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True translation filed with the pnst-innstęr at Chicago, III., May 6, 
Ms required by tbe act of Oct. 6,1917

Ryto vokiečiai gaus 
taikos sanfygas

1919 Dabar mes laukiame palie-

rime pasilikti ir ^nusilenkti prieš 
neteisingus nuosprendžius galiu 
gesnių valstybių, ar pasitrauk
ti ir pasirašyti po atskira.taika 
su Vokietija. Mes stojome j 
karę su Vokietija atskirai ir len-

Juodašimčiai 
veikia

NUTEISĖ 6 MĖNESIAMS 
KATORGOS.

GOVEDA UŽPUOLĖ 
KALBĖTOJUS.

Italai grįsta į tarybas

Chinijos delegatai rezignavo

Muniche spartakų vadovai žudomi. 5,000 
žmonių areštuota

atskirai.” r

Chiniečiai tvirtina, kad visą 
laiką “didžiųjų keturių” tarybų 
apie šanlungą, lie buvo pašaliu 
1i nuo nuo dalyvavimo ir su 
jais buvo elgiamąsi kaip su Vo
kietija ar pergalėta valstybe.

Net dabar, po trijų dienų po 
susidarymui, jiems nepranešta 
oficialiai apie tą faktą.

. Dabar ir policija areštuo
ja juos.

GARY, Ind,, geg. 5.
nūs iš vakar areštuotų 16 žino
mų liko jau nu teisti Trims pri
teista užsimokėti po $20, vie
nam — $35, o Ale* Pictic nutei
stas 6 mėnesiams katorgos ant 
yalstijos ūkės ir užsimokėt $250! 
Kitų byla atidėta iki ateinančios!

- 5 žino-

Tune translation filed with the nost-master at Chicago, III., May G, 1919 
as ireųnii ed by tbe act of Oct. G, 1917

Lietuviai sumušę bolševikus
Lietuviai susidėjo su lenkais?

(

TAIKOS SUTARTIS BUS 
ĮTEIKTA VOKIEČIAMS 

RYTO.

Taikos sutartis parašyta. 
—Pradės tautų lygą.

PARYŽIUS, geg. 5. — Laikas 
įteikimo taikos sutarties vokie
čiam^ buvo šiandie nustatytas 
ant 2:15 vai. po pi et seredoj.

Prezidentas VVilsonas ir pre
mieras ęiemenceau ir Lloyd 
George šiandie po piet apsilankė 
IVianon apžiūrėti prirengimus 
ceremonijai įteikimo taikos su
tarties vokiečiams. Jie sąkėsi 
esą užganėdinti.

Prezidentas Wilsonas, kuris 
atvyko į Versailks 2:30 valam* 
dą, sugrįžo į Paryžių apie 5 vai.

už Graikiją! Ispanijos ambasa
dorius už Ispaniją ir Dr. Epita- 
cis Pessad už Braziliją.
Markizas Imperiali, Italijos am 

basadorins Londone tapo pas
kirtas dalyvauti susirinkime už 
Italiją, kol neatvyks Sonnino ir 
Orlando. r

Lygos organizacija bus pato
bulinta, daug komitetų paskirta 
ir galbūt bus išdirbti pienai pra
diniam lygos susirinkimui \Va- 
sbingtone sekamą spalį. ,

True translation filed r’ith the post- 
mastei* at Chicago, n»r, May (>, 1919 
as reųuired by the net of Oct. 6,1917

ITALIJA SUGRĮŠ Į TARYBAS 
SEREDOJ.

giau.

Italai grįšta.

Paskeltaimas, kad premieras 
Orlando ir užrubežinių reikalų 
ministeris Sonnino,“ žymiausi 
Italijos delegatai taikos konfe
rencijoj, išvažiavo iš Rymo į 
Paryžių ir žinios, kad Belgijos 
sosto taryba davė savo sutikimą

po taikos sutartim, nežiūrint ne- 
užsiganėdinimo Belgijoj kas- 
link finansinių susitarimų, pa
naikino nesmagumus'taikos da
rytojams.

Tos žinios tuo atsiliepė, kad 
ryto bus sušauktas slaptas pil
nas konferencijos posėdis, tiks-

PARY2IUS, geg. 5. — Italijos 
ambasadorius pranešė užrube
žinių reikalų mihiateriui Pi- 
chon, kad Italijos delegatai grį
žta j Paryžių. Ambasadorius f ' * . j ..sakė, kad premieras Orlando ir 
užrubežinių reikalų ministeris* 
Sonnini šiąnakt išvažiuoja’ iš 
Rymo ir atvyks j Paryžių sdVe- 
dos ryte. Kaip patirta iš auto
ritetingų šaltinių, “dideji trįs” 
svarsto pieną sulig kuriuo Fiu- 
me pataps laisvu uostu po tau
tų lyga, kol nebus pabudavotas 
Jugo-Slavijos uostas.

1 PARYČIUS, geg. 5. — šiandie

True translation filed wi h the post* 
master at Chicago, III., May 6. 1919 

reųuired by the net of Oct. 6,1917

Bolševikai paliuosavo 
Amerikos konsulą.

:is

WASiHINGTON, geg. 5. — 
Rogci* C. Trcdvvell, Amerikos 
konsulas, areštuotas^ bolševikų 
pereitą spalį, atvyko į Stock- 
holmą.
stybės departamentui, 
išvežta iš Maskvos į Finlandiją 
keletą savaičių atgal ir ten pa- 
liuosuota.

Jis pranešė šiandie val- 
kad jį

Tme translation filed v-ith the posl- 
master ai Chicago, III., May 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bavarijoje
III ■ ■ ■ -.............. . — ,

1,050 KRITO Į DIENĄ 
MUNICHE.

5,000 žmonių areštuota.

valdžios kareivių
Municho užbaigtas.
lis apskaitliavimas kritusių di
deliame mūšyje nedėlioj: 

Užmušta 
Sužeista

užėmimas
Štai ofičitr-

. V įso
5,000 areštų padaryta.

..150

..900
1,050.

MUNICHO KOMUNISTŲ 
MINISTERIS SUŠAUDYTAS.

LITOHF1FXD, 111., geg. 5.' — 
Gegužės 1 d. miestelyj Nokonjis 
buvo parengtas susirinkimas 
protestui prieš laikymą kalėji
me Eugene V. Debs ir kilų po
litinių kalinių. Jame kalbėjo 
Ralph Rybinski ir J. Wyka. Pėl- 
ny.čios naktį goveda, pasivadi
nusi piliečių komitetu nuėjo į Vų,panorėjo ir pati pasirodyti ir 
Rybinskio namą, sumušė jį ir 
paliepė apleisti miestelį.

Vieton išvažiuoti, 
vakar s 
rną, kuriame dalyvavo virš 200 
žmonių. Policija tečiaus už
puolė ant susirinkimo ir jį iš
ardė, o Hillshoro šerifas, gęnera 
lio adjutanto paliepimu arešta
vo Rybinską ir Wyka už kurs
tymą prie riaušių. Reiškia 
goveda atėjo ir sumušė žmogų, 
o policija dar jį suima dž kursty 
mą prie riaušių. Kasgi tad yra 
riaušės ir riaušininkai?

Areštuoji žmones.

SOUTH BENO, Ind., geg. 5. 
— Vielos policija matydama 
kaip kitur policija pasižymi už
puldinėjimais ant darbininkų 
susirinkimų ir skaldymais gal-

pagarsėti. Tiesa, čid susirinki
mui nebuvo, bet ar policijai jair

Rybinski putinai ^reikia šusiiinkimij 
r sušaukė antrą susirinki-į P1 °8OS ■ *1* 8Jd* Panaud°l 

. _ .   l “ t L.vntinma ” Izn ir

Reakcijos aukos
POLICIJA MUŠA ŽMONES 

' ‘j IR teisme.

Petrograde karės stovis. Sukilimai 
Bulgarijoj

LIETUVIAI VĖL SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

II , SUKILIMAS APIMA
Einą 260 mylią frąnte. Paėmė BULGARIJĄ

Seikius ir Vievius. Susidėjo 
su lenkais?

nuėjo 
į namus kelių- nužiūrėtų asme
nų ir 4 žmones areštavo be jo
kio kaltinimo, be jokios priežas
ties. Jie esą bolševikai ir to už
tenka, kad policijai uždarius ne
kaltus žiy^nes kalėjimai), be jo
kio

.Ii

___lyoncs ka 
kaltinimo, be teismo,

Neleido Nearingųi 
kalbėti.

BERN, geg. 4. — .Lietuvių 
presos biuras gavo žinių iš Kau
no, kad lietuvių kareiviai ver
žiasi palęi 260 mylių frontą nuo 
Kurliandijoš iki Grodno ir arti
nasi prie Vilniaus (Grodno gub. 
veikia lenkai. Ar lietuviai su
sidėjo su lenkais, kad ir pasta
rųjų besiveržimą skaito savo 
laimėjimu?)

Lietuvių priekiniai pulkai už
ėmė Seikius ir Vievius, 24 my
lios nuo Vilniaus ir Cieskių (til
tų tvirtumą ant Vilijos upes.

(Lenkų kareiviai užėmė Lie
tuvos sostinę Vilnių keletą sa
vaičių atgal. Už Lenkijos val-

Sukilėliai mušasi su /karaliaus 
spėkomis, reikalauja 

sovietu.

BERLINAS, geg. 5. — Acbt 
Uhr Abenblatt gavo žinią apie 
sukilimą prieš Koburgų dinasti
ją Sofijoj. Smarkus mušis ė-

voliucionierių, kurie reipalauja 
šoviau valdžios.

(Buvusios Bulgarijos karu
lius yra narys Saxe-Coburg ir 
Gotlia namo).

COEUMBUS, O., geg. 5. — 
Pamatuodama buk kituose 
miestuose socialistų sustrihkl- 
džia uždraudė^ šįvakar kalbėti 
.susirinkime Scott Nearing.

GARY, Ind., geg. 5. —• Poli
cijai neužteko to, kad ji nedė- 
lioj užpuolė ant darbininkų sih 
sirinkimo ir sumušė daug žmo-

___ _ U
I. W. W. KONFERENCIJA.

Miesto taryba nori Uždrausti ją.

džią buvd pasl^Olbta, kad tas 
padaryta tikslu pagelbėti lietu
viams prieš bolševįkus. Te
čiaus dabar ateina žinių, kad 
Vilnius vis dar tebėra bolševike

True translation filed ws!h the post- 
m.ister at Chicago, III., May 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

CECHUOS MINISTERIS
UŽSIMUŠĖ. \

I’rue translation ft|e<1 with the poM 
inastcr at Chicago, III., May 6, 191! 
as reųuired by the act <»f Ocl. 6.191*

PETROGRADE PASKELBTA 
KARĖS STOVIS.

visas dalyvaujančias šalis.

Sutartis prirengta.
Turinis pirmų ^nkių skirs

nių jau liko išdėstytas ir užve- 
na įžangą, Vokietijos rubežius, 
tcritoriales permainas, Vokieti
jos kolonijas ir karines, laivyno 
ir orines sąlygas sutarties.

šeštas skirstnys apibudins 
stovį karės belaisvių ir septin
tas piLstalys atsakomybes bu- 
vusio kaizerio ir kitu vokiečių 
už karę. 8 ir 9 skirsniai bus pa
švęsti atlyginimų klausimui ir 
finansinėms sąlygoms.

Dešimtas apibudins ekonomi
nės sąlygas, 11-tas — uostus, 
geležinkelius ir vandens komu
nikacijas; 12-tas apims interna- 
rionalee darbo įstatymdavystes, 
13—14-tas susidės iš abelnų są
lygų apie ratifikaciją. ,

Pradės tautų

.. Pildomais kdniitetas, kuris 
prąjės tautų lygą, šiandie lai
kys pirmą susirinkimą. Prezi
dentas Wilsonas ar pulk. E. M. 
House atstovaus Suv. Valstijas/ 
lordas Robert Cecil dalyvaus

sėdis taikos konferencijos bus 
laikomas ryto, kuriame bus 
svarstoma užbaigtoji sutartis su 
Vokietija. Tikimą^ kad susi
rinkimas bus iru mpas.

Vėliausios autoritetingos ži
nios parodo, kad slitartis bus j- 
teikta vokiečiams ketverge.

Paskelbta šiandie, kad Vo
kietijos taikos delegatų manda
tai liko priimti.

Belgija pasirašys p< taika.

BERL1NAS, geg. 4. — Tele
grama iš Aisburgo sako, kad ka
riniam teismui nųteisus liko su
šaudytas Klingelhofer, narys 
Municho komunistų valdžios.

Telegrama patvirtina žinią a- 
pie sušaudymą Eglhofer, ko
manduotojo Bavarijos raudo

nosios gvardijos.
Ji taipgi sako, kad komunis

tų valdžios švietimo ministeris 
Gustav Landauer tapo užm nė

BRUSSELS, ges. 5. — Paskel
bta, kad Belgijos valdžia nuta
rė pasirašyti po taikis sutartim, 
kuri pereitą naktį buvo ^varsto
ma sosto tarybos.

Taryba susirinko palociuje 8 
valandą ir tęsė posėdį iki vidur
nakčio.

kareiviai suėmė ir apkaltino jį.
(Londone nedėlidj gailia (iš 

Zuricho žinia sakė, kad ministe- 
rį Landauer nušovė Bramberge 
Bavarijos valdžios kareiviai).

Darbininkų kova
True translation Tilcd witli,the posl- 
master at Chicago, III., May 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

CHINIJOS DELEGATAI 
REZIGNAVO.

• PARYŽIUS, geg. 5. — Pusiau 
oficialiai šiandie paskelbta, kad 

visa Chinijos delegacija pasiun
tė kablegramą Pekino valdžiai, 
įteikiančią savo rezignaciją.

“Mes esame pasipiktinę ir nu 
siminę delei nuosprendžio apie 
fcantungo provincijų naudai Ja-

už Angliją; Stephen Pichon už ponijos,” pasakė augštas valdi- 
Franciją; premieiras Venizelos ninkas jš Chinijos delegacijos.

7,500 streikuoja.

puilimą ii* teisme, kur keletą 
žmonių irgi sumušė. % Progą 
užpuolimui davė vieno suimtų
jų bandymas-pabėgti. Jis liko 
sugautas ir labai policijos su
muštas. | j#
t' *

Trįs areštuotųjų liko nuteisti 
užsimokėti po $20, o kili užda
ryti kalėjimai) iki teismui. Ka
dangi policija neturi prieš juos 
apkaltinimų, tai, kaip skelbia
ma, kapitalistų klapčiukai sten
gsis laikyti juos kalėjime kol 
gubernatorius nepraveš legisla- 
turoj įstatymų prieš raudonąją 
vėliavą, kad juos tada apkalti
nus. Įstatymai tai draudžia 
daryti? — Gary senai užmiršo, 
kad yra kokie nors kiti įstaty
mai apart plieno trusto ir jo nuo 
lankių klapčiukų — buvusių 
saliunininkų, kurie visas teisda- 
rystes ir įstatymų leidimą atlik
davo veik karčiamose, kol jų 
neuždarė, nuo ko valdininkai I 
visgi nieku nepasitaisė.

CHICAGO. — Vakar prasidė
jo L W. W. konvencija. Dele
gatų dalyvauja virš 50. Nors 
tik burelįs žmonių susirinko ir 
viskas eina kuoramiausiai, 
kapitalistams visgi pasirodė bai
siau ir miesto taryba vakar vien 
balsiai nutarė uždrausti laikyti 
(ą konvenciją. Niekurie tary
bos nariai labai džiaugėsi, kad 
taryboje nebėra socialistų ir 
kad dabar joj yra tik savi žmo
nės.

LONDONAS, ^geg. 5. —• Be- 
viėlinė žinia iš Carskoje Selo sa
ko, kad apgulimo stovis tapo 
Miskelbtas nedėlioj Petrograde. 
Sovietų valdžia paskirė komi te 
ą iš trijų žmonių ir suteikė jam 

neaprubežiuotą galę ant Petro
grado miesto ir distrikto.

Gyvą palaidojo.
LATROBE. Pa. — Pereitą sų-

True IranslaMon filed with the post 
mastei* at Chicago, III., May 6, 1919 

reųuired by the act of Oct. 6.191/

VENGRIJOJE
as

"TS

Kad kam ko

COPENHAGEN, geg. ,5. — 
Pressburg pranešama, kad 

-echo- Slovakijos karės miuis- 
‘.cris gen. Milan Stefanik, liko 
ižmuštas nedėlioj arti VVajnor, 
Vengrijoj, kada aeroplanas, ku
riuo jis skrido, nupuolė ant že- 
nės. Du su juo buvę italų ofi- 
neriai irgi liko užmušti.

f į s

MOTERIS NUŠOVĖ 
LEIDĖJĄ.

nas jaunos mokytojos Emma 
Austra\v. Ji, kaip aiškina poli
cija, buvo užpulta nežinomo 
žmogaus panedėlyj, išžaginta, 
paskui peršauta ir gyva ęklepe 
palaidota. Ji yra labai sumuš
ta, nagai nudraskyti ir viskas 
parodo, kad ji smarkiai kovojo 
su užpuoliku.

Areštavo daktarą. /
ST. LOUlK Mo. — Dr. Hora-

VENGRAI ATSIĖMĖ 
MIESTĄ.

LONDONAS, geg. 5. — Pa
sak Vengrijos bevielinio prane
šioto, datuoto nedėlioj Budape-

CHICAGO. — Vakar po piet 
Mrs. Vera Trepagnier, 60 metų 
našlė iš New Orleans nušovė *
Paul Frederick Volland, prezi
dentą Volland Co., dailės dalykų 
dėl vaikų leidėją, pastarojo ofi
se 58 E. Washington «St. Jie 
uisįbarė už atlyginimą už Geor
ge Washingtono paveikslą ir ji 
vienu šūvio nušovė leidėją, kul
kai perėjus per širdį. Ji užsilai
kė labai šaltai ir (papasakojo,

TOLEIM), O., ge£. 5. — Apie 
7,500 organizuot/ų darbininkų,' 
jų tarpe 500 moterų, Overlando | 
automobilių dirbtuvės ir 800 
darbininku Overlandui prilcnlu- 
sančios Electric Auto Litght Co. 
šiandie metė darbą kaip papra
stai 3:30 vai. po pietų, nežiūrint 
kompanijos paliepimo dirbti iki 
4 vai. Kompanijos viršininkai 
užreiškė, kad jie netenka darbo. 
Tikimąsi, kad ir 3,000 neorgani
zuotų darbininkų sustreikuos.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a ui i e- 
n u Reikalavimu Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas kg turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie .kaito IMau 
jienaa, tūkstančiai per- 
akaityi jūsų pališkei- 
bimą ir tas jusu pasi- 
skelbimas atneš jums 
geriausią pasekmių.

NAUJIENOS 
1N40 Rnuth Halsted St. 
Telefonas Canal 1^06

je, 111. lapo areštuotas Altone ir 
<yra kaltinamas užmušime sa- 
’vo tėvo, kurio lavonas su peršau 
ta galva rastas keletą dienų at
gal. Karlu buvo nušauta negrė 
tarnaitė.

atsiėmė iš rumunų Szolnok 
mieštą ant Theiso upės. Miestas 
dabar yra pilnai vengrų ranko
se.

(ši žinia parodo, kad rumu
nai netik neužėmė Budapešto, 
kaip buvo skelbiama, bet dar y- 
ra stumianti atgal).

si jam $5,000 vertės miniaturą, 
už kurią jis prižadėjo Atlyginti, 
bet ji jokio atlyginimo negavo, 
negi atsakymo j įaiškus. Da
bar ji pati atvyko, bet jis neno
rėjęs nė kalbėti su ja, bet pa
siuntęs pas savo advokatą. Ji 
ir nušovusi jį už tą.

K

Vengrija nepriima 
pasidavimo.

COPENHAGĘN, geg. 5.

Tru« translation filed with the post- 
ifiastcr at Chicago, III.. May 6, 191!) 
its reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kaizeris nori grįšti Vokietijon.

Rado lavoną.
' RAGNE, Wis. — Netoli nuo 
miestelio upelyj rastas lavonas 
Thomas Cbibardo, sekretoriaus

ja žinioms, kad buk Vengrijos 
sovietų valdžia priėmė talkinin
kų reikalavimus pasiduoti.

BERLINAS, geg. 3. — Pusiau 
oficialiai paskelbta, kad buvęs 
kaizeris Wilhelm prašė Vokieti
jos valdžios, kad jam butų leis
ta sugrįsti į Vokietiją ir gyven
ti savo dvare Kadinene.

■A-

kirsta.

ORAS.'

Apsiniaukę ir šalta šiandie; 
lietus naktį ir ryto.

Saule teka 5:39 vai., leidžia
si 7:55 valandą.

ŠIANDIE—
Lietuvių Socialistų Apsviltos kliuhas rengia svarbų refe
ratą M. Meldažio svetainėj 2642 W. 23 Rtftruos dg. 
P. GRIGAITIS tema: “Istorija SeeUhstinio Jv4*jtmo Ru- 
sijoj” (Socializmas ir bolševizmas). Pradžia lygiai kaip 
8 vai. vakare.’ ,-

„minu.... ..
A



*

M iUHEHOS
Pnbliahcd Daily azeept Sunday by 
the Lithuanian Nąw»V«ba Ceu

i739 SO. HALSTED STM
CHICAGO, ILUN0I8

Tclephon* Canai IBM

pusę, tuomet Lietuvos gyvento
jai gulėtų prielankiau į ją atsi
nešti. Ar ji kryps greitame laike 
— niekas to nežino. Bent talki
ninkai deda ant jos viltis kaipo 
imti tuo tarpu reakdioniškigM* 
sios sulips.

Lietuvos revoliucijinis, ele
mentas greičiausiai geis, 
Lietuva susidėtų su Rusija arija 
Vokietija, jeigu pastarojoj revo
liucija i ši) u jos iki to laipsnio, 
kad gyventojai liks užganėdin
ti ten. RevoHludiinės šnlja, y- 
puč sulįs, kur va klys darbininkų 
klesa, neturės intereso skriaus
ti nei tautų, nei mažesnių šalių. 
Tik buržuazijai yni reikalingi 
platus marketai ir privilegijos 
svetimose šalyse. Todėl ji kovo-

kad
Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nsdėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 173» S. Halsted St., Chicago, 
Ui. Telefonas: Cafial 1506.

(Išsisakomoji Kaina:
Chtcagoje — paėtu:

Metms ................    58.00
Pusei meto.................................. 3J>0
'Rrims mėnesiams ............. 1.85
Dviem minesiara ...........  1-45
Vienam menesiui ..................  75

Chtcagoje — per nešiotojus i
Viena kopija .i........................02
Savaitei ..........................  18
Mėnesiui ............................  W

Suvienytose Valstijose, no CfeiragnJ, 
pačtu: " _

Metms ...»............................. MOO
Pusei meto .................... . <
Trims mėnesiams.................
Dviem mėnesiam ..•••••»•• —
Vienam mėnesiui ...................... W

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderiu, kartu su ušsakymu. .
_________ _ _ zuaziska su jos visonilis burzu-

azinėmis tendencijomis, lodei

a.UU . . vi . .. .. « .3 00 | ja ir už tas privilegijas ir net 
i’ot stengiasi užgriebti didesnius že-

su jų gyventojais.

True translation filed wi h the post- 
master at Chicago, III., May 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Klerikalų ir tauti
ninkų melas.

Klerikalų ir tautiniiikų laik
raščiai skelbia, birk Lietuvos 
bolševikai davę progą lenkams 
užimti Vilnių. Jie užmiršta i tą 
faktą, jog jie patįs buvo pranešę* 
jog Vilnių gynė Lietuvos socia
li tatai nuo lenkų ir jos tame gy
nime Aleksa-Angarietjs liko už
muštas; jog socialistui buvo aj>- 
galeję lenkus,, Kuriuos Lietuvos 
“valdžia” buvo įsileiidusi į Lie
tuvą,.’

‘Konstatuojame šį faktą ne lo
dei, kad nurodyti, jog Lietuvos 
sočia ristai yni. patriotais ir mu
šasi su lenkai? dėl jų neapykan
tos. Dabartinė Lenkijos valdžia

Rusija, kaip dalmr ji stovi, ne
turi tokių tendencijų ir ji eiifci 
pagrlbon visų šalių darbinin- 

I k;mis, kurie arti jos gyvena ir 
kurie revoliucijos bangas sten
gias- praplatinti', čia nėra klau
simo, ar išlaikys bolševikai ar 
ne, Ik't vhlie.k Rusijos revoliuci-\ 
ja nebus nuslopinta. Prisiglau
dus prie didelės šalins, Lirtuva 
ir progų gyvenime turės, nes ne
tvers jos stauri rubežini, ir ji bus- 
apsaugota* nuo pasikėsinimo 
ant jos iš Lenki jos ar kokios ki-

Gal*dabar bus kkk aišku ko
dėl Lietuvos revoliucionieriai 

nešukauja už neprigulmybę, ne
organizuoja pplkų karei su Len
kija ir kodėl jjc veikia išvieh su 
11 usi j os revoii nei j a.

slaugių yra paduotas parlamen
tui ir jis, gal, pataps valdžios j- 
imonej jęi jis bus priimtas, tai 
pirmą sykį bus suteikta slau
gėms teisėtas padėjimas ir neiš
lavintom* narėms bus atimtu 
proga kenkti jų profesijai. Dar
bo Partija taipgi yra padavusi 
“Moterų išliuosavimo projek
tą”, kurinio manoma suteikti 
moterims tos pačios teises ką 
ir vyrams (dabar joitjs reikia 
turėti specinles kvalifikacijos 
ir būti ne jaunesnėms kaip 
30 metų), kad jos galėtų 
užimti pilietines ir teis
mines vietas ir vietą valdžioje. 
'Privalinis projektus šituo didu
mu vargiai bus priimtas parla
mento, nors jifc lafetai yra remia
mas; bet valdžiai bus sunku 
atmesti šitą dalyką, nes daugu
mas kandidatų paskutiniuose 
rinkimuose, beprašydami balsų 
pas moteris, prižadėjo paremti 
tokius sumanymus. Projektas 
Icidžianitis moteris į teisėtas pro
fesijas taipgi yra laikomas ga
na užtikrintu, nm’fr negudriausi 
juokai buvo daromrJš jo pasku
tiniame Įstatymo DRfcigijos su
sirinkime, kur vienas teisėtasis 
ponas kalbėjo apie “josios lyties i 
vilionę,” o. kitas pasakė, kad į 
moteris šitame dalyke reikia 
žiūrėti gaučiau kaipo i juodus 
arklius, o ne kaipo į gražiąją 
lytį. Bet jie priėmė rezoliuciją 
užgiriančią moterų priėmimą.

žingsniai linkui militarinimo.

Darbininkai ne be reikalo y- 
■ra susirūpinę nauju kariumenės 
(metiniu) projektu, kurio vie
nu sąlyga padaro nuolatinėmis 
valstybės gynimo akto sąlygas, 
{paliečiančias taip vadinamą 
{kenkimą naujokų-ėmimui. Su
lig juo kiekvienas gali patekti i

Utarninltas, Gegužės 6,1919NAUJIENOS, CEIcagO,
***

Kas tai?

tais a|)ie “dideles laisves Bušuo
se.” Keistas dalykas! Pirmiausia 
jie “aifeiinena,” kad dabar tai 
galiama “laisvai kalbėti apie nu
verstą biurokratinę valdžia.”

Na, o kaį> dalykai stovi su 
tais, kur kalba apie dabartinę 
“bolši^vislinę vaktąĮą”? Be 

(|iiiet! — kaip anglas sakytų. 
Čia “bolšcvistinč valdžia” nokini 
dingą ir kas drįsta prasitarti žo
delį kitą prieš josios žygius, tas 
jau ir “darbininkų klesos išila- 
vikas,” ir “soeialiKitiiiotas,“ *fir 
dar kitokis.

Tai kaine čia ta pagerbtoji 
laisve?

Jos nėra. Ji /ilk ant popieros 
ir kraštutiniųjų kalbose apie ją. 
Kraštutiniųjų elgimąsi aiškiai 
rodo, kad jie tą “bolšcvilsLHę 
valdžią” skaito esant tokiu pat 
padaru, kaip kad “krikšč|oniš- 
kasai pasaulis” skaito savo pO* 
piežių... ,

1 Sočia Ii sdų obalšis yra: darbi- 
ninkiti, vienykinies ir kovoki
me! Mes nieko daugiau:‘ftepra

Jet ar
bolševikai (taigi ir lietuviški) H
to obalso Jaikosį, kada jie kovo
ja su kitaip įminančiais darbi- 

kalėjimą dviem metams, kuris I njnųa,js sociaUstais? Ne, jie da- V | » • v j • ■ •!

laimėsime tik retežius.

Ar Jūsų Kraujas
kalingumo Geležies?
Geležis yra raudono kraujo maistas 
— kuris indeda spėką ir energi
ją j vyro gislas, — skaistumą į mo
teries veidą. Deiko Nuxatcd Iron 
taip greitai atbudavoja nusilpnėji
mą, nervus, nupuolusią žmonių.

Kenčia Del Rei
Kas Turi -Vartoji 
Nuiated Iron?

i t c be nuovargio

si užimti kaip galint didesnius 
plotus ir juos valdyt, todėl Lie
tuvos socialistai prieš ją kariau
ja.

True-translation ftlod with the post- 
master at Chicąg», III., May •>, 1919 

i;equircd by the act of Ocl. 6,1917

Pasąulio Darbininkų 
Judėjimas.

Tūkstančiai vyrų ir moterų naiki
na savo stovį pasiduodami' ligai 
ir nustodami vilties prie sveika

tos, tiktai todėl kad jų kraujas da
rosi Skystesnis iš priežasties ti

ktai kad dai o žmogų fiziškai ir dva
siškai srlpnu, nervuotu ir greitai su
erzinančiu bet taip sakant apvagia 
jo vyrišminuj ir viską kas duoda pa
matą tvirtumui, kuris būtinai yra 
reikalingas žengti į sveikatų.

Taipgi iš šviesios—gražios ir rini- 
tosij moteries permaino į nervuotu 
ir greitai susierzinančią.

Geležis būtinai reikalinga dėl 
padirbimo jūsų maisto kuri,jus val
gote i raumenų audinius ir smege
nis. i'er geležį į rausvas medegas 

kraujo užsilaiko oxygenas kūne, 
Be gr’ežics nėra spėkos, gyvumo nė^po lo priimkite dvi penkiagranes 
pakantrumo pergalėti sunkenybes --------» ..... 1

nors ir nelabai dideles. Kitaip sa
kant, stoka geležies kraujuje nereiš
kia kad jus kraujo neturite, bet jus 
padaryti žmogų stipriu, apsukriu ir 
raudonkrauju nėra nieko geresnio 
kaip Ni|xuota geležis. Nepalygina
mai lengvai atpučiama, kuri negali 
na dantų padarydama juodais, taip 
gi negadina vidurių. Nėra skirtumo 
kokius jus pirmiau vartojote vais
tus be pasekmių. Jeigu jus nesijau
čiate stipriu ir sveiku, jus esate sko
lingi sekančiam išegzaminavimui.

Patėmykite tą, kiek jus galite dirb
ti bei kiek toli jus

« a
plolkelcs paprasto NuxaieQ Iron’o 
tris karins į dieną po valgiui bėgyje 
dviejų savaičių. Tuomet vėl išmė
ginkite savo sveikatą ir patįs patč- 
mykite, kiek pasitaisėte. Daug nėr- 
vuotų, suirusių žmonių, kurie visą 
laiką galėjo stebėtinai padidinti sa
vo spėką ir pakantrumą tikt te, im
dami gek-žį tikroje formoje. Nux- 
ated Iron dabar yra vartojama virš 
trijų milijonų žmonių kas įlietas 
ir išdirbėjai užtikrina pasekmingas 
ir visai užganėdinančias pasekmes 
kiekyien ’in pirkėjui arba jie sugra
žins fliK.is pinigus. Parduodama vij, 
sose gerose aptiekose.

Truc tnanslatlon flled with the posl- 
master at Chicago, IIL May 6. 191S> 
as nųuircd by the act of Ocl. 6,1917

Apie Lietuvą. '
i

(Žinios International Labor 
News Service)

ANGLIJA.

Lietuvai yra keturios galimy
bės — turėti federativius ryšius 
su Rusija arba Vokietija, susi
liet su Lenkija arba įbut nepri-

Pramoninis padėjimas

žodžiui ar raštu pagimdo nesi
tenkinimą kareiviuose? arba nc- 
jsikentimą naujokų ėmimu. Dar- 
bininkai z^iri į šitą kaipo į pa
saliausi naujadarą — kaipo į

ro atbulai. ' Jie darbininkų jie- 
gas skaldo, jų vienybę ardo, o 
togk dėl ir trukdo jiems laimėli 
kovą, nuveikjį Savoj prispaudė
jus. — Slapukas. . <

MOĮĮĮĮT SIEMENS
CHICAGOJE

Jei jus sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus La wn da
le 839
mes prisiusime j jūsų 

namus

GYDYTOJĄ
Reumatizmas

^nervų ligos, pilvo; inkstų 
ir chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musy Massage 
Institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartoimu ir medika- 
11 ų išradimu po gydytojų prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 

v duosime jums ligonių vardus, 
kurios mes pasekmingai išgy- 
dėme.

Mes imame gydymui 
ligonius į namus.

U-1234 Independente Boulevard. 
. ’ Tcl. Lawndale 839«

g<M šulitvs tokiu būdu gali skai
tybai pmktąju galimybe, bet ji 
gali buK'i skaitoma prie ketvirto
sios (neprigulmiugos Lietuvos.)

Kuik Lietuva nuspręs, niekas 
negali iškalno pasakyt. Tgį pri
klausys nuo to, ar Lietuvai bus 
leista pačiai spręsti savo likimą, 
ar ji turės gairi jiegų iškovoti 
apsisprendimą ir jeigu taip, 
kaip daug.bus revoliucinių jie
gų apsisprendimo tarime. Jeigu 
atgalciviškos jiegos ims viršų 
tuonicA, kada Liietiivai išpuls 
laikas apsispręsti, nėra abejonės 
neprigiihnybė ims viršų. Ir tai 
atsitiks ne todėl, kad revoliucio- 
niai elementai* Lietuvoj nenorė
tų savo šaliai laisvės, 9 todėl, 
kad Lietuvos a įgalėti vilkos jiegos 
yra nefnažos ir Lietuvai liktis 
Meprigulminga, h>s jiegos bus 
da labiau stiprinamos, ir todėl, 
kad neprigidminga Lietuva lie
pa j iegs vesti nepriiguljuingo gy
venimo dėl stokos žalių inede- 
gų, išzVrbystės įstaįigų,’'uostų, 

intelektualių jiegų ir da labiau 
— ji nepa jiegs apsiginti nuo to
kių galingų šalių, kaip Lenkija, 
jeigu jos pasdkėaintų kare imi 
Lietuvos. Juk jau ir dabar tauti
ninkai ir. klerikalai, rėkte rėkia 
prieš lenkus, net savo armiją or
ganizuoja prieš juos muštis. 
Argi <la gaiiibuti vaikiškose i s pa 
čjitikėjinia^i. kai|r kad? ljvtu>Mii 
sumušiųi giuhlu* lenkiuh. taurių 
skaitliu* in pminenginuur- yra 
miknas prieš lietuvius. Jeigu
Lykiju, kryutta į. tiui» projektas

London, bal. 7 dieną.
žkelių tarnautojų pereitos sa
vaites nutarimas nestraikuoti, 
belaukiant patinkamo sutaiky
mo tūlų dalykų, drauge su.ang
liakasių nusprendimu perbalsiu) 
Ii įsnauja pirma sustojimo diiy 
bti, tuo tarpu sulaikė pramoni- 

Bot visuotinas nėra- 
apsireiškia pavieniais 

pagrūmojimais 
Viename ša- 

darbininkal

sumilitarinimo. Jų pasiprieši
nimas yra toks didelis, kad val
džia,‘sako, paketinusi sumink
štinti tą sąlyga išbraukiamu žo
džio “vrilfur (sauvalis), bet 
tas vargiai besumažins susiriu- 
piniiną tų, kurie žino, kaip ak
to reikšme gulima ištęsti teis
imuose.

Skaityta j jf Balsai:
{Ui i kreiksiąs Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Keisti žmonėm

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
K. P. K., G ra n d Rapids. Mieli. 

—' Indėjome anksčiau prisiųsti: 
Bctor, lUimstos 'korespondcjicijv 
butų, prisiėję versti anglų kal
bom šį syk nešunaudocimc.

m ................. ...

Kazimieras Gugjs*

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosc 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

. Namų Ofisai <
m«S. HillUdIL

Ant trečių lubų
Tai. Drovtr 1310

j

!

Miesto Ofisas t

UI N. Beartam St. 
1111-13 Valty Bldg.

Tai. Central 4411

GYVENKITE LAUKUOSE 
DIRBKITE MIESTE

Pirkite itntža ūkę ir bukite neprigulmingj

1 Akro Ūkės $395
5 Akrą Ūkės $1.800

✓

lengvi išmokėjimai
niurnas 
slraikąis, ar 
slraikuotii visur 

» *
lies krašte laukų
slraikuoja, norėdami gauti ge
resnes algas ir> trumpesnes va
landas, kitame krašte straikuoja 
pradinių mokyklų mokytojai; 
kepėjai visur varo žmones į ne
ramumą, grūmodami straiku, 
joi valdžia nepaskelbs tuojau* 
jų senai padaryto nutarimo ne
dirbti naktimis. Nieko negeL 
Lės apšaukus visą šilą iieramu- 
)ną “bolšcvizliilu,” ■— naujausiuAną “bolševizlu'ii, 
kelionės žodžiu. Darbininkai pa 
siryžo gautii geresnes sąlygas, ir 
jų ncnuranriiMH “užuojauila,” 
kurios dabar visuomenė yra pil* 
na. Karštuose giučuosc dėl bu
tų Londono apskričio taryboj 
vakar vienas naujų darbo narių 
pasakė viduriečių didžiumai, 
kad jis gyvenęs* pas darbininką 
Jiamuost', kun blusos buvę 
lio dttrlimio ir Sliircditehe, 
buvx> didžiausias marumas 
kų. HAr jus didžiuojatės 
mi?
kad tokia kalba nebuvo girdyta< ‘ 
aeniaus Ijondono apskričio ta
ryboje.

Moterų žingania pirmyn.
Ttarp visų šitų žeiltlljiir. nera

mumų Moteris- (su (iidrle raide) i 
tolydžio žengiu pinuyn. Briva-

•. . .fpasakius, įKutaruoju 
( aiku visai ncbogąlima suprasti 
ių krašliitiuiųjų Sąjungos ele
mentų, kurie dabar Iii niuo jusi 
save “kairiaisiais” ir “bolševi- 
uii».” Kuda.jio kalba apie daly- 
<ų>slovį Rusuose, tai ,ių džiaug
smui nėra ribų: žiūrėkite, žiu* 
rėpkite ką mes turime, ką užka
riavome! — šaukia jie. Bet ka
da jų paklausi ką-gi jie turi ir 
<ą užkariavo, jie sugrįžta prie 
“lietuviškų sočiaIpatriotų...” 

Dažnai tenka pasiginčyti su 
tais kraštutiniaisiais elėmen-

T:esą

Bondsus 
dali išmokėtą, bondsns ir wai 
savingtv stamps nuperka ui cash 
Ėmei and Co,, 740 W. Madiiou *t, 
kampas st., kampas Halsted si 
Rbom 232, 2raa augštasi virš Famou- 
Clolhing Store, atdara vakarai* i* 
< vai. Nedaliomis nue 10 iki 1

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

•<S. La Salia St.
ephonų Central Wfl 

Vakarai*
. W. 22nd Street 
Tėlephone Central 691M1 . ________ v

PRANE SIMAS
Malcvoju, popieruoju, greinuoju 

ir taisau rakandus, pališiuoju pia
nus ir kitus daiktus. Darbas atsakan 
lis. Kam reikalinga atsišaukite i

J. LUKOšEVlč,
3302 So. Halsted SI., Chicagou
a

i

v

Šios ūkės randasi tiktai 45 min. nuo vįdurmies- 
čio ant Rock Isląnd R. R. žemė yra augštai ir sausa 
ir viskas augs. Rašykite, telefonuokite arba ateikite 
pas mane tuo jaus ir leiskite man parodyti jums šių 
puikių nuosavybę.

PAUL PILKIS
106 N. La Šalie St., Tel. Main 2013.

729 W. 18th St., Tel. Ganai 4730.

1 Dr. A. Moritvid
r h 1 r k a n

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Murshall Field Annex, 18 flioras, Suite 1827
Phone Central 3362. ' Valandos: 10 iki 12 ryto

<

ark* 
kur 
vai- 
tuo-

Galima drąsiai sakyti,

Rūgšti Smetona
Mes'dabar gatavi esame 

parūpinti pirklyba iš musų 
naujos, moderniškos ir sani
tariškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

Rūgščios Smetonos 
Produktai

Su arba be sviesto riebumų, už 
laivu pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te
lefonuokite.

Lawndale 255,
GUD FUD DAJRY- PRODUCT

2721 W. 12th SL Chicago.

Ofiso Tel. Yards 2544
Rcsidcn. Tel. Boulcvard 5602-

John W>Sarpalius,M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 
10:30 ryla iki 12 dieną; V

2 po pietų iki 4 vai.;
7 iki 9 vai? vakare.

Ncdčliomis neprimama

3252 So. Halsted St., Chicago, UI.

......... ..  » .... ....................... Ii'—"i I .1 itįį ^ r.T ■

Dr. G. F. Yates
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Praneša apie atidarymą savo 

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

• t
Tel

ILL
124?

CHICAGO,

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

Rezidencijos telefonas West 6126DRAUGAS NELAIMĖJE!
AMaitileri»i, maohunlkal, audėjai, fabrikus ir siat> visokia 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini

Ne^uaigank plrk^&mM. pigius> vątatM. di<l«l«se boukoae. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirk,! 
peraitikriuk ar v<» IkARAi vahbaįenklla ant haiduko. 35 centai ir 65 centai už

PAlHKPELLEfl
J*n SMvirt i>Ktu
kaip Aitu piukl gyduole yra var- 
toojamu »u geriausioms pMfk- 

išgydymui rumatlzuio, 
ik»u»wu krulinejA,’Sono»e ir r»u- 
nMuyse, neuralgijos, sirenų dia- 
Girną. Šalčio ir kosulio*

. . . boukutę. aptiekpse, ar tiesiog i» labortorijos.
refiistrayimui * pt AD< R1CHTBR & ČO., 74-80 Wa»hlngton St., Nėw York, N. Y.

VIENATINIS MMSTRU0TA8 RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGBPORTO
VYRAMS I£2 SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir «u- 
giiiau. Sidabro rdmuoso nuo SI.00 Ir 
aagšdiau. Pritaikome akiniu* uidyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
ma», akių skaudčjimaa, užvilkima* i> 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurio, r*. 
Ii huti praSalintoa gerų akinių pritaky- 
mu. lėtyrimaa utdykij, jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei' blogai matai, jei akis silp
sta, notęsk ilgiau, o J ir lik ok pagėlbo, 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uf.dyką. Atmink, kad m<w kai
nam gvarantuojam akiniu, ir kiekvja. 
naxn gerai prirenkam.

8. M, M HS IRO F F. Ekspertas Optikas,
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vntetų, ateikit pas mane. Ai buvan ap- 
tlekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bila kokiu, rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 

. draugas inwnių.

S. M. Inesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

Dl M.T. STRIK0US
Lietuviu 

Gydytojas it Chirurgas
1757 W. 47 Si. Chlea«o, III 

Ofiso TcL Boulevard 1M
' Rez Tpl Seeley 420

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevi liaus Permina.
Mfcnedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Karmas t Floras^ 15c. j Balkonas IftB 
Prie šių kainų Mskaitoma ir 

1c ir 2c kariikot mokestis 
4< IMDEU Amt KARDITO 
HALSTED ir 52-ra GATVES
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Svarbios Prakalbos Kareivio Sergėkite savo akisCHICAGOS

Atsibus Seredoje, Gegužio (May) 7 d; 1919

7:30 vai. vakare

Kalbės A. Audrius buvę

Hoffman Mokykla
Tclephuns xar<l

Svarbi Pastaba

skausmo vienu

Tyras , 
Turkiškas
Tabakas

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan nL Chicago

j Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i

j Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

ŽYDŲ MOTERIS ^SMARKIAI 
PASIPRIEŠINO PAKĖLIMUI 

DUONOS KAINOS.

gus ir aplankyti baisios karės nuteriotas vietas.
Kas iš Amerikos Lietuvių norit, kad aplankyčiau 

Jūsų gimines Lietuvoj ir grįždamas atgal parveščiau 
Jums laiškus nuo jų ir žodžiu'papasakočiau apie jų pa
dėjimą, tai tuojaus rašykite mano broliui šiuo adresu:

J. Neviackas, 249 Millbury St., Worcester, Mass.
Jis suteiks jums visas informacijas. 1

Su pagarba Antanas K. Neviackas.

šiose prakalbose išgirsite daug įdomių ir žingeidžių 
dalykų, kurie yra tikrai patirti, ir akimis matyti.

Užprašo KOMITETAS.

Aukštosios draugijos žmones ir turinti 
skonį ruko “Turkiškus”.

Tūli žmones ruko “kitokius” dėl sutaupymo. 
v Nedarykite jus tos .klaidos. Tyri Turkiški Helma- 

rai yra daugiau negu verti skirtumo kainavimo.

Rez. J)33 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišku,
Vaiką ir visu chronišku ligų

Offeas: 3354 S. Halstėd St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali
mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais^mokiniais, 
kurie papasakoszjtfins apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avenuc

Cigaretai padalyti i dvi abel 
nas k lesąs—Turkiškus ir “kitus”

Važiuoju Lietuvon.
Gavęs S. V. valdžios leidimą, manau tupjaus išva

žiuoti Lietuvon. Mano kelionės tikslu/yra apvažiuoti visą

Rengia P. P. D. 604 lokalas

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI
“BOMBA” BUVO NUO Į KOLEGOS.'

Pereitą savaitę dentista’s 
Flath, turintis savo ofisą pn. 
3901 Gottage Grove Av. aplaikė 
per krasą “bombą” ir išsigandęs 
tuojaus davė žinią apie tai po
licijai. Toji ėmė tyrinėti ir su
sekė, kad ją pasiuntė jam jojo 
partnerė Dr. Okai M. Calvin, 
kuri laiko savo ofisą išvien sų 
Dr. Flath. Klausiama kodėl ji 
tą padarė, ji pasakė, kad ji no
rėjo juokų turėti iš savo kole
gos,

Bomba iš Netw Yorko su Gini- 
bei Bros, adresu prisiųsta šešta- 
dienyj Park Bidges krasos per- 
dėtiniui taipgi buvo šitos rųšies, 
sako.Barry, justicijos skyriaus 
perdėtinis.

Kalbės A. Audrius buvęs, “Darbininkų Balso” redak
torius, ką tik dabar pargrįžęs iš Europos nuo karės lau
ko, labai daug patyręs apie Francijps, Rhsijos, Lietuvos, 
ir kitų šalių žmonių gyvenimą. Taipgi kalbės K. J. Gele
žėlė. * ' i.

thalmometer. Y- 
patinga domi at- 

< f kreipiama i val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedfldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 ai 

Telęphonę Yards 4317 
* Boulevfcrd 0497.

- —____

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Chirargaa, ▲kateris 
1920 So. Halsted St, Chlcaga, 
Kalba lietuviškai, latviškai ii 

rusiikaL
Valandos: 10-12 rytą; M va
kare. TeL Canal 4M7.

nr.>
puč _ .
jo prĮguli visa jūsų sveikata. Visi pi! 
no keblumai paprastai paeina nuo 
chroniško .nevirškinimo, todėl iš- 
sįgclbčk nuo šių keblumu vartoda
mas gerą kimo valytojų.

Keista, kaip daug žmonių neno
ri klausti draugiško persergėjimo. 
Kiek daug žmonių buvo klausiami 
jų gydytojų ar viduriai veikia gerai, 
ar neZVistiek ’jie nepaklauso drau
giško patarimo — vartoti gerų vidu
riu liuosuotoją — gerai išmankštin
ti ir nebus jokios priežasties kodėl 
įųs neturėtumėt būti sveikais.

Pabandyk dėžutę laxcarino. Pate 
myk stebėtinų pagerėjimą, kokį jis 
suteiks. Jis pagelbės jums suvirš
kinti maistų, jis švelniai pagelbės 
jūsų vidurių veikimui. Nors tas tie
sa, kad jis labai švelniai veikia — 
jis tečiaus yra labai veikmingas.

Žinoma, jus branginate sveikatą 
virš’ visko. Tai yra vienas turtų, su 
kuriuo neturi būti apseinama ne
pulsiančiai. Darykite ką tik jus ga
lite, kad pagelbėjus motinai gamtai 
atlikti savo pareigas. Pabandykite dė 
žutę Laxearin. Užsisakyki t 'ją šian
dien ir jauskitės geriau ryto. — 
Eaxc4iri|i Products Co., Dept. L-2» 
Pittsburgh, Pa. ( Apgar.)

DR. a. M. 9LŠSER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149& Morgan St, karti MsC 
Chicago. III.

_ SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyrišką 

Taipgi Chronišką Ligą.
\ ABISO'VALANDOS;

Nito OHO ryto, nuo 12—2 po 
piejųV nuo 6-^-8 vakare, Ne

daliomis nuo 9—2 popiet 
^Telephone Yacdt 887

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS 
_ ant Durą, L«»tą, Rėmą.Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojiinui stabų. išvydau b, po $1.46 až gal.
CARR BROS. VVRECKENG CO.

BHS4M9 flk QMsted< SU CMcago. Ub

Žydai duonkepiai 12 gatvės 
apiellnkėjc bandė pakelti kainą 
duonai, bet sutiko tokį moterų 
pasipriešinimą, kokio jie nesiti
kėjo. Kada kepėjai paskelbė 
nAujas kainas, tai jos sukėlė to
ki trukšmą, kad kepėjai nedrį
so reikalauti naujų kainų ir nu
sileido.

Abrahan M. Liebling, leidė
jas žydų laikraščio “Jewish 
Press,” sako, kad kepyklų savi
ninkai savo susirinkine pereitą 
trečiadienį sudėjo kaucijas 
tikrinimui savi pasižadėjimų 
pakelti kainas duonai.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris. •

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

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 5412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8--£ rjw, tiktai.

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

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lieta vi a Gydytojas Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
‘ n 84K

Išdirbėjai augščiausios rųšies turkis 
kų ir egiptiškų cigarelų sviete.

Telephone Yards 8884.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
Jš ryto ir nuo 7 iki 8 vaL vak. 
8325 So. Halsted 8U Chicago.

Vyrišką Drapanų Darganai:
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkptai, verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
48 dolerių,
į Pilnas pasirinkimas kailiu painio
tų oyčrkolų. . 1 ;; į i* ,

Visai mažai va>*#ę»tL .siutai ir^okcr 
kotui, vertės nuo $25'iki $85 daburi 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $lpO L 
k i $4,50.’ Vaikinams siutui nuo 93,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedaliomis in va
karais

S. GORfcON
1415 So Halsted Str Chicago, IU

Neužsitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam, neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks jus akims tik daugiau blogoj 

Aš turiu 18 metu patyrimą ir 
gailu ištirt Jusą akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

18M So. Ashland Avi 
Kampas 18-tos | 

B-čios lubos, virš Plat 
Tėmykito | mano 

Valandos nuo Mos vi 
8 vaL vakaro. Nedėliojo nuo • 
vaL ryto iki 12 valandai meną.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo & iki K vakare

DAKTARAS W. M. LAWHON 
ĮŽYMUS SPECIALISTAS

Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise
35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 307

< Aš esmi speciali- ^MMą 
tas visų ligų

Aldų, Ausų, Nosies, Gerklės- ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova 

<Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimą iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tą gydžiau pasekmingai šias ligas. , 7

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis- be 
gydymu.

Pritakau akinius7 teisingai.

Pasitarimas nemokamas.W. M. LAWH8N, M. D.
Chfcago

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Tėatrą Krutamu Paveiksiu pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 c^sto pelno į savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą pelną* Atsišaukite

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

STAR & GARI
MADISON PRIE HA LSTED STREET— BURLESQUE —

Kasdien dn »yk 2:15—8:18
Kalnon 25c. iki 73e.

Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

Yards 3654. AKUŠERKA

«Mrs.A.MIchnl8wicz
■Baigusi Akušerijos ko-
■ Icgiią; ilgai praktika-
■ vusi Pcnnsylvanijos 

hospitalčse ir Pąsek-
mingai patarnauju 

'-Mprie gimdymo. Duodtr 
W^^Hrodų visokios* ligonė 
nHraoterims ir mergb 

^Mnoni8.
13113 So HaUted Str 

(Ant antrų lubų)' 
Chicago
7 iki vėlo vaife

VIDURIŲ NERVIŠKUMAS PA
GREITINA SENATVE.

Kaip apvalyti kūną nuo kenksmin
gų nuodu ir toksinu

“Jus galite rasti vidurių nevirški
nimą pagrinde daugelio sunkiu li
gų. Nevirškinimas pagįmdė daugiau 
kentėjimo, negju,k<dhiawJiors kita li
ga,” nesenai pasakė garsus gydyto
jas. “Ne vien tai”, tęsė jis, “bet ji 
tikrai pagreitina stonatvę ir atneša 
ankstyvą įnirtį.”

Neleiskite, kad skilvio nevirškini
mas padarytų jus senesniu, negu iš
tiktųjų esate. Tam nėra reikalo. 

Jus neleidžiate užtrinonis ant kojų 
apveikti jus —jus iŠpjaunat jas, jus 
gytlot jas— iki jos niepranyksta. Tad 
kodėl negydyti skilvio nevirškni- 

kuris yra daug svarbesnis, y- 
dsižvelgiant į tą faktą, kad nuo

AKIŲ SPECIALISTAS 
▲kis Egsaminuoja Dykai
4 Gyvenimas yra
\ v taičiss, kada pra 

nyksta regėjimą.
Mes vartotam

35 So. Dearborn St. Kambarys 307.
Vu\LANDOS 9 iki 8

(Kampas Monroe) . Nedėliomis 10 iki 1

ŽINIOS::

Inžanga W centų
------------rn TlįiT KlH , litflT-r TTiiM

Avė., Boseland, 111.

ir ofisui _ ___ r _
ral.: 9 ryto iki 11 <L

2 po pietą iki 4 
6 iki 9 vakare.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinniiiiiiiiiiiiiiiiiininiit'
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Utarnink^s, Gegužės 6,1919

Teatras, Dainos ir Balius
liciju atrado cocainos, morphi- 
nos ir knygą, kurioje buvo už
rašinėjama merginų įplaukos ir 
surašąs vyrų vardų po nžvar- 
džiu
tinęs aukos). Meyer yra 60 me
tų amžiaus.

(parink

a n, IIIRengia SLA. 55 kp. W 
Įvyks

Ned., Gegužio 11 d., 1919
K. of P. Svetainėje

1-1037 Michigan Avė. Roseland, III.

Pradžių 7 vai. vakare.

Režisoriaus p. M. DUNDULIENĖ.
Roles išpildys gabiausi artistai iš Chicagos.

Dainuos LDK. Keistučio P. Kliubo dainininkai.
Programų! pasibaigus linksmus šokiai.

Kviečia visus — KOMITETAS.

ATIDA LIETUVIAMS.
Atidariau naujų krautuvę, 

paranki dėl visų praeinamų ir 
vietinių gyventojų^ Užlaikau 
cigarų ir cigaretų, Ice cream ir

Brighton Park.LSS. 171 kp. mė
nesinis snsiriiikmaš bus seredoj 

geg. 7 kaip ą:30 vai. vakare. T M a že
nto svet. 3834 So. Kedzie Avė. Yra 
daug svarbių reikalų, draugės ir 
draugai bukit visi laiku

— Org. J, Bajtuikls.
PPD. Unija rengia prakalbas M. 

Meldažio svet. 2242 W. 23rd PI. gegu
žio 7 d. kaip 7:30 vai. vakare. Kal
bės A. Audrius ir K Geležėlė Pla
čiau žiūrėkite apgarsinime.

Rengimo Komitetas.

STREIKAI

Svarbios Prakalbos
-----------    ----------- ------------ J   —““—“

Chicago ir Apielinke

ir drapanų, Marškinių, Kaklarai 
ščių ir taipgi over-alls. Mano 
krautuvė atdarų nuo anksti ryto 
iki vėlai vakare. Užkviečiu vi
sus atsilankyti, patarnausiu ko 
geriausia.

A. , RUTKAUSKAS,
1747 So. Halsted Street, Chicago

bėjai streikuoja Maremont Mfg. Co., 
916 So. Wabasb Avė. United Auto, 
Aircraft and Vebicle Workers li
nini) Loeal 171 of Chicago.

AUTOMOBILIŲ dirbėjai streikuo
ja Detroit, Michigan. Pasisergėk it. 
United Aulo. Aircraft and Vehicle 
Workdrs of America.

_____ PARDAVIMUli____
REIKALINGA moteris ar mergi. 

na nuo 35 lig 45 metų amžiaus prie 
namų darbo už šeimininkę švariau
siuose namuose. Vieta ir mokestis 
užtikrinta ant visados dėl blaivios 
ir išmintingos moters. Atsišaukite 
laišku, Box 145 arba ypaRŠkai 132 
West St., Westv11le, III. ’

“NEAR BEER’’ paritavėjas
Didelis išdirbėjus augšlui paten

kinančio “'(NEAR BEI'R” reikalau- 
jiv lietuvio pardavėjo, kuris yra da
bar, arba buvo pardavėju alaus ar
ija likieriu tarpe savo krašto žmonių 
šiame mieste. Jis turi būt gerai ap
sipažinęs su saliuno reikalais tarpe 
savo žmonių, ši yra puiki proga žrno 
gui gulinčiam parduoti daug to ta. 
voro. Aprašykite praeitą patyrimą 
ir sąryšius, taipgemždirbaiuą mokes
tį ir kokios norėsite. Rašykite laiš
kus i Naujienų ofisą pažymėdami 
ant laiško No. 15. 173*) So. Ilalsted 
St Chicago, III »

E X T R A
RF.IKAI INOAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorlus. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu kie
kinius kaminus, dedu blekines lupai 
— vienu žodžiu išdirbu visokiue^to- 
gus ir visokius blokinius darbus.

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

LITHUAN1AN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Worke
2106 W, 24tb M Tel Canal 4802 
iMa.uw'". Lj..4.-w-u ūma 1 >■ i ■■r-1

NAMAI-ŽEMĖ

Rengia P. P. D. Malinauskio 
svetainėje, 1900 Halsted,str. ge
gužės 6 diena, 1919 Utarninke 
7:30 valandų vakare. Inžanga 
10 sentų. Kalbės A. Audrius, 
buvęs “Darbininkų Balso“ re
daktorius, ką tik dabar parva-. 
žiavęs iš Europos, buVęs karės 
fronto dalįse — mūšiuose ir 
Šiaip daug patyręs iš Europos 
žmonių gyvenimo. Taipgi kal-

Lietuvių Rateliuose.
NORTH SIDE

Govėda užpuolė namą.

Gegužės 1 <1. Holstein Paęke, 
prie Emš ir N. Oakley gatvių, 
ant stiebo, virš šimto pėdų auk
ščio, iš nakties plevėsavo rau-

Kiekvie-
uuin bus įdomu išgirsti daug
svarbiu dalykų.

Užprašo Komitetas.

kas nuėmė neteko sužinoti).
Kadangi ši apielinkė yra ap

gyventa tikėjiminio fanatizmo

“Krikščioniškai” išauginti ne- 
nenaudėliai atlikę “patriotišką” 
darbo, krvkštaudami išsiskirs- k *

Laikraščiuose’ regis jokia ži
nutė apie tM nepasirodė. Mat, 
gėda, kad geltonosios spaudos 
išauklėti fanatikai, atlieka juo-

Panašių atsitikimų, kurie nuo 
svičlo akių slepiama, yra daug.

< —Jonas.

Koncertas

Žingeidžios
Prakalbos

susirinkusiems žiopsotojams į- 
varė baimės ir pagiežos. Ant 
kampo Oakley ir Ems gatvių 
vieno namo lange nuo seniai ka
bojo puošnus drg. E. D<‘bs pa
veikslėlis, žiopsotojai į raudo-

Suimtoje, gegužės 3, įvyko 
Lietuvių Raudonos Rožes Paš. 
Kliubo koncertas. Jisai buvo 
surengtas tikslu paminėti pen
kių melų kliubo gyvavimo su
kaktuves, 
daugelis,
džių.” Atidarant programą bro

Prograine dalyvavo

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZIL 

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 84^ Milwau_ 
kee Avė., kur buvo laike 24 pietų, 
Dabar bus prie 70(1 N Ashland Avė., 
kampas Iluron gatvės ant aptiekus 

POLONI A RHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarket 

5282,

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Jono ža. 

guno.. Paeina iš Kauno gub., VVilk- 
rnergės pav., Pirmiau gyveno Kana
doj; jis pats ar kas žinote malonėki
te pranešti.

830 E. 89(1

REIKIA moteries kuri galėtų pri
žiūrėti 2 pusės, trijų pusės ir ketu
rių pusės ųnetų vaikučius valando
mis.

P Shimkus
5445 So Turner Avenue, Chicago 

Tel. Prospect 7241

PARDAVIMUI gera terma 70 ak
rą arba galima mainyti i namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži viėta 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-mos lubos 

iš priekio

Btirnside, UI.

Pranešimai

PAJIEŠKAU savoĄdukters Barbo
ros Norvilaitės apie'14 metų atgal 
išvažiavo iš Chicagos. Paeina iš Kau 
no gub., Raseinių pav., Kvedainių 
miestelio. Aš esu senas ir neturiu 

kam savo pinigus palikti. Todėl 
meldžid atsišaukti.

. J. NORVILAS.
549 W. 141b St.. Chicago, III.

REIKALINGA moteris dėl išskirs
tymo naują vilnoniu atkarpų. Gera 
mokestis, pastovus darbas 

HELSON BROS.
1909 W. Division St., Chicago

Naujienų Bendrovės šėrininkų 
\Vcst Sidej susirinkimas bus serą- 

fdoj. geg. 7, kaip 7:30 vai. vakare., 
M. Meldažio svet. 2242 \V. 23rd PI. 

Kviečia K. Jamontas.

Lietuvių Socialistų Apšvictos Kliu 
bas rengia svarbią prelekciją šian
die, geg. 6, M. Meldažio svet. Refe
ruos <1. P. Grigaitis tema “Istorija 
socialistinio judėjimo Rusijoj” (So
cializmas ir bolševizmas) Pradžia 
kaip 8 vai. vakare. —. Komitetas.

PAJIEŠKAU savo brolio Stanislo
vo Kazlausko, Kauno gub.,‘''Baseinų 
pav., Pašilės parap., Kartinio mie
stelio. Kražių valsč. Jis pats tegul 
atsišaukia arba kas žinote praneški- 
ke man jo adresą.

John Kazlauskas, 
P.O. Winchester, Wis

Pajieškau šiaučiaus lietuvio, ne
vedusiu, amžiaus nedaro skirtumo. 
Del taisymo čeverykų gera mokes
tis darbas nuolatinis. Atsišaukite 
adresu:

John Wolf 
(AVilkauskas)

Thorp, \Vis.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mu 
linis namas po 5 ir po 4 kambarius 
mimas randasi labai gražioj vietoj, 
netoli nuo šv Jurgio bažnyčios, ren. 
dos neša $43.00 į mėnesį. Parsiduo
da už 35 Smitus doleriu, reikia įmo
kėti penki šimtai \k)l., kitus ant len
gvų išmokėjimą. ^Atsišaukite pas:

C Suroįmski 
3346 So Ilalsted St?, Chicago, III 

-------------------------------------------- i............

(Semi ganusn

PAJIEŠKAU Juozo Petrausko; 19- 
17 meluos gyveno Detroit, Mieli. Tu
riu svarbų reikalą; jei kas žinote ar 
ba jis pats meldžiu atsišaukti.

Z LITVINAS
819 Albert St., Kenosha, Wis.

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, '‘brička’ 3 setai pakin
kly extra vienienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. nalsted 
St. Chicago, III.

Bengia PPD. J. Bu/likevieh 
svetainėje, 8131 Vincei) nes Avė., 
Chicagoje, gegužės I 6 dieną, 
utarninke 7:30 valandą vaka
re. Inžanga 10 centų. Kalbės A.

Audrius buvęs “Darbininkų 
Balso" redaktorius, ką tik su
grįžęs iš Europos, buvęs karės 
frontuose ir daug patyręs iš Eu
ropos žmonių gyveninio. Taipgi 
kalbės K. J. Geležėlė ir kiti. 
lįUekvienam bus įdomu išgirsti 
daug svarbių dalykų.

Kviečia KOMITETAS.

mų gyventojus tuoj apsupo na
mų šaukdami: “šalin iš lango 
bolševiko paveikslas," "į peklą 
su bolševikais!“ ir t. p. Bet na
miškiai buvo išėję darban, tai 
paveikslas iš lango nenukabin-

Vakare, ir vėl visi namiškiai 
išėjo prisiklausytų prakalbų. A- 
pie devyntą valandą juodašim
čiai vėl apsupo namų ir paleido

neliko nė vieno

Žmonių regis nesužeidė.

SVEIKATA IR SPĖKOS 
laimė jūsų gyvenimui, naudojantis iš visų malonumų, gerą 
normali organizmą gali gauti tie, kurių sistema yra visai iš
sisėmusi, vartojant

PARTOGLORY
V garsųjį Elixsira, kuriuos jis sustiprins duodant jiems uŽtek- 

> nai naudoti visam organizmui. Ne apleiskite savo sunaikin
tos sveikatos ir vieton to užsisakykite tą lixirą. Bonkutė 
kainuoja tiktai $1.00. APTIEKA PARTOSA, 160 Second Ave- 

. nue, Dept. L, L New York. N. Y. (G, 3«)

DR. GLASER BUVO PAŠAUTAS; bet jau 
sugijo ir yra savo ofise.DR. GLASER

Duoda $300
kas suras tuos žmones kas jį pašovė.

DR. GLASER
3149 So.^Morjjan St CHICAGO

Pi

Cedar Rapids, la. — LSS. 239 kp. 
rengia svarbias prakalbas nedėlioj, 
geg. 11, Y. M C A. Halėj, kampas Ist 
ir 1 Avė. Pradžia lygiai 1:30 vai. po 
pietų. Kalbės d. .1. K. Danta. Visus 
prašome atsilankyti.--- Komitetas.

'iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiN

marselietę, Kaz. (ingis trumpai 
paaiškino apie darbininkų šven
tę, Pirma Gegužės ir jos reikš
mę, kvartetas, pasivadinusis sa
ve “mažiukais,3 dviem atve
jais gražiai Sudainavo apie peu- 
kialą dainelių. Taipjau daina
vo dviem atvejais Liet. Soc. Vy-

Draugystė Lietuvos Dukterų ren
gia dideles prakalbas ketverge, gi?- 
»užėš 8, Mildos svetainėj. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kalbėk d. P. Du 
bickas. Visi kviečiamr atsilankyti 
kuoskait tingiausia. — Komitetas.

LDLI). 45-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas jvyks šiandie, geg. 
Meldažio svet. Visi nariai prašomi 
atsilankyti ir naujų, atsives!.

—Organizatorius

Pajieškau .Juozapo \Vaviraieio pe
reitą melą gyveno po adresu 1080 

Michigan Avenue, Detroit, Mich. Mel 
dzin jo paties atsišaukti arba kas jį 
žino pranešti:

Miltanas Talvikas
269 3-rd St St Francisco, California

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
■isais įtaisymais. Biznis išdirbtas 

per šešis metus priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitą miestą. Atsišaukit 
greitai.

Tom Statkus, 
1126 Washington St Gary, Ind

PARSIDUODA 2 mūriniai namai. 
1 —3 pagyvenimą po 6 ir 7 kamba
riui, antras 2 pagyvenimą po 4 ka
mbarius ant to paties loto. Viskas 
po naujai muilai sutaisyta ant biz
niavus gatvės. Randasi ant North 
Avė., palei Milwaukee Avė. ir Ro- 
bey St. Mainau jeigu kas turite ge
rą praperte Gary. Ind. Randos tas 
namas atneša $887 ant metų. Kai
na $9,800. Agentai neatsišaukite, ab 
sišaukite tik savininkai, laišku arjja 
ypatiškai ant pirmų lubų užpuka- 
K j 1

JOSFPH J. STRAVINSKAS 
3150 Emerald Ave„ Chicago

PAJIEŠKAU draugų Antano Kaz
lausko ir Vinco Tamašausko. Pir- 
miaus gyveno Chicago; taip ir kitu 
pažįstamų ir draugų. Aš paeinu.iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Gruz
džių valsčiaus, l.igmlu kaimo.

AUGUST PAREDNIS
1608 So. Ilalsted St., Chicago

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma; Sudėta po 25, svarus į dėžutes 

Coyne Bros.,
119 W. South Water St., Chicago,III 

L. ■ -- ----- -

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

a. kasinskXs,
930 West 35th PI. Cbicago. III,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
choras ir šv. Grigaliaus choras. 
Visi trjs chorai dainavo neblo
gai. Bet susirinkuskms geriau
sia patiko (hu tas panelių S. Sta- 
niulįųtės ir A. Žemaičiutės, ku
rias tnipjau net dviem atvejais 
dainavo ir kelis karius buvo su
grąžintos delnų plojimu ant es
trados. Dalyvavo prograine ir 
P. Stogis, kuris savo griaus'min-, 
gu balsu šiurpu jperpylė susi
rinkusius, dirinuoiairt ‘(Sukėl- 
kimo kovą.” Beto, Sarpalių or
chestra davė gražų gabaliuką 
muzikos ir Elena ir Norbertas 
Tiimavičiai jpaskambino pianu 
duetą. Tokio koncerto su taip 
turtingu programų, galima sa
kyti, Ciceroj dar nebuvo. Žmo
nių buvo daug ir visi skirstės 
pilnai patenkinti.

Nedėlioj, geg. 4, Chernausko 
darže įvyko Ciceros Liet. Liuo
sybės Namo B-vės piknikas. 
Piknikas nepavyko. Žmonių 
buvo mažjai; vlidi mat hijojoį 
kad bus didelis purvynas, vie
nok darže buvo labai puiku. Su
sirinkusieji džiaugėsi pavasariu 

—nais žalumais ir kvėpavo gai 
viliančiu tyru oru.
daug žmonių, buvo, tečiaus, kad 
Chernauskas daržą buvo sutei
kęs veltui, tai, ačiū jam, Ben- 

Į drovė nuostolių neturės.
—Čicerietis.

Roseland.— Liet. Scenos Mylėto
jų Ratelio susirinkimas bus šiandie, 
geg. 6, Doviato svet., 10501 Mitin
gu Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi susirinktu laiku.

— S. Telksnis.

PPD. rengia prakalbas, Butkevi
čiaus svetainėj. 8134 Vinceli nes Avė 
geg. 6 d. kaip 7:30 vai. vakare, Kal- 
bėyA. Audrius ir K. J. Geležėlė.
/ — Komitetas.

LSS. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks ketverge, geg. 8, Liuosy- 
bės svet 
džia 7:30 vai. vakane. 
malonėkite atsilankyti.

■ —Rašt. J. I).

1822 \Vabansia Avė. Pra- 
Visi nariai

Bendokaitis.

Choro repe-LMPS. 9-tos kuopos
ticija vadovaujant P. Gugięnei, bus 
seredoj, geg. 7 d.. Mark White S. Sve 
tainėty, prie Ilalsted ir 29-tos gat. 
Visos choristės Imtinai atvykite ly
giai 8 vai. vakare. —F S K.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko Kliubo mišraus choro repetici
ja bus seredoj, geg. 7, Mildos svet. 
Dainininkai malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku,, urs yra svarbių rei
kalų. — Valdyba.

Nors ir ne-

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. 
Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj, geg. 7, kaip 7:30 vai. vak. 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia Avė. 
Draugai mglpnėkite susirinkt laiku 
ir atsiveskite naujų narių: įstojimas 
yra numažintas iki liepos mėn. tik 
už vieną dol., —Valdyba.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas jvyks seredoj, geg. 7, Grigalai- 
čio svet., 4837 W. 14th St., 7:30 vai. 

vakare. Draugai malonėkite atsi
lankyti laiku. TYirime labai svarbių 
ir neatidėtinų reikalų. Org. I*. I).

SUAREŠTAVO DAKTARĄ.

Delei dviejų merginų kaltini
mo Dr. Henry C. Meyers, 508 
Centcr gt. vakar tapo suareš
tuotas.

ATIDIJODAMA rendoa kambarys 
vienam arba dviem vaikinam. Maty- 
kit nuo 6 iki 8 vai. vakare, 1721 Ru
bli* St. Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
Biznis išdirbtas gerai per daug me
lu. Turgavojam po $100 i dieną, cash 
Nepraleiskite šios progos biznieriai.

Priežastis pardavimo, savininkas 
išvažiuoja ant farmos.v

G. ARMĖNAS
3435 \Vallace St, Chicago

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galimą laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
ilių), gražioje vietoje, arti gatvekarių. 
Kaina $2.8()0.

J. TAMOSAUSKIS 
10512 So. May Street, Cbicago, III

IŠSIRENDAVOJA švarus kamba
riai dėl mažos šeimynos. Kam yra 
reikalinga atsišaukite sekančiu ant
rašu: 11119 Madison St, Gary, IimĮ.

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

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

REIKALINGAS bučeris. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai. Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus

ALBINAS MARTINAVICH 
2010 — 1B7 St. Indiana Harbor, Ind,

REIKIA moterų ir merginų prie 
lengvo daibo i dirbtuvę gera užmo
kestis.
Rathborne Hair and Ridgway Co. 
1418 W 23 SI Cbicago, III.

REIKIA moterų ir merginų prie 
lengvo darbo į dirbtuvę gera užmo
kestis.

Rathborne Hųir and Ridgway Co 
2279 So Union Avenue Chicago.

REIKALINGAS senas žmogus pri
daboti namą ir farmą. Bus aprū
pintas maistu ir drapanomis. Atsi
šaukite adresu,

358 Kensinglon Avenue.

PARSIDUODA Pulruifnis labai pi 
giai 3-stalai, aisbaksis, šokeisis ir 
visas stakas kas tik reikia. Atsišau
kite
600 Springfield Avė. Detroit, Mich

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultų sprfngsų Phonogra* 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su ndeordais ir dei
mantine adata. vėliausios
mados rakandas 5 kambariams, 

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

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

TIKTAI ŠI MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -1V5. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
LHierty Bonds.

WESTERS STORAGE/CO. 
2810 W. Harrison st.

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

APŽIŪRĖKITE SEKANČIUS 
NAMUS

PARSIDUODA 2 abgšt; medinis 
namas po num. 10606. So. La Šalie 
St., už labai nužemint Ir kainą $1600.

PARSIDUODA 1 itf/fnlsę aiigšto 
medinis namas po num., 236 \Vest 
112th Plaee. Kaina tiktai $2400.

PARSIDUODA 1 ir pusė augšto 
medinis namas po num., 327 Wipst 
lllth Rlace. Kaina $3200.

šitie yhamai parsiduoda ant leng
vų išųiokėjimų. Atsišaukite tuojaus 
musų ofLsan dienomis arba vaka
rais seredomis ir subatomis.

S, P. TANIS, 
11133 Michigan Avė., Chicago, Iii.

^skaitykite/
Iš priežasties savininko mirties 

parsiduoda farnia 160 akrą žemės 
už labai nužemintą kainą. Farma 
randasi Athelstane Wjsconsin Ma
ri nette County. Atsišaukite musą o- 
fisan tuojaus, dienomis arba vaka. 
rais seredomis ir subatomis.

S. P. TANIS.
11133 Michigan Avė., Chicago, III.

MOKYKLOS

LLF. 12 kp. susirinkimas įvyks u- 
tarninke, geg. 6 d, 8 vai. vak. 3356 
So Ilalsted St. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. — Valdyba

PPD Unia rengia prakalbas, Ma
linausko svet, 1900 So. Ilalsted St. u- 
taririnke geg. 6 d., 7:30 vai. vakare, 
Kalbės A. Audrius, ir K. Geležėlė.

— Komitetas

Cicero. — Liet Janitorių Vyrų ir 
Moterų Paš. Kliubas rengia pramo
gų vakarą subatoj, geg. 97, Lauter, 
bach svet. 4819 W. 12th St. Pradžia 
6:30 vaj vak, Vietos draugijų ir pa
vienių prašome paremti rengiamą 
vakarą. — Rengėjai.

REIKIA merginų prie šilkų siuvi
mo ir prie koutų finišerkų, taipgi 
opereitorių ant visokio darbo.

S. BARTKUS 
1945 Wabansia Avė, Chicago

ROCKFORDIEČI? DOMAI
i PARSIDUODA visai naujas grama 
fonas, su 40 rekordų. Brunswick iš. 
dirbystės, 49 coliy augščio ir 23 co
lių pločio. Rengiuos apleisti šį mies
tą. Todėl kss norėtų įsigyti savo na
muos gražų, ir naujos mados grama- 
foną, tuojaus atsišaukite Vakarais: 
nuo 7 iki V vai. ant trevių lubų šiuo 
antrašu: 206 So. 4th St., Rockford) 
IH,

VALENTINE DRESMAKING 
\SkCOLLEGE8 t

6205 Sd. Hąlsted st, 2407 W. Ma
dison. 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Pbone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminiak*

a
SIUVĖJAI

REIKALINGI siuvėjai ir offprese- 
riai važiuoti j užmiesti. Pastovus da
rbas ir gera mokestis: Už kelionę 
užmokama. Atsišaukite i Paul Pilkis, 
729 W, 181 h SI, Tarp 6 ir 9 vai. vak,

PARDUODU 6 kambarių rakandus 
Jei norėsite galėsitiei gyventi tuose 
pačiuose kambariuose. Atsišaukite 

greitai.
' VVARPOT,

3400 Eemerald Avė., Chicago, III.
2-ras fialas

RANDA]
REIKIA tvirtų vaikų virš 16 metų; 

Proga ant ateities. Gera mokestis 
ant pradžios; Superintendent.

THE LOEWENTHAL CO. 
1511 So. Sangamon St, ChicagoMamie Brooks, 21 metų, 517 N.

Wells gi. ir Lillian Sąnders, 19 
metų, 21 Wcst Ontorio gat. Jos 
papasakojo, kad įprašytos mi
nėto daktaro jos gyveno pn. 547 
N. Dearborn gt. ir priiminėjo

• v<ii. vunuic inm» vvuiiv o(|Uiii e ui-•-------------------------------------------------------------
vyrus. (| tižiojoj svet. prie 29?tos ir Halsted - 1ĮLIKALINGA langų plovėjų.

Dr. Meyero kambariuose po- ^ų^iaiku?

REIKALINGA širmenų, acėtelin 
burnerių ir leiberių dirbti į serap 

! iron yardą. Tel. I.awndal<» 5566 
LSS. 4 kp. Mišraus Choro repe-l RELIANCE IRON & STEEL CO. 

ticija bus utarninke 6 geg. kaip 7:30 i 2141 So. Sawyėr Avenue, Chicago 
vai. vakare Mark White Sųuare di-l • ■ ■■—;----------------;—_
gatvių? Visi dainininkai malonėkite CIHi.AGO WIND0W ČLEAN1NG Co. 

— Komitetas 62 V< Washington Si Rooiu 2 Chgo

ATIDUODAMA rendon 2 akrą 
trąšios vaisingos Žemės ant South 
Side daržų. Renda labai pigi. Klaus
kit)© Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI namas ir lotas, tu

ri 4 fintus. Neša $40 į mėnesį. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite ir 
inmatykitc šį bargeną. Kaina $3500 
ant išmokėjimo jeigu jus norite, 
1932 So. Union Avė. 2_ras fl front.

< nfl5TER5Y5TET1 J
Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdaią.

. Musą sistema ir ypatiftkas mokini
mas padarys jus iinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didiiaus|tu ir geriau
sius kirpimo-designing Ir siuvimo 
skyrius Jcur mes suteiksime praktU- 
ką patyrimą kuomet jus moky&itM

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jąs esate užkvieČlami aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklą bile laiką— 
dieną ir vakarais ir gauti speeialil- 
kai pigią kalną.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
master designing school *

J. F. Rasnieka. PerdėtinU 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų




