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Chicago, III., Pancdčlis, Birželio-Junc 2 d., 1919

True translation filed wilh the post- master at Chicago, UI. June 2, 1919 as reqiiircd l»y the act of Oct. G, 1917

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinoll 

TelephoM Caaal IBM

Price 2c No. 130

Didelis mušis Baltiko juroje
Anglai sumušė botše= 

vikų laivyną
Slepia sutartį su austrais
Austrai šiandie gaus sutartį

Nauja valdž'a Bavarijoj. Atskrido j Angliją 
Apgulimo stovis Bielgrade.

ANGLAI SUMUŠĖ BOLŠEVIKŲ priešinimą iMikuKjionip Austri

Bolševikai pabėgo po veik 
landos mūšio.

jos sutartie
pasakė, kad jokie argumentai 

va- i niekuo nepermainys didžiųjų
’ valstybių supratymo atsakomy-

HELSINGFORS, geg, 31. — 
50 minučių mušis ištiko šiandie ¥
i vakarus nuo Krasnaja Gor*ka
15 myl. į vakarus nuo 
Kranštado), kuriame dalyva
vo boLšciikų eskadra, su
sidedanti iš mūšio laivo Petro-

kitų karinių laivų ir septynių ąn 
glų kariniai laivai. Bušai ga-

True translation filed wUh post- 
oiasler at Chicago, III. June 2, 1919 
as i e<|iiire<l b> the act of Oi i. G. 1917
NUSTATĖ VOKIEČIŲ OKUPA

CIJOS LIETUVOJ EONUS.

BERLINAS, geg. 31. — Pa
sak vokiečių paliaubos komisi-

Baltiko provincijose pasitrauk
ti iki nužymėtos linijos.

Field-maršalui von der Gollz 
bus leista pasilikti komanduoto-

licinės valdžios.

neturi

Lenkijos premjeras Paderew-

Rratiano ir kili ypač priešinosi

saugojimui rasinių, tikybinių ir 
kalbinių teisių mažumos. Nors 
jie prieiną parėdymą principe, 
jie tvirtino, kad jis sukels neuž-

tini guanui toriais apgynimo nia 
žumos žmonių, tuo peržengiant

Tičiiaų $fie priešta ravima i, 
taipjau niekurie apie finansines

Kada sutar-

tams panedėlyj vidurdienyj St. 
Gennain’e, finansinės, atlygini-

TALKININKAI ATSAKYS VO
KIEČIAMS ŠIĄ SAVAITŲ.

PARYŽIUS, birž. 1. — Taikos 
tarvba keturiu nesusirinko šian- c

die, bet didžiųjų valstybių ats-

True translation filed vv.th Ihe post- 
masler ai Chicago, III. June 2, 1919 
as rt ųuh'ed by Ihe acl of Oct. G. 1917
LAIKO PASLAPTYJ TAIKOS 

SUTARTI. |
i ---------------

Atsisakys paskelbti senatui, nors 
vokiečiai ją skaito.

WASHINGTON, >birži. 1.

scnatoriaus Johnson rezoliuciją.

teksto laikos sutarties, tas di
delis dokumentas nebus tuojaus

nto.

ra čia. bet valstybes departamen 
tas nenori perduoti jos senatui

ryžta us.

pilna sutartis dabar yra parda-

rikos komisija nenori pasakyti 
valstybės departamentui, kad 
paskelbtų Amerikos publikai su

glijos valdžios nenori šiuo laiku 
jos skelbti.

Politika kalta.
ir

kyli slaptumą, kuris apsupa su
tarti), yra verčiami politinių mo 
tjivų. Sakoma, kad jie nori 
paskelbt lik po vokiečių deleg. 
jos priėmimo; tada visos kal-

niekuo

Beabejones. de! harmonijos.

jų prašymu ir sutartis pasilie-

True translation filed with Ihe post- 
inasler at Chicago, III. June 2, 1919 
as reuuired hv the net of Oct

GABENASI TURTUS 
VIENNOS.

G 1917

Iš

ATSKRIDO ANGLIJON

NC-4 mano dar sykį skristi per 
Atlantiką.

PLYMOUTII, Anglija, geg. 31.
Amerikiečių hydroplanas NC-4

Paviršutinis ramumas ir sau
gumas Muniche išrodo užtikrin
tu, bet 20,000 bedarbių mieste 
sudaro nuolatinį pavojų. Skai
čius bedarbių nemažėja.

Kaslink naujojo [kabineto,

pin atidų į svarbumąpašalinimo

True trenslntion filed with Ihe post-'inaster at Chicago, III. June 2, 191.9 
as required by the act of Oct. G, 1917

Finlandija paskelbs kare 
Rusijai

■ 1

damas j Plymoulh uostą, iš ku
rio 1620 m. pirmieji pilgrimai 
mažuose laivuose išplaukė j nau
ji ji svietą — Ameriką.

dėl pašalinimą revoliucinės įte
kmės senosios Kurt Eisner gru-

su dideliu iškilmingumu

mylių į 7 valandas.
Kalbama, kad NC-U svarsto 

apie naują skridimą per Atlan

True trnnslntion filed witn Ihe post- 
mnsler ai Chicngo, III. June 2, 1919 
as required by the act of Oct G, 1917

APGULIMO STOVIS
SERBIJOS SOSTINĖJ.

iš priežasties soc. agitac. seku-

nios. Kruvini susirėmimai iš

niu.c
ta

True translation filcd with fhc oost- 
masler ai Chicago, III. June 2, 191,9 
as requircd by the act of Oct. G, 1917

VENGRIJOS ATGALEIVIAI 
NORI KARALIAUS.

Siūlo karūną Serbijos 
kronprincui.

AGBAM, Kroatija, geg 31. — 
Vengrijos deputacija, atstovau-

klausomybes partijos vadovo ir

jos sostą Serbijos kronprincui 
Aleksandrui.

Bavarijos armija bus greitai 
pereis prie 

liuosanorės gyvenimo sistemos.

3 UŽSIMUŠĖ LENKTYNĖSE

INDIANAPOLIS, geg. 31.
Šiandie čia buvo 500 mylių au
tomobilių lenktynės už $50,000

automoląlių, iš kurįhj lik de
šimt automobilių užbaigė lenk
tynes. Du automobiliai apvir
to prie užsisukimo ir du auto
mobilistai ir vienas mechanikas 
tiko užmušti, o kitas nuchani-

TRIS žmonės mirė 
NUO KARŠČIO.

CHICAGO. — VAKAB chica- 
giečilai turėjo tikrai vasaros kar- 
čšiu dieną — ir su aukomis. Pir- 
moji karučių dieną pasiėmė tris 
aukas. Serg. Markini, James Va- 
tak ir Alfred Essendrop 
nuo karščio.

Sniegas.

ni irę

BUTTE, Mont., birž. 1.-Būt
ie žmonės pasidėjo šiaudines

gana smalkiai snigo, nes pri-

Brangios kojos.

100 streikierių užmušta
Bolševikai apleis Orenburgą

Gręsia visuotinas telegrafistų streikas 
v _ . --------- -----

FINLANDIJA NUTARĖ KA- miesto salės, kur išardė mn 
RIAUTI SU BOLŠEVIKAIS. * larvbos susirinkimą. Strci

-------- j riai ypač įširdę ant Manitabos 
COPENIIAGEN, geg. 31. —, premiero T. C. Norris ir mayo- 

Extrablad gavo žinią iš Finlan-!ro Chas. F. Gray, kadangi jie

bimą karės prieš sovietų Busi- 
jos. Diena paskelbimo bus nu
statyta po pasitarimui su talki
ninkų misijomis.

Fruc trnnslntion filed with Ihe post- 
master ai Chicago, III. June 2, 1919 
is t eųuii ed by the act of Oct. G. 1917

BOLŠEVIKAI EVAKUOS 
ORENBURGĄ.

LONDONAS, geg. 31. — Rusi
jos oficialis bevieliais praneši- 
msa iš Maskvos užsimena apie

paskutinių bol.ty'rikų lvirto\:ių 
pietrytinėj Busijoj. Pranešimas 
sako, kad į vakarus nuo Oren- 
burgo bolševikai apleido Tati- 
kevo “delei priešo spaudinio.”

Bevicliins pranešimas pridu
ria, kad diolševikai pasitraukė

Darbininkų kova

$

■ q
o

rių mobilizacijai 
trukdoma ir pilna laisvė naują
ja! Latvijos valdžiai turi būti už 
tikrinta. 15 dienų po birželio 1 
d. duodama priėmimui sąlygų.

True ’r.'inslalion filed v-ith Ihe post- 
master at Chicago, UI. June 2, 1919 
as requirc(i by the act of Oct. G, 1917

Taikos Kongrese
TIK DIDŽIOSIOS VALSTYBĖS 

NUSPRŲS TAIKĄ.

Mažosios valstybė8, jei nori, gali 
protestuoti, bet jų niekas 

nepaisys.

zidentas \Vilsonas kalbėdamas 
slaptame pilname taikos konfe
rencijos posėdyj šiandie po pic

lies yra nusisprendę prižiureti 
susitaikymo darbą, kadangi jos 
atsako už pasaulio taiką.

Atsitikime, jei susi ta ilk imas 
nepavyktų, sakė prezidentas,

g;ii ir kareiviai, kurie bus 
dojami įvykinimui taikos.

Jis kalbėjo atsakymai! į 
tą mažųjų tautų atstovų

pini- 
nau-

gas.
Už miliardą dol. vertybių 

ta į Šveicariją.
išvež-

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III. Jane 2, 1919 
as reipiired by the acl of Oct. G, 1917

Taikos konferencijos progra-

Germain’e. Tik politiniai, teri- 
torialiai ir kariniai skirsniai 
bus paduoti Austrams; finans-

tiau.

Nesusitaiko apie Dalmatiją.

Kaslink Adrialiko problemos, 
La Liberte sako, kad jos išriši-

opozicijos ne susitarimui apie 
Kiume, bet Dalmatijos susitaiki-

Urbig finansinis narys Vokie
tijos taikos delegacijos, su pata
rėjais Aniem ir Ilimmelsbach ir

iš Versailles į Vokietiją.

True translation filed vvitli the posl- 
nuisler at CJiicago, III. June 2, 1919 
as reqnire<l by the a<x| of Oct. G. 1917 

PARYŽIUS, geg. 31. — Pre
mjeras Clc’mcnceau šiąnakt pri
ėmė delegaciją nuo Generalės 
Darbo Federacijos, kuri įteikė

kete-i rezoliucijas apie Francijos poli
pas!- tiku linkui Rusijos ir Vengrijos.

LONDONAS, birž. 1. — Bi
jodamies Austrijos valdžios 
konfiskavimo kapitalo, kad už-

bių už apie $1,000,000,000.

vertybių, kad jų negalėtų pa
siekti Austrijos valdžia.

Turtingi vengrai, norėdami

bes iš sovietų vadovų nagų, siun

inslrukcijomis pergabenti juos 
į Šveicariją per neutralius žmo
nes.

Užsimenama, kad Austrijos 
valdžia per pirštus žiuri į tą ga

bankrutu ir negali užsrimoikė- 
ti didelio atlyginimo.

Pašovė 2 žmones.

ANTIGO. Wis. — John Main-

I avarijoje
HOFFMANO VALDŽIA 

PASITRAUKĖ.

VANCOUVER, B. C. — šokė
ja Rulh St. Denis iš San Fran- 
cisco apsidraudė savo dvi koji 
dviem savaitėm liko ant $1,000,- 
000. Ji taipgi yra apsidraudus 
Amerikoj, bet jos policy neimlų 
gera Kanadoje, lodei išnaujo ap
sidraudė.

100 DARBININKŲ UŽMUŠTA, 
200 SUŠEISTA.

sulaužyti darbininkų streiką ir 
kraujyje jį paskandinti.

Ikišiol šiame mieste, policija 
ir kareiviai užmušė nuo 50 
100 streikierių ir virš 200

iki
su-

....V.,.. , Į,. ......V •••""'f

I l|avą> J.urią strelkiiciria| palie
pė nusiimti. Premierui nesuti
kus, vėliavukė vistiek liko nu
imta.

Strrikieriai prisižadėjo pane-

lo. Valdžia bijodamas! naujos

Kadangi policiją atsisakė pa

streikuose ir nutarė laukti pa
šalinimo, miesto taryba, bijoda
mos! likti be policijos, nutarė

10 LAVONŲ TEBĖRA 
GRIUVĖSIUOSE.

CEDAR RAPIDS, la., geg. 31.
33 lavonai jau atkasti iš po

lį buvo eksplozija. Manoma, 
kad dar 10 lavonų yra griuvė- 
ilsuose, taip kad viso toj eksplo
zijoj žuvo 43 darbininkų 
daug sužeista. Iš surastųjų 
19 liko tikrai indentifikuoti.

Kaltina žmogžudystėj

0

i'

ir 
tik

’i
■įj

CHICAGO. — Herman Rinda 
iš Bcsseiner, Pa. yra policijos ga

no, kad skundžia jį tūla našlė
Helen Bare. Jis užmiršo, kad

i

COPENIIAGEN, geg. 31. — Iš 
Bamįbeirg,' Bavarijoj Įj praneš
ina, kad Hoffamo munisterija 
rezignavo. Tikimąsi, kad bus 
sudaryta ministerija platesniais 
pamatais.

Nori sutaikinti darbininkus 
su buržuazija.

MtUNICH, ^gcg. 31. — Viuhy 
Bavarijos politinių partijų atstcZ 
vai susirinko čia vakar ir visi 
išreiškė vieną nuomonę, kad si
tuacija šalyj yra ant liek rusti, 
kad vienybė yra vienatiniu budo

mus darbininkų ir buržuazijos 
ratelių yra pirmojti žingsniu at- 
siekjinui tos vienybes.

Tas sudaro veikimo progra-

Nusižudė dentistas.
GRĄSINA STREIKU.

Joseph Koskus (lietuvis?), ku
ris už trijų dienų po to mirė.

CHICAGO. — Dr. Vincent Fi- 
sher, 60 m., 1813 S. Loomis Si., 
dentistas nusižudė užvakar ga- 
zų dėlei nesveikatos.

HAMMOND, Ind„ birž. 1.
George Rivich, 11 m. iš East 
Chicago, beeidamas namo ant 
Calumet upės tilto nusitverė už 
elektros vielos ir liko nutrenk
tas. Jo lavomis ištraukta iš li
pęs.

[ ORAS

WASHINGTON, gegg. — Ti- 
legrafislų unija paskelbė, kad

ta 100 telefon'isčių Atlanta, 
Ga., kurios |Wko pa^šalLitos iš 
darbo už susiorganizavimą uni

jom Jei kiltų streikas ja
me dalyvautų apie 900,000 tele
grafistų ir telefono operuo'to- 
.10-

Streikierių demonstracija.

WINNIPEG, Man. geg. 31.- 
Šiandic keli tūkstančiai streikic-

mą, kurio parėmimo tikimąsi iš šiandie; ryto apsiniaukę; daug rių, daugiausih sugrįžusių ka
reivių, padarė antrą demonstra-

sons ir Mrs. Lillies. Paskui pats jos, demokratų,, socialistų ir ne
pasidavė policijai. priklausomųjų socialistų.

vėsiau.
Saule teka 5:16 vai., leidžia- c|ją, kurioj nuėjo prie purin

si 8:19 vai. mento budinto ir paskui prie

kus labai ilga kelionė ir galbūt 
Chicagos daugiau jam nebeteks 
matyli.

PUSĖ GYVENTOJŲ IŠMIRĖ.

At-BRUSSELS, geg. 31, 
vykstantjs iš Congą keleiviai sa
ko, kad ispaniškoji influenza 
pridarė baisiausių nuostolių 
Belgijos Congo. Daugely] kai
mų išmirė pusė gyventojų.

Serga.
SPRINGFIELD, III., birž. L— 

Dr. Auna Howard Shaw, garsi 
sufragisčių vadovė, sunkiai su

komą sufragisčiių konferenciją.

1MPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS tat* t-lTMUAIMlAN DAILV CtEWS
t*«blUh«4 DaUy Bunda? by
the Lithuaniav New« Pub. Ou. Ine.

1739 fiO. HAL3TKD HT„
CHICACt* ILLfNOm

Nstujienos eina kasdiena, lisklrlant 
nedėldienhis. Leidžia Nmijieną Ben
drovė. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
ChtrMoje - pačKn

Metius..................................  66-00
Pusei meto .....................  8.50
Trims mėnesiams ............. 1-85
Dviem mėnesiam ........  1.45
Vienam mėneaiui ................. 75

Chicagoje — per neiiotojaai
Viena kopija ...................  ••02
Savaitei ....... . .................  •«.•
Mėnesiui ..................................  B0

Suvienytose Valstijose, ne Cldeafo], 
pačtu:

Metuil..................
Ihisei meto ...........
Trinas uoėnesiania ,
Dviem mėnesiam .
Vienam mėnesiui .

Pinigus reikia slyst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

61.00
100
1.65
1J5

Dar apie Lietuvių 
Raudonąjį Kryžių.

di u j ienose sykį jau buvo iš

kiam sumanymui socialistai prie 
šinsis, o tautininkai ir neretai

su Lietuvos Raudonuoju Kry
žium. kurio nėra buvę pasauly
je, negali būt Amerikoj nei ki
toj šalyj, išėmus Lietuvą, jeigu 
ji liktų valstybe savimi?

Skaitytojai da neužmiršo, kad 
vienas ‘‘bendras” tautininkų ir 
klerikalų pasiuintinys iš Šveica
rijos už tarškino, buk jie (tauti
ninkų ir klerikalų) diplomatai

c šmulio Raudonojo Kryžiaus 
'•aldvba ir buk ta pasakiusi, jog 
jei Lietuva bus pripažinta nepri- 
gulminga valdybe, luome t jai

kęs, jis tuoj užkamandavo A- 
merikos lietuvius tverti lietuvių 
raudonojo kryžiaus skyrius, rin
kti pinigus, medikamentus, slau 
uvloias. daktarus ir tt. Pasiro-

tautininkai su klerikalais netu
rėjo daugiau liogikos už savo 
europinį kolegiją: Liliu va ir 
Draugas išpiškinp net editoria-

tuvių raudonąjį kryžių, davė vė
jo Lietuvių Daktarų D r-ja i už ne 
veikimą šitame reikale, o kur

jo kryžiaus skyriai” sutverta ir 
jau darbas pradėtas. Naujienų

kijoj, taip ir Naujienose išrodinė 
jo, jog šitokis daubas neliogiš- 
kas, nes Lietuva kaipo valstybė 
neegzistuoja ir kažin ar egzis
tuos, todėl prieš laiką negalima 
nieko pradėt, jis nurodė, kad tai 
neetiška, nes raudonasis kryžius 
nėra tautų, tikėjimų bei partijų 
įstaiga, o bešidiška labdarybės 
įstaiga, todėl tik vienas raudo
nasis kryžius gali būti šalyj; jis 
nurodė, kad todėl bus ir nelega-

Bet viso to neklausyta ir vary- 
ta darbas tolyn. Bet dabar ir pa-

nislratyvis Komintctas iš Wa- 
shinglono, susidedantis iš tauti-

neša, kad “Lietuvių Raudonąjį 
Kryžių organizuoti tuo vardu 

Amerikoje negalima. Negalima 
yra naudotics nei Raudonojo 
Kryžiaus simbohi, Taft yra prieš 
internacionalę sula r IL Lietuvių

F

<

jali turėti savo skyrius čionai

Joj šalyj gyvenančius žmones, 
> negalės rinkti jokių aukų nei 
laiktų. Visą Raudonojo Kry

šiauš darbą vienok gidės atlikti 
organizacija ĮMinuži į Raudoną
jį Kryžių, bet ji turės vadintis 
visai kitu vardu. ”

Aišku, kad lietuviai, jeigu no
ri prisidėt prie raudonojo kry
žiaus «Mivo aukomri ar darbu, 
turi dėtis prie Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus. Sakyti, kad Rau-

likit organizacija jmnaši į Rau-

ti publikai akis. “Kita organiza
cija” nebus Raudonojo Kryžiaus 
kontrolėj, neveiks sulig jo tai
syklių, netHisiiks tą plačių vie
lų ir neturite tų privilegijų, kas

žiui. IJiduviai turi uejNislduoli 
a]>gaudinė|ftmu*. Surinktos au
kos į tą “kitą organizaciją’, nė4

joms ir kitiems politiškiems ti
kslams, o ne žmonių gelbėjimui 
Raudonojo Kryžiaus pienu.

Apžvalga

turi savo biurų platinti iietuviš-

to centre randasi viela, apie ku
rią bruzda ir sukasi veikimas,

gyvenančių. bet ir po visą pasau
lį Užeikime ir pažiūrėkime į

ris jau pradeda veikti mflžiniš-

iš visų kolonijų laikraščiai

kur rašoma apie lietuvių, veiki
mą. I čia sueina kablegranios 
ir žinios iš Europos ir iš visų 
pasaulio dalių ir čia yra renka-

tuvių publikacijos darbą palai
kius, patartina kad lietuviškų
jų kolionijų veikėjai susiusiu ir 
tolinus į vielinius anglų laikraš
čius žinias apie vielos lietuvių 
veikimus, o ta pat diena ar už 
dienos jau atskirs tos žinios į 
musų ofisą, kad; tokioj kolioni- 
joj lietuviai turėjo demonstra
ciją ar buvo apvąikščiojimas ar

atsitikimas. - Be to šitame New 
York’s biure randame ir 
žmonių- specialistų, kurie rašo 
straipsnius apie Lietuvius savo 
išdirbtose srvtvse. Iš čia išsiūti- v

linėjama kas savaitė į kiekvie

šiaip

laikas nuo laiko talpinami įvai
riuose Amerikoje einančiuose 
laikraščiuose. Visus darbas tu
ri būti sutvarkytas taip, kad bu
lių galima turėti pilni aprašy
mai apie lietuvių gyvenimą.

iNepraDega diena, Kurioj ne
rastum Amerikiečių laikrašti
joj apie lietuvius arba apie Lie
tuvą. Didžiuma jau žino apie 
Lietuvos klausima, bet dar tik 
prasideda darbas. Visi turime 
veikti išvien ir toliau, kad tą pu
blikaciją palaikius, kol ameri-

žins Lietuvių ir kol Amerikos 
valdžia nepripažins Lietuvos 
Ncprigulmybę.”

Keisti žmonės tie musų tauti
ninkai: iš jų biuro “išsiuntinė-

ir jeigu

t

koj preso j, tai musų tautininkai 
neišmano kaip besidžiaugti: ver
čia tuos savo straipsnius atgal 
į lietuvių kalbą, spausdina savo 
organuose ir rėkauja: ve, ką an
glu spauda rašo apie mus! Juk 
tai ne anglų spauda rašo, turė
dama tikras žinias apie lietuvius'1
ir Lietuvą, o musų tautininkų dar labiau skaudinti.

biurus išpiškina apie lietuvius ir | girdėjau apie tai\iš kelių šalti-|slų partijos vatlovus; Gorkis pa- 
ų. sake man, kad nors Lenini yra
Per šešis mėnesiius keturi di- vienu didžiųjų pasaulio vyrų,politiškai mašinerijai, sykių iš

reiškiant veidmainingas ar ne- j dieji kunigaikščiai buvo laiko- 
veidmainingas sympatijas Ame- mi Petro ir Pauliaus kalėjime

Nebuvo ypatingosrikos buržuazijai. Tai kur čia 
jau netilps tokie “straipsnieliai” 
anglų spaudoj, ypač kad jie per
duodam! kas savaitė ir da į koš

kad ir mindų tautininkų lape
liuose užtenka vielos jiems per-

ir nebuvo ypatingos priežas
ties jų nelaikyti ten. Šiaip ar 
taip imant, jie buvo nieku aky
va izdoje didžiosios revoliucijos,

nieko gero.
Naujieji vadai žiaurus.

“Partijoje yra tik keli tuks
iančiai tikrai nuoširdžių žmo
nių”, sake novclislas. “Švieži 
žmonės, įgijusieji galią nėra lo-

MOTERŲ BALSO” REDAK
TORE PASILIEKA.

inauti jų byla ir nuvažiavo
Maskvon pažiūrėtu ką jis gaje-

Išgauna paliuosavimo popicras.
“Laisvė” šitaip praneša apie 

‘‘Moterų Balso” redaktorės pa
silikimą:

“turime “Keleiviui” pranešti, 
kad redaktorė savo rezignaciją

Gorkis nuėjo tiesiog pas Le
niną, kuriuo jis labai gėrisi ir 
su kuriuo arti pasiipažįsla, ir 
paprašęs jo, gavo raštą sutei-

nekurto senesnieji vadovai, ku
rie jau išdegė. Nekurie nauji 
vadovai yra žiaurus ir nekultū
ringi. Didžiuma jų nedaro nu
sileidimų, nes yra fanatikais.”

Karlų kariais aš klausinėjau 
jo apie nusilcidmių galimybę, 
bet Gorkis vis tvirtino savo, 
kad negali būti tokių nusileidi-

prie Jaikrašdio.
mums “turavos”

Mandagiai, ar

Vadinasi, vėl 
ir “Keleiviui”

na, kada jam reikėjo grįžti, 
jam užėjo širdies silpnumas ir 
jis turėjo ittbuli kelias dienas 
Maskvoje. Anlgalo, sugrįžęs

imt padaryti, kaip tik leisti rc-

liti

True *ranslation filcd vila the post-1 
master ai Chicago, III. Jane 2, 1911) 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Gorkis laukia Rusijoj 
teroro. *

Rašo Eranzier Hnt.
(Copyright 1919, by the Tribūne Co.)

l'ulas komisaras Petrograde, 
turėjęs piktifiną aut vist) seno
jo rūmo narių ir tykojęs jiems 
atkeršinti, išgirdęs, kad Gorkis 
grįžta su paliuosavimo popie
riais ir būdamas priešingas

Skaitytoji) Balsai
' Už išreikšta* šiame įtkyriuje 
’iuomt>nen Redakcija naataakoĄ

l)ar žodis Choro “Aidas” 
polemikose.

HelsUngfors, gcg. 20. — Mal

ateities paveikslą. Jis sako, 
kad palengvas badavimas ir

atgabendamas su savim terorą 
ir smarkią reakciją; paskui a- 
teis naujas steigiamasis seimas, 
kur Rusijos kaimiečių milijo-

kį seną suklastuotą karės teis
mo prisaką juos nužudyti, pa
tvirtinta keliais mėnesiais sc- v
niaus** ir paliepė juos išvesti ir 
sušaudyti.

'lai buvo karius smūgis Gor
kiui ir jo įsi tikėjimui, ir jis at-

“Argi negali būti nusileidimo

Gerbiamoji
šitas reikalas yra lyg 

ir pasenęs, dagi kaipir mano 
privatiniais sanlikia?; su choru 
“Aidas”, vienok kadangi buvo 
duota vielos tam chorui, lodei

ka lupelio savo (laikraštyje. Aš 
kreipiuosi visgi kaipo visuomę-

'darni šaltą, (bejausmę demokra
tijų-

į bolševiką, o jis to užsigina, 
sakydamas, kad jis tik dirba iš- 
vieno su valdžia kaipo vienos

vo šaliai — jo numylėtai Rusi
jai.
Leidžia savo žodžius atkartoti.

gimtu

! nyslės, kurioje jis pirmiau gy
veno. Bet kokiomis baisiomis 
’čšomis.

“Visokis amatas ir vaizba Ru
sijoje dingę ir juos alsleigs lik 
ateiviai. šitoji kaimiečių vai-

linini, bus panaši į Nidcrlandų 
valdžią penkioliktame šimtme-

M • • . •• t » I v « I >. V < JL ■ X < JL X. 1 v V' ILS VI I/1Vką su garsiausiu Rusi os gyvų- ....................... . . . .v,. . , . , .' . įsteigiama seimą taip tiesiaijų rastinnnkų ir alsisveikinda-' 
mas pasakiau, kad jam butų 
pavojinga, jei aš atkartočiau 
viešai tuos žodžius, kuriuos jis 
man taip atvirai ir laisvai kal
bėjo. Jis nusišyjisojo liūdnai

tą nuomonę apie 
ir jis vykins ja.
/nebuvo atsižiūrima totai, iki at
sižiūrėti yra pervėhi. Jie da
bar visai yra nutolę nuo miesto 
darbininku.C

“Nesenai susirinkime žiemi-

demokralybę

‘‘Bolševizmas ir revoliucija ( niame rūme keli kaimiečiai pa
turi eiti savo keliu”, pasakė. lakė mane miesto darbininku 
Gorki. “'I'iesaus kelio — misi-, ir vienas jų pasakė man: ‘Jus 
leidinių, negali būti. Visa, kas, miestiečiai rekvizavote visa ir

puikiausia., visa, kas buvo su- dus ir visa, 
įverta tokiu rupesniu ir pasi-' neturime

tauja už tas nuoskaudas, kurias, 
jis tiki, padare jam miestas ir 
miesto vadovai ir jis primanęs 
(sunaikintų visą miestų gyvas
tį. Jis sukils iir nutrenks visa

Tinkaniiausiu išlikimas.
“Tik stipriausieji išliks po ši

lam trumpam, baisiam |laiko- 
'larpiui. Tąsyk kaimietis savo

ima valdžią ir valdis. Rusiją, 
tik-ką pradėjusią svajoti apie 
vaizbos ir dailenybės gyvenimą, 
jis pavers atsilikusia žemdirby
stės šalimi. Niekas tas, kuo

Mes iš revoliucijos 
nieko. Palaukite

.kaip mes jsugalesume — mes 
'nieko to neužmiršime, ir neuž
miršime jus, taipgi.’

Nekurie kaimiečiai pralobę.

mirčių yra turtingesniais negu 
jie kuomet tikėjos to”, pasakė 
Gorkis. “Aną dieną aš mačiau 
kaimietį perkant auksinį laik
rodėlį ir mokant už ji 7.000

ar

jo jam kaime jį benešiojant. 
Jis susijuokė ir tarė, kad lai e- 
sąs septynioliktas laikrodėlis, 
kurį jis dabar perlui, bet kad

kią nebūk dieną galįs ant pe- 
iaukulinis pasaulis gali pagel- čių atnešti maisto Petrogradan 
heli, nepagelbės išrišti klausi-1 tiek, kad gavus 2,000 ar 3,000 
ino — nusileidimų negali buli.l

“Rusija gralibslysfs tamsoje.

ir atsistoti ant jo.”
Aš neišdrįsau užsiminti jam

“Šilas kaimietis neatiduos sa
vo sukropto maisto. ‘Teguj 
sau .miršta miestiečiai’, sako 
jis. Valdžia bando rekvizuoti 
maistu sandėlius, 'bet kaimie-

jų kunigaikščių ir jo bandymą, 
nedaleis'ti to, nes aš nenorėjau jį 

Bet aš
nuoš. yra nepasitenkinusių.”

Aš paklausiau apie komuni-

vo choru sumokintomis daine- 
C

lemis savo brolius lietuvius bc- 
(linksminąs. Kreipiuosi dėlto, 
kad minėtasis choras pirmiaus 
visai “proletariškai” su manim

kraščius nori savo klaidas ant 
manęs sumesti ir mano toles
niam darbavimuisi pakenkti.

Turiu ant rankų “Laisves” 
N N. 62 ir 101, 1918, kuriuose 
tasai choras nusiskundžia visuo
menei, kaip aš juosius išvadi
nęs “melagiais”, “bepročiais”, 
o dar ant galo didžiausiai, gir
di, juos įžeidęs, nes kviečiamas 
į jų trečiųjų teismą ėmęs ir ne-

Gyvenu Brooklyne nuo dau
gelio metų ir esu visiems pažįs
tamas, taipgi ir žinomas, kad aš 
niekuomet nei plūdimais nei 
dergimais neužsiėmiau. Iš šilo 
lodei nėprisieis man teisintis.

Ii, kad keletas minėto choro na-

šioji koncerto komisija: V. Ja
nuška, S. Pavalkis ir P. Ambra- 
zevičiulė, lai išlikro negalėtų 
raudonuoti, jeigu juos kas ir iš- 
tikrųjų melagiais pavadintų,—

sus dokumentus, kuriuos aš tam 
chorui per du atveju esu prida-

nuos aš pas save turiu ant ran
kų: kaip jie mano dainų rinkinio 
išleidimui rengiamąjį koncertą 
suklaslavo, kaip jie neva vedė 
tyrinėjimus, kaip jie Tado savo 
komisijos kaltę ir tą pripažino

žmonės savo žodžiu ir bažijimu- 
si užsigynė, vėl savo komiciją iš-

mones maine.
Minėtasis choras per laikraš

čius maivojasi visokiais budais, 
kad lik savo nelikusį su manim 
pasielgimą paslėpus prieš visuo
menę; ir dar bando nuduoti sa
ve užgautais! Klausimas: ar 
galima kuomet užgauli lokius, 
kurie jokio garbes žodžio nelai
ko; kurie vakar sakytu žodžiu 
šiandien išsigina? Ir dar kvie
čia paskiaus mane* į “trečiųjų 
teismą”, lyg jiems išlikrųjų da
lyko išaiškinimas rūpėtų! Juk

aš, tą koncertą rengiant, ir jau 
jiems savotiškai visą programą 
sutaisius, o mano progamą su
ardžius, buvau dėl šventos ra
mybės pagalinus ant visko suti
kęs, ir net apsiėmiau jiems jki*- 
dėti bei jų chorą toliaus mokin
ti. Viena, ko aš norėjau, lai 
kad jie ištirtų pasielgimą savo 
komisijos, kuri prieš paties cho
ro ir prieš mano norą buvo kon
certo programą suardę, ir kad 
atrastų, ar jie gerai ar blogai jra- 
darė. Ret to nepadaryta. Be
rods, buvo tardyta, ir komisijos 
kaltė choro akyse ir mano aky
se pripažinta; bet paskiaus cho
ro lyderiai vėl viską sumaišė, ir 
net užsigynė to, kas buvo visai 
da rody ta.

Teisybė, kad kuomet minėto 
choro lyderiai, ypatingai jų ko
misija, buvo pagauti pačiame 
choro susirinkime faktais be- 
klausinėjant, ir kuomet vėl ir 
toliaus buvo bandoma klasluo- 
li, aš esmi išsitaręs, kad reikė
tų kai-kuriems iš jų nueiti pas 
daktarą ir pasiegzamiinuoti. Da
bar galėčiau pridėti: reiktų 
jiems paskiaus nueiti ir mokyk
lon, kur su discipulka pasimo
kintų skaityti; tada jie išmestų 
sau iš galvos visokius trečiųjų 
teismus, bet pramoktų pasiskai
tyti savo darbų, kuriuos aš esmi 
jiems išdėstęs “affidavite”, ku
rį šiam chorui esmi savo laiku 
įdavęs.

Bukite sveiki be manęs, vyre
liai. Bukite laimingi nors ir 
tokie, kokie esate. Palikite ma
ne ramybėje gerus lietuvius ir 
lietuvaites dainelių mokinti ir

litauckas — juodašimtis po- 
gromščikas. —x

Chicagos tautininkai viename 
savo susirinkimų tarėsi kviesti į 
savo seimą žydus, bet lik lietu
viškai kalbančius. Žydai mat 
esą gabus biznieriai, tai galėsią 
duot sveikų patarimų biznio da
lykais.

Bet ėmę toliau tą klausimą 
svarstyti gavo kinkų drebėjimą. 
Pabūgo, kad gabiems biznic- 

•riams kartais perdaug jau kvai
liais nepasirodžius. Ir sumany
mas buvo atmestas. -^Satyras.

savo brolius vargdienius jų su
sirinkimuose palinksminti. Gal 
ateis laikas, kad h- iš jūsų nevie
nas rasit pamatys nedailų su 
manim p° delgimą, ir kitaip į 
lai pažiūrės. Tiro tarpu su ge
rų žmonių pagalba, aš rasiu bu
do, kaip savo naują dainų rinki
nėlį išleisti, ir mano triūsas Lie
tuvių dainos srityje rasi ir jums 
nebus nuėjęs už nieką.

Ikonas Eremlnas,
321 Bcrriman St., 

Brooklyn, N. Y.

Revu Rėvai
Kuomet Gabrys — markizas 

Gabrys de Garliava — dirbo 
klerikalams, jis buvo aukso 
žmogus, ir klerikalai ditodavo 
jam pinigų. Kada jis varinėjo 
inlrygas su vokiečiais, jis buvo 
didis pa iri jotas, dar didesnis 
veikėjas ir nepalyginamas dip
lomatas. Bet kada klerikalai 
savo pinigais išaugino marki
zui ragus, kuriais jis užsigeidė 
ir Smetonos puodą paversti, jis 
pasidarė jiems tik paprastas 
karjeristas, netikęs žmogus, da
gi visiškas nenaudėlis.

Palaukite. Dar pamatysime, 
kad marųuis de Garliava palai
kys sugrįžti klerikalų malonėn 
ir vėl bus jų didžiuojamas ir 
garbinamas^ke^ipo *geiJbiamas 
musų veikėjas.”

* ★

Tautininkai liedina didelį di
delį varpą, 'l'ulas cinikas paste
bi, kad tuo varpu busią skambi
nama amžiną atilsį visiems tau
tininkų ir klerikalų diploma
tams k -“valdžioms,” ir duoda 
sugestiją: tegul tautininkai su 
klerikalais atidarą dar vieną 
naują fondą — “pazvanų”.

a ★

Kad klerikalai kilstelėjo savo 
kaukę, tai tuojau ir pasirodė, 
kad po ja tupi tikras — islinno

DARBININKAI, skaitykite 

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijislų 

laikrašti
Darbas yra vienutinis laik

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

Darbo prenumerata: 61.00 
melams; 50c pusei metų.

“DARBAS”
I t I

Adresas:
2343 S. Kedzie av., Cblcago, III.

Ar Jys turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
GON, Optomc- 
tristi), kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein

Dcpt. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. IJal.sted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyruniu. ()- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. PCtn. ir Nedčl. nuo 
9 ryto iki 12:30 diena. Subat. nuo 
12:30 dienų iki 9 vai. vak. Ros. o- 
fisas prie 3311 W. 161h St. dėl va
karų ir nedėk pagal sutarti. Tcl.
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwcll 6112.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertžs 
Phonografų, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

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

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
nž tai kad mes turime 

pratuštinti vietų.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotų 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kur| mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE L’ŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAMI-: Už DYKA.
WESTERN FURN1TURE 8TORAGE 
2810 W. Harrison St. Chkago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Dr. A. Montvid |
C II I C A G 0

GYDYTOJAS IK CUIKUKGAS
25 E. WashhiRton St., Maruliai! Field Annex, 18 flionis, Suite 1827
I’lione Central 3362. , Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Eltone Canal 4626
Valandos: (J iki 8 vakare

Rezidencijos telefonas West 6126 <
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8 Birželio, 1919 NAUJIENŲ PIKNIKAS 8 Birželio, 1919
CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILLINOIS

Pradžių, £> vai. rytsį. Iki volo vakaro. 

Bus gražus programas. Dalyvaus pirmeiviški chorai

Kalbės geriausi kalbėtojai. Fotografas P. Kundrotas ims pa-

veikslus. Užkviečiame visus NnujlonŲ slciltytojUS ir rŪlYlŪ-

jus. Turėsite progos pasilinksminti

Kviečiame visus KQMITETAS.

PASARGA: — Važiuokite iš visų dalių miesto iki 22-tros 
įęatves; 22-ros karais iki 48 Avė- Iš ten Lyons karais iki 
daržui.

AUTOMOBILIAIS: — Geras kelias važiuoti 22-ra iki 
Oak Park Blvd. Pasisukite į žiemius, važiuokite iki 12-tai; 
12-ta iki Forest Park; sukitės po kairiai į pietus iki Lyons.

Prakalbas BEKCMOS
COLLINSVILLE, ILL.

Prakalbos ir šnipai.
DEL NAUDOS ‘ŽARIJOS’.

ĮVYKS 2 D. BIRŽELIO,
Liuosy bes svetainėje, 
1822 VVabansia Avė.

Prasidės 7:30 vai vakare.
Kalbės drg. J. V. St'lson, ru

visi

l(k’. ir

šen
ir ten atsiranda lietuvių šnipų. 
Pas mus, Collinsvillėj, iki šiol 
darlmvo ramu, bet dabar ir čia 
jau, matyt, to gaivalo atsiranda.

< lodei j-(aį geg | | j kalbėjo čia Juke-
• - I . Jraitės nia- |is. | prakalbas atvyko nemaža 

o išgirsite [žmonių ir jie rainiai užsilaikė.

KOMITETAS.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
^medely j, Ketverge ir Subatoj | 

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

1 c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir 32-ra GATVĖŠ

dieną kalbėli, paskyrė tam geg.
20 diena. Paskiria valanda v v
žmonės ėmė rinklios į svetainę. 
Pasirodo ir policijos valdinin
kas. Jis prieina prie manęs ir 
klausia:

—Kas šiandie kalbės? 
Paaiškinau, kad tasai

1 1. Policislas paaiškino: 
Mums pranešta, kad čia

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsu* ir. 
savings stamps nuperka ui essb 
Ėmei and Co., 740 W. Madisou st. 
kampas st., kampas Halsted st 
Hoorn 232, 2rns auditas, virš Famo»i< 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Ncdėliomis nuo 1(1 iki 1.

I kalbesius koks tai bolševikų agi- 
savo laiku 

buvo už-
ki torius, kuriam 
miesto administracija 
draudus kalbėti.

—Aš nieko apie tai 
jau. Kada lik mes

negirdč-

STAR &GARTEK
MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —

Ksadien du syk 2:15—8:16 Kainos 25c. Iki 75c.
Moteris ir merginos gali lankytis kasdiena.

Hoffman Mokykla
____________________________ ____ __ _____ _

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali
mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetų- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arli Milwaukee Avenue

Aš esmi speciali
stas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug mė
ty gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu^-'

Pritapau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
35 So. Dearborn St. Kambarys 307. * O

__ . VALANDOS 9 iki 8 <,t1 Iffl
(Es-mpas Monroe) . Nedaliomis 10 iki 1.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausiu elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki it? dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak.

1615 W e.st 47lh St. Arti Avn f’hirn<r<>

PIRMA NEGU PIRKSI,
ant Durų, Lentų, Rėmą Ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

«WMI» 8. Hatet.4 81, CMe.g., IH.

prakalbas, jos visados įvyko ir 
nė jokių klinčių mums niekados 
nestatyta, — atsakiau.

- Mes turi melisa kų pridabo
ti ai Ii, kad dalykai neapvirslų 
augslyn kojom.

Aš manau, kad las žmogus 
pripasakojo jums nebūtų daly
kų. Ir aš beveik numanau, kas 
tas žmogus buvo.

Policijos valdininkas šyptelė
jo, o paskui užroiške, kad jis no
rįs matyt patį kalbėtojų. Kad 
pastarasis atvyko svetainėn, pri
stačiau jį valdininkui. Pasisvei
kinus. valdininkas klausia:

— Kokia tema tamsta žadi 
kalbeli?

— Moterų klausimu, k v
Tuo kvotimas pasibaigė. Pra

kalbos įvyko. Žmonių buvo su
sirinkę liek, kad sėdimų vietų 
pritruko. 1

Mat čia, savi/ laiku, laisva
manių kuopa buvo sumaniusi 
rengti prakalbas M. Mockui, bet 
dėl kai-kurių priežasčių nesu- 
rengč. Tat juodieji vietos ele
mentai mane, kad lai neįvyko 
dėl jų “pasidarbavimo,” o tai 
duoda suprast, kad šnipų ir čia 
jau esama. Pastebėsiu, kad mu
sų1 majoras ir čyl’as yra geri ka
talikai, tat lietuvių juodašimčiai 
tikėjosi pasinaudot proga. Bet 
kadangi, nežiūrint savo katali
kybės, yra Darbo Partijos na
riai, tai juodašimčiai nagus uu- 
(k' U~. — Pranas Skamarakas.O

Kuomet artinasi pavasaris
Jus paprastai jieškote gero kraujo valytojo ir toniko. Ilgi varginanti mėnesiai 

žiemos pagamina nešvarų kraują išteklių ir nusilpnina gyvingumą, iš priežasties, ži
noma, musų ankštų namų žiemos laike ir dėl stokos mankštinimosi lauko pusėj ir sto
kos šviežaus oro. Bet kuomet jus jieškote tokios gyduolės, kodėl gi nenaudoti geriau- 
rios.

LAXCARIN
Yra Gydytojas Saldainių Pavidale

Yra pripažinta tūkstančių kaipo Amerikos pirmasis žarnų reguliatorius ir kraujo va
lytojas. Veikia greitai, švelniai ir gerai. DVI SALDAINIS SUVALGYTOS'ANT 
NAKTIES PADARYS JUMS GERO. Lax carin neparduodama aptiekose, kadangi 
mes norime užtikrinti Laxcarino vartojimą visuomet gaunant šviežų vaistą. Užtekti
nai už pilną gydymą pačiuose svarbiuose atsitikimuos, penki doleriai, viena dėžė vienas 
doleris. Laxcarin Products Co., Dept. L -2 Pittsburgh, Pa.

Sergėkite savo aki s

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

Ai turiu 14 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė., Chicago, 
Kampas 18-tos gatvės 

8-čloi lubos, viri Platt’o aptirto* 
Tėmykite į mano parašą 

Valandos nuo 9-toa vai. ryta Iki 
I vai. vakaro. Nedėlioja nwe • 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sjrgau per 3 metus, nusiabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir uz rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigayo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžiniai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuojmtialularas mylistų f»- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiai# 
atsitikimais patariu uuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Hahted St., Telephone Canal 6417. Chicago^ IU.

CD^pi 

Akla Egsaminuoia Dykai 
Gyvenimas yra a 

taičias, kada pra | 
nyksta regėjimą. Į 

Mes vartotam | 
pagerintą Oph- j 
thalmometer. T- I 
patinga doma at- i

CEDAR RAP1DS, 10WA.

Prakalbos. — Susirinkimas. — 
Juodašimčių baimė.

Gegužės 11 diena buvo prakal
bos, kurias surengė vielinė L. S. 
S. 239 kuopa. Kalbėjo d. Daniu; 
aiškino pergyvenamo momento 
klausimus čia ir užjuryj. kaip
gi nurodinėjo Amerikos laik
raščiu melus ir tt. Kalbėjo 
nuosekliai ir prakalba visiems 
paliko. Žmonių buvo neperdau 
ginusia. Mat musų miestuke y- 
ra kelintas juodosios armijos a- 
gentų. Jie, pamatę apgarsini
mus, kad bus socialistų prakal
bos, .tuoj griebės už darbo, kad 
suardžius tas prakalbas. Siuntė 
policijai laiškus, meluodami, 
kad ten busiu aidoblislų ir bol
ševikų slaptas susirinkimas ir 
šiaip grasino žmonėms, buk visi 
busią areštuoti ir tt. Ale nieko v
nepešė, neivienas nebuvo areš
tuota. Prakalbos pasisekė labai 
gerai ir vielinei! kuopon įstojo 
įlįs nauji nariai. .Po tam buvo 
renkamos aukos lėšų padengi
mui ir LSS. agitacijos fondui. 
Aukojo sekami asmens: F. Mar
tin $2.00, P. Baculis, A. Armon, 
M. Armon, A. Slankcvič — po 
$1.00; P. Bučkis, M. Savickas, A. 
Eisinas, P. Gendvilas, J. šiobis, 
K. Blazaitis, K. Beleckas, K. Mi
nia Iga, J. Savickas, J. Taločka, 
O.Kuveikienė, P.Backis, J. Pran- 

\skunas — po 50c; S. Podžiunas, 
K. Krečik, S. Savickienė, O. Stu- 
purailė, M. Slaviekutė, P. Belec
kienė, A. Astrauskas, K. Armon, 
1). Oleckas, V. Kasparaitis, A. 
Valiuta, A. Poška, V. Neveraus- 
kas, A. Lapinskas, T. Tamošai-

liūne, K. GudžvienG, F. Knveikis, 
M. Pasakarnienč, V. Burbukas

po 25c. Su smulkiomis visa 
surinkta $17.45. Visiems auko
jusiems tariu širdingų ačiū.

Į Prisiųsta iškarpa iš Ccdar 
Bapids Evening Gazolio parodo, 
kad tarpe tų “juodosios armijos 
agentų’’ butą visiškai negudrių 
gaivalų. Pav., viename anony- 
miškame laike, adresuotame 
“tūlam piliečiui, tarp kita sako
ma: “Pirma aš turėjau labai ge
ra vyra, bet dabar jisai liko so
cialistu ir kartu labai skirtingu 
žmogumi.’’ Red.].

11 d. gegužes turėjo savo su
sirinkimų draugai rusai, kur pa
kvietė Dantų kalbėti. Pastara
sis-kalbėjo [rusiškai] apie, soci
alistų organizacijų ir lt. Nors 
matės, kad jam sunku rusiškai 
kalbėli, bet rusam paliko. Su
tverta rusų socialistų kuopa iš 
16 narių. — J. Sa-kas.

MILVVAUKEE, WIS.

Iš LSS. 119 kp. veikimo.
■ . i ■■■!

Pastaruoju laiku milhvaukie- 
čiai pradėjo smarkiai darbuoties 
matydami, kad ir kitų kolonijų 
lietuviai daro progresų. Tatai 
ir draugai mihvaukicčiai imasi 
darbo. LSS. 119 kuo|)a savo su
sirinkimus laiko du sykiu į mė
nesį: vienų kuopos reikalų ap
svarstymui, o anlrų-lavininmui- 
si.

C
Pastaruoju laiku dar pradėjo 

surengti prakalbų ir šiaip pra
mogų vakarų, šituo galima tik 
pasidžiaugti ,kad ir pas mus, 
milsvaukiečius pradeda rastis 
daugiau ir daugiau susipratusių 
darbininkų, kurie darbuojasi 
kiek išgali daiibininkų išsiliuo- 
savimui. Kiekviename susirin
kime prisirašo naujų draugų.

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojinią STIPRUMO arba a- 
petito, koki gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

36 Wset Randolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlio- 

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.z?V, ...............  .... ..... . ....... ....... ..........

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki ■ vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland a v. kąmp. 47 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6447.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojai ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 34X 

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

Gegužės 18 dienų LSS. 119 
kuopa surengė pikniką Ilaren- 
vas parke. Nekuriu draugai 
buvo nusigandę: esu piknikas 
surengta per anksti, oras dar 
vis šaltas. Bet ant laimės, tų 
dienų pasilaikė oras gražiausias 
šiltas. Publikos prisirinko ga
na daug, ir viskas nusisekė la
bai gerai. Tikimasi, kad kuo
pai liks nemažai pelno.

Gegužės 25 dienų LSS. 119 
kuopa surengė prakalbas. Tu
rėjo kalbėti d. Bimba ir V. An- 
drulcvičius. Bet pasilaikė, kųd 
tų pačių dienų rasiniečiai “su
rengė” prakalbas, taigi A. Bim
ba turėjo kalbėli Racine, Wis. 
Mums kalbėjo V. Andrulevičius. 
Raibėjo dviem atvejais. Pirmu 
kartu apie klcsų kovų, antru— 
apie moterų pavergimų šioj 
“laisvoj“ šalyj. Po prakalbos 
sutverta Lietuvių Moterų Pro- 
gresivio Susvienijimo kuopa iš 
9 narių, kurios trumpu laiku ža
da turėti pirmų susirinkimų 
Darbuokilcs, sesulės!

Beje, panelė Svirskiulė paša 
kė eiles, kurios publikai labai 
paliko. Taipgi buvo renkamos 
aukos, surinkta $3.10. Visiems 
aukojusiems vardan LSS. 119 
kuopos tariu širdingų ariu.

— T. Miliauskas.

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofinaa 

8141 a Morgan St., k«rU < 
Chicago, IU.

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriško 

Taipgi Chroniškų Lig* 
OFISO VALANDOS:

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

dėliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yardu 07

Telephons Varde 5032

Dr. M. SMcki
3109 S. Morgan si. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 Vukaic

■ ....... 11 . ......................... . ......11 11 1 <

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

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—.9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, 111

Telephone Pullman 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY 
Pasitarimo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare. 
10821 So. Michigan Avė.ROSELAND-CIHCAGO, ILL.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratoriju: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8 £ ryto, tiktai

Rcz. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago
Telephone .Drover 9G93 

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

| Telephone Yards 4834,

0 r. P.6. Wiegner
Priėmimo valanda* ano 8 Iki 11 

į ji ryto ir nuo 7 Iki I vai, vak 
' 832S So. Halatad SU Chicaga.

■



A

CHICAGOS
ŽINIOS

NAtfJIEim, URfCKgO, II!

Du menesiai atgal mane bu

buvau nekalta. Aš nutariau ver
čiau numirti, kaip grįžti ten. Aš

-T
Panedėlis, Birželio 2 d-, 1919

(lete^tyvnj nuėję ten rii^o Žais- Brighton Park. LSS. 174 kp.
, . . .« . t pusmetinis susirinkimas Ims serc-laukį. Ant galo suimtasis is ne- (]()jt birželio 4 d., kaip 7:30 v»d. vak. I 

lekfvvn ištruko ir nribėfles prie Maženio svet., 3831 So. Kedzie Ukiyvo įsu ŪKO II puiJCMęs SVJI1.bjŲ reikalų, todėl,
karo nuvažiavo juo, bet detekty- malonėkite būti laiku.
vas pavijo karą motorcikliu ir 

AUTOMOBILIAI E X T R A

- J. Baltuškis

PARDUODU pigiai King automo
bilių 1918. Mažai važinėtas, atro
do kaip naujas.
3346 So. Halsted St. Chicago.

Juozapas Janusevlče
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs tik 45 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Skaudvilės par. Velionis 
paliko dideliam nulimlime sa
vo moterį, 2 sūnų ir vieną 
dukterį. Včlionis išgyveno 
Chicagoj 25 m., prigulėjo prie 
3 draugijų: Sv. Antano, Lie
tuvos Mylėtojų ir Karaliaus 
Dovydo. Laidotuvės atsibus

JAUTIENA BUS PIGESNE
Skerdyklų savininku asociaci- 

ja paskelbė, kad nežiūrint to, jog 
jautiena ir dabar yra pigesnė ne
gu kiauliena, jautiena dar dau-

pigimo priežastis yra ta, kad da-

savo draugų pagelba.
“Dabar man reikia išaiškinti 

jiems priežastį ir aš pasinaudo
ju proga užbaigti savo gyvastį. 
Tas, ką aš mačiau Dunninge. ap
kartino mano gyvenimą. Aš ne
sijaučiu, kad verta butų gyven
ti po to visa. Aš tikiu, kad galė
siu ramiai numirti, nes aš išken-

panegeų sucinc. , llf. 12 kp. mėnesinis susirinki-
Vakar detektyvai sužinojo, mas įvyks iitarninkc, 3 d., birželio, 

. T . v ’8 vai. vakare po No. 3416 Auburnkad jo pavarde yra Isiaszi jc, į ąvc; yjsj kuopos nariai prašomi at- 
1011 Mihvaukee Avė. Jie nuė- ' silankyti, nes yra labai svarbių rel- 
. . . . . . , 1 I kalų. — Org. F. A.jo į jo namus ir ten atrado dau
gybę suvogtų daiktų. Lsiaszek 
nakčia eidamas vogti, nešdavo
si kopėčias ir pristatęs jas prie

RAKANDAI

nes
ryto. Giminės ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti į laido
tuves. Kūnas randasi 1306 S. 
481h Ct., Cicero, III, iš kur bus 
laidojamas į šv. Antano para
pijos Bažnyčia iš ten į šv. Ka
zimiero kapines.

jie šeriama žole.

NAMSARGIAI NUTARĖ TIK 
NAMŲ ŽIŪRĖTI.

Chicagos butų sargai nutarė 
nedirbti jokio kito darbo, kaip

Psichopatų ligoninėj yra už
rašyta mergina vardh Violet 

Martin. Ji buvo nusiųsta ten pe-

dun ir apkraustydavo. šitaip 
Frankui VVeynai jis keli mene
siai atgal pavogė $238 pinigais,

KenHington. —< Vaikų draugijėlės 
“Ateities Žiedo” (po globa LMPS. 
67 kp? lietuvių kalbos mokyklos už- 
b 'igimo vakarėlis su programų bus 
seredoj, birželio 4 d., Stančiko sv< I., 
205 E. 1151h SI. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Programas susidės iš prakal
bos, deklamacijų, duetų, vaikų choro 
ir «t Užprašome visus atsilankyti ir 
nesivčluoti. — Komitetas.

TIKTAI SI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setų, Vartotų tiktai 30 
dienų, vertas -1*75. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė

liotais nuo 10 iki 4 vai.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Jetuvis kontraktorius. Dengiu vi

sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bio
tinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

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

LITHUANIAN RED
ROOF1NG CO, 

and Shecl Metai Worka
2106 W, 24th St Tel Canal 4802

NAMAI-žEMĖ
FARM A FARMA

imli.

i

Daktarai išpumpavo visą gyv
sidabrio bichlorida iš jos ir tiki
si, kad ji pasveiks.

niją jie įteikė savo nutarimą na
mu savininkams, kad jie tolinus 
įsisuko taisyti namus, apžiū
rėti automobilius ir dirbti darže, 
kaip dabar daugelis namų savi
ninku iš n am sargi u reikalauja, 
sitas nutarimas yra nainsargių 
atsagymu į nesenai namų savi-

STREIKUOJANTIEJI KEPĖ
JAI NESUTINKA TIK DEL 

VIENO DALYKO.

DRABUŽIŲ FIRMA PRISTA
TYS DRABUŽIUS ORLAIVIU.

Užvakar Alfrc-d Decker and 
Coliu drabužių finuos vedėjas 
už reiškė, kad firma pradės pri- 
sla'Įinžrlli užsisakytuosius dra
bužius orailviu, į Galesburgą, 
Kankakco, Champaign ir Dan-

LDLD. 45 kp. pusmetinis susirinki 
mas įvyks ularninke. birželio 3 d , 
Meldažio svel. Pradžia lygiai kaip

tot prašomi atvykt laiku..
— Organizatorius

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Juozo Paže 

rinko, paeina iš Suvalkų gub, 
LIVDVISĖ PRANAICIUKĖ

569 Wesl 181h St., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums Keikia rakandų 

” • bargeno. t
.1 ne

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, šlaite 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt.. parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiulijimų, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajinn 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

niinisargiai*esą begalo savaran
kiški.

REIKALAUJA ATMESTI UŽ
GRĖBI MO PROJEKTĄ.

South Shore Country kliuho 
kom įt ins pareikalavo iš gov.

Slraikuojantieji duonkepiai 
ir jų darbdaviai užvakar turėjo 
bendra susiirinkima ir susilaikė C v
visame kame, išskiriant vieną 
dalyką, būtent, užmokestį už 
naktinį darbą. Darbininkai rei
kalauja dvigubo atlyginimo, o 
darbdaviai siūlo anlviršinį už
mokestį. Ginčai traukosi iki pu
siau dvyliktos, bet susirinkimas 
pasibaigė nepasiekus sutarimo.

Wis. ir j Valparaiso, South Bend

tais sparnais, kurie lėks nuo fir
mos lauko ties 12 g. ir Desplai- 
nes upe, Mayvvoodc.

Dainininkų Piknikas.
Susivienijusių lietuvių soc.

Lawdeno, kad jis atmestu vaIs-|VYRO DRABUŽIAI ANT UPĖS
KRANTO.

gražiame p. Blinslrupo daržei, 
Summit, III.

Kaipir buvo tikėtasi, daininin-

Pajieškau Krank Venckaus, gyve
na Chicagoje, girdėjau, kad ant 
Westside. Malonėkite atsišaukti.

JOK KURELEC, 
607 Michigan Avė., Laport, Ind.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS kriaučius prie se

no ir naujo vyriško darbo. Darbas 
pastovus, gera mokestis. Atsišauki
te greitai.

ST. ALEKNO.
911 W. 33rd St., Tol. Drovcr 6836

REIKALINGA audėjų prie ranki
nių staklių. Mes mokame 33 H c už 
‘ingiain’ ir 35c už ‘brussel”. Pasto

OLSON RUG CO..
1608 West Monroe St., Chicago

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržų. Remta labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 200, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

ANT RENDOS 6 kambarių fialas, 
taipgi 3 ir 4 fialai šviesus ir švarus, 
pigi remia.

J. WEINSTEIN,
1336 Blue Island Avė., Chicago.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti nepriguhningu, pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas payiete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus jiirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrčme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierą Gadliauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstamc 
kiekvienom nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta- 
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kilus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokio dy

džio jus norite, 40, 80, 120, 160 akrų, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrą. Jeigu jus žingei- 
daujate pasilikti nariu pasekmingos 
lietuvių apielinkčs nepriguhningu 

farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle Rivei\ \Visconsin.

NAMAI-ŽEMĖ

Dr. M T. STRIKOLIS 
Lletuvla 

Gydytojai Ir Chlmrt^a
1757 W 47 St Chkaro. IIL 

Ofiso Tel. Bnulevard !*• 
Rei Tel Seeley 420 ! MERGINA BANDĖ NUSINUO

DYTI PARKE.

Vyrišky Drapanų Barai

\V. B. Briggs, 3900 Lmvrence 
įve., užvakar ant vakarinio u- 

degtinę savo privatiniams reika- branto, už pusmylio nuo De- 
i tams. Jei governoras minėtą įs-ivon avė., lado vyio drabužius,

150 jų kliuho narių pastoviai gy
vena kliuho ndĄie, kur jie laiko/ 

J *

rolicastai Chas. reterson ir 
j Wm. Blank rado merginą Lin-

su apykakle. Kišeniujc buvo 
$5.53, cibukas ir senas sidabri
nis lai k rodė! ils. Manoma, kad 

lai bus savažudylliė. Vanduo gi
lus lies tuo daiktu. Žada tinklu

sa, mišrus choras turėjo trnpu-

rų chorui. Keikia dar atsiminti

mai sunkiau nei ant estrados. 
Taigi dainininkų ir dainininkių

Beje buvo ir prakalba. Kulbė

Reikalinga moteris arba mergina 
dėl indų plovimo. Darbas pasto
vus mokestis gera.

Atsišaukite 1356 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA farma, 80 akrų. 
Visa išdirbta ir apsėta. Dauguma 
namų nauji Mylia ir pusė nuo mie
sto ir geros mokyklos. Kaina $6001 
su javais, bejavų $5000. Antrašas:

TOM KULEVIč
1916 Union Avė., Chicago, III. 

2-ras fialas iš užpakalio

PARDAVIMUI — $200- Cash nu- 
pirksite lotą 30x125. Vanduo ir ry- 
nos įtaisytos prie 64 Gourt l’iise 
bloko į pietus nuo Grand Avė

H. BETLES, 
2136 So. 6oth Court, Cicero, III.

PARDAVIMUI 1656 W. 1Kth Pi. De 
šimts I kambarių fialų, visi įtaisy
mai. $1000 Cash, likusius $75 į mė
nesį. Kaina $6800.

McDONNĖLL
2630 W. 381h St.,' Chicago.

Nauji neatimti, daryti Hnt\užsa- coln parko pasirįžiisią atimti san 
kymo siutai Ir overkotai, vrrtK nuo (,vvnd5/ i; i
$30 iki $o0 dabar parsiduoda 
$15 $35 siutai ir overkotai, 
$$15 ir 25 dolerius

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš- ‘ kad jis duotu jai ramumą, nes 
Visai mažai vartoti siutai ir overj-i* DOlinti numirti.

kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar i Cohiinbus ligoninėj j pasakė, 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 i- .. . '
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3.00 kad ji vadinasi violet Martin. 
lkiA,7i<lo,e‘lu 14 , i liaukoje ji laike sugniaužusi
karais korčiukę, kurioj buvo šitaip pa-

S. GORDON v ,
1415 Rn SU Cbl^.^n III Tašyta!

no pint suolo ir dejavo nuo skaus- 
i\i i mo. Policistui priėjus ir paklau-Į 
ik

NEŽINOMI PRIEŠAI ATKER- 
ŠINO PROFESORIUI.

Trįs menami slapti priešai 
Armouro instituto profesoriui 
Chester Trac užvakar įsilaužė į

kėtojas. Jis niekada ir niekur 
neaiksieis be “kabliukų”. Turėjo 
jų ir vakar. Bet ar apsimoka jį

Reikalingas jaunas vyras, mylin
tis gyvulius, dasidėti $1000 prie ūkės 
gyvulių ir pieno pardavinėjimo. Aš 
galiu gvarantuoli $10.00 gryno pel
no į dienų nuo pradžios ir daugiau 
ateityje. Ant mano ūkės galima at
važiuoti už 5c. Street kariais iš Chi
cagos. Kas neturite $1000, nei uk- 
valos prie gyvulių, meldžiu manęs 
neklapatyti.

JOHN AMBROSE,
Dolton, III.

PARDAVIMUI 2 fialų muro namas 
arti 35-tos ir Archer, 4-4, maudynės, 
gesas, basementas, visi pagerinimai, 
$600 cash. Kaina $3700.

McDONNELL
2630 W. 38th St., Chicago.

PARDAVIMUI arti Crane 4-4-4, 
muro apatnamiu, lotas 27X125, elek
tra, maudynės, pagal sutartį, $5700.

McDONNELL
2630 W. 38th St., Chicago.

Žmonių buvo daug. Visi, kiek

Įlankoje Ji laikė sugniaužusi 
į korčiukę, kurioj buvo šitaip pa-

Šitai Kur Sveikatos
šaltinis, tai Sahite Stomirk Hit

leris. jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laikų mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvų, pilvų, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 

vi- 
nc-

Bit

sakant visas suvargęs būdavau, 
sada miegas imdavo, o atsigulus 
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Sahite 
torį pradėjau naudoti į trumpą
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Sahite 
Stomirk Bitteris Kaina $1.50 
honką^jo gali gauti aptiekosc 
gercsnnio.se saliunuose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai IŠ 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS, 
616 W 31st St., Chicago, III. |

Tel. Boulcvard 7351 •
------------------—- ----------------į

ti ž 
ir S 

ten

'kino kilimus, knygas ir drabu
žius.

Pirma negu |ie ėmėsi savo 
darbo, profesoriaus §unų 9 me
tų ir šunuką uždarė kamaraitėm. 
Profesoriaus žmona sugrįžus 
rado indus visus išmėtytus po 
aslą, j puodelius buvo pripilta 
rašalo, du tuzinai kiaušinių su
mušta ir ištaškyta po virtuvę, 
o savu sviesto ištapnota visos

po aslą. Laisvės bondsų kvitos, 
Raudonojo Kryžiiaus palliudiji- 
mai ir kelios profesoriaus kny
gos suplėšyki. Profesoriaus lo
von pripilta vandens, o jo mie-

rrotesornis yra išvažiavęs; 
žmona nenumano, kas ir už ką 
jam bulę keršinę. Sakoma, kad 
jis ką tai pasakęs ant vokiečių 
karės laiku, bet ji mananti, kad 
jis nieko bloga nėra nei pasa
kęs, nei parašęs apie vokiečius.

dainininkų surengta pramoga.
— K. Jamontas.

“NAUJIENŲ” STOTIS

REIKALINGA šeimynų su 3 arba 
•I darbininkais ir nevedusių dirbt ant 
cukrinių burokų farmų Michigane, 
geros mokestįs, darbas laike žiemos 
dirbtuvėje, dykai kelias, dykai per- 
kraustymas jūsų, rakandų, dykai na
mas ir daržas. Mokame $21 už ak
la. Atsišaukite pėtnyčioje. sutinto
je ir nedėlioję, nuo 8 ryto iki 7 vai. 
vakare. Išsiuntimas sekanti utar_ 
ninku, June 2-rd, Mr. FRANK 
LJA, 809 West North Avė., 
Halsted St., Chicago.

COLUMBIA SUGAR CO., 
Bay City, Michigan.

arti

L E B E IK T Y BOMS
C ASH

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

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilna “Cash” verte, 
Atneškite arba atsiųskite l 
Atdara kasdien nuo 9—0 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

VAGIS SU KOPIEČIOMIS.
Savaite tam atgal detektyvai 

suareštavo vyrą jam beišeinant 
iš užstatomų daiktų sankrovos

davė 200 fonografinių rekordų.

PARSIDUODA labai geras puikio. 
vietoj mūrinis namelis, gražiai įren
gtas, 5 kambariai, gesas, elektra ir 
visi parankamai; šalygatviai ir pa
taisymai išmokėta. Arti gatvekarių. 
Kaina tiktai -1,850 ant lengvų išmo
kėjimų. Ateikite Nedėlioj.
9943 So. Ručine Avė.

Tel. Beverly 3264.

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, Wood 
baro, Wis. 30 akrų apsčia javais. 5 
karvės. 5 kiaulės, geri arkliai su pa
kinkiais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
barnės, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, du draugai turime tą 
ūkę ir vienas norime važiuoti į Lie
tuvą, tai antras vienas negali apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, tai gausi
te visas informacijas, nupirkę turė
site laimingą gyvenimą.
,'IOE ZURBA ir L. CORA1TIS R.B. 1. 

Box 88 Rhinelander, \Vis.

KARMA ir NAMA parduosiu pigiai 
iš priežasties ligos. 40 akerių, trjs bu- 
dinkai; Žemė gera, upė bėga, arti 
miestas ir lietuviška bažnyčia. Ati
duosiu už $1500 namą ant trijų pa
gyvenimų su maudynėmis. Aliduo. 
siu už $2,600 ant ( lengvų išmo
kėjimų arba mainysiu. Aš visada na
mie.

KRANK DOBROWOLSKI 
1827 W. 23 St. Chicago, III.

MOKYKLOS

HA5TER 5Y5TEH

PARDAVIMUI Astuoni 4 kambarių 
fialai, rendos $56, arti Crane, 40-tos 
ir Kedzie, lotai 125X125, visos gat_

Gatvių kampai kur visados galima 
gaut Naujienas nusipirkti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Krankliu, S\V kampas
Madison ir Well, NW
Madison ir State. N\V
Adams ir La Šalie, NW
Vau
Vau
Va n
Van
Harrison ir VVabash, N\V
18th ir

THE IIOUSE OF KUITENHEIMER

Ii, didelis kampas dideliam flatų na
mui. Tiktai $5700.

McDONNELL
2630 W. 38th St., Chicago.

Buren 
Buren 
Buren 
Buren

ir Krankliu, NW 
ir Wells. SW 
ir Clark. SW 
ir State. SW

State. NW
SOUTH SIDE 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NW 
ir Van Buren, SW 
ir 121h, NE 

Jefferson, NE 
ir Maxwell. SE ir NE 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 51st, SE

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ir 35th. SE 
Went\votrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE 

NORTH SIDE 
Milwaukee ir Paulina, NW 
Milvvaukee ir Lincoln, SE , 
Mihvaukee ir Roby. NE ir N\V 
Milwaukeo ir Western, SE 

WEST SIDE
Blue Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, N\V

141h, NE 
18th. SW 
Archer. NW 
31 st. NW 
351h. NW 
42nd SW 
47th, SW ir NE

<> —————
SIUVĖJAI AUKŠČIAUSIOS RŲSIES

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
mimas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo. gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2,800. 
t J. TAMOSAUSKLS 
10512 So. May Street, Chicago, III

dir-
DIB-
DIR-

REIKALINGA RANKOVIŲ 
BĖ.IŲ, RANKOVIŲ IR PEČIU 
BĖIU, JOINERIU, KIŠENIŲ 
RĖJŲ, GF.NERALIŲ OPERUOTOJI!, 
FINIŠERIŲ, ARMHOLE BEISTE- 
RIU SKYLUČIŲ DIRBĖJU IB AN- 
TRARANK1Ų BEISTERIU ANT 

KRAK KAUTŲ. GERIAUSIOS DAR
BO SĄLYGOS, 44 V AL. SAVAITĖJ. 
AUGščIAUSIOS MOKESTIS.

UKES.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ukę Wisconsine, ir aš esu labai

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaanicka. Perdėtinia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

2352 WEST 22nd STREET 
CHICAGO.

pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokių die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
R. 3 Box 62, Medford, Wis.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. HAlsted st.. 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Well« nt.

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

SARA PATEK, Pirmininki

REIKALINGI 2 prityrusi barzdas
kučiai. Gera mokestis, darbas pasto-

2011 So. Halsted St Chicago.

Pakeleivingą užeiga
Noriu pranešti visuomenei jog aš atidarau Lietu

višką Hotelį ant Bridgeporto, išduodu ruimus ant 
gerų išlygų ar ant dienos arba savaitės- Kas atvy
kęs iš kitos valstijos arba miesto gali gauti kambarį.

Atsišaukite po No.
936 W. 33rd St., Phone Yards 2750.

SS

Dr, Leo Awofin

PRANEŠIMAS
Dr. M L BOZINZH.

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Milwau_ 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Hayinarket 

5282.

ĘĄRDAVIMUi
PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus i dėžutes Coyne Bros.,
119 W, South Water St., Chicago,III

40,000 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdžinms. Vidutinis klimatas. 

Gera transportacija.\ Lengvos sąly
gos. Geriausia kooperacija. Ten yra 
jūsų krašto žmonių. Platesnių žinių 
rašykite:
Krank Koldi, Cor Sotinti Franis., 

034 Otis Bldg., Chicago, III.

Aušros Mokykla

Chicago

192* Hn
Kalb* UMuvilkal. latviu*! 

rusiškai.
Valandos? 10-12 rvtą: O-l *•-
kars Tel. CanaJ 4147.

Pranešimai
Cicero. — Cicero Lietuvių Koope

racijos šėrininkų susirinkimas bus 
2 d. birželio 7:30 vai.

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

nę ir grosernę su vieno augšto na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
toje. Parduosiu už nebrangių kainų.

ANTON PRAZSKY,
2856 Emerald Avė., Chicago

PARDAVIMUI paskučiausios ma- 
, dos puiki bučernė. Gera vieta Ue- 

vakare, S. ■ tuviui. Turiu parduoti iš m iežas- 
Žvibo svetainėj, šerininkaį kviečiami ties mirties. Atsišaukite į 2009 So. 
atsilankyti. — Sekr. A. Pečiukaitis Halsted St., Chicago.

DIDELIS BARGENAS!
Gražiausioje lietuvių kolonijoje, 

Morgan Park ant 112 gatvės parsi- 
I duoda 6 kambarių beveik naujas 
i namas su “furnace hcat” ir 10 Jo
tu. Tai vra viena iš dailiausiu vietų 
visam Morgan Park ir parsiduoda 
labai pigiai. Del informacijų atsi
šaukite laišku arba asmeniškai mu
sų ofisan kasdieną arba vakarais se- 
redomis ir subatomis.

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

3001 So. Halsted St.
Dabar turi šiuos skyrius: 

1) Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos, 
3) Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vilkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tęsis Misą vasara, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir žinovai savo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvcdvstes, 
stenografijos. tvpewriting. pirkivbos 
teisiu. Suv. Valstijų istorijos, ahcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomiios, pilietystės, dailiaraŠvs- 
tfis.

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

UI ____

gercsnnio.se



