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Senatas priėmė moterų bal- 
savimo priedą

Priedas eina valstijoms
Bolševikai atmušė esto n u s. Vengrai 

sumušė rumunus
SENATAS PRIĖMĖ MOTERŲ 

BADAVIMO PRIEDĄ.

Dabar motery balsavimo prie
das eina valstijų ratifikavimui.

WASH1NGTON, 1H 4. — 
Susan B. Anthony priedas prie 

federalės konstitucijos, sutei
kiantis moterims teises, tapo už
kirtas šiandie senate 56 balsais 
prieš 25, gaudamas du balsu dau 
giau, negu reikalaujami du treč
daliai visų balsuojančiu senato 
r-iu. c

Kadangi atstovų butas užgirė 
priedą gegužės 21 d., dabar jis 
tuoj eina valstijų legislaturų 
ratifikavimui. Kadangi nėra ap- 
rubežiavimo laiko ratifikavimui 
yra tikra, kad 36 ‘ reikalingos 
legislaturos visgi ratifikuos jį ir 
jis pataps devynioliktu priedu 
prie Suv. Valstijų konstitucijos.

Tečiaus jdi šiemet ar seka
mais metais nebus stišaukta cx- 
tra posėdžiai daugelio legislatu
rų, Susan B. Anthony pranaša
vimas, kad Amerikos moterįs i- 
ki 1920 m. įgys visuotinas teises 
balsavimo galbūt ir neišsipildys. 
Tik šešios logiški t uros dabar lai
ko posėdžius, viena jų yra Illi 
nois, kuri turi progą pirmutinė 
ratifikuoti priedą.

Sufragistes nesitiki vargo iš
gavimui ratifikavimo 28 valsti
jose, kuriose ir dabar moterį* 
balsuoja prezidcntiniuoae’M'inki- 
mtiose ir sukoncentruos savo pa 
stangas patraukimo mažiausia 
dar 8 valstijų ir likusių 20 jų.

Moterį’; balsavimo priešinin
kai tikisi, kad priedas niekad 
nebus ratifikuotas ir dės pastan
gas sulaikyti 13 ar daugiau val
stijų priešininkų pusėje.

Su kongreso priėmimu priedo 
moterįs laimėjo savo vyriausį 
tikslą jų 44 metų kovos už baisa 
vimo teises, triumfą, kuris jas 
skaito lygiu, jei ne diidesniu 
svarboje bile vieną laimėtą jų 
nuo laiko, kada Vashti pirmą 
kartą pakėlė balsą už moterų tei 
sės.

44 metu kova laimėta.

WASH1NGTON, Qųrž. 4. — 
Federalės konstitucijos priedas, 
suteikiantis moterims balsavi
mo teises, galutinai priimtas 
šiandie, buvo parašytas dabar
tinėj formoj Susan B. Anthony 
ir Elizabeth Cady Stanton 1875 
metais.

Pirmiausia jį Įnešė senatorius 
Al A. Sargiui t -iš C'ati foru įjos 
1875 m.

.Jis buvo sumuštas senate sau
sio 25, 1887 (paduota balsų: už

16, prieš — 34) Kovo 11, 
1914 taip jau buvo atmestas (už 
35, prieš 34) ir spalių 1, 1918 

šuž 51, prieš 30).
Jis buvo atmestas atstovų bu

te sausio 12, 1915 (už — 174; 
prieš 201).

Jis buv</priimtas atstovų bu 
te sausio 10, 1918 ( už 274; prieš
— 136).

Dabartinis atstovų butas priė
mė rezoliuoijąj gegužės 21, 1919 
m. 301 balsais prieš 89.

šiandie balsai senate pasidali
no sekamai: už — 56; prieš 25
— dviem balsais daugiau negu 
reikalaujamaji du trečdaliai.
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Prnc tninshition filed with the post- 
niaster at (’hieago, III. .įtinę 5. 1919 
«s required by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI ATMUŠĖ ESTO-

NUS.

LONIMINAS, birž. 4a — Šian
die gautas Rusijos bevielinis 

pranešimas sako, kad bolševi
kai padarė pasekmingų kontr- 
ofensivą prieš ėstomis ir šiauri
nės Busijos kareivius, besiver
žiančius palei Gatčina geležin
keli, c

Kazokai valdo Mongoliją.

LONDON, birž. 4. — Busijos 
bevieli nė žinia iš Maskvos sako, 
kad gen. Semionov, vadas kazo
kų rytinėj Siberijoj, sušaukė 

kongresą, kuris paskelbė Mongo 
lijos autonomiją. Kongresas iš
rinko Semipnovą “didžiuoju 
Mongolijos kunigaikščiu.”

Triie translalion filed *4ih the post- 
master at Chicago, III. June 5, 1919 
is required by t 1h* act of Oct. 6,1917 
VENGRAI SUMUŠĖ RUMUNUS

COPENHAGEN, birž. 4. — 
Vengrijos sovietų kareiviai su
mušė rumunus į šiaurę nuo The- 
iss upės nedėlioj ir suardė ko
munikaciją tarp rumunų ir čc- 
chų fronto, sako čia gauta Bu
dapešto žinia. Sakoma, kad ven
grui veržiasi palc| vfsų liniją 
prieš besitraukiančius čeclius.

I’riic translatlon filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III. June 5, 1919 
is rcquired by the act of Oct. 6,1917

Vokietijoje
BERLINAS RENGIASI PRIE 

NAUJO SUKILIMO.

Tikimasi naujo spartakų bandy 
mo nuversti valdžią.

BEBLINAS, birž. 3. — Yra ži 
noina*, kad valdžia jpamaži ir 
slapta pienuoja kaip kovojus 
su smarkiu spartakų sukilimu, 
kuris gali atsilikti delei pabėgi
mo Luxemburg užmušusiių ofi- 
cierių, ar du greičiau, — pasek

mėje taikos tarybų, bet kas 
ištikrųjų bus bandymu nuversti 
valdžią.

Tikimąsi, kad centru sukili
mo bus Berlinas su kanclerio o- 
fisu ir užrubežinių reikalų mi
nisterija, kaipo svarbiausios vie 
tos atakoj. Griebtųsi atsargos 

priemonių prieš sukilimą Perli
ne. Apgynimo pienai liko išdirb
to suteikiantis apsaugą tiems bu 
(liukams.

Liebknechto užmušėjai pabėgo.
Iš gero autoriteto patirta, kad 

lieut.. Kurt Vogei, nuteis
tas už Liebknechto užmušimą, 
netik pabėgo iš kalėjimo pagel- 
ba klastuoto paliuosavimo pa 
liepimo ir atvyko į Holandiją 
su klostuotu pasportu, bet kad 
kapt Heinz von Pflug Hnrtung 
ir lieut. Liebman, nuteisti ta
me pačiame dalyke, taipjau pa
bėgo tuo pačiu laiku ir tuo pa
čiu budu.

True translatlon filed tvith Ihe post- 
niaster at Chicago, III. June 5, 1919 
a.s reąuired bv the act of Oct. 6.1917
BAVARIJOS REVOLIUCIONIE 
RIUS NUTEISTAS MYRIOP.

COPENHAGEN, birž. 3.
Pasak iš Municho gautos žinios, 
Lovine iš Municho, redaktorius 
Raudonosios Vėliavos ir revo
liucionierių vadovas Bavarijoj.

tapo pasmerktas myriop po 
dviejų dienų teismo.

True translaHon filed with the posf- 
luaster ai Chicago, III. June 5. 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI SULAUŽĖ 
STREIKĄ.

COBLENZ, birž. 2. — Gene- 
ralis streikas visoj amerikiečių 
užimtoj apygardoj tapo paskub
tas vokiečių 9 vai. šįryt, protes
tui prieš paskelbimą VVieshade- 
ne Reino respublikos. Streikas 
tesėsi tik 4 valandas.

Vyriausi streikieiįiai buvo 
geležinkelių ir gatvekarių darbi
ninkai Treves ir Coblenz. Ame
rikiečiai pranešė darbininkų va
dovams, kad jei vokiečiai nesu
grįš į darbą iki 1 vai., vadovai 
ir visi kiti streikieriai bus depor
tuoti į Vokietijos dalis, kurios 
nėra amerikiečių kareivių užim
tos. Streikieriai* sugrįžo j dar
bą 1 vai.

Amerikos valdžios Coblenz 
paliepimu, Volkszeitung liko su
spenduotas dviem dienom už iš- 
stpauzdfnimą straiips^io,1 tvirti
nančio, kad franeuzai pridėjo 
savo rankas judėjime už atskyri 
mą Reino provincijos.

True translalion filed with tLe post- 
frnaster at Chicago, III. June 5, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917
SUV. VALST. KAREIVIAI RU

SIJOJ GRĮŽTA.

ARCHANGELAS, šiaurės Ru
sija, birž. 3. — Amerikos pėščių- 
jų kareivių kompanija, kuri tar
navo Archangelo fronte, šiandie 
sulipo transporto laivan, kad 
plaukus namo. Tai bus pirmas 
Amerikos kareivių būrys, kuris 
grįš iš Šiaurės Busijos.

8 ŽUVO GAISRE,

REGINA, Šask., birž. 4.-8 

indijonai sudegė ir 12 sunkiai 
sužeisti girių gaisre ant rube- 
žiaus tarp Saskatcheivvan ir Al
berta. Taipjau sudegė už kelis 
tūkstančius indijonų turto.

JIEŠKO BOMBŲ PADEJIKŲ.

WASHINGTON, birž. 4. — 
Visos valdžios įstaigos suskato 
jieškoti bombų padėjikų, kurie 
užvakar padėjo bombas 8 mies
tuose. Iš viso to jieškojimo maty 
ti, kad visa agitacija yra takreip- 
ta prieš I. W. W. ir kitas radi
kales organizacijas.

Su didžiausiu triukšmu skel
biama, kad Pittsburge Johnso 
nas, 1. W. W. organizatorius ku
tai “prisipažinęs” ir pasakęs nu
merį 1091. Dabar su tuo nume
riu jieškoma bombininkų Chi- 
cagoje. Nors nenurodoma sta
čiai, bet aišku, kad taikoma į I. 
W. W„ nes tos organizacijos 
generalė raštinė yra po numeriu 
1001 W. Madison St. Kas tas 
bombas nė padėjo, fanatikai, ar 
provokatoriai, jos yra atkreip
tos prieš organizuotus darbinin
kus ir delei to daugiausia jie ir 
nukentės nuo valdžios persekio
jimų. Galbūt kad jos ir buvo pa
dėtos įgąsdinti lengvatikius žino 
nes ir praleisti darbininkų ju
dėjimą ir kilimą užgniaužian
čius įstatymus. Tokie dalykai 
nepirmiena, kodėl tad dar sykį 
nepasinaudoti juo?

True translalion filed witn the post- 
■inaster ai (’hieago, III. Junc 5, 1919 
as reųuired by thc act of Oct 6,1917

Sovietų Rusijoje.
DIDELĖ TVARKA RUSIJOJ

Maskvos gatvės esą saugesnės, 
negu Chicagoje.

Chicago Daily Nevvs kores
pondentas Isaac Don Levin se
kamą praneša bevieliniu tele
grafu iš Maskvos per Paryžių:

MASKVA, geg. 19. — Jokios 
anarchijos nėra ne Petrograde, 
nė Maskvoje, taipjau nėra jo
kio chaoso sovietų Rusijoj. Nuo 
savo įsisteigimo, sovietų valdžia 
niekad nebuvo taip galinga, kaip 
ji yra dabar. Niekad moderni
nes Busijos istorijoj jokia val
džia Rusijoj neturėjo tokio ti
krojo autoriteto, kaip dabartinė 
sovietų sistema. Kada įeini so
vietų Rusijon, tuoj puola į akis 
faktas, kad kuo nė yra bolševiz
mas, jis nėra anarchija.

Praleidęs kiek laiko komunis
tų respublikos rubežiuosc kiek
vienas nusistebės apie situaciją 
čia, nes ji yra visai kitokia, negu 
kad Amerikos žmonės įsivaizz- 
dina. •

Saugiau negu Chicagoje
Jokių sumišimų nėra, net per

daug yra tvarkos. Žmogus yra 
saugesnis Petrograde ar Mask
vos gatvėse, negu New Yorkc ar 
Chicagoj. įsivaizdinkite kas at- 
sitiktų Chicagoje naktį, jei gat
ves butų neapšviestos, arba dar 
įsivaizdinkite kas atsitiktų, jei 
policija pranyktų mieste. Jokių 
polieistų nėra Maskvoje ir delei liauja už taiką Rusijoj ir ne už
anglių kriziaus, gatvės yra ne- socialę revoliuciją vakarinėj Eu- 
apšviestos; vienok galima vaik- ropoj.

ščioti gatvėmis po vidurnakčio 
pilname saugume.

Prieš atvyksiant į Rusiją man 
buvo pranešta, kad sovietų val
džia svyruoja ir greit puls. Lai
kraščiai čia išspausdina bevieli- 
nes žinias išsiunčiamas iš Pa
ryžiaus į Ameriką, išsiunčiamos 
žinios apie sovietų Rusiją yra 
absoliučiai prieštaraujančios fa
ktams ir net labiausiai priešingi 
bolševizmui žmonės negali rasti 
nieko parėmimui lokių tvirtini
mų. Priešingai, daugybė ženklų 
parodo, kad sovietų valdžia žy
mia i,paaugę j o laike kelių pasta
rųjų mėnesių. Po dabartinių ad
mirolo Kolčiako pasisekimų, 

masės sukįlo palaikymui sovie
tų valdžios. Talkininkų bloka
da Baltike užrūstino visas kle- 
sas ir padidino valdžios rėmi
mą.

Bijosi išdalinimo.

Talkininkų taikos sąlygas Vo
kietijai čia kiekvienas skaito 

kaipo (neįskaitoma). Francijos- 
Anglijos tikslu, sakoma, yra iš
dalinti Rusiją ir ją pavergti. Pa
sekmėje viso to, 100,(X)0,(KM) ru
sų tvirtai nusisprendė kovoti ap
gynimui savo šalies ir valdžios. 
Sovietų Rusijoj kiekvienas ga- 
Itntis ikarįauH žmpgus, neatsi- 
žvelg|iant j (lu^skailoma) yra 
pasirengęs greičiau numirti, ne
gu pasiduoti. Valdžios mobiliza
cija eina visoj šalyj su ma
žiau betvarkės, negu buvo laike 
drafto Suv. Valstijose. Buvo lai
kas, kada sovietų valdžia, buvo 
valdoma mažumos, kuri užgrie
bė j savo rankas valdžią, bet 
tas laikas praėjo. Dabotojas čia 
gali greitai patčmyti, kad didelė 
didžiuma šalies pritaria sovietų 
valdžiai.

Ar tas patinka ar nepatinka li
kusiam pasauliui, Amerikos 
žmonės irgi gali gerai suprasti 
(neįskaitoma). Proletariato dik 
tatura nereiškia nė anarchijos, 
nė chaoso, nė nuolatinės politi
nės betvarkės, bet didžiausią ga
limą tvarką. Koncentracija val
džios (neįskaitoma) yra galinga 
ir neturinti precedento civilizuo
tame pasaulyje.

Nėra kraujo liejimo.

Nėra (nejskaitoma) kraujo 
liejimosi Petrogrado ar Maskvos 
gatvėse, nė gi nėra vagysčių 
ar girtavimo. Operos ir teatrai 
perpildyti. Nežiūrint labai aug- 
štų kaiuiiv žmones yra gerai ap
siavę ir gerai apsirėdę. Karčia- 
mos yra uždarytos, taipjau pui
kiosios departamentinčs sankro
vos. Puikus viešbučiai tapo pa
versti į nakvinamius dėl darbi
ninkų ir sovietų atstovų.

Maisto klausimas Petrograde 
ir Maskvoje yra labai rustus. Ar 
Amerika dabar išties pagelbos 
ranką išbadėjusiems žmonėms 
ir pasiųs maisto ir prekių į Ru- 
sją? Šis klausimas yra ant kiek
vieno lupų. Žmones nori taikos. 
Valdžia taipgi užreiškė, kad ji 
nori taikos su pasauliu ir yra 
pasirengus padaryti koncesijų 
talkininkams. Žmonės geidžia 
tik palikti pasaulyj ramybėj, jei 
jie bus palikti ramybėj. Jie ka-

True translatlon filed with the post-inaster at Chicago, III. June 5, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. G, 1917

Austrija nepriimsianti 
taikos

fru II II ■ III l■l|ll|lll■ Į ■■■... ■ — II— .............

Streikai Paryžiuj plėtojasi
TAIKOS SUTARTIS NEPRIIM

TINA, SAKO AUSTRIJA.

VIENNA, brž. 4. — Neneš A- 
bendblatt sdko, kad ĄustiUjos 
valdžia vienbalsiai nutarė, kad 
taikos sąlygos, įteiktos panedė 
lyj St. Gcrmain, yra nepriimti
nos.

Austrijos kabinetas susirinko 
vakar apsvarstyti sąlygas ir lai
kė posėdį iki vėlumos nakties.

Išspausdintos kopijos sutrau
kos sąlygų tapo įteiktos visiems 
nariams nacionalio susirinkimo, 
kurs bus sušauktas kada bus pri 
rengtas pilnas tekstas, galbūt 

seredoj.

Spauda smerkia sąlygas.

VIENNA, birž. 2. — Austri
jos laikraščiai karčiai atsiliepia 
apie taikos sąlygas.

“Sutarlis yra blogesne už mu
sų blogiausią tikėtąsi”, sako Ne- 
ue Freie Pressc. “Ji prives prie 
pilno sugiruvimo.”

“Jie išplėšė gyvą mėsą iš ap
svaigusios Austrijos”, sako Ar- 
beiter Zeitung.

Neue Weiner Journal užreiš- 
kia:

“Ji yra nepriimtina.”

Darbininkų kova
frac hanslnfion filed with Ihe pnst 
niaster at (’hieago, III. Jane 5, 191! 
as r<*<;uired by the act of Oct. 6.191'

STREIKAI FRANCIJOJ PLĖ
TOJASI.

350,000 darbininkų streikuoja 
vien Paryžiaus distrikte.

PARYŽIUS, birž. 4. — Pary
žius ėjo pėkščias šiandie į dar
bą, kadangi požeminiai keliai ii 
visokie oiųnibusai šiandie ne
vaikščiojo delei streiko.

Ankstyvos žinios parodo, kad 
streikas nuolatos didėja ir rodo 
palinkimą laimėti visas pramo
nes, kur yra ginčai tarpe darbi
ninkų ir samdytojų ir kartais 
net priešais norą streiko vadovų

Nors vakar Paryžiaus distrik
te streikavo apie 350,000 darbi

ninkų, šiandie kalbama, kad 
Įirieš vakarą skaičius streikuo
jančiųjų, gali pasiekti 500,000. 
Viskas darosi didžiausiu ramu
mu ir jokių nelemtų incidentų 
nebuvo.

Elektros darbininkai Vetry 
stotyj vakar po piet prisidėjo 
prie streiko, sustabdydami gat- 
vekarius Versailles ir uždaryda
mi elektra naudojančias in
dustrijas tame distrikte. Te

čiaus vakare stotį užėmė karinė 
valdžia ir paleido elektrą.

Tarp amatų, kuriuos labiau
sia gali paliesti besiplėtojimas 
streiko judėjimo yra valgyklių 

ir kavinių darbininkų apdraudos 
klerkai, kurie daugelyj atsitiki
mų jau veda “sudėtų rankų” 
slrčjką^ elektras fdurbininkaB, 
krutomij’jų pa\0‘kslų operato
riai, keletą šakų namų budavo- 
tojai ir gaso darbininkai.

Pastarieji sušaukė didelį su
sirinkimą ant šio vakaro.

Geležinkelių darbininkai taip
jau sujudę. Jie susirinks pėtny- 

1 čioj.

ELEKTROTECHNIKAI GRĄSI 
NA STREIKU.

SPRINGFIELD, 111., birž. 4.
Jei krasos viršininkas Burle- 

son neišpildys reikajavimų ir ne 
pripažįs teisės darbininkams or- 
ganizuoties ir nepriims pa
gilintų darbininkų, Internatio
nal Brotherhood of Electrical 
VVorkers birželio 16 d. paskelbs 
streiką 120,000 elektros darbi
ninkų.

Telegrafistai sustreikavo.

ATLANTA, Ga., birž. 4. — 
Western Union telegrafistai su
streikavo iš užuojautos telefo
nistėms, kurios liko pašalintos 
už susirašymą unijon. Skelbia
ma kad streikas gali prasiplėto- 
ti ir pavirsti kuo ne visuotinu 
telegrafistų streiku.

Situacija Toledo rusti.
J <

TOLEDO,, ()., birž. 4. — Si 
‘nacija Toledo, kur vakar mu
šeikos, pasamdyti iš tarpo sugrį- 
hisių kareivių užpuolė ant \Vil- 
:ys — Overland Automobile Co. 
larbininkų, prieš kuriuos kom- 
lanija paskelbė lokautą, yra la- 

’iai rusti ir mayonis sako, kad 
iis vienas nieko nebegali pada
ryti, nors paskirta daug specia
lių polieistų neramiam laikui. 
Visi kaltina sugrįžusius karei
vius, kad jie užpuolė ir pradėjo 
šaudyti į darbininkus. Gali bile 
valandą ištikti naujos riaušės.

Vakarykščiame užpuolame du 
darbininkai užmušti ir 25 su
žeisti.

Nušovė moterį.

SAGINAW, birž. 4. — Albert 
Moses nušovė savo pačią Beat- 
rise Moses ir lengvai sužeidė ki
tą vyrą. Paskui pats bandė nu
sišauti, bet tik sunkiai susižei
dė.

Sugavo plėšikus.
TOLEDO, O. birž. 4. — Du 

plėšiku, kurio, sumušę žygūną 
ir atėmę iš jo krepšį su 4000 do
lerių buvo pabėgę, tapo surasti 
vienų namų skiepe. Bandant 
juos suimti, jie šaudė ir apstoju
sį namus žmonių būrį, liet nieko 
neužgavo.
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T.l.phoa. Caaal IBM

Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nadėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai \

Chicagoje — pačtv:
Metms ........................................$6.00
Pusei meto .............................. 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui .................. 75

Chtcagbje — per nežiotojns!
Viena kopija ............................. 02
Savaitei ................................  12
Mėnesiui ..................................... W

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metms........................................MOO
Pusei meto ............................. 3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesini ............. 66

Pinigus reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

rų ypatų terorizaVinilui, o ti
kėjo į masinį veikimą, kuris ir 
nušlavė carizmą. Rusijoj.

Amerikos socialistai irgi ne
mato naudos iš teroro. Jų ju
dėjimo galybė yra darbininkų 
supratime savo interesų, jų or
ganizavime, disciplinavime ir 
rengime, kad jie butų ir galin
gi ir žinanti paėmimui ir šalies 
politikas ir ekonomijos į visuo
menės rankas taip, jog visos 
klesos turėtų susilieti į vieną 
dirbančią ir naudojančią klesą. 
Bombomis šito tikslo atsiekti 
negalima. Teroras kapitalizmo 
viešpatavimui nekenkia, bom
bos jo sistemos nesuardo, nes 
lik atskiros ypatos nuo jų nu
kenčia. Tečiaus teroras iškau
kia žiaurumų reakciją, kurią 
turi pakelti darbininkų judėji
mas. Juk kapitalistų valdžiai 
yra atviros durįs žinoti, jog so
cialistai yra pilnai priešingi te
rorui, ty. užmušinėjimui atski
rų valdininkų ir turčių bei rc- 
akcionicrių, savasties naikini
mui, tečiaus ji kaltina ir socia
listus šitame veikime. Mat 
kaiip tik teroras pačių reakcio
nierių tiksliai surengtas provo
kacijai arba atliktas siaura pro

iškidusis rinkimų kampani
jai arti dviejų šimtų tukstan- 

'čių doleriui betgi kurio išrin
kimų senatan kon testuoju de
mokratas Henry Fordas.’

“Šiais kritiškais laikais mes

nų vieną Washingtone balsą, 
kurs butų keliamas darbininkų 
reikalams ginti. Mums reikia 
būtinai turėti ten draugas Ber
geris, idant jis galėtų pasakyti 
tiesos žodžių kapitalistams ir 
pelnų grobikams tiesiai į akis.

“Išnaudotojai bijosi jo drąsu
mo, ir dėlto nori jį pašalinti. 
Jie bijosi, kad jis nepasakytų 
teisybės apie revoliucijas Euro
poje ir suktybes plėšimus namie. 
Jie nenori, kad visa lai pasiro
dytų Kongreso Rekorduose.

“Todelgi urnai rašykite arba 
telegrafuokite savo distrikto 
kongresmanams, reikalaudami,

Geras Apetitas
reiškia ahelnai gerą sveikatos stovį. Jeigu jūsų apetitas 
nusilpnėjo, jeigu jūsų viduriai yra nclvaritoje, jeigu jie yra 
užkietėję — tas reiškia, kad jųsų virškinimo systema rei
kalauja globos. Imkite

Severa’s
Stomach Bitters

(Sevcros Skilvinis Bitteris) prieš kiekvieną valgį paskirtą 
mierą, o palėuiysite jo naudingą įtekmę. Jis gelbsti virš
kinimui, reguliuoja vidurius ir suteikia gerą apetitą .
------- ( , ------ --- —,
Senesni ir silpni žmonės abelanai privalo imli lą pastiprinanti 
vaislq viduriams karts nuo karto, kad pasilaikyti sveikatoje ir 

spėkų,je.

u v J 75 centai ir 3 centai duoklės.Kainos. | $1.50 jr (j centai duoklės.

NIBŽTENTI IŠBĖRIMAI
Greitai ir ant visados pagelb
sti. Suradimui tos pagelbos 
sergantis turi pirkti ir vartoti 
Severa’H Skin Ointment', (Se
verus Odinė Mostis). lai yra 
geras laidas gydymui įvairių 
niežhinčių ilberimų. Kaina 
50c ir 2c duoklės.___________

GYDANTIS MUILAS
turi but vartojamas kuomet 
tikta skūra arba cera yra pa
liesti ligos. Tarp įvairių ir ga
na gerų muilų, pasiūlytų žmo
nėms, žinome, kad Severa’s 
Medicated Skin Soap, (Seve
rus gydantis odinis muilas) 
yra bent tinkamiausias siltai- 
symas. Kaina 25 centai.

KARŠTIS
nusilpnina sergantį Ir skūra 
lieka karšta ir baugi kudmet ją 
dasilyti. čia reikalinga gydan
čio vaisto išlaukinio, kuris nu
ramintų deginimo jausmą ir 
kurs atsviežytų visą kūną. Rei
kia vartoti Severa’n Antisepsoi 
(Severus Antisepsolius) varto
siant ji atskidus sulig prirašy
mo. Kaina 35 centai ir 2 cen
tai duoklės.

Severus šeimyniniai vaisiai parduodama aptiekose visur. Reikia reikalaut i.š Severus vaistų nepri- 
imant pamegzdžiojimų i mus, įdedant reikalaujamą sumą sykiu su texais. Jeigu negalite jų gauti 
savo apielinkėj, meldžiame siųsti užsakymų tiesiai

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, 10 WA.

Pastaruoju laiku pranešama iš 
Bostono, Ncw Yorko, Philadcl- 
phijos ir keletos kitų vietų apie 
terorizavimą valdhiinkų. kųhi-
gų ir net turtingų žmonių |x)iil- čių karštuolių lieka vartojamas, 
bo’mis. Du žmonės — pats 
Ibombistas ir namų sargas li
ko užmušti cxpliozijojc ir liko 
padaryti šiokie-tokic nuostabai 
savasčiai. Nors laikraščiuose ir 
labai daug rašoma apie bombi- 
ninkų suokalbį teroru nuversti 
dabartinę valdžią, bet iš to vei
kimo rezultatų išrodo, jog tai 
darbas tik keletos arba vienos- 
kitos ypatos.

Su kokiais tikslais bombos 
pavartotos ir kas jas vartoja, 
da nėra žinios. Greičiausiai tai

• bus, provokacijos darbas ir ar 
tik jis nebus atliktas tų ponų,

tuoj reakcionieriams atsidaro 
proga slopinti visokį darbinin
kų judėjimą ir yra kuomi pasi
teisinti.

Skaitytąjį) Balsai
{Ut išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KAS DARYT?

(Del LSS. suspendavimo).

bai aštrus įstatymai prieš viso
kį radikali judėjimą šalyj. Tai
kai įvykus juk reikės panaikin
ti įstatymus, varžančius susi
rinkimų, kalbos ir organizavi
mo laisvė. O tie įstatymai tiek 
gero daro begėdiškiems poli
tikieriams ir 'besočiams lobiui n- 
kams, kad jie jokiu budu nebe
nori Im* tokių įstatymų pasilik
ti. Kad darodyt tokių įstaty
mų reikalingumą, galimas da
lykas, jog jų treškėjai leidosi į 
bombų politiką. Ar ne taip bu
vo 1910 nu kada Lawrence 
streikavo audėjai,

Jeigu bombinū |M>litika nėra 
reakcionierių produktu, tai ji 
yra darbas kelių siaurapročių

sos reakcininės šalįs. Suv. 
Valstijoms stojus į karę liko iš
leista daug įstatymų, varžančių 
žmonių laisvę. Tie įstatymai 
nepaiWM>kinami ir karei pasibai
gus, kol nebus pasirašyta ant 
taikos sutarties. Visas Ameri
kos žmonių gyvenimas liko la
biau į temptas, ajirdLužiuotas ir 
pasunkėjo karės laiku. Jis liko 
mažiau ar daugiau panašus į 
Rusijos gyvenimą prie carų, 
šitokiose aplinkybėse politiškai

ls Naujienų atsižinome, kad 
socialistų partijos nacionalis pil
domasis komitetas, paskutinė
mis gegužės mėnesio dienomis 
laikęs savo posėdžius Chicagojc, 
be kitų kalbinių federacijų su
spendavo iš socialistų partijos 
taipjau ir Lietuvių Socialistų Są
jungą. Motyvai, dėl kurių par
tijos Ęgzekutyvas tatai padarė, 
išdėti jo tam tikroj rezoliucijoj, 
kurią Naujienos taipjau paskel
bė (žiūrėk N-nų 126 num.), 
taigi draugai sąjungiečiai, kurie 
skaito Naujienas, žino apie tai 
ir lodei pakartoti čia tą istoriją 
nėra reikalo.

Prieš mus, są j u n ginčius, sto
vi dabar rimtas ir labai svarbus 
klausimas: Kas daryti?

Lietuvių Socialistų Sąjunga, 
kaipo politinė darbininkų orga
nizacija, galėjo turėt ir turėjo 
reikšmės tik tuomet, kada ji bu
vo šios šalies socialistų parti
jos dalis. Lietuviai socialistai 
galėjo dalyvauti politiniame 
darbininkų judėjime ir veikime 
tik kada jie skaitėsi šios, šalies 
politinės darbininkų organizaci
jos nariais. Atskirai, jie jokios

I agitatoriams, drl laiko aplinky
bių, pavyko priagitUot Sąjungon 
daugybę naujų narių, kurie nė 
mažiausio supralimo uctureda- 
mi apie socializmą nei apie so- 
cialiidų judėjimo uždavinius ap
lamai, savo kuopose darė tai, 
kaip “lyderiai“ dirigavo; jie tik 
smarkavo, tikruosius socialis
tus, jau senai Sąjungoje veiku
sius ir susipratusius draugus 
koliojo išmoktais nuo savo ta
riamų “lyderių” koliojimo žo
džiais, ir mane, kad tai ir yra 
“tikrasis socialistiškas ir revo- 
liucioniškas veikimas.“

Senieji draugai, kurie jau il
gą laiką buvo veikę socialistų 
judėjime ir todol geriau susipa
žinę su jo siekiniais, visur buvo 
naujokų užrėkiami, halso ne
duodami, dagi iš kuopų braukia
mi. Dtilykai pasidarė taip nebe
pakenčiami, kad kai-kur, kaip 
antai Waterburyj ir Chicagoj, 
Senieji sąjungiečiai ėmė trauk
lius iš LSS. kuopų ir organizuot >• v v. « . i „•. .. rašykite šiems konleslo komisi-atskirus Socialistų Partijos he- .£ J tos (Coiinmitlee oi Contest na-tuviu skyrius. r ... , . . Įriams:

Vadinas, L. S. Sąjungos iu- “Fredehick W. Dallinger, 
mas, ačiū kraštutiniesiems, pia-1 jojni Rose iš Pennsylvani- 
sidėjo dar anksčiau ne kaip Są-Į j()S. A. Rodenberg iš
junga tapo iš partijos suspen- ĮHinois; R CHnt Colc iš Obio. 
duota. . Clifford Randai iš Wisconsino;

Dabar tiems sąjungiečiams, ()se.ir R. Luhring iš Indiana, 
kurie pasiliko ištikimi socializ- “Reakcionierių philokralija 
mui ir šios šalies socialistų par- L-iecia galvą, o tai reikia sustab- 
tijai, regis, kol-kas vienas tėra (|yti. Padėkite. Veikite urnai- 
kelias pasilikti pilnateisiais ir Į įr (egUĮ kili taipjau rašo. — 
aktyviais socialistų partijos na- Draugiškais linkėjimais, (pasi
irtais: jiems pasilieka atviras ke- rašo) Adolph Germer, Egzeku- 
lias organizuot atskiras nuo Są-1 tyvis Sekretorius.
jungos kuopas arba skyrius ir s _ pavartoitįtc iaį. 
priklausyti tiesiai Socialistų Lbą cirkuliarams tuojau ir iš- 
Partijai. 1 ie gi Šou. Partijos lie-1.sįmilinėkite juos visiems loka- 
tuvių skyriai galės išsirinkti sa- |alus jr skyriams, paragindami 
vą Skyrių komitetą arba tarybą, r^aukti visur specialius viešus su
kurs tvarkytų skyrių tarpusa-1sirinkimus, kad supažindinus su 
vio reikalus* A. B. įU() rcjkaiu visuomenę. Raginki
--------------- ' te juos, kad siųstų rezoliucijas, 
^nnidliotu Partiinio |,aišklls ir tele^anias kongreso OUuIfllIulŲ I 01 UJU j v 'nariams taipjau specialūs rinki- 

--------  mų komisijos nariams, kurių
Trnc translation filed with the post- vardai pažymėti augščiau.” 
jiiaster at Chicago, Iii. Junp 5, 1919 1 J
as rCquired by the act of Oct. 6,1917
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sai) vienintelio socialistų kon- 
gresmano, Victoro L. Bergerio, |< 
iš \Visconsino valstijos, Sociali- 

’stų Partijos nacionalis sekreto- 
Įrius, Adolph Germer, išleido į 
visų valstijų socialistų organi
zacijų sekretorius šitokį atši

GARY, IND.

Vyčių vakaras. — Juodašimčiai 
veikia.

kentėję žmonės kartais grtc’Uia- 
si netikusių valdininkų ir šiaip 
reakcionierių terorizavimo. Kad 
šitokis veikimas yra netik ne
naudingas, o blėdingas darbi
ninkų judėjimui, mes socialis
tai žinome iš Ispanijos, Rusijos, 
Šveicarijos ir kitų šalių išloti-

Dabar, ačiū LSS. “lyderiams“, 
kurie savo bolševikiškais žy
giais ir niekinimais socialistų 
nuėjo taip toli^jog ėmė dagi vi
są šios šalies socialistų partiją 
smerkti, vadinti ją “social-pat- 
riotiška“, “social-buržuaziška“ 
ir “social-išdavikiška,“ — ačiū 
tiems L. S.. Sąjungos smarkie
siems “revoliucionieriams“ visa 
LSS. lapo iš Socialistų Partijos 
suspenduota!

Del kelių ar keliolikos į kraš
tą išėjusių demagogų, visa lietu- ,

norint šalies tvarką permainyti, 
reikia organizuotos, disciplinuo
tos ir reikalų suprantančios jie- 
gos, o ne bombų. Kur socia
listams draudžia vesti savo pro- 
pagandų viešai, jie atlieka dar
bą slapiai (kaip kad buvo daro
ma Rusijoj ir savo laiku Vokie
tijoj), bet tame slaptame veiki-(

zacija, susidedanti iš kelių tūks
tančių narių, tapo atstumta nuo 
šioH šalies politinės darbininkų 
organizacijoss— socialistų parli-

Kas-gi daryti?
L. S. Sąjunga, aplamai, buvo 

kiek nusekus paskui savo mi
me jie irgi nevartoja teroro. Ir ikčaštėjusius, “begalo“ “revoliu- 
bolševikai n* menševikai Rūsi- uloniškus“ agitatorius-demago- 
joj visada buvo priešingi atski- *guš. Tiems “revoliucioniškiems“

“Draugai! — Dalykas labai 
svarbus: Pasikėsymas uždaryt 
Victorui L. Bcrgcriui duris kon
gresai) stato pavojui! visų Ame
rikos piliečių teises.

“Jeigu vienas narys galima iš
mest iš kongreso lik dėl to, kad 
jis stoja už lokius principus, ku
rie didžiumai nepriimtini, tai 
niekas rinkikų nebegalės būt už
tikrintas, kad jų 
žmogui bus leista 
juos kongrese.

“Kada kongresas 
sau tokios galios, tuomet atsto
vaujamoji valdžia išnyksta, o 

i įsiviešpatauja aulokratybė.
“Prasidėjo nepaprastoji Kon

greso sesija, kurion d. Bergeris 
turi nuo Wisconsino piliečių 
įgaliojimą užimti vietą kongre
se. '

“Apie pirmąją sesijos dieną 
spaudos pranešimai skelbia 
štai ką:

“ ‘Kad Atstovų Buto nariai 
buvo saikinami, atstovui Vic
torui L. Bcrgcriui iš Wiscon- 
sino, vieninteliam socialistų 
nariui, pasmerktam dėl per*- 
žengimo špionažo įstatymo, 
Mašsaelulsetls’o Valstijos at
stovui Dallingerui pasiprieši
nus, neleista sudėt priešai-* i 
kos!

“ ‘Senate niekas nesiprieSb- 
no tam, kad senatoriaus kėdę 
užimtų Truman H. NeAvber-1
ry iš Michigano, republikonas, smunka. Dabar, kada visuose

išrinktajam
atstovauti

Gegužės 25 dieną vietinė vy
čių kuopa surengė pramogų va
karą. Vaidinta dvi komedijėli 
“Nuo ausies lig ausies” ir “Gu
miniai batai.” Lošimas buvo la
bai prastas, tūli “artistai” nė ro
lių nemokėjo, visai nekalbant a- 
pie tinkamą užsilaikymą ant 
pagrindų. Po lošimui buvo dai
nų, dainavo tos počios kuopos 
choras. Tūli dainininkai matyt, 
turi gerų balsų, bet kad didžiu
ma dainavo nekaip, tai jų geri 
balsai nieko nereiškė.

Aplamai, vakaras davė blogą 
įspūdį.

Pagalios, ir Garėj pradėjo 
veikti lietuvių juodašimčiai. 
Kol kas jie dar tenkinasi dis
kreditavimu liet, socialistų vei
kimo ir stengiasi pasistatyt di
džiausiais lietuvių tautos gelbė
tojais. Bet tūli jų jau pradeda 
kalbėli apie atvirą bombardavi
mą “bedievių“ ir “cicilikų“. 
O ką reiškia lasai “bombardavi
mas,“ lai mes galime prisiminti 
Chicagos “oleiką,“ kur klerika
lai yra susisukę tvirčiausį lizdą 
ir kur andais tapo sumuštas lai
svamanių kalbėtojas F. J. Bago- 
čius.

Draugai, ar nebus gana kivir- 
čylies tarp savęs, o vietoj to su
naudoti tas spėkas prieš visų 
bendrą priešą — lietuvių juoda
šimčius klerikalus?

— Senas Sąjungietls.

BALTIMORE, MD.

Tautininkų smukimas*

vietos tautininkai netikėtai

Chicagos ir New Yorko kain-\ 
puošė šnekama apie tautininkų 
rengiamą “seimą“ — pas mus, 
Baltimorej, nū gugu*... Jei kur 
ir prasitaria vienas-kitas pavie
nis asmuo, tai tas prasitarinias 
tik tekino ir lieka. Draugijose 
tyku-raniu. Labai galimas dai
ktas, kad Ballimore taip ir liks 
be. savo “reprezentanto“.. .

/ okau, vargas tiems musų 
“b/uca: iš“ tautininkams.

— Salaputris.

MAKYVILLE, ILL.

Nedarbas. — Darbininkų 
judėjimas.

Pas mus darbai visiškai 
Minios nuskurusių

SKAUSMAS

DESTROYS

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi l*ain-Rxpeller, persi
tikrink ar yra IKARA, vuisbaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir C5 centai už bonkutę. 
Gaunamos visose nptiekoso ar tiesiog is laboratorijos.

iv P» AD. RICHTER & CO., ‘
74—N Washlnfttu St, Jy 

New York. Ag|

ANY

SALIN
Būdamas sveiku, darbe rasi smagiiinų, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo ligų. Turint Salti ir nebandant
ji prašalint, gali iMvystyt i pavojinga ligą. Menkiausia niksterejimas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P AIN - EXPELLER
tai užtikrinanti numinė gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymui ftalfiio krutinėję, skausmu ionoso ir nuga
roje, rumatlznuj ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Expoller ira geriauses.

Gaunamos

su
mažėjo. Minios nuskurusių ir 
nuvargusių darbininkų vaikšto 
nuo vienos prakaitinės prie kitos 
ir — be pasekmių. Nieks neno 
ri pirkti jų darbo spėką... KieJk 
patyriau, tai daugelis šeimynų 
stačiai badauja. ,

Toks dalykų stovis negali ne

Net ir tie, kur per porą metų 
šukavo “Prospcrily!” ir tie da
bar pradeda atsigeivėti ir galvo
ti apie darbininkų klesos orga
nizaciją. Tiesa, tuo tarpu tokių 
dar yra nedaug. Bet tų, kur ne 
bepalenkinti esainuoj’u dalykų 
stoviu, tik nesupranta šilo prie-

— Jonas.

Redakcijos Atsakymai Į
M. Pukiui. — Mes mielu noru 

duodame laikraštyj vielos 
straipsniams, nors su išreiškia
momis juose nuomonėmis ir ne
sutinkame; reikalaujame tik,

nio ribose, ir ginčuose su opo
nentais vadovautųsi argumen
tais, o ne melais ir šmeižimais. 
Iš neišmanėlių, bet arogantiškų 
ir dar kerštu degančių žmonių, 
žinoma, rimtumo, padorumo ir 
teisingumo su savo oponentais 
sunku likėlies, betgi tokiems 
unonūms mos neleisime aro
gantiškai smarkauti Naujieno 
se. ir “nidkšais”, “išdcvjkais” 
vadinti tuos šviesius ir rimtus 
darbininkus, kurie jau nuo se
nai visa savo širdžia, siela ir ži
nojimu atsidavę socializmo ir 
socialūs revoliucijos darbui. Jių 
sų rašinius grąžiname.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Naujienų nr. 121 tilpo mano 
pranešimas LDLD. Pirmo Ap
skričio reikalu. Mano neapsi
žiūrėjimu ten įsiskverbė stambi 
paklaida. Būtent, ten pasaky
ta: “Kad kuopos privalo išrink
ti po vieną narį į Revizijos Ko
mitetą ir jo antrašą priduoti Pir-

Dr. A. Montvid
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS

25 E. Washington S t., Marshall Field Anncx, 18 flioras. Suiic 1827
Phone Central 3362. Valandų*: 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3122 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
12? N. Burbom lt. 

1in-!l kelty BMt. 
Tei. Central 4411

Rn — i—« i 111 ■"

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie šių kainų priskaito m a ir 

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

t Daktaras

John W. Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas

J 3252 S. HALSTED ST.
• Ofiso valandos

, 10:3(1 ryto iki 12
2 iki 1 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai
, Ofisas Yards 2511

Namai

Dr. O. VA1TŪSH, O. D’
AKIU specialis- 
tas« Lietuviai, jei 

j*7s esate nel? vuoti, turite gai- 
vos skaudėjimų, 
ir keblumus su 

jūsų akimis, ateikite ir pama
tykite mane. Patarimas dykai 
moterims ir vyrams ir vaikams 
Egzaminuojama akis ir gerai 
prirenkami akiniai. Valandos 
nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
1553 West 47th St., Chicago.

Kam,p. Ashland Avt*.
Tel. Drover 9660.

mojo Apskričio sekretoriaus 
žiniai.”

Vietoj “į Revizijos Komitetą“ 
turėjo bu Ii į Agitacijos Komite- 
,ą. Taigi kuopos prašomos rink- 
i ne revizijos, o agitacijos komi 

tetą. — J. Gasiunas, I ap. sekr.

Skaitykite ir Platinkite «

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir doi- 

iž—mantinį alata veltui, 
įfolO?į Tjt ^es taipS* turime ke- M MMMjjHlj Ictz augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
-^1 HUmSlL nies Parduosiine už 4 nJnSbiI b*le pasiūlytų kainų 

UnWl I lai mCS turinie 
M |l 1IJ1Į11Į1 r pratuštinti vietą.

KFrjH Mes taipgi turime
U $650 player piano,

11, garantuotą 10 metų
» ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj įneš parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNčlAME Už DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Tel. Boulevurd 8329 

Darbo Žmoni y 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomijų, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tą mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius^ ir pavieniais parduodamo 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivi”, 
“Karda”, “Dileles” ir “Motei u RhI- 
są”, “Musų Tiesą” ir “žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katulo 
gus; reikalaudami katalogo prisiųs- 
kite sykiu už 6c krasaženklių.

Telephone Baulevard 2160
; DR. A. J. KARALIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro
3303 8 Morgan St, Chieago, III

Liberty Bondsus 
dali išmokėtų, bondsus ir war 
savings stamps nuperka ui cash 
Einel and Co., 740 W. Madison st., 
įampasst., kampas Halsted st. 
Poora 232, 2ras augštas, viri Pamotu 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.
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CH1CAGOS
TELEFONO KAINOS BUS 

PAKELTOS.

ŽINIOS
LENKŲ RIAUŠES SU 

ŽYDAIS.

Suareštuotieji pirmadienio

Humboldt parkuose pravadyridi 
pasakė parkų policijai, kati 
“klintis dar tik prasidėjo.” Už
vakar jie atnaujino peštynes ir 
42 tapo suareštuoti po to, kaip 
100 policijos atsargos su buožė
mis ir revolveriais numalšino 
riaušininkus.

Šitos riaušės atsitiko tarp 
lenkų ir žydų dėl žydų skerdy
nių Lenkijoje. Apie 5 vai. va
kare priešingieji būriai smar
kiai susirėmė ties Harrison 
High School. Apie 8 valandų 
vakare 600 susirėmė Douglas 
parko žaislaukyj, kur 75 policis- 
tai su buožėmis pailso beskai
tydami galvas; 24 tapo suareš
tuoti.

Augščiausias teismas Wash- 
ingtone pirmadienyj nutarė pa
laikyti. fcderalių valdžių suma
nymų Įsteigti tarpvalstines tele
fono kainas. Del tos priežas
ties bus pakeltos kainos ir Cbi- 
cagos telefono vartotojams. 
Chicago Telefono Kompanijos 
prezidentas Bernard E. Sunny 
laukia lik žinios iš VVashingto- 
no nuo teisėjo Lamar, kurios ti. 
kiši sulaukti bėgiu b8 valandų. 
Gavęs jų, paskelbs naujas 
nas.

kų vadų. Čia su
mišimas ir apie šimtas klerkų 
apleido svetainę. Pasilikusieji 
bandė pasitarti, kokia organiza
cija jiems reikalinga; bet iš to 
visa nieko neišėjo, nes kalbėto
jai, bandžiusieij apkalbėti savo 
padėjimų, bijojo kų išsitarti, 
kad jų bosai nesužinotų, kų jų 
baltarankiai vergai mano apie 
juos. Taigi visi apleido susi
rinkimų spiaudydami.

KŪDIKIS PASIKORĖ.

kai-

SU-150 BANKINIŲ KLERKŲ 
PYKO ANT ORGANIZATO- 

RIAUS.

150 bankinių klerkų užvakar 
susirinko Patarnautojų svetai
nėje, 105 W. Madison gt. tuo
ju tikslu, kad sutverus pagelbi- 
nę draugijų. Jiems netikėtai

kai rengia prieš žydus 2,000 ar
mija ir kad žydų užtarytojai 
taipgi žada surengti nemažinus 
prieš lenkus, o policija rengiasi 
prieš juos visus.

Darbo Federacijos pirmininkų 
John Fitzpatrickų, kuris savo 
kalboje išdėjo klerkams tuos 
patogumus, kuriuos jie apturės, 
susidėję su Darbo Federacija.

Kalbėtojui pabaigus savo kal
ba, klerkai pradėjo reikalauti iš 
W. II. Bosto, kad jis pasakytų, 
kas įgalioji jį kviesti darbinin-

Visi lietuviai darbininkai 
kurie vargingai dirba labai re
tai gali maitintis parinktu val
giu.

Jiems po prievarta prisieina 
valgyti kų gali lengvai gauti 
dėl prašalininio alkio.

Kadangi James Neaglvy tapo 
užmuštas Francijoje, tai jo li
kusi pati turėjo pati sau gyveni
mų daryli. Ji palikdavo savo 
14 mėnesių vaikutį 
pu. 3106 W. Polk st 
nai prižiūrėdavo jį. 
jie rado jį negyvų,
išlipti iš lopšio, bet kažin kaip 
sprandas jo užkliuvo ir jis pa
sikorė.

kambaryj 
ir kaimy- 

Užvakar 
Jis bandė

Anglu kalbos pamokos Armou- 
ro ir Ko. skerdyklose.

Susimušė karas.

Už kelių dienų Armouro ir 
Kompanijos samdymo ofise pra 
sidės angių kalinis klesos. Iki 
šiol užsirašė daugiau kaip 400 
vyrų ir moterų, dirbančių įvai
riuose skerdyklų skyriuose.

Anglų kalbos žinojimas labai 
reikalingas kiekvienam šioj ša
lyj gyvenančiam žmogui, nes tas 
daug padeda jam apsišviesti ir 
augščiau pakilti. 'Lodei dirban
tieji tose skerdyklose lietuviai 
pasinaudokite proga.

a Vakar 12 gatvės karas ties 46 
avė. susimušė su anglių t rok u ir 
pasekmėje to du žmonės tapo 
užmušti ir penki sunkiai sužeis
ti.

su sustipri- 
saIdai nes.

Todcl-gi jie labai tankiai tu
ri sugadytų virškinimų, galvos 
skausmų, negeri} kvapų gerklė
je ir blogai jaučiasi.

Visuose atsitikimuose sutaisyme Jūsų pilvo ir 
nime; visuomet vartokite ‘ viso inisaulio žinomas

PARTOLA s,DYTXiHv'YI,*lE
e

Pamilkite 2-3 saldainius pirm gulsiant ir ant rytopaus atsikel- 
site nauju ir sveiku žmogumi. Parlola išlavys Jūsų pilvų ir 
kraujų nuo kenksmingų elementų ir nustatys virškinimų.

Partola geriausias draugas vyrų, moterų ir vaikų. Kiek
vienoje lietuvių šeimynoje turėtų rastis PARTOLA.

PARTOLA rekomenduojama ir parsiduoda didelėse skry
nutėse; kainuoja tik vienas doleris; kiekvienos užtektinai dėl 
užlaikymo sveikatos Jūsų šeimynoje ant 3 mėnesių.

Užsisakykite šiandiena. Apsisaugokite netikrų ir adresuo
kite į

MOTERIS ORLAIVIU ATVY
KO CHICAGON.

Alfrcd Decker ir Coliu drabu
žių firmos orlaivis užvakar pir
mu kartu nugabeno užsakymus. 
Lakūnas David L. Bchncke 11 li
eke su prekėmis į Kankakcc ir

APTEKA PARTOSA,
160 Sccond Avė., Ncw York, Dep. L. 1

Graži dovanėlė kiekvienam prisaunlusiam; šį apgarsinimų 
sykiu su užsakymu. * (201)

Hoff man 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, Arti Milwaukee Avenue

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodu su pagalba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos' Nuo 9 vai. ryto iki 1E dienų1 ir nuo 4 iki 8 vai. vak.

1615 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. , .

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
35 So. Dearbom St,

(Kampas Monroe) .
Kambarys 307. z-rg •

VALANDOS 9 iki 8 LiIICŽHKO 
Nedaliomis 10 iki 1.

........................ -- — ----------------

MILŽINIŠKAS

CBICKgOi III.

— Bengia —

LIETUVIU AMERIKOS UKESŲ KLIUBAS 
iš East Chicago, Ind.

ŠUBATOJE,

7 d. Birželio-June, 1919

3

11

Kovalskio Darže,
West Hammond, III.

Pradžia 3 vai. po pietų, trauksis iki 12 v. nakties.
Inžanga 50c. porai.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Nepraleiskite 
to Pikniko, nes Piknikas yra rengiamas kuopui- 
kiausiame darže, kur kve pianti medžiai žaliuoja 
ant tyro oro, kur linksmai laikų praleisi! prie ptih 
klos muzikos, kur galėsit smagiai pasišokti, lie
tuvio ir anglų šokiu.

Kviečiame, bo skirtumo, jaunus ir senus, vi
sus kas tik galit atsilankyti.

Kviečia visus KOMITETAS.

PASTABA: Važiuodami iš East (’hičagos, iš 
Ind. llarbor imkit Eftst Ilammond karus, važiuo
kit iki Ogden SI. paskui eikit i West iki Burnham 
Avė., paskui eikit į South ir prieisit daržų. Iš Ga- 
ry ir Tolleston, iš Chicago, iš So. Chicago, iš Whi- 
ting, imkit Ilammond karus ir važiuokit į Ilam- 
inond, paskui imkit East Ilammond karus ir va
žiuokit iki Ogden St., paskui eikit i West iki 
Burnham Avė., paskui eikit i South ir prieisit 
daržų.

| Saugokite Savo Akis |

Prakalbas
Akys

h
Silpnos

Rengia LSS. 4-ta kp.

KETVERGO, BIRŽELIO 5 D.,

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęa pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
tdiclnas spėkų nustojhnas viso kūno, ir buvau nustojus vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visojo Ame
rikoj ir už 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 atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadg po kratine. Vidurių rėžimas 
išnyko po užniušitnui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas se

nienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
iykių dėkuoju Salutaras mylistų ge~ 

radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem s* tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdšai kreipties pre Saluthras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417. Chicago, IR*

t>t. Inkstai atsipuvo. Reu- 
krutine. Vidurių rėžimai

vaitė^po buteŪ Salutaras,’Bitleria/ir po 3 raėn.' savo paveiksle p* 
mačiau toki skirtuirią kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuoi 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 S"1“ * 
radėjlstei ir linkiu visiem savo <

Mildos svetainėje,

Kalbės paskutinį sykį Ghica- 
goj d. J. Jukelį^ Temoje “Tau

tininkų Seimas”.

Įžanga 10c ypatai.

Bus duodama knygos veltui 
prie įžangos. a

i

Visi idsilankykit.
KOMITETAS.

SUDEGĖ VYRAS UGNYJ.

BLAIVININKŲ PRIEŠININKAI 
ATIDARO OFISĄ CHICAGOJE

jono (’liicagon Cbampaign Nc- 
nvs laikraščio leidėjo pačių Mrs. 
>. W. StcAvick, kuri atvyko pa- 
sipirkinėli Chicagos Sankrovo
se.

penkiolika merginų darbininkių 
taipgi be'maža ko nesudegė, iš
kilus gaisrui Paveikslų rėmų ko
mpanijos dirbtuvėj pu. 1635 Fui 
ton gi. Gaisras padarė nuostolio 
ant $30,000. Sudegusis darbi
ninkas yra Ed. Zilkc, kuris gy
veno prie Juliau g. ir Ashland 
Avė.

Asociacija priešininkų priver
stinio draudimo gėrimų įsteigė 
savo raštinę Chicagoje pu. 431 
Wabash avė., iš kinkos varys 
savo agitacijų prieš priverstinę 
blaivybę karės laiko ne tik Chi
cagoje, bet ir visuose viduriniuo 
jsc vakaruose.

MAJORO “NĖRA” NEGRAMS 
1. ATĖJUS DEL BOMBŲ

—
Delegatai, atstovaujantįs Chi

cagos negrus, vakar nuėjo pas 
majorų Thompsonų protestuoti 
prieš negrų namų dinamitavi- 
mų “juodųjų juostoj”.

Majoro Thompsono “nebuvo 
narn^e”, nors atėj'uslicjti galėjo 
matyti jį per stiklines duris pri
vatiniame ofise. ,

Privatinis p. Thompsono se
kretorius Chas. Fitzmorris paša 
ke jiems, kad jie negali matyti 

k majoro.

Antanas Garbauskis
38 metų amžiaus persiskyrė 
su šiuo pasauliu Birželio 2 d., 

• 1919 m. Paėjo iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Rudilių so
džiaus. Amerikoj išgyveno 1£2 

r metų. Prigulėjo prie liaunų 
Lietuvių Am. Tautiško Kliubo.

Laidotuvės bus Birželio 5 d. 
iš namų, 3743 So. Emerald Avė. 
tiesiai i Tautiškas Kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiu dalyvauti laidotuvėse.

Moteris Ona Garbauskienė

“Ar tu nori pasakyti, kad ma
joras atsisako pasimatyti su ši
ta delegacija? paklauso jo negrų 
laikraščio redaktorius, R. E. Pa r 
ker.

■ “Ąš to nesakau. Majoraą ma
no, kad lai yra dalykas policijos 
viršininko—eikite pas jį, pasiun
tė juos majoro sekretorius.

Tarp delegatų buvo moteris 
Edvvard Head, kurios dukterį 
, i ,,, .... .• —

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų, no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nao 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tėmykite j mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

| DU. R. Blumonthal J

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsulus Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
.Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

* ' » r» » • • * -* • * ' •

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi; būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie |traukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsirciškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci
alų moksliška metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntinių jus į ligonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pašokinės nė
ra pavojingos—jr aš patarsiu jum.

CARTEB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatvės
120 So. State St., antras augštas. Chicago.

Vienos durjs j žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.
The Fair Nedėliomis 10 iki 12

Priežastis nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akis yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy= 
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sopina Masalus,lietuve me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kiins sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prigclbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo 
“pagauti šaltį“.

įpročio

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas, 

1149 8. Morgą* St, karti BĮ ai.
Chicago, IU.

SPECIALISTAS
• Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS!

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephons Yards 117

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-CHICAGO, ILL,

Dykai 
imas yra 
kada yra 
regėjimą.

mometor. Y- 
- patinga domi at

kreipiama i val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Ashland ar. kanto. 47 at 

Telephone Yards 4117 
Boulevard 6417;

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

Chirurgą*
Ofisas 10900 So. Michigan Av*.

Rezidencija 10731 S. Michigim 
Avė., Roseland* IU.

Telefonas tas pats rezidencijai 
Ir ofisui: Pullman B41* 

VaL: 9 ryto4ki 11 <L 
2 po pietų iki 4 
6 Ud 9 vakare.

Telcphona Yards 5032

Dr. M. Stypinėki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 13 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą’ 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fink St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: ryto,

H***

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Tclcphone 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 9693 

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

Telephone Yards 1814.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nae I Ud U 
}š ryto ir nno 7 IH 9 vaL vak.

1325 So. Halsted SU Chleage.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, 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 
18 dolerių,

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau.V. Kelnės nuo $1.50 1- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien* nedaliomis ir va
karais

S. GORDON'
1415 So Halsted St Chicago* III

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENAS”

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvi* 

Gydytoja* ir CMrvrrU
’ 1767 W. 47 St. Chicago, UL 

Ofiso Tek Boulevard 166
Rez Tel Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUSERKA ’

Mrs.A.MIchnlewlcz
aigusi Akušerijos ko

legiją ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek" 

• minga i patarnauja
prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 

ir m e r gi-

So Halsted Str 
antrų lutos) 

Chicago
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vtkr vak
■......... I. 111 ..........—



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

baltųjų padėta bomba užmušė 
kelios savaitės tam atgal. Majo
ras nemalonėjo matytis nė su ja. 
Delegatai nėjo nei pas policijos 
viršininkų, kadangi, jHe sako, 

policija visai neatkreipia domos 
į negrų dinamitavimą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

(Atsiųsta.)
REZOLIUCIJA

Draugystė Palaimintos Lietu
vos savo visuotiname susirinki
me gegužės 24 dieną, 1919 ma- 
linausko svetainėje, 1843 So. 
Halsted st., dviem trečdaliais 
balsų nutarė dalyvauti Ameri
kos lietuvių seime, kuris bus 
Chicagoje, Morrison Hotclyj, bir 
želio 9, 19, 11 dienose, ir vien
balsiai nutarė išnešti sekamą 
rezoliuciją, kuri turi būti per
duota minėtam seimui apsvars-

iš kaizeriškos valdžios išgauti 
Lietuvai neprigulmybę ir norėjo 
padaryti Lietuvą katalikiška 
monarchija su svetimo kraujo 
karalium;

Kadangi dvasiškija visas vie
šas ir parapijines mokyklas 
stengiasi panaudoti savo politi
niams tikslams;

Kadangi dvasiškija visokiais 
budais stengias užkenkti viso
kiam darbininkų progresiviš- 
kain jud^įmui; ir

Kadangi dabartinė Lietuvos 
valdžia nėra išreiškėja žmonių 
valios ir nėra žmonių išrinkta,

Todėl tebūnie nutarta, kad 
dvasiškija su visomis savo prie
monėmis butų atskirta nuo val-

Naujienų Skaitytojai 
Draugai!—

Amalgamated clothiiig Workera 
of Amrica Unijos lokalus 269 turės 
savo mėnesinį susirinkimų, pfltny- 
čioj, birželio 6 d. Unijos svetainėje, 
1564 N. Hoby g. ant trečių lubų. 
Pradžia 7:30 vai, vak.

Kviečia visus. — Valdyba.

REIKIA PARBININKŲ
RI'IKAI INGA m ) erų prie tvar

kymo skudurų.
S< la (.ims Si., Chicazo.

AUTOMOBILIAI

Ketvergas, Birželio 5, 1919

VIDURIŲ KEBLUMAS IR 
UŽKIETĖJIMAS.

Taip sirgo, kad negalėjo metus 
dirbti, bet jis buvo greitai 

išjrydytas.

Tebūnie nutarta, kad visos 
viešos mokyklos butų nuo baž
nyčios atskirtos, o butų pavesta 
valstybės rūpesčiui, patiems 
žmonėms kontroliuojant: ir

Tebūnie nutarta, kad kol ne
bus Lietuvos valdžia pačių žmo
nių išrinkta, tol tenebunie. Lie
tuvos armija organizuojama už 
Lietuvos ribų.

Komisija:
Simon Venckus,
Juozas Griautis,
Ben Liuhinas,
Ig. Žilinskas.

Pirmininkas, Ch. Čepulis.

“Aš turėjau vidurių keblumą 
ir užkietėjimų per penkis me-j 
lūs. To laiko vienus metus aš 
nepajiegiau dirbti. Aš neapsa- 1 
komai kentėjau. Aš gydžiausi deriozitorių domai mus 
pas pačius geriausius gydytojus, prašo paskelbti sekaniiį: 
bet negalėjau rasti nuolatines 
pagelbos. Ant galą draugas re- rc'iLakii sii užsidariusiu 
komendavo Laxcarin.
pirmų dožų dikčiai pagelbėjo,} 
ir trįs dėžutes tų vaistų išgy
dė mane galutinai.

Šis žmogus yra vienui vienas IRlen Krupšas, L rauk Kau- 
iš daugelio kuris per ilgus me-JM>* Mykolai Karzo, Antaninos 
tus kankinosi ir tuokart surado., Kazakevic, Joseph Jastrzewskio, 
kad Laxcarin duoda palaimintą i Mikolinos Garaliavos, Kleolo 
jiagelbą ir tikra ilgai pasilaikau- Burinskio, Kastanto Barovskio,

Atsiinikite Pinigus
Buvusių Miko Tananevičiaus

Po to, kada tapo užbaigta 
Miko 

Keletas1 ^ anaIlcvnč|aus banku pas trus-

rių čekiai: Liudvikietės, Martie- 
jaus Arčiupo, Izidoriaus Wals-

čią pagelbą. Laxcanirt yra 
lonus, teisingas vaistas.

raino Chingo, J. J. Angerio, Ka-nia-
jjs ziniiero Aridrijono, Anielės Sta- 

sugražina sveikatą natūrai} žar- [siidis, lamo Szczaczasz (?), 
nu veikimą. Jis priduoda ane- illem Domeikos, Jono Gri-
titą ir greitai atitaiso virškini
mo organus virškinimui mai
sto.

Užsįscnėjęs viduriu keblumas 
ir užkietėjimas greitai pagydo-

Linkio, Marės Jakutienės, Vin-! 
co šimįkaus, Petro Paulikonio, 
Jurgio Norkaus, Marcelės Laba- 
kienės, Jurgio Melulio, Jono

Sergantiems, Laxcarin yra 
vertas mili jono. Užtektinai pil
nam gydymui pačiuose svar
biuose atsitikimuose, šešios dė
žutės penki doleriai 
žute vienas doleris. 
Products Co., Dep. L

viena dė

Keršulio.
Visli čia suminėti asmens pra

šomi kreijMis į p. Paul Pilkį, 
1729 W. 18 gatvėj, ir atsiimt 
jums priklausančius pinigus-čc-! 

, kius. Priešingai pinigus pasi
ims savo žinion federalė val-iv■o žinion
dži i T

Šitai Kur
šaltinis, tai Sahitc Stomlck 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 galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištimbtVo rankos ir kojos žodžiu 
sakam visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus 
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tų garbingų Sahitc 
terį pradėjau naudoti j trumpų
kų 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 
Stoinick Bitteris Kaina $1.50 

bonkų, jo gali gauti aptiekose 
goresniuose saliunuosc, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufaetur Co.

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

Tel. Boulevard 7351

ne-

Bit

už 
ir 

ten 
Sa-

m.

L H B E R T
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cush” verte, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

Y B ON D
C ASM

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
•nt Dari, Lentą. Rėmą Ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimul gtubų ižvidaua, po SI.40 ai gal.
CARR BROS. WRECKING CO

8. HibM BU | CMcmp. Dt

ŠTAI koks dalykėlis. Cook 
Apskričio Socialis
tų Partija rengia 

grandiozų Pikniką River- 
view Parke nedėlioj, Birže
lio 22 dieną. Jo pelnas eina 
socialistų spaudai paremti. 
Naujienoms partija pasky
rė 1000 tikietų, po 30 centų 
kiekvienas. Kad Naujienos 
visą tą tūkstantį tikietų par
duos, tai surinks 300 dolerių 
grynais, ir visa ta suma eis 
NAUJIENOMS — Jūsų, 
draugai, dienraščiui parem-

LSJL. 1-mos kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, biržleio 7 
<1., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St. Pradžia 8 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite susirinkti laiku, nes yra 
daug reikalų aptarti.

— Valdyba.

HIII\\ilX(iA :m:.’ų pcrmvtJiu 
$55 į mėnesį, kambarys ir valgis.

(.l’ICAGC BLA II HOTI.I., 
51st and Cornell A ve., (’hieago.

KAS TURITE ant pardavimo gerų 
automobilių nesudaužytų 5 arba 7 
pasažierių, arba 1 tono Fordo trukų, 
atsišaukite 12 vai. dienų.
19J9 So. Ilalsted St., Tel. Canal 3605 

Joe. W. j bucernę.

REIKIA duonkepio prie duonos
11719 Michigan Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA automobilius nau- 
os mados, Roadsteris, dviem ar 
rims ypatoms sėdėt labai pigiai. At

sišaukite kiekvienų dienų nuo 4:30 
)o pietų.

K. CZEPUKAS,
1618 W. Division St. Chicago.

Lituviy Laisves Kliubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks subatoj, birželio 
7 d.. 7:30 vai. vakare, Jono Mazc- 
lausko svet., 3959 So. Union Avė. 
Taigi visi nariai kviečiami atsilan
kyti į pusmetinį susirinkimų, nes 
bus daug svarbių dalykų apkalbėji
mui. — Valdyba.

West 1‘ullman — West Pullmnno 
Lietuviško Pašelpinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
Čioj, 6 d. birželio, Lietuvių Svet., 
11916 So. Halsted St. “ S?
vai. vak. 
atsilankyti 
reikalų.

REIKIA antrnrankio duonkepio
11749 Michigan Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS barzdaskutis su
batomis po pietų ir nedėliomis iki 
pietų arba tik nedėliomis. Gera mo
kestis. Darbas ant visados.

.670 West 18th St., Phone Canal 334.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA arba ant ramios 

Storas prie Union Avė., lietuvių ap
gyvento] vietoj ant Bridgcporto, 
tinkama bite kokiam bizniui. Atsi
šaukite laišku arba ypališkai į 
“Naujienų” ofisų, 173!) Šo. Halsted 
St., pažymėdami No. 17-tas

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu kiekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantijjų. Kam tokia žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIĄN RED 
ROOFINCSCO, 

and Sheel Metai Works
2106 W, 24th St Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ
FARMA FARMA

ar

Tatai, draugai. Naujienų Skai
tytojai!, imkite ir išpirkite tuos 
tikietus, kad neliktų nei vienoj 
neparduoto. Važiuosite į tą So
cialistų Spaudos Pikniką, ar nc- 
Važ.iuositel CJucagoj gyvenate,, 
ar San Francisco, St. Louis ar 
Kalamazoo. South Bostone ar 
Watcrbury, New Yorke ar Broo- 
klyno Granstrytyj, Philadelphėj 
ar Baltimorėj, Pittsburke ar Ma- 
hanoj City Pa, užmigusio} lietu
vių stalyčio.} Sbenadoryj, ar Cle
veland Obaijo, Kenosboj
AVaukcgane, Bucine ar Auroroj, 
VVestvillčj ar Bockforde, Spring- 
fieldc ar DeKelboj, Cicero ar Taun- 
lėikėj, Sioux Cityj Aiova, ar South 
Omaha Nebraskoj — vienu žodžiu 
trumpai sakant, kame tik musų drau-1 
gas Naujienietis rado vietos nrisi- 
glaust šioj Kolumbo atrastoj žemėj 
nuo Atlantiko iki Pacifiko ir nuo Į 
Winnipcgo (kur darbininkai sovie
tus steigia) iki Meksikos — paimki
te po vienų tikietų (nesipriešinsime, 
jei kuris imtų ir dešimt, by tik ge
ras Naujienietis!). 30 centų stem- 
pomis xvill do. Tai bus Naujienoms 
į sveikatų, o Jums — širdies patie
kus savo dienraštį parėmus.

Jūsų Naujienos.

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH. 

Lietuviu
Perkėlė snvo biuru iš 845 Milwau_ 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar Ims prie 700 N Ashland Avė.,

Pradžia 7:30 
Draugai, visi malonėkite 
nes turim daug svarbių 
— Sekr. S. Tiluikas.

UI. — SLA. 289 kuopa 
susirinkimų ket-

Harvey, 
laikys mėnesinį 
verge, birželio 5, kaip 7:30 v. vak., 
G. A. Garuckio svet.. 15639 Ilalsted 
St. —• Visi nariai malonėkite susi
rinkti, nes y.’a svarbių reikalų tar
ti. — K. Kazanauskas, Org.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, birželio 5, 8 v. 
vak. Meldažio svetainėj. Visi na
riai kviečiami atvykti. Yra svar
bių reikalų tarti. — Al. Zelba, organ.

Simano Daukanto Teatrališkos 
Jaunuomenės Kliubo mėnesinis su
sirinkimas jyvks pėtnyčioj, birže-

■ lio 6, Apveizdos Dievo parapijinėj 
'svetainėj. Pradžia 8 v. v. Nariai 
prašomi atsilankyti.

— Rašt. J. J. Baubkns.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolių: Juozapo ir 

i Kazimiero Pažcriukų, paeina iš 
i valkų gub., Marijampolės pav., 
vėrių kaimo. - -
VU

Vc-
Girdėjau, kad su te

gyvena. Atsišaukite 
Liudvisė Pranaičiukė, 
po vvrų MontvidienČ.

569 W. 18th St., Chicago, III.

PAJI.ŠKAU savo draugo Petro 
Tvvaskos ir jo sesers Kotrynos, pa
eina iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Pagaldono sodos. Aš paeinu iš Kau
no gub., Ukmergės pav., Raguvos 
valsčiaus, UžunaveŽių sodžiaus, 4 

metai atgal Petras gyveno Scschburg, 
Pa. Jojo sesuo Mckces, Pa. Jie patįs 
ar kas žinote meldžiu pranešti.

JOHN TAMAŠIUNAS, 
Hardi ng W. Va., Box N.

................     t PAJIEŠKAU pusbrolio Antano .Ta'- 
kampas ’iiuron gatvės ant aptiekus ;sule\vičiaus. Apie du motu atgal gy- 

POLONIA PHARMACY. Valandos yeno Du(|uesne, Pa. dabar girdėjau 
tos pačios. Telefonas Haymarket

5282,

Pranešimai

kad gyvena Cleveland, Ohio. Meld
žiu atsišaukti arba kas jį pažįstate, 
malonėkite pranešti.

N. J.
5815 Forward Avė., Pittsburgh, Pa.

I LSS. 4 kp., JLSL. 1 kp. ir JLAT. 
kliubo Apšvitos komisijos susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, 6 d. birže.

1 iio, 8 vai. vakare, Aušros svet., 3001 
So. Halsted Str. Visi komisijos na
riai malonėkit atsilankyti.

Dr-stės Lietuvos V. A. No. 1 pus- 
mtinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
8 d. birželio, kaip 1/30 vai. po pietų 
Davis Sųuare Parko svet., 45 ir 
Paulina gat.

Gerbiami draugai ir draugės, ma
lonėkite laiku pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

— I). Motus.

Dr-stės Lietuvos Sūnų No. 1, prieš 
metinis susirinkimas bus subatoj, 
7 birželio, P. Pilitauskio svet., 4512 
Harmitage Avė., 8 vai. vakare. Na
riai malonėkite atsilankyti laiku, 
nes yra svarbių reikalų.

— Raštininku*.

SLA. 36 kp. tapo nerkebi iš ne
dėlios j pirmų pėtnyčių — kiekvieno 
mėn. Taigi daar susirinkimas pri
puola pėtnsČioj, birželio 6, Birutės 
svet. prie Morgan ir 33 galvių. Pra
džia kaip 7:30 v. vakare. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes turėsim 
apsvarstyti klausimų: dalyevauti sei 
me ar ne? Yra ir daugiau reikalų.

— Valdyba.

West Pullman. — LDLD. 38 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge, 5 biržlio, Lietuviu svetainėje, 
1 1946 So. Halsted St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai kviečiami 
atsilankyt paskirtu laiku, nes ap
tart turime daug svaMuh dalykų.

— Rast. J. Gėndvilas.

Waukegan. III. — Birželio 8 d. 
kaip 9 vai. iš ryto įvyks Liet. Lais- 
Fond. 9 kp. susirinkimas, Liuosybės 
švininėj, 801 — 8th St.

Draugai nariai ir norintis tapti 
jais malonėkite atsilankvti pažymė
tu laiku. — Org. J. Motiejeitis.

Cicero. — LSS. 138 kp. Mišraus 
choro repeticBja jvvks ketverge, 
Birželio 5. 7:30 vok., Grigaičio svet., 
4837 W. 14 St. Dainininkai, susi
rinkite laiku, nes nedėlioj turėsime 
dainuoti. — Org. A. M.

Chieagos Liet. SocHlistų Vyry 
choro repeticija pėtnyčioj, birželio 
6, neįvyks. Priežastis — mokytojas 
negal atsilankyti. Todėl daininin
kai prašomi nedėlioj susirinkt Nau
jienų piknike, kur turėsime dai
nuoti. — Valdyba.

REIKALINGA mergina arba mo
terų prie siuvamų mašinų. Pastovus 
darbas. Geriausia mokestis. Geriau
sios sųlygos.

Progress Hat Mfg. Co..
910 West Juckson Rlvd., Chicago.

4.tas floras.

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

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

ANTON PRAZSKY,
2856 Emerald Avė., Chicago

PAJIEŠKAU draugo Kazimiero 
Laeiko, paeina iš Kauno gub., Ra_ 
šeinių pav., Naumiesčio miestelio. 
Jis pats lai atsišaukia arba kas ži
note praneškite jo adresų. ‘

• S. Količius,
4600 So. Marshfield Avė., Chicago.

Pajieškau savo švogerio Antano 
Grigaičio, paeina iš Kauno gub. 
.Šiaulių pav., Joniškės parapijos 
Sinkaičių kaimo. Kitų sykį gyve
na Clevelande, Ohio. Meldžiu at
sišaukti arba kas žinot pranešti šiuo 
tidresu, už kų busiu dėkingas.

A. Pozarskas, 
■177 Broadway, Blue Island, III.

JIEŠKO DARBO
Pajieškau darbo už šoferį ant tro- 

ko, prie bučernės ar pakaimei ar 
tam pamišei ir pats susitaisau ma
šina

D. PETRAVIČIA, 
2913 So. Ilalsted St., Chicago, III.

JAUNAS lietuvis vaikinas, turin
tis knygvedystės, pardavimo ir 
korespondencijos patyrimo, pajieško 
atsakančio užsiėmimo. Veiklus ir 
pažangus.

Juozapas Angelo,
1606 So. Ilalsted St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario /šu valgiu 

prie laisvų žmonių Bridgcporto a- 
pielinkėje tarp 32 ir 35tos gatvių. 
Kas turite, praneškite greitai.

Jonas Likeris,
921 Weęt 33rd St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambarys 

dviem. Elektros šviesa, maudynė, 
Atsišaukite greitai. Antras augštas 
»š priekio.
3203 So. Ilalsted St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA kepėjas pirmos ar

ba antros rankos. Gera mokestis
K. NEFFAS,

542 E. 43 st., Chicago, III.

REIKALINGA moterų indų plovė
jų. IIARRY BLOCK,
1356 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGĄ moterų ir merginų 
abelnam darbui ir merginų patarna
vimui valaomamjame kambaryje.

PRESBYTERIAN HOSPTTAL I 
11753 West Congress St

REIKALINGA — prityrusio dra
panų pardavėjo, geistina jaunas 
žmogus geros išveizdos, kalbantis 
angliškai; gal būt galėtumėm pa
naudot;! jaunų žmogų norinti iš

mokti drapanų biznio, pastovus 
dalbas, mokestis sulig gabumo, su 
gera proga ant ateities. Atsišaukite 
tuojaus į Mr. Hirsh, Kiče Bros. & 
Co., Milvvaukec and Ashland Avė., 
Chicago.

— KAS TURITE ant pardavimo se
nus (stalus bulėm grajyti) Taipgi 
perku iš salitinų visokius fixtures — 
kaip tai Barus, zerkohis ir kitus ra
kandus kas turite ant pardavimo at
sišaukite pas mane, pirma negu par
duosi kam kitam. Atsišaukite 

MARTINAS RLUJUS.
1610 W. 51 st St., Chicago. III.

REIKALINGA 2 maliorių i užmie
sti, pastovus darbas, gera mokestis. 
172 West Vau Buren St., Chicago, 
II Imtis.

PARDUODU geroje vietoje gro- 
sernę 2002 Canalport Avė. Apgy
venta lietuvių ir visokiu tautų. Ge
ras biznis. Kas norite šitų vietų pū
sis! ubinkite.

REIKIA moterų dėl tvarkymo sku- 
durių, nuolatinis darbas.

ATLAS RAG CO.,
910 So. Canal St., Chicago.

PARDAVIMUI gera pirmos klesos 
keptuvė su 3 augštų namu, apatna- 
mis ir atika, muro namas, garu Šil
domas, visi parankumai Del plates
nių žinių atsišaukite į 11)15 So. Hal- 
ted St., Chicago, III.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mų ir būti neprigulmingu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, VVisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, tyet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės^ip T>askyrėme 5,000 ak- 
rtj«v+m'lTK 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 pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmų. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmų kokio (ly

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

lietuvių apielinkės neprigulmingu 
farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. Wisconsin.

REIKALINGA moterų perrinkti 
bulves. Atsišaukite gatavai į darbų. 

Peter Fox Cons Co..
168 West South Watcr St., Chicago.

REIKALINGA vyrų mokyties 
sti diVonus. / 
laike 
kas. 
vaitę

IjOS

au- Mes gerai mokame 
mokinimosi. Pastovus dar- 

Gali uždirbti virš $25 į ša
po vieno mėnesio.

OLSON RUG CO.,
W. Monroe St., Chicngo, 111.

REIKALINGA—moterų prie tvar
kymo skudurų, $18.00 j savaite 
NORTHWEST SIDE JUNK SIIOP, 
2290 Elston Avė., Chicago, III.

REIKALINGA ope.ruotojų vyriš
kų arba moteriškų prityrusių prie 
si jonų ir apsiaustų. Pastovus darbas 
visų melų. Atsišaukiu tuojaus.

COHEN BROS.
565 West 12th St., Chicago.

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National Leed Co., 900 W. 181h St., 
Chicago, III.

BEI K ALINGA merginų arba mo
terų prie Singerio siuvamų mašinų 
Gera mokestis. Pastovus darbas.

ERO MFG. CO., 
700 West 22nd St., Chicago.

REIKIA ,'antrarankio duonkepio. 
WARNIS BROS.,

3838 So. Kedžie Av., Chicago, III. 
Tel. McKinley 5014

REIKALINGAS ruimas dėl pavie
nės ypatos su valgiu ar be valgio. 
AŠ dirbu ant naktų, todėl norėčia, 
kad butų rami vieta. Turinti ruinu 
tarpe Ilalsted, Ashland A v., Madi- 
son ir Lake St. Meldžiu atsišaukti:

CH. WAIV0D,
1131 So. Clinton St., Chicago, III.

REIKALINGI patyrę Cabinet ma- 
kers, prie taisymo rakandų, nuola
tinis darbas ir gera alga.

GLADMAN BROS., . 
832 Maxwell St. Canal 6188

REIKALINGA garo taikytojų ir 
pagelbininkų. įvairių darbininku 
kotelius ir restoranus, $40 iki $75. 
Pečkurių 45—57^c į valandų. Apy
seniu žmonių prie lengvo darbo. 

Darbininkų prie varstoto medžio 
darbo, pagelbininkų Į machine shop, 
be patyrimo, leiberių darbas vidu
je, 42'/j—45c į valandų. Polišerių, 
vyru į virtuvę $17 ir valgis. 8 va
landos. Automobilių plovėjų, kal
vių ii pagelbininkų. Vaikų 11 metų 
ir senesniu dėl ofiso ir šapos darbo 
kuperių. $9p.00. Darbininkų ant 
farmų, leiberių, darbas viduje $5.00 
į dienų 8 valandos. Turi rašyti 
angliškai, automobiliu arba vežimų 
malevotojų, šėpų dirbėjų, automobi
lių mechanikų, 3 janitorių $20—25 
naktimis ir dienomis. Apysenių žmo
nių aliejuoti automobilius, grinde
lių, driliuotojų gręžėjų ir punch 
press operuotojų, mašinistų prie ben 
čiaus, petrenų dirbėjų, molderių. 
MOTERŲ reikalaujame prie valy
mo ofisų, trumpos valandos, nakti
mis arba dienomis. įvairių darbi
ninkų į kotelius ir restoranks. Skal
bėjų $2.60—$3.10 j dienų. Moterų 
patarnauti prie kavos, namų uŽlai- 
kyt jos gauna $15.00 į savaitę, indų 
plovėjų, trumpos valandos, naktimis 
arba dienomis. . Darbininkių į dirb
tuvę 30c į valandų. Suvamų maši
nų operuotojo, taipgi virčiu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
, AGENCY 

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

AUTOMOBILIAI
Parsiduoda pirmos klesos auto

mobilius 1918, 7 pasažirių. mažai 
važinėtas, atrodo kaip naujas, par
duosiu pigiai ar mainau ant loto, 
jeigu neturi lota, parduosiu ant leng-» 
vų išmokėjimo.

P. SIRUMSKY, 
Chicago. 3346 So. HalstėŪ St. Chicago, III.

RAKANDAI
TIKTAI SI MfiNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas -1V5. 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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

DIDELIS BARGENAS?
Gražiausioje lietuviu kolonijoje, 

Morgan Park ant 112 gatvės parsi
duoda 6 kambarių beveik naujas 
namas su “furnace heat” ir 10 Jo
tų. Tai yra viena iš dailiausių vietų 
visam Morgan Park ir parsiduoda 
labai pigiai. Del informacijų atsi
šaukite laišku arba asmeniškai mu
sų ofisan kasdieną arba vakarais se- 
redomis ir sukatomis.

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

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų 

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 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. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

ne-

PARDAVIMUI puikus 7 kambarių 
namelis, maudynė, gesas, didelis jar
das. 39-ta gatvė arti NVestern Avė., 
Tiktai $2400.00. Dalis cash. Likusius 
taip pat kaip renda. Savininkas turi 
parduoti iš priežasties jo darbo.

IGNATIUS CHAP and CO., 
31 st and VVallace Sis. Chicago.

TURIU PARDUOTI du namu į 
trumpų laikų—J —5X5 kambariai, 
antras 6 kambariai. Parduoda pat
sai savininkas tiktai už $3500.00. 

Rendos $45.00 i mėnesį. Galite nupir
kti su mažais pinigais. J. ŽITKUS, 
3829 So. Rockvvell St., lietuvių kolo
nijoj, Brighton Park, Chicago.
,..... ........i. >i .i..   -.....................  - <

PARSIDUODA rakandai beveik 
nauji už visai mažų kainų. Kreipki
tės vakarais.
3044 So. Union Avė., 1 flat front.

PARDUODU bizniavų namų su 4 
pagyvenimais geroje vietoje, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Bandos ne
ša $71.00 į mėnesį. Tolesnių žinių 
kreikitės į savininkų

M. Davis, 
2942 West 39th St. Chicago, III.

RANDAI
ATIDUODAMA rendpn 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržų. Remia labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

PENKIŲ kambarių “Bungalow” 
namelis, vėliausios mados basemen- 
tas, 2 porčiai, Kalamazoo apšildy
mo įtaisymas, 2 dideli lotai. Cash 
ar ant išmokėjimų, $2900.

THOMAS STACK, 
1030 W. 101 Place, Beverly 3399

NAMAI-ŽEMĖ PASKOLOS-MORGEČIAI
PARSIDUODA farma, 80 akrų. 

Visa išdirbta ir apsėta. Dauguma 
namų nauji Mylia ir pusė nuo mie
sto ir geros mokyklos. Kaina $6000 
su javais, bejavų $5000. Antrašas:

TOM KULEVIČ,
1916 Union Avė., Cnicago, III. 

2-ras flatas iš užpakalio

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatišką Fondų dėl in- 

vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų^

II. O. MULES,
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 \V. Monroe St., Tel. Central 8830

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, VVood 
baro, Wis. 30 akrų apsėta javais. 5 
karvės, 5 kiaulės, geri arkliai su pa
kinkiais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
barnčs, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, du draugai turime tų 
ūkę ir vienas norime važiuoti į Lie- 
tuvų, tai antras vienas negali apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, tai gausi
te visas informacijas, nupirkę turė
site laimingų gyvenimų.
JOE ZURBA ir L. CORAITIS R.R. 1. 

Box 88 Rhinelander, \Vis.

MOKYKLOS

HA5TK 5Y5TEI1

Parsiduoda 3 pragyvenimų mūri
nis namas, cimentinis beisenlentas, 
namas atrodo kaip tik naujas, par
duosiu už $2900. kas nori tų namų, 
pasiskubik greičiau, nes paskui ga
li būt pervėlu. Namas randasi ge
roj vietoj, tarp 33 ir 32 Halsted St.

P.^SIRUMSKY
3346 So. Ilalsled St., Chicago,III.

80 AKRŲ labai geros kieto medžio 
farma ir vaisių žemė, Betsey River 
Orchard Companijos apiclinkėj, 6 
mylios nuo Thompsonville ir Ben- 
Jah ant Crystal Lake Michigan, yra 
antro ūgio medžių. Nesunku nu
valyti. Puiki vieta dėl avių augi
nimo. De) pilnų informacijų, kai
nos ir išlvgų kreipkitės j savininką.

WILSON C. BURNS,
450 Federal Bldg., Chicago, III.

PARSIDUODA PIGIAI DVIEJŲ 
PAGYVENIMŲ nuiro namas po t ir 
5 kambarius; viskas geram padėji
me; tuokė grietam pardavimui 
$2000.00; galime priimti lota kaipo 
dalį imokėjimo; namas randasi 
Bridgcporto. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 S. Ilalsted St., Chicago,

ant

UI.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musg 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
! rą — bile stailės arba dydžio, iš bi

le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaanicka. Perdėtinl* 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė
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