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Senatas paskelbs sutarti
Pradeda kovą su prezidentu

Vokiečiai gaus atsakymą pčtnyčioj
SENATAS NEPAISO PREZI- 

DE8NTO WILS0N0.

įrašė taikos sutartį senato proto- 
tokolan ir nutarė ją atspausdinti 

publikai.

WASIUNGT()N, birž. 9. — 
Senato nepaisymas prezidento 
VVilsono politikos užgniaužime 
taikos sutarties pasiekė šiandie 
dramatišką čiukurą, kada įneši
mu senatoriaus Borah* iš Idaho,

dės apreikšti save.
Sutartį atneši' senatai! senato

rius Borah, vienas atkakliausių 
priešininkų tautų lygos santar-

Demokratai panaudojo visas 
parlamentines taktika.?, kokias 
tik jie sumanė, kad neleidus se
natoriui Borah paskelbti sutartį.

Po penkių valandų smarkiau
sių debatų, kokių senatas jau se
nai negirdėjo, Idaho senatorius

tos sutarties tapo palieptas iš- liepė išspausdinti sutartį. 
spaus(Ynt|i Kongresiniuose Re
korduose (Congressional Re- 
cord).

Ji taip gi bus išspausdinta kai
po viešas dokumentas jr Ra

štijų žmonių.
Tuo budu slaptybė apie taikos 

tarybas užsibaigia. Netik sena
tas, lu't ir Amerikos žmonės 

galės žinoti viską, ką sutartis 
užveria ir patįs pažinti reikš
mę tokių apsiėmimų, kurie buvo 
padaryti taikos konferencijoj 
Paryžiuje, s-usirišančių Suv

Didelis senato pasipiktinimas 
patyrus, kad Wall Street finan- 
sistai turi taikos sutartį, privertė 
jį veikti atvirai, kad sulaužius 
precedentą kaslink senato veiki
mo apie sutartis ir kad nu
sprendus kokių žingsnių, grieb- 
ties pilnam paskelbimui viso to, 
apie ką susitarė taikos komisio- 
nieriai.

Senatorius Borah gavo savo 
kopiją sutarties nuo laikraščio 
korespondento (Frazier Hunt, 
Chicago Daily Tribūne korespo
ndento, kuris pelnyčio j sugrįžo 
į SVashingloną iš sovietų Rusi
jos per Paryžių, kur ir gavo su-

Kada senatorius pasiūlė ją se
natui paskelbimui, jis sukėlė 
ginčus, kurie siautė per penkias 
Milandas. De mok rajų -senato
riai veltui bandė pakliudyti pa-

sumušti republikonų didžiumos, 
kurią rėmė ir 8 demokratų sena
toriai. Senatoriaus Borah įne
šimas paskelbti sutartį priim
tas 17 balsais prieš 21. Senato
riaus Berkliam iš Kentucky įne
šimas persvarstyti baL.ivimąda- 
po atmestas 41 balsu prieš 26.

Laukiama smarkios politinės 
kovos.

VVASIIUNGTON, birž. 9U- 
Pirmą sykį Suv. Valstijų istori
joj, sutartis tarp Suv. Valstijų 
ir šalies su kuria ji kariavo, ta
po įrašyta į senato protokolą 
pirm prezidento jos padavimo ii 
nežiūrint prezidento protesto.

Sulaužimas šio istorinio pre-

formaliai abiejų senato partijų 
padarytos pradžioje karės patri- 
otjinės sutarties IpriimtU yrezih 
dento vadovystę.

Šiandieninis žingsnis agelnai 
skaitomas kaipo atmetimas pre
zidento vadovystės. Tai buvo
pranešimas, kaip tūli mano, ga- gose. 
na revoliucinėj formoj, kad nuo Taryba keturių šįryt svarstė
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įvairius raportus komisijų, ku
rios apdirbinėju atsakymą į vo
kiečių pasiūlymus.

Taikos konferencijos koloni
jų karės belaisvių, atsakomybių, 
darbo, karinės ir laivyno komi
sijos, kaip sako Echo de Paris, 
ragino atmesti vokiečių kontr- 
pasiulymus, ant kiek keletas ko
misijų paliečiama.

Nori deportuoti negeistinuosius.

PARYŽIUS, bir. 9. — Spren
džiama, kad galutinas parašy
mas politinių skirsnių Austrijos 
sutartyj liko sutrukdytas Itali
jos reikalavimu parėdiimo auto
rizuojančio deportavimą “nc^ 
geistinųjų” iš Austrijos Tyro- 
liaus, kuris bus Italijos aneksuo
tas. Tas reikalavimas sutiko 
nemažą pasipriešinimą.

Darbininkų kova
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KLERIKALAI REMIA REINO

RESPUBLIKĄ.

Naujai “respublika” visai 
nevyksta.

COBLENZ, — Pareinio gyve
ntojai taip mėgsta naują res
publiką kaip vištukai vandenį. 

( Daugelis yra norinčių atnaujin- 
I ti ryšius net su kaizeriu.

Demonstracijas jprieš respu
blikos valdžią, kdri atidarė ofi
są VViesbaden ir apima teritori
ją užimtą frąncuzų, tebesitęsia 
palei upę arti Manheim ir Bop- 
pgrt, kur stovi franeuzai.

Reino respublika prasidėjo 
gana nepalaimingai. Coblenz 

vokiečiai yra įjisitikifnę, kad 
svetimos. įtekmės prikišo savo 
nagus. Bet ne vien menamosios

Lietu- 
norėję 

1 paduoti taikos konferencijai 
klausimą apie Lietuvą, tuo tar
pu lenkai užėmę Vilnių ir su
mažinę spėkas kovojimui su 
bolševikais.

Lenkai ir kiti, kadangi talki
ninkai juos pripažinę, gali pri
eiti prie Wilsono ir kitų ir išaiš
kinti viską apie Lenkiją, bet lie
tuviai diplomatai negalį prieiti 
ir reikalauti Lietuvai neprigul- 
mybės, lai visi lietuviai galį vir
sti bolševikais.

Dar skaitė laišką nuo laikino
sios Lietuvos valdžios. lame 
laiške pažymėta, buk visos esan
čios Lietuvoje partijos dirban
čios išvieno. Lietuvos valdžia 
prašo liuosnorės kariuomenės

Price 2c
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LIETUVIAI EINA
No. 137.

ANT DVINSKO
Vengrai paėmė 3 miestus

Estonai mušasi su vokiečiais

Washingtonas senato žingsnį 
abelnai užgiriu. Abelna nuomo
ne yru, kad kadangi sutartis yra 
išleista ir ją gavo Franci jos at
stovų buto ir Anglijos parlamen 
to nariai, nėra priežasčių kodėl 
ji turėtų būti paslėpta nuo se-

Prezitlentas, užprotestavęs ka
beliu senatoriui Hitehcock prieš 
paskelbimą viešai sutarties, li- 
kimąsi, priims iššaukimą senato 
republikonų didžiumos ir atsi
šauks į žmones jį remti.

Abelnai manoma, kad šian
dieninis senato žingsnis pagrei
tins prezidento sugrįžimą. Jis 
žino, kad kova prieš jį ir jo 
mylimąjį projektą (tautų lygą) 
bus vedama, neatsižvelgiant į vi
sus tuos dalykus, kurie vertė se
natą nuo pradžios karės klausy
ti jo paliepimų.

Manoma yra, kad šiandieni
niu senato žingsniu parsidės gal 
būt smarkiausia politinė kova 
Suv. Valstijų istorijoj ir tai to
kia, kuri ant tiek palies jų liki
mą, kaip nepalietė jokia kita ko
va.

Prezidentas už tyrinėjimus.

WASIIINGTON, i birž. 9. — 
Prezidentas Wilson kablegra- 
moj senatoriui Hitchcock, dės 
mokratui iš Nebraska sako, kad 
jis tikisirjog senato užrubežinių 
rrikalų Komiteto tyrinėjimai 
kaip kopijos taikos sutarties pa
teko į New Yorko privatinių in
teresų rankas “bus vedami pil- 
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True translation filed vi h Ihe pnst- 
master at Chicago, III. .lune 10, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Taikos Kongrese
ATSAKYS VOKIEČIAMS 

PfiTNYČIOJ, BIRŽELIO 13.

Duos penkias dienas priėmimui 
ar atmetimui sutarties.

PARYŽIUS, bir. 9. — Talki
ninkų ir susivienijusios valsty
bės nutarė, kad atsakymas į Vo
kietijos kontr-pasiulymus nebus 
įteiktas prieš pelnyčių, birželio 
13 d. A įsakymas duos vokie
čiams penkias dienas laiko prb 
ėmimui ar atmetimui taikos su
tarties.

Taryba keturių savo susirin
kime šiandie svarstė politinius 
skirsnius Austrijos taikos sąly-

VISUOTINAS STREIKAS 
TEBESITĘSIA.

dėjimą. Jį remia Cologne Volks 
-Zeitung, kuri kalba už centrą, 
arba katalikų partiją. Daugelis

vokiečių.
Taipgi išaiškino apie Lietuvių 

Dienos pinigus laikytus Raudo
najame Kryžiuje. Dabar jau 
esą išsiųsta maito, rūbų ir gy-

Talkininkai liepia vengrams sustot kariavus
LIETUVIAI ARTINASI 

PRIE DVINSKO.

Estonai paėmė du miesteliu.
Latvijoj. x

WINNIPEG, bir. 9. — Nežiū
rint visų kapitalistų ir miesto 
valdžios dedamų pastangų su

tęsiantį visuotiną streiką, jis te
besitęsia ir darbininkai taip pat 
tvirtai laikosi, kaip ir pradžioje 
streiko.

Fabrikantai pranešė savo dar
bininkams, kad jiems iki šian-

teiŠklausė to ultimatumo ir keli 
sugrįžo į darbą. Kapitalistai pa 
skelbė laikraščiuose j iešką dar
bininkų, ypač 
siu kareiviu.C c

iš tarpo sugrįžu-

darbininkų vir
čiu savo susirin-šininkai laiko 

kimą ir yra vilties, kad ir ge
ležinkeliečiai prisidės pro strei
ko. *

Pašalino polichtus.

WINNIPEG, birž. 9. — Mies
to taryba šiandie pašalino iš dar
bo visus policistus, kadangi tie 
atsisakė pasirašyti (po prižadu 
nedalyvauti užuojautos strei
kuose. Miestas atmetė pasiūly
mą kompromiso.

Gal paskelbs visuotiną 
streiką.

MADISON, Wis„ birž. 9.
Mac Viso n darbininkai neužilgo 

gal paskelbs generalį streiką iš 
užuojautos 1,500 mašinistų, ku
rie. streikuoja jau 9 savaites. 14 
unijų jau išreiškė sutikimą da
lyvauti streike. Gatvekarių dar
bininkams truko dviejų balsų iš 
reikalingų dviejų trečdalių vi
sų balsų. Manoma, kad jie vis- 
tiek prisidės prie streiko, jei tik 
jis kils.

Negrįsta į darbą.

ROANOKE, Va.

Ijo llarbininkaį įklauso /Am. 
Darbo Federacijos paliepimo su- 
grįšti j darbą ir 5,000 darbinin
kų tubestreikuoja. Jie reika
lauja priėmimo pašalintųjų dar
bininkių >

G E K B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j i e n o s e.

Pleną susekė Prūsijos valdžia. 
'Tada Kaster ir Kuckoff, centro 
(klerikalų) nariai Prūsijos sei
me rezignavo, juos apkaltins da
lyvavime suokalbyj. Centro pae
it ja užginčijo kad ji nėra kalta ir 
jos alikraščiai po fiasco greštai 
atsigrįžo kiton pusėn — prieš
respubliką.

Tautininką 
seimas

Dalyvauja apie keturi šimtai de
legatų. — St. Gegužis išrinkta 

Seimo pirmininku.

Skaityta sveikinamosios tele
gramos ir laiškai, kurių atsiųs
ta seimui — nuo Valdemaro ir 
Yčo, iš Paryžiaus, ir nuo kelių 
privačių asmenų ir poros drau
gijų iš kaikurių Amerikoj? lietu
vių sėdybų.

p. Butkus, vietos žmogus ir 
vienas tų, kur dirbo šeimini su
rengti, pasipasakojo savo nuo
pelnus, o p. B. K. Balulis, pasi
sakęs, kad jis chicagietis ir, anot 
tos patarlės, “giįidy* 'buo pa
čio skiedryno,” linkėjo seimui 
geriausio pasisekim<M

“Buvo momentų, kad mes 
drebėjome rengdami sį seimą, 
pasakojo p. Draugelis. Biuvo 
spėliojimų ir abejojimų, begu 
siivaž/iuos.Jcick delegatų. Bet 
štai jv£ liudininkai, kad musų 
daug.”

P. J. Liutkauskas su dideliu
CHICAGO, birž. 9. — Tauti- patosu tvirtino, kad seimo už

ninku sušauktas taip vadinamas daviniai esą begalo dideli. “Šis 
Amerikos Lietuvių Seimas pra- /seimas padės pamatus musų 
sidėjo šiandie kaip 11 vai. ryto, j valstybei, musų ateičiai. Lietu

vos laisvė yra klausime... Mes 
turim pakilti savo idėjose ir pa
gamintas rezoliucijas priimt ...?

Manddtųį priduota 170, bi'l

•OPENHAGEN;, birž. 9. — 
Estonų štabas išleido oficiali pra 
nešimą, kad estonų spėkos užė
mė Kreitzburg ir .Jacobstadt, svr 
bius miestus į pietryčius nuo Ry 
gos, kuomet toliau į pietus lie
tuvių kareiviai artinasi prie

Pranešimas sako:
“Estonų spėkos pasiekė Dau

guvos ūpų ir besiverždamos pie
tų link po pergalimojo mūšio 
paėmė Kreitzburg geležinkelių 
kryžkelę ant dešiniojo kranto ir 
Jacobstadt miestą priešais Kreit
zburg.ą.

“Laiminčioji Lietuvos armija 
skubiai artinasi/is pietų pusei 
prie Dvinsko tvirtovės, varyda
ma prieš save bolševikus.

ringfors žinia j Mail seko, kad 
laikinė valdžia išliuosatai Rusi
jos teritorijai, po paėmimo Pet
rogrado, jau tapo sutarta.

Prof.' Kartašev, ne socialistas 
narys Kerenskio feabinete bus 
galva šios valdžios ir jis pasi
rūks sau ministerius iš elemen
tų, sudarančių Kolčiako valdžią 
Omsko ir Rusijos politinį komi
tetą Paryžiuje.

Žinia sako, kad kabinetan įeis 
(k'inokratai, konslitucionalistai, 
republikonai, socialistai, nuo
saikieji revoliucionieriai ir pir- 
klybos ir industrijos atstovai, 
esą išsiųsta maisto, rūbų ir gy-

lįan<dnHnn filed v'th Ihe poM- 
master at Chicago, III. Jane 10, 1919 
,k rcųuired by the act of Oct. 0,1917

VENGRIJOS KOMUNISTAI 
PAfiMfi TRIS MIESTUS.

COPENHAttEN, birž. 9. — 
Nežiūrint kontr-revoliucinių ju-

Posėdžiai laikomi Morrison 0- 
telio salėj.

mis ceremonijomis. Atgabeno 
varpą, pastatė prie estrados. Ine 
šė Amerikos vėliavą. Tuo tar
pu p-lė Marijona Rakauskaitė, 
ant balkano, dainavo-giedojo 
Star Spangled Banner. Po to į- 
nešė lietuvišką, raudonos, žalios 
ir geltonos spalvos, vėliavą. 
Tuo laiku dainavo-giedojo tauti
šką himną —- Lįetuva tėvynė 
musų. Ir varpą skambino.

P. J. Bagdžiunas užėmė pir
mininko vietą. Jis pakvietė už 
stalo pp. Viniką, Lopatą, Butkų 
ir dar du vyru. Paskiau persta
tė kalbėti North Western Uni
versiteto prof. Andersoną. Jis 
kalbėjo apie mažųjų tautų pa- 
silimosavimą.

duota viso tik 339.
Prezidiumo rinkimais buvo 

maišiilienės, nesusipratimų ir 
užsikarščiavimų, ir jie užėmė 
nemaža laiko. Seimo pirminin
ko garbė — kam gi jos nemalo
nu butų gauti, ypač žmonėms, 
kurie nori dideliais vyrais, di
deliais veikėjais figūruoti? P. J. 
Bagdžiunas tarėsi, kad jam ge
riausiai tiktų pirmininku būti, 
bet tą pat mane apie save ir p. 
St. Gegužis. Juodu ir buvo iš 
karto kandidatais, bet balsavi
mais kilus nesusipratimui, kan
didatai išnaujo nominuota. Sei
mo prezidiuman galų gale išrin-

mūšių vis dar tebėra 20 mylių į 
vakarus nuo Gatčina.”

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III. .lune H>, 1919 
as rcciuirrd b> Ihe act <»f Oct. 6, 1917

ESTONAI SUSIRėMh SU
/ VOKIEČIAIS.

priespauda, bet iki laikui. Ma
žosios tautos turi teisės gyvuo
ti, ir jos turi kovoti už savo gy
vavimą,”

Lopata kalbėdamas pasakė; 
kad Gabrys atvažiavęs Paryžiun, 
buvęs a (įsišaukęs save Lietuvos 
prezidentu. Bet kada atvažia
vęs Paryžiun Valdomi aras, Gab
rys pradėjęs rašyti franeuzų lai
kraščiuose, kad Valdemaras e- 
sąs su vokiečiu....

Lietuvių delegatai Paryžiuje 
esą ištikimi Lietuvos valdžiai ir 
Amerikos lietuviams. Jie esą 
geri patriotai ir dirbą dieną ir 
naktį....

Lietuva norėjus susidėti su 
lenkais kovai prieš bolševikus, 
bet lietuviai pareikalavę už tat

Lopata jo pirmuoju, o Bradcliu- 
lis antruoju padėjėjais.

Eekretorials — Evaldas, V. 
K. Račkauskas ir V. Jankauskas.

Rezoliucijų komisijon išrink
ta: Kučinskas, Balutis, Vinikas, 
Jjiutkauskas, Bradchulis, Jan
kauskas, Dr. Jonikai lis, Kodis ir 
Hertmanavičius.

Prcsos komisijon: Draugelis, 
Jankauskas, Kodis.

Finansų komisijon: Bagdžiu
nas, Pivarunas, Dūdas, Elias, 
Dr. Biežis.

Kol visa ta procedūra pasibai
gė, buvo jau 6 vai. vakaro, tat 
pirmininkas trumpa prakalba 

dienos posėdį uždarė.
—A. ž.

STOCKHOLM, birž. 9. — Pa
sak estanų štabo išleisto oficia
liu pranešimo, Estonijos spėkos 
susirėmė su vokiečių lamhvehr 
karei vuais į rytus tnuo Rygos, 
kur latvių kareiviai taipjau sma
rkiai mušėsi su latviais.

Pranešimas sako:
“Mušis su vokiečių lamhvehr 

spėkomis eina Ramiszk sėklom 
Estonai kareiviai pasiųsti sustip
rinimui latvių spėkų, kurios bu
vo prieverslos pasitraukti Wen- 
den po smarkaus mūšio su di
desniais lamhvehr pulkais. Ke
li Balflko baronų surinkti pulkai 
lapo atmušti musų įtinki uotų 
traukinių. Mušis tebesitęsia.”

Estonų generalis štabas skai 
to save priverstu pradėti kari
nį veikimą prieš vokiečius, sako 
Ilelsingforso žinia.

Toks žingsnis yra pasekmę

sak šiandie gautų iš Vengrijos 
•altinių žinių, sovietų armijos 
tebevaro pasekmingą ofensivą 
prieš erelius. Raudonoji armi- 
a paėmė Kascau (130 mylių į 

šiaurryčius nuo Budapeštoš), 
Korpfen (60 m į šiaurę nuo Bu
dapešto) ir Schcninitz (10 myl. 
į šiaurę nuo Karpiau).

Trne Iransb’tion filed w»th Ihe post- 
mnster at Chicago, III. Jane 10. 1019 
• s rciiuiredtby the act of Oct. (5.1917
TALKININKAI LIEPIA VENG
RAMS SULAIKYTI ARMIJAS.

PARYŽIUS, birž. 9. — Taikos 
konferencijos prezidentas, pre
mjeras Clemenceair telegrafavo

šios

te, besiveržiant užpakalyj bolše
vikų linijų, tikslu užimti rytinį 
Livonijos rubežių, kas kartu su

ataka ant ('•stonų, paliepimu ko
manduotojo vokiečių spėkų Bal 
tiko apygardoj Gen. Goltz “pa
bodo v<MiedĮius kqipo Jiolšeri- 
kų sėbrus.”

True translation filed v/ith thepost- 
mastc.r at Chicago, III. .lune 10, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917

Dar meška miške, o jau kailį 
dera.

LONDONAS, birž. 9. — Hel-

jos kareivių atakos prieš čecho- 
slovakų spėkas turi būti sustab
dytos, sako Vienuos žinia. At
sitikime to nepildymo, talkinin
kų ir susivienijusios valdžios 
nutarė pavartoti “kraštutines 
priemones privertimui Vengri-1 
ją sustabdyti kariavimą,” sako 
premiero pranešimas.

(Kada rumunai ir čechai ver
žėsi Vengrijon, tai talkininkai 
netik neliepė sustabdyti verži
mos, bet dar gelbėjo užpuoli
kams).

Skiria dovaną.

LISABONA, birž. 6. — Por- 
$32,- 
Bra-400 prizą Portugalijos ar 

zilijos aviatoriųi kuris pirmas 
perskris iš Portugalijos į Brazi
liją, 5,400 mylių atstume. No
rima išdirbti pirklybinj aeropla
nų kelią. Skrendant galima pa
daryti mažiausia keturi sustoji
mai ant salų.
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M1411 I vienok. nei atžagareiviams
1x1|nei InSlŠerikams turi būti nepa- 

stkeks sukliudyti to didelio žing
snio, prie kurio rengiasi Ameri
kos darbrnhTkų ktcsa, Apgynime 

[savo nekaltai kankinamų drau
gų.

Pranešama yra, kad ilki gegu
žės 20 dienos apie Mooney strei
ką jau buvo nubalsavusios 187 
unijos ir balsavimų pasekmės 
buvo pildavusios Federalės In
tervencijos Komitetui. Iš šito 
skaičiaus imiįų 166 balsaVo už1 
streiką,' o 19 buio pričšin^os 
streikui.

Clucagoj ir apiclinkčje už vi
suotiną streiką jau balsavo 72 
unijos atstovaujančios apie 80,- 
000 nnijistų, ir apie balsavimo 
pasek mes raportavo Mooncy ap
gynimo lygai.

Jeigu Cliicagoje 80,000 or
ganizuotų darbininkų jau bal
savo už streiką, tai tas'tikrai

lITHUANIAN C Al L v NEW9

Pvbllshed Daily •ac4pt Sfeatfay by 
tha IJthuanlaa N«wa Fab. (X.

1739 SO. HALŠtED ST, 
CEtICAGO, ILLINOIS

katalikų lie’tuvių tdrpe yra dar 
Viena partija. tJuolus jos veikė
jas žadėjo pamokinti Draugo 
agentą.”

Vadinas, marionų organas ro
do smiliu j tautininkus! To- 

besitaikstančiai

T«J«phoa« Casal HM

Naujienos eina kasdiena, liskiriant 
nedėldienius. Leidlia Naujieną Ben
drovė, 1739 & Halslpd St, Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Uisisakomoji Kaina:

CMAagdje - ^aėtw: f
Ketins .......................................  664M

Dvferp mėnesiam ................... 1.45
Vrenim mftntttal ................... 74

Chlcagoje — per neiiotojnai
Viena kopija .....................
Savaitei ............... ..................
Mėnešiui ............................... .

..M 
. 12 
. M

Suvienyto** VkldiJoK, ne Chlcafloj,
pačtu:iletmJi ...................;.....................1* 00

Pum»< meto ............................... > 00
Trims mėnesiams ................... 1.65
Dviem mėnesiam ................... 1.25
Vienam mėnesiai ....................... U

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kirto so u Įsakymo.

True translation filcd with tbe p«^l- 
master at Chįcago, III. June UI, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

Ir vėl autonomija.

ti/. streiką balsuos aštuoni arba 
dešimts milionų darbininkų, 
šimtai Unijų višur seka Chica-

» 4

gos unijų* balsavimą. Taip sako 
unijistai, kurie žino dalykų sto-

do smiliu į -
kia padėka
Morganstryėio Lietuvai.

Jeigu skaityt grynu pinigu ši-

vyi’ui visą pluoštą plaukų iš 
“Koleros” barzdos: ji išrovė jam 
tada, kada jis per daug pradėjo 
lįsti prie jos su negražiais juo
kavimais giraitėje, kur tyčia nu
turite ją išpjauti žolę, norėda
mas nuo žmonių paslėpti savo

Nors Ona Sugrįžo nltnio vlsa-sit* 
mušta, sukruvinta — bet nekal

Kada iš vienos pusės buvo ca
rizmas, o iš kitos kaiztrizmas, 
tuomet socialistų simpatijos ne
galėjo linkti nė jokiam tų dvie
jų pusių. Ir todėl jie buvo už 
Lie tuvos nepriklausomybę. Jie 
žinojo, kad nors ir Vargingas 
butų jos egzistavimas šitame sto 
vyje, bet visgi geriau, negu po 
carizmu, ar kaizerizmu. Ttiomrl 
tautininkai ir klerikalai stojo už 
autonomiją ar su caru ar su 
kaizeriu.

tai dalykų stovis išrūdytų ytin 
painus: kašgi išlikrųjų surengė 
tą juodašimtišką pogromą pOflb 
J. J. Elias svetainėje? Kas — 
klerikalai ar tautininkai?

Mis tečiaus netiek paisome to, 
kokia mOska — klerikališka ar 
tautiška — buvo užsidėję a'hie 
sukurstyti gaivalai, attikusieji 
biaurų juodašimtišką darbą. 
Mums aišku štai kas: klerikališ
ka meška ir tautiškas Idkis yra 
vienas ir tas pats, ir itiums, pa
žangiesiems lietuviams darbi
ninkams, prisieis vesti kuogriež- 
čiausią kovą su ta “palaiminta 
dvejybe” — klerikalais ir jų 
talkininkais, atžagareiviais tau
tininkais. Ir galime juos užtik
rinti: mes nepaliausime tol, kol 
jie suiys atgal į savo tamsius 
urvus, idant niekada iš jų hėbe- 
sugrįžus. — Dėdė.

TeČiaus greit šie atminimai 
dingo, kaip balsas netyčia paju
dintos stygos. Ji giliai atsidu
so, nušluostė prakaitą ir ašaras 
ir vėl griebėsi už darbo.

Oras buvo troškus, paukščiai 
lyg išsigandę lakiojo j visas pu
ses — viskas reiškė besiartinan
čią dudrą.

Urėdas ragindaiiias darbinin
kus keiksmais nesigailėjo ir bo-

Bet sugrįžus Jonui namo ir 
vėl suskaitliavus — stebėtinas 
dalykas! Kur pas jį galva bu
vo? Suvis neliesa!

- Eik vėl pas poną, tik buk 
jau išmintingesnis, ir apie blo
ką kitą nemanyk. Kas per mo
liai? Mes ne girtuokliai, valgo
me kas papuola, vaikas kur
gi dingsta musų kruvinas dar
bas? Tik pats suprask: rytoj pa
skutinė mokesčių diena, o pas 
mus nė siilužusio dvylekio. Mag 
dukė visai sudžiūvo: kaulai ir 
oda. Jau nė pati neišmanau, 
kaip čia reiks toliau gyventi.

Jonas, tiesą pasakius, neitų 
daugiau pas poną, kad motina 
nekartotų dažniau šilų žodžių-

—Lauke sn’iega. Tvartely! 
bliauna alkana karvė. ..

—“Te bun-kas bus! eisiu...”

Kada caro valstybėj įvyko re
voliucija, tai ir tautininkai ir 
klerikalai pabūgo jos ir ėmė 
reikalauti Lietuvai neprigulmy- 
bės, nors ir pono kaizerio sutei
ktos. Klerikalai net karaliaus 
jieškojo, o tautininkai šukavo 
ura ir vivat už kaizerio duotą 
“neprigulmybę”, kuri išlikrųjų 
nebuvo neprigulmybe. .

Įvyko revoliucija ir Viokcti- 
joj ir da nežinia kaip toli ji sieks 
artimoj ateityj, lodei tautininkai 
su klerikalais jau ir su Vokieti
ja nebenori tartis. Dabar tik 
Lenkija yra atgaleiviška, ir jei
gu musų broliai tautininkai, o 
ypač klerikalai, dėtųs prie ku
rios šalies kaipo autonomiška 
šalis, žinoma, Lenkija butų jų 
pasirinkimas. Juk jie jau derė
josi su Lenkija, kaip susidėjus 
kovot prieš bolševikus. Kunigai 
atvirai užreiškė, kad geriau jie 
dėtųs su katalikiška Lenkija, ne
gu revdliucioniška Rusija.

“Tėvynė” praneša, kad Lietu
vių Tarybos Informacijos Biu
ras, kuri veda p. Byoir, ir kuria
me dirba kun. Žilius, siuntinė
jąs Tarybos nariams cirkuliarus 
apie autonomiją Lietuvai. Yra

Taigi organizuoti darbininkai 
rimtai rbiigiasi j$rie milžiniško 
protesto visoj šalyj, jeigu iki 
liepos 1 dienos Mooncy ir Bill- 
ings liėbus paliuošuoti iš kalė
jimų.

Visų unijų balsavimo pasek
mės bus žinomos birželio pra
džioje.

Streikas už 'Mobney bus 
streikas ne tik už Mooney ir 
Billingsą, bet kartu ir už visus 
driulgUs, kurie nekaltai yra in- 
kdllnti; tai' bus streikas už par 
matinę teisę žmonių būti teisin
gai teisiamais bešališkuose teis- 
iriliose

Lazarėvič.

Baudžiava
[Du paveikslėljial.i ]

Darbas.

SkaityMu’Balsai
(Už išreikitan liama įkurluja 
nuomones Redakcija neatsako.]

Meška teu lokiu — abtlflu tokia.

Cbicagos tautininkų Lietu
va ponevalia nori įsikalbė
ti “Oleikos” klerikalams. Išplie- 
kus ilgą smarkų editorialą, 
[Nr. 131] dar ji kreipiasi į ma
rionų organą tsdkainaii: “Beje, 
sąryšyje su tuo, ar Draugas 
and Ko. |)o to atsitlkiitio [su
mušimo BagOČiaus — D.] mato 
kokį nors skirtumą tartie lais
vamanių ir tdutininkų?”

Žindma, jviįpi marionų orga
nas horėtų Būti atviras,jis į laii- 
tibinkų tą klausimą atsakytų 
tiesiai: Ne, tarpe musų nėra 
skirtumo.

resnis. Jis gerai Žlnd, kad ša'vo 
darbais atžagarcivieji tautinin
kai niekuo1 nesiskiria' hito kle-

dabartinių aplinkybių ir jei ji
liktų nepriguįminga, viena, į ją [prakalbas ir sumušė kalbėtoją, 
veršis Lenkija, antra ji sutirps I () tautininkų organas kalbėtoją 
Rusijos ir \ okivtijos revoliuci-Į dar išniekina ir užrbiškia,kad 
jos bangose. Tai nujaučia lie
tuviai atgaleiviai ir nėra abejo
nės, jie svajoja apie autonomiją

šeikos užpuolė laisvūnidnių

Balsai už visuotiną streiką

Visoj Amerikoj ir Kanadoj 
eina unijų balsavimas už visuo
tiną streiką apgynimui brolių 
Mooney ir Billingso, kuriuos 
Californijos kapitalistai per 
purvinas intrygas inkišo kalė
jimai! visam gyvenimui.

Už streiką visur yra paduo
dama didžiuma balsų.

Priešingų balsų atsiranda ai- 
žagareiviškose unijose, kurios 
turi netikusius vadovus.

Kai-kur prie atžagareivių 
taipgi prisideda ir Bolševikai, a-,

I jis pats [taigi BagoČhis] buvęs 
Į kalias “llio, kad kursto kitus 
prie nekultūringų apsiėjimų, ko- 

I kinis yra iiiiištyries”. Bet to ne
veiziu t marionų organas taip 
jau žino ir lai', kad, Šiaip ar 
taip, tie alžagareiviškicji “bedie
viai” [tautininkai] šventam klc- 
rekalų bizniui jau šenai yrii 
‘pražuvę žmonės.” Tai kas, kad 
jie kaip kada dargi piipoteriuŪ-. 
ja [Atsiminkite New Yorko sei
mą !'] ? Bet biznio jais nepadary
si: riebios dešimtinės iš jų ne
bausi. Visa lai jie patįs moka j . . i.<>
sudoroti.

Ve kodėl besitaikstančiam tani 
liniukų organui marionų orga
nas atkirto:

“Džiaugsmas tik tiek, kad nei

ką už Mooncy, kadangi tas strei
kas turės prasidėti 4 liepos die-

betoisėtų priemonių. Kai kurie 
minėtojo namo gyventojai ne
senai jau ir Draugo agentą bau
gino apmušti. Be socialistų ir

Dusinanti kaitra. Prakaito 
apipilti' darbininkai nuogomis 
krūtininis, jtiodbmis rankomis 
— yt kokie šešėliai juda dulkių 
debesyje. Vieni neša pėdus, ki
ti grėbsto šiaddus, treti meta 
pėdus į kuliamąją mašiną, kuri 
yt kokia baidyklė ryja juos ir 
išmeta gčiidus per dvi skyles ant 
grVndhiio, kur juos akymirks- 
nyj 'supila į maišus ir neša prie 
dviejų, arbų. .

—Greičiau, greičiau Ona! Ar 
pas tave r ilgusis pienas antyje, 
ar koks velnias?' pilk tuoj ir 
vaka'ras bus... i

Vėl kaž-kur sudundėjo, bet 
jhu arčiau... duok Pone Dieve 
lietučio!

Tyku buvo visur, tik mašinų 
girdėjosi Užimąs, darbininkų 
šoiokštimas, urėdo keiksmas, 
bailus paukščių čiulbėjimas.. .

Staiga baisus riksmas suju
dino visų širdis ir lyg kardu 
pervėrė. G|irdėjos|i verksmas 
labai nuskriausto žmogaus...

— Nelaiminga!
—Kas atsitiko?
—Lyg nematėte? “Kolera” 

parmušė Oną... matai, kaip ji 
vartosi... o, nelaiminga, Dievu
liau mano, Dievuliau, — bet gi 
jau to biaurybės ir širdis akme
ninė!

Kelios moterįs pribėgo prie 
Onos, ji visa Bainėlynavus var
tėsi ant žemės: akįs klaidžiojo 
lyg sumišusios...

—Pone Dieve Švenčiausis, po
naiti, ar galima gi taip mušti 
nėščią moterį? Juk ji gali iš
mesti.. .

—Ša! jus rup... šunsnukės, 
cit, ir jums teks! Susilauks kitą 
šita bjaurybė; ir šlykščiai iiusi- 
spjovęs greitai pašuko namų 
link, išvydęs atbėgantį Onos vy-

drąsiai nuėjo pono namų link.
—Na, ko tu čia? — rūsčiai 

užklausė ponas.
—Šitai... klausykit, ponuli.., 

vis tas skaitlius... — Ir Jonas 
nutilo, nuleidęs akis, nes šiurkš-

—Ką? Ką tu ten bumbi? Nie
ko nesuprantu.

—Dovanokite, ponuli!... Tik
tai mes nemokame skaityti, nė 
rašyt... Padarykite jau tokią ge- 
radėjystę, suskaitliuokite dar 
kartą, dėlto, kad tas skaitlius... 
kaip ji... aš žmogus neturlin- 
; . o juk ir prieš Dievą liiio-
dėmL. .

—A, a! šitaip! Gerai!...
Ponas pakilęs piktai truklelč-

Ibėgo tarnas.
—Pašauk urėdą!
Įkišęs rankas į kišenes, ponOą 

piktai, skubiais žingsniais vaik
ščiojo po kambarį. Jonas ome
nyje skaitė, kiek dar primokės 
jam. Ant slenksčio pasirodė u-

gai pažiurėjo į dangų. Kažin 
kur toli sudundėjo; bet vakaras 
buvo dar toli. Saulė buvo dar 
gana augštai, ir jos spinduliai 
iš viršaus krito ant darbininkų 
galvų yt kokios slrėlos. Pas ku
liamąją mašiną stovėjo urėdas, 
Juozas ščitnickas — šiaudine

augšlas, pilnas, gražaus veido

ina’ buvo ‘spręsti, jog jis mano: 
‘‘nebūt čia niahęs, — visas dar
bas butų perniek”. Darbinin
kai nemylėjo jo ir už jo gerą 
širdį ir mandagų pasielgimą pra 
'mine jį “Kblera.”

! —Ona, velniai tave paimlų! 
Ko tu ten knisiesi?...

! Ona iš visų jtejiegų stengėsi 
dirti dar' sparčiau. Skepetaitė 

Įriuo galvos nuslinko, kasa pasi
leido, —- bet ji niėko nematė kito 
ne apalpdlima nuo sunkių mai
šų, kuriuos nešė prie arbų. ' Ji 

lapšliio&tė prakaitu išpiltą vėidą, 
atsiduso giliai, įtraukdaiha į sa- 

I ve pilną dulkių ir purvo orą.
Dirbo ji už du geru vyru, nevei
zint į lai, kad rengėsi Būti mo
tina. .

Su kokiu nekantrumu laukė 
ji tų gimdymų, su kokiu džiau
gsmu mąstė ji apie ’bušianlį kū
dikį, skaitė dienas kiek dar liko 
lig gimdymui ir omenyje sten
gėsi perstatyti sau kaip jis išrū
dys; ir kaip visos motinos, per
statė jį šau tokiu gražiu, kokio 
dar nebuvo pasaulyje.

O kaip ji jį mylės, su kokiu 
džiaugsimi nešios ant rankų.. . 
Jis bus jai suraminimu višoSe 
nelaimėse.

Ona gerai supranta už ką ant 
jos barasi urėdas. Ji žino, kad 
ji jauna ir graži, bet labai da
boja |;avo mloterfišj:ą garbę... 
Du metu atgal ji parnešė savo

Visi

Moterįs nieko neatsakė jam, 
bet jų pažiūrėjime viskas buvo, 
visos užspaustos niinlįs. 
tylėjo, tuštumui perimti.

Dvi molėti paėmusi Oną ant 
šiaudų palei kuliamąją mašiną 
ir pasiuntė bobutę Marijoną.

Dangus apsiniaukė, pamažėli 
pradėjo lynot ir kas-syk vis 
didinosi. Persigandę vyrai mė
tosi iš vietos į vielą, j ieškoda
mi drabužių, šitam sumišime 
bobelė Marijona klausė kur li
gonė? Bet niekas nieko neatsa
ko. ..

Nakčia Ona sunkiuose kenlė-

Dvi savaites verkė ji bu atvan
gos, šaukdama: “kur mano vai
kas? Atiduokit man mano vai
ką, gražų, mielą mano vaikelį!’*
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Jonas labai įsirūpinęs dar 
kartą nuėjo pas poną. Jis norėjo 
pats ponia tyli poną, paikiaus ii 
ir melsti, kad paaiškintų jam, 
kas tai yra? Ir išties, kas tai y-

Jis dar lig šio laiko negali ati
duoti ponui už užtrauktą užper
nai skolą, kada jis skolino pas 
poną 30 rublių ir du rugių pus
pūriu, šeimynai išmaitinti. Jis 
puikiai primena, kiek jam prisi
ėjo dirbti sykiu su žmona ir 
dukteria. Kiek dienų jis mėžė, 
pjovė, malkas kirto, dirbo kaip 
jautis. Dirba taip jis ir dabar, 
neturėdamas nė kuo mokestį už
mokėti. Jis dar kartą suskaitė 
ir nusistebėjo: išeina, kad jam 
dar turi primokėti. Bet kada 
ponas suskaito — išeina suvis 
kitaip. Pagal pono skaitlių iš
puola Jonui išarti margą lauko, 
Uu apsėti ir 30 dienų pjauti šie- 
hą.

> —Na ką, ar supratai dabar?
— Supratau, ponuli.

—Teisingai suskaitėm?
—Teisingai, ponuli.

—Girdi, jis sako, kad skaitlius 
neteisingas. Nusivesk jį į kon
torą ir atiduok jam kas priguli!

Galvos linktelėjimu urėdas- 
pavadino Joną eiti drauge.

Įžengus į kontorą jis rūsčiai 
užklausė Joną:

—Ko tu nori? — Nelaukda
mas atsakymo, pradėjo baisiai 
mušti jį, spardyti, pagalios tar
nai išmetė sukruvintais drabu- 

Lyg girias parėjo Jonas 
Persigandusi 

kas atsitiko?
žmona

V • •ziais. 
namo, 
klausė,

—E, Mary t! Tai pono užmo
kestis... Te Dievas jam atlygi
na!

★ ★ w
Temsta. Šaltoj ir pitslamsej 

grįčioj, aplinkui stalo sėdi trįs 
asmens. Jų gęstančiose akyse, 
išblykškusiuose veiduose — ma
tyli nerimastis. Moteriškė rai
ko kietą juodą duoną. Ant sla- 

srilibos bliudelis. Bet'niekas 
nevalgo, visi tyli. Liūdnai ūžia 
vėjas, barška langinės. Tvarte 
alkana karvė įnykia, už vartų 
loja alkanas pastiręs šuniukas...

KORESPONDENCIJOS
WESiT PULLMAN, ILL

Mirė Julijona Vaitkienė

Mes, Avcstpulhiianiečiai, nu
stojome veiklios ir rimtos 
draugės. šv. Bernardo ligon- 
butyje 29 d. gegužės 1 vai. 
nakties, pasimirė draugė a. ai 
Julijona Vaitkienė, sulaukus 
11 metų amžiaus.

Draugė U Ulijona gįimė 
m., Kauno gub., Telšių 
Kulių parapijoj, Šemulių 
me, iš tėvų Aleksandro ir
Šlimų, 16 melų sulaukus išėjo 
už vyro Jurgio Vaitkaus, su ku
riuo susilaukė trejeto vaikų. —

1878 
pav., 

■ kai
tinos

včrtė vyrą, o paskui ir žmoną, 
keliauti Amerikon. 1914 m. 
Julijona su savo vyru prisira
šė prie LSS. Raymond, Wash.

Parvažiavus į West Pullman, 
III. persikėlė į vietinę LSS. 235 
kp., taipgi prigulėjo prie Mo
terų Progresyviu Susivienijimo, 
Kensiglon, III. Bet vėliaus iš
važiavus į Indiana IIarbor, Ind. 
susirinkimų negalėjo lankyti, 
todėl stojo tenai į socialistų ei
les ir veikė iki liga suspaudė.

Laikraščius velionė skaitė: 
Naujienas, Keleivį, Laisvę, Kar
dą, Musų Tiesą ir Žariją. My
lėjo linksmą gyvenimą ir drau
giškai gyveno su kaimynais.

Laidotuvės įvyko Tautiško
se kailinėse, gcg. 31, dalyvau
jant nemažam burini draugų. 
Išlydint ir ant kapų d. T. Dun
dulis pasakė trumpą prakhlbė- 
lę apie velionės gyvenimą ir 
veikimą. LSS. 235 kuopa, 
driuigai ir draitgės sudėjo tint 
velionės kapo puikų vanįką ir 
du gėlių bukietu. ' Vainikui ir 
bukietams aukojo LSS. 235 kp. 
$7.00, o draugai ir draugės: A. 
Stakulis ir J. J. Gilėsimas po 
$2; J. Vilutis, A. Chipaš, E. Cbi- 
pienė, J. Jeskis po $1; A. Bal
tuška, J. Gendvilas, J. Vidulis, 
S. Mažeika, A. Gendvilas V. Phi- 
lip, E. Chipas, B. Chipienė, A. 
Pckšas po 50c; S. Tilvikas, K. 
Tilvikiene po 25c. Vi'so $20.00. 
Visiems aukotdjhms ir lydė
tojams širdingą ačiū. Taip
jau ačiū gerb. Adoniui Beni- 
kui, kurs parūpino laidotu
vėms mužiką, nieko už tai ne
imdamas. Dar sykį ačiū vi
siems. — Geo. Vaitkus, 12140 
S. Union Avė., West Pullman, 
III.

gelbsti, kartais ne. Yra tokių 
ligų, kur gydymas tikrai gelb
sti, pav. syphilyj, geltligėj, (Bph- 
teripjoj ir keletoj kitų. Gydy
mas — tai daktaro dalykas, bet 
publika daugiau gali padaryti 
negu visi daktarai, ligų suma
žinime ir pašalinime. Užbėgi- 
mas ligai kelio yra svarbiausis 
dalykas. Jeigu publika nesičie- 
pylijį prieš raupus, tuomet rau
pai nušluotų miestus ir šalis. 
Lepra senovėj buvo baisus ap
sireiškimas, o dabar ji veik ne
girdima, nes tie keli ligoniai 
kurie ją gauna, lieka atskirti 
nuo publikos. Musių naikini
mas aplamas švarumas ir van
dens čystumas karštliges daro 
labai retu atsitikimu. Uodų nai
kinimas visai sumažino drugį ir 
geltonąją karštligę. Nežiūrint į 
miestų didėjimą ir jiub’likos su
sikimšimą, džiova darosi pro- 
porcionaliai neskaitlinga, nes 
publika išmoksta naudotis į 
daugiau tyru oru, nespiaudyt 
|)ubliškose vietose, nekosėl ki
tam į veidą ir lt. Jeigu ne pasi- 
saugojlimas nuo ligų, žmonija 
rastųsi baisiose kančiose ir mir
tų dešimtimis tūkstančių dau
giau, negu miršta dabar. Reikia 
saugotis ligų tomis paprasto
mis hygienos taisyklėmis, ku
rios per laikus yra daktarų pa
tariamos, tuomet retai tereikės 
gydytis. — Dr. A. Montvid.

Didžiausis (ligų priešas.

' Vienos ligos yra nepavojingos 
gyvybei, kitos lengviau ar Sun-> 
kiau išgydomos, trečios1 yra ne
išgydomos arba mirtinai pavo
jingos.'* Kuinai ligai'yra '^savo- 
tiškaš gydymas, kuris kartais

PAIN-EKPELLER
Jau auvlrfi penkios-deAimtys metu 
kaip 61ta pluki gyduole yra var
iuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui r u m a t i z 
skausmu krutinėję, šonoso ir rau- 
menyse, neuralgijos, strėnų die- 
girną, šalčio ir kosulio.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminallikuose 
‘taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras;
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

>323 3. Halshd St. 127 N. Dearborn St.
Ąnt . trečių lubų 1111-13 Haity BMg.

Tel. Drover 1310 Tel Central 4411
' M...................................................... - ■

STAtE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas $100,00(1.00, Perviršis, 
ir licisrfalintas pelnas $45,000.00.

3% ant sutaupintą pinigą.

• Maitiieriai, msehanfkai, audėjai, fabrlkos ir sian visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

NeapsigUuk pirkdamas pigius vaistus didelėse boukose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
l’ain-Expoller, poysitikrlnk ar yya IK AR A, vaisbaženkljs ant bgksiuko. 35 centai ir 05 centai už 

bonkjitę. Gaunamos visose aptiekųse, ar tiesioą is labortorijos.
• F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washington St„ New York, N. Y.

Drūti, Stiprus Žmonės
Su Perteklium Geležies 
Kraujuje—

Tik Tokie Gal Laimėti 
Spėką ir Bttergiją

i “Daugelis iš tinkaniŲ vyrų, ar nio- 
^erų1 neįstengia tapti laimingais tik 
todėl, kad jie neparemia savo pro
tiškų jiegų fiziškųjų spėka, kuri at
siranda tik "turint užtektinai gele-

,'žies kraujuje”, sako Dr. James Fran
cis Sullivan, buvęs gydytojas Belle- 
vue' Hdspitat (l’asallnianue Skyriu
je) New Yot ke ir AVĮestchester Coun 
'ty llospital “Geležies stoka krauju- 
je netik ką padaro žmogų fiziškai ir 
protiškai silpnu, nervuotu, piktu, 
greitai pailstančiu, bet da atima iš 
jo vyriškųjų drąsą, lųjj tvirtos va
lios ženklų, kuris yra taip labai reL 
k;IHngas pasišėkinmi ir išgalei kiek
viename gyvenimo žingsnyje. Toji 
stoka taipgi gal paverst gražių, imt- ’ 
lonau.s pobodžio moterį pikčiurnų, 
nenaudėle ir nervuotu. Prigulėji
mui' padaryt amerikiečius stipriais 
ra'udOnki'aujais — aš savo prityri- 
mais nesuradau nieko geresnio už 
orgAnlškųjų geležį — NiiKŠnotų 'Ge
ležį. Ji tųnkiai padidina spėkas ir 
'ištverme silpnų, nervuotu ir nusi- 
dirbitšių žmonių vos į dviejų savaičių 
geležies vaistai, nes lengvai pareina i kimų, negadina d; 
juodais ir nekenkia skilviui. Išdirbėjai, gvarantuoja, k 
ininga kiekvienam' pirkėjui, o jei ne — tai gražins p 
aptieksoe.

Ji netokia,laiko.

NUMBTEO

p senieji iš 
nedaro juos 
bus pasek* 

J. liaukite

Del Raudonojo Kraujo, stiprumo ir pakantrumo.
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PfakalboS

UTARNINKO VAKAREChicago
REZOLIUCIJA DELEI SEIMO

KOMITETAS

3 VAIKAI PRIGĖRĖ

patarnaujc

Kambarys 307.
VALANDOS 9 iki 8
Nedaliomis 10 iki 1

nutarėme steigti 
kuri niekuo nesi-

AUTOMOBILIAI 4 VAIKUS Už 
MUŠĖ, DAUGYBĘ SUŽEIDĖ.

Naujienų Skaitytojai, 
Draugai!-”

Kalbės drg. J. Sarkunas ir T 
Dundulis.

“Tik-ką sužinojome, kad Lic 
tuviui Baudonojo Kryžiaus A

Tel. Yards 3654.

Draugės ir draugai, ateikite 
ant šių prakalbų.

35 So. Dearborn St 
(tx»pa8 Monroe) .

Ruoni 209 * 210 Temple C'ourt Building,

J«i jų» sergate ir reikalaujate patarimo arba vaiati 
tiekoriua Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų;

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

war 
cash 

740’W. Madison it, 
., štampas Halsted st. 
2ras augštas, viri Famout

Greičiau atsižadės dievo negu 
armijos.

Telephone Yards 4834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos bw 8Ud II 
įš ryto ir nuo 7 iki IvaL vak. 
3325 So. Hnlatod St. Chieaga.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2__ 9 vakaro

3303 S Morgan St Chicago, 111

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^ 
draugai, dienraščiui parem

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

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

1537 Nortli Robey Street, Arti Mihvaukee Avenue

Šitą trumpų istorijų suglaudus 
į daiktą galima padaryti išvedi
mas, kad tautininkai greičiau 
gali atsižadėti Kristaus, negu ar 
mijos. — Gandingas Ignelis.

Nėdčlioniis iki 6 vai. vak.
mis visą dineą iki 10 vai. Vak.

S.GORDON,
1415 So! Halsted St., Chitiago, 111 

' įsteigta 1QO2

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

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 10 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

1919 m.
MALINAUSKO SVET

1843 So. Halsted St.

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 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. Nedalioms 10—12 dieną

Bengia
L. S. S. 37ta KUOPA

organizacijos bus “Lietuvai Gel
bėt Draugija”.

Taisyklos bus paskelbtos grei
tai. Todėl meldžiame netvert 
jokių panašią draugijų, ir la 
visuomene nepriima už gerų ne 
jokios kitos sumanytos ar stei
giamos organizacijos, kurios 
pienas ir principai nėra remiant 
pilnai ir aiškiai Baudonojo Kry
žiaus pienais ir principais.’’

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C. H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Kambarys 122

Trįs vaikai prigėrė, o ketvir
tas su vargu išsigelbėjo užvakar 
bcirstydami valtimi po Michiga- 

ValČiai apsivertus 
Michal Ja-

prilyginimų!” didžiuma 
liko nutarta dalyvauti seime, bet 
visgi buvo nutarta ir rezoliuci
ją išnešti sekamo turinio: Kad 
dvasiškija butų atskirta nuo 
valstybės ir politikos, o mokyk
los nuo dvasiškijos; ir kad Lie
tuvos armija nebūtų organizuo
jama už Lietuvos ribų, kol ne- 
bu^1* pačių žmonių išrinkta 
valdžia.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

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

3003-3039 B. Halsted St., ,____ ____ __ Chleage, I1L

su dabartine Lietuvos brolžrudi- 
nga valdžia (žiūrėk The Chicago 
Daily News birželio 5 d., ir 
NaujlehoS (lįirž. 6d.).

4. Kad bus daromi pienai or
ganizavimui “lietuviško vais- 

kad siuntas jį į Lietuvą 
broliams darbininkams žu 

Todėl Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašaipos 
išreiškia didžiausį pasipiktinimą 
tokiomis nokintomis užmačio
mis.

Mes kviečiame broflius dele
gatus, kuriė' tapo įtraukti į lau- 
tininkų-politikierių seimą, 
lesiduotų savęs išnaudoti 
jųjų politinių užmačių.

Chitagos Lietuvių Dr-ja 
*aš. stovi už Amerikos Lietuvių 
Darbininkų visuotiną demokra- 
iškai sušauktą, suvažiavimą ir 

už Lietuvos darbo žmonių de
mokratinę valdžią.

Komisija:
Simonas Danilavičia,

V. šilkas,
Jonas Degutis.

Vakar automobiliai keturis 
vaikus užmušė, vieną žmogų

merginoms—vaikinus. Visiems pajieškiųimai 
Merginoms pajieškojimai vaikinų UŽ DYKĄ, 

pamokinanti straipsniai, ypač iš šei- 
; apsčiai puikių juokų. Siuskite pa- 

Žurnalo kaina metams $1, viena kopija lOe.

Liberty Bondsųs
dali išmokėtą, bondsui ir 
savings staknps nuperka už 
Ėmei and Co., *“ “ 
kampas st 
Room 232, 
Clothing Store atdara vakarais iki
8 vai. Ncdėlioinis nuo 10 iki 1.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman 342, 
Vai: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
8 iki 9 vakare.

Teisingai 
kuomet jus kenčiate galvos skau 
dčjimą. “ "
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisitb 
kur nors kitur. Mano 26 metu 
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 nuo 2 
iki 5 po pietų. i

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą.

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

Tatai, draugai, Naujienų Skai
tytojai, imkite ir išpurkite tuos 
tikietus, kad neliktų nei vieno 
neparduoto. Važiuosite į tą So-| 
cialiistų Spaudos l’iRiiilcy, nr ne- 

Važitiotsitci, Clilcagoj gyvenate, 
ar San Francisco, St. Louis ar 
Kalamazoo, South Bostone ar 
Waterbury» New Yorke ar Broo- 
klyiio Granstrytyj, Philadelpbej 
ar Baltimorčj, Pittsburke ar Ma- 
hanoj City Pa, užmigusio j lietu
vių stalyčioj Shenadoryj, ar Cle- 
vėlitnd Ohaijo, Kenoshoj ar 
Waukegane, Ručine ar Auroroj, 
Westvillėj ar Rockforde, Spring- 
fielde ar DcKclboj, Cicero ar Taun- 
lėikėj, Sioux Cityj Alova, ar South 
Omaha Nebraskoj — Vienu žodžiu 
trumpai sakant, kame tik musų drau
gas Naujieniėtis rado vietos nrisi- 
glaust šioj Kolumbo atrastoj žemėj 
nuo Atlantiko iki Piicifiko ir huo 
tus steigia) iki Meksikos — paimki
te po vieną tikietų (nesipriešinsime, 
jei kuris imtų ir dešimt, by tik ge
ras NiUijienietis!). 30 ccHtų steni- 
pomis will do. Tai bus Naujienoms 
į sveikatų, o Jums —. širdies patie
kus savd dienrašti parėmus.

Jūsų Naujienos.

Ir. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojai ir Chirargag
1757 W. 47 St Chlcage, HL 

Ofiso Tel. Boulevard 1M 
Rez Tel Seeley 420

PARTOGLORY.
to garsaus eleksirc 
dėl nervų ir su leng
vumu 
darbo.
ja $1
$5.00.

AKUŠERKA 

^vMrs.A.MIchnl8vlcz 
^Baigusi Akušerijas ko

B ilgai praktika-
vusi Pennsylvartjjos W hospitalese ir l’asek- 

BL. į ■ htlngaiV 9 prie gimdymo. Duodu v B rodą visokiose ligose įh moterims ir mergi-
■ noms.
I So Hal8t«d Slr 

(Ant antrų lutai) 
, Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėl? vak

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEK0BIU8 ANT BĖIDGEPOBTO 
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rSnjuoM nuo 18.00 Ir au- 
gSčiau. Sidabro rimuose nuo 4L°° 
augldiau. Pritaikome akinius utdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
mas, akiu skaudijimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais (vairių Ilgų, kurio* ga
li būti nraialintos srerų akinių pritakv- 
mu. Ilty r i mas uidykų, jei perltl ar 
skauda akis. Jei Jos raudono*. Jei gal
va supa, jei blogai matai, Jei aki* •Hp- 
■ta, n e tęs k ilgiau, o Jielkok pagelbo* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikomu *• 
kiniai utdykų. Atmin 
nam gvarantuojam ak 
nam gerai prirenkatu.

8. M. MESIROFF, EkspsrtM Optika*.
'eikit pa* C“„ __________

__________ ____ __________  _______ Uodu patarimu* DYKAI. Ggliu 
padaryti bil* kokiu* rusišku* vaiatus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai *>V' 
drauga* Įmonių.____________________________________________________________ t

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, I1L

Chicagos Lietuvių Di’-ja Sav. 
Pašalpos laikytame savo pusme
tiniame susirinkime birželio .8 
d. Zwiąžek Polek svetainėj, nu
tarė nedalyvauti tautininkų ša^ 
kiamame seime birželio 9, 10 ir 
11 d.

1. Kad seimas šaukiamas 
saiuvališkai' vienos tautininkų 
srovės dėl aiškiai politiškų savo 
tikslų.

2. Kad į seimą yra pakviestos 
“augštos ypatos,” kurių rankos 
yra suteptos persekiojimais dar
bininkų streikuose ir demon
stracijose.

3. Kad iškalno seimo šaukė
jai užreiškė, kad seimas reika
laus Lietuvai nepriklausomybės

Vyrišką DrapanųBargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdininias. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už-* 
Sakymo siutai ir overkautai, veliau-į 
Šios stailės ir konservatyvi modeliai,: 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir Vaikinų gatavai padaryti 
Hutai ir oVerkujai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų 'siutai $5.00 ir aukščiau. '
Pii-kite Sau 'ovcr'kutus dabar pa*į 

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

MeS užlaikome taipgi Pilną sande
li nežymiai Vartotų Šimų ir over- 
kiilų $8.50 ir aukščiau.

Full dress, tuxedo, frbck siutai, 
ir tt. $10.00 ir'Aukščiau.

Atdara kas Vakaras iki 9 Vai. Vak.
Sdbato-

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk L-»t.

10—12 piety, ir

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

Draugystė Palamintos Lietu
vos laiškais sušaukė savo susi
rinkimą 24 d. gegužės į Mali
nausko svetainę 1843 So. Hals- 

jted gt.) kad apsvarsčius, ar da- 
lyvaut Amerikos Lietuvių sei
me ar ne. Iš pat pradžios susi
rinkimo buvo galima pastebėti, 
kad seimo rėmėjų butą gerai su
siorganizuota atakai prieš pro- 
gre yviuosius narius. Atidarius 

| diskusijas, kaip iš kibiro pasi
pylė kalbos pritariančios sei
mui. Vienok buvo ir tokių na
rių. kurie seimui nepritarė. Vie
nas narių, pasiprašęs balso, pra
deda aiškinti seimo svarbą ir 
kokios naudos jis gali atnešti 
Lietuvos darbo žmonėms. Tarp 
kitko padarė sekamą palygini
mą: “Ar nebus Lietuvos ba
daujantiems žmonėms pasitar- 
navimas su laisvės varpu toks, 
kaip kad Krislui. Kristus, išpa- 
snikavęs keturiasdešimt dienų 
ir naktų alko, o šėtonas pasi
skubino jo alkį malšinti akme
niu.” Nespėjus šitų žodžių už
baigi!, tautininkai vienu balsu 
suriko: “Nereik mums!Kristaus 

balsų

Lietuvių Rateliuose.
“LIETUVAI GELBfeT 

DRAUGIJA.”

“Pajieškojimų Žurnalas”
PajiCŠko gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, 
kainuoja tik $1.00.

Apart pajieškojimų telpa 
myniško g> veninio ir meilūs 
jieškojirtius tuojaus 
Reikalaukite platesnių informacijų, prisiusdami 3c štampą. Adresas

ADV. JOURNAL
Chicago, Ui

Priežastis 
Nusilpusių Nervų 
gemančiuose ir ken
ksminguose įgudim
uose, bet lygiai ir su
sinervavime, darbuo
se, susirūpinimuose, 
surištuose 
mus užsėmhno reika
lų. Jei pajusi, kad 
energija silpsta, tai ne
lauk iki tavo padėji
mas pablogės, bet var

de letigviaus. Utžmušti: Jącbb 
Smęling, 3 metų, 3602. W. 16 
g., Mkiry Macek 8 metų, 5312 S. 
Rockwell g., Samucl Galdaronc, 
7 metų, 714 Norton g., 
L. Greenberg, 16 metų, 5006 
FėrrėstVille Avė.

VALANDOS: "'Juo __ ____ _
<►-8 vahsrcis. Telephone Canal 8110b
GYVENIMAS: M12 S. Street

VALANDOS: S-» ryto, tiktai.

vėl imsis savo 
Bonka kainuo 
šešios bonkos 
Galima gauti 
adresu: Ap

teka Partosa, 160 Se- 
coikd Avė., Ne\v York 
City,1 Dep. L. 1.

čiaus žinodami, kad Lietuvos 
žmonėms Baudonojo Kryžiaus 
pagelba labai reikalinga ir mes, 
Amerikos lietuviai, galime jos 
dalį suteikti, 
organizaciją
skirs nuo Baudonojo Kryžiaus. 
.Jos principai, darbo pienas ir vi
sas veikimas ris Baudonojo Kry
žiaus keliais. Ji teiks pagelbos 
Lietuvos žmonėms be skirtumo 
partijų, tikėjimo ir tautybes. Jos 
veikimai! nebus leista maišyti nė 
jokios politikos. Vardas šios

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Baudonojo Kryžiaus 
komisija, kurion įeina Dr. P. 
Žilvitis, Dr. J. Kulis, Dr. J. Sar- 
palius ir Dr. A. Montvidas, pa
skelbiu šitokį pranešimą:

St, k«rt4 II ■$» 
Chicago, UI.

1SPĖCIALISTAS 
Moteriškų ir Vyrukų 

Taipgi Ciironiiką Liga 
OFISO VALANDOS:

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

' <61iortiis Huo 9—2 popiet

Telephone Yarii H7

Dėl stokos laiko rezoliucijos 
nebuvo galima pagaminti ant 
vielos, todėl pavedė tą darbą ko
misijai, susidedančiai iš penkių 
harių. ’ Kaip tik rezoliucija bu
vo pagaminta, taip greit buvo 
pagarsinta laikraščiuose Naujie
nose ir Lietuvoj. Naujienos vi
są rezoliuciją atspausdino išti
sai, o tautininkų organas Lietu
va sakinį, kur buvo minima a- 
pie neorganizavimą lietuviškos 
urmijos, kol nobus i»ueių žmo
nių išrinkta valdžia, išbraukė; 
tuo duodama suprasti, kad tau
tininkai jokiu bildu negali atsi
žadėti armijos.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklė* ir Plaučių
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikiinų iš-
Ryclytii. jeigu įfyciys teisingai. AA per daug Ilie- 
tU 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. LAWHQN, M. D.

Al, ADOMAS A. KARALAUSKAS. SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nųslabnfijęs pilvelis buvo. Oispep* 

sija, nevfrlnlihaą pilvelio, nushabnbjimas. Kraujo, Inkstų,1 Nervu ir 
abelnas spėkų nu^tojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

' begyvensiu. Visur jieškojau Sau pagelbos, rtėšigallėjau visoje Atn»» 
rikoj ir, už rubežių, bet niekur įiegavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, inkštų1 ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos,gyduolės pradėjo mano pilvas atsigar Kraujas išsivklė. Neriui ėmė stipriai dirbt.___
tnatizrtlal pranyko, diegliai nebėbadl oo krutinę, __________
Išnyko po užmušimui visų Ilgų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Sahitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp diepoą’ ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1090 sykių dčkuoju Salutaras mylistų go- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažjštamiem sa tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltretiad, Pi-of.

1707 So. Halsted SL Telephbne Canal 6417. (Ūricago, I1L

no 
sukrito vandenin 
minski, 17 metų, 4722 Elizabeth 
g., Tony GoFzeAv^ski, 17 melų, 

Alie 4737 Elizabeth g., Robert Gun-

Sutaiso Kūną ir 
Padaugina Kraują

IšValo systemą nuo nešVat’timų ir nuodų, pagelbsti 
virškinimui ir asimilavimui maisto, apsaugo nuo susirin
kimo nereikalingų gesų, priduoda ėneVgijos, spėkos ir stip
rumo, ir padaro jūsų visą kūną stipriu ir sveiku .

Laxcarin nestimuliuoja su pavojingais vaistais, bet sti
muliuoja atitaisydami vi^ą Systema į atsakantį padėjimą, 
priversdami kimo organus veikli satarmėj Jūsų viduriai 
virškina maistą atsakančiai — liūdai ir kraujas yra išva
lytas.

šis sulaisymas vartojamas tuksiančiu žmonių, kuris 
yra atsižymėjęs savo stebėtinu niKipelnu, greitas veikintas

- ir priminus skonis, žmones kurie mėgino šiuos vaistus, 
kas sykis* dangau varios negu kokius kitus vaistus parduo
damus tani tikslui. ,

Perstatymas naudotojų, mėginusių nuopelnus “Laxca- 
rin” ir kurie pasakojo kitiems kas: link stebinančių 
mių jiems duotų, padare šiuos vaistus pbpuliariais 
Laxęarin yra išrastas žinovų chemikų vienoje didžiausių 
laba ra tori jų sviete 
iiims, inkstams ir žarnoms.

Laxcarin neparduodama apliekose, kadangi mes nori
me užtikrinti vartotojus kad jie gautų Laxcarin visuomet 
šviėžius gerus vaistus. Gana pilnam gydymui pačiuose 
svarbiuose atsilikimuose, šešios bonkos penki doleriai, vie
na bonka doleris. Laxcarin Products Co., Dcpt. L — 2, 
Piltsburgli, Pa.

P thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

■ kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki t vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 diena. 
<649 S. Ashland av. kaaap. <7 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 1417.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lOg 
Prie šių kainų prlskaitoma ir 

1 c ir 2c kariškos mokestis 
4*DIT)ELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

pritaikytais

uomet raštas susibėga į

ine-
Bitteria, Kraujo valyto-

tf, stiprį t, gerai dirbt, 
nkstaj. atsigavo. Reu- 

ų režimai

x B Painik clcvatorj
Prieš North American Cafe

39 so. State St., Kampas Monroe.
Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 Vakare 

Ncdčliomis nuo 10 ryto iki 1 vali po pictųJ

1
sr

Praktikuoju 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisai 
3149 8. " “ ‘ ------ ---

IgfOVTVIt** i

DR. G. M. GLASER
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nėr, 12 metų, 4710 Elizabcth g. 
ir Chas. Gunner 17 metų, Mo
lberto brolis. Pastarasis tapo 
išgelbėtas, o pirmutiniai trįsi 
prigėrė.

jojo čekio tikrumu ir nesiskubi
no jam išmokėti. Thompson 
suodęs, kad čia jam gali būti 
riestai pabėgo. Dabar policija 
jieško jo.

SENAS VARGONININKAS 
RASTAS EŽERE.

POLICIJA IŠVAIKĖ LAUKIAN
ČIUS RIAUŠIŲ.

Kunns Hebcrto Harris, 72 
metų amžiaus, užvakar atrasta 
ežere ties E. 54 g. Jo kišenini

ko iš Hyde Parko viešbučio pe
reitą antradienį. Jo Meno abe
joja, kad jis butų žudęsis, nors 
sako, jis guodęsis bloga sveika
ta.

Pcnki tūkstančiai žmonių už
vakar susirinko ties W. 12 gt. 
ir Kedzie avel žiūrėti kaip lenkai 
su žydais mušis, bet apsivylė. 
Vietoje penkių tūkstančių len
kų, kurie kaip paskalas sakė ke
tino ateiti demonstraciją kelti 
žydų kvartale jie rado 300 poli
cijos, kuri stumdė juos ir skirs-

pradėjo Chicaginę užmiršti, to
ji pasiuntė, savo 24 metų sūnų 
žiūrėti, kaip jo tėtulis gyvena ir 
tas nuvdžiavęs surado pamotė 
su tėvu ir išpirko jam varantą. 
Tėvas buvo suareštuotas ir tuk 
rėjo užsistatyti $1,000 kaucijos. 
Vienok jis sako, kad jis nuo sa
vo pirmutinės pačios yra atsi
skyręs.

VOGELIO BYLOS NAGRI
NĖJIMAS.

PABAIGĖ DENTISTERIJĄ.

APIPLĖŠĖ LIETUVI APTIEKI- 
N1NKĄ POŠKĄ.

šiemet Chicago College of
P-as F. A. Poška laiko aptie- 

ką pn. 3101 S. Morgan gt. Va-

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI E X T R A

teriją keli lietuviai, tarp jų An
tanas B. .Juozaitis ir Povilas J. 
Žalys. Kitų pavardžių nesuži
nojome.

PASIDIRBO ČEKI ANT $1,500 
— NEPAVYKO IŠMAINYT.

Kimbark avė. dirbo knygvedžio 
padėjėju sankrovos įtaisų 
fabrike Brnnswiek — Balke — 
Collender Kompanijos konto
roj. Jis pasiėmė kompanijos 
prezidento B. E. Bensingerio 
dvi blankas čekiams ir pasira
šęs čekį ant $4,500 bandė jį iš- 
mainžti Foreman Brothers Ban
ke. Kasininkas, vienok, paabe-

Prakalbos
su

plėštrą už 10c. Jie apsisukę su
grįžo ir ėmė sakyti, kad plėstras 
negeras, nes nekimba. P. Po
ška atsisuko paduoti jiems plės- 
trų iš kito pakelio, bet apsigrį- 
žęs pamatė, kad į jį atstatyta du 
revolveriai. Jie pareikalavo iš 
jo pinigų ir po ilgo stropaus jie- 
škojimo jie surado pas jį $347. 
Pirmiausiai jie apžiurėjo regis 
terį, bet ten nieko nebuvo. Pas
kui apžiurėjo jo kišenius ir ra
do $9. Tolinus liepė jam atida
ryti saugiąją šėpą, kur rado $30 
auksiniais. Antgalo apjieškojo 
p. Poškos rašomąjį stalą ir ja
me rado $300 - buvo šeštadie
nio »r septintadienio įnluikos. 
Visus tuos pinigus suėmę vagi
liai išėjo sau.

Bet jie visgi ncapžiurėjo vis
ko. Juozas Bardus, klerkas tu 
rėjo kiek pinigų ir juos paliko 
savo išeiginėse kelinėse, kurios 
kabojo aptiekos užpakalyj.

Vakar prasidėjo nagrinėjimas 
Geo. Vogelio bylos kriminalia
me teisėjo Marcus A. Kavanagh 
teisme. Vogei buvo pagarsėjęs 
kaipo vagis ir šiame atsitikime 
yra kaltinamas užmušimu dete
ktyvo James Uošna. Užmuši
mas atsitiko vasario 15 dieną 
Byano smuklėj ties kerte W. 14 
gt. ir So. Halsted gt.

Nagrinėjimas žada būti sensaj- 
cingas, kadangi Vogei ketina tei
sintis tuomi, kad Uošna buvę 
girtas, kad jis reikalavęs iš jo 
(Vogelio) dalies pavogtų pini
gų'ir kad jis jį mušęs per gal
vą su revolverių todėl jis nušo
vęs jį gindamas pats savo gy
vastį.

s

DR. MONTVIDAS IŠVAŽIUOJA 
V AKACIJŲ.

išvažini a į Bostoną pas gimines 
ant vakaeijų ketverge, birželio 
12 d., kur jis ketina būti treje
tą ar ketvertą savaičių, po ko 
vėl grįš j Chicago. Jis meldži
savo draugus ir užinteresuotus 
ligonius urnai pasimatyti su juo, 
nes lik pora dienų liko būt Ch - 
cagoj.

a

——— - I 1 ..... k

CHICAGAI TRŪKSTA CENTŲ

Programų
Bobert L Hunt, užžiurintis 

Suv. Valstijų iždo skyrių federa- 
liam name yra susirūpinęs, tuo,

TRAUKINYS UŽVAŽIAVO 
ANT AUTOMOBILI AUS. gana centų.

REIKALINGA vyrų niokyties au
sti divonus. Mes genai mokame 
laike mokinimosi. Pastovus dar- 

Palaikančių draugijų delegatų susi- bas. Gali uždirbti vhš $25 į sa- 
.vaite po vieno mėnesio. 

r"'' 

1508 W. Monroe St.,

Roseland, III. — Aušros Knygyną 
1...... . .......
rinkimas bus utarninke, birželio 10 j 
d., Aušros kambariuose^ 109000 So. 
Michigan Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Kviečia raštininkė

Varekojienė.

LSS. 4 kp. Maišyto Choro repe
ticija įvyks 10 d. birželio, 7:30 v. v. 
Mark White Sq. parko svetainėj. 
Visi dainininkai ir dainininkės ma
lonės būti pažymėta 
mokinama gaidų nuo 

— Rašt. J.

laiku. Bus 
pradžios. 
Klastausks.

Rajono nariųVisuotinas LSS. VII 
susirinkimas įvyks ketverge, birže
lio 12 d. Smolny Instituto svetainėj, 
1221 Blue Island Avė. arti 12-tos 
gatvės). Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus svarstoma LSS. santikiai su So
cialistu Partija, duodami pranešimai 
apie 7 Federacijų suspendavimo 
priežastį. Visi VIII Rajono nariai 
utinai nlsilankykit ir neužmirškit su 
savim pasiimt mokesčių knygelę.

— K. G. Trainis, seki*.

Valgomų daiktų Bendrovė#) mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
11 d. birželio. 7:30 v v., A. Žile
vičių svetainėj, 361 Kensington Av. 
Nariai kviečiami visi atsilankyti ir 
atsuiešti senus šėmis.

Rašt. L Bužas.

LSS. 37ta kuopa rengia prak. >- 
bas utarninke, 10 d. birželio. Mali
nausko svet., 1843 So. Halsted St. 
Prasidės 7 30 v. vok. Draugės ir 
draugai atsilakykitc. — Komitetas.

Roseland, III. LMPS. 25 kn. ren
gia išvažiavimą birželio 29 d. Bell- 
\vood Parke, 107 ir 104 gat. bei WaL 
lace g. Vietos draugijų prašome nie
ko nrengti tų diena.

— LMPS. 25 kuopa.

LMPS. 29 kp. rengia draugiškų iš
važiavimų 15 d. birželio į Jeffcrson 
girią. Bus puikus programas. Vi
sus kviečiame atvažiuoti.

— Rengėjos.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Marcelės Naujokiutės ir 

' Pijušo Anskaičio, 7 metai atgal gave_ 
norti Carfin Scotland. o dabar girdė
jau gyvena Detroit, Mich., turiu svar 
bų reikalą. Jie patys arba kas juos 
žinote malonėkite atsišaukti šiuomi 
adresu: /

Katarina Bušinskiutė, 
3313 S. Union Avė., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo esu dirbęs 3 

metus fandrėj Crane Co. Galiu tar
naut bile kur, fabrike arba galiūne.

JUOZAPAS MARGI N K E WICZIUS 
1813 So. String St., Chicago, III.

OLSON RUG CO.,
Chicago, 111.

PARDUODU restoranta, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biznis išdirb
tas per 8 metus. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. 1619 So. 
Halsted St., Chicago.

darbas pa- 
Atsišaukite,

REIKALINGA moteris 
stovus, geru mokestis. 
National Leed Co., 900 W. 181h St., 
Chicago, III.

REIKALINGI patyrę Gabi net mn- 
ndų, nuola-kers, prie taisymo raka 

tinis darbas ir gera algi______  ____mis 11 1 <• •
GLADMAN BROS., 

832 Maxwell St, - Canal 6188

REIKALINGA I KELNIŲ DIRB
TUVE KIŠENIŲ DIRBĖJŲ, PIEČE- 
RIU, STIČERIU IR SEGERIŲ PRIE 
KELNIŲ.

THE ROYAL TAILORS; 
731 So. Wells St. Chicago.

Parsiduoda puiki Grocernė ir Ci- 
gar Tobaccas ir Saldainių Ice Ca ram 
ir visokių daiktų, pusė blioko nuo 
mokyklos ir pirmos durys prie di
delio Parko. Ant greito pardavimo 
parduodu už $700. 4 gražus kam-

1 Dariai ir Storas $30.00 ramios mė
nesyj. Adresas: 4500 S. lajomis St., 
Chicago, III.

,4---- ------ -----------------------------------
Extra Bargenis, iš priežasties li

gos turiu parduoti Bučernę ir Gro- 
cernių, automobilių ir namą arba 
mainisiu ant loto. Atsišaukit po 
numeriu: 4001 So. Brighlon Place.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius 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 tokia žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheel Meta! Worka
2106 W, 24th M Tel Canal 4803

NAMAI-žEMĖ

RAKANDAI

REIKIA vyro dėl pakavimo siu
vamų mašinų, turi būt darbštus su 
plaktuku ir pinklu ir nesibijotų dir
bti. Gera mokestis, pastovus darbas, 
atsišaukite .

MORRIS M. STARR CO.
815 W. Van Bnren St. Chicago, TU.

REIKIA vyrų ant burdo su val
giu ir kambariai yra dideli, gali gy
vent po du ir pakeleiviams gera 
vieta pernakvoti.

LIETUVIŠKAS MOTELIS.
1606 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA moteries rinkti skudurus, 
atsišaukite. 2917 So. La Šalie St.

West. Side Metai Refining Co., 
1447 So. Sangamon SI.. Chicago.

Tel. Canal 1135.

REIKALINGAS Vaikinas į “Gents 
Furnishing Store” už pardavėja. Pa
tyrimas nereikalingas. Meldžiame 
kripties:

YAKAS and GADWELL 
1818 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA tvirtų vyrų, paty
rusių skudurų dirbtuves darbą. 
Pastovus darbas. Gera mokestis.

Miller & Cohcn, 
1416-18 Blue Island Avė. Chicago.

Reikia vvro dirbti i pirtį 
DOUGLAS RATU, 

3516 W. 12 St.
Chicago, 111.

• Reikalingas patyręs flat janito- 
,’riaus pagelbininkas. Gera mokestis, 
ir užlaikymas. Atsišaukite tuojaus.

Frank Gedmint,
3558 W. Polk St.

Reikalinga dviejų moterų dėl at- 
rankiojimo skudurų. Gera mokes
tis, pastovus darbas. Atsišaukite 

Ginsburg & Alter.
2707 W. 12tli St.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

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

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

FARMOS.
PARSIDUODA farmos Illinois 

valstijoje kaip visiems žinoma Žemė 
yra derlingiausia, žemė viršminvloj 
valstijoj susideda iš juodžemės, žvy
ro ir molio. Auga viskas ką tik : rsi 
nerasi geresnės vietos dėl gyvulių 
auginimo. Vieta randasi prie pat 
miestų, kuriuose randasi bankos, ba
žnyčios, ligonbuČiai, mokslainės ir 
įvairios krautuvės. Traukiniai eina 
kas.10 minučių. Kas šį mėnesį 
pirks, tai gaus su javais ir fruktais.

50 akrų prie miesto, puikus bu
dinkai, rugiai, kviečiai, komai, do
bilai avižos ir sodnas, $106.00 už a-

FARMA

NAMAI-žEMe
FARMA.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti ncprigulmingu, pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas 'paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrėme 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 pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
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 apielinkės neprigulmingų 
farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBOBN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin.

Rengia
L. S. S. VI1 RAJONAS 
“ŽARIJOS” NAUDAI 

įvyks 
SEREDOS VAKARE, 

11 d. BIRŽELIO, 1919, 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2242 West 23rd PI.
Prasidės lygiai 8 vai. vak.

Kalbės J. V. Stilsonas ir drg. A. 
A. Karalius. Dainuos S. L. S. I). 
Amerikos Apskričio l-mo vyrų cho
ras. Dek lemuos eiles d. čeplauskai- 
tė ir L. B. žalaljutė. Taipgi bus įvai
rių mišrų chorų ir tt. Todėl visus 
lietuvius ir lietuvaites kviečiame at
silankyti.

įžanga 15 centų.
Kiekvienas atsilankęs gaus “Ža

riją” veltui.

3 vaikai, 2 vyrai, 1 moteris 
užmušti.

KOMITETAS.

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimu. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso 
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami Ir pinigu* 
sdami rašykite šiuo adresu

“Naujienos”, 
173# S. Halsted sL Chicago. Ib

Du vyrai, viena moteris ir trjs 
vaikai tapo ant vietos užmušti 
vakar Bervvyne, kuomet auto
mobilius, kuriuo jie važiavo, su
sitrenkė siu Burlingtono trauki
niu, lekiančiu iš Auroros Chica- 
gon greitumu 50 mylių į Valan
dą. Automobilius subįrėjo į ši
pulius, jo pasažierių kūnai iš
lakstė į visas puses. Nelaimė 
atsiliko ties IPiawatha Avė. ir 
Burlingtono geležinkeliu už ko 
liVi blokų nuo Berwyno centro. 
Užmušti yra šitie: W. F. Stein- 
berg, Mary Weigand, W. Wei- 
gand, 7 metų; B. Weigand 4 me
tų, Cora VVeigand 2 metų ir vie
nas nežinomas žmogus.

SŪNŪS SUAREŠTAVO TĖVĄ.

Per dvyilką metų Albert Best 
išgyveno su dviem pačiom — 
viena Chicago  j, kita Batavijoj, 
III. ir lodvi nežinojo apie viena 
kitą. Jis turi šešis vaikus, po 
tris nuo kiekvienos. Kada jis

Šitai Kur Sveikatos
Šaltinis, tai Salutc Stomick Bit- 

teris. jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankine 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ii 
dispepsijos, negalėdavau valgyti 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skatulė- 
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus 
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Sahite 
terį pradėjau naudoti į trumpą
ką palikau laimingas, viduriai dir
ia 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 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 

bonką, jo gali gauti aptiekosc 
geresniuose sali ūmiose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

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

Tel. Boulevard 7351

ne-

Bit 
lai-

už 
ir 

ten 
Sa-

III.

niokestįs, Chicagos miestas vis 
negauna gana centų. Nuo kovo 
mėnesio šių metų Chicago k:i 
savaitė suvartoja po 2,(MM),(MM) 
naujų centų.

s

DIDINS CHICAGOS PAČTĄ.

Vakar federaliai ir miesto vr- 
šininkai ir Chicagos pieno komi
sijos viršininkai sutarė tuojaus 
pradėti statyti pačtos trobas at
sakančias Chicagos reikalavi
mams. Nuo senai jau yra su
manyta statyti pačią vakarinei 
miesto daliai prie Canal gatvės, 
šitam projektui paskirta $22,- 
000,(KM). Belo bus statoma dar 
kitos dvi didelės trobos pačtųi, 
viena šiaurinėj dalyj, kita pieti
nėj.

PRITEISĖ $5,000 MERGAITEI 
Už 5 KOJŲ PIRŠTUS.

Vakar posėdininkų teismus 
augštesniąjame teisėjo David 
teisme išnešė nusprendimą, kad 
Chicagos viršutinių karų kom
panija turi užmokėti mažai 1 
metų mergaitei Lillian Marga- 
ret Speneer $5,000 — po $1,000 
už kiekvieną penkių nužudytų

-------- ------------ n

SUAREŠTAVO 500 ĮTARIAMŲ
ŽMONIŲ, i

šeštadienio naktį iki 1 valan
dai nakties policija suareštavo 
500 įtariamu žmonių. 350 pq- 
lieistų ir detektyvų stabdė jiems 
nii'žiurimus praeivius, ar va
žiuojančius automobiliais, išjie- 
škojo visas smukles, biliardi
nes ir resortus, kur tik buvo 
manoma, kad piktadariai gali 
susieiti. šitą gaudymą polici
ja žada varyti totai, iki visi iru> 

Nimnieji piktadariai nebusiu siii- 
gaudyti; paskui jie busią pavesk 
ti teisėjams ir tie tegul sau da
rą su jais, ką jie nori.

PAJIEŠKAU'darbo. Baigiau 
są kirpimo vyriškų drabužių, 
ku dirbti savo petrenas. Kas 
kirpėjas reikalingas meldžiu 
šaukti laišku. !

A. Karsi a n, 
3227 So. Halsted St., Chicago, III.

kur- 
Mo- 
toks 
atsi-

JIEŠKO,KAMBARIŲ
Pajieškau kambario ant Bridge- 

porto. Kas turit, malonėsit pranešti 
K. D., 137 W. 46 PI.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA kepėjas pirmos ar

ba antros rankos. Gera mokestis
K. NEITAS,

542 E. 43 st., Chicago, III.

I REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVE REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI — 
NIŲ

3301

GEBOS. KLAUSKITE PLATES-
PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

REIKALINGA garo pritaikytojo 
pagelbininkų. įvairių darbininkų į 
lietelius, restoranus ir vasarnamius, 
arti Chicagos, $50 iki $75. Apyse
niu žmonių prie lengvo darbo. 
Mašinistų prie lengvo darbo varsto
tų, leiberių, darbas viduje 42’Ztc į 
valandą. Kalvių pagelbininkų, ba
čkų dirbėjų $29.00. Darbininkų ant 
ūkės, leiberių $25.00 darbas viduje,
8 valandos. Janitorių $24 į savaitę
9 valandos naktimis ar dienomis. 
Pečkuriu ir pagelbininkų.
MOTERŲ reikalaujama prie valymo 
ofisų naktimis arba dienomis. įvai
rių darbininkių į kotelius ir resto
ranus tapgi ir į vasarnamius. Indų 
plovėjų naktimis ir dienomis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
, AGENCY

4J 93 S. Halsted st., 2-ras augštas. 
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKALINGA 3 darbininkų prie 
ūkės darbų, $50 į mėnesį.
172 West Van Burei) Street, Chicago

I

Reikia lietuviško duonkepio pir. 
marankio, pastovus darbas, gera už
mokestis.

10754 Prierie Avė., Chicago.
— ..... ........................................................................................................  i—............. . ....-... . .........——

Reikia moterų pardavėjų, nuolati
nis darbas, turi kalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai. Gera alga.

L Goldstein,
2400 So. Oakley Avė. .

PARSIDUODA 2 kampiniai lotai, 
casb arba ant lengvų išmokėjimų, 
arba prijimsiu mainais ką dėl pirmo 
paymenl. įgilai raudusi ant 55-1 o.s ir 
Garfield Blvd. Atsišaukite. , 
............... L SALKAUSKAS............  
2731 W. 38th Place, ant 2-rų lubų.

Reikia moterų indų plovėjų.
Block Rcstaurant,

1356 So. Halsted St. 
Chicago.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas. Kaina $1800. Lengvos sąly
gos.

RERNARD KLEIN.
3543 Lowe Avė., Chicago, III.

50 akeriu su budinkais, javais ir 
sodnų $75.00 už akerį.

150 akerių su budinkais javais ir 
sodnu, visa dirbama$60,00 už akerį.

65 akeriai, budinkai ir javai, mok- 
slainė ant farmos $80.00 už akerį.

168 akeriai puikus budinkai, sod
nas ir javai, arti prie miesto, kaina 
$4800.00.

20 akerių visas sodnas, obiJs, gru- 
tšnės, višnios ir tt. visi medžiai neša 
vaisius.
šinos ir gyvuliai, visa ariama. Kai
na tiktai $4000.00.

20 akerių arti miesto, dobilai ir 
javai. Kaina tiktai $1100.00.

92 akeriai, visa dirbama, puikus 
budinkai, javai, gražus Sodnas ir 
gyvuliai, taipgi farmų įrankiai, vi
sa aptverta, šia forma yra pačiame 
mieste. Kaina *8400.00.

210 akerių, 200 akerių aremos, 40 
akerių sodnas, 2 mylios nuo miesto 
ant gero kelio 12 dvariškų budinki), 
gyvuliai ir mašinos $85.00 už akerį.

40 akerių ant upės kranto, tvoros 
ir budinkai arti miesto $1600.00.

/) akeriai ant upės kranto, geri 
budinkai, puikus sodnas, gražus ja
vai, mašinos ir gyvuliai, arti miesto, 
an tgero kelio, daržai, vištos ir an- 
lįs. karina tiktai $1100.00.

56 akeriai visa arema, budinkai, 
23 akeriai sodno 2 mylios nuo mie
sto $65.00 už akerį.

50 akerių prie miesto, puikus bu
dinkai javai ir sodnas, $60.00 už 
akerį. .

40 akerių prie miesto visa arema, 
dvariški budinkai. sodnas, dobilai, 
avižos, komai ir kiti javai. Kaina 
$3500.00.

90 akerių visa dirbama, puikios 
rūšies budinkai, sodnas, javai, šal- 

, tinis, priidas, nadaraai ir gyvuliai. 
, I.Kaina $80.00 11Ž akerį.

.Wisconsin 80 akerių nuikųs bu- 
diitktif sodnas, javai, mašinos, ir gy
vuliai. ši forma vra ant nardavimo 
arba maininio. Kaina $6000.00.

Michigan. — 80 akerių, puikus na
mai, gyvuliai, mašinos ir sodnas. 
Kaina *600000.

NATIONAL REALTY AND 
CONSTRUCTION CO.,

840 W. 33rd St., Chicago, III.

Puikus budinkai, visos ma-

REIKIA DARBININKU l FOUN- 
DBY. NUOLATINIS DABBAS, AT
SIŠAUKITE:

EMPLOYMENT DEP. 
CHANE CO.

40th ST. & SO. KEDZIE AVĖ.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius, 5 sė

dimoms, gražiausios išdirbystės Lo- 
komobil, 6 nauji roberei, naujai per- 
pentuotas, parsiduoda pigiai, atsi
šauki! pas L. Klein, 14 ir Halsted, 
klauskite Juliaus Janeluno, po 6 vai. 
vakare arba nedėlioj atsišaukite, 
3222 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pigiai pikcernė ar

ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreinkitės į

K. JAMONTAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago.

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

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

ANTON PRAZSKY,

2856 Emerald Avė., Chicago

PARDUODU geroje vietoje gro
sernę 2002 Canalport Avė. Apgy
venta lietuvių ir visokių tautų. Ge
ras biznis. Kas norite šitą vietą pa- 
sisl ubinkite.

PARSIDUODA geri 2 pooltablei 
su visais įrankiais už labai pigią kai
ną. Atsišaukite nuo 8 vai. iš ryto

• iki 8 vai. vakare.
10500 Michigan Avė., Roseland, III.

REIKALINGA darbininkės j gro
sernę, apsipažinusios tuo darbu. 
Kad ir našlė nedaugiau kain su vie
nu arba dviem vaikais. Turi būti 
teisinga. 524 West 33rd St., Chicago 4414 S. Califonda Avė.

PEIKIA duonkepio pinnarankio 
• r antrarankio prie vien ruginės 
(luonos, užmokestis $37 ir $30 į sa
vaitę.

11719 Mi. higan Av?., Chicago.
I----------------------------------------------

TAUPYKITE ŠI SURAŠA 
Viskas Bargenai.

3314 Hayne Avė. — 4 kambarių. 
Kaina $1.500. $100 Cash. 15 mėnesių.

4239 Campbell 8 kambariai. Kai
na $2000.

4126 Campbell 4 kambariai, viskas 
įtaisyta. $1850.

2463 W. 45th St. 6 kambariai, mau
dynė, gesas, elektra. $500 cash. 
$2400.

5417 So. Nagle Avė., 4 kambariai, 
lotas 161X125. Pusė bloko nuo Ar
cher $2325.

5144 So. Richmond 4 kambariai 
namelis, lotas 48X125. Pečiu šildo
mas. elektra, eonerete apatnamis. 
$2950,

1835 W. 31 PI. 6 kambariai. Muro. 
$200 cash. $1300.
4225 So. Artesian Avė., 4 ir 4 kamba
riai. Visi įtaisymai. $3000.

4209 So. Campbell 5 ir 5 ant muro 
Maudynės ir visi įtaisymai $4100.

3634 Hermitage. Muro 7 flatų, 2 
metų senumo. $7500.
3357 Oaklev. Muro. 6—7. Visi įtai
symai. $4300.

‘ 4548 Richmond 4-4 $3600.
3569 Archer Avė. Muro 6—6 Ce

mento apatnamis. Skalbyklos dūdos. 
Visi įtaisymai. $5200.

McDONNELL, '
2630 West 38th St., Chicago.

80 AKRŲ labai geros kieto medžio 
forma ir vaisių žemė, Betsev River 
Orchard Companijos anieliukėj, 6 
mvlios nuo Thompsonville ir Ben
iai) ant Crystal Lake Micbigan, yra 
antro ūgio medžiu, 
valyti, 
nimo. 
uos ir išlygų kreinkitės i savininką.

VVILSON C. BU BNS,
450 Federal Bldg., Chicago, III.

Nesunku nu- 
Puiki vieta dėl aviu augi- 

Del pilnu informacijų, kai-

PARDAVIMUI 3 augštu namas ir 
lotas su nameliu užpakalyj. $1900. 
1627 So. Morgan SI Chicago.

EXTRA jeigu nori namo arba fo
rmų pirkti, ateik pas mus, mes tu
rim daug bargenų, galite pirkti su 
visai mažai pinigų, likusius mokėsi 
kaip renda.

C. P. SUROMSKI, Real Estate 
3346 So. Halsted Street, Chicago

Richmond 4 —,4 $3600.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI, NAMAS VISUOMET.
4524 So. Sawyer. Muro naujas 5-5, 

šviesi seklyčia. Ąžuolu papuošta. E- 
lektra. 30 pėdų lotas. Apie $1800 
cašh. $6500.

McDONNELL,
2630 West 38th St., Chicago.

PARDAVIMUI muro. 4—5 Visi į- 
taisymai. Arti McKinley Park. Gera 
transjiortacija. Lengvos sąlygos.

MeDONNELU
2630 West 38th St., Chicago.EXTRA!

Parsiduoda ledo išvažiojimo ir 
Dcrkrąustvmo visi intaisymai, ark- ......
lys. 3 vežimai, laisnis iš unijos, visi (j kambariai. $1900. 
orderiai (užsakymai). Ledo ir ang.l *
lių. Parsiduoda viskas sykiu Brigh-Į __ . ......  _ ...... ................... .
ton Parke pas bažnyčios lietuvių. ■■ pPėhi šildomas. Visi įtaisvinai. $2500 Parduosiu visai pigiai. -- - —

Geo Lucas

PARDAVIMUI 3610 Union. Muro. 
$3400.

5148 Union 6 kambariai. $2200.
4523 Union 6 kambariai. Elektra.

I 1938 W. 35th St. Muro. 51 r 6. Elek- 
Įtrn. Visi įtaisymai. Lengvos sąlygos, 

Chicago. $4000.
Tel. McKinley 3968 ( 3534 So. Lincoln. Muro. 4 ir 4

$2900.
MeDONNELI

2630 West 38th StKVIETKŲ krautuve pardavimui, 
grame padėjime. Gera vieta liietu- 
hdams žmonėms. 1340 Wcst 18th St. 
Chicago, III.

Chicago.

PARDAVIMUI gera pirmos klesos
REIKIA vyro į serap Iron Yard, keptuvė su 3 augštų namu, apatna- 

tfera užmokestis, pastovus darbas mis ir atika. muro namas, tfaru šil
dei gero vyro. (domas, visi narankumai Del plates-
Seffren Serap Iron Machinerv (’o.. niu žinių atsišaukite į 1015 So. Ilal- 
213 N. Halsted ----- 1 04 ----- T”St Cnicago. ted St., Chicago, III.

Pranešu Naujienų skaitvtojam. 
kas norit niekti Forma, geroj vietoj 
ir teisingai tam lietuvių Michigano. 
aš turiu ten Farmą ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a_ 
genfa. kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

WM. PILYPAS, 
720 W. 120 St., West Pullman, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalą.

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

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. WeBs st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė




