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ANDIEN PASIRAŠYS TAIKĄ
Vokietija šiandie padarys 

taika su talkininkais
Wilsonas grįsta namo
Chinija nesirašys po taikos 

sutartim

Amerika turės 325,000 kareivių
TAIKOS SUTARTIS BUS PASI
RAŠYTA ŠIANDIE 3 VAU PO 

PIETŲ.

Wilsonas atsisveikina U u ge«i. 
Pers h i ng ir korespondentais.

PARYŽIUS, biri. 27. — Ta
ryba keturių Šiandie užbaigė 

pienus apie pasirašymą taikos 
sutarties subatoje 3 vai. po piet.

oficialiu paskelbimo.
Prezidentas Wilsonas Šiandie 

|M> piet viešbutyj de Crillon pri
ėmė Amerikos laikraščių kores- 

die.
Prezidentas nuvyko | Ameri

kos kvatierą pasimatyti su ki
tais Amerikos delegacijos na
riais ir gen. Pershingu galuti
nėje konferencijoje ir atslveikin 
ti su jais.

Brangus dokumentas.

L'Intrausigeant sako, kad tai
kos sutarties originalas, po ku
riuo vjsĮi plenipotentą) jpasira>- 
šys, bus parašytas ant Japonijos 
pergamino. Prirengimas doku
mento kainuosiąs $3,000.

Dabar tikrai žinoma, kad I- 
taliją prie pasirašymo atstovaus 
baronas Sonnino, markizas Im- 
periali di Francavilla ir Dr. Sil- 
vio Crespi.

Naujai paskirtoji Italijos de- 
legaejia taikos konferencijoj, 

vadovaujamoji užrubežinių7 rei
kalų ministerio Tittoni, neatvy-

Turintiems įėjimo bilietus į 
veidrodžių salę Versailles palo- 
ciuje, tapo pranešta šiandie, kad 
jie turi atsinešti identifikavimo 
dokumentus, kad būti įleistais.

Davė galę lenkams.

Taryba keturių suteikė Lenki
jai leidimą vartoti gen. Ilaller 
armija įvykinimui tvarkos ryti
nėj Galicijoj ir išvijimui iš ten 
beteisių bando,

Tas skaitoma didele pergale 
Lenkijos premiero Ignac Jan 

Paderewskio, kuris stojo prieš 
tarybą keturių su Amerikos 
ambasadorių Lenkijoje Hugli 

Gibson ir parodė fotografijas, 
parodančias kaip žiauriai ban
dos kankina savo aukas, pirm 
jų nužudymo.

Paliauba tarp Lenkijos ir Uk
rainos užsibaigė birželio 21 d., 
kada oficiertii^i, jatstovoujantfs 
Ukrainos valstiečių vadovą Si- 
mon Pcdlura pranešė lenkų ge
nerolams, kad Petlura neauto-'sės padaryti užrelMkime laike 
rizavo paliaubos. pasirašymo sutarties.

Vokietijos atstovai jau atvykę 
vakar

PARYŽIUS, birž. 27. — Pu- 
siau-oficialiai šiandie paskelbta, 
kad Vokietijos taikos plepoten-

VERSAILLES, birž. 27. — 
Dr. Harman Mucller, ir Dr. Bell, 
Vokietijos plenipotentai, išrink
ti pasirašymui taikos sutarties, 
Šįvakar atvyko į Versailles.

Trw« Impslation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk Jįune 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PREZIDENTAS WILS0NAS
ŠIĄNAKT IŠVAŽIUOJA NAMO.

PARYŽIUS, birž. 27. — Pre
zidento VVilsono viešėjimas is Eu 
ropoję užsibaigs ryto, kada jis 
išvažiuos namo tuoj po pasirašy
mui po taikos sutartim.

Specilais prezidento traukinis 
išvažiuos iš Gare Dės Invalides 
stoties 9:30 vai subatos vakare. 
Jis atvyks į Brestą nedėlios ryte, 
kur prezidentas sės į laivą Geor
ge Washington, kuris išplauks 
apie vidurdienį.

Atvykęs į Suv. Valstijas pre
zidentas važiuos tiesiai Washin- 
gtonan, kad išdėsčius kongresui 
pasekmes taikos konferencijos. 
Paskui jis veB tuoj išvažiuos ke
lionėn po ša^Į, kad išaiškinus 
tiesioginiai žmonėms visus klau
simus, liečiančius taikos sutartį 
ir tautų lygą.

Wilsonas atsisveikino su Per- 
shingu.

PARYŽIUS, birž. 27. — Pre
zidentas nuvyko į Amerikos kva 
tierą, kad pasitikus kitus narius 
Amerikos delegacijos ir Ameri

kos •vyriausįjį komanduotoją 
gen. Perslungą,- kad atlaikius 
paskutinę konferenciją ir atsis
veikinus su jais. .

Tt*hf trannlntlon filed with thr pnst- 
master at Chicago, III. June 28, 1919 
as rrqulred by the act of Oct. 0.1917
CHINIJA NESIRAŠYS PO TAI

KOS SUTARTIM.

PARYŽIUS, birž. 27. — Cbi- 
nijos delegacija šįvakar paskel
bę, kad CJilni ja p esi rašys po 
taikos sutartinu jsu Vokietija, 

t i susilaikymą**hpie Šantungo 
provinciją ir taipgi neduota tei-

V V ■ V/l • 1 •!

True trnnslntlon filed with the post 
innslcr at Chicago, III. Jane 28, 1919 
as ie<|uired by the act of Oct. (>, 1917
GRAŽUS PRIŽADAI, BET GAL 

IR PASILIKS PRIŽADAIS

l’nie tninslntlon filed with the post- 
master at Chicago, III. June 28, 1919 
ix i*equire<l by the act of Oct. (I,1917

NERAMUMAI VOKIETIJOJ
DIDĖJA.

THtoni sako, jis neslaikysiąs 
slaptosos dipolmatijos

BYMAS, birž. 2ę. — Užru- 
I bežinių reikalų ministeris Titto
ni kalbėdamas senate prižadėjo, 
kad jo misija Paryžiuje nebus 
ilga ir kad kokios nė butų pesek 
mes, jis sugrįš namo “pasakyti 
šaliai pilniu (tiesą, taip kad ji 
galėtų pilnai! suprasti Italijos 

poziciją susitaikime Europoje”.
“Užrubežinė politika,” sakė 

užrubežinių reikalų ministeris, 
“nuo šio laiko turi būti žmonių 

I politika. Gadynė paslapčių, ku
rios įveldavo šalis, be žmonių 
žinios, į susivienijimus ir kares, 
yra užsibaigusi. Šalįs, kurios 
remia internacionalę savo val
džių politiką turi žinoti ir sup
rasti ją.”

Tittoni sakė, kad jis duos tam 
politinę demonstraciją ir prašys 
talkininkų leidimo tuojaus per
statyti Italijos parlamentui Lon
dono sutartį, kurios smulkme
nos ikišiol buvo žiuomoH tik iš 
Rusijos revoilucfonrėrių paskel
bimo. / ;

I'rnc Irnnslntlnn filed witn Ihe pnsl 
mastei* at Chicago, III. June 28, 1919 
as rcquired by the acl of Oct. 6,1917

Berlino sovietų 
vadovai suimti

BERLINO SOVIETŲ PILDO
MASIS KOMITETAS AREŠ

TUOTAS.

Kaltina jį (išdavystėje.

BEBLINAS, birž. 27. — Ne
priklausomieji socialistai ir l^o- 
munistai nariai pildomosios ta
rybos Berlino sovietų tapo gyni
mo ministerio Gustav Noske pa
liepimu areštuoti ketvergo naktį. 
Jie yra kaltinami turėjime ryšių 
su sukilimovadovais Hamburge.

Jie tapo areštuoti po perėmi
mui pasikalbėjimo telefonu se- 
redos naktį tarp Hamburgo ir 
Berlino, kuriame Hamburgo su
kilėliai pranešė Berlino radika
lams, kad laikas naujai revo
liucijai atėjo ir ragino juos tuo
jaus pradėti veikti.

Berlino vadovai, sakoma, pa
tarę Hamburgo vadovams ap
ginkluoti savo partizantus, kad 
jie galėtų priešinties valdžios ka
reiviams, kurie yra mobilizuo
jami prieš Hamburgą.

Nepriklausomieji socialistai 
ir komunistai yra kaltinami iš
davystėje. Tarp jų esąs įmaišy
tas Richard Mueller, kimiteto 
pirmininkas ir Dauming. Muc
ller yra žinomas savo išsireiški
mu “Per mano lavoną.”

Vokietijos valdžios kareiviai, 
pasiųsti į Hamburgą užgniauži
mui sumišimų, vakar pasiekė 
miesto priemiesčius. (Kareiviai 
tuojaus paliepė sustabdyti karia
vimą, paliuosuoti visus komunis 
tų laikomus miesto salėje be
laisvius ir atiduoti ginklus.

Pranašaujama nauja revoliucija

i BARN, birž. 27. — Abelna si
tuacija Vokietijoje nuolatos da
rosi vis rūstesnė. Geležinkelie
čių streikas gali išsiplėtoti ant 

Į visos šalies. Spartakai nesle
pia nuomonės, kad jų valanda 
atėjo, iš priežasties transporta- 
cijos streiko ir netikusio aprū
pinimo maistu. Niekurios žinios 
sako, kad badas išrodo neišveng- 
tinti. Iš kitos puses, sakoma, 
rytuose rengiamasi prie kontr- 
•revoliucijos.

True translation filed wl h the post- 
niaster at Chicago, III. June 28, 1919 
as required by tne act of Oct. 6,1917
AIRIJOS VADOVAI REIKA

LAUJA *SUVY VALDOS.

Plunkett ir kiti priešinasi atski
rai respublikai.

LONDONAS, birž. 27. — “I- 
rish Dominion League” šiandie 
išleistas manifestas, po kuriuo 
pasirašo Sir Horase Plunkett ir 
kiti airiai, siūlo įsteigimą Klau
dijoje savyvaldos prie Anglijos 
imperijos.

Rėmėjai 4i judėjimo sako, 
kad savyvalda yra geriausiu iš
rišimu Airijos klausimo. Jie sa- 

rėš tiek pat teisių, kaip kad ji 

šiame atvėjuje ji bus susirišusi 
su Anglija.

Manifestas nurodo tuos nepa
rankumas, kokiuose atsidurtų Ai 

tų nepriklausoma nuo Anglijos

l'rue translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111. June 28, 1919 
is rcquired by the act of Oct. 6,1917

Lietuviai vejasi 
bolševikus

Lietuviai turi 25,000 armiją.
Lietuvai trūksta maisto.

PARYŽIUS, birž. 27. — Her- 
bert Hoover, pirm, talkininkų

telegramą iš Kauno, datuota 
birž. 24, kurioj /sakoma, kad 
gen. Žukauskas su Lietuvos ar
mija iš 25,000 kareivių išvijo bol, 
ševikų spėkas iš didesnės dalies
Lietuvos ir pradeda ofensivą 

prieš bolševikus arti Dvinsko ir

Tuojaus paskui Žukausko ar
miją seka Amerikos pagelbos 
darbininkai.

Toj apygardoj vis dar tebėra 
50,(XX) lietuvių ir didžiuma jų 
badauja, kadangi šalyj nebėra 
maisto. Amerikiečiai ypač atkr
eipia didelę atidą į vaikus. Dr. 
Aldona ŠlupiutČ prigelbsti pri
žiūrėjimo vaikų ir sako, kad už 
savaitės po atvykimui Amerikos 
maisto, vaikai, kurie pirmiau 
negalėjo atsistoti, dabar jau ga
li lakstyti.

Dvinsko apygardoj (žmonių 

maistas daugiausia susideda iš 
duonos, kurioj lik 10 nuoš. yra 
miltų. Likusioji dalis suside
da iš bulvių lupinų, pelų ir ža
lės. Šiltines siaučia tame dis- 
triktę.

Žinia sako, kad gen. Žukaus
kas užreiškė, kad jis galėtų pa
didinti armiją iki 100,000 karei
viu, vieton dabartinio 25,000, 

jei jis turėtų čcverykų ir amuni
cijos naujiems kareiviams.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. June 28, 1919 
as i equired by the act of Oct. <», 1917

Kronprincas tebėra Holandijoj.

PARYŽIUS, birž. 27. — Ila
vas žinia iš Haagos sako, kad 
per nickurį laiką Vokietijos kro 
nprincas nebuvo apleidęs savo 
namų ant Wieringen salos.

(Reiškia vakarykštė, žinia a- 
pie kronprinco pabėgimą buvo 
neteisinga) .

Švedijos senatas paleistas.

VVASHINGTON, birž. 27.
Valstijos departamentui prane
šama, kad Švedijos .kabinetas 
nutarė paleisti Švedijos Riksda
go (parlamento) augštesnįjį bu
tą, kadangi jis atmeta daugelį 
valdžios bilių, kuriuos priima 
žemesnysis butas. Nauji rinki
mai busi liepos 20 d.

Darbininkų kova
Vancouver tęs generalį streiką.

VANCOUVER, B. C., birž. 27. 
— Vancouver darbininkų uni
jos, kurios kiek laiko atgal pas
kelbė generalį streiką, dabar nu
tarė tą streiką tęsti kadangi fa
brikantai nesutinka priimti at
gal į darbą visų darbininkų.

True translation filed with the post 
hiaster at Chicago, III. June 28, 1919 
as i*c<|iiii*ed i»y the act of Oct. G, 191 /
Nori nacionalizuoti Franci jos 

geležinkelius.

PARYŽIUS, birž. 26. — Soci
alistų vadovas ir buvęs amuni- 
ciojs minisjeris Albert Thomns 
šiandie atstovų bute įnešė bilių 
apie nacionalizavimą visų gele
žinkelių Francijoj.

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; nedi- 
dęlč /permaina teinpcTaturoj.

Kad kam ko 
Reikalinga

greičiausia ir leng
viausiu hudu įsigysi
te naudodamies Nau
jienų Reikalavimu 
Skelbimais. Kas ko 
reikalaujate, kas kų 
turite kitiems pasiū
lyti — pasiskalbkite 
Naujienose. Tū
kstančiai visokio pa
dėjimo žmonių kandie 
skaito Naujienas, tūk
stančiai perskaitys ju- 
sij pasiskelbimą ir tas 
j ūsu pasiskelbi mas at- 
nefi jums geriausių pa
sekmių *

NAUJIENOS 
1739 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

True translation filed with the post-mastei- at Chicago, III. June 28, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917

Anglijos darbininkai kovos prieš 
intervenciją Rusijoje

Vartos indrustines priemones 
panaikinimui konskripcijos

Anglija neįsileido Francijos socialistų
ANGLIJOS DARBININKAI 

SMERKIA DRAFTĄ.

Reikalauja pasitraukimo iš Ru
sijos.

SOUTHPORT, birž. 27. — An 
glijos darbo konferencija Šian
die vienbalsiai priėmė rezoliucL 
ją, pasmerkiančią konskripciją 
ir rekomenduojančią amatinių 
unijų kongresui Iii* “trylipiam 
darbininkų susivienijimui” tuo
jaus griebties industrinio veiki
mo panaikinimui konskripcijos.

Kita priimtoji rezoliucija in- 
dorsuoja 6 vai. darbo dieną viso
se industrijose.

Anglijos darbininkų vadovas 
Artinu* Henderson šiandie dar
bo konfereiUMjoje pMkdbė, kad 
Anglijos, Francijos ir Italijos 
darbininkų atstovai nutarę pa
daryti generalę demonstraciją 
liepos 20 ar 21 d. protestui prieš 
talkininkų intervenciją Rusijoj.

Konferencija taipgi priėmė 
rezoliucįją, kviečiančią amati- 
nes unijas griebties industrinio 
veikimo, kad privertus valdžią 
sustabdyti savo veikimą Rusijo
je.

True translation filed with the p ^t- i 
mastui* at Chicago, III. Jane 28, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6,1917 

Politinis ar indus- 
f inis veikimas I

Darbo konferencija svarsto 
industrinį veikimą 'atsiekimui 

politinių tikslų.
_ ____u

SOUTHPORT, birž. 25. — 
Svarbiausias pasaulio interesas 
metinėje darbo partijos konfe
rencijoje, kuri atsidarė šiandie, 
yra klausime vartojimo indus
trinio veikimo atsiekimui poli
tinių tikslų.

įtekminga dalis vadovų try- 
lipio susivienijmo angliakasių, 
geležinkeliečių ir transporto 
darbininkų jau nuo senai prita
rė vartojimui susivienijmo ga
lės, kad privertus išpildyti rei
kalavimus panaikinimo konsk
ripcijos, ištraukimo kareivių iš 
Rusijos ir paliuosavimo sąžinin
gų karės priešininkų.

Tie vadovai labai apsivylė, 
kad jiems ijepasisekc prikalbin
ti amatinių unijų kongreso par- 
lanientarj komlitetą sušaukti 

specialę amatinių unijų konfe
renciją apsvarstymui to pasiūly
mo.

Trylipio susivienijimo pildo
mojo komiteto padarytas perei
tą naktį žingsnis sušaukime 
s p e c i a 1 č s konferencijos 
L o n d o n e liepos 23 d. ap- 

r svarstymui kokio griebties vei-

kimo, kad privertus valdžią iš
pildyti tris principalius minėtus 
reikalavimus, yra veiksniu visai 

' nepriklausomu nuo šiandieni
nės konferencijos.

Tečiaus Londono konferenci- 
, jos veikimas žymiAi priklausys 
Į nuo pozicijos, kokią užims da- 
‘ bartine konferencija, kurios gin 
čai tarp šalininkų industrinių ir 
konstitucinių metodų atsiekimui 

j tikslų, bus svastomi iš visų pu
šie,Į ,F ,

Tarp kitų dalykų, kurie bus 
, konferencijoj svarstomi, yra or

ganizavimas darbininkų seka
miems rinkimams, kuris, kaip 

I daugelio manoma turės neužil
go įvykti.
Neįleido Francijos socialistų.

Daug svetimi) šalių delegatų 
dalyvauja, jų tarpe Camilc Hny 
smans iš Belgijos; Hjalmar Bra- 
nting iš Švedijos; Pieter J. Tro- 
elstra iš Holandijos ir Franci
jos socialistai Leon Jouhaux, 

Pierre Benaudcl ir MesMauiln.
Priežastis pašalinimo iš Ang

lijos atstovo Jean Longuet, va
dovo Francijos mažumos soci
alistų partijos generalio sekre
toriaus, kurie tapo sustabdyti 
Folkestone jiems bevažiuojant 
į konferenciją, yra nežinoma.

PARYŽIUS, birž. 24. (suveliu 
ta). — Atstovas Jean Longuet, 
vadovas mažumos socialistų ir 
Frossard, Francijos Socialistų 
partijos generalis sekretorius, be 
važiuojant j Anglijos darbo par
tijos konferenciją Southporte, 
tapo valdžios sustabdyti Folk- 
es tone, Anglijoje.

Kiti Francijos ir Italijos 
socialistų ir darbiečių delega
tai ir Hjalmar Branting, ku
rie važiavo tuo pačiu laivu, tapo 
praleisti.

Ix)nguet telegrafavo premie- 
rui Lloyd George Paryžiuje ir 
iždo kancleriui Andrew Bonar 
Law Londone, bet negavęs iš jų 
atsakymo, sugrįžo j Franciją

True translation filed wi.h the post- 
inaster at Chicago, 111. June 28, 1919 
as requlred by the act of Oct. 6,1917

Suv. Valst. Kongrese
SUTARĖ 325,000 KAREIVIŲ 

ARMIJĄ.

WASHINGTON, birž. 27. —• 
Senato ir atstovų buto konfe
rencija apie armijos paskirimo 
bilių šiandie vakariop sutarė nu
statyti dydį 1920 m. armijos vi
dutiniškai iš 325,(XX) kareivių ir 
oficierių. Tai yra 75,000 karei
vių mažiau, negu siūle senatas 
ir 25,000 daugiau, negu autori
zavo atstovų butas.
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Niekur, niekur teisybes.
žemaitės pasakojimas. (

( žiur. n r. 152)

O Jėzus Marija! — ne savo 
balsu suklykė gaspūdi nė, rankas 
užlaužusi parpuolė ant lipynės 
ir nualpo.

—O, motina švenčiausia! ly
gų Velniai dusią pasigavę išla
kino. — Kaip užriks cypti, kauk
ti davatkos, moterėlės, viso
kiais balsais verkti, aimanuoti, 
garbstyti. Plėšosi, draskosi, ro
dos, sitdna diena jau atėjo. Ant 
tokio klyksmo ir daugiau žmo
nių subėgo, ir žydai mieste su
judo. Laksto barzdas papūtę, 
klausinėja, bet niekas tikrai ne
permano: Kas — čia stojosi ir 
už kų? Už ką klebonas sakė pa- 
kutavosiųs? Už ką parapijonjs 
neišpakutavoslią? |M<)jtcrs, da
vatkos (verkia, vyrai rūpestingai 
galvoja, rokuojasi, spėlioja.

Žinau tikrai, klausiau žan
daro, — rokavo vargonininkas.

—Aiškiai pasakė, jog ant pa
dienės už įžeidimą ir išspiau- 
dymą caro paveikslo.

—Kame tas caro paveikslas? 
Bažnyčioje nėra. Kame jį rado, 
kas matė kas pasakė?

—Dabar, broli, daug nereikia: 
prasitarei žodį, ir stopai.

DRAUGIŠKAS

Išvažiavimas
Su programų į

JEFFERSONO GIRIAS
NEI). BIRŽELIO 29 d. 1919

Bengia

LIET. M. HOFFMANO
MOKYKLOS —

- Bet kame kas girdėjo? Kas 
HežiivĮ įkišo?

—Palauk, ipalauk, Įbene bus 
čia taip, — atsiminė vienas: — 
pas Rimeikų andai kažin ko kle
bonas apsibaręs... Girdėjau 
staršinai guodžiojusi.

—O-o jc! girdėjau ir aš Ri
meiką ant skodo staršinai pa
sakojo, — patvirtino kitus, — 
buk klebonas išvadinęs balvo- 
nais caro paveikslus, liepęs iš
mesti.. .

—Tai jau bus už tą pat... Pas 
kokį Rimeiką?

—Ogi pas tą turtingąjį, kur 
nusiskutęs į kunigą panašus.

—O Jai Judesius! ponų Dievą 
glėbiais grobsto, o kunigus ėda! 
Kaip išpakutavoti !...

—Įtikėk tai kam. Rodos, ge- 
riausis žmogus ,o vilkas avies 
kailyj. Iš pasalų kandžiojasi.

Tokios kalbos pasklido po 
kleboniją, išsiplėtė ir po mies
telį, moterįs davatkos verkda
mos, susiriesdamos keikia Ri
meiką, kaip besugebanti.

Gyvas j peklą nudardės už 
tokį darbą.

Prie mirties neprisišauks 
kunigo.

—Tokiam JudošiuI akis išba
dyti Į bažnyčią nė į šventorių 
neįsileisti prakeiktąjį!....

Suėdė musų kunigėlius... 
Kati jį gyvą kirmės suėstų, 
kur mes dabar dingsime be ku
nigėlių, Dievuliau brangus!

Tokie ir tam panašus keiks
mai pasipj’lė ant Rimeikos gal
vos. Visas skausmas ir gailesys 
dėl kunigų virto kerštu ir ap
maudą ant Rimeikos. Jis ir jis 
didįiausis kaltininkas; jis su
ėdė kunigus, taip visi pripažink 
Po miestelį verkia žmonellai, 
bėdavojasi, gailisi, o toliau į pa
rapiją, į sodžius taip sparčiai 
dar m siplaUnn ta umijiijiii, P ii,-.

džiaus tesilanko į miestelį, o at
bėgę kas kuršiu reikalu nesu
rankios visų naujienų. Vienok 
pamažu pasklido žinia, ir to
liau į parapiją, jog nebėra kuni
gų. Vienas tiki, gailisi; kitas 
netiki, sako: baikos turbūt ka
me varpą lieju, ir paleidę tokį 
garsą, kad varpas butų garses
nis.

Atėjus nedėldieuiui, eina žmo
nės į bažnyčią, iš paskutinius. 
Didis, mažas, senis, jaunas, kiek 
vienas nori sužinoti teisybę apie 
kunigus.

Nuo pat ryto prisirinko žino 
nių daugybė. Pašventoryj, ant 
šventoriaus, špitolėje, miestely
je gatvėse susipiesdami, susisto
dami būriais šnekėjosi, pasako
josi. Vienas matęs kitas girdė
jęs, dar kitas žinąs — vis apie 
išvežimą kunigų. Besiklausyda
mi kiti pečiais trauko, stebisi, 
galvas kinkuoja. Kitigi kum
ščiais grūmoja, dantis tratina, 
spjaudosi, o visur tik girdėti 
Rimeiką minint. Moterėlės lyg 
nusiminusios, lyg nusigandusios 
vaikščioja, maišosi, o kiekvie
na nori kuogreičiau sužinoti, 
kaip čia buvo, kaip čia stojosi. 
Užkluptosios kur vietinę davat
ką, ar špitolninkę, apstodamos 
klausinėja, dievagojasi, garbsto, 
daugumas ašaroja, vardą Dievo 
šaukia, ir taip pat visur Rimeiką 
garbavoja. Taip aplink bažny
čią lauke, visokios kalbos mai
šosi, o viduj, bažnyčioje, rodos 
viskas apmiręs. Vienas senelis 
altarista nuo ryto spaviedojo ir

išėjo namo. Nė mišių, nė var
pų niekam neskambino. Kurti, 
tylus pašaliai. Giedoriai rožan
čių pagiedoję, tyli; vėl kokią

ž m o n ė s ką daryti: įeina 
ir išeina; nerimsta bažnyčioje; 
nė maldos neina. Liūdna, ne
smagu, rodos butų po šermenų.

Prieš dvyliktą atkrapštino se
nelis altarista, atlaikė kentėda
mas skaitytinas mišias, ir vėl 
išėjo namo. Nė pamokslo, nė 
miŠparo.

Žmonės, kaip musę nukandu 
ėmė rengtis atgal namo. Kas 
čia dėjosi su tais kunigais, kaip 
čia dėjosi, dėl kokios priežasties 
dėjosi — nieko tikra nesužino
jo. Visi tik viena girdėjo: jog 
per Rimeiką, Rimeika kaltas, 
Rimeika kunigus suėdęs. Kokiu 
bildu suėdė, niekam nerūpėjo. 
Žinojo lik, kad suėdė, nes matė, 
jog kunigų nebėra. Už lai viso
se žmonių kalbose, piktuoju ir 
geruoju ir juokais, vis Rimeika

Nė pamokslo,

—Tas tai jau nebeišpakutavos 
niekuomet už lokį darbą. Gerai 
pasakė klebonėlis išvežamas, — 
aimanuoja moterėlės.

Rimeika, išgirdęs, tokias apie 
savu kalbas, net nutirpo. Galva 
jam sukasi, nęgali suprasti, ko
kiu bildu krinta ant jo galvos

Dievas, rodos, težino jo širdi , 
skausmą ir nesmagumą,

bonu, dėl tų paveikslų.

(Bus daugiau).

fa

Koncertas ir Balius
— Surengtas —

SUS. LIET. SOC. DAIN. AM
ERIKOJ 1-mo Apskričio

M. MELDAžIO SVET, 
2242 West 23 Place

Pradžia 8 vai. vak.
įžanga 35c. ir 15c.

dėl 
kle-
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Subatoj irželio-June 28, 1919
Surengtas tikslu susivažiavimo/ delegatą Sus. 

Liet. Soe, Dain. Am.. Gerbiama visuomenė kvie
čiame skaitlingiausiai atsiankyti, nes dalyvaus vi-

*

si chorai Chicagos priklausanti Susivienijime.

Su pagarba S. L. S. D. A.

Didelis ir 
Puikus

—-

TAUTIŠKŲ KAPINIŲ

Pėtnyęioje, 4 Liepos-July, ’19 
Blinstropo Darže

(Ijcafy Grovc)
Pradžia 10 vai. ryto. įžanga 25c.
*. «■—> — '■» .... .. -“»•••• . «... . ...... .*.«*..* Ja .. ...» I ui —. . . *.«»,. - ....... Į........   I n I- - ... Į .... || - , . _ .... ... . .............„.............. ,įx, | ,

Šis piknikas yra rengiamas ne naudai kokios pavienės organizacijos, bet 
naudai organizacijos kuri yra visą Chicagos ir apielinkės 1 Jeluvių-Taiitiškom 
kapinėm. Pertai rengėjai širdingai kviečia kuoskaitlingiausiai atsilankyti vi
sus bi* skirtumo ant šio Pikniko. KOMITETAS.

PASARGA: Važiuojant paimkite Arclieb Cicero karus ir važiuok 
iki sustos, tada paimkit Willow Springs karą, kuris nuvež prie daržo.

Didelis Iškilmingas Piknikas
Rcngiamas Chicagos 4 progresyvių draugijų 
D-tės 1). L. Keistučio, D-tės L. Jaunikaičių D. »M., 

.D-tės Brolių Seserų Am. ir D-tės J. L. D. P. Kliubo 

NEDĖLIOJĘ, BIRžELlO-JUNE 29 d.> 1919

NATIONAL GROVE, RIVERSIDE, ILL.
Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 25c.

Nuoširdžiai užprašom visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į šį pikniką, nes puiki muzykė 
grieš visokius Šokius, kur galėkite linksmai pra-

---------------- -- ■: -.................-" - ■■■------------------------

leisti laiką ir atsikvėpti tyru oru. Kurie turit pir
kę serijas nepamirškite bu 15 prie dovanų.

Kviečia KOMITETAS.
PASARGA: Važiuokite 22-ros karais iki su

stos paskui La G range iki pat daržui.

Programas susidės iš dainų, 
prakalbų ir dcklemacijų. .Kal
bės drg. Dundulienė ir keletas 
kalbėtoją nuo LMSA. pirmos 
kuopos ir vietiniai moksleiviai, 

taipgi du moksleiviai kalbos an
gliškai, ir vienas daktaras. Kvie
čiame kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti lietuvių visuomenei.

KOMITETAS.

prastą dieną mažai kas iš so-

LIETUVA BUS NEPRIGULMINGA 
Kur vienybė ten ir galybė

Rengiamas milžiniškas

PIKNIKAS
Bendromis keturių draugijų

Simano Daukanto T. J. Kliubo Liet. Darbininkų Dr-jos Ame
rikoj, Dr-tė Lietuvos K. Mhidaugio, Dr-tė šviesybės Lietuvių

— Atsibus —

Nedelioj, Birželio=June 29,1919
---- •—f.--- :--- ------- ,-----------------------------------

BERGMANAS GROVE, 
Riverside, III.

—.............   • III Vii —.

Pradžia 9 vai. iš ryto Įžanga 25c porai
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant musą iškilmingo pikniko, nes 

šitas piknikas nėra surengtas tuomi liksiu, kad išnaudojus publika, bet luomi 
kad užganėdinus jamluoihehę. čionai yra puikiausios vielos dėl pasilinks
minimo ir pakvėpavimo tyro oro po žaliais lapotais medžiais. Taipgi Ims 
puikiausia muzika, grieš lietuviškus ir angliškus šokius. Iškalint užtikrina
me, kad busite užganėdinti. Kviečia visus rengimo KOMITETAS.

Kuris atsibus

NEDĖLIOJ BIRŽELIO 29 D., 1919

Pradžia 9 vai. ryto

G. M. C1IERNAUCKO DARŽE, LYONS, ILI

(žanga 30c. porai.

Draugystė Lietuvių Darbininkų Sąjungos
— Rengia —

Dideli Pikniką
Gerbiamoji visuomenė, kviečiame visus skaitlingai atsilan

kyti anl to musą perengto pikniko, kuriame turėsit proga pra
leisti linksmai laiką anl tyro oro po žaliais lapotais medžiais. 
Taipgi nepamirškit, kad tas piknikas bus paskutinis šlapias, 
ant kurio galėsit gauti visokiu skanią gėrimą ir užkandžių, nes 
daugiau lokių pikniku litelius, nes nuo 1-mos Liepos užsidarys 
gėrimai. Taigi visi ura ant to pikniko be skirtumo, didi, maži, 
seni, jauni. Kviečia KOMITETAS.

♦ ______________



NAUJIENOS, ChlcagO, III.

i KORESPONDENCIJOS!
L -------- ----------- -------- --------------- - -........- —

BROOKLYN, N. Y. meniskai pažino visus dclcgn- 
I tus, ir nuskyrė čcsntilį, šimulį,

Irgi “Lietuvių Seimas.“

Birželio 23 d. Vanderbilt te
atre įvyko taip vadinamas “N. j 
Y., N. J. ir Conn. lietuvių Sei
mas“. Seimų atidarė rengimo 
komisijos pirmininkas, patarda
mas išsirinkti valdybų, (įdega-Į 
tams neužsiregistravus. Veik

šivicka, kun. Ambotn, Stalionai- 
tę ir Vaškevičintę į minėta ko
misija.

Presos komisijon be “klapa- 
to“ pirmininkas nuskirta I. 
šeini, serž. Vaškų ir kun. Am- 
botų.

Taigi, matote, kiekvienoje ko
misijoje pateko po kunigų ir po

visi mielai ant to sutiko ir vai- newarkietį (tas miestas yra vie- 
dybon patenka: pirm. Staknis na Nitus Anglijos klerikalų tvir- 
viee-pirmininku Masandukas lovių).
(nes kitų kandidatu neatsirado) Ix . .e 1 _ . I)a vienas delegatas, mat vi.Sekretoriais tampa 1 umasonis . . . . ..., . . . i nujausdamas, kad susirinkusiosir kun. Kasakaihs. ... . .I moterėlės bei vyreliai ne įstengs

Benkant rezoliucijų komisija, 
pirmininkui atsitinka nelaimė 
su parliaiiK'ntarėmis taisyklė
mis; jų pataiso česnulis, pra- 
įnšdamas, kad delegatai neturį 
susipratimo. Tuomet 108 balsais 
prieš 26 suteikiama galios pir
mininkui skirti rezoliucijų ko
misijų. Pirmininkas, turbūt, as-

akyviai žodžiu dalyvauti Seime, 
Įnešė išrinkti “kalbėtojus“, bet 
tas įnešimas atmesta.

Beje, buria pamiršęs (trauk 
po plynių tų laisvamanybę!): 
Seimas iškilmingai atsidarė su į 
“Tėve musu" ir “Sveika Mari-‘ į
ja", kaip, anot atidarytojo, ir ■, 
pridera “kiekvienai civilizuotai j

tautai".
Taip dalykams augšlyn ko

joms atsistojus, po to kaip visa 
' valdyba su komisijomis išren
kama, prieinama prie delegatų 
regisi raci jos, t. y. prie klausi
mo, ar tikrai tie žmonės už val
dyba balsavo, kurie turėjo man
datus. Kadangi žmonės tame 
laike pradėjo kaž-ko vaikštinė
ti, lai tas gilus klausimas ir ne
buvo išrištas. Bet mandatų esu 
apie 291. gi atstovų pribuvę a- 
pie 261, ir valdyba su komisijo
mis pasilieka. Užsiregistravi
mas reporterių: nuo “Tėvynės" 
M. Vasiliauskas; !mio “Garso" 
••patu mansius šimutis. K|itu
ne ra. Bėda.

Rengimo komisija, matyt, 
neįshngd^iųa paduoki flieno- 
tvarkio, paveda tų padaryti Ši
mučiui. Dienolvarkis (ilgas. 
Žymių dalį užima pasveikini
mai.

Ateina vienas it užklydęs pau
kštelis, pasveikinimas nuo 
“Draugo". Aukų nuo draugijų 
atsiranda $60, palįs delegatai s li
aukoj i $132.91. Viso $192.94.

Pasveikinimai pasiųsta popie
žiui, Wilsonui ir kitiems, (te

galima tiek pasakyti, kad dai
nuota gražių, dainelių ir šiaip 
gražiai žaista. ,

.laimimo atsilankė mažai. 
Daugiausia vedusieji (apie 200 
ypatų) su savo šeimynomis link
sminos Wasbingtono pakalnėje.

Kadangi Micbigano valstija y- 
ra “dry“, lai kitokiems senovės 
papročiams čionai vielos nebu
vo. Visi gražiai pasišnekučiavę, 
praleidę kelfltų valandų tyrame 
ore, apie, šeštų valandų vakare 
užbaigė piknikų ir keliavo na
mo.

Draugystei vis-gi liko keletas 
desėtkų dolerių pelno.

— A. Liutkus.

CLEVELAND, OHIO. 
Reakcionieriai veikia.

Sulaukėme to, kas buvo Rusi
joj carų gadynėj. Net paprastų 
susirinkimų be leidimo iš vald
žios nebus galima laikyti. Birže- 
lio 25 dienų turėjo įvykti LDLD. 
kuopos susirinkimas, bet svetai
nės savininkas užreiškė, kad 
miesto valdžia įsakius 'neduot 
niekam svetainės be leidinio. 
Bušai jau nuo senai buvo perse
kiojami; jų susirinkimus išvai-

MICH) 5LIN
Tires Not High Priced

Because of their superior ąuality and remarkable 
durability an impression exists that Michelin Casings 
and Michelin Ring-Shaped Tubes are high priced

To satigfy yourself that thi» h not go 
Just compare these favorable prtces with 
prices you are asked to pay for other 
tires of anything likę egual guality

--------  Fabric Casings

30
32

34

•<

*21-50 
24-so’

35’s1 

—Oversize Cord Caaings— 
34 x 4

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank

SIUNČIA PINIGUS | II ETŲ VA
ir gvarantuoja

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y. A

YRA ATSIEKIAMA
90 BONKU ALAUS UŽ $2.00 _ 

Be apgavystės. Persitikrinkite patįs.
SCHRUMM-SCHRUMM CO.

atsiųs už mažų kainų $2.00 išsunkta iš sclyklos, apynių, ir kitų
priprovų užtektinai pagaminimui 90 bankų alaus, kuris maistingas 

verte ir skoniu viešina visus naminio išdir
binio alus ir lyginas tikram Pil.sner ir Muen- 
i hener’o aludariui.

Schruinm-Schrumm yra tik vienintelis iš
dirbėjai tos rųšies, kuris kiekybe ir kokybe 
duoda pilnų užganėdinimą.

Kiekvienas gali lengvai pasidirbti savo 
namuose.

Musų pakini visai neturi savyje aleohol ir 
tokiu budu galima siųsti i bite kokių sausų 
valstijų.

Mes užtikriname užganėdinimo pasekmes, kitaip bus grąžina
mi pinigai.

Iš kalno užmokant pinigus už $2.00 (mbney order) (’. O. 1). 
$2.15 (du dolerių 15 centų).

SCHRUMM-SCHRUMM COMPANY
2024 Lincoln Avcnue
Reikalaujame agentų.

riausiais “bit“ manding, buvo 
pasiuntimas 'pasveikinimo Dr. 
Morrisonui, vienam Amerikos 
Taikos Delegacijos patarėjų, 
kuris rezignavo iš savo vietos, 
nes m pritarė Kolčako pripažini
mui ir sųjtmgiecių politikai Bal
tijoje. Pasikalbėjime su Uni
ted Press reporteriu, birž. 18 
d., minėtas Dr. Morrison pasa
kęs:

“Aš negaliu gelbėti tai politi
kai, kurių sajungiečiai varo lin
kui Paballijos valstybių, bū
tent, remti jas tol, kol jos nau
dingo; kovai su bolševizmu, bet 
bolševizmą sutriuškinus induoti c

jas vėl Rusijai, pridedant dar 
musi’i geriausius linkėjimus.”

Iš kilų rezoliucijų verta pa
minėti: reikalavimas pripažinti 
Lietuvos Respublikų, protestas 
prieš lenkus (kuris, anot kun. 
Petraičio, esųs “skystas"), pro
testas prieš tautininkų šmeižtus 
(ši rezoliucija buvo ilgesnė ne
gu ta, kuri reikalavo pripažinti 
Lietuvos Respublikų), pritari
mas kariuomenės organizavi
mui, pritarimas Tautos Fon
dui ir “Liet. Ratui. Kryžiui," 
rezoliucija raginanti “vieni uo
sius" visur kelti protestus prieš 
bolševikus (lietuviškuosius), ir 
viskas.

Seimas pasibaigė Amerikos 
bei Lietuvos himnais, “Tėve mu
sų" ir “Sveika Marija,” atlikęs 
“didžius darbus” Tėvynei Lie
tuvai ir šventai Katalikiškai 
Bažnyčiai, be Uotoio triukšmo, 
nes nebuvo nei tų bedievių tauti
ninkų nei tų bolševikų. Amen.

— Šarūnas.

kydavo, bet lietuvių paprastų 
susirinkimų iki šiol netrukdy
davo. Dabar gi, norint laikyti 
bile kokį susirinkimų, reikės 
gauti leidimas iš valdžios. Na, o 
jeigu pasirodys, kad organizaci
ja valdžiai neištikima, “bolševi
kiška“, tai leidimo negaus.

Je, reakcijos dantįs su kiek
vienu išauštančių rytojum daro
si aštresni. — Savoy.

MASS. LEGISLATURA SVARS
TI LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS REZOLIUCIJĄ.
Boston, Mass. — Praėjusį pa

lu delį MassachuseRs legislatu- 
ros bute buvo svarstoma Lietu
vos mepriklauson^ybės rezoliu
cija, kurių įnešė legislaturos na
rys Stone, Vilniuje gimęs žydas. 
Tų rezoliucijų jam padėjo su-

taip:
BKZOI UCIJA Už LIETUVOS

35 x 5

51^ 
'58M 
68-oo

Tubes > 
$3.95

4.20
4- 50
5- 50
5.70 

Tubes
5-70
7.IO
8.30

Michelin Tires Are Made In 
One Quality Only 

The Best
SOUTHWEST TIRE COMPANY, Ine.

2038-40 West Thirty Fjfth Street 
3475-77 Archer Avenue

Vienintelė Lithuanian Tire Co. Chicagoje

Kaipo specialis paaklnimas šio dienraščio skaitytojams mes 
atrokuosime 10% nuo viršminėtų kainų iki ir priskaitant Liepos 
5-tą dieną, 1919 m.

, Pirkite Dabar.

CUSTRR, MICH.

Rusiškos ir Turkiikos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie R902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. II,L.

Bridgepoit Pa nting & Hardware Gompany 
(Nol Ine.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
nnvimo.

Malevos, aliejai, lakeriai, Šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik. 
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Haisted Street, Te teplione Yards 7282

Ūkininkų piknikas.
Birželio 22 dienų šios apielin- 

kės ūkininkai (surengė pas 
“Baibakų” piknikų.

Buvo ir programas. Jaunos 
mergaitės sudainavo koletų dai- 
ncliiy Paskui prasidėjo kalbos. 
Publikai labiausia patiko Kaži-1 
miero Paziero kalba. Jis kų- 
lik nesenai sugrįžo iš Franci jos. 
Kalbėjo apie kareivio patyrimus 
karės lauke. |

Pabaigus kplboms prasidėjo j 
lenktynės. Lenktyniavimai I 
jaunos mergaitės, o paskui riebi 
moteris su sena... Senoji lai-, 
mojo.

Buvo taipgi ir šokių.
— Jo. Geriba. |_______ i

GRANll RAPIDS, MICH. |
Birželio 22 dienų, S'mano 

Daukanto Draugystė, S. VVald- 
miller girioje surengė pirmų 
piknikų. Nors buvo garsinta, 
kad grieš labai puiki muzika ir 
bus kitokie pamarginimai, bet 
tame puikiausiame piknike ne
girdėjau jokios muzikos.

Apie kitokius' pamarginimus

NEPRIKLAUSOMYBĘ.

“Kadangi pasaulių gerbūvis 
ateityje prigulės n3b teisingo 
ir bešališko Europos karės klau
simų išrišimo, taip kad visoms 
automs, kaip jos nebūtų mažos, 
jutų duota laisves nuspręti sa
vo likimų ir progos gyventi nuo
savu gyvenimu; o

“Kadangi Suvienytų Valstijų 
valdžia yra skaitoma didelė 
mažųjų tautų teisių gynėja; ir

“Kadangi Lietuvos žmones 
caržygiškai savo darbais ir Ii uo
sti pasiaukavimu šitoj karėj pa
rodė. verti esu laisvės palaimos;

“Todėl tenka nutarta, jog 
Vfassacįiusetts ^ald^ia yra tos 
nuomonės, kad Lietuvos liaudis 
nitų la sva ir neprigulminga, ir 

kaipo tb reikalauja paprasčiau
sia teisybės supratimas, kad pri- 
lažinimui ir užtikrinimui Lietu

vos žmonėms pilnos nq)rigul- 
mybės Taikos Konferencijoj tu
rčių bnt padarytas tam tikras

n

...... 1 ------ 11 .—--------- — — ----- ------
AS, ADOMAS a. karalauskas. sekančiai rašau.

AA labai sirgau per 3 metus. nuslnbn#jęs pilvelis buvo Dispe» 
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjirnas Kraujo, inkstų, Nervu ir 
ibeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie* k.a4 
iH-gjvensių Vistu jieškojau sau pagelbos, uesigailčjau visoje Ame 

•koj ir už rubežių, bet niekui negavau savo sveikatai pagelbos
Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto 

o, Nervatona, Inkstų ir Reuniattsuio gyduolės, tai po suvartojimu* 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėl. gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu 
matiznias pranyko, diegliai nebebadė pu krutinę. Vidurių rėžimą 
lėnvko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas m 
vaitė po buteli Sahitaras, Bitteria ir po 3 mėn. savo paveiksi* pa 
mačiau toki skirtunui kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras 1113 lįstų ge 
radėiistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem « tokiai* 
atsitik, linais patariu nuoAirdiai kreipties p re Salutaras:

S AL U TARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltreiias, Prot

1707 So. Haisted SU Teiepbone Canal 6417 Chlcago, 111

nutarimas;
“Tolinus tebūna nutarta, kad

šios valstijos sekretorius nusiųs
tų šitos rezoliucijos kopijų Su
vienytų Valstijų IVezjidentu'i 
'Taikos Konferencijoje ir šios 
valstijos senatoriams Kongre
se.“

Apskaitoma, kad rezoliucijos 
i:ęduntinqjim!as atsieis Mass. 
valstijai į $4(M).

Pirmininkauti prie šitos re
zoliucijos svarstymo buvo pa
kviestus adv. F. J. lįtgočius, Lie
tuvių prisirinko pilnas State
Ifouse. Įžanginę prakalbų ang
liškai lasakė pats pirmininkas 
Bagočins. Paskui jo pakviesti 
kalbėti adv. Kavaliauskas, Wor-
cesterf) kun. Jakaitis, So. Bos
tono kun. Urbanavičius, tech
nologijos studentas Dembins- 
kas, inžinierius Žiuris, bankie-l 
rius Kavaliauskas ir kiti. Į

— “Keleivis.”

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

39 So. State St., Kampas Monroe.
Ekzamiįlavintas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 viikare 

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.
0Q

Pastaba Akinių Nešiotojams
Duok išegzaminuoti savo akis išnaujo, naujausiu elektrikiniu apa
ratu. Persitikrink, kad t........ , .
regėjimo. • 1 Utdi

stiklai, kuriuos vartoji, yra geri dėl tavo

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės
Phonografą, pasilikusį SHiikrovo-

I je, šita mašina beveik nauja, prie

EGZAMINUOJA AKIS 
DYKAI

jos randasi rinkinys 
21 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phonugrafų. kuriuos 
mes parduosime ui 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

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

tes, kurį mes parduosime už $325. 
IEI GYVENATE UŽM1ESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 

ši yra stebėtina pro- 4a. Ateikite arba raSvkite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
d810 W. Harriaon St. Chicago, III. 
\tdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

I>R. EOMUNO 
CHMIELINSKI

1174 Milvvaukee Avė., 
Arti Division gatvės,
W.Wieczorka Aptiekoj v

PRIIMAME AKINIUS PERTAISYMUI.
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedėlioj 

nuo 9 ryto iki 12 viii, dieną.

L H 1B E IK T Y
CASH

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

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

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris
1920 So. Haisted St.v Chicago.

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall BIv.
Tel. Rockwell 1681.
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CHICAGO, ILLINOIS.
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NauJtenos eiaa baHlm, IfeUrlant 
nądcldienius. Leidftla Naujienų Ben- 

1739 S. Halated St., Chicago, 
ĮĮiT — Telefonas: Canal IMf 

Užsakomoji Kalnai 

□dragoje — pačtai 
Metms.............. .
Pusei meto............ ..
S rims mėnesiam^ 

viem mėnesiam
Vienam mėnesiui ........ ..

CMcagoje — par ndHo|o|tM>

3 iena kopija .................... .. .
avaitei ................................  12

||0ne*iai.............. .. W
Su vieny! om ValstljoaK M Cklcaloj. 
vaitu:

Metrus............................  M00
Pusei meto........ . ...................
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui........ 16

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

16.00
8.50
1.85

Bereikalingas 
užmetimas.

Naujienose tilpo straipsnis, 
kritikuojantis tuos socialistus, 
kurie nepripažįsta taip vadina
mų mokslinių socialistų, t. y. 
tokių socialistų, kurie giliai stu
dijuoja socializmų ir savo tak
tikų taiko prie šito mokslo dės
nių. Tečiaus nebuvo pasakyta,

kurie nematytų reikalo studi-

mente buvo žodis “turbūt”, ku
ris turi abejojamųjų prasmę.

Draugas pasigriebęs šitų ne- 
pozityvį argumentų daro jį po
zityviu ir tvirtina, buk socialis
tai esu priešingi šviesai [turbūt 
apšvietai?]. Jis užreiškia, buk 
“tiesa sako tie, kurie tvirtina, 
kad studijavimas kenkia socia
lizmui.” Šitokis užreiškimas 
nėra aiškus. Koks studijavi
mas? Jei visoks, t. y. aplamas, 
ncišimant ir paties socializmo, 
tai jis nekenkia, nes visapusiai

pie socialistų “laisvųjų meilę”, 
vaikų nuo tėvų atėmimų, 

turtų ĮKisidalinimų ir kitas kuni-

biamas ncsųmoines |apic soci
alizmų. Jeigu kalbama tik apie 
sprcialę apšvietę, t. y. vedančių 
prie profesijos, tuomet yca ki
tas klausimas. Labai didelė da
lis profesionalių mokslininkų a- 
pie socializmų ir nusimanymo 
neturi. Ne lik sociologiniais 
mokslais jie neužsiima, o daž
nai negali, ir reikalo neturi, 
studijuot kų kita kas neturi ry
šio su jų profesija. Jeigu da

sionalių mokslininkų yra užin- 
teresuota kapitalizmo palaiky
mu, tuomet bus aišku, kad jiems 
socializmas yra neapkenčiamas; 
ir no tik studijuot jo jie negeid
žia, bet spiaudo į jį, kaip ir mu
sų dvasiški tėveliai.

nuo pat mokėjimo skaityt-ra- 
šyt iki kol tik žmogus gali pa
siekti. Socialistų organizacijo
se nemokančių skaityt ir rašyt 
kaip ir nėra, o kiek jų, yra para
pijose ir kleboniškose organiza
cijose.. . Jei Draugo redaktorius

ti cniaža vardų žmonių, kurie 
skaityt-rašyt nemoka. Socialistų 
tarpe tokių nėra. Todėl, kada 
tūli musų draugai ima karščiuo
tis ir nebepaiso apie musų (so
cializmo) mokslo dėsnius, mes 
turime tiesos pastatyt jiems ar
gumentų.

Mes galime užtikrinti, kad ir 
Naujienų redaktorius, ir gero
kas skaitlius kitų lietuvių socia-

na giliai ir plačiai, ir, nors jos 
neužgiria, bet ir nespjaudo į jų

Kiekvienas lietuvis so 
cialislas žino apie katalikybę nc- 
ipažiau, kaip pusėtinai tikėjimo 
jišsilavin^ parapijomis. {Dide
lis katalikų ir savo tikėjimų kur 
kas mažiau pažįsta, negu socia
listai ir net laisvamaųiai. Kas už 
tai kaltas, lai atsako patįs lietu
viški klerikalai.

zma.

Ar bus 
susitaikymas.

Draugai kairieji ir dabar ne
pakankinti Naujienų pakraipa 
ir jų redakcija. Jie sako, kad 
dabar da blogiau, nes dienraštis 
nesilaikąs frakcijinės pozicijos, 
ir, neduok dieve, da suklaidin
siąs kokį bolševikų. **

čia norime atkartot, kad da
bartinė (redakcija, |i>|inulania 
vietų, aiškiai pasakė, jog ji at
sako lik už nuomones, išreikš
tas pačios redakcijos. Dabarti
nis redaktorius neturi gana lai
ko ceiizuruoti visų korespon-

svarbus, kad be jų lietuviai so
cialistai žymiai skirtųsi, gal juos 
negalima bi|tų padaryti. Bet 
buvo ir yra tik frakcijiniai už
sispyrimai kad ir menkuose 
klausi m udsų; todėl enisitaiky
mas buvo ir yra galimas. įino- 
ma, niekad negalima bus susi
kalbėt su tais fanatiškais frak- 
cionieriais, kurie skelbia, kad 
ir colio jie nenusileistų, kad ki
tos frakcijos drauge turėtų 
klauptis ir melsti atleidimo, kad 
drg. Stilsonas turėtų likti Nau
jienų) bosu ir tt. Kodėl Stilsonas, 
o ne Šukys ar kas kitas? šitos 
rųšies fanatikai kraustosi iš gal
vos arba yra bisteriški lig()ųjtu 
ir jų niekas neišgydys. Tai “lio- 
pless aisc”, kaip anglai sako.

Naujienos yra socialistų įstei
gtos, spcialistiškai propagandai 
leidžiamos ir vedamos, jų bend
rovės direktoriai yra išimtinai 
socialistai, ir jos yra linkusios 
darbuotis, kad lik socialistų ju
dėjimas nebūtų bereikalingai

nes • nes tikiu, kad, anot ii. Kristaus, 
č tautininkų šaukiamam visi palaimintieji luojaus nueis 
ii Chicagoje. į dangaus karalystę, paliks mus

j Tai tautininkų draugystė, 
pritari

gija yra tolygi tos bobos “psy

Aišku taip pat, kad “Lietuvai liuosus ant žemės, 
gelbgl Draugija” yra tautinin
kų draugystė, nes A. L. Dakta
rų Dr-ja yra tautininkų rankose, 
o ir dominėtos pavardės tai pa
rodo. Keista, kad tarp tų pa-

J. Baltrušaitis.'

Nesuprantama Pschy 
ekologija.

įsisteigti sau valstijų, kuri ne
turėtų nei galo nei krašto nuo 
jūrės iki jūrės...

Labai galima, kad juos gali 
sutikti ir tos bobos likimus. Pa
gyvensime — pamatysime.

a —K. Sėjikas.
I

palėkti negali, bot eina, ten kur 
jį vėjas neša. Ir menki mat 
sutvėrimai moka iš gamtos pa
jiegų pasinaudoti ten, kur to 
jiems reikia, nors to jų nei jo
kia mokykla nunokina.

vardžių yra viena |ne tautininko 
ir ne 
to). Ta pavarde yra Dr. 
Montyidas, “Naujienų 
torius.

Raudonasis Kryžius 
liai organizavosi 
riaus 
tai ta

Revu Rėvai
karinininko (ne militaris- 

A.
redak-

origina- 
karci. Gc- 

sakant: karės pagelbai. Už 
draugija greitai tapo visų 
militariškų valdžių pripa- 
ię uoliai remiama. Žino
mo (sužeistųjų globojimo) 

tik priedanga.

žinia 
niŠku 
priedanga yra 
Tikrenybėje — tai pertaisymas
pagulusio maisto kanuolėms. 
Tarpe karių (ramiu laiku) Rau
donasis Kryžius šiek-tiek gero 
padaro. Ret jo vyriausias tiks- 
lasjiuvo ir yra tarnavimas ka-

S. Goldstein, kalbėdamas

ninku rašinius. Kad ir atliktų 
laiko, visgi jis nėra tas žmogus, 
kuris stengtųsi užčiaupti burnų 
socialistams, kurie turi skirtin
gas nuomones viename ar kita
me klausime. Jis laiko dienraš
tį atvira socialistų argumentavi
mui, pasitikėdamas, kad skaity
tojai mokės atskirti sveikus ar
gumentus nuo nesveikų. Tik 
demagogai, tik, užkietėję frakci- 
onieriai smaugia kitų socialistų 
nuomones.

Bet, kaip sakyta, nesutinka ir 
reikalu nėra sulikti su individu
alių rašytojų visomis nuomonė
mis. Ir kas redakcijų kritikuo
ja už kitų sandarbininkų nuo
mones, tas yra pametęs liogikos 
sensa.

Naujienų skaitytojų skaitlius 
ir jų finansinis stovis buvo už
tektinai geras, kada dabartinis 
redaktorius paėmė jas vesti. Jis 
nei kiškučio ne pablogėjo jr da
bar. Taigi bereikalingai džiau
giasi tie vyrai, kurie sako, buk 
kairiųjų galybės augimas pri-

torių ir užimti vidurinę pozici
jų. Naujienoms netekus atsa
komojo redaktoriaus, buvo 
kviestas ir ju senasis redakto-

tos sąlygos pasirodė persunktos 
bendrovės direktoriams, todėl 
jie kreipėsi ir pas dabartinį Nau
jienų redaktorių, kuris tiesų pa
sakius, nėra linkęs būt frakci- 
jiniu fanatiku.

Dabartinis redaktorius, už
kenkdamas savo profesionali m 
darbui, apsiėmė dienraštį vesti, 
tikėdamas, kad mažu galima 
bus į vienybę suveslį krinkantį, 
į frakcijas besiskaklantį, berei
kalingai tarpsavinę kovų ve-

mų. Jis matė ir vienoj ir kitoj 
pusėj perdaug griežtų užsispi- 
rimų, kuris įvyko tik dėl kelc* 
tos laikinių klausimų. Jam ro
dėsi ir rodosi, kad visi lietuviai 
socialistai yra revoliudiniai 
socialistai, be buržuazinių ir 
tautinių tendencijų, todėl šio- 
kic-tokie kompromisai sujung
tų juos į krūvų. Griežtame re
voliucijos laike kompromisai 

galėtų būti - nereikalin
gi ir kartais kenksmingi. Bet re
voliucijos Amerikoj da nėra. 
Kol ji ateis, da gali daug žmo
nių iš vienos frakcijos nukrypti 
į kitų. Kada mes turime net 
perdaug darbo darbininkų mo
kinime suprast savo interesus ir 
organizuot, kada musų priešai 
įvairiais biuKiis musų darbų 
trukdo ir stiprinasi, tuomet so
cialistų tarpsavinė kova, kuriai 
ivek visos jiegos išeikvojamos, 
yra tikras prasikaltimas. Velyk 
save kiek nors pasiaukuoti —

sileidimų, kad tik nepaskendus 
pilnai į tarpsavinę kovų ir nie
ko neveikus darbininkų niinio- 
'se. Kad iie nusileidimai butų

cialislai, gali sustaikyti, nežiū
rint menkų skirtingumų nuo
monėse. Jie Kali pasiskirstyti 
tik tada, kada jų jiegos (didelės 
ir kada net viena frakcija yra

sitaikyt negalima lik tuomet, 
kada yra žymus skirtingumai 
tarp frakcijų, arba kuomet dėl 
bizniškų, ambicijinių ar kitokių 
išrokavimų nenorima taikytis.

Viena didelė korporacija.

Steigimus “vienos didelės uni
jos” idėja platinasi. Vėliausiais

P. Davison, Morgano firmos 
atstovas, ir Frank A. Vandcrlip, 
Rockefellerio atstovas.

Tie ponai buvo’ Europoj. Jie 
matė badų, ligas, bedarbę, kuri 
žudo imliomis žmonių. Jie ma
tė chaosų, kuris gręsia musų ci
vilizacijai. Jie matė taipgi ir 
tų progų, kuria gali pasinaudoti

kad padidinus savo turtus. Pa
saulis kreipiasi į ponių Amcri- 
kų. Amerika privalo gelbėti pa
saulį. Kokiu bildu? Tie kapita
lo atstovai atsako:

“įsteigimu vienos didelės kor
poracijos.”

Ta didelė korporacija, remia
ma valdžios, vedama bankic-

ti ir atstatyti Europą, padaryda
ma sau neblogų pelnų.

Prie paprastų apystovų tie 
ponai pasitenkina neorganizuo
tu privatiniu bizniu. Vienok 
krizini užėjus lieka lik vienas 
išėjimas — vienybė!

Bankieriams — viena didelė 
korporacija; darbininkams — 
viena didelė unija!

— Scott Nearing.

Dvi Palaimintos Dr-stės.

Naujienose 10 dienų birželio 
“Lietuvių Ratelių” skyriuje 
raudame dvi keistas žinias iš 
Cbicagos lietuvių:

“Lietuvai gelbėt draugija” ir 
“Draugystė Palaimintos Lietu
vos.”

Pirmųjų (organizuoja Ameri
kos Lietuvių Daktarų Draugi-

kryžiaus,” kurios nevalia Ame
rikoj organizuoti. Vardas ki
tas, bet tikslas tas pats.

Gi “Draugystė Palaimintos 
Lietuvos” sušaukė laiškais savo 
susirinkimų, kame tarp kita ko 
tie tautininkai priėmė rezoliu
cijų su kliauZe, kad lietuviška 
armija da nebūtų organizuoja
ma, kolei nebus pačių žmonių 
išrinkta valdžia (turbūt, Lietu
voj). “Lietuva” talpindama tų 
rezoliucijž, šitų kliauzę išbrau
kusi; “Naujienos” gi pilnai vis- 
kų išspaudinusios.

Aišku, kad “Draugystė Palai
mintos Lietuvos” stoja už “lie
tuviškos armijos” organizavi
mų, tik dar nori kiek palaukti

Musų “Lietuvių Raudonasis 
Kryžius” organizuojasi karės 
laiku, tai jau tas pats faktas ro
do, kad jo tikslas yra karė.

Musų “Lietuvių Raudonasis 
Kryžius” organizuojasi tuo pa
čiu laiku, kada smarkiai rėkau
jama apie organizavimų “lietu
viškos armijos” ir vedimų lietu
vių karės su lenkais ir bolševi
kais. Tai kitas faktas, kad tas 
“Lietuvių... Kryžius” bus kru
vinas karėje, kruvinas lenkų 
krauju ir lietuvių) darbininkų 
— bolševikų krauju!

“Lietuvių... Kryžius” gydys 
žaizdas tamsiųjų nesusipratu- 
siųjų lietuvių armijos narių, ku
riuos suželš' ar lenkai, ar susi- ’ • • • pralusieji lietuviai (bolševikai),

Mokslo Žinios
Bušo ŠERNAS.

Senovės danty gydymo 
budai.

—Žmonės augina kates pe
lėms gaudytu. Dabar vienas 
laikraštis praneša, kad anarchis
tai subruzdę kates šaudyt. Ma
tyt, jie nori išgelbėt peles nuo 
kačių. Bet kuogi peles geres
nės už kates?

princi- 
apšau-

sf erose 
etikos, 

visuomenes

pasiųs į karę su priešais. Tiesa, 
kad lenkai, k;(ipdĮ buržuazijos 
valdžia, yra priešai. Bet bolše
vikai, kaipo lietuviai darbinin
kai, yra tikri draugai tų lietuvių 
darbininkų, kurie norima suor- 
ganizuot į tų neva “lietuviškų 
armijų.” s

“Lietuviška armija” vadinta 
vokiečių ILindenburgo liuosno- 
rių armija, kuri puolėsi ant Lie
tuvos bolševikų vasario ir kovo 
mėnesyje 1919 m. Dabar lenkų 
armiją vadins “lietuviška armi
ja,” ijies jau musų tautininkai ir 
klerikalai tariasi su Lenkijos
buržuaziška valdžia vienyties 
prieš bendrų priešų, prieš savo 
tautiečius susipratusius darbi
ninkus — bolševikus.

Abi tiedvi draugijos yra tam 
pačiam galui; lik jų vardus vei

ka d par.o- 
fikslus, —

kėlų biskį pataisyti, 
(lytų jų tikruosius 
būtent, šiaip:

1) “Buržuaziškai Lietuvai 
jos karei gelbėt Draugija;”

2) “Draugystė Buržujų Pa
laimintos Lietuvos.”

Abi draugijos yra lietuvių 
buržujų-kariiiinkų draugijos.

Antrosios draugijos organiza
torių vardų “Naujienos” nepa
duoda, tai nežinia, kieno jie 
draugai, o pirmosios, tai šiuos 
paduoda: Dr. J. žilvitis, Dr. J. 
Kulis, Dr. J. Sarpalius ir Dr. A. 
Mon tvidas.

Keturi vardai.
Man sarmata už ketvirtųjį varr 

dų. Kiti gi trįs — “orait” tau*- 
liniukai, militaristai, anti-dar- 
bininkai (tarianti, anti-bolševi- 
kai). f

O gal tie tautininkai yra kartu 
ir klerikalai, nes mūsiškiai tau
tininkai tankiai palįs nežino, 
ar jie tautininkai, ar klerikalai. 
Bile tik darbininkų nevidonai 
buržujai, tai viskas, ko jie {nori.

“Palaimintos Lietuvos” Drau
gystė galės palaiminti ir lietu
vių daktarų įveriamųjų draugys
tę, kurios “principai” esu “re
miami pilnai ir aiškiai Raudono
jo Kryžiaus pienais ir princi
pais.”

Bukit palaiminti! to aš noriu,

ir

Dr
apie pogromus Lenkjijoj, tarp 
kita ko sako:

“Kaip pasaulis pasauliu stovi, 
karės nesiskaitė su žmonišku? 
mu. Todėl butų bergždžias dar
bas reikalauti iš karininkų pasi
gailėjimo.

Naujokas, nusivilkęs civilius 
rublis persiskiria ir su savo pa- 
žlval^oįriis. BesJ įnikti ndaimas 
šaudyti į tentas, jis pripranta 
šaudyti ir į gyvus sutvėrimus.

Tečiau, kariaujančios šalįs tu
ri prisilaikyti kai-kurių 
pų. Prasižengėliai yra 
kiami barbarais.

Ne tik augštesniosc 
prisilaikoma tam tikros 
bet net žemiausi
shiogsniai: plėšikai ir piratai ne
pavelija sau kai-kurių dalykų. 
Prasižengėliai yra niekinami 
draugų, o kartais net baudžia
mi. Iš to išeina, kad ir visuo
menės išmatose randasi kibirkš
tėlė žmoniškumo.

“Ponai” savo žiaurumu paro
dė, kad jie žemiau stovi ir už pi
ratus.

Sunku suprasti kų lik pasiliuo 
savusio žmogaus psychologijų 
Pagal sveiko galvojimo išva
džiojimus, turėtų išeiti, kad jis 
privalo dabar ir pats gyventi ir 
duoti progos gyventi kitiems. 
Jis privalėtų atsiminti, kad ne
mažai lenkų randasi kitose ša
lyse, kur jų niekas nevaržo ir 
neskerdžiaf jis privalei^ atsi
minti, kad Rusijos despotizmas

kus.
Bet pasiliuosavę lenkai ne lik 

nenori to žinoti, bet muša žy
dus ir verkti jiems uždraudžia.” 

ločiau, juk lenkų imperialis
tai ne, vien tik su žydais nedorai 
pasielgė. Jie kėsinasi paglemžti 
ir kitas tautas. Jų apetitas pra
dėjo augti, lyginai kaip tos bo
bos, apie kurių kalbama Puški
no pasakoj — “Žvejas ir auksi
nė žuvytė”.

kuri ėmė kalbėti ir maldauti lai
svės, žadėdama duoti viskų, kų 
tik žvėjis noi;ės. Žvėjis paleido 
jų be jokio užmokesčio. Kada jis 
sugrįžot namo, — užsipuolė ant 
jo boba: “Mulki tu! Būtum pa
prašęs nors naujų geldų. Matai, 
kaip mūsiškė suskilo.”

Grįžta žvejas prie jūrės ir šau
kia žuvytę: “Neduoda man bo
ba ramybės: reikalauja naujos 
geldos. Išgelbėk

Žuvytė atsako: 
cik namo ir rasi

Bet boba '
“Kvaily! Kode! nepaprašei nau
jų narni')? Grįžk ir pareikalauk 
naujų namų!”

Ir vėl eina senis pas žuvytę. 
Tečiau, boba nebepasitenkina 
naujais namais: ji nori būti di
dele pone. Paskui karaliene. Ga
lop, pareikalavo, kad ir pati žu
vytė jai tarnautų.

inanc!” 
“Nusiramink, 
naujų geldų”, 
nepatenkinta:

Senovės Egyptc buvo dantų 
gydytojai ir jie turėjo jau (liktai 
vaistų naikinimiui dantų skau
dėjimų. Ten buvo jau (liktai 
danVislų užsiimančių dantų iš
traukimu ir plombavimu. Ploni 
buodavo jie danfiis auksu ir 
paauksuodavo juos pagražini
mui. Bet duoti danelis ištrauk
ti senovės Egypto žmonės bijo
davo. Todėl senovės Egypto 
bausmių kodekse buvo už tū
lus prasižengimus dantų iš
traukimas kaipo bausmė. Nai
kinimui dantų skaudėjimo jie 
turėjo visokių val'Htų, o svar
biausiu buvo peknai kodylo ir 
kitokių aprukymo medegų. Ir 
lietuviai kodylų vartojo nai
kinimui gerklės ir dantų skau
dėjimo. Garsus senovės Rymo 
gamtininkas Plinius paduoda 
visai ne moksliškų būdų nirki- 
nimu'ii danitų skaudėjimo. Jis 
liepia paimti galvų nuo padū
kimo pastipusio šuns ir jų iš
džiovinus, sumalti kaulus. Pas
kui tuos kaulus sumaišyti su cy
pto aliejumi 'ir įkišti to miši
nio sau į ausį viena lašų ir turi 
liti t viskas gerai . Bet senovės 
dantų gydytojai ne vien gydy
davo skaudamus dantis ,bet ir 
saugodavo juos neva nuo skau
dėjimo. Apsaugojimui jų nuo

—Tasai pat laikraštis skelbia, 
kad buk vienoj labai radikališ- 
ko laikraščio redakcijoj kyšte
lėjęs laukan šnipo galas. Lukte
rėkime. Jeigu kyštelėjo šnipas, 
gal paskui jį išlįs ir visa kiau-

—Tautininkai nori organi
zuot vaiskų ir pasiųst į Lietuvą 
prieš komunistus. Na, o kurgi 
dingo generolo Klimąičio armi-

gėrusi ? — Slapukas.

—“Siųskite auksines, popieri
nes ir sidabrines bombas LDS. 
namo fondui!” — kviečia bosto- 
niškis juozapininkų brostvos or
ganas.

Sumoja nelabai sąmojingų, o 
sugestija gali kai ka labai su-
klaidinti.

Kų Stilsono braukiamas deg
tukas durnų paleidžia, Brookly- 
no Teta tuojau pasigėrėdama 
juos gaudo, uosto ir saviškiams 
uostyt duoda.

Mat, kas paprastiems norma
liems žmonėms smirda, tas sie
ros guzais užsinuodijusiems ko- 
d^u kvepia. — xy.

Kazimieras Gugis

Pas ry- 
atsirado 
Ciesorių 

ežio aks-

mionus pirmiausiai 
dantų krapštuvai. 
laikuose tam varfbjo 
linus. Petronius pirmas pasii-
diilbdino sidabrinį dantų krapš
tukų, kili vartojo jau medi
nius.

Lekiojanti sutvėrimai.

boba. Ir karalienės vieta jai ne- 
bepatinka. Ji nori
dens karaliene ir reikalauja, kad
tu, žuvytė, jai tarnautum.”

Nieko nebeatsake žuvyte. Ji 
tik sumojo uodega ir nupuolė į 
jūres.

Pareina, senis namo. O-gi žiu
ri — jo boba, nesenai buvusi 
karalienė, sėdi vėl prie suskilu
sios geldos...

Ir jeigu Dr. Goldstein nesu
pranta leiityį imperialistų ge
rai psychologijos, — tai aš jų 
suprantu.

Lenkų imperialistų psycbolo- kineliai.

likti va li

Zoologas Zscholne išleido ne
senai savo paskutinį darbų apie 
lakiojančius4 sutvėrimus. Iš jo 
išskaitymų pasirodo, kad iš vi
so skailliausi vdislių ir atmai
nų gyvų su tvarų 42000(1, gali 
lėkti jų 265000, taigi didesnė 
jų pusė. Daugiausia'i paliekan
čių yra vabalų, nes net 250000 
veislių, likusių palekiančių dalį 
tveria: paukščiai, šikšnotspar- 
niiai, lakiojančius voveres, drie
žai, lakiojančius varlės ir žu
vys, taipgi viena vėžių veislė. 
Praeityj buvo ir milžiniški la
kiojanti driežui, kokių dabar 
jau nėra, jie išnyko. Kol tie su
tvėrimai parsikeitė į lakioja
nčius,* persliikeitė atsakančiai, 
tinkamai lakiojimui visas jų 
kūnas.

Apart lakiojančių, yra taipgi 
sutvėrimai kitaip pasinaudo
jau t,i iš gamtos pajiegų, nors to 
jų nei jokia mokykla neinok’i- 
no. Paveikslan, jūrių plauki-

vę vėjui, kuris ir nuneša ten, 
kur reikia, iš kojų naudotieji 
nei nereikia. KickMk‘nų rude
nį ir Lietuvoj atsiranda vortin
kliui ir su jais atplaukia Lietu
von ir vorai. Jie čia ateina ne 
savo kojomis ,bet jų pačių pa
dirbtais orlaiviais, rodis nega
linčiais ir prieš vėjų lėkti aero
planais, bet paprstais balionais. 
Rudenyj lakiojanti vortinkliai, 
vorų padirbti, ir yra loki ba

lais voras prieš vėjų

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3321 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Doarbern SI.

Ulbi) Kaily BI4g.
Tek Central 4411

J.Grušo Orkestrą
Goriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halsted St, Chicago 
Tel. Dręver 8674

T

ORKESTRĄ—BENĄ
Parupina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49lh Court 

Cicero, III.
Tek Cicero 2316

STATE BANK OF 
WEST PULBMAN 
Valstybinė Banką

Kapitulas $100,000.00, Perviršis 
ir ncišdalintas peluos $45,000.00. 

3% ant sutaupinty pinigų.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevillaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie siu kainu priskaitoma ir 

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

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, beparlyvi- 

šką laikraŠtj; tik $1.00 metams, Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blekinč 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 9(5, Hart, Michigaa

. V __
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Vaiką žudymas, kaipo 
politiškas ginklas.

Norman AngelI.

Kuomet vokiečiai paskandino 
Lusitanių ir nužudė kelis šim
tus moterų ir vaikų, mes žino
jome — mes manėme, jog žino
me — kad anglai ir amerikonai 
jokiu bildu negali pasielgti pa
našiai. Nežiūrint karės žiauru
mo, neapykantos, širdgėlos ir 
kvaitulio musų horizonte ma
tėsi šviesos: mes nenupuolėme 
taip žemai, kad vardan pergalės 
patriotizmo arba kitų obalsių 
galėtume padaryti tokius daly
kus, kurie vra “Žmoniškumo i- 
dejų neteisingais vadais."

Ir paskui mes padarėme tai. 
Mes ir-gi paskandinome Lusi- 
tanias. Mes irgi kokiais tai šal
tais poli t iškaiš išrokavimais, be 
jokio pasigailėjimo, leidome be
ginkliams, silpnictais, bejie- 
giams, vaikams, nelaimingoms 
moterims kankinties ir mirti 
agonijoj. Ne tik tuose miestuo
se, kuriuos mes bombarduoja-

. inc nesulyginamai geriau už 
priešus. Tam mes turime 
paprastų pasiteisinimų — karė, 
nieko nepadrysi. “ J i e nužudė 
mano seserį," pasakė talkinin
kų lakūnas, ruošdamos užpulti 
priešo miestų. Jie? Maži vai
kai, kuriuos jo bombos sudra
skė į šmočinkus, mažos mer
gaitės, kurias jis padarė nere
gėmis ir pabėgusiomis? Ar jie 
pužudė jo seserį? Tuščia to. Bet 
karei užsibaigus, kuomet susto
jo mūšiai, kuomet priešai liko 
nuginkluoti, jų submarinos pa
sidavė, jų orlaiviai tapo sunai
kinti — mėnesiams praslinkus 
po to, mes naudojome ginklų, 
kuris pirm visko buvo atkreip
tas į vaikus, silpnuosius ligonis, 
senius, moteris, motinas, palie
gėlius: badų ir ligas. Musų laik
raščiai — musų patriotiški laik
raščiai — |Mis«d<ojo mums, kokį 
nepaprasta pasisekimų turėjo 
tas ginklas. Korespondentai 
vaizdžiai ir ryškiai aprašinėjo, 
kaip nepaprastai sunykę esti 
vaikai; kokia silpna ir sugadin
ta busianti ateinančioji gentkar- 
te; kad septynių ir astuonių me
tų amžiaus vaikai atrodo turį tik 
tris ar keturis metus, o jaunes

l'BR VIRŽIUS
$25,000.00

KAPITALAS

$200,000.00

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HAL8TE1) ST. kamp. 33-ios, CHICAGO

BANKINĖS VALANDOS. Panedėliais, Seredomis ir Pėt- 
nyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai, po pietų, Utarninkais, Ket
vergius ir Subaloinis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai, vakaro

PERKELK SAVO PINIGUS
J LIETUVIŲ VALSTIJINĮ BANKĄ

UNIVERSAL STATE BANK
Banko Turtas Jau Siekia Virš

$1,500.000.00
Ant pinigų padėtų Bankon iki 15 d. Liepos 

nuošimtis bus mokamas nuo Liepos l-mos. To
kiu budu turit 2 savaiti laiko perkelti savo pi
nigus į ši parankų, stipry ir saugų bankų ir 
gauti pilnų nuošimtį nuo Liepos l-mos.
-------- —= VALDYBA:. —
Joseph J. Eliųs, Prezidnetas,

Wm. M. Antonisen, Vice-Prez., 
John I. Babdžiuna*, 

Vice-Prezidnetas ir Kasierius.

Sutaiso Kūną ir 
Padaugina Kraują

Išvalo systciuų nuo nešvarumų ir nuodų, pagelbsti 
virškinimui ir asimilavimui maisto, apsaugo nuo susirin
kimo nereikalingų gesų, priduoda-energijos, spėkos ir stip
rumo, ir padaro jūsų visų kūnų stipriu ir sveiku .

Laxcarin neslimuliuoja su pavojingais vaisiais, bet sti
muliuoja atitaisydami visų syslema į atsakantį padėjimų, 
priversdami kimo organus veikti satarmėj Jūsų viduriai 
virškina maistų atsakančiai — Ii uosi ir kraujas yra išva
lytas.

šis sutaisymas vartojamas tuksiančiu žmonių, kuris 
yra atsižymėjęs savo stebėtinu nuopelnu, greitas veikimas 
ir priminus skonis, žmones kurie mėgino šiuos vaistus, 
kas sykis dangau varios negu kokius kitus vaistus parduo
damus tam tikslui. »

Perstatymas naudotojų, mėginusių nuopelnus'‘U4ixca- 
rin" ir kurie pasakojo kitiems kas link stebinančių pasek
mių jiems duotų, padarė šiuos vaistus populiariais visur. 
Laxcarin yra išrastas žinovų chemikų vienoje didžiausių 
ta bara tori jų sviete. Jos yra geros jūsų viduriams, kepe
nims, inkstams ir žarnoms.

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

nieji paprastai negyvena. Viena 
iš dviejų —■> arba jie gimsta ne
gyvais, arba jeigu, jie gimsta 
gyvais, kuo juos maitinsi? Pie
nu? Negirdėtas dalykas. Jiems 
nėra vystyklų; net ligoninėse 
naujai gimę vaikai vyniojami į 
laikraščius, laimingesnieji į 
skurlius. Tos molinos buvo lai
mingos, kurių vaikai \inie ne
gyvais. Beprotnamyj motina 
dūsauja: “Kad tik aš negirdė
čiau alkanų vaikų verksmo visų 
dienų, visų dienų.” Jus matote, 
tuo būdu reikia> “atvesti Vokie
tija prie protavimo" ir tuo pa
čiu laiku atimti iš moterų pro
tavimų.

Neteisybė? Perdėjimas? Klau 
sykite, kų pasakė Anglijos ka
bineto ministeris — senosios 
tvarkoj ramstis — p. Churcbill, 
kalbėdamas mėnesiams praslin
kus po mūšių pertraukos, ko
vo 3 dienų:

"Mes neallaidžiai palaikome 
blokadų... Tas bado ginklas 
labiausia paliečia moteris ir vai
kus, senius, silpnus ir betur- 
čius.”

Bet kam kalbėli apie tai, kad 
tūkstančiai, šimtai tūkstančių 
alkanų kūdikių verkia ištiso
mis naktimis ir moters išeina iš 
proto — tai vokiečių propa
ganda. \Vell, štai liudytojas: 
Berlino korespondentas iš Dai
ly Express laikraščio — laikraš
čio, kuris labiausia neapkenčia 
vokiečių, ir yra patriotingiau- 
sias laikraštis Anglijoj. Štai kas 
ten rašoma:

“Vokiečiai žudė anglų ir fran- 
euz.ų vaikus. Todėl aš manau, 
niekas negali pasipiktintu nužu

dymu kelių tūkstančių Vokieti
jos vaikų ir jų motinų. Aš užsi
ėmiau rimtu tyrinėjimu kas dėl 
vaikų gimimo pas neturtingas 
Berlino moteris, ir savo tyrinė
jimus aš' bandžiau patikrniti. 
Septynios dešimtįs nėščių mote
rų gyvena pusbadžiu, ir kuo
met jos yra paimamos ligoni
nėn, — jos yra baisiausiame iš- 
badėjimo stovyj. Būdamos to
kiame stovyj jos negali stoti į 
eiles, idant gavus mažų maisto 
pore i jų. los moters vagia mai
stų, ir aš pats mačiau, kaip jos 
vaikščioja sąšlavynais, kad ra
dus bulvių nulupąs... Aš susi
dūriau su tuzinais vaikų dviejų 
melų amžiaus, kurie niekuo? 
met neragavo pieno. Vaikai, ku
rie gimė prieš karę, randasi ne
blogame stovyj, bet tie, kurie gi
mė. karės metu, yra susitraukę 
sutvėrimėliai. Žmonės sako... 
jie nebusią talkininkų vergais; 
dirbtuvės stovi dykoms, nes 
nėra žalios medžiagos, o vienok 
tie žmonės negali suprasti, kad 
jie liko sutriuškinti. Jie randa
si desperacijos stovyj ir nieko 
daugiau prieš save nemato, kaip 
tik vargų.”

“Butų daug žmoniškiau," 
pasakė angliakasių vadas, Bob. 
Smilte, — “atkreipti į tuos vai
kus šautuvus." Anglijos patrio
te, Amerikos parietė, užduok 
sau klausinių: ar Lusilanijos pa
skandinimas buvo taip žiaurus, 
žemas, bėgai testingąs ir bjau
rus, kaip augščiau aprašyti da
lykai? Ir mes — jus ir aš — ga
lvokime apie tai kiekvienų die
nų, kiekvienų naktį. Štai gegu- •
žės 21 d. laikraštis T i m e y 
grūmoja vokiečiams, kad talki
ninkai, jei panorės, tų badavimų 
padarys dar žiauresniu — ir tai 
sakoma šešiems mėnesiams pra
slinkus po mūšių pertraukos. 
Girdi, prie blokados mes pridė
sime dar “įsiveržimų baisumų". 
Įsiveržimas į nuginkluotų šalį, 
sulyg grūmojimų, turi pasižy
mėti baisiaus.

Bet juk tikslas! Jis pateisina 
viskų. Kokis tikslas? Priversti 
kad pasirašytų po laikos sutar
tim. Daug anglų — ne pacifjflr 
tai; ne šen temeti talistai, bet vy
skupai, teisėjai, Lordų Buto na
riai, žymus švietėjai , did lapių 
redaktoriai - ir daug ameriko-

nų išreiškė tų nuomonę, kad la 
sutartis yra baisiausia neteisybė. 
Bet jeigu vokiečiai išreiškia to
kia jau nuomonę, tuosyk tatai 
pavirsta į prasižengimų, kurį 
mes žinosime, kaip nubausti. 
“Vokiečiams liko jau primin
ta," — sako T i m e s, išdidus 
konservatorių organas, organas 
prakilniųjų ir įžymiųjų redak
torių, “kadi blokados mašinerija 
gali pradėti veikli į kelias va
landas... Atmetimas dabar pa
siūlytų sąlygų, be abejonės, pri 
verstų prie naujų bausmių."

“Naujų bausmių" — kokis- 
noi’s įžymus artistas turėtų in- 
lerpretuoti tų redakcijos straip
snį, perspėdamas Vokietijos tė
vus ir motinas: minia mažų, 
baisiai išblyškusių, sudžiūvusių 
veidų, o paskui l>e galo ilgos ei
lės mažyčių kapelių. Vokietija 
pasirašys. “Anglijos ir Amerikos 
džentelmenai, Messieurs les 
Franciais, jus pergalėjote mus. 
O, visai pergalėjote. Mes pasi
duodame. T o d e 1 mes ir pasi
rašome." Daleiskime, kad jie 
pridės tų pi^erašų (pilie 'sutar
ties? Kokių naudų turi pasirašy
mas po prievarta užmestos su
tarties? Naudų? Ar p. Lloyd 
George ir p. Wilsonas negalės 
parsivežti tuos parašus? Ar jie 
nepadarė “taikų" — pastovių 
taikų? Ar mes nesunaikinome tų 
baisių neapykantos ir spėkos 
Prūsijos filosofijų? Ar mes ne
parodėme, kad beginkle valsti
ja gali pilnai atsiduoti gerai va
liai ir žmoniškumui kaimynų? 
Ar mes nea p vaikščiosime su 
lengva širdžių pergalę, atiduo
dami pagarbų įnirusiems ir gar
bindami ginklus? Ar Tnes neiš
tikimai tarnavome teisybės, pa
sigailėjimo, rycieriškumo idė
joms, dėl kurių visa jaunoji 
gentkartė atsidūrė pragare ir 
aukavo savo gyvastį?

— (Nation).

TAS BESARMATIS...

Teisėjas Nc\vcomer užvakar 
nubaudė didelį besarmatį, tūlų 
C. S. Bobertsonų iš Įlydė Par
ko. Turėjo užsimokėti 100 dol. 
pabaudos ir padengti teismo lė
šas, o priedais nuo teisėjo gavo 
didelį besarmatį. Nugi kaip, tas 
didelis besarmatis andais pasi
drąsinęs ir sul'ailavęs poni) tei
sėjo Ikoilegųj, dijiodžę llayvs’ą. 
Buvę taip. Ties vienu šauniu at
letų kliubu stovėjo Boberlsono 
automobilius, kurio savininkas 
rengėsi važiuoti sau. Tuo tar
pu atvyko džiodžė llaycs su sa
vo automobiliu. Polis Boberlson 

paleido automobiliaus Zinžinų 
taip, kad jis pradėjo pusti netik 
daug durnų, o ir kelti nemaža 
dulkių. Pons džiodžė pradėjo 
protestuoti, o pons Hobertson— 
nepasiduoti. Galų gale Hobert- 
sonas perdaug užsirūstino ir po
nų džiodžę — sulailavo.

Nuleisdamas Bobertsonų, tei
sėjas Newcomer dar apreiškė: 
šitam besarmačiui tiktų patai
sos ar net pamišėlių namas... 
Bet kad pons Bobertsonas turė
jo tiek pinigų kiek jam paliepė 
turėti džiodžė NcAvcomer, tai nė 
pa misos namo, |iėg| beprolna 
mio jisai nepamatė.

ĮVAŽIAVO UPĖN.
Važiavęs visu smarkumu au

tomobilius vakar naktį nugar
mėjo Chicagos upųn nuo Diver- 
sey gatvės tilto. Automobilinį sė 
dėjo vyras ir moteris. Abudu 
paskendo.

Mačiusieji atsitikimų pasako
ja, kad nelaimės priežasčia gale 
jo būti vienas iš dviejų: arba 
važnyčia buvo užsnūdęs, ar pa-

10c IDE CREAM ge
riausias skonis- 
plyta už

Gvaizdiku raus
vu ir baltu tuzi
nas Subirtoje po

Išpardavimas Šiandie Xar‘r

KLEIN BROS.
HALSUI) 4 2(1111 SIS.

..... ........
Po Liepos l-mos san
krova bus uždaryta 
5:30 vai. vak., kas 
diena apart Subatos ' 
(i vai. vak. Kasdien

VYRU NAUJI SIUTAI

V

$3.50 šiaudinės skry
bėlės ................$2.33
$3.00 šiaudines skry
belės  ............. $2.00
$2.50 šiaudinės skry

Pasiūti iš mėlynos 
sergu, puikiu mai
šytu, žaliu, rudu ir 
mėlynu flanelių t- 
\veeds, eheviots ir 
\vorstexls.
Staile apima nau
jus lieiueninius m- 
odclius ir ten yra 
pilnas rinkinys tai 
■ki 54.
Šie siutai yra darbas puikiausiu šios 
šalies siuvėju. Juos greitai išparduo- 
sime po $23.75, taip kad jus greičiau 
pasiskubinkite ir nusipirkite.

Tikri Palm Beach siutai po 
$17.50

Musų šiaudinės skrybėlės
Šios yra aukštos rūšies šiaudinės skry
bėlės už šias kainas kurias vyrai tu
rėtų nusipirkti

bėlę* .............. $1.67
$2.00 šiaudinės skry
bėlės i........ $1.30 
$5.00 Panama skry
bėlės ............. $3.34

$3.50 Panama skry
bėlės  ......... $2.33
$10.00 Panama skry
bėlės ............. $6.67

Pastaba!
RARGENŲ SURAŠĄS.

20 akrų netoli tgųtiškų kapų 
Willow Spring parduosime už 
$295 - už akerį.

10 lotų 2 kampai, visi pnč 
daikto, parduosiu sykiu už 
$850.

1319 mtulinis namas 4 flctai 
po 4 kambarius parduosiu už 
$1050.

40 SL ir Califor. Avė. medi
nis naujas nanvis 2 Hutai j>o 4 
kambarius už $3000.

*4008 So. Ma|dewood Avė. 
naujas medinis namas 2 flctai 
po 4 kambarius už $3200.

'I'urime daugiau bargenų, ku
rių negarsiam, bet atsilanky
kite ir pamatykite musų barge- 
nus, adara nedėliomis iki G 
P. M.

AUG. SALDUKAS,
4414 So. California Avė.,

McKinley 3968
Arba Geo Lucius, 3429 Uliiųn 
Avė., 3-čios lubos užpakalio.

.. *.. . ' .. .. . " i "i1 i ■ .......

Subatoj po pietų ir vakare apvaikščiojimo 
išpardavimas

Subatoj, Birželio 28 d. paskuilnėijiena, kuomet mes laiky.siine at
dara vakarais, mes norime apvaikščioti pasiūlydami nepaprastas

Moterų rausvos ja B 
kės, 29c. Puikaus ’ 
lisle kaspinais pa
gražintos jakes 44c I 
rūšis po ........... 29c B
■■■BBanaaMaucmr

veries po pietų ir vakare iki t
Uneeda Biscuit so-

vai.
Moterų visos šilko 
pirštines, dubulti 
pirštų galai, spind
uliai po ......... 39c

contil.
iki 30. Vertė $1.50 
tiktai po .... 72c

Moterų korsetai. Pa 
daryti iš puikaus

Micros 29

lis .
da erakers, pake-

Budinantis laikro
dis. Pagarsėjusios 
Watcrbury laik
rodžiu kompani
jos. Budinantis la
ikrodis, garantuo
tas dviem metams, 
tiktai ........ $1.39

. . 22c
ia, tikra, 35c bon
ka, po .

Fteteher’s Caslor-

Pilnos geso šviesos 
už 45(\ ši šviesa 
susideda iŠ vieno 
degintojo, vieno s- 
palvuoto globuso, 
vieno mantle, vis
kas už ......... 45c.

MUSŲ MĖSOS:
Visuomet šviežios ir paęduo- 
dama už kainas kurios^ suma
žina jūsų išlaidas
Chuck Koast Beef, geriausia 
pjaustyta svaras ...... 23’Zc 
Sirloin Steak, geriausias spi
ras ............................... 24 ‘/j c
Lamb Chops, rib arba loin sva 
ras ................................ 27*/jc
Puiki ląunb, pasturgali t č ver
tis, svaras .................... 27% c
Geriausia rib roast beef, už 
svarų ............................ 23 c
Spare Riba, saldžiai marinuo
ti, svaras .......................  18%c

Pardavimui.
Keletas tikrų Bargenų

Supyklė ant prie- ■ 
durio, 42 colių il
gio, padaryta iš 
kiet medžio, . nus
milkytai . nudirb
ta. Su visais len
ciūgais, Su kuponu B 
po .............. $1.69 |

8. šmotų, stiklinis ■ 
uogoms setas. Su- B 
siileda iš vieno di
delio uogoms bliu- | 
do ir 6 tokiu pat 
mažų. Viskas 29c I

Subatos vakarais nup 7 
iki 9 vai. vakare.

Įvory muilas, reguliariai 7c 
šmotas 3 už ............. 15c
Snyder’s Temato Gaisu p, 
bonka po ................i 19c
Voile Waists, padarytos ap 
gimta apikakle arba jūrei
vio modelis, $2.98 vertės 
dabar liktai ......... $1.97

Dviejų f hitų namas $2,750.
Penkių kambarių Cottage 

$1.600.
, Lotas 50x125

Sankrova ir flalo namas 
$2.150.

Taipgi keletas įžymių lotų 
bargenų vienas blogas iki Ar
cher Avė. karas, arti Crane Co.

30x125 pėdų $200.
Mažas Įmokėjimas, likusius 

kas mėnuo.
H. II. WESSEL & CO., 

5107 Archer Avė., Chicago, III.

Paimkite Archer-Cicero ka
rus iki Keclcr Avė. Ofisas at
daras visų dienų Nedėlioję.
iĮ I 11 Į II llll Rl ■■ II Įl I l|RI ■ n y—f
Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

VALANDOS': 12 ryto
2—9 vakaro

3303 B Morgan 81, Chicago, III

Šitai Kur Sveikatos
^ąltinis, lai Salulc Stomick Bit- 

tęrjs. jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką 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, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs bodavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salule Bit 
lerį pradėjau naudoti j trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir- 
5a laba gerai, pąlik\ 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 naųdokit Salute 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 už 

bonkO. j<> 8idi gauti ajitickose ir 
geresniuose suktinuose, o jeigu ten 
neturį, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lute Manufactur Co.

P. RALTKANAS,
61(J W 31st St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 7351

sigaiijiuo (autoimĮliįii'iųus moto
ras.. Esu užvažiavus ant tilto 

anlomobilius urnai suriko ir 
smogė į tvarklius. Pastarieji ne
atlaikė smogįmo ir sulūžo, o au
tomobilius nugarmėjo į upę ir 
paskendo.

PRIVATINIS POLICISTAS NU
ŠOVĖ ŽMOGŲ-

Jis (feir nesuareštuotas.
American Baihvay E.spress 

{kompaniįjos <k»ldkWv:is, Balph 
De Bose, vakar rytų "per klai
dų" nušovė vienų tos pačios 
kompanijos darbininkų ties 

Clark ir 12 gatve. Žmogus nešęs 
du ryšuliu, o dvleklivas mat pa
manęs, kad nešėjas norįs juos

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naujų

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJI E N O S 

1739 So. Ilalsled Street
Cliicago, III.

pavogti ir paleidęs šūvį. Pašau
tasai mirė bevežamas į SI. Lū
kės ligoninę, šovikas dar nea
reštuotas. " ' ¥

Vyriški! Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir oveikautai, vėliau
sios .štailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau, 
l’irkito sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

t'ull dress, tuxedo, frock siutai, 
ir t L $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki G vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Ilalstcd St., Chicago, III. 

įsteigta 1902

? -i
Ka-tik išėjo iš spaudos 

Dilgio

Mulkiu Apaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenoĖ Rąčkulj, 
begailestingaj pašiepiu 
nesubrendusius* klerika» 
Iv agitatorius, besige
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 ęentų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.



M. E. Saltykov. Vartė K. A.

AVINAS
“Žmogus nuo senai pavergė 
naminius avinus; jų protėviai 
nežinomi!“

avinai 
apie tai

Ar buvo kada-nors 
“liuosais,” — istorija 
nieko nesako. Jau žiloj senovėj 
patriarchai turėjo kaimenes na
minių, avių. Avinas, lyg tyčia, 
liko sutvertas žmogaus naudai. 
Žmogus, iš savo pusės, sutveria 
daug veislių, kurios beveik nie
ko ben’dra neturi tarp savęs. Vie
ni avinai yra auginami mėsai; 
kiti — taukams; treti dėl jų kai
lio; ketvirti dėl šiltų Vilnų.

Grįžkite 
Atgal į 
Sveikatą

NUXATED IRON
I‘ageFhė« Hubttda-
voti Stiprumą, Spė 

ir Pakantrumą

3,000,000 žmonių vartoja ją
kas metas »

Reikalaukit savo gydytojaus arba 
aptiekoriaus.

Chicago

Patįs avjrpn, žinoma, mažiau- • kas Rastakovskis krūvą pinigų 
šia atsimena apie* savo laisvąjį už jį užmokėjo ir daug ko iš jo 
pratėvį, o tik žino, tai kad jie tikėjos.

gimė. Bet suaugęs avinas ir tai 
užmiršta. Taip kad tikrai iš
mintingu avinu skaitosi tas, ku
riam daugiau niekas neapeina, 
kaip tik šienas, žolė ir dobilai.

Vienok, reikėjo alsitikti nelai
mei. Karlų miegojo tūlas avi
nas ir pamatė sapną. Turbūt 
daug maisto matė, ne 
neramiu akimis

Bandė jis atsiminti, kas atsi- 
nors užmušk — nieko 
negalėjo. Kokia tai 
šviesi šalis, ir daugiau

įsiminti
^Niėtina
nieko. Tik miglotas, be jokios 
formos, paveikslas ir pasiliko jo 
atmentyj...

—Avie! ei avie! ką aš sapne 
mačiau — užklausė jis šalo gu
linčios avies, kuri, kaipo tikra 
avis, niekuomet jokių sapnų ne
sapnavo.

Miegok, 
piktai atšaki 
tave iš už j 
tu sapnus sapnuotum ir svajo
tum.

Avinas priklausė prie angliš
kos merinosii veislės. Dvarinin- c

prasi manėli! -

STERN
3442-3444 South Halsted Street.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
KORSETU

Puikiai pritaikyto modelio po $1.00 
\ Šis puikus žemas modeli padarytas ge- 

riaušių codill ir ęlastiško viršų.

Extra specialiai $1.50

Kiekviena moteris ar mergina bus apdo
vanota musėm mušti prietaisa, kuri atsi
lankys j musų sankrovą šią Subatą.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
007-009 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bau- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai bižnieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jysy pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po piety Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarnlnko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BBENZA, Pirmininkas JULIUS C. RRFNZA. Kaperius 
JONAS KROTKAS. Vice-Pirm. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIG1EL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH 4
M. S. BRENZA JULiUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

........................... ..................................

Farmos Farmos
Nepraleiskit progos. Mes turim daugybę pradirbtų Karmų 

su triobom, tvorom ir šaliniais ir tokių su geru mišku prie gerų ke
lių arti miestų. Turim taip pigių 40 akrų po $2000 ir 80 akrų po 
$3200. Tik pamislik pradirbta farnia su triobom ir su budinkais 
tik už tiek pinigų. Musų žemė yra kuogeriausia. Smėlio ar kalnų 
nerasi. 10 metų išmokėti. Gali pirkti iš musų gyvulius ir mašine
rijas ant lengvų išinokesčiy. Jeigu nupirksi iš musų formą, mes 
atruokuosim kelionės akspensus. Mes taipgi turim ir nedirptų 
farmų. Parduodam po $25 ant akerio. Priimam miesto praper- 
tes ant išmokėjimo farmų. Turim kelis housus Rockfordc, Auroro 
ir Chicagojc ant pardavimo.

M. J. AUGULIS,
343 Marąuette Bldg., 140 So. Dearborn St., 

Chicago, Illinois.

Bet, žinoma, ne dello 
jis nupirko avinų, kad pastara
sis veistų protingus avinus, o 
dėl to. kad iš jo veislės paeitų 
šillavilnės avįs.

Ir pirmais laikais avinas labai 
gerai užsirekomendavo. Jis nie
ko nemąstė, niekas jį neintere
savo jis nei nesuprato, kokiu 
tikslu jį parvežė iš tos tolimos 
šalies: Gyveno jis sau ramiai, 
puikiai. Kaslink klausimo apie 
lai, kas tai yra avinas ir kokias 
jis turi leisis ir priedermes, tai 
avinas ne tik jokių propagandų 
neskleidė, bet ir nemanė, kad 
tokie (klausimai gali 'kvaršinti 
avino galva. Del tos būtent prie 
žasties avinas ir galėjo šauniai 
pildyti savo aviniškas prieder
mes. Pats dvarininkas negalė
jo atsidžiaugti ir rodydavo sve
čiams. Žiūrėkite!

Ir štai tas sapnas... Kas lai 
buvo per sapnas avinas jokiu 
budu negalėjo suprasti. Jis tik 
jaute, kad jo gyveniniai) įsibrio-

nerimavimas, ilgoji mos. Ir 
tvartas, rodosi, tas pats, ir mai-

nimui paskirtos tos pačios, - 
o jo niekas netraukia. Vaikš 
eioja jis«au kampais ir bliauna

te man. kų aš sapnavau?
Bet avįs nei kiek neužjautė 

jam. 'Lankiai net pašiepdavo j 
ir vadindavo gudragalviu

negu

ir Li
tu ri 

“asi-

Nuo to laiko, kaip jis pradė
jo sapnuoti, avįs tankiai apgai
lestaudavo jo pirmtakuną, kuris 
ištisus keturis metus ištikimai 
joms tarnavo. Ant galo, už išti-

tuvę. Nuo to laiko nieko apie 
jį ir nesigirdėjo, lai buvo vier- 
nas avinas! Jokių sapnų jis ne
sapnavo, nerimavimų nežinojo, 
o dirbo savo darbą pagal aviniš- 
ko proto jslatymus, — ir dau
giau nieko žinoti nenorėjo. Ir 
ką-gi! — jį, senų ir ištikimą 
tarnų, paliuosavo, o jo vieton

na, o jos, avįs, tuo tarpu 
ščioja bergždžiomis!

—Tas angliškas mulkis 
musų netobulina!

bliau 
vaik-

visai
skundėsi a-

ko gera, nuims prisieis atsakyti

Nusiraminkite, mielosios! 
džiugino Nikita: ryto mes 

jį apkirpsime, o paskui nutri
nėmis išplieksime — šilkiniu 
pasidarys.

Vienok Nikitos spėjimai neiš
sipildė. Aiviną apkarpė, nu-

sapnavo.
Nuo to laiko sapnai nebeduo

davo jam ramybės. Nespės jis 
sunerti kojas po savim, kaip 
jau miegas merkia akis ir mato
si sapnai.

Ir kaip tik jis užmerkia akis, 
tuoj lyg persimaino, ir jo veidas 
suvis ne aviniškų išvaizdų pri
ima, bet seriozišką, tokių, kokią 
turėdavo senovėj akylus muži
kėliai, ką vadindavo “ministe- 
riais.” Kas tik nepažiūrėdavo į 
avinų, tuoj sakydavo: “ne Čia 
jam vieta — jis burmistru galė
tų būti !’*

Ir nlžiūrint jo pastangų atsi
minti savo sapnus, — to jis jo
kiu budu negalėjo padaryti.

Jis atsiminė, kad sapne prieš 
jo akis stojosi nepaprastai gra
žus reginiai, nuo kurių jis jpul- 
davo į ekstazą. Bet kaip greit 
jis atsibusdavo, visi paveikslai 
pranykdavo nežinia kur, ir jis 
vėl likdavo paprastu avinu. Vi
sas skirtumas buvo tame, kad 
pirma jis noriai pildydavo savo 
aviniškas pareigas, o dabar vaik 
kščiojo paniuręs, ko tai jieško- 
jo, o ko — ir pats nežinojo...
Avinas, o dar melancholikas — nas gulėjo nuošaliai. Staigu jis

10,000N_O_A_I_IP_R E_U
kits, jeigu ne peilis! jį gali laukti

Bet. apart peilio perspekty
voj, avino padėjimas ir jMiits 
savaime buvo kankinantis. Nė
ra blogesnio stovio, negu tas, ku
ris yra iššaukiamas troškimu iš
eiti iš tamsos j šviesų. Nelaimin
gas sutvėrimas mėtosi, kankina
si, bet negali atiduoti sau tffškios 
atskaitos — kas dėl jo norų ir 
troškimų. Jis jaučia, kad širdis 
jo liepsnoja, bet nesupranta, ko
dėl ta liepsna užsižiebė; jis nu
mano, kad už tvarto sienų ran
dasi platus, šviesus laisvas ir 
erdvus pasaulis, bet negali atsa
kyti į klausimus: kas tai yra

Juo daugiau avinas matė sap
nų, tuo labiau jis nerimavo. Ir 
niekas nebandė jo suraminti, 
niekas nereiškė jam užuojautos. 
Avįs pradėjo šalinties nuo jo; 
skerdžius Nikita, rodosi, numa
nė avino bėdas, bet atkakliai ty-

gus, kuris gerai žinojo aviniš- 
kus reikalus ir pripažino jiems 
tik vienų būtinų aksiomų:

—Jeigu Jau’tu avinu gimei, 
rimtai sakydavo jis; — avino 
gyvenimų ii vesk!

O tas avinas kaip tik ir nega
lėjo išpildyti. “Kilmė“ jį kan
kina ne dėl to, kad jam blogai 
gyventi, beit .nuo to laiko, kaip 
jis pradėjo sapnuoti, — jam 
pradėjo vaizdinties visai kitoni
ška “kilmė.“

Jis negalėjo atsiminti sapnų, 
bet tas ^neaiškumas, • vidų j|i uis 
nerimavimas slėgė jį.

Bet su laiku jis pradėjo apri
mti. lk‘t Itai nebuvo bflaivo pro
to nuosprendis, greičiau tatai į- 
vyko todėl, kad avino organiz
mas pradėjo silpnėti. Žinoma, 
iš to nekokia ir nauda išėjo.

Avinas pradėjo dienas ir 
naktis snausti, tuo budu norė
damas palaikyti savo iliuzijas.

Tuo pačiu laiku jis pradėjo 
nepaprastai blogėti — pasidarė

ir šnabždėjosi tarp savęs. Juo a- 
vinas ėjo blogyn, tuo jo veidas 
darėsi išmintingesnių. Visi skur
džiai iki vienam gailėjosi jo. 
Visi žinojo, kad jis sąžiningas ir 
geras avinas, o jeigu neišteisino 
pono laukimų, tai ne todėl, kad 
nenorėjo, bet todėl, kad jį ištiko 
kokia tai nelaime suvis avinams 
nežinoma. Jų supratimu, tai 
darė avinui garbę.

Pats dvarininkas užjautė a- 
vinui. Ne kartų Nikita davė su
prasti, kad geriausias avinui 
vaistas — tai peilis,' bet ponas 
visuomet atmesdavo pasiūlymų.

—Prapuolė mano pinigėliai, 
—■ sakydavo jis, — bet ne tuo 
tikslu aš pirkau jį, kad jo kailiu 
pasinaudojus. Tegul naturale 
mirtim numiršta.

Ir štai laiminga valanda už
stojo. Buvo puiki birželio nak
tis; mėnulio sidabriniai spindu
liai užliejo laukus ir pievas; 
viešpatavo tyla -r- ne tik žmo- 
les, bet ir gamta buvo sužavėta 

nakties gražumu.
Ganykloj visi miegojo; avįs

nulcidusios galvas, snaudė. Avi-kas su avinu galėjo atsitikti,
—Turbūt, “liuosų avinų“ sap-

Apsauga Padėtiems Pinigams
Security Bank

OF CHICAGO ■■■SSSHBBBBB
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu F»iriigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

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 12 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiery.

SPECIALIAI: Maleva maievojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, • CHICAGO, ILLINOIS.

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

Naudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti au įvairiomis legališkomis teisė* 
mis. 141 pusi.

=j

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntimu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

viršų ir sudrebėjo visu

neramiai pašoko. Ištiesė kojas, 
ištempė kaklų, pakėlė galvų į 

kunti.
Tokiame laukiančiame stovyj,
lyg j ieškodamas ko, jis prasto
vėjo keletu minučių, ir paskui 
iš jo krutinės išsiveržė bliovi
mas.. .

Išgirdusias tuos agnoniškus, 
garsus, avįs pašoko ant kojų ir 
nubėgo į šalį, šuo ir-gi atsibudo 
ir ėmė loti. Bet avinas jau nebe

kas dėjosi aplinkui: jis pasken
do mintyse.

Prieš jo gęstančias akis atsi
vėrė sapnų paslaptis...

Dar minute — ir jis suvirpė
jo paskutinį kartų. Paskui jo 
kojos sulinko ir jis puolė negy
vas* ant žemes.

Dvarininkas buvo labai prisi- 
slegtas tuo atsitikimu. į

—-Ir kas per priežastis? — 
skundėsi jis. — Buvo avinas 
kaip avinas, ir staigu lyg trak- 
ropių užėdęs... Nikita ,tu jau 
jenkias dešimtis metų tarnauji 
skerdžių* todėl pijivalali avinų 
būdų gerai pažiūrėti: pasakyk,

V:....... ......-....

Or.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

ne pamatė, — atsakė Nikita:— 
sapne tai matė, o budėjančiame 
stovyje negalėjo to sau išsiaiš
kinti.. . Išpradžių jis pradėjo il
gėtis, o paskui ir kojas ištiesė. 
Atsitiko tas pats, kas ir su mu
sų broliu atsitinka...

Bet ponas tolimesniu, paaiški
nimų nebenorėjo.

—Tai tegul būna mums lėkei-j 
ja! — pagyrė jis Nikitą: — ki
toj vietoj iš to avino gal butų ir 
ožys išėjęs, o musų žemėj tokia 1 
taisykle: jeigu tu avinas, tai a-' 
vinu ir buk. Ir ponui bus gerai,' 
ir tau bus gerai, ir viešpatijai 
malonu. Ir viskuo busi aprū
pintas: šienu, žole, dobilais... 
Ir avįs atsineš link tavęs malo-t 
niai... Juk taip, Nikita? — Tik
rai taip! —atsakė Nikita.

Subata, Birželio 28 d., 1919

Reumatizmas Sausgėlė.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kauly Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonCs pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St„ Chicago, III, 

Knyga /‘ŠALTINIS SVEIKA* 
TOS”, augalais gydytiea, kal-

Dr. O. VAITUSH O. D.

Lietuvis akių specialistas, 
egzaminuoja akis ir teisingai 
prirenka akinius. Jei jus esa
te nervuoti turite „ 
skaudėjimą, kreivas akis 
kili keblumui, uteikite 
pamatykite mane, 
dykai dėl moterų, 
vaikų.

Valandos nuo 10 
valandai vakare.

1553 W. 47 St., Chicago, III.
Phone Drover 9660

galvos 
ar 
ir 

patarimai 
vyrų ir

ryto iki 8

Or. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ

GYDYKLA
LIETUVIŠKA 

CHICAGOJE

Ausų ir GerklėsGalvos, Akių, 
Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku

mo, taip ir kitų visokių ligų.
PARODA IR EGZAMINACIJA

DYKAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki I po piety.

1407 Milwaukee Avenue, 
CHICAGO, ILL.

Daktaras

John W. Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

Moterim i r Vyram

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 80. Ashland Ava. 

Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m.
Nedėliotais 10—12 a. m.

Phone Drover 7041 
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W, 661 h 8L

Phone P ros pert 85 W

Minyky 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose. BR1DGEP0RT

NORTH SIDE Puikios vestuvės.

Tos Naujienos, tie Kardai.

North Sidė visuomet buvo ra
mi ramutėle lietuvių kolonija. 
Klerikalai čia negalėdavo pasi-

cagos “kolonijose.” O tai dėlto, 
kad progresyvis elementas čia 
buvo ir tebėra vadovaujamoji 
spėka, liesa, užėjus lietuviš
kojo bolševizmo pasiaubai kle-

pasisiūk i ino neturėjo. O tai 
dėlto, kad nortbsidiečiai nors 
ir bardajnjejfi pavytaųiyj l'is 
d< lto neužmiršo savo bendrojo 
priešo. O jie neužmiršo jo to
dėl. kad jų neužmiršo du Cbica- 
gos laikraščiai — Naujienos ir 
Kardas. Retai kur rasi pažangų 
susipratusį darbininkų, kuris 
neskaitytų, Naujienų ir Kardo.

Ainiais marionų organas pasiun
tė visa tuzinų agentų ir kur tie 
ubagai pasirodydavo, ten rasda
vo Naujienas ir Kardų... Vė
liau, sako, jie pa&išaukę vietos 
davatkinų veikėjus pasiaiškintų. 
Šie apreiškę sekamų: tos Nau
jienos ir tie Kardai — tai tikra 
nelaboji sėkla: prieš jas neapsi
moka agituoti. Girdi, tai nuo to

garsusis metodologijos “dakta
ras’ čia atlaikęs visų eilę mi
sijų.. •

Matai! — špicas.

Turtingieji Žmones
Beveik visuomet turi negiTų 

sveikata. Duokim sau, Kockefe- 
kris kenčia nuo sergančio pil
vo. Savo jaunystėje, griebda
masis gyvenimu, jis nesaugojo 
savo sveikatos ir užleido jų. Da
bar iis noriai mainytu savo tur- 
tus ant’gero ir normalio

Bet už pingus sveikatos nrnu-

turi Imli lekcija žmo
nėms kenčiantiems pilvu. Kuo- A
met virškinimas pagndytas, tuo

rus, priduoda visiškų nusjlpnė- 
jima organizmo, neturite apeti
to, pajaučiate galvos skausmų, 
išpūtimų vidurių, žagsėjimų ir, 
tankiai vėmimų. c

Visuose tokiuose a įsitiki i n uo- 
reikia tuo laiku su- 

Partolos
Ant rytojaus al-

se būtinai 
valgyli 3 saldtuinius 
pirm gulsiant.
sikclsite palengvintu., nauju žino
gumi. Protingi žmonės visuo
met ima prie vidurių nedateklių 
saldainius Partoln, kurios grei
tai ir tikrai išvalo skilvį ir krau- 
JO-

Parlola apdovanotas meda
liais aid G Pasaulinių Parodų. Ji 
suprantama visur. Visi mėgsta 
ir giria ją. Deltogi kiekviena
me name turėtų būti visuomet 
gatavai Partohy 
nuoja tik 1 doL 
$5.00. '

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept.‘ L.

UKIcago, III.'

Praeitų ketvergų, 19 birželio, 
apsivedė d. Stasys IvoŠkis su 
p-lc Kazimiera Mickevičilitc. 
Ivoškis priklausė Cbicnffos Lie
tuvy Vyrų chorui, LSfl. 4-tai 
kuopai. Jaunų I^ietu\6y Ame
rikoj Tautiškam Kliubui ir Kei
stučio Kliubui. Tifl veiklus {ir 
rimtas socialistas. šliubų ėmė 
civiliškų.

Draugai, dalyvavusieji vestu
vių pokilyj smagiai pažaidė, be
je apie dienos klausimus pasi
kalbėję išsiskii’stė palinkėję jau 
navedžiams linksmaus ir lai
mingo šeimyniško gyvenimo.

— Vestuvėse buvęs.

'dvi, ir gana: ko ten dar laiky- 
* ties įsikabinus jo skvernų?

—Taigi matai, doniuk, lyg ir 
neišpultų patrolyti tėvų vierų...

— (iana jau, gana! O aš savo 
Albanui {tariau: ddkimėb te’ie 
n eprigubiMi ngoj<^, |ir ptliątu. 
Nagi, Antanas ir komitetai) tapo 
išrinktas! O kodėl jums to nepa-

—Taigi, doniuk, kibą reikės 
pakalbėti su savo Juozu. Jis jau 
senai niudna, šiemet ir kortelės 
AitAiorėjo i^rkti. jKam, gįirdi, 
šerti tų dykūnų... Dievas dan
guj juk geriau mato kuo aš su- 
griešiju. Taigi, doniuk, vos per
kalbėjau. Bet dabar ir pati iu^ 
benusimanau kas reikėtų dary* 
ti... Trįs tūkstančiai dolerių — 
juk tai pinigas! Ir kur jie Kalė
jo dingti? — Tipu-Tapu.

žiu nosių specialistas, jeigu tam atsistojo ir kreipias į teisėjų 
sla nori naujos, tokios kaip ma- — 1 
mos, — piVsieis daryli nafujų rėčiau 
operacijų, žinoma, nauja kai
na...

Panelė Terašė nesutiko ir a- 
reštavo gražiųjų nosių speciali
stų. Dabar teisėjas turėsiąs nu
spręsti: duoti panelei Terašei 
naujų nosį, lokių kaip mamos, 
sugrąžinti jai senųjų arba palik
ti dabartinę — 1919 metų slai-

kad šisai kcisas butų iš
mestas iš teismo rekordų. Jasai
tis šiandie nusižudė.

Teismo kambaryj pasidarė 
grabinė tyla. Pagalios teisėjas 
Fry iškilmingai apreiškė:

— Taip jau kinta... Jisai

I Saugokite Savo Akis] Libert'Y Bondsus
I o > dalį išmokėtų, bondsus ir war sav-

ings stamps nuperka už cash Ėmei 
and Co., 740 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Boorn 232, 2-ras 
augštas, virš Famous Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Pranešimai

WEST SIDE. SUSIV. LIETUVIŲ SOC.
KAINININKŲ SUVAŽIAVIMAS

šis (ir ^tas.
“keliaujantis sąjun-

- Palauk, mums dar reikia 
apsivalyt nuo tų sučiulpa trintų, 
o tada visa, VVestsidė eis su mu
mis!

Tariamieji socfialpatriotai 
nutarė nevarginti savo “kairių
jų” čiauškėtųjų: patįs pasitrau
kė iš dvidešimts antrosios.

dvidešimts antroji netik nenu- 
sivedė su savim ponių WeStsi- 
dę, o netekusi vienintelio savo 
“mokytojo
siojo negrą mot nojo prelegento 
ri literato, 
Bėdos, kad
dos...

kairių-kairiau-

draugo Vikšrio. —
nevisuomet kalė-

Kartų pasidrąsinęs kreipiausi 
į vjienų |carin^iausį AVestsidės

—Meteli, kada gi jus sušau
ksite visuotinų Amerikos lietu
vių seimų?

ir traškiai

—Kada kunigai susivienys su 
Lenkija ir visi kartu užtrauks: 
Jesče polcka nezginela...

—Ir jus?
—Nosery! Mes liksime rau- 

dongvardiečiais ir prisidėsime 
prie bolševikų.

Lookout!

Marmaliejaus marmalienėj.
Kur nors ir kada nors širdelė 

Juozienė doniukci Antanienei 
tarė:

—Trįs tuksiančia^ dolerių! 
Doniuk, ar tai girdėta, ar tai 
galima? Juk lai krūva pinigų...

—Eik tu, širdel, eik. Juk tai 
ne pirmas ir ne paskutinis kar
tas. Tik mums jie sako: “ne- 
vogk ir nesvetimoleriduk,” o 
patįs — visi jie lygiai tokie pat, 
kaip tas užuomarša ciceroj An
tanas, kur tapo išsiųstas ant pa
kiltos.

-—Tiesa, doniuk, šventa tiesa! 
Anava, ir tas viens komitetas,

Skrynutė kai-. sako, jau {mirus namus pasibil- 
.......j ---------------j nžjdinęs. Juk ne tuščiomis tai pa-6 skrynutes

—Taigi, širdel, tas •komitetas 
tik pripuldamos, tik kada-ncka- 
da, o jis pats visada ir visu glė
biu... Et, sakau, paikšė tu, šir-

Aš esmi speciali* 
tad visų ligų

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

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

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. LA WHON, M. D.
35 So. Dearborn St 

(lumpa^Monroe) .

Kambarys 307. zyg •
VALANDOS 9 iki 8 .(.hjrnOfO
Nedėliomis 10 iki 1.

r

MIESTO DARBININKŲ STREI
KAS.

Gali blit prie streikininkų prisi
dės dar 5,500 darbininkų.

kortų.
Jėsaitis, gyvenęs 1821 W. 45 

gatvėj, buvo kaltinamas nede
ramu pasielgimu su jauna —j 
devynių metų amžiaus — iner-

Užvakar jisai nusitroškino 
sukdamas savo miegruimyj

a t

f nvažiavimas. Posėdžiai bus lai- 
l onųi M. Meldažio svetainėj, 
2212 W. 23 PI. Pirmas posėdis 
prasidės 10 vai. ryto.

Delegatai, kurie, esate išrink
ti, malonėkite susirinkt laiku, 
nes turim pasiskubint, kad tų 
I irių dienų galėtumėm užbaigti. 
Reikalų gi turime daug. Belo, 
delegatai privalo turėti inanda-

ir reikale gaus patariamąjį bai
sa. — Pirm. A. Rudinskas.

DUOKITE MAN TOKIĄ NOSĮ, 
KAIP MAMOS!

Alba sugrąžinkite senųjų... rei
kalauja panelė Sambrovska.

Pastangos perdirbti fisiagno- 
miškąjų archilckturų, ypač tū
lą ypatihigų josios dalį, kurių 
mes pratę 
nai duoda 
sėkmių. C

vadinti nosimi, 
Inai negeiistiny

tamstos galite

daž-

Miesto darbininkų streikas vis 
dar tęsiasi. Gatvių šlavėjai, iš
matų rinkėjai ir kt. atsisako 
grįžti darban, nors finansų komi 
ąija sutiko “truputį padidint al
gas”. Darbininkai reikalauja 
daugiau negu trupučio.

Gailinąs streiko klausimas 
bus išrištas panedėlyj. Inžinie
riai, pompų įstaigų darbinihkai, 
gaisrininkai ir kili kol kas susi- 
Įlaikė nuo streiko: Vis dc‘lto, 
miesto valdžia turėsianti išpil
dyt jų reikalavin<ų panedėlyj, 
kitaip— pasakyti padidins algas, 
ar ne. Jei ne, panedėlyj nuo piet 
jie meta darbų. Tuo bildu prie 
jau streikuojančių prisidėtų dar 
apie pusšešto tūkstančio darbin
inkų. Tuo būdu streikuojančiu 
skaičius pasiektų apie vienuo
lika tūkstančių žmonių.

Beje, apie streikų kalba ir ga- 
tvckariiį darbininkai — motor— 
manai,konduktoriai ir kiti. Ir jie 
norį gaut didesnių algų. Ryto į- 
vyks didelis gatvekarių darbiniu 
kų susirinkimas^ Įiur galutinai 
busiu nutarta: streikuoti, ar ne. _

PIRMAS CHICAGOS LAIVAS 
IŠPLAUKĖ EUROPON.

Rūpinasi pagerinimu navigaci
jos įmonių.

Cbicaga mano patapti nuola
tiniu laivu komunikacijos cen
tru tarp Europos ir musų mid-

laivas jau apleido Chicagų užva
kar, išplaukė į Liverpool’į, An- 
glijon. Kitas laivas išplauksiąs 
sekamų savaitę. Manoma, kad

ti Europon po vienų laivų kas
dien.

Tuo tarpu dar vaikšto taip 
vadinami vidutinio didumo lai
vai, bet dedama pastangų, kad 
Chicagų galėtų aplankyti ir di
dieji Atlantiko žygūnai. Pav., 
Kanados valdžia jau baigianti 
gilinti vadinamąjį Wellando ka
nalų, o šios šalies valdininkai 
plonuoju prisidėti savo dalim ir 
prie pagilinimo St. Lavvrence li
pūs. Kada tai bus atlikta, Cbica- 
gai busiu lenda likti vyriausiu 
navigacijos centru musų “vidu
riniuose vakaruose”.

EARL DEARA8 PAKARTAS.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, 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 nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čio!s lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.! nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 s t, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN

SLA. 129-ta kp., rengia draugiškų 
išvažiavimų nedėlioj, birželio 29 d., 
į Beverly Hills miškus ant 87-tos ir 
Bobey galvų. Kviečiama visus na
rius taipat ir nepriklausančius prie 
SLA. dalyvauti musų išvažiavime.

— Komitetas.

Draugystės Adomo ir Jievos mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
birželio 29, McKinley Parko (Ficld) 
svetainėj kaip 2 v. po pietų. Visi 
nariai prašomi susirinkti.

— T. Gurauskas.

Roselund. — LMPS. 25 kp. rengia 
draugišką išVaiavimą nedėlioj, bir- 

ižrlio 29 d., į Fcnnvood parką prie 
104-tos ir Wa!lace gatvių . Važiuoti 
galima bilc karais iki 103-čias gat
vės, nuo ten paimti karus iki vVal 
lace gatvės ir eiti vieną bloką į pie
tus. Bus visokių žaismių su dova
nomis. Pradžia 10 vai. ryto,

— J. Grybienė.

PP1). unija rengia masinį susirin- 
mą, Thaino Mooney generalio steri- 
ko reikalu, nedėlioję, birželio 29 d., 
7:30 vakare, Workers Hali, 119 So. 
Throop st. Bus geriausių kalbėto
jų bei darbininkiškų dainų. Įžan
ga nemokama. — Komitetas.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks suba- 
toje, 28 d. birželio, 7:30 v. v., M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. Na
riai malonėsite susirinkti paskirtu 
laiku ir taipogi atsiveskite naujų 
draugų. — Rašt. M. Čiurlis.

Wcst Pullman. — LSS. 235 kuopo 
' rengia draugišką išvažiavimą, nedė
lioję, birželio 2!), į \Vaslnngton 
Ileighls miškus, tarp 107 ir 108 St., 
netoli Vincennes A<ve. Draugai ir 
draugės visi kviečiami dalyvaut iš
važiavime. Bus programas: prakal
bos, dainos ir tt. — Komitetas.

LSS. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, 28 <L. birželio, 
7 vai. vakare, Mildos svtfL Draugai 
malonėkit nesivėlint, nes turini 
daug svarbių reikalų.

— Org. S. Zavė.

pasi
teirauti panelės Teresės SaitųU- 
rovskos. Ji turi — kStaip sa
kant turėjo — dvi uosi. Ir nė 
viena jai nepasidabojo. O de
ki to dabar turėsiąs atsakyti 
gražių nosių specialistas, dak
taras E. llunkcrfer’is.

Istorija yra sekama. Panelė 
r! ( rasė, kaipir visos jaunos pa
nelės, turėjo (kižu'ių pasimaty
mų su ponu veidrodžiu. Galų 
gale jijė įsitikinę, jogei šiaiĮ) ji 
butų nieko sau mergytė: jauna, 
graikšti, sumani, bet... Josios ii- 
ziognominėj architektūroj ma
tėsi viena jd'in stambi yda — di
delė plati nosis. Jeigu ne ta 
didelė plati nosis — ko daugiau 
man berciketų? — manydavo 
panelė Terašė. Ir juoylažniau 
ji malėsi su veidrožiu, tuo lab
iau jai puolė akysna toji yda 

nosis. Pagalios panelė Te
rašė nusitarė daryli š>okių-to- 
kią rodą. Ji nuėjo pas gražių! 
nosių specialistų Hun'kerferį ir 
tarė:

Klausyk, tamsta, aš noriu 
ją perdirbti...

Taip, taip — šilo ji labai

Tariamasai žudeika, Earl Dea 
ras, jau pakartas. Vakar kaip 
9 vai. ryto, dalyvaujant apščiai 
“gerų piliečių” uliniai, jisai la
po pastatytas įJo ^kartuvių Gook 
paviečio kalėjime ir... šiandie 
nebėr “nepataisomojo piktada
rio”. Visi “geri piliečiai” dabar 
gali sau pajieškoti kitokių rete
nybių, kol atsiras kitas Denras 
ir kitą progų pamatyti kaip “tai
soma” nepataisomieji piktada
riai.

Dea ras buvo piktadaris, nepa
prastus piktadaris. Iki paskuti
nės valandos jisai neprisipažino 
esant kaltu ir jo užsilaikymas 
buvo stebinantis: ir po kartuvių 
stovėdamas jisai liko išlvariu. 
Iki jų (kartuvių) jį atvedė du 

i kunigai — Elmer T. Williams ir 
Earl M. Ells\varlh — ir čia laikė 
pamaldas iki iš po piktadario 

| kojų tapo ištraukta pastovai... 
"J Prieš pat karsiant kalėjimo per-

PIRATAI AR BANDITAI?
Policija turi didelio galvosū

kio, netuo, kad jai nepavyko 
pagauti tuos keturis palaidūnus, 
kur vakar užpuolė Red Crown 
laivo kapitonų ir atėmė iš jo 
laikrodėlį bei keturiolika dole
rių pinigais, o tuo, kad ji nebe- 
sugalvoja būtent: kokiai pikta
darybių rųšei tai priskaityti. 
Banditais tuos palaidūnus nepa
vadinsi; jie apiplėšė laivo kapi
tonų ant paties laivo. Bet pira
tai jie taipjau nėra: laivo denį 
jie pasiekė nuo Cortland gatvės, 
taigi nuo žemės, o ne vandens, 
kaip kad darė visi “patyrę pira
tai.”

Gali būt, kad keisų išrišti rei
kės apsukriamjam valstijos pro
kurorui, Hoync’ui.

ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS 
Už DYKĄ.

(lėtinis kreipėsi į Dearų: “Ar tu
ri dar ko pasakyti?

trum
aš ne

Dvaras 
pai ir povaliai atsakė: Ne, 
manau norįs ko nors paša**

gražių nosių specialistas. šie
met tokios nemadoj...

Taigi, daktaras Hunkerfcris 
I>askvetė talkon savo kolegų, 
daktarų Lamipknų ir pasitarę

Dearas buvo nuteistas ir pa
karti s delei nušovimo tūlo Ru- 
dolpli Wolfo sausio 19 d., 1918 
metais.

Tos moterįs, kurios nori mo- 
kinties anglų kalbos dienos lai
ku, ir kurios gyvena Walsli 
School, 20 ir Peoria galvių apic- 
linkėje, gali ateiti ir mokinties 
anglų kalbos. Lekcijos laiko
mos du syk į savaitę, kiekvienų 
utarninkų ir ketvergų nuo pir
mos valandos po piet iki 2:30. 
Mokinimas tęsis iki rugpjūčio 
18 dienos. Motinos vaikus gali 
pasiimti su savim.

— Mare Jurgelionlenė.

Gerai lietuviama žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akufieris.

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 Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

3149 S. Morgan st., kert& 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišky ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25<4

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

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

1‘1’DU. 604 lokalo pusmetinis su
sirinkimus bus Aušros svetainėje, 

■ 3001 So. Halsted St., sabatoj 28 d. 
birželio, 7:30 vai. ^aksire. Visi na
riai bukit laiku nes bus valdybos 
linkimai. — Sekr. K. J. Geležėlė

Visi, kurįe buvot paėmę Soc. Par 
lijos presus pikniko Hktefrų parda
vinėti, r■ ~ ”........
sius nevėliau sekančios subat 
žinkite

maitinėkite sugrąžinti liku- 
Gra 

j Naujienų ofisą.
— K. Jamonlas.

LSS. 
Kliubo 
įvyks

4 kp., JLSL. 1 kp., ir JLAT, 
susirinkimas 29 birželio ne- 

— Pirm. S. Zavė.

Racine, Wis. — LSS. 121 kp. ir 
LMPS. 70 kp. rengia šeimynišką iš
važiavimą 29 birželio kaip 10:00 v. 
ryto į Washington Parką. Racinic- 
čiaį ir svečiai kenoshiečiai nevėluo
kite, o mes pasitiksime jus ant 
Nori h Shore stoties. Programas 
bus įvairus. — Rengimo Komitetas.

Melrose Bark, III. — Draugyste 
Sūnų ir Dukterų Lietuvos, rengia 
draugišką išvažiavimą j Adison miš
ką, nedėlioj birželio 29 d., kviečia
me visus atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

Melrose Park. — Nedėlioj, birže
lio 29, RUsų Pašclpinė Draugija ren
gia draugišką išvažiavimą. Vieta: 
.Jono l’scb ūkė, Maywood, III. Pra
džia 9 v. ryto. Visus kviečiame da- 
lyvaut. •— Komisija.

Hoffmano mokyklos mokinių-Hc- 
tuvių išvažiavimas Įvyks Hedėlioj, 
birželio 29 d., j Jeffcrson miškus. 
Bus puikus programas. Visus kvie
čiame dalyvauti. — Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

rovskos nosį sulvg naujošibs 
1919 metų mados, imant uly- 
don dargi visas simmetrijos 
smulkmenas. Užtai panelė 'Ve
ra sė turėjus užmokėti penkias
dešimts dolerių, ir džiaugdamo
si grįžusi namon pas savo ma
ilių ant 1323 Bamvnltino gat
vės, ponių Terašę Sambrovskų.

stigrįžus'ii atgal ir verkdama ap
reiškia#:

— Negerai
ta... Perdirbki te... duokite
tokių nosį, kaip mamos, 
sugražinkite senųjų!

ji josios nemėgs- 
man 
arba

orn-

PERKĖLĖ SAVO KEISĄ Į AU
GĖLESNĮ KORT .

An 
niai 

reikalų kortu.
Di 

tijos

dais 'Silvestras Jėsaitis šnli- 
apsiitenke su (šeimyniškų

policistu priėjo prie vals- 
prokuroro fiagelbininko ir

pilstą rasis atsistojo ir kreipėsi j

Tamstos malonybė, Jesai- 
a nėra...
Kaip? Jo nėra? Tuoj su- 

j ieškokite' — paliepė teisėjas

čio č

Policiniai išėjo. Už valandė
lės jie sugrįžo, ir vėl kuždasi su 
prokuroru. Pastarasis dar kartų

LIETUVIAI FARMERIAI, 
iš Englevvčod, III. pranešam visiems 
lietuviams, jog mes lietuviai ūki
ninkai iš viršminėtos vietos, apsi- 
skyrem sau lietuvišką koloniją. Ir 
kaip mes senai pradėjome ta kolo
nija tverti, tai jau be jokio gyrimo, 
atradom tikra sau vietą, kuria mes 
senai j,ieškojom. 1 Dabar randasi 
pusėtinai musų lietuviškų ūkininkų, 
kurie džiaugiasi su savo ukėmis. 
Kviečiam visus lietuvius čionai, ha 
dabar yra laikas dėl pasiskyrimo 
farmij Galėsite pamatyti kaip vis
kas auga. Kaip jevai, taip ir gy
vuliai. , 
notas formas po patarnavimu Pi 
Boineiko,1 kuris yi’a susidėjęs 

FIRST NATIONAL BEALTY 
CONSTBUCTION Co., 

810 West 33 St., 
čionais pasirašome: *

J. žiedas, 
F. Kasputis, 
B. Leberis, 
B. Pranaitis, 
A. Juodikas, 

(Apgarsinimas)

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tel. Boiilevard 160

Rez. Tel. Seeley 420

Pajicškau draugo L. Simonavy- 
čiaus, Siaduvos parap., Margavonių 
dvaro, Kauno gub., kiaulių pav., 
pi.-miau gyveno De Kalb, III., taip- 
pat ir kilų giminių. Aš gavau laiš
ką iš Lietuvos nuo Elzbietos Šva
žienės po tėvais Valatkytč Mano 
antrašas

Vladas Šliažas
5329 So. Talman Avė., Chicago, UI.

Alės išsirinkom tas virš mi- 
"etro 

su

..............
Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MichniBwicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasėk
iu ingai patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.

'3113 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

Chicago, III.
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJI E N A S ”

Pajicškau Onos Skupaiciutčs, pir
miau gyveno \V. Chicago'j. Paei
na iš Kiiuno gub., Vabalnikų para
pijos. Atsišaukit

Jos. Shulz, 1749 So. Halsted St., 
c-o Naujienos.

Piijicškau Paulinos Masiuliutės, 
apie metai laiko gyveno Brighton 
Park apielinkčje, meldžiu jos atsi
šaukti arba kas ją pažįstat malonė
kit pranešt, už ką busiu labai dėkin
gas.

A. F. B.,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Piijieškau savo pačios Marijonos 
Mačiulienės, paeina iš Vilniaus gub., 
Trocko ujiezdo, \V.atiiikų volosties, 
Tradariškių sodžiaus, ’ iš mimų že- 
maitylė, apleido mane 8 d. liepns, 
1916 ib. pasiėmė su savim dukterį 4 
metu ir sūnų 6 mėnesių, mergaitės 
vardas Ona, o sūnaus čalis. Jeigu 
kas žinote meldžiu duoti žinia ant 
šio adreso:

Aleksas Maeiulenas 
1341 So. Lim oln St., VVaukegan, 111,

.y ■ ■<
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ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ždMĖ
Kazimiero Kur- • 
Kauno rėdybos, I 
Kuršėnų vals-

Pajieškau brolii 
šoko, paeina iš 
Šiaulių apskričio,

. Kubilių kaimn. 1‘aji’ško se- 
Keklė Karšokidtė, gyvehn Vla-su

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVE. REIKA-- 

LAUJA KELETĄ AGEN'KŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBSTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA- ‘ 
BAI

PARĮ AVIMU! grosernė ir bučer PARSIDIODĄ labai pigiai 4 lo
i nė viduryje jdclojančios lietuvių a- tai aid Kolner Avė., tarpe 59 ir (iii 

pielinki Parduosiu pigiai. gatvės. Atsišaukit po šiuo antrašu

gorod.sk i Pereulok, N. II, Bosija

3301

rusių 
daria).

REIKALAUJAMA kriaučių paty- 
prie vyriško kostumeriško 

Geras mokestis ir darbo

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, geru mokesti-. Atsišaukite, 
Nailonai l.ced f o., 960 VV. I8lh St., 
* hieago, III.

REIKIA kišenių dirbė'jų, trimečių 
ir f inišerkų

.1. Schsvartzson A Co., 
2014 AA'abansia avė.. Chieago.

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAISKINIMU PAS:

LIBERTY LAND AND
INVESTMENT (O.

So. Halsted Si., Chieago, II)

THE IIOUSE OF 
KUPPENIIEIMER,

Dirbėjų aukščiausios rųšies 
riškų drapanų.

4563 So
I.. Geležinis, 

\Vood St., ('hieago, III.
Tel. Boulevard 56G9

įteikia:
Kišenių dirbčių 
Kišeniukų dirbėjų 
Ant kautų.

valandos j savaitę.

III Sangamon St.

II

žastis pili davimo pasitraukiu iš biz- 6529 So. 'Kaiman Avė., arba trie
ilio dėl
3931 So.

silpnos sveikatos.
A. TESSER,

California Avė., ('hieago.

( lonuokil Prospeet 2171

Ant pardavimo tarnui lo likerių 
žemės VVIsconsino valstijoj, 78 my- 

PARLAVIMUI kejjykla, West Si- lios nuo Grren Buy i Norlh r"*.ę, 
dėj, keptuvė dabartinėje vietoje 15 mylia ir pusė j miestą, 2 arklini, 4 

1 mr0j daro gerą “vvholesale” ir “re ■— , ‘ ••••'*........ vi ..
tai!” biznj Puiki vieta lieutvinms 
arba lenkams.. Savininkas nori pa- 
.<Braukti. Atsišaukite laišku i Nau
jienų orisą pažymėdami No. 23.

fail

PABI) 
ha studi, 
inai. Gci
1739 So

AVIM UI pigiai pikčernė ar- 
ja. Vėliausios mados jtaisy- 
ra viela. Kreipkitės j

K/7AM0NTAS,
Halsted St., Chieago.

PardavėjųPajieškau savo moters Petronėlės
Stravinsk lilė, Patyrimas pardavojime ne-

12 birželio loto reikalingas. Mes išmokysi-kini apelido mane 
metuose, paimdama 
mas I’renkis 8 m. ir 10 mėn 
Antanukas 6 m. ir 5 mėn. 
dasi man rodos AValerbi 
persimainius pavardę, n 
sak\t kokia, malonėkite man 
nešti, kas pirmas patėmysite 
moterį, už teisingą pranešimą 
dovanų, arba pati atsišauk.

Mr. Fr. Schnolis, 
3237 So. Lime St.„ Chieago, III.

vaikus: pir- 
antras 

Jinai itin 
Coun.,

J IEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau burdo lietuvis vienas 

vaikinas, tiktai atvikęs iš armijos. ' 
Tarpe 18-lh ir Canalport aye. Mel- . 
džiu pas blaivus žmones. Kas turė
tų vietos atsišaukit po šituo antrašu 

John I’olovvlis,
2005 Slring St., Chieago.

me jus savo biznio. Mes geis 
tume mokyti savo žmones sa 
vu budu. perdavojimo ir par 
davimo. Mes randame tą 

|()!<i}11 pi;sėkmingu. Proga uždir- 
$5.uo bti didelę sumą pinigų ir pa- 

| stovus užsiėmimas. Turi 
brt virš 25 metų amžiaus. 
Atsišaukite į musų skyriaus 
ofisą, 5053 S. Ashland Avė. 
Klauskite Mr. Mills arba 
M r. Teater.

THE JJOUSE OF 
KUPPENIIEIMER,

Dirbėjai 
drapanų.

Peikia:
Kišenių

aukščiausios rųšies vyrų

MERGINA pajieško kambario 
Bridgeporlo apielinkėje. su valgiu.

■ Kas turite praneškite laišku į Nau
jienų ofisą pažymėdami ant laiško

REIKALINGA moterų prie siuvi
mo guzikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukit j

A. Schumnn & Bros.,
234 So. Markei St., Chieago, III.

, ___ r dirbėju
Kišeniukų dirkė*jii 
Generaliu operuolojų f 
Ant kautų.

44

galvijai, 5 kiaulės senių vištų 21 o 
mažiukų apie 75, laukas užsėtas yra 
bulvių, korini, avižų, žirnių, rugių, 
kviečių 
Iriobom

ir viskas gražiai auga su 
padarais ir su gyvuliais ir 
parandavola 40 akelių dėl 
Viskas kaip stovi tik eik ir 
nieko netrūksta. $3,600,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Atiduodam ant raudos dėl 2 vai

kinų kambariai su valgiu ar be val
gio, taipgi dėl žinotų k.'drie neturi 
rakandų, kambariai gražiai ištaisyti 

3240 So. Emcrald Avė.. Chieago.

, REIKALINGA mtdderių dėl šildo, 
mų ir virtuvės pečių, pastovus dar
bas vis:, melą, nuo šmotų darbas. At
sišaukite į Missouri Malleable Iron 
Co.. Kast St. Louis, III.

Darbo sąlygos yra geriausios, 
valandos j savaitę. Aukščiausia 
mokestis.

P.I'IKIA 10 iki 15 vyry prie lelijė
lių darbo ir išvažiotoju.

B. COIIN,
124 i So. Union Avė. Chieago.

K \MBARIS •ISRANDAVOJIMUI. 
Be \.ilgio, dviem vaikinam, arba po
lą žeimtų Gražioj apielinkčj, ant 
43 ir Michigan, Kreipkitės pas 

II. Mockus.
4313 Berkcly Avė. Krnwood 5465

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS barbens, kuris mo 

ka atsakančiai savo darbą, mokes
tis $25.00 savaitei ir pusė po 
ir lik 5 dienos darbo savaitei 
kilęs.

RFIKAI INGA patyrusių bciste- 
rių ir guzikų siuvėjų prie moteriš
kų 'i drapanų.

1934 AV. North ?Ive. 2ras aukštas

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER,

3'1 IK H o ŪSE O F

<32.60 * 
kreip-

Moteriškų reikalaujama dirbėjų 
aukščiausios rųšies vyriškų drapa
nų.

Antanas Deninis,
1080 Michigan Avė., Detroit, Moteriškų reikalaujama siuvėjų 

mkščiausios pušies vyriškų drapanų
REIKALINGA 10 moterų tvarkyti 

senas popieras. 
mis pusė dienos

Dirbama subalo- : 
Mokama gera ino- *

Bepublic AA'aste Paper Co., 
626 Taylor St., kampas Desplains St.

Tel'. Haymarket 856
Beikia:

Guzikų skylių siuvėjų
I inišerkų
Atsiuvinėti rankomis klastos
Kišenių dirbėjų

Beikia:
Kišenių dirbėjų
Kišeniukų dirbėjų 
Generalių operuotųjų 
Kišeninius pamušalų dirbėjų 
Ant kautų.

44Darbo sąlygos yra geriausios, 
valandos j savaitę. Aukščiausia mo-

REIKIA merginų mokytis opera- 
tors ant koutų ir kelnių, geriau .ios 
išlygos, gera mokestis laike mokini- 
mosi.

Bredi A Rogovvsky,
833 Jackson Blvd., ('hieago.

Tel. Haymarket 710

Darbo sąlygos yra geriausios. 44 
valandos j savaitę. Aukščiausia 
mokestis.

411 Sangamon St.

REIKIA draverio kuris galėtų iš
važinė! su troku duona ir turi mo
kėt kalbėt lenkiškai ir lietuviškai 
su šioferio laisniais ir bondsu už 
$500. Gera mokestis, pastovus 
darbas.

Marozas Bros..
4617 So. Paulina St., Chieago, III.

I’T’!KIA siuiu’jn pagelbininkų prie 
vyrioko ir moteriško darbo. Atsi
šaukite

A. BAGDON.
609 N. SHI“ St., Chieago, III. 

'l’el. Superior 2767

THF HOUSF OF 
KUPPENIIEIMER,

KNYGŲ APDARYTL’VP.
RFJKM AUTAME P\l'D\VPn’ 3 Vyriškų reikalaujama siuvėjų 

VVPU KAIPO PARDAVĖJŲ. P\'KY- Ščiausios rųšies vyriškų drapanų 
RIMAS MUSU BIZNYJE NEBF.IKA-, 

auk

Mes pasiūlome pastovų nuolatini 
darbą darbščioms merginoms Iii 
melų amžiaus ar augesnių, proga iš
mokti švarų, malonų, žingeidų ama
tų musų apdarvtuvėje. Moderniškas 
paskutinės mados įrengimas.

TU AMŽIAUS. GERAI PAžINSTA- 
M\S f'IHCAGOIF. GVARANTUO- 
JAME GI’RA UŽDARBI, GERESNI 
N’-C.U $35 i SAVAITE. ATSIŠAU
KITE YPATISKAI T ROOM 846 
FIRST NATIONAL BANK BUII D-

ING, 68 AV. MONROE STREET..
OFISAS ATDARAS IKI 8;3() V. V. Į 

KLAUSKITE H. W. ELMORE 
GEN’L. MG.

Beikia:
Off nreserių ant 
sack kautų.

44Darbo sąlygos yra geriausios, 
va’nndos i .savaitę. Aukščiausia mo
kestis.

$13.90 pradžiai
MO1TPIT DEL

Palvririos operatorės gali 
dirbti puikias algas dirbdamos 
šmotų.

už- 
nuo

RFIKAI INGA 
nii’irrrvrs DARBŲ. 20 METŲ IR 
SENESNIU. i

JOHNSON REPAIR <’<>..
4401 NORTII AVĖ., CHICAGO, ILL. 2133 So. Kedzie Avė.

VAI A N DOS 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų.

SFARS. ROEBUCK AND CO. 
Roman Avė. and Arthington St. t

REIKALINGA — keletas tvirtu vy 
r»i. Pastovus 
Atsišaukite i

AVestern
1456 Indiana

darbas gera mokestis.

Avė Chieago, Iii.
PARDAVIMUI

BEIKAI INGAS darbininkas pirma 
rankls prip keksu kepimo, 
mokėti vi,;a savo darbą. 

Vnsilevski Bro«..
12247 So. Halsted St., Chieago, III.

Turi

BFJKALINGA — bross foundrv 
furnace pagelbiuinku, 8 vai. darbo 
j dieną. Geros sąlygos.

Loeųrenthal Co., 
947 West 20th St., Chieago.

H. LEIBOVITZ
1652 West Van Buren St. 

Kampas Paulina Street

Jis yra ofise nuo 8 ryto 
iki 8 vai. vak.

šieno, 
gyvenk 
(trisdešimts šeši šimtai, mes duosim 
ant lengvų išlygų, kad nors $1,560 
įmokė!, o liku’ius ant išmokesčio. 
Norėdami dasižinot kreipkitės laiš
ku arba palys atvažiuokite pažiūrėt, 
savininkas lietuvis.

SAM \VASAITIS,
Box 94, Middle Inlct, AVis.

ir mink- 
viena iš

du bizniu Pekarnii) 
Todėl 
Atsišaukite.

Turiu 
štų gėrynių šapą, 
lų turiu
314

parduoti.
’ETER VULTRAKLS

157111 St. , Harvey, III.

PABS

pardnvi

ĮDUODA grosernė su viso 
Idžiais gėrimais, piiežaslis 
no, savininkas turi kitą biz- 
reikalingas toks lai atsišau-

191G C;
Simonas Laureckis, 

malport Avė., Chieago,
PARĮ UODU pirmos klesos gro- 

sernę geroj vietoj, dėl lietuvių, at- 
po numeriu 1827 S. Union 

Avė., J. R.
sišauki t

FARMOS! FARMOS!
Didžiausia lietuvių kolonija Arne. 

rike, čia jlui yra pirko suvirš 400 
lietuvių Farmas, jau 7 kaimai yra 
apgyventa lietuvių. yra 4 draugys
tės. Norinti pirkti gerų Farmų ir 
apsigyventi tarpe savo tautos žmo
nių. Del platesniu žinių rašyk:

.1. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.B. 1

- .ų— ........................... Kas norite pirklie ukes, važiuokit 
EXTRA BARMENAS .. ........ | aT.nT

ąisboNis, šiokeisai ir dideli,11" 11111 "1""|V Gonlinskis 
Didele marmurine vana dėl n n Moreston, AVis.

Parsi iuoda grosernės 
Didelis 
barai, 
maudymosi ir kiti smulkus rakan
dai. Priežastis pardavimo nesvei
kata. Atsišaukite i savininką 

933 AVest 34th PI., ('hieago.

B. G,

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijo, arti prie lietuviškos para, 
pi jos, 663-665 W. 18tli St.

NAMAI-žEMeNAMAI-žEMĖ
BARGENAI.

Mūrinis namas 2 flatų 5 
ir 6 kambariai, lotas 37 
125, 3 metai muritas, kaina 
$5,600, cash $1,000, kitus iš
mokėjimui.

Mūrinis namas 2 flatai 6 
ir 6 bambariai, lotas 30x125 
garu šildomas, kaina $7,800, 
cash $1,500, kitus išmokėji
mui.

Bangalo mūrinis 6 kam
barių, lotas 30x125 vandeniu 
šildomas arti parkų ir gra
žus, kaina $5,500, cash $1- 
500, kitus išmokėjimui.

Bangalo medinis 6 kam
bariai, lotas 50x125 vande
niu šildomas, kaina $3,500, 
cash $1,750, kitus išmokė
jimui. ,

Mes turime daug bizniui 
namų ir lotų gerose vietose 
ant pardavimo. Matykite 
mumis kolei pirksite.
C. II. Lyon & A. Masulis, 

Real Estate
5931 S. Kedzie A v. Chieago.

Phone Prospeet 9163

Ant pardavimo mūrinis namas 
ant 6 familijų, iš fronto 1 — 6 rui
mai 2 po 5, užpakalyj po 4 ruimus, 
ndša rendos $75.00 ant mėnesio ir 
visi įtaisymai. Atsišaukit.

3539 S. AVidlace St., Chieago, iii.

FARMOS
Pradirbtų furniu nuo $1000 ir aug- 

šl\ n ant lengvų ismokesėių 10 metų 
išmokėti, ihirduodain arklius, kar
ves ir tt. ant lengvų iširi •kesčių. 
Mainom miesto namus ant farmu 
anikokioj vietoj Anierike. '1 ’krai 
bargenai.

M. J. Augulis,
343 Maripiette Bldg., 140 So.

Dearborn St., Phone Randolph 5757Krcip-
Writing Desk”. kilęs prie

I .1. P. Rashinskis,
Chieago, III.

Parsiduoda
Labai mažai užimanti vietos kam- 1 S. Halsted* St
baryje, paranku rašymui, labai ge
ro medžio ir mažai dėvėta — taip 
kaip nauja. Buvo mokėta $32.50 da- 

aliduosiu už $15.00. Reikalin-
a proga Rašydami arba y- 1 kolionijoj, Michigano valstijoj, far- 

klauskite Naujienų ofise
1739 So. Halsted St., Chica-

bar 
gani ge 
patiškai 
No. 25, 
go, III.

AUTOMOBILIAI
ĮDUODA “Studs Motor” ka
utynių, gerame stovyje. Par- 
labai pigiai. Matyti galima 

. m. iki 7 p. m.

PABS 
ras, 5 st 
sįduoda 
nuo 8 a .

3445 So. Halsted St., iš užpakalio, 
Boulevard 2341.Tel.

Kai-PABDAVInųii automobilius.
ng $256.00, 5 pasažierių, pats prade
da, elektros šviesos, geros tairos, iš

iž’uidos ir gerai važiuoja.
parduot i., Atsišaukite į 3314 

Mosspratl St., Ųhicago.
Kuri

DUODA, autobomilius Han-PARS
ds 6 cilinders, 7 pa.^ažierių, 1915 m. 
ir 5 taje 
1919 me

71,4

rai arbą.inifmysiu ant fordo 
lų. A|s|šąukit nuo 7 iš ryto 
1. vakarė. ...
AV, 31-,st. Si.. Chieago,

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj

mos visokios, su gyvenamoms trio- 
boms ir sodais ir apsėtais laukais, 
galima pirkt ant lengvų išmokesčių, 
dabar geriausias laikas pirkt far- 
mos. Platesniu žinių kreipkitės 
per laišką įdėdamas štampą už 3c.

TONY ZABELA,
P. O. Box 1, Peocoek, Mieli.

2 Residencijos lotai
SPECIALIS BARGENAS.

Bandasi VVesteru Avenue Boulo- 
vard pridėkime. Arli prk* naujos 
lietuvių bažnyčios. Visi įtaisymai. 
Padarysime labai pigių kainą ir
106 N. I a Šnlle SI., Tel. Main 
šykite arba ateikite

Mrs. Hedrick,

2043

FARMA
80 akrų žemės Micliigan, 1^ my

lios iki miestuko, arti didelių fab- 
ričnų miestų, 40 ilkt-ų dirbamos, 40 
akrų ganiklos, apterta tvoromis, 
didelis sodnas, arti ežero. Kaina 
$1900, mainau ant miesto proper-

FARMA FARMA

EXTRA.
Greitu laiku turi būt parduotas 

namas, arba mainau ant loto. Na
mas randasi geroje vietoje Bridge
porto apielinkčj ant 2-jų pagyveni
mu. Rendos neša $25.00 į mėnesį, 
kaina $2,400 arba gal parduosiu už 
mažiau, galima pirkti su mažais pi
nigais, 2841 Emeraid Avė., gyvenam 
ženkli iš užpakalio

PASKOLOSMORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gėry išlygų.

II. O. MULKS.
Room 1117 Hcrris Trust Bldg.

111 AV. Monroe SI.. Tel. Central 8830
STOCK’Al—SfiROS.

LIBERTY BONDS
Mes perkame liberty bonds ir ka

rės taupinimo steinpas nors ir ne- 
pabaikti mokėti, mokam grintis pi
nigus.

1 C. P. SUBOMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St., Cliicago.

Jeigu jus norite pas’daryti sau na 
mn ir būti neprigulmingu. pirkite 
formą lietuvių kolonijoje “Vilnosz“ 
Vilas paviete, VVisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau formą 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 paskvrčme Kazimierą Gailiauską 
ka<po Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstamc 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta- 
me pasistatyti namus ir mes par
duodame jiems aklius, karves ir ki
tas galvijus ir ūkės mašinerijas ant 
lengvų išmokėjimų.

Jus galite pirkti farma kok’o dy
džio jus norite. 40, 80, 120, 160 ak
ru arba daugiau už kainas nuo $15. 
00 iki $25.00 už akrą. Jeigu jus 
žingeidaujate pasilikti nariu pasek
mingos lietuvių apielinkės ncprigul- 
mintfu farmeriu, rašykite mums lie
tuviškai dėl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Engei River, AVisconsin.

MOKYK !X)SDUODA Mitchel karas su 
šešiais cilinde- 
. Turi būt par- 

trumpų, laiką, nes apleidžiu

Teklė ieris,
Halsted St., Chieago, III.

PARS 
penkiom sėdynėm, 
riais, gerame stovyje 
duotas j

3564 So
PARSIDUODA LOKOMOBIL, sa

vininkas apleizdamas Chicagą pali
ko imt musu ranku parduoti geriau
sio darbo 5 sčdinių, 6 nauji tairai, 
naujai parp«entyjas nauji betery ge
ram stovyj au’omobilius Parduosi
me pigiai, norintis pirkti atsišaukit 

Drovers Garage,
4156-68 Emeraid Avė., Drover 188

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MRNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros ska
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
'1’aipgi pianas ir fonografus. PRI
SIUNČIAMI’ UŽ DYKA. Priimsime 
I ihertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai. 
-------- --------------------------- ---- ---

PROGA DEL JAUNAVEDŽIŲ
Parduodu 1 seki. setą. 1 stalą, 3 

karpetas, 1 fanela, 2 komodas. 2 
“bookcąse”, 3 lovas ir kili slubos 
daiktai. Atiduosiu pigiai. Kreip
kitės vakarais.

3044 S. Union Avė., 1 fl. front,

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums r^ikjia rakpndu ne

praleiskite Šio bargeno. Puikus 
Plaver Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčiom setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
Lok j teisingų pasiulijimą, viskas 
kain nauja. 'Kaipgi $200 dubeltavais 
springsais Phopograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė.,

NAMALŽEMĖ
PARSIDUODA 2 mūriniai 

ant vieno loto vienas namas 3 
gyvenimai kitas vieno. Rendos

I ša $43.(M) j mėnesį parsiduoda

namai 
pa- 
ne- 
vi- 

but 
ra n

sai pigini, nes tas namas turi 
parduotas j trumpų laika, namai 
dasi gražioj vietoj, netoli §v. Jurgio 
bažnyčios, atsišaukit pas 

C. SUBOMSKIDidelis barmenas iš priežasties li
gos parsidor»d‘i hučernė ir grosernė, | 3346 So. Halsted St., 
su nnmu vieno plato augšta ir auto-1 
moMliuc.

4001 S. R’itfhtnu PI., Cbi-p^o, III. nausėdžiams.
Tel. McKiniey 5758 C

PARSIDUODA valffomii 
kendžiu ir minkštu gėrimų 
vė. Parsiduoda pigiai.

942 W. 34 St.

40,060 akrų trąšios juodos žemės 
. Vidutinis klimatas. 

Gera transportacija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooperacija. Ton 

daiktu, yra Jūsų krašto žmonių. Platesnių 
krautu-1 žinių rašykite:

Frank Foldi, Core Sound Farms, 
634 Otis Bldg., Chieago, Iii.

United Land A Investment Co..
117 N. Dearborn St., Chieago, III.

PAPSI DUODA 2 pragyvenimu na
mas (’icero po 4 kambarius $2400, 
$250 cash, likusius išmokei kas mė- 
nesis.

B. F. Hott,
|9 Avė., Cicero, 
l’el. (’icero 3118

iii.

PARSIDUODA vištų farma 72 Av. 
netoli Archer Av. 2 pragyvenimu, 
namas 2 tvartai ir vištininkas.

B. F. Hott,
1215 So. l9 Avė., Cicero, III. 

Tel. (’icero 3118

PARSIDUODA ant- Bridgeporto 
namas šešių pagyvenimų su namu
ku užpakalyj vienu pagyvenimu, 
būdu nmrinhd ankšti beisementai 
puikus Įtaisimas iš vidaus, rendos 
neša $90 j mėnesi, kaina $8000. At
sišaukit j savininką vakarais arba 
šventomis dienoms iki pietų, 3-Čių 
lubų iš užpakalio.

J. K.,
3533 So. Wa’laee St., Chieago, III.

Parduosiu propertę Indiana Har- 
bor už $5800.00. Rendos neša ant 
mėnesio $85.00. Gera vieta dėl be- 
kerio, tarpe lietuvių, viduryj miesto 

P. Slaužas,
2515 Clara PI. 'l’el. Humbold 6277

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Farmą, geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten b'armą ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a. 
gentą, kuris jums nurodi.s arba nu
važiuos drauge.

AVM. PILYPAS.
720 AV. 120 St., AVest Pullman, III.

Bargain 4 aukšPARDAVIMUI 
lų ir beisementas, muro namas, ge
roje vietoje. Atsišaukite i 

Frank II. Bieek,
106 No. La Šalie St„ Tel.Main 3004

EXTRA BARGENAI.
PARSIDUODA naujas 2jų augštų 

mūrinis namas 2 pagyvenimai po G 
kambarius ir augštas beišmanius. 
Randasi gražioj vietoj ant I owe got 
Vertas $6600. parsiduoda tik $5600.

PARSIDUODA 2jų lubu augščio 
medinis namas 2 pagyvenimai po 
barius ir heismantas. Rendos neša 
j mėncsj. Kaina tik $1400.

PARSIDUODA 2jų lubų augščio 
mūrinis namas 2 pagyvenimai po 6 
kambarius su elektra, gesti, maudy
nėmis ir kitais įtaisymais. Randasi 
ant Emeraid gatvės. Kaina tik $6300 i>Ai>viiUT/m t u i......n.PARSIDUODA 8 kambarių mūri
nis namus. Toilet.ai, maudynės, lie
sas ir kiti Įtaisymai. 2 lotai 50x125. 
Randasi 3618 S. Union Avė. Kaina 
tik $2600.

PARSIDUODA 2jii lubu augščio 
mūrinis namas 4 pagyvenimai po 4 
kambarius ir cottage iš užpakalio. 
Bandos neša $600 j metus. Kaina 
tik $5800.

PARSIDUODA 2jų aupgštų mūri
nis namas. 2 pagyvenimai po 5 kam 
barius ir beismnatas. Benudns neša 
$360 i metus. Kaina lik $3800.

Visi viršminėti namai parsiduoda 
«u mažu Įmokėjimu likusius taip 
kair» repda

MES PERKAME LIBERTY BON- 
VSUS.

Del platesniu žinių kroinkilės pas 
MICIIAFL L KIRAS

3331 S. Halsted St., Yards 6894

FARMŲ JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote farmų yrą ge

riausia vieta, lietuviu farmeriu ko
lonijoj AVisconsine. Kurioj daugybė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų keliu, geležinkelių, gražiu laukų 
ir nrie lietuviško miestelio, AVOOD 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo. Dar yra nrogą lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už like
ri. Galite pradėti dirpti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš- 
važinėja po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurasite. kaip AVisconsine lietu
viu kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiną į Lietuviu Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu fannu, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la
pais. >

Liberty Land A Investment Co., 
3301 So. Halsted St., . Chieago, III.

ANT PARDAVIMO arba išmainy
mo šluba — barnė ir didelis nlvtų 
16x34 pėdų vištnamis aukšto, 
ant 111 St. ir Lavvyer Avė.. Mont 
Greenvvood Street car.. Tel. 1377,

Mokykla Kirpimo ir Detdgning 
Vyriškų ir. Moterišką Aprėdai p.

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

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK. Pirminiakė

Bukite išmintingi merginos ir vy
rai ir mokykitės barzdaskutystės a- 
mato dabar Vietos atdaros.

604 So. Clark St„ Chieago.

Aušros Mokykla.
3001 So. Halated St.

Dabar turi Šiuos skyrius:
1) Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos, 
3) Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižymo.
Mokytojai: Lietuviu kalbos .L T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tęsis visą vasarą, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir žinovai savo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 
kalhų. aritmetikos, knvgvedvstės 
stenografijos. tvpewritlng. pirklvhos 
teisiu Suv. Valstllų Istorijos nhel- 
nos istoriios. geografijos, politiškos 
ekonomilos. pllietvstės, dailiaražvs 
(ės
, Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted StM Chieago, iii

gorod.sk



