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Kaizeris bus teisiamas LaimeJ» streik’
,, ... .... a dar dviejuose susirėmimuose,

i kawv,Ų "!T "n:" s" Moterų rūbų siu- hli lik snvo vaHos tvhmn.u.m

True •rnnslntion filed v Itn Ihe post- master at Chicago, III. July 5, 1919 
as reųuir

Londone vokietėmis yra uždčausli armi-

Albanai sukilo prieš italus

Kaizeris bus uždarytas Londono 
kalėjime

Talkininkai reikalaus kaizerį ištremti. Ame 
rikieėiams draudžiama vesti vokietaites.

KA1ZERJS BUSI&S UŽDARY
TAS LONDONO KALĖJIME.

LONDONAS liepos L

jos kaizeris \Vilhclm Ilohenzo-

no bokšte (kalėjime).

bausmės nebus reikalauja-

talkininkai reikalaus ištrėmimo

ištremimo ant šv. Helenos salos.
Daily Mail sako, kad inlerna-

(bmalis teismas manė leisti

imis jame.

I*rašo neišduoti

bus teisia-

kaizeri.

PARYŽIUS, liepos 3. — Pa
sak Berno žinios, Prūsijos armi
jos ir Vokietijos laivyno oflcie-

ša irk imą Holandijos karalienei

ctjf
LONDONAS, liepos 3. Sp

rendžiamo, kad nota Holand'i- 
jai. n Skalaujanti išdavimo bu-

pasirašyta 22 ar 23 valstybių.

True translntion filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. July 5, 1919 
as re<|iiii*?d by the net of Oct. 6,1917
LLOYD GEORGE KALBA AT-

Butas entuziastiškai jį priėmė.

LONDONAS, liepos 3.
mieras Lloyd George šiandie po 
piet davė paaiškinimus apie lai-

re-

kaipo *sv;<i blausias dokumen
tas, po kokiuo tik Britanijos im
perija kada-nors padėjo savo įmi-

Nors 'laivo matyti ženklai il
go darbo Paryžiuje ir stokuo- 
kHamtis paprastos savo ugnies.

Jo paskelbimas, kad būvi sis

tytas teisman prieš tribunalą 
. . ... .ii.

kxnamas, kuomet jo įteikimas

nciją — tokia pat sutartis ko-

Oficieriai sako, kad prasikal 
lėliai bus teisiami ar už susineši- 
mą su priešu, ar už nepaisymą 
fraternizavimo reguliacijų.

leido Ibiulelliną, persergsflantį, 
kad Suv. Valstijos techniškai te-

didžiųjų karės kalbų. Visos sėdyĮ paklausimų, niekurie nuo ofi-1

imtos. Vahjos princas, Ameri
kos ambasadoriai John W. Da- gaicių bus leisti dabar, kada tai-

ponijos ir Italijos ambasadoriai

ra i visų atstovų bu|to dhlių. Jo 
kalba buvo daugiausia ant grei
tųjų ir šokinėjanti nuo vieno 
dalyko prie kito.

True translntion filen vzith the post- 
master at Chieagrt, III. July 5, 191!) 
as reipiired by the act of Oct. 6,1917
ALBANAI ŽUDO ITALŲ KA

REIVIUS.

CORFU, liepos L — čia gau
tosios iš išlikimimisių šaltinių

gia kaina už teisę okupacijos 
Albanijoje. Nebus stebėtina, jei 
Italijos valdžia, kuriai gręsia 
minisleri jos krizas ir sočia lis cha

savo kareivius iš pilnų briga
dų rytinių pakraščių Adriatiko.

Beabejonės, kad italų karinės

žudo kontrole ant žmonių. Alba- i c

nijos mahometonų žudymai I-
lalijos oficierių pasidarė labai

True translntion filed with tLe post- 
unaster at Chieago, III. July 5, 1919 
as reųuirvd by the net of Oct. 6. 1917
VVILSONAS IŠLIPS AMERIKO
JE SEKAMĄ UTARNINKĄ.

George VVasbin-

laivynas sumažino greitumą na
ktį ir dabar plaukia apie 15 maę- 
gų į valandą.

tas pašvenčia didžiumą savo lai
ko rengimui pranešimo kongre
sui. Jo kalba kareiviams ir ju-

Tos kalbos ypaitybė bus, kad 
pirmą sykį bus panaudotas ju-

vintui prezidento VVilsono balso i

visų transportų 300 mylių radiu- 
! se.

ir Francijos susilaukė visuoti 
ną užgirimą.

Scena primulė niekurius iš

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. July 5, 1919 
ns re<juirt‘<l by the nei nf Oct. 6. 1917 ;

Neleidžia amerikiečiams vesti 
vokietaičių.

CORLENZ liepos 2. — Amc-

susiremimuosc, 
tai lik savo valios tvirtumu, bet 

VPini HO11C 1 kumščiavosi be sąmonės ir liek 
1 Į apsvaigintas kad veik nebematė 

Į savo priešininko. Jis pamatė, 
'*' 1 kad tolau kumščiuoties nėra

... . ,v. . . , prasmės ir atsisakė daugiau sto-dclyjo grįsta į darbą phnai lai- 1 
mėje streiką.

Tiuc translntion filed v-ilh the pnst- mastei* ai Chicago, III. July 5, 1919 
as rc<|iiire<l by Ihe act of Oct. 6,1917

Bolševikai neteko Odesoss 
ir Caricino

Estonai apsupa Rygą
.. { ..........j......

l 'Pečiaus kad ir pralaimėjo, 
in/ui » VVillardas vistiek gaus virš $100 CHICAGO. — 4,000 moterų z , ¥ , „. . _. . 000 už tas kumštynes. .

rubli siuvėjo, susiorganizavu-, , . .... ,
'. . _ ' . I Žinomu pažiūrėti teis kumsty-siu j International Ladies Gar- ¥. , ,

, .. v . mos suvažiavo desctkai lukstan-
I Jii<»nt VVorkers, unija uzsijiaigę, 
- kada 150 moterų drabužių išdir- 
bėjų suliko išpildyti streikieriu 

Jud-, .... .iBikalavimus.
Stivikieriafi reikalavo ir lai

mėjo 4 I valandų darbo savaitę 
su $1 į valandą minimam mo
kesčiu. Darbas nuo sinkių liko 
panaikintas.

jo didelius pinigus. Dar didesni

vieną ir už kitą iš kumštininku.

True translntion filed wi h the post- 
,mastei* at Chicago, III. July 5, 1919 
as reųiiired by the act of Oct. 6, 1917
KAIZERIS BUS TEISIAMAS 

LONDONE.

Lenkai atėmė iš Ukrainą 3 miestus
Gal Spalio 1 panaikys karės laiko prohobi 

ciją Amerikoje
UKRAINIECIAI PAĖMĖ ODE- viai paėmė Brody, Zločov ir 

SĄ. Tarnopol. Dkraiiriecių koman-

True translntion filed with the post- 
master ftt Chicago, III. July 5, 1919 
as rcųuired by the net of Oct. 6, 1917
Budapešte sušaudyta 40 kadetu.

vėlintų žinių iš Budapešto, 10 
jaunuolių iš Budapešto karinės

po nugalabinti Vengrijos sovie
tų valdžios atgiežai prieš anti- 
komunistus, kurie bandę užgrie

kurie bombardavo sovietu bu- I

Perskrido Atlan 
tika.

Dirižabelis jau pasiekė 
foundlando salą.

New-

ST. JOHNS, N. F.., liepos 4, 
Anglijos dirižabelis R-34, kuris 
skrenda per A'llanliką, šiandie a- 
pie vidurdienį turėjo atvykti į 
čia, tuo užbaigdamas kelionę 
per Atlantiko vandenyną. Pas
kiausios žinios sakė, kad diriža
belis skrenda per Newfound- 
lando salą linkui šio miesto.

Tečiaus diiržabelis nenusileis 
St. Jobus. Jlis tik išmes ten kra-

Minneola

,)OStTrue translation filed 
mastei* at Chieago, III. Juk 
as rcųuired by the acl of (>< 
l,366,23ę franeuzų užmušta ka

rėje.

PARYŽIUS, liepos 3. Fran
euzų nuostoliais |užm;uš.tais ir 
prapuolusiais ant žemės ir juro
se iki lapkr. 11 d. siekia 1,366,- 
231.

Iš jųjų 189,700 liko užmušti 
arba prapuol., arba 16.2 nuoš. 
visų mobilizuotų spėkų Ikš 8,410, 
009 kareiviu, c

Laivyno nuostoliai buvo 10, *
735, iš kurių 5,521 liko užmuš-

nuoš. visų jurininkų.

GE R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
(‘iii j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j i e n o s e.

Reikalauja pakėlimo algos

LONDONAS, liepos 3. - Bu- 
vusis Vokietijos kaizeris neužil
go bus teisiamas. Prcmioras Ll-

LONDONAS, liepos 3. — Pa- bas apie paliaubą.”
sak Berl'ino bevieiinės žinios,!

ukrainiečiai po smarkaus mu- True trunslntlnn filed with the post- 
innsfcr nt Chicago, UI. July 5. 1919 
as reųuired by the net of Ort. 6. 1917 
SUV. VALSTIJOS PATAPS ..
ŠLAPIOMIS GAL SPALIO 1.

šio paėmė Odesą. Bolševikų spė

True translntion filed svilti the pnst- 
I mastei* at Chicago, III. July 5, 1919 
as reųuired by the art of Oct. 6,1917

ESTONAI APSUPA RYGĄ.
Iki to laiko armija bus 

demobilizuota.
CHICAGO. — 250 siuntinio 

klerku 18 filmu išmainymo vie- C 4. ►
tose užvakar sustreikavo. Jie , T », . . kad tribunolas susrinks Londo-

gmina nuo $19 iki $38 savaitėje. Į 
Reikalauja gi mliiiimum $25 ir 
ma.vimum $15 savaitėje.
4,000 moterų rūbų siuvėjų pane-

te šiandie savo raporte apie tai-

Vokietijos oficieriai, kurie pa
pildė bjaurius darbus taipjau 
bus teisiami.

Suėmė 4 vokiečių laivus; paėmė 
tvirtovę.

COPENHAGEN, liepos 3. - 
Eston'ijos kariniai laivai paėmė 
Bolderą tvirtovę prie įėjimo į 
Dauguvos upę ir apvalė upę nuo

VVASHINTON, liepos 3. — Ka 
rėš departamentas šiandie išlei-

PORTUGALIJOS GELEŽINKE
LIEČIAI SKELBIA STREIKĄ. mietas, dabar nėra ant tiek sti-

LISABONA, liepos p. (suveli i n

darbininkai nutarė sustreikuoti 
šiandie.

friie translntion filc»l xvith the post- 
inaster at Chicago, III. July 5, 191!) is required by the act of Oct. 6. 1917
VOKIEČIAI ŠIANDIE SVARS

TYS RATIFIKAVIMĄ.

COPEN'HAGEN, liepos 3. — 
Politikei) gavo žinią iš Weimer, 
kad Vokietijos nacionalis susi
rinkimas subaita, sukatoj svars
tys takos sutarti tari) talkinu ir 
Vokietijos ir didžiuma ratifika
vimui sutarties tapo įgyla.

Dempsey laimėjo
Willard neteko čempionystės 

kumštynėse vakar Toledoj

TOLEDO, Ohio, liepos 4. — 
šiandie čia buvo kumštynės už 
pasaulio čempionystę Itarp jieš- 
jkančio los čempionystės Jauk 
Dempsey ir dabartinio čempio
no Jess VVillard.

VVillard yra augšto ūgio, ilgų 
rankų ir tvirto sudėjimo žmo
gus, kuomet jo priešininkas bu
vo daug mažesnis ir išrodąs siilp- 
nesnip, tik daug jaunesniu žmo
gumi.

tynės, kaip ir buvo tikėtasi buvo! 
labai trumpos. Dempsey jau pir
mame susirėmime parmušė

skutinį sykį čempionas vos beat- 
sfikėlė. Paskui buvo dar du 
susirėmimai, bet buvo matyli, 
kad Willardas kumščiuojasi jau 
veik be sąmonės ir nuolatos sil
pnėjo. Ketvirtai! susti rėmimą n 
VVillardas nebestojo ir tuo ati
davė savo čempionystę Denip-

Pats yVillardas pif si pa žįsta, 
kad jis liko sumuštas pirmame 
susirėmime ir jdigu dalyvavo

iriausio savo kaimyno.

$2,000,000 mokykloms

YVILMINGTON, Del. — Para
ko karalius Picrre S. Dupont pas 
kyrė $2,000,000 išlcidliimui j ke
turis metus pagerinimui Dela- 
ware viešųjų mokyklų, išėmus 
Wilmington miestą. Karlu slato-

ki M.uehlgrabe kanalo.
Skelbiantis tai estonu ofiria- 4.

lis pranešamas sako, kad ketu
ri vokiečių laivai liiko suimti.

Esitonijos presos biuras nuro
do, kad tas reiškia, jog Ryga y- 
ra apsupta iš vakarų, taipjau iš 
rytų irlsiaurės ir kad apie mies-

ko spėkai, vidutiniškai iš 233, 
308 kareivių ir oficierių, autori
zuotų nacionalio gynimo akto, 
mijos Iki lai dienai visi regu- 
liarės armi jos oficieriai turi liū

suma butu surinkta mokykloms c *e

Tas pats parako fabrikantas 
jau kiek pirmiau suteikė $1,500,

. APIPLĖŠĖ BANKĄ.

CHICAGO. — Keturi plėšikai

ve Frist National banką ir pa
ėmė $15,000 pabėgo automobi
liu.

Naujas žemės drebėjimas Itali-

Šiandie Mugei! klonyje buvo 
keli žemės sudrebėjimai. Iš žmo 
nių niekas neužmušta, bet su
griuvo keli pereilę nedėldienį že
mės drebėjimo apgiauti namai.

DENIK1NAS PAĖMI CARIC1- 
NA.

gus, o oficieriai turintės pasky
rimus tik skubiam reikalui, taip 
jau aplikantai nuolatiniam pas- 
skyrimui, turi būti paleisti iš 
armijos.

Paliepimas demobilizuoti ar- 
uiją pagimdė nuomonę augštuo- 
se oficialiuose rateliuose, kad 
prezidentas Wilsonas panaikins

1 dieną.

LONDONAS, liepos 3. — Gen. 
Denikino spėkų užėmimas Ca- 
ridino yra smūgiu bolševikų po
zicijai žemesnėj dalyj Volgos li
pęs 
me,
rius nuo jos į į puolimo į Kaspi-

MISSOURI RATIFIKAVO MO
TERŲ BALSAVIMĄ.

Caricin yra upės išsilenki- 
apie 300 myl. j šiaurvaka-

JEFFENSON CITY, Mo., lie
pos 3. — Missouri ratifikavo 
iruoterų balsavimo priedą prie

Nesenai' ištikęs sumušimas 
Kolčako spėkų l'foje ir bolš vi- 
kųpaėmimas Periu padiddiina ai 
sluiną tarp frontų, kuriuose vei
kia Kolčakas ir Denikinas. Pir
masis nuo sausio 11 d. paėjo 
500 mylių.

GauKicji šiandie iš Archan
gelsko oficiali pranešimai skel-

uos upės ir Murmansko geležin
kelio fronte pasisekimus prieš 
bolševikus.

Kad kam ko

1506

rų apygardoje, pranešimai apie

do, kad ukrainiečiams labai ne-

lūs nuo Saratovo. Bolševikai jau 
seniau apleido miestą.

True translntion filed with f h* post 
'mastei* at Chicago, III. July 5, 191!' 
as reąuired by tbe net of Oct. 6,1917
Lenkai sumušė ukainu armiją.

Varšuvos žinia sako, kad “Uk
rainos kareiviai rytinėj Galicijo-

LONDONAS, liepos 3. Kuo-

LONDONAS, liepos 3. — Pa
sijos bevieline žinia sako, kad 
gen. Denikino spėkos užėmė

o senatas ratifikavo šiandie 28 
balsais prieš 3. Gubernatorius 
Gardner tuoj pasirašė po ratifi
kacija.

NUTEISĖ 4 PLĖŠIKUS NUŽU
DYMUI.

CR()WN POINT, Ind., liepos 
3. — CroWn Point apskričio tei
smas už 24 valandų po prisipa
žinimui nuteisė 4. plėšikus nu
žudymui elektros kedėje ir du 
plėšiku visam amžiui kalėjiman. 
Jie liko nuteisti už užmušimą 
Gary banko kasieriaus laike už
puolimo ant to banko.

greičiausia ir leng
viausiu budu įsigysi
te naudodamies Nau
jienų Reikalavimu 
Skelbimais. Kas ko 
reikalaujate, kas kų. 
turite kitiems nasiii- 
Ivti — pasiskelbkite 
N a u i i e n o h e. Tū
kstančiai visokio pa
dėjimo žmonių kandie 
skaito Naujienas, tūk
stančiai perskaitys jū
sų pasiskelhimų ir tas 
jūsų pasiskelbimas at
neš jums geriausių pa
sekmių.

NAUJIENOS 
1739 South Halsted St. 
Telefonas Canal

Jau buvo perdaug.

WOODLAND, Cnl. Lucia Cer- 
nes, kuris esąs tėvu 27 vaikų, iš

jai, kad jo pati pabėgo. Metai

užlakymą savo šeimynos.

p

ORAS

biskį vešiau.
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Kaizeris hus teisiamas Rubsi"viai Laimal0 Strc,ka
True Tanslntion filed v-itn Ihe mastei’ at ('.hieago, III. July 5, 1919 
as r

Londone i.7k<o kareivių apsivedimai su 
vokietėmis yra uždrausti armi
jos reguliadijų, kol nebus ratifi-

Albanai sukilo prieš italus Oficieriai sako, kad prasikal
I lėliai bus teisiami ar už susineši- 
mą su priešu, ar už nepaisymą 
fralernizaviino reguliacijų.

liai’ dviejuose susirėmimuose, 
tai lik savo valios tvirtumu, bet 
kumščiavosi be sąmonės ir tiek 
apsvaigintas kad veik nebematė 

j savo priešininko. ’ Jis pamatė, 
1 kad tolau kumščiuolies nėra 

. prasmės ir atsisakė daugiau sto-delyje grįsta į darbų pilnai lai-

Moterų rūbų siu
vėjai gaus $1 į I 

valandų

Kaizeris bus uždarytas Londono 
kalėjime

Talkininkai reikalaus kaizerį ištremti. Ame 
rikiečiams draudžiama vesti vokietaites.

KAIZERIS BUSI&S UŽDARY
TAS LONDONO KALĖJIME.

LONDONAS liepos L

nes ir stovėjimo vietos buvo už 
imtos. Vah’jos princas, Ameri
kos ambasadoriai John \V. Da-

CIIICAGO. — 4,(MM) moterų 
'rūbų siuvėjų, susiorganizavu

sių j Inlernalional Ladies’ Gar- 
menl Workers, unija užsibaigę, 
kada 150 molerų drabužių išdir
bom suliko išpildvti streikieriu 

COBLENZ, liepos L — Jud-. , • 1 iHikalavimus.
Slreikieriati reikalavo ir lai

mėjo 11 valandų darbo savaitę 
su $1 į valandą minimum mo
kesčiu. Darbas nuo šlukių liko 
panaikintas.

leido I’ iulefiną, pcrsergsflantį

paklausimų, niekurie nuo 
cierių, ar apsivedimai tarp Amc-

ol'i- i

jos kaizeris \Vilhelm Hohenzo- ponuos ir Italijos ambasadoriai 
ir daugelis kitų žymių žmonių

gairių bus leisti dabar, kada tai
kos sutartis tapo pasirašyta.

lų laivu ir taps uždarytas Londo

I^aikraštis nurodo, kad mir
ties bausmės nebus reikalauja
ma, bet jei jūs bus rastas kaltu, 
talkininkai reikalaus ištrėmimo 
visam amžiui į kokių tolimų sa

Premjeras liko priimtas ge
rai visų atstovų buto dlalių. Jo 
kalba buvo daugiausia ant grei-

Truc Iranslation filed with the post- 
masler at Chicago, III. July 5, 1919 
as rcųuired hy the acl of Ori. 6, 1917
Budapešte sušaudyta 10 kadetu.

dalyko prie kito. vėlintų žinių iš Budapešto, 10 
jaunuolių iš Budapešto karinės

ištrenrimo ant šv. Helenos salos.
Daily Mail sako, kad interna- 

chonališ teismas manė teisti

True Iranslation fileo vdth Ihe post- 
mnslcr at Chicago, III. July 5, 1919 
as retjuired by the act of Oct. (i, 1917
ALBANAI ŽUDO ITALŲ KA

REIVIUS.

po nugalabinti Vengrijos sovie-

n leis jame
COBFU, liepos L — čia gau

tosios iš ištikimimisių šaltinių

komunistus, kurie bandę iižgrie 
bhi 'telefono ir telegrafo stotis ir 
kurie bombardavo sovietu bu- v 
veinę.

Prašo neišduoti kaizeri.

PARYŽIUS, liepos 3. - - Pa
sak Berno žinios, Prūsijos armi
jos ir Vokietijos laivyno oficie-

gia kaina už teisę okupacijos 
Albanijoje. Nebus stebėtina, jei,

ministerijos k rikis ir sočia lis cha

Perskrido Atlan 
tika.

LONDONAS, lie pos 3. 
rendžiamh, kad

pasirašyta 22 ar

nota Holandi- 
išdavimo bu- 
kaizerio, bus 

23 valstybių. 
♦ c

savo kareivius iš pilnų briga
dų rytinių pakraščių Adriatiko.

Beabejonės, kad italų karinės 
valdžios sutvertas Durazzo kabi 
netas su Turčium Paša, greitai 
žudo kontrolę ant žmonių. Alba-C C

nijos mahometonų žudymai I- 
lalijos oficierių pasidarė labai

Dirižabolis jau pasiekė 
foundlando salų.

ST. JOHNS, N. F

New-

skrenda per A'llantiką, šiandie a-

True Iranslation filed with the post- 
mastei’ at ('hieago, III, July a. 1919 
as rcųuirrd by the act of Oct. <», 1917
LLOYD GEORGE KALBA AT-

True Iranslation filed with thc post- 
unaster at Chicago, III. July 5, 1919 
as reųuirrd by thc acl of Oct. 6. 1917
VVILSONAS IŠLIPS AMERIKO
JE SEKAMĄ UTARNINKĄ.

čia, tuo užbaigdamas kelionę 
per Atlantiko vandenyną. Pas
kiausios žinios sakė, kad diriža- 
belis skrenda per Newfound- 
lando salą linkui šio miesto.

rėčiaus diiržabelis nenusileis 
St. Johns. Jlis tik išmes ten kra-

Miinneola

Butas entuziastiškai jį priėmė. Ant George Washington lai-

rėčiaus kad ir pralaimėjo, 
Willardas visliek gaus virš $1(10 
000 už tas kumštynes. .

Žmonių pažiūrėti kis kumšty
nes suvažiavo desetkai tuksian
čių iš visų šalies dalių, ir mokė
jo didelius pinigus. Dar didesni

vienų ir už kitų iš kumštininku.

True Iranslation filed wi h the post- 
.nuister at ('hieago, III. July 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
KAIZERIS BUS TEISIAMAS 

LONDONE.

LONDONAS, liepos 3. - - Bti-

no bus teisiamas. Premjeras Li

CHICAGO. — 250 siuntinio 
klerkų 18 filmų išmainymo vie
tose užvaikai’ sustreikavo. Jie , , , , T ». . kad tribunolas susrmks Londo- 

gbtina nuo $19 iki $38 savaitėje. | 
Beikalauja gi mlinimum $25 ir 
maximum $15 savaitėje.
4,000 moterų rūbų siuvėjų pane

te šiandie savo raporte apie tai-

Vokietijos oficieriai, kurie pa
pildė bjaurius darbus taipjau 
bus teisiami.

PORTUGALIJOS GELEŽINKE
LIEČIAI SKELBIA STREIKĄ.

Vokietijos armija, sakė pre
mjeras, dabar nėra ant tiek sti-

LISABONA, liepos p. (suvelii n

darbininkai nutarė sustreikuoti

True Iranslation filed with the post- 
masler at ('hieago, III. July 5, 1919 
is reųnired by the net of Ori. 6. 1917
Vokiečiai šiandie svars

tys RATIFIKAVIMĄ.

COPEN'HAGEN, liepos 3. - 
Politikei! gavo žinią iš Weimer, 
kad Vokietijos nacionalis susi-

tys takos sutarti tarp talkinu ir 
Vokietijos ir didžiuma ratifika
vimui sutarties lapo įgyla.

Dempsey laimėjo
Willard neteko čempionystės 

kumštynėse vakar Toledoj

niausio savo kaimyno.

$2,000,000 mokykloms.

WILMINGTON, Del.

kyrė $2,000,000 išileidliimui j ke
turis melus pagerinimui Dela- 
ware viešųjų mokyklų, išėmus 
NVilmington miestą. Karlu slato-

suma butu surinkta mokykloms 
C v

jąu
000

kiek pirmiau suteikė $1,500.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.

CHICAGO. — Keturi plėšikai

ve. Frist National banką ir pa
ėmė $15,000 pabėgo automobi
liu.

LONDONAS, liepos 3. — Pre
mjeras Lloyd George šiandie po 
piet davė paaiškinimus apie lai
kos sutartį, kurią jis apibudino, 
kaipo ^svarbiausias dokumen
tas, po kokiuo tik Britanijos im
perija kada-nors padėjo savo |hi-

True Iranslation filed witn Ihe post 
mastei’ at Chicago, III. July 5, 1919 
a.s rcųuired by thc acl of Ori 6, 1917

laivynas sumažino greitumų na rėje.

Nors buvo matyti ženklai il
go darbo Paryžiuje ir stokuo- 
kfeimus paprastos savo ugnies.

Oras, tebėra geras ir preziden
tas pašvenčia didžiumą savo lai
ko rengimui pranešimo kongre
sui. Jo kalba kareiviams fr ju-

PABYŽll’S, liepos 3. — Pran
cūzų nuostoliais |užm;uš.tais ir 
prapuolusiais ant žemės ir juro-

tylas teisman prieš tribunalų 
Londone, buvo labiausiai svei
kinamas, kuomet jo įteikimas

kos kalbos ypatybė bus, kad 
pirmą sykį bus panaudotas j il
gų f.M'vielinis telefonas perda-į 

vim ui prezidento VVilsono balso i 
kareiviams ir jurininkams ant 
visų transportų 300 mylių radiu-

231.
Iš jųjų 189,700 liko užmušti 

arba prapuol., arba 10.2 nuoš. 
visų mobilizuotų spėkų li«š 8,410, 
009 kareiviu, c

Laivyno nuostoliai buvo 10, 
735, iš kurių 5,521 liko užmuš-

TOLEDO, Ohio, liepos 4. - 
šiandie čia buvo kumštynės už 
pasaulio čempionyslę llarp jiešr 
jkančio los čempionystės Jack 
Dempsey ir dabartinio čempio
no Jess VVillard.

VVillard yra augšto ūgio, ilgų 
rankų ir tvirto sudėjimo žmo
gus, kuomet jo priešininkas bu
vo daug mažesnis ir išrodąs s'ilp- 
nesnip, tik daug jaunesniu žmo
gumi.

Naujas žemės drebėjimas Itali- 
je.

šiandie Mugell klonyje buvo 
keli žemės sudrebėjimai. Iš žmo 
nių niekas neužmušta, bet su

rnės drebėjimo apgiauti namai.

Kad kam ko

jer

nciją — tokia pat sutartis ko-

Susilaukė visuoti
ną nžgirimų.

Scena priminė niekurius iš

nuoš. visu jurininkų.

Tnieuranslation filed with the post- C""t 
nuistcr at Chicago, III. July 5, 1919
as re<|iiired by Ihe net nf Oct. 6. 1917 ;
Neleidžia amerikiečiams vesti 

vokietaičių.

E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Amc-

ii ii ligoti i1 1V J ' •

tynęs, kaip ir buvo tikėtasi buvo1 
labai trumpos. Dempsey jau pir- 
•m'ame susirėmime parmušė

dusfikėlė. Paskui 
susirėmimai, bet buvo matyli, 
kad Willardas kuniščiuo jusi jau 
veik be sąmonės ir nuolatos sil
pnėjo. Ketvirtan susti rėmimą n 
Willardas nebestojo ir tuo ali-

sey.
Pats VV*i Bardas pięsipažįsta, 
kad jis liko sumuštas pirmame 
susjrėnijme ir jdigu dalyvavo

greičiausia ir leng
viausiu būdu įsigysi
te naudodamies Nau
jienų Reikalavimų 
Skelbimais. Kas ko 
reikalaujate, kas kų 
turite kiliems pasin- 
Ivtj — pasiskelbkite 
Naujienose. Tū
kstančiai visokio pa
dėjimo įmonių kasdie 
skaito Naujienas, tuk
siančiai perskaitys jū
sų pasiskelbimij ir tas 
jūsų pasiskelbimas at
neš jums geriausią pa
sekmių.

N A U J I E N O S 
1739 South Halsted St. 
Telefonas ('anai 1506

Tiuc translntion filed v-ilti the pnst- ninster at Chicago, III. July 5, 1919 
as rei|uired by the act of Oct. (j, 1917

Bolševikai neteko Odesoss 
ir Garicino

Estonai apsupa Rygą
Lenkai atėmė iš Ukrainų 3 miestus

Gal Spalio I panaikys karės laiko prohobi- 
ciją Amerikoje

UKRAINIEČIAI PA6MĖ ODE- 
SĄ.

LONDONAS, liepos 3. — Pa- 
sak Berlyno bevielinės žinios, 

ukrainiečiai po smarkaus mū
šio paėmė Odesą. Bolševikų spė
kos pabėgę.

True Iranslation filed with the post- 
imastci* at ('hieago, III. July 5, 1919 
a.s required by thc act of Oct. (i, 1917

ESTONAI APSUPA RYGĄ.

via i paėmė Brody. Zločov ir
• Tarnopol. Ukrainiečių koman- 
Į da išreiškė norą atnaujinti tary
bas apie paliaubą.”

* True Iranslation filed wi»h the post-
! master at ('hieago, III. July 5, 1919 
as reipiired by the acl nf Oct. 6. 1917
SI V. VALSTIJOS PATAPS ..
ŠLAPIOMIS GAL SPALIO L

Iki to laiko armija bus 
demobilizuota.

Suėmė 4 vokiečių laivus; paėmė 
tvirtovę.

COPENIIAGEN, liepos 3. - 
Estonijos kariniai laivai paėmė 
Bolderą tvirtovę prie įėjimo į 
Dauguvos upę ir apvalė upę nuo 
vokiečių ginkluoti! laivų net i 
ki M.uehlgrabe kanalo.

Skelbiantis lai estonu ofieia- C-
lis pranešimas sako, kad ketu
ri vokiečių laivai tiko suimti.

Esitonijos presos biuras nuro
do. kad tas reiškia, jog Byga y 
ra apsupta iš vakarų, taipjau iš 
rytų irlsiaurės ir kad apie mies
tą prasi tiesia kordonas.

DENIKINAS PAĖMI CARICL 
NA.

LONDONAS, liepos 3. — Gen. 
Denikino spėkų užėmimas Ca- 
ricino yra smūgiu bolševikų po
zicijai žemesnėj dudyj Volgos li
pęs. Caricin yra upės išsilenki
me, apie 300 myl. į šiaurvaka
rius nuo jos i įpuolimo į Kaspi- 
jaus juras prie Astrachan.

Nesenai' ištikęs sumušimas 
Kolčako spėkų t fojė ir bolš vi- 
kųpaėmiinas Periu padiddtina ai 
stumą tarp frontų, kuriuose vei
kia Kolčakas ir Dcnikinas. Pir
masis nuo sausio 14 d. paėjo 
500 mylių.

Gaullreji šiandie iš Archan
gelsko oficiali pranešimai skel
bia apie talkininkų kareivių Dvi- 
nos upės ir Murmansko geležin
kelio fronte pasisekimus prieš 
bolševikus.

VVASHINTON, liepos 3. — Ka 
res departamentus šiandie išlei
do paliepimą demobilizuoti ar
miją iki rgsėjo 3(1 iki taikos lai
ko spėkai, vidutiniškai iš 233, 
308 kareivių ir oficierių, autori
zuotų nacionalio gynimo aklo, 
mijos Iki tai dienai visi regu- 
liarės armijos oficieriai turi bū
ti sugražinti Į jų pastovius ran
gus, o oficieriai turintės |»asky
rimus lik skubiam reikalui, taip 
jau aplikuotai nuolatiniam pas- 

' skyrimui, turi būti paleisti iš 
armijos.

Paliepimas demobilizuoti ar- 
uiją pagimdė nuomonę augštuo- 
se oficialiuose rateliuose', kad 
prezidentas Wilsonas panaikins 
karės laiko prohihiciją spalio 

1 dieną. 

------------------------

MISSOURI RATIFIKAVO MO
TERŲ BALSAVIMĄ.

JEFFENSON CITY, Mo., lie
pos 3. — Missouri ratifikavo 
moterų balsavimo priedą prie 
federalės konstitucijos. Atstovų 
butas arlifikavo priedą vakar, 
o senatas ratifikavo šiandie 28 
balsais prieš 3. Gubernatorius 
Gardner tuoj pasirašė po ratifi
kacija.

NUTEISĖ 4 PLĖŠIKUS NUŽU
DYMUI.

LONDONAS, liepos 3. — Bu- 
sijos bevielius žinia sako, kad 
gen. Denikino spėkos užėmė 
Caricinv ant Volgos upės, j pie
tus nuo Saratovo. Bolševikai jau 
seniau apleido miestą.

CB()\VN POINT, Ind., liepos 
3. — Cro\Vn Point apskričio tei
smas už 21 valandų po prisipa
žinimui nuteisė 4, plėšikus nu
žudymui elektros kėdėje ir du 
plėšiku visam amžiui kalėjimam 
Jie liko nuteisti už užmušimų 
Gary banko kasieriaus laike už
puolimo ant to banko.

Jau buvo perdaug.

True Iranslation filed with 1h* pnsf 
'master at ('.hieago, III. July 5, 191!' 
as rciiuired by the act of Oct. 6,1917
Lenkai sumušė ukainų armiją.

LONDONAS, liepos 3. — Kuo
met ukrainams sekėsi Juodų ju
rų apygardoje, pranešimai apie 
lenkų pergales Galicijoje, pa ro
do, kad ukraiiiiiečiams labai ne
pasisekė.

Varšuvos žinia sako, kad ‘‘Uk
rainos kareiviai rytinėj Galicijo
je tapo sumušti ir lenkų karei-

VVOODLAND, Cnl. Lucia Cer- 
nes, kuris esąs tėvu 27 vaikų, iš 
kurių 25 gyvena, pranešė polici
jai, kad jo pati pabėgo. Metai 
atgal jis buvo areštuotas už nc- 
užlakymą savo šeimynos.

ORAS
Giedra šiandie ir ryto; galbūt 

biskį vėsiau.

IMPERFECT IN ORIGINAl
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M. E. Saltykov. Verte K. A.

LIBERALAS
Tūloj šalyj gyveno liberalas, 

j r prlegtain tokis atviras, kad 
niekas dar žodžio neištars, o jis 
au rėkia: “ak, gerbiamieji, 
gerbiamieji! ką jus darote! juk 
iįs patįs save žudote!’’ Ir nic- 
as ant jo užtai nepyko, bet 
riešingai, sakydavo: “tegul per
sėją — mums gi geriau!’’
—Trįs faktoriai, — sakydavo 

ts, — turi būti visuomenės pa
tale: laisvė, aprūpintas gyve
ninis ir savim pasitikėjimas, 
eigų visuomene neturi laisvės, 
tatai reiškia, kad ji gyvena 

e idealų, be minties degimo, ne- 
i liedama vilties į savo ateitį. 

. igu visuomenė yra neaprtl- 
iiita, tai ji darosi inde fe reni i š- 
a link savo likimo. Jeigu vi- 
uoinenė nepasitiki savimi, tai

negali tinkamai tvarkyti savo 
cikahis.

ii gerumai ateis patįs savaimi.
Bet maža to: liberalas ne tik 

prakilniai galvojo, bet norėjo ir 
gerus darbus daryli. Didžiau
siu jo troškimu buvo — pasklei
sti tamsiose miniose tą šviesą, 
kuri degė jo smegenyse. Visus 
žmones jis vadindavo broliais, 
visus kviesdavo j pauksnį savo 
numylėtų idealų.

Nors tie pasiryžimai pravesti 
savo idealus iš dausų srities į 
praktišką gyvenimą ir ne suvis 
kaip atrodė, bet liberalas buvo 
taip malonus su visais ir nuo
širdžiai kalbėdavo, kad jam vis
ką dovanodavo. Mokėjo jis ir 
teisybę su nusišypsojimu pasa
kyti, ir neišmanėliu, jei kur rei
kėjo prisimest!, ir savo bešališ
kumu pasirodyti. O svarbiau
sia, jis nieko iš kilų nereikalavo 
už gerklės paėmęs, o lik kiek 
galima.

Suprantanti, pasakymas: 
“kiek galima“ nedarė jam gar
bės, bet liberalas susitaikė su

štai kaip galvojo liberalas, ir 
eikia pasakyti tiesą, galvojo 
ivis teisingai. Jis matė, kad 
plinkui žmonės vaikščioja lyg 
nusinerių užėdę, ir galvojo: 
Tai paeina nuo to, kad jie ne- 
ijauėia esą savo likimo tvert
ais. Tai kaliniai, kurie negali 
įei pagerinti nei pabloginti savo 
)tivio. Jie negali orientuotas 
avo jautimuose, nes nežino ar 
ai tikras jautimas ar tik kokia 
lors fantasmagorija”. Vienu 
.odžiu, liberalas buvo įsitikinęs, 
<ad tie trįs faktoriai yra reika- 
ingiausi visuomenei, o visi ki-

Milda Teatras
VODEV ILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
PancdėlyJ, Ketverge ir Siibatoj 

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

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

tuo; pirma, dėl visuomeniškos 
naudos, kuri jo programų pir
moj vieloj stovėdavo, — o ant
ra. kad apsaugojus savo idealus 
nuo pirmlaikinio žuvimo. Be to, 
jis žinojo, kad jo idealai esti 
perdaug abstraktiški, idant ga
lėjus padaryti į gyvenimą tie
sioginę intaiką. Kas lai yra lai
svė? aprūpintas gyvenimas? 
Savim pasitikėjimas? Vis lai 
abstraktiški terminai, kuriuos 
taikia pripildyti kokiais nors 
konkrečiais dalykais, kad rezul
tate butų nauda. tie terminai 
ptikelfr^rtioniv ūpą, gali pada
ryti juos tobulesniais dvasišku 
žvilgsniu, bet negali duoti nieku 
apčiuopiamo. Kad atsiekus |o, 
kad padarius idealą visiems 
prieinamu, reikią jį išmainyti 
ant smulkiųjų ir tuomet gydyti 
visas žmonijos nelaitiies. štai 
čia, prie mainymo ant smulkių-

4 U.

John I. Bagdžiunas,
Vice-Prezidentas ir KasieTius.

VALDYBA:

*.<• ■

PERVIRŠIUSKAPITALAS
$200,000.00 $25,000.00

PERKELK SAVO PINIGUSJ LIETUVIŲ VALSTI.JINJ BANKĄ
UNIVERSAL STATE BANK

Banko Turtas Jau Siekia Virš

$1,500,000.00
nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. To-

nigus į ši parankų, stiprų ir saugų banką ir

Rusišku ir Turkiškos Vane$ .♦
12th STREET

UNiVERSAL STATE BANK
3252 S. KALSTEI) ST. kamp. 33-ios, CHICAGO

BANKINES VALANDOS. Panedėliais, Scrcdoinis, Ket
vergius ir Prtnyčioniis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, Ut- 
arninkais ir Subatonds nuo 9 valandos ryto iki 8:39 vai. vak.

Tel. Kedzic 8902.
3514-16 W. I2th ST.

Attj St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

LIBERTY BOMBS
Mes perkamo Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite 1 
Atdara kasdien nuo 9—d 
Utarninkais, Kctvcrgals ir 
Sukatomis 9—9.

CAS1HI
J. G. SACKI1E1M & CO. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

jų ir išsidirba pats savaimi išsi
reiškimas: “kaip galima,’’ kuris 
vieną pusę spiria Y'^nomanie 
laipsnyje atsisakyti nuo užsida
rymo, o kitą nemažam laips
ny] susiaurinti savo reikalavi
mus.

Visa tai gerai suprato libera
las ir prisiruošė kovoti. Visų 
pirma, suprantamas daiktas, jis 
kreipėsi į žinaiičiuosius.

Laisvė juk rodosi, čia 
nieko blogo nėra? — užklausė 
jis jų.

Ne lik nieko blogo, bet tai 
labai pagirtina, atsakė jam 
žinantieji: — juk tai tik šmeiži
mas musų, buk mes priešinamės 
laisvei; tikrenybėj, ji mums la
bai rupi... Žinomas daiktas, 
tam tikruose rubežiuose....

- Hm... “rubežiuose...” su
prantu! O ką jus manote apie, 
žmonių aprūpinimą?

- Meldžiame... Bet ir-gi tam 
’ tikruose rubežiuose.

O kokios jus nuomonės apie 
mano “savim pasitikėjimo” i- 
dealą ?

—Jo tik ir betruko. Bet aiš
kus daiktas, rubežiai privalo ir 
čia būti.

Ką-gi! Rubežiai, tai rubežiai! 
Pats liberalas gerai suprato, 
kad kitaip ir negalima. Pakeisk 
stalninį be apinasrio — jis į 
kelias valandas pridarys tiek vi
sokių eibių,, kurių ištisais metais 
nepataisysi! O su apinasriu 
šventas darbas! Eina stalninis ir 
dairosi: buk geras, priešingai— 
botagu pavaišinsiu... šitaip!

Ir pradėjo liberalas tam tik
ruose rubežiuose veikti: ten 
nutrauks, čia apkarpys, o tre
čioj vietoj ir suvis pasislėps. O 
žinantieji žiuri į jį ir atsidžiau
gti negali. Tūlą laiką jie taip jo 
darbu užsiinteresavo, jog buvo 
galima pamanyti, kad ir jie li
beralais virto.

— Veik! — drąsino jie: — čia 
apeik, ten nutrink, o šičia ir vi
sai nekišk nosies. Ir viskas bus 
gerai. Mes, mielasai, mielu no
ru tave, ožy, į daržą įleistame, 
b( t pats matai, kad tvora augs- 
,a!

Matau, laiiįnalau, — suliko 
liberalas: — bet man nesmagu 
savo idealus laužyti! (leda! Ak, 
man sarmata!

Na, ir tas ne pro šalį: gėda 
akių neišės! Užtat “kiek gali
ma’’ savo užmanymą pravesti 
gyvenimai!!

Vienok, kuomet liberalas, 
“kaip galima“ pradėjo savo įdė
tus skleisti, žinantieji dasiprote- 
jo, kad ir tai jiems rožėmis ne
kvepia. Iš vienos puses, per
daug plačiai užmanyta; iš kilos 
pusės —* nepakankamai prino
ko, vartojimui netinka.

Koktu mums nuo tavo ide
alų! — sake žinantieji: — nes 
dar nesubrendame, neišlaikysi
me !

Ir taip smulkmeniškai visus 
savo nedateklhis išdėstė, kad li
beralas (nors tai jam buvo ir la
bai sunku) priverstas buvo su
tikti, jog jo idealuose yra kokis 
tai fanatiškumas: nelenda į 
kelnes, ir gana!

—Ak, kaip tai liūdna! — 
skundėsi jis ant savo likimo.

—Juokdarys! — ramino jį ži
nantieji:"'— yra ko čia verkti! 
Ko tau reikia — ateityj tavo 
idealai išsipildys? — Mes ne
kliudysime. 'Lik tu nesiskubink 
vardan Dievo! Jeigu “kiek gali
ma“ netinka, tai pasitenkink ir 
tuo, kad iškovosi “nors bite 
ką!” Juk “nors ir bile kas” turi 
savo kainą. Pamaželi, išlėto, ne
siskubindamas tu pasieksi savo 
liksią.

Nieko nepadarysi, prisiėjo ir 
tuo pasitenkinti. Jeigu negali,

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka 

Kapitalas $100,009.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $45,000.00.

3% ant sutaupintų pinigų..... ..... ,-Z

“kiek galima” paimti, tai ban
dyk gauti “nors bile ką” — ir 
dėkui pasakyk. Taip liberalas 
ir pasielgė, ir greitu laiku taip 
apsiprato su savo nauju padėji
mu, jog ėmė stebėties iš savęs; 
išliktųjų, kitokiuose rubežiuose 
ir negalima veikli. Ir visokie 
pasiteisinimai pas ji atsirado. 
Girdi, ir kviečių grūdas ne su-1 
syk vaisių išduoda, o ceremoni
jas provija. Išpradžių reikia į 
žemę pasodinti, o paskui laukti, 
kol jis išdygs, pražydės ir tt. 
štai kiek laipsnių pereina grū
das! Tas pats ir su idealais. Pa
sodinai į žemę “nors bile ką“ — 
sėdėk ir lauk. ,

Taip ir padare: pasodino libe
ralas į žemę “nors bile ką” — 
sėdi ir laukia. Bet laukia, lau
kia, o sulaukti negali. Ant ak
mens papuolė ar trąšose supu
vo — sužinok! — Kame prie
žastis, — nerimaudamas niurnė
jo liberalas.

—Priežastis lame, — atsakė 
jam žinantieji: — kad tu per
daug nori. Musų žmonės dar 
nepriaugo, nesupranta. Tu pas 
juos su gerais norais eini, o jie 
gatavi tave vandens šmukštų 
paskandinti. Keikia būti labai 
atsargiam, kad gyvenant tarp tų 
žmonių pasilikt “uystam!”

Susimylėkite! Kam čia apie 
čystumą kalbėti! Juk rengda
mos kelionėn aš pasiėmiau 
daug visokių idealų, o dabar 
juos visus išmečiau. Išpradžių 
prisilaikiau principo “kiek gali
ma,” paskui nuvažiavau ant 
“nors bile ką” — nejaugi gali
ma toj linkmėj ir toliau eiti?

—Suprantama, galima. Ar ne 
nori, pavyzdžiui, principo “prisi
taikinant prie niekšybės“?

— Ką tai reiškia?
—Labai paprastą dalyką. Tu 

sakai, kad atnešei mums idea
lus, o mes sakome: labai malo
nu; tik jeigu tu nori, kad mes 
pajaustume, tai veik prisitaikin
damas prie aplinkybių.

—Na?
. . — Vadinasi, idealais nesidid- 
žiuok, o pagal musų supratimą, 
juos apkarpyk, ir prisitaikinda
mas veik. O paskui, galim as 
daiktas, ir mes, jei bus naudin
ga, prisidėsime... Mes, brolau, 
ir-gi žinome, kur vėžiai žiema- 
voja! Nesenai generolas Kroko- 
dilovas pas mus atvyko: gerbia
mieji, — sako: — mano idea
las — šaltoji! Meldžiu!’’ Iš kvai
lumo įtikėjome, o dabar ir sė
dime po raktu.

Užsimąstė liberalas, ‘išgir
dęs tuos žodžius. Ir be to nuo 
jo idealų tik lėbeliai bepasiliko, 
o čia s'tačiog niekšybę perša! Ko 
gera, nesuspėsi apsižiūrėti — 
kaili ir pats niekšu liksi. Vieš
patie, gelbėk!

Žinantieji, pastebėję jo neri
mavimą, iš savo pusės pradėjo jį 
akstinti: — “Jeigu tu, liberale, 
pradėjai virti košę, tai' ursi spirk 
— virk, kol išvirsi! Tu mus su
judinai, — dabar nuramink... 
veik!’’

Ir pradėjo jis veikli. Vis pri
sitaikindamas prie niekšybės. 
Karts nuo karto bandydavo jis 
nukrypti į šalį, bet žinantis jam 
tuoj už rankovės: “nežiūrėk, li
berale, kreivai — akis pagadin

ai!”
| Taip ėjo dienos, savaites, mė
nesiai. Jokių idealų jau nebe
buvo, — purvas lik pasiliko, 
bet liberalas nenupuolė dvasioj. 
“Nieko nereiškia, jeigu aš savo 
idealus supurvinau. šiandie 
mirksta purvyne, o ryt sužibės 
saulutė ir aš nudžiugsiu ir vėl 
JilusJiĮu. šauniil-šaiuuaudiu!” O 
žinantieji klausėsi ir tvirtino: 
“būtent ta p*!”

Ir štai kartą jis ėjo sykiu su 
savo draugu ir, kaip visuomet, 
kalbėjo apie savo idealus. Staigu 
jis pajuto ant veido kokį tai 
šlapumą. Iš kur? Pažiurėjo li
beralas augštyn: ar tik ne lie- 
tus? Vienok, niekur nė debesėlio 
ir saulė spindėjo. Nors vejalis

Extra Piknikas
-Įvyks-

Nedėlioj, Liepos 6,’19
Geo. Chernausko Darže

Lyons, Illinois.

Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 30 porai.

Kviečia visus RENGĖJAI.
»•———-- ------------------------ --------------------------------------------

Metinis Oidelis Piknikas
— Bengiamas —

LIETUVIŲ NEPRIGULMINGO KLIUBO
— Bus —

NEDĖLIOJĘ, LIEPOS-JULY 6 d., 1919 iri.,
BERGMANNS DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

Pradžia 9-tą vai. iš ryto. įžanga 25 centai porai.
Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir 

jaunus atsilankyti j musų pikniką kur galėsite linksmai praleisti 
laiką, prie gražios muzikos pasišokti, nepamirškite, dienos.

Kviečia visus KOMITETAS.

PASABGA: — Važiuokite 221 os karais iki sustos, polam La 
Grange karais iki daržui.

! ........-

ir pučiu, bet kadangi pamazgas 
negaliama gatvėn lieti, tai ir los 
opi'rac'jos negalėjo būti.

—Kas per stebuklas!'— sako 
draugui liberalas: — lietaus nė
ra, pamazgų nėra, o į mano vei
dą kišai lekia!

—Žiūrėk, už to kampo yra 
pasislėpęs tūlas žmogus, — at
sakė draugas: —tai jo darbas! 
Spiauti ant tavęs mž tavo libera
liškus darbus jam užsimokėjo, 
o j akis jis neišdrįso to padary
ti. Tai jis “prisitaikindamas 
prie niekšybės” iš už kampo I 
spiovė, o vėjas jo skreplį tau ant 
veido užnešė.

v

>?ors tie medžiai buvo milži
niški, bet jie nebuvo didžiausi. 
Didesnių medžių auga Oregone 
ir Ka'lifornijoj. Yra tai taip 
vadinamos Seijuoios arba Wel- 
lingtonijos. Augščio jie turi iki 
500 pėdų. Parodose pasitaiko 
mntyti šilo medžio išskaptuo
tos triobelės. Ant kelmo to me
džio, lygiai nukirsto, sutelpa 
šokli <30 šokėjų porų.

Ir jauniausioj musų žemės 
dalyj., Aušlralijoj, netrūksta 
milžiniškų medžių. Ten auga 
medžiai Eukalyptais vadinami 
— jeigu ir ne taip stori kaip Ka
lifornijos Seųuoios, lai augščio 
turi nemažiau. Scųuoių privei
sė ir Europoj, ir su jų pagalba

NAUJIENŲ” STOTIS
ęcnturoH ir gatvių kampai kur vi- 

sadog galima gauti Naujienas 
nuslpikti.

VIDURMIESTYJ:
Madhon Ir Er.inklin, S\V kampas 
Madison ir Wcll, N\V 
Madison ir Stale, N\V 
Alkaus ir La Šalie, NW 
Van Burcn ir Krankliu, NW 
Vau Burcn ir VVells. SW
Vau Burcn ir Clark. SW
Van Burcn ir State. SW
Harrison ir \Vabash, NW
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted SI. 
.1. Mirauskas, 813 W. 33rd St.
M. Matulcwski, 3121 Lime St. 
\Vladis, 2801 Union Avė. 
Švagždis, 2958 Union Avė. 
švelnis, 341 (i Wallacc St. 
Peldžius, 3651' VValIacc St. 
Miščikaitis, 3500 Bmerald Avė. 
.1. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattagc Grove

A ve.
A. Barškis, 5303 Princenton Avė.
A. .fanatiškas, 4563 S. \Vcnthworth 

Avė.
Gatvių kampai

Halsted ir Madison, N\V 
Halsted ir Jackson, N\V 
Halsted ir Van Burcn, S\V 
Ilalsted ir 12th, NE 
1211) ir Jefferson, NI' 
Halsted ir Maxwell, SE ir NE 
Halsted ir 141h, NE 
Halsted ir 18th. SW 
Halsted ir Archer, NVV 
Halsted ir 31 st. NW 
Halsted ir 35th. NW 
Halsted ir 42nd SW 
Halsted ir.47th, S\V ir NE 
Halsted irkilst, SE 
WcntwortH’ ir 35th. S E 
\Ventwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTII SIDE 
Agentūros

T!. .lenurieh, 2023 Greemvich St. 
.L Stropus, 165(5 \Vabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milsvaukcc ir Paulina, NW 
Milwaiik.cc ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Boby. NE ir N\V 
Milwaukee ir Wcstcrn, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st. 
.1. Kaulakis, 2214 W. 23rd 1’1.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Btue Island 'r \Vestern, NW 
Leavitt ir 22nd, N\V 
12th St. ir Hoinun Avė.

18tos GATVSĖS APIELINKĖ 
Agentūros '

.L K. Mallv, 633 W. 18lh St.
C. Yulells, 733 W. l lth PI.
SI. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGIITON PARK 
Agentūros

A. Diklavičia, 4447 Washtenaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzic Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richniond Avė.
Žurauskas, 1053 S. Maplewood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas, 1358 S. California Av.

Gatvių kampai
Western ir 47th gatvės

Mokslo Žinios.
RašošERNAS.

Milžiniški medžiai.

Ohio valstijoj yra daug ne
paprastų milžiniškų medžių, 
bet kitur, kaip Oregone, Kali
fornijoj, arba Australijoj, yra 
jeigu ne storesniu, tai augšles- 
nių. Ohio valstijoj, netoli Ma- 
rieltos, yra didžiausia Amerikoj 
vinkšna. Ji turi 32 pėdi ap
link save. Tas medis turi apie 
700 melų. Viršūne jo turi 165 
pėdas. Iš kelmo eina penkios 
atžalos, taip storos, kaip papra
sti medžiai.

Kitas milžiniškas Ohio valsti
joj medis yra Sykamore, neloli 
Bevcrly. Medis tas 1862 metais 
turėjo 17 pėdas aplinkui. Vi
durys jo yra išpuvęs, ir ten įli
pęs žmogus patilpo su smaigu 
11 pėdų ilgio. Medis hužudė 
daug šakų, ir 19(11 melais, kuo
met Muskegauo upė užtvino ir 
nuplėšė krauta, ir tas milžiniš-
kas medis išvirto ir nuplaukė. ’ 
Aplinkinėse šito medžio augo 
visa eilė milžiniškų riešutų me
džių, kurių dabar jau nėra. 
Kai-kurie 1ų medžių buvo taip, 
dideli, kad jų diametras buvo 
didesnis negu suaugusio žmo
gaus augštis.

! išdžiovino tūlas nesveikas klam
pynes. Eukalyptais išdžiovino 
nesveikas Bymo aplinkinėse 
Porto klampynes ir jas sveiko 
mis padarė. Eukalyptai Lietu
voj augti negali ,ncs šalčio nei 
šalnų nepakenčia.

Neišlaiko Lietuvos žiemos nei 
\Vellinglonijos, nors šalčio jos 
pakenčia daugiau negu Euka
lyptai. Vienas Varšuvos sodi
ninkas turėjo tą medžiu apsčiai 
savo sode ir jų žiemai neuž
dengdavo. Medeliai gerai išlai
kė net kelioliką melų neuž
dengti. Bet kuomqt kartą už
ėjo šaltesnė žiema, visi medžiai 
vienu kartu iššalo.

\ _
Daktariškas kariuomenėn i-

maniųjų vyrų tyrinėjimas paro
dė, kad apie trečdalis vyrų turė
jo kokią nors kūne eibę. Didelė 
dalis buvo tokių, nesveikumų, 
kurių butų buvę lengva išsisau
goti, jei butų apsižiūrėta jau- 
nyslėje; o daug kitų dar ir da
bar butų galima pagydyti, jei 
butų vartojama tinkamų prie
monių. c

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkese.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 8674

T()WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Berlash, 4601 Herniilage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47th, SW M NE

CICERO, ILL.
Agenturos

A. Budinskas, 1*109 S. 49th Avė.

ROSELAND, ILL.
Agnturos

P. K. Grybas, 125 E. 1041h St.
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av
A. žalais. II I E. 107th St.

! KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas
i ■ ' » l-r Cn. 1 'Į

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika- 

I lingiausius, kaadie var- 
I tojamus, žodžius. La- 
i bai paranki knygutė ne- 
i žiotis ir kiekviename 

reikale pasinaudoti.
Kaina 75c
Galima gauti “NAU

JIENŲ” Administrad- 
1739 So. Halsted Street



bata, Liepos 5 d., 1919. NAUJIENOS, Chicago, III.
m a buvę daug ką nuveikti; ra-

KORESPONDENCIjaSj
CLINTON, 1ND. nesirūpina Apskričio reikalais.

Pastaromis dienomis čia lan
kaisi moksleivis Alt). Rasimavi- 
člius. lAguldinčio socialzmo
mokslą. Klausytojų lankėsi 
pusėtinas būrelis. Vielos LSS.

kinti d. Rasimavičiaus pamo
komis. — Proletaras.

Antanas Vilktoms, 222 Bult- 
lenvood gal. 10 metų amžiaus

Carson 
kampo.

Tai atsitiko prie \V. 
ir Sagamore gatvių J 
Pieniaus vežimas, pro j 
lodamas, nubraukė jį ;

lingu Apskričiui duoklių ir ne- 
išrenka Agitacijos Komiteto 
narių, pagal konstituciją, vieną 
nuo kiekvienos kuopos, lik dvi 
kuopos užsimokėjo duokles, 125 
kp. 28c. narių turi II; ir 79 
kuopa $1.00, narių turi 50. pini
gų turi ižde $38.06. Raportas 
priimtas. iRevizor|ius pranešė, 
kad kasoje Apskr. randasi 
$3.50; priimta, taipgi prie Revi
zoriaus pririnkta dar 2 
Grfbt lis ir Juzeliūnas; 
revizijos komitete bus 3 
pirma buvo tik vienas.

Lap< lių komisijos raportas: 
jH-hnisa, kad lapelius gamino. 
Raportas priimtas ir atidėta

nariai, 
dabar 

nariai;

nuo trepu po karu.

LDLD. I Apskričio konferenci 
jos protokolas.

LDLD. I Apskričio konferen- 
•i įvyko 25 dieną birželio, 
19. Aušros svet., 1 laistei! ir

! žiūrą. Pramogų komisija ra
portavo, kad vasaros karščiams 
užėjus nieko m^alima veikli, o 
ant rudens mano surengti gerą 
vakarą; priimta is vieton senų 
Stonio ir Klikuno išrinkta Juze
liūnas ir Urmonas.

7. Buvo apkalbama apie pra

30 g
rengti rudenyj, maršrutas, 
palikta tai atlikti valdybai

su- 
ir 
ir

buvo iš Detroito, Mieli., Konu
sini, Wis., Waukegan, III. ir 
Chicagos chorų. kreipiami* alydą į socialstiškus 

laikraščius.
choro iš VVaterbury, Conn. v ’

Po
Dainelių klausimu.

Suvažiavimo delegatai išreiš-

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedavoti

La\vrcnce, Mass. ir linkėjimo 
laiškus su auka $5.00 nuo .1. 
Grusho, iš Chicago, III.

Sveikinimai ir linkėjimai pri
imta delnų plojimu, ir nutarta 
visiems į pasveikinimus atsa-

lytos rezoliucijos ir perduotos 
rezoliucijų komisijai. Tolinus 
sekė (antro valdybos raportai;

piu 1109 narių, 
tvarkyli centro 
trauka pietums

Antroji Sesija.

30 min.

su-

sus originales daineles, (kurių

tikslui išrinkta komisija iš 5 y-

visus chorus, kad kurie turi 
originallių dalu elfų pavelytų 
S-niui atspausti. Atspausdinus 

chorams 
u i. Nu-

bus priklausantiems
duodamos velt

revoliucinių dainelių

galint tos minties laikylies.

P. Daubaras,
K. Ivanauskas,
M. Bacevičius.

Ūkininkų Balsai
KVIEČIU LIGOS.

Kūlė, susna arba suskis ir ru
dis yra Irįs plačiai žinomos kvie 
čių ligos. Pirmoji yra dviejų 
rųšių: smirdančioji kūlė ir pa
laidoji kūlė. Aš manau, bus

heli. Pradėsime nuo pirmos.
Smirdančioji kviečių kūle.

labai pavojinga: ji sunaikina vi-

lukštus.
Kaip tik kviečiai pradeda nok-

1. Konferenciją atidarė orga
nizatorius drg. J. Čeponis ir jis 
pats likos išrinktas pirmininku.

2. Mandatų komisija išrink
ta, kurion įėjo dd. Tilvikas, Zol- 
pis ir Gura. Jie sutvarkę man
datus* pranešė, kad dalyvauja

m e t i n e s
chorai

alų; 10 delegatu neatsilan- 
Dalyvauja sekenčios kuo
lo I kp. — K. Kipšas, P. 
ir A. Adomonis. 15 kp.

ir A.
(i u ra
A. Zalba, A. Kontrimas 
Cinikus. 125 kp. — A. Lemežis, 
F. Slinis ir Milašius. 79 kp. - 
A. Grcbclisv A. Andrijauskas, J. 
Griškėn.as ir P. Mikidėnas. 38 
kp. - S. Tilvikas ir J. J. Bim
ba. 19 kp. — A. Petrukas, P. 
Juzeliūnas. B. šiliukas, J. Urmo
nas ir J. Beliackas. 86 kp. J. 
Monkevičia.

mas ir išrinkta komisija, ku
rion įeina Bimba, Čeponis.

9. Priimta rezoliucija užgi
riu n Ii Rusijos ir Vengrijos so
vietų tvarką ir 3 internacionalą; 
pasirodė, kad rezoliucijos nėra 
pagamintos, tai išrinkti tie dd. 
pagaminimui rezolc.: J. Gasiu- 
nas. Juzeliūnas ir Bimba, ir nu
tarta patalpinti laikraščiuose.

v.ts varpas, kurios labai skiria
si nuo kilų varpų. Grudai tose 
varpose yra lengvi išsipūtę ir 
pripildyti rudų arba juodų mil
telių. Tie milteliai susideda iš

fcrencija
daugiau 
užsidarė.

— J.
LDLD. I

Gasiunas

Susivienijimas Lietu
vių Socialistų Daini- 

dikų Amerikoje

globai, bet kad chorai turėtų 
pilną autonomiją savo veikime

kilniu. Susitarimui ir pertaisy
mui konstitucijos išrinkta ko
misija. Susi vienijus su LSS. ti
kimasi, kad musų 'liesa patar
naus kaipo organas. Priimt: 
sekančios rezoliucijos: Interna- 
cianplų klausimu, politiškų ka
linių. dainelių ir spaudos ir in- 
lelig nlijos klausimais. Įneši-

rie yra taip maži, jog viename 
kviečio grūde jų randasi apie 
[lenkis milionus. 'I ii* grūdeliai 
yra kūles “sėklos,” kurios pra-

čių. K’Jieč|iams augant kartu 
auga ir kūlė, bet jos nėra gali-

da varpuoli. kviečiai

kviečio grūdo branduolį ir vie-

rukevičia, K. Rimkus ir 
Steidmontą, 101 kp. — J. 
keviėia ir J. Balt u.skis. 15 
M. Poška, T. Dundulis, , 
sas. P. Galiauskas ir .

Blaš- Tarimai SLSDA. 1-mo suvažia
vimo 29 d. hirž., Meldažio svet..

Chicago, III.

imtas ir paliktas valdybai. Nu
tarta. kad valdyba susižinotų 
su L. Eremitui dėl leidimo dai
nelių, kurioms chorai v ra auka
vę. Sekantis suvažiavimas ne
nukirta dėl priežasties, kad ne
žinota, kaip įvvks susivieniji-

minėtus smirdančius miltelius.

pūvančios

Aglinskas. Susirinkimas likos atidarytas 
r S-ino pirm. A. Rudinską, 11

3. Maršalka išrinkta Glėbelis.

ha. Mikidėnas ir J. Juzeliūnas.
5. Iš pereitos konferencijos 

nutarimai priimti vienbalsiai.
6. Raportai komisijų ir valdy

bos. Organizatorius paaiškino,

rezoliucijų komisiją

cevičius. Mandatų 
vos 19 chorų ir 1-mo a 
delegatų dalyvavo 36.

ir 
Dau- 

Ba- 
uota 
ričio 
galų

Po trumpų informacijų ir pa- 
kalliėil uiti įsi įsi rinktinu/; »,už-

daryta 6:30 v. v., sudainuojant 
Internacionalą.

R< ikia jiažymėti, kad susirin
kimas susiliejo iš darbo žmonių.

kos užganėdinti uždėję tvirtus 
pamatus darbininkiškų, chorų 
susuvionijimui, ir dar su tokia 
spėka ir susitarimu.

rezoliucijos.

kas taip smirdi, kad nesinori ne 
pro šalį eiti. Kuliant tokius 
kviečius, tie milteliai yra sutri
nami ir pavidale durnų paskleid
žiami ant visų grudų. Ačiū 
te m. kviečiai kas metą tampa 
vis labiau ir labiau užkrečiami 
ta pavojinga liga. Koletų kvie
čių grudai yra tamsiai rausvi.

Gydymas.
Kūles kiaušinėliai randasi imt 

grudų paviršiaus, tas duoda pro
gos juos sunaikinti. Gydymui 
vartojama tam tikras anlisepti- 
k is, kuris sunaikina tuos kiauši
nėlius. žemiau paduodu )du 
gydymo bildu. Ūkininkai priva
lo taip daryli, kaip čia nurodyta

Apsauga Padėtiems Pinigams
Bank

Internacionalo klausimu.

iECURITY
' OF CHICAGO

Mihvaukee Avė. cor. Carpenter St
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės

Atdara panedeliais ir subatemis iki 8 va!, vak

piantįs vanduo? Ne!! RU!*'- 
1T.ES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

ž

MAGIUS. "Ak, kaip iiian niciH ųoI- 
rq ! libandįiau 
trinkimus, muilarintus ir ii.skas iaa 
uit l;o nepay lbijo nu<> tu bjauriu phis- 
kanu... Man drt tirt darosi!"

d.1 l{H. ”.V i, tai kam tau kęst be- 
r> ikalinijai! Žiūrėk, kokie mano pla< 
kai j/raius, įrrlnus ir fysti. t) tai 
l, d<l, kad ai tarlo/it Hl 'k'k'I.KS!’’

kuris prigetbi gamtai suteikt 
būt gražesnio už ilgus, bli 
Smagesnio už čystų nenie 

!s?
panaikina pleiskanas! Su
trynimo: dviejų ar trijų dii 
pleiskanas, o savaitės laike jų 
čiais suvilgant galvų bus už 

Nusipirkte šiąnakt RUb 
65c., bet jus sakysite, kad j 
pridėti prie kiekvi 
atsiųskite mums

žmogui priklausanti grožį. O kas gal

>mis nereikia kelių mėnesių galvos Į 
J bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 

nei žymės neliks! Paskui tik retkar Į 
ktinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

.ES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik I 
vertos daug daugiau. Paaiškinimai x 
ės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 

pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
—AD. RICHTER 6 CO.. 316-330 Broadway, New York™—*>

Mes, delegatai, atstovaujan
tis 1,100 narių, užreiškėme, jo- 
gei mes, kaipo maža grupelė 
įasaulinė.s darbininkų armijos, 
užgiriame tretį inleriumionalą. 
kurį musų draugai sutvėrė Mas-

Remkime* jvisas <t art)Įji(inkiš-> 
kas organizacijas, kurios pri
pažįsta tik tretįjį internaciona
lą kairiųjų sparną ,kuris eina 
prie pal.'iiosavimo darbininkų

jos.
Politišku kaliniu klausimu, v v
Mes, delegatai, 

lis 1,199 narių,
kad visi politiški prasikaltėliai 
butų kuoveikiausiai paliuosuoti.

alstovaujan 
reikalaujame

Inteligenti jai ir spaudai.

Mit'l, di'k'gatrJi, 'aitslovaiijĮan- 
tįs 1,199 narių, nutariame iš
lūžti papeikimą inteligentijai ir 
spaudai už nealkreipimą atydos 
į SLSDA. suvažiavimą ir į orga
nizavimą Socialistiškų Chore, 
kurie yra kilę iš darbo žmonių 
ir stoja į revoliucinio proleta
riato eiles. Mes ypatingai, al- 

Vienok jis nėra labai saugiu

Abu gydymo bildu susi-

Budas pirmas? Nusipirk for
malino 10% stiprumo (For-

įima gauti visose apliekose. Prie 
U) gorčių vandens pridėk pus- 
kvortį formalino. Paskleisk 

arba į tam
tinkamas
su laistytuvu iki grudai bus 
šlapi. Uždengk grūdus su divo- 
nais arba maišais ir palaikyk
l iip kokias dvi valandas, neil
giau. Tada paskleisk plotini 
.‘.rudus, kad jie išdžiūtų. Tokie

Budas4 antras. — Čia yra 
lojamas stiprus formaliuos

tiems, kurie sutinka išpildyt 
žemiau paduotus nurodymus.

(formaldehyde solulion) 10% 
stiprumo. Laistyk su rankine

grudai turi tinti nuolat maišomi.

Ar Tamsta Norėtumėt Viena Sity Įsigyt?

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skalikus j geriausią Ban-

truso paslaugas nuomone ir medžiaga. Geriausių exporlų 
žinovų subihvizijų bodavonių. šita kombinacija padaro 
šios praperljs geriausioms ant South Wcst side ir suteikia 
Chicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose prapcrti.se yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad ims 
ant šių praperčių dedame savo reputaciją ir kad augantis 
Šios organizacijos pasisekymas priklauso nuo pilnai užga
nėdintų musų koslumerių. Paklauski! tų kurie iš musų

Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad \Veslern Electric

torius ir yra tris stotis 181h Avė.V < i
(Laramie Avė.) karai eina per prapartes. Namai liudavoja- 
mi kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelną. Delio šios praperljs nesvietiškai 
auga.
Nuo Liepos (July) 20. 1919 įeina į faktų po $100.00 
properčių kaina, pakjla aukščiau.

Ii mokėdami kad ir <$10 į mėnesį ir be jokių jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant vielos 
ir gvaranluojami visoje Amerikoje žinomos Chicago Title 
and Trust Company.
Norint matyt šilas praparte.s, meldžiam pasimatyt su ma
nim.

Adam Markūnas
Lithuanian Dept.-

Randolph 7190
<|j( na ant properčių nuo 10 vai.

įsigyk vien:) šitų Rezidenciją ParkliolmeParkliolme — Cicero.

Automobilius tamsta atveš už dyką.

ną penktą dalį 'Viuskvortės — 
10 bušelių ir lt.

Palaistyk uždengtus grūdus 
per keturias valandas neilgiau.

naktį. Sėk kuogreičiausia. Ap-

sėti tą pačią dieną. Neužmiršk 
išpildyt augščiau nurodytų pa
tarimų.

Gydant tokiu bildu grūdus, 
kaip augščiau nurodyta, seka-

sai pranyks. Šie* gydymo budai 
yra vartojami daugelio ūkinin
kų. Gerai darbas Atliktas vi
suomet atneša geras pasekmes.

Palaidoji kviečiu kūle.
pusę (%) ‘ Palaidoji kviečių kūlė sunai-

ADOMAS A KABAI.AI’SKAS, SEKANČIAI RAAAb
A4 labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjc* pilvelis buvo. l»isp«*> 

rita, urvu minias pilveli*/, uuslatinėjimas Kraujo inkstą. Nervu b 
ahelnas spčkų uustojinias viso kūno, ii buvau nustojęs vilties. »«• 
ingyvensiij Visėr jieŠkojau sau pagelbės, ne.sigailčjau visoje Ame i 
rikėj ir uf rubežią, bei niekiu negavau savo sveikatai pagelbos

Bei kada pareikalavau Salutara.* vaisių, Bittcria, Kraujo valyto i 
jo. Nervalona, Ir.kstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui t 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu 
malizmns pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidunų rėlima** 
išmku po 'li uušiirui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių i$gerd»vtw ka« s* 
vaitė po buteli Sainlaras, Hitleriu ir po 3 mėn. savo paveiksle 
iiHČiau toki skirtumą kaip tarp nienos ir nakties Daba* Jaučiu<» 

smagiai ir esu linksmas ir 1000 s>kių dčknoju Salutaras mylistų fc 
raoėjislel ir Ihimu visiem savo draugam ir pažįstamiem st. tokiais 
^tsOKimai* patariu nuoAirdtai kreipties pre Salldaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J Baltrena*. Prof.

<707 rlo. Halaled SU Telephone Čanal 6417 i Jk t rago, 1B

Visados reikia

smirdančioji pasėli tą pačią dieną.
kūlė.
pavidale siūlelio. Jokis gydy-giai mirkant, kute yra greitai 
mas išviršaus nesunaikina jos.' sunaikinama ir nepasirodo per

kilis šešias valandas, t urėk dv 
vanas galavo karšto vandens
1330 F. Išimk grūdus iš šalto 
vandens, supilk liuosai į maišą

Kviečiu suskis.
u suskis yra savo ru- 
"šiai (loliniškai — Fu-

I čio varpoje. Tie pelėsiai gali 
Palai is,,na’kh)li dalį arba visą varpą.

prie 1330 F
dus su maišu į antrą vaną ir pa
laikyk per 10 minučių prie 1290 

1300 F.

ną dėmę, kuri pasirodo apačio
je lukštų. Kulkas jokios gyduo
lės nėra žinoma tų pairsiu su-

mas: sėk geriausią, švariausią
Toks gydymas užmuša kūlę

— A. Dvylis, 
Agr. Studentas.

prapcrti.se
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tKORESPONDENCIJOS j
CLINTON, INI).

buvo iš Detroito, Mieli., Keno- 
sba, Wis., \Vaukcgan, 111. ir
Chicagos chorų.

Pastaromis dienomis čia lan
kėsi mokshrivis Alb. Basimavi- 
č'jus. IšĮguldinėjo sočia Izmo 
mokslų. Klausytojų lankėsi

kinti d. Basimavičiaus 
komis. — Proletaras.

PITTSBURGH,

Antanas Vaktoras, 222 Butt- 
)erwood gal. 16 metų amžiaus 
tapo gatvekario ant vielos suva
žinėtas, 
(’.arson 
kampo, 
šalį važiuodamas, nubraukė jį j 
nuo trepu po karu.

— Jonas A. Katkus

\V

nesirūpina Apskričio reikalais, 
nekurios kuopos į laiškus visai

choro iš \Valerbury, Conn.; Ai-

Ro-
lingu Apskričiui duoklių ir ne- 
išrenka Agitacijos Komiteto 
narių, pagal konstitucijų, vienų 
nuo kiekvienos kuopos, lik dvi 
kuopos užsimokėjo duokles, 125 
kp. 28c. narių turi lt; ir 79 
kuopa $1.00, narių turi 50. pini
gų turi ižde $38.06. Raportas 
priimtas. Revizoijius pranešė, 
kad kasoje Apskr. randasi 
$3.50; priimta, taipgi prie Revi
zoriaus pririnkta dar 2

revizijos komitete bus 3

nariai, 
dabar 

nariai;

ii niaus vežimas, pro j Laj)i lių komisijos raportas: 
jprhniša, kad lapelius gamino. 
‘ R iportas priimtas ir atidėta

, žiu ra. ra-

LDLI). I Apskričio konferenci 
jos protokolas.

LDLI). I Apskričio konferen- 
ri įvyko 25 dienų birželio, 
19. Aušros svet., llalsled ir

30 <»a

užėjus nieko negalima veikti, o 
ant rudens mano surengti gera 
vakarų; priimta is vieton senų 
Stonio ir Klikuno išrinkta Juze
liūnas ir Urmonas.

7. Buvo apkalbama apie 
kalbu maršrutą. Nutarta 
rengti rudenyj, maršrutas, 
palikta lai atlikti valdybai 
Apskričio komitetui.

8. Nutaria surengti išvažiavi
ii* išrinkta komisija, ku- 
jeina Bimba, Čeponis. 
Priimta rezoliucija užgi-

su- 
ir 
ir

nizatorius drg. J. Čeponis ir jis 
pats likos išrinktas pirmininku.

2. Mandatų komisija išrink
ta, kurion įėjo dd. Tilvikas, Zol- 
pis ir Gura. Jie sutvarkę man-

lnas
rion

dalus pranešė, kad dalyvauja 
konferencijoj 8 kuopos su 21 
dele&ilu: 10 delegatų neatsilan- 
ke. Dalyvauja sekenčios kuo-

Gura ir A. Adomonis.

Cinikus. 125 kp. — A. Lemežis, 
F. Slinis ir Milašius. 70 kp. - 
A. Grcbelis, A. Andrijauskas, J. 
Griškėnas ir P. Mikulėnas. 38 
kp. S. Tilvikas ir J. J. Bim-

pasirodė, kad rezoliucijos nėra 
pagamintos, tai išrinkti lie dd. 
pagaminimui rczolc.: J. (iasin- 

nas, Juzeliūnas ir Bimba, ir nu- 
dpinti laikraščiuose, 

talpins.
d augiau reikalų, kori-

kurie tik

— J. Gasiunas
LDLI). I Apskr. s<

Juzeliūnas, R. šiliukas, .1. Urmo
nas ir J. Beliackas. 86 kp. J. 
Monkevičia.

Susivienijimas Lietu- 
vių Socialistų Daini- 

diku Amerikoje
rukevičia, K. Rimkus ir A. 
Steidmontų, 101 kp. — J. Blaš
ke vičia ir .1. Baltuškis. 15 kp. — 
M. Poška, T. Dundulis, 
sas. P. Galiauskas ir

Tarimai SLSDA. 1-mo suvažia
vimo 29 d. birž., Meldažio svet.,

I. B.
Turc- ino pirm. A. Rudenską, 11

La\vi*cncc, Mass. ir linkėjimo 
laiškas su auka $5.00 nuo J. 
Grusho, iš Chicngo, III.

Sveikinimai ir linkėjimai pri-i .... • i *i «•1 galint los minties latkylies.
imta delnų plojimu, ir nutarta | 
visiems į pasveikinimus

lytos rezoliucijos ir perduotos 
rezoliucijų komisijai. Toliaus 
sekė (a ntro valdvbos raportai; | ■ rg • • g O _ 1 •
visi likos priimti. Turto yra UKiniriKŲ BdlSfll

pie 1100 narių. Nutarta su
tvarkyti centro knygas. Per
trauka pietums, 3(1 min.

3. Maršalka išrinkta Grcbelis.
I. Spaudos komisija: J. Bim

ba. Mikulėnas ir J. Juzeliūnas.
5. Iš pereitos konferencijos 

nutarimai priimti vienbalsiai.
6. Raportai komisijų ir valdy

bos. Organizatorius paaiškino.

Zolpis; j mandatų, presus ir 
rezoliucijų komisijų — P. Dau
baras, K. Ivanauskas ir M. Ba
cevičius. Mandatų priduota 
vos 10 chorų ir I-mo apskričio

Apsauga Padėtiems Pinigams.
SEcuRiTY Bank 

' '.JTMlGm OF CHICAGO BZBHHBūn 
Mihvaukce Avė. cor. Carpentcr St.

NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM 
jTpELNOTnT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu F’inigai

Atdara panedeliais ir subatcmis iki 8 vai. vak

MAGIUS. "Ak, kaip man nicįti gal
vą! UbantlUau visokius nuugoĮimun, 
trinkimus, niuilucimus - ir viskas las 
nieko nepag-lbe.jo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man g<da net darosi!"

MAUK. "Na, tai A.im tau kęst be
žiūrėk, kokie mano plau- 
iv Inus j, či/sti. O tai

jiiantjis'vanduo? Ne!! RIJE- 
I LES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuri*. priKelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt
šina

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar I 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUTTI.ES bonkutę aptiekoje*. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 
atsiųskite mums 75c. pačto inaVkėmis, ar nioney order šiokiu adresu: | 
—F. AD. RICHTER 6 CO.» 316-330 BroadwOy. New York

Pasitaiko labai dažnai, kad ir

kia pageidavimą, kad visi cho-

rcvoliucinių dainelių

KVIEČIŲ LIGOS.

pūvančios

P. Daubaras,
K. Ivanauskas
M. Bacevičius.

kreipiaine a lydą į socialstiškus 
laikraščius.

bėli. Pradėsime nuo pirmos.
Smirdančioji kviečiu kūlė.

k is, kuris sunaikina tuos kiauši
nėlius. Žemiau paduodu Nhi

Iclel’oniiokile Cicero 22.).

į tam

bus

nais arba maišais

10 bušeliu ir lt.fe

Palaistyk uždengtus grūdus 
per keturias valandas neilgiau.

Visados reikia

smirdančioji pasėti tų pačią dieną.

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedavoti

Kūle, susna arba suskis ir ru-

Antroji Sesija. p’Ų ligos.
rųšių: smirdančioji kūle ir pa-

AnlriJs>'siMali.larėI>. V.Zol- |i|i(|()ji AS |)l|s

sas originalas daineles, (kurių

tikslui išrinkta komisija iš 5 y-

originalių dalnelįių pavelytų 
S-mui atspausti. Atspausdinus 

chorams 
u i. Nu

niokotu

",, i | lukštus.
Kaip lik kviečiai pradeda nok-

Ar Tamsta Norėtumėt Viena Sitų Įsigyt?

bus pi įklausantiems
duodamos veli

m e I i n e

L pasiduotų LSS. Sąjungos 
Jobai, bet kad chorai turėtų

kiniui. Susitarimui ir perta isy- 
m'ui konstitucijos išrinkta ko-

naus kaipo organas. Priimt; 
sekančios rezoliucijos: Interna
cionalų klausimu, politiškų ka
linių, dainelių ir spaudos ir in- 
l( lig nli jos klausimais, fneši-

imtas ir paliktas valdybai. Nu
taria, kad valdyba susižinotų 
su L. Ercminu dėl leidimo dai
nelių, kurioms chorai vra auka
vę. Sekantis suvažiavimas ne-

susivieniji

Po trumpų informacijų ir pa- 
kalbėilmh isiisirbildim;/; »aiž-

Internacionalą.
R? ikia pažymėti, kad susirin

kimus susidėjo iš darbo žmonių.

pamalus darbininkiškų chorų 
susuvienijimui, ir dar su tokia 
spėka ir susitarimu.

rezoliucijos.
Internacionalo klausimu.

Mes, delegatai, atstovaujan
tis 1,160 narių, užreiškėme, jo- 
gei mes, kaipo maža grupelė 
įasaulinės darbininkų armijos, 
užgiriame tretį internacionalų, 
<urį musų draugai sutvėrė Mas-

la kairiųjų sparnų ,kuris eina 
?rie paliuosavimo darbininkų

Politišku kaliniu klausimu.
C fe

atstovaujan
reikalaujametis 1,1(10 narių, 

kad visi politiški prasikaltėliai 
butų kuoveikiausiai paliuosuoli.

Inteligentijai ir spaudai.

Mirt, d dega t;'Ji, >aitstov*auj|an- 
tįs 1.100 narių, nutariame iš
lošti papeikimų inteligentijai ir 
spaudai už nealkreipimą atydos 

I Į SLSDA. suvažiavimų ir į orga
nizavimą Socialistiškų Chorų, 
kurie vra kilę iš darbo žmonių fe C 4-
ir stoja į revoliucinio proleta
riato eiles. Mes ypatingai, al- 

Vienok jis nėra labai saugiu

si nuo kitų varpų. Grudai tose 
varpose yra lengvi išsipūtę ir 
pripildyti rudų arba juodų mil
teliu. Tie milteliai susideda iš v
mažyčių, apvalių grūdelių, ku
rie yra taip maži, jog vienanK' 
kviečio grūde jų randasi apie 
penkis milionus. J ie grūdeliai 

sėklos,” kurios pra-

rili.

pabaigia.varpuotics, kūle įeina į

ton grudų pagamina augščiau 
minėtus smirdančius miltelius.

kas taip smirdi, kad nesinori ne 
pro šalį eiti. Kuliant tokius 
kviečius, tie milteliai yra sutri
nami ir pavidale durnų paskleid
žiami ant visų grudų. Ačiū 
tam, kviečiai kas melų tampa 
vis labiau ir labiau užkrečiami 
ta pavojinga liga. Kulūtų kvie
čių grudai yra tamsiai rausvi.

Gydymas.
Kūlės kiaušinėliai randasi ant 

grudų paviršiaus, tas duoda pro
gos juos sunaikinti. Gydymui

Abu gydymo bildu susi-

lino skystime.
Budas pirmas. Nusipirk for

maliau 40% stiprumo (For- 
maldehyde glas šohilion.i) ^Ga
lima gauti visose aptiekose. Prie 
10 gorčių vandens pridėk pus- 
kvortį formaliau, 
grūdus ant grindų, ai 
tinkamas skrynias.

ginu. Tada paskleisk 
j,rudus, kad jie išdžiūtų.

lando po los operacijos. Neatide

Budas antras. — Čia yra var
tojamas stiprus forinalinas. Tas 
būdas yra patartina vartoti tik 
tiems, kurie sutinka išpildyti 
žemiau paduotus nurodymus.

(formaldehyde sohition) 40% 
stiprumo. Laistyk su rankine 
šmirkštyne ant grudų. Laistant 
grudai turi būti nuolat maišomi. 
Vartok puskvortę skystimo ant 
50 bušelių grudų, pusę (%) 1

••r

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skalikus į geriausių Ban
kų švieti į savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi 
Iruso pastangas nuomone ir medžiaga. Geriausių cxportų 
žinovų subdivizijų bodavonių. šita kombinacija padaro 
šios praperlįs geriausioms ant South West side ir suteikia 
Chieagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose praperhse yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes 
ant šių praperčių dedame savo reputaciją ir kad augantis 
šios organizacijos pasisekymas priklauso nuo pilnai? užga
nėdintų musų koslumerių. Paklauskit Iii kurie iš musų

Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Electric 
Co. ir kitos. Per šilas praperles eina Douglas Park eleva
torius ir yra Irįs stotis 48th Avė. (Cicero Avė.) ir 52nd ve.
(Laramie Avė.) karai eina per pra paries. Namai budavoja- 
mi kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelnų. Dėlto šios praperlįs nesvietiškai

Nuo Liepos (July) 20. 1919 įeina j fakt$ po $100.00

Ii mokėdami kad ir $10 į mėnesį ir be jokių jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi aut vietos 
ir gvarantuojami visoje Amerikoje* žinomos Chicago Tilte 
and Trust Company.
Norint matyt šilas pra paries, meldžiam pasimatyt su 
nim,

Adam Markūnas
Lithuanian Dept.

Kas (iii na ant propercių nuo 10 vai.

Parkholme — Cicero.

Automobilius tamsta atveš už dyka.

Nelaikyk už dei/lų grudų per 
naktį. Sek kuogreičiausia. Ap

sėli tų pačia dienų. Neužmiršk 
išpildyt augščiau nurodytų pa
tarimų.

kaip augščiau nurodyta, seka
mų metų smirdinčioji kūlė vi

yra vartojami daugelio ukiuiu-

Palaidoji kviečių kūlė.
Palaidoji kviečių kūle sunai-

ADOMAS A KABALACSKAS, SEKANČIAI KAAAb
AS labai sintau per 3 metus, nuslabnėjvs pilvelis buvo. Disprt 

■ola, neva ininiHh pilvelio, tiuslabnėjinias Kraujo inkstų. Nervu b 
abelnas spfkų uustojinias viso kūno, ii buvau nustojęs vilties, kasi 
begyvensiu visur jieŠkojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Anie 
rikėj ii u? rubežių, bet niekui negavau savo sveikatai pagelbos

Bei kaita pareikalavau Salutaras vaisių, Bitteria, Kraujo valyto 
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėl, ^erai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbi Inkstai atsigavo. Reu 
mutizmas pranyko, diegliai ne.bebadė po krutinę. Vidurių rėžime* 
išnyko po 'iLuušnvui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau s» 
vaitč po bulelį Salnlaras, Bilteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle p» 
uaAiaii tok| skirtum;} kaip tarp Hienos ir nakties Dabai jaiičium 

smagiai ir esu linksmas ir 1000 s\kių liekuoju Salutaras mylistu ge> 
iHUėjisiei p* tinsiu visiem savo draugam ir pažįstamiem ss. tokiais 
MtsinnimMis patariu niiošh'dšai kreipties pre SuIuImtm*;

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUT1ONJ Bahreinu. Prof.

i7i>7 Ko. Hnlated St- Teiephone Cana) 6417 (Jkicago, iii.

pavojinga.
kūlė. Ji i 
pavidale siūlelio. Jokis gydy-'giai mirkant, kūle yra greitai 
mas išviršaus nesunaikina jos. ' sunaikinama ir nepasirodo per

mirkymas grudų Kviečių suskis.

kias šešias valandas.

1330 F. Išimk grūdos iš šalto 
vandens, supilk linosai j maišų 
ir įmerk į pirmų vanų. Paku

prie 1330 F. Tada perkelk grū
dus su maišu į antrų vanų ir pa
laikyk per 10 minučių prie 129° 

1300 F.

Toks gydymas užmuša kūlę, 
ka pažeistas. Taigi sėjant lo-

'' i fe

Fu-
sarium), kurie apsireiškia kvie
čio varpoje. Tie pelėsiai gali 
sunaikinti dalį arba visa varpą.

na dėmę, kuri pasirodo apačio- 
' je lukštų. Kulkas jokios gyduo
lės nėra žinoma tų polesių su

mas: sėk geriausių, švariausių

— A. Dvylis, 
Agr. Studentas.

RUTTI.ES


CfilCMgO, III. Subata, Liepos 5 d„ 1919.
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Talaphmaa Ca—1 !»$

Naujienom eina keaffm, iisklriant 
nedėldienius. Izidtia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halabad St, Chicago, 
JU. — Telefonas: Canal 1506.

Uisisakomoji Kaina:

Chi nagoje — pačtn:
lietms •/•••••••*••*•»••••*
Pusei meto .............................
Trims menesiams ..............

W.OO
1.50
1.85

Dviem mėnesiam , ................ 1.45
Vienam niCuaaini ................. 75

Chicagojs — per neAioto|uai
Viena kopija ............................. J2
Savaitei ...........    12
Menesiai ..................................... *0

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paėtu:

Ketina ............................  15.00
Pusei meto .............................  > 00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiai........................ 55

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kartu su atsakyme.

kybity Juk kiekvienoj šalyj y- 
ra kiek nors kitokios aplinkybes 
ir jos reikalauja pritaikytos tak
tikos. Aplamai, socialistų takti
ka toje ar kitoje šalyj lik ir yra 
aplinkybių reikalas. Pav., Pa
sijoj bolševikai net kariuomenę 
turi turėti, nes aplinkybes to 
reikalauja. Jeigu JAmerikoj 
aplinkybės persimainė, tuomet 
prisieina ir Partijos taktikų kei
sti. Bet lai reikia darodyt, rei
kia tinkamu keliu įvesti, kad 
tos permainos butų įvestos. 

Peikia žiūrėt, ar didžiuma Par
tijos narių balsuos už tas per
mainas. Bet šokt prieš egzis
tuojančių socialistų organizaci
jų, kurios nariais esame patįs, 
imti niekinti ja ir tveri kita or
ganizacijų, net neištyrus, ką 
Partijos didžiuma mano apie 
savo tolesnį veikimą, yra prasi- 
ŽĮcngjįmas (prieš demokratišku
mą ir piktas ardymas susipratu
siu darbininku vienybės, kokiu 
gali užsiimti lik kapitalistų nu
samdyti agentai arba žmonės be 
pareigi) ir atsakomybės.

čiau tie žmonės susispiestų į sa
vo “partiją”, o joje lai jie verda 
makaliciię, kokia jie nori, bile 
tik socialisliškas judėjimas bus 
pasiliuosavęs nuo tų laiko aukų.

Paika, tuščia, nekonsti- 
1 turinga.

Vadovaujamasai Cliicagos did 
lapis, Daily Ndwis, už ^bir
želio 30 d., išspausdino editori- 
alų augšėiau pažymėtų angal- 
viu. lasai laikraštis, kiek drū
tas, agituoja prieš Illinois se
nato patvarkymų No. 311, ku
riuo suvaržoma tūlos “patriotui 
gų piliečių” organizacijos, bu
tini: Municipalė Balsuotojų ly
ga, Lcgislativė Balsuotojų lyga. 
Piliečių Federacija ir kilos to
lygios organizacijos. Patvar
kymas draudžia minėtoms or
ganizacijoms rinkti aukas tik
slu panaudoti jas agitacijai 
prieš išstatytus tos ar kitos par
tijos kandidatus.

Tai visa. Šiaip palies minė-

Tarp kairiųjų.
Kairysis Socialistų Partijos 

sparnas, kurio didžiuma narių 
įiko suspenduota iš Partijos, 
turėjo savo suvažiavimų Ncw- 
Yorke. Delegatų butą kelia to 
dešimčių. Svarstyta tie pama
tiniai klausimai, kuriais “kai
rieji” skiriasi nuo “dešiniųjų”. 
Trečiojo internacionalo klausi
mas, suspendavimo klausimas ir 
kili liko aptarti. Bet suvažiavi
mo tikslas, kaip iš pačių “kai
riųjų” nųiorti) matyt, buvo su
manymas steigti nauja partija

komunistų partijų. Už steigi
mų partijos buvo apie trečdalis 
visų delegatų. Bet didžiumos 
balsais jie liko apgalėti.

Įteikia konstantuoti faktų, 
kad inteligentiškesnės jiegos — 
laikraščių redaktoriai ir bendra
darbiai — matyt skaitliuj tų. 
kūne buvo priešingi naujos par
tijos steigimui. Kiek buvo inte
ligentiškų jiegų priešingoj pu
sėj, nėra pilno aiškumo. Apie in
teligentiškas spėkas čia užsi
menama neveltui: nerodei, kad 
paroddžius, jog vien tik inteli
gentai gali kų veikti, o todėl, 
kad inteligentai, kaipo švieses
nio proto žmonės, visgi savo i- 
dealus gina racionališkesniais 
ir protingesniais keliais, kada 
neišlavintas žmogutis gali atsi
žymėti tik meškišku patarnavi
mu. Taigi taip vadinami “de
šinieji” iš kairiojo sparno visgi’ 
turėjo saiko, liogikos ir atsako
mybės už savo veikimų nors 
tiek, kad jie nedrįso bent tuo 
tarpu skaldyti socialistiškos or
ganizacijos — Socialistų Parti
jos. Ir jiems nepatinka tūli Par
tijos dėsniai veikime ir jos dva
sia, bet jie buvo gana demo
kratiški — kaip socialistams ir 
priguli, — kad laukt, dirbt už 
savo sumanymų pravedimų Pa
rtijoj ir tikėtis, jog jei sumany
mai geri, jie prigys Partijoj.

Bet atsirado kairiųjų konven
cijoj būrys delegatų, kurie trok
šta suskaldyti Socialistų Parti
jų ir kurie geidžia matyt darbi
ninkų kle^į nesusivienijusia, o 
pasiskirsčiusią į partijas ir par- 
tį|ėles. Vieni dėl bizniškų išro- 
kavimų, kiti dėl ambicinčs iš
kilmės, treti dėl keršio ima ir 
paaukauja susipratusių' darbi
ninkų solidarumų. Žmones be 
pareigų Ji r be atsakomybės gali 
šitaip pąsipĮgli.

Skaldyti darbininkus į frakci
jas ir frakcijėles, ardyti jų sun
kiai sudarytas organizacijas yra 
lengvas darbas. Bet sutrauki 
darbininkus į vienybę, išmokin
ti Juos suprast savo klosimus in
teresus, padaryti disciplinų jų 
veikime ne bile durnius gali.

Amerikos Socialistų Partija 
buvo ir yra grynai socialistiška 
organizacija. Jos veikimas bn-

Kairiojo sparno kairieji nuta
rė nepaisyt net savo delegatų 
didžiumos, o šaukt suvažiavi
mų rudenyj, kur tik kairiųjų 
kairieji suvažiuos ir tvers ko
munistų partija. Kiek galima 
suprasti, kairiojo sparno didžiu
ma (jeigu’spręsti pagal delega
tų skaitlių) yra linkusi pasilikti 
Socialfstų Part|i,jojn Pasirodo, 
kad ir kairieji da turi kairiuo
sius, dešiniuosius ir gal vidu- 
riečius; jeigu taip pat paskirs
tę! taip vadinamus dešiniuo
sius ir nefrakcijinius arba ne- 
prigulmj ilguosius socialistus, 
tuomet turėtume apie I) frak
cijas. Pridėkime čia da Socia
liai Labor Purly, aidoblistus, a- 
narcbislus, republikonus, demo
kratus, Darbo Partija, tuomet 
turėsime gražių darbininkų 
“vienybę”. Tuomet turėsime ne 
darbininkų revoliucijų prieš 
kapitalų, o savitarpinę kovų. 
Tuomet vieloj kalbėti apie soci
alizmų — apie kiršų skirtingu
mų, jų kovų ir lt., socialistai 
I u r ė t ų aiškintis ir aiškin
tis, kodėl viena ar kita frakcija 
yra gera ar negera. Jau ir i|a- 
bar paimkite frakcionierių laik
raščius bei pasiklausykite 'jų 
kalbų ir suprasite, kad sociali
zmo mokslo skleidimas, darbi
ninkų organizavimas, rūpinimu
si jų reikalais, davimas jiems 
broliško jausmo drąsos ir savo 
interesų supratimo liko padė
tas ant lentynos, o vien tik kal
bama apie kitų frakcijų veikėjus 
ir laikraščius; jie niekinami, 
klūkiami, protestai prieš juos 
rašomi, tartum darbininkai iš 
to apsišvies, tuo liks suvienyti 
ir tas pakurstys juos prie revo
liucijos. šitokiu bergždžiu dar
bu ir darbininkų kiršai kenks
mingu gali užsiimti bile kas, tik 
ne socialistai, kokios frakcijos 
jie nebūtų. •

Jeigu proponuojamoji komu
nistų partija bus aiiarchistiška, 
ar kokia kita, o ne socialistiška, 
tuomet yra aišku, jog į Socia
listų Partijų buvo įsiskverbę 
žmonės be socialislišku tenden- v 
cijų arba jos sunyko pas juos 
ir todėl turime tiek daug triukš
mo ir betvarkės Partijoj. Tuo
met, žinoma, juo greičiau neso- 
cialislai išsineš iš Socialistų Par
tijos, tuo bus geriau.

Naujienos stovi už Socialistų 
Partijų, kuri prieš socializmo 
principus nėra prasižengusi, ku
ri nėra frakcinė organizacija, 
kurioj reikalingos permainos 
gali būt įkūnytos per suvažiavi
mus, iniciatyvų ir referendumų. 
Daugelis rimtesniųjų kairiųjų, 
kaip jų suvažiavmas rodo, irgi 
maž-daug taip (protauja, bet 
ekstremistai jokiu bildu neužsi
ganėdina be ardymo; ant visko 
jie spiauja, viską jie atmeta, 
susitart su jais, lig kokiais his- 
terikais, nebegalima. Ištikro,

vo pritaikytas prie šalies aplin- reikėtų džiaugties, kad tik grei-

tų organizacijų gyvavimo pa
tvarkymas visai neliečia. Kurs
tyti “gerus piliečius” prieš sve
timšalius, sekioti įtariamus 
“raudonuosius” ir įduoti juos 
“kur reikia” — visa lai tų or
ganizacijų nariai gali veikli kiek 
tinkami. Dėlei šito nieks jų 
nekliudys, 'l ik jie turį pasiliau
ti rinkę pinigus agitacijai prieš 
“luhis tos ar kilos [kapitalistų] 
partijos kandidatus.”

Vis dėlto, patriolingieji pilie
čiai pakėlė dideliausį skandalų 
Kaip, girdi, lai nedailus pasi- 
mojimas ant žmonių laisvės. Jie 
taip daug pasitarnavę šaliai ir 
tvarkai, o dabar.. . Dabar Daily 
Ncws šilų patvarkymų vadina 
paiku, tuščiu ir nekonslitucingu, 
ir reikalauja, kad gubernato
rius Lovvdcnas jį — vetuotų.

Kodėl? Kapitalisto) politikie
riai nors ir dar laipfiiaujasi rin
kimų laiku, galų gale ir vieni ir 
kili nenori, kad prieš juo# agi
tuotų dar kas nors trečias. l ai, 
tiesa, neliek pavojinga jų parti
joms, kaip pavieniams tų 
partijų vadams statytiniams, 
be!,i t ai kautiems iiiuluplf šiPlon 
vietelėm

šituo žvilgsniu tos “piliečių 
lygos” jiems yra ylių pavojin
gas dalykas.

Bet yra dalykų, kurie verčia 
juos užmiršti šiluos asmeninius 
pavojus ir reikalauti, kad pat
varkymas butu atmestas. Tai 
nuolat stiprėjantis socialistų, 
judėjimas. Kaip butų, užsispy
rę “piliečių lygos”, socialistų 
partijos kandidatų jos niekuo
met neindorsavo. Atbulai, prie 
kiekvienos progos kovojo prieš 
juos. Tatai, jeigu uždrausti 
joms rinkti aukas agitacijai 
prieš “tos ar Įeitos partijos kanr 
didalus,” savaimi aišku, kad jos 
nebegalės agituoti nė prieš so
cialistų partijos kandidatus. 
Tiesa, šios šalies teisėjai yra tik
ri specialistai įstatymų “aiškini
me”, vis dėlto, šiame atsitiki
me jie vargu bau galėtų “išaiš
kinti,” kad socialistų partija nė
ra partija, o jos kandidatai — 
m kandidatai...

Ve kodėl Daily Ne\vs rašyto
jas sako, kad patvarkymas esąs 
paikas, tuščias ir nekonstitu- 
cingas. Bendri kapitalistų rei
kalai padiktavo jiems prabilti 
apie valstijos senato pasimoji- 
mų aid žmonių laisvės, tų žmo
nių, kur savo darbais yra ar
šiausieji žmonių pažangos bei 
jų laisvės priešai.—Geniu Dėde.

Ligos atsieina daug milijo
nų dolerių.

Amerikos Daktarų draugija 
sako, kad tos ligos, kurių butų 
galima [išvengti atsodina šaliai 
$2,500,000,000 metams. Ta iš
vada yra daroma pasiremiant 
Illinois valstijos tyrinėjimais. 
Pasirodo, kad 1918 m. kiekvie-

nas šios valstijos gyventojas 
išleido ant tokių ligų $21.67 
metams. Nors mirčių skaičius 
šioj valstijoj sulyginamai buvo 
neperdaug didelis — 14.2 ant 
kiekvieno tuksiančio, — lėčiau 
viso nuostolių šiai valstijai pa
daryta belaikinėmis mirtimis už 
$15,881,685, Ta suma sudaro 
6.01% viso valstijos turto.

štai kokia suma susidaro, 
kuomet žmogaus nesunaudota 
energija (jo produktyvis dar
bas) yra paverčiama į pinigus. 
Ir sulig daktarų nuomonės, ta
tai įvyko todėl, kad žmonės ne
gyvena sanitariškose apyslovose 
arba nežino, kaip apsisaugoti 
ligų-

Žinoma, labai lengva kalbėli 
apie visokius “sanitarišku- 
mus”” Dar lengviau kaltinti 
žmoms tame, kad jie nemoka 
apsisaugoti visokių ligų.

, Bet butų kur kas indomiau 
.^išgirsti nuo ipoilų [daktarų, 
kaip sudarius tas sanitariškas 
apystovas? 'Taip, butų ypač in
dėnui žinoti, kaip nehigieniš
kose dirbtuvėse darbininkai ga
li higieniškai gyventi?

Priegtam ir pati medicina 
dabar pavirto į “privatinį” biz
nį. Kuomet visose kitose profe
sijose apsireiškia šiokių-lokių 
permainų, — medicinoj kul
kas ramu. Apie tris dešimtis 
jnetų atgal žinomas anglų mok
slininkas Dr. Havelock Filis iš
reiškė tą nuomonę, kad sveika
ta turi būti nacionalizuota. Ki
taip sakant, daktarams visuo
menė turėtu mokėti tam tikras 
algas, o pastarieji rūpintųsi 
žmonių sveikata — suteiktų rei- 
kitimą pagalbą ir patarimų. To- 
kis dalykų stovis, pirmoj vieloj, 
žymiai sumažintų visokių Šarla
tanų skaičių, o antra, ir pati 
medicina priimtų visai kitoniš
ką krypsnį. Butų kreipiama 
daugiau (lomos ne į gydymą, 
bet j apsaugojimą žmonių nuo 
ligų, r-'"'

O col to nebus padaryta; kol 
darbininkų padėjimas nebus 
pagerinta; kol sveikata nebus 
nacionalizuota, tol mirtis po sc- 

.novei varys be laiko į kapus 
žmones. —• K. Sėjikas.

Darhininkij nerimavimo 
priežastįs.

Pereitą savaitę aplankė Čili
eti gą F rauk A, Vanderlip, buvęs 
New Yorko National City Ban
ko vice-prezidentas. Tarp kita 
ko, jis pasakė:

“Amerikoj galima laukti dar
bininkų nėrinyivimo. Jis gal ir 
m bus panašus į Europos dar
bininkų taktiką,' kuri suparali- 
žavo politnį veikimą. Vienok, 
šiokioj ar tokioj formoj tas ne
rimavimas išsilies. Ir nuo ka
pitalistų priklauso išvengti 
chaosą. Kapitalistai turi sutei
kti darbininkams daugiau tei
sių industrijoj. Suteikdami tas 
teises, jie privalo žiūrėti, kad 
darbininkai tą žingsnį pildytų 
savo pareigas.

“Darbininkų nepasitenkini
mas, kuris pradeda virsti chao
su, paeina nuo to, kad jie nebesi
interesuoja savo darbu ir rezul
tate mažiau bepadaro. Taip da
lykams stovint, nukenčia ne lik 
darbininkai, bet ir kapitalistai.

“Amerikoj turės jvykli didelės 
permainos darbininkų padėji
me. Amerikos ir Europos dar
bininkai pradeda reikalauti, kad 
jų teisės butų padidintos indus
trijoj. Darbininkas nebenori 
būti tik paprastu krumpliu ma
šinos rate. Aš nemanau, kad 
darbininkai nori balso industri
nėj politikoj, bet jiems privalo 
būti suteiktos tokios teisės, ku
rios suartintų juos su darbda
viais.” z

Toliau Vanderlip sako, kad 
darbo valandos būtinai turi bū
ti sutrumpintos. Esą darbinin
kai turėtų siųsti savo atstovą į 
dirbtuvės direktorių posėdžius...

'Taip kalba Wall si ryčio at
stovas. Jis suvis nebando su
versti visą bėdą ant bolševikų. 
Jis gerai žino, kad ne bolševi
kų agitacija iššaukia nepasiten
kinimą darbo žmonėse, o kapi
talistų sauvaliavimas. Ir jis sa
ko jiems, kad chaosas galįs kil
ti iš jų priežasties.

Tas užreiškimas ypač darosi 
reikšmingu, kuomet jį palygini 
su Amerikos Darbo Federacijos 
bosų politika, kuri apsiredškė ką 
lik užsibaigusioj konvencijoj. 
Tie darbininkų prieleliai suvis 
nemano, kad darbininkams šio
kiu ar tokiu bildu reikėtų įsi
gyti daugiau kontrolės industri
joj. Net formanų rinkimas 
jiems pasirodė perdaug radika- 
lišku sumanymu.

Bet reikia vilties, kad darbi
ninkų judėjimas eis savo keliu, 
nežiūrint ar lai Federacijos bo
sams patiks ar ne. Jau tokių 
“maištininku’’, kurie nenori lai 
kylies su Federacijos paliepi
mais, pradeda atsirasti net da
bar. — K. Sėjikas.

slrcikieriai negyvi. Ramumas 
viešpatauja.’ ”

SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

NEW YOBK. [Rusai patįs 
save deportuos]. Nauja korpo

racija, Laisvės Laivų Linija, 
kurios centras bus New Yorke, 
o skyriai visuose didesniuose 

v

miestuose, pirks arba nuomuos 
laivus, kuriais veš milionus ru
sų, trokštančių tokios politinės 
ir ekonominės laisvės, koki esti 
Sovietų Rusijoj.

True traiislation filed with the post- 
niasler at Chicago, III. .Tūly <r>, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

CHILE.

NEW YOBK. — [Darbininkų 
skurdimas Į. Sukilimas, kuris 
ką-lik neišsi|>lėtojo į visuotiną 
revoliuciją, išliko pradžioj šių 
melų vakarinėj ChilSs dalyj. 
Amerikos laikraščiuose nebuvo 
jokių žinių apie lą sukilimą.

Vienok vienas vadų iš Lima, 
Peru, pranešė sekamą dalyką: 
“Visuomenė nieko nežino apie 
tuos dalykus, kurie atsitiko An- 
tofagasloj ir Punta Arenose 
vasario pradžioj, siaučiant čia 
streikams. Chilės valdžia dėjo 
visas pastangas, kad neišleidus 
žinių apie kruvinas ir baisias, 
scenas, kurios čia išliko.”

“Streikai virto į maksimalistų 
revoliuciją, kurioj apsiginklavę 
darbininkai priešinosi karei
viams, išsiųstiems jų malšini
mui. Pirmas būrys kareivių, 
Išsiųstas iš Takna, liko visai su
naikintas slreikieriais. “Ksmc- 
reldos” pulkas, pasiųstas ir tuo 
pačiu liksiu ir į lą pačią vielą iš 
pietų, liko užkovotas propagan
da ir perėjo į revoliucionierių 
pusę.”

“Del los priežasties kas pe nk
tas kareivis liko sušaudytas, iš
viso apie) 800. Kada striukas li
ko sutriuškintas, prasidėjo vadų 
areštai; jie liko susodinti į šliu
pą (mažą laivuką), nuvežti prie 
“La Barra” — labai pavojingos 
vielos, ir palikti ten. Kelioms 
valandoms praėjus laivukas su
dužo ir visi slreikieirai prigėrė. 
Kie k jų ten buvo, tikrai negali
ma pasakyti.

“'Turint omienyj skaičių pa
siųstų kareivių, reikia manyti, 
kad slreikierių buvo daug! 
Streikui Ipasibaigus kareivių, 
barakuose girdėjosi per ištisas 
tris ar keturias naktis šaudymas 
ir vežimų braškėjimas visais ke
liais.. t

“Aštriai buvo uždrausta pasi
rodyti gatvėse. Tai daroma bu
vo tuo tikslu, kad žmonės nesu
žinotų, kas darosi.

“'Tokios jau baisios skerdy
nės išliko ir Punta Arenose. Pa
sak valdžios, keletas maksima
listų pabėgo iš Argentinos ir su 
kėlė čia riaušes, kurias prisiėjo 
malšinti kareivių pagalba. Atro
do, kad nebepasilikima papras
tais kareiviais, bet siunčiama 
“Carabineros” atsižymėję savo 
žurumu Chilėj, malšinimui 
streiku.

“Apie riaušių malšinimo žiau 
rūmą galima spręsti iš valdžios 
raporto. Tas raportas buvo iš
siuntinėtas visiems respublikos 
valdininkams. Jis skamba: 
ISukimimas užgniaužtas. Visi

WASIIINGTON. — [Indianos 
moters industrijoj], šiomis die
nomis Suvienytų Valstijų Darbo 
Departamentas paskelbė savo 
tyrinėjimų rezultatus. Ištiria 
110 dirbtuvių,. 43 dirbtuvėse t
30% moterų dirba 10 valandų į 
dieną, nepriskaitant viršlaikio. 
53 dirbtuvėse viršlaikis buvo 
taipgi priskaitytas. Moters ten 
dirba nuo 65 iki 88 valandų į 
savaitę.

Viena firma rekordavo mer
ginos darbo produklyviškumą. 
Kuomet ji dirbo 47.9 valandas p 
savaitę jos darbo produklyviš- 
kumįis buvo 123.8; o dirbant 
55.4 vai. — lik 96.

BROOKLYN. — [Užteko dvie 
ju dienu streiko]. Dviejų di< nų 
streiku mezgimo įnagių 13,000 
darbininkų po amalgmneilų vė
liava laimėjo savo išlygas. Ta 
pergalė duoda vilties, kad bė
giu kelių dienų visoj šalyj bus 
įgyta lokių jau laimėjimų.

štai kas liko lamėta: pripaži
nimas unijos, 46 valandų darbo 
savaitė, laikas ir pusė už virš
laikį; maž/iausi alga nerėjams 
$100 į valandą arba $35.(M) į sa
vaitę; $10.00 išsilavinusiems 
darbininkams ir $30.00 pagclbi- 
ninkams, operatoriams bus mo
kama $29.00 į savaitę.

Egzaminicriai ir kiti viduti- 
niškai.guus. $20.00 ..į savaitę; 
prescriai, taisytojai — kirpėjai 
$25.00.

Laiškai iš Lietuvos.
Enrikas Kupliausius, Chica- 

goj, gavo nuo savo švogerio iš 
Paliepių, Hgižių valsčiaus, Kė
dainių apskr., Kauno apygardos, 
laišką rašytą š. m. balandžio 27 
Rašo:

Mielas švogeri ir sesuo Mi
chalina! — Sveikinu, linkėda
mas geros sveikatos ir gero pasi
vedimo tamstoms visuose rei
kaluose. Mes toj valandoj esa
me sveiki visi, ir parašysiu kele
tą žodžių apie savo kraštą.

Musų sodžius atliko iš kares 
sveikas, nenudegintas. Aplin
kui yra daugybė nudegintų trio- 
bėsių. Aleknaičių kaimas visas 
sudegęs, ir Jasinskio visi triobė- 
siai nudeginti, o jis patsai, Ja
sinskis, kai išbėgo su šeimyna į 
Rusiją, tai .dar nesugrįžo. 
Laukai stovi puslyne. O tos 
žmogžudingos kočos ir dabar 
tebeeina. Pirma visi bėgo į 
Rusiją, o dabar iš Rusijos bėga 
į musų kraštą, ir Dievas žino

kaip bus. Visi kalba, kad ateis 
ir pas mus tos skerdynės su 
bolševikais, o bolševikai stovi 
už 30 varstų nuo musų. Lietu
viai su vokiečiais ginasi. Lietu
viai laipal ima vyrus karuome- 
nėn, rekvizuoja gyvulius, duo
ną ir drabužius, žodžiu sakant, 
viskas ne tavo. Jau mums pa
kylėjo. Vokiečiai iš manęs a- 
tėmč ligi paskutinio arklio. Bu
vau palikęs ant vienos karvės. 
Nė gyvulių, nė pinigų. Ir dabar 
to laukiame. Visa kas begalo 
brangu, dėl to, kad visa ko sto
ka. Prasčiausias arklys moka 
tūkstantį, pusantro ir du tuks
iančiu; karvė taip-pat tūkstan
tis ir daugiau. Rugių pūras mo
ka 90 rublių; kviečių pūras 150 
rublių; batai 200 rublių; skare
lė 50 rublių, žodžiu sakant, už 
šimtą mažai ką gali pirkti. Del 
to viskas taip brangu, kad liu
ko nėra, kad visa ko stoka, lai 
tokios pas mus naujienos.

Prašau tampių, parašykite, 
kaip sveiki ir kaip einasi tams
toms. Labai pasiilgome.

— Stanislovas.

BROOKEYNE IŠEISIĄS LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS.

Chicagiškė Lietuva skelbia, 
kad Brooklync taipjau žadąs pa
sirodyti lietuvių tautininkų 
dienraštis. Birželio 28 dieną 
ten viename Viešbutyje buvęs 
“rytinių valstijų veikėjų suva
žiavimas,” kuriame ir buvus į- 
steigta dienraščio korporacija 

/‘Vienybė”. Korporacijos kapi
talas esąs apribotasx75 tuksian
čiais dolerių. Suvažiavusieji 
ant, vietos pasižadėję paimli ak
cijų už $16,210 (viena akcija

10 dol.). Mitingui pirminin
kavęs J. O. Širvydas, raštininku 
buvęs P. J. Purvis.

Korporacijos vardas, taipgi 
vadovavusieji “suvažiavimui” a- 
smens lyg parodo, kad tuo dien
raščiu nori bul pati “Vienybė 
Lietuvninkų,.”

Dr. Jurgis šaulys atvažiuosiąs
Amerikon.

Romanas Karuža, kurs dabar 
randasi Kaune, praneša Atstaty
mo Bendrovei, kad liepos mėne
sio pabaigoj jis grįšiąs Ameri
kon, o kartu su jut) atvažiuo
sianti Amerikon Lietuvos val
diška delegacija, Dro Jurgio 
Šaulio vadovaujamoji. Dr. 
šaulys buvo laikinosios Lietu
vos valdžios paskirtas Lietuvos 
pasiuntiniu Beri i n e.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.
Mieato Ofisas:

127 H. Dcarborn SI. 
mi-13Uiuty Bldg.

Tcl. Central 401

Namų Ofisas:
3323 S. Htlsfed St.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8 Morgan St, Chicago, UI

Dr. A. Montvid
C Ii I C A G 0

GYDYTOJAS llt CHIRURGAS
25 E. Waahington St., Mar^buH Field Aunex, 18 flioraa, Suite 1X27 
Pitone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 8o. Haltded St. Phone Canal 4626
Valandos: 0 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

“Pajieškojimų Žurnalas”
Pujieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems pajie.škojim.ii 
kainuoja tik $1.00. Merginoms pajieškojhnai vaikinų Už liihy.

Apart pajicškojiniŲ telpa pamokinanti straipsniai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; apsčiai puikią juoku. Siuskite pa- 
.jieško.jinius tuojmis. Žurnalo kaina metams st, viena kopija Ule. 
Reikalaukite platesnių informacijų, prisiusdami 3c štampų. Adresas:

ADV. JOURNAL
Court Building, Chicago, 1IL
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dvidešimto šimtmečio. Kas ten 
buvo? Ten buvo milžiniški lau
kui apstatyti m i Ii ta tiška is bara
kais, ir tos šviesos sviete pul
kus maršuojančių kareivių — 
nes civilizacija šių laikų yra 
taip “augštai”' pakilus ir aplin
kybės gyvenimo yra taip raga-

tos baisios audros. Matyti bu
vo, kad niekas musų negelbės 
leidomės į visas puses. Vieni 
sulindo į ravus, kuriuose net 
iki pat rytmečio vargo, kiti bū
dome po sugriautoms būdoms 
ir čia šiek-tiek prisidengėme 
nuo vėtros, o likusieji leidosi

'—' ' ■■' —    ...................... . .

Subatoje uždarome 6 vai. vak., visas kitas dienas 
5:30 vai. vak. Kas ryta atdara 8:30.

Aš jau Texuose.
I’ykus, ramus ir šiltas buvo 

žiemos vakaras kuomet aš, bure 
lyj kilų vargšų kareivių, atvy
kau į San Antonio, Tex. Buvo 
tai 7-ta diena gruodžio, kuo
met šiauriuose žemės veidas bu
vo jau apdengtas cėtru balto 
sniego, ir rytmečiais, 'jšėjus 
iš militariškų lagerių, šaltas, it 
ylė perveriantis oras, kratyda
vo kareivį, kaip Judošius apil
sę.

Artinantis prie miesto musų 
traukinis sustojo. Kondukto
rius ir kili trūkio tarnai bėgiojo 
(ai i vienų tai įskilų traukinio 
galų iš kurių lupų, katra nuo 
karto buvo girdėti žodžiai: 
“all right”, “Back up”, “Go a- 
head,” ir kuomet žmogiškų lu
pų kalba nebepajiegė delei tolu
mos, jie kalbėjo nebilės Icm-

....— m

A. HERMANAS
LIE TI VYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS
529 N. Kedzie Avė.

Chicago, III.
Te!. Kedzie 97F

Telefonuoki te |><» G v. vak.

pos pajiega, tai pakeldami jų 
augštyn, tai nuleisdami žemyn 
arba sukdami savo mažų žiburė
lį kuris akyse žiūrinčio tapda
vo ratu ugnies.

Kareiviai nerimavo žingeidu
mu to atsitikimo. Vieni iškišę 
galvas pro langus žiurėjo lin
kui garvežio, kuris tamsumos 
gilumoj, šniokštė, dūsavo it tas 
šėtonas išmestas iš dangiški, 
palocių. giliose pragaro ardvėse; 
kiti išlipę iš vagonų juokavo sa
kydami, kad vietoj Tcx*į mes 
buvome Berline; o dar kiti, su
sirinkę burelyj, dainavo daine
les, kurių atbalsis girdėjosi ty- 
kumoj tamsios nakties.

Vakarų link matėsi tūkstan
čiai elektrikinių žiburių, kurie 
spindėjo it tas milžiniškas miri- 
jadas Žvaigždžių, saulių ir 
planetų berybėj tolu moj šio 
pasaulinio surėdimo siste

moj. Puikus tai buvo regi
nys musų akyse, ir gal nei vie
nas negalėjome savo svajonėmis 
pasakyti kam tie žiburiai švie
tė, su kokiu tikslu jie. ten švietė 
ir prie kokia idealo jie kelių ro
dė. Bet suprantama, kad dau
guma iš musų vienlik svajojo
me, ir los svajonės likos svajo
nėmis, o žiburiai žiburiais, nes 
dar nesubrendę buvo musų idė
jos idant ištisus tų misterijų

niškai išsivystę, kad žmogus net 
ir nakties tamsoj lemputę užsi
degęs turi triūsti, idant pagami
nus trupinėlį sausos duonos, kad 
palaikius “dūšių’’ su kimu krū
voj. Taip, maršavo ten pulkai 
kareivių. Jų akyse žėrėjo, jų 
durtuvai spindėjo ir visi, kaip 
vienas, žengė greitais žingsniais 
pirmyn, pirmyn, pirmyn prie 
galo trumpom Igyvenmo kelio
nės. Jie rengėsi prie kruvino 
darbo, jie rengėsi keliauti į ko
vų su savo broliais ir ten Įtiks 
tančiai konuolių laukė juos pra
ryti.

Po nekuriam laikui sukaukė 
musų garvežys skaudžiu, dre
bančiu balsu — kareiviai suli
po vagonuose — ir pūsdamas 
debesius juodų durnų it tas Ve
zuvijus pradėjo šliaužti kaip 
tas žaltys girioje. Sudre
bėjo vagonų langai, subraškė
jo sienos ir nuūžė it viesulus did 
mieslyj.

Gražus būrelis buvo jaunų 
vyrų, kurie apleido savo tėvus, 
brolius ir seseris, savo mylimas 
ir patį gyvenimų, keliavo į no 
žinomąjį pasaulį be siekio, be 
idėjos, be pamato. Nors jie 
juokėsi dainavo, bet jų akyse 
malėsi didelis nuliūdimas, kar
čios ašaros, nepakeliama kančia 
ir baisus reginys ateinančios 
šmėklos.

kur-kas tik išmanė. Neturėjo
me nei šiltų ploščių nei pasto
gės išimant pasaulio padanges, 
o vėjas .putė vis labiau ir lab- 
jau, oras darėsi šaltesnis kas se
kunda ir galop pradėjo lietus 
lyti. Dtir šalčiau pasidarė! 
Snigti pradėjo. 1? dar, ir dar 
šalčiau darėsi — mus širpuliai 
krato it drugys, danlįs traškėjo, 
o kraujas gįslose šalo. Jei ku- 
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ris sušalo — nestebėtina. Jei 
kuris sau galvų nuo kimo atida
lina peiliu — nesistebėk, nes 
kęsti persunki!.

O, gamta! ne vien, kad žmo
gus žmogui takų erškėčiais klo
ja, ne vien kad brolis broliui 
šaltu peiliu krutinę perveria; ne 
vien, kad žmonija melagystėse, 
suktybėse savo artimų kruvinai 
apiplėšia, bet ir tu, o, gamta! 
)ili smiltis tam nekaltam, sus
kurusiam žmogeliui akysna! Ir 
u, o motina esančios gyvybės, 

viena diena šypsai ir savo šiltų 
veidų glaudi prie savo sūnaus, 
bet rytoj duodi jam šaltų akme
nį ir grumoji, užsimušk!

O žmogus! O gamta! O gyve
nimas!... Už kų tas vis?! Už 
kų?

Plutokralija, atsimink!...
— P. Peckelis.

Chicagiečiai Moks*

1000 šilkinių Georgette ir Crepc de Chine *

JAK1Ų $3.97
Mes nupirkome šias jakes prieš tūla tai
ki} pigiai, todėl mes galime pasiūlyti pu
blikai už kainų daug pigesnę negu papras
ta už jakes šios rųšies. 'Tūlos ju yra pa 
vydalai ir kaipo pavydalai visuomet gr 
resnes rūšies, jus ne tik daug sutaupysi
te, bet jus gausite taipgi geresni lavorų. 
Daugelyje atsitikimų yra lik 2 ar 3 jakes 
tos rūšies nenusiminkite — ATEIK ITT: 
ANKSTI.

Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Beumatizmu, Šausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė :>0c per 
Iiačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St, Chlcage, III, 

Knyga/'ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydytiea, kai
na 50c.

StaileH išsiuvinėtų modeliu, I 
su karoliukais, kvoldnolos, 
stulpuota ir išsiuvinėta 
rankomis, apskričiu kalnie
čiu, dideliais jūreivio kal
niečiais 
________________ ;_________7

Spalvos, rausvos, gelsvos, j 
rusvos, tamsiai geltonos, 

tamsiai mėlynos, juodos ir 
baltos. 
---------------- ------- -—---------

r -------------------------------A
Storos moters, jus galit ateiti i ši išpardavimų užsitikrinę gauti j 
jakę savo mieros, kadangi mes turime visų mierų, reguliarių ir j 
ęxtra 36 iki 51. I

-- ----------..................  ---------- -- --------- ----------------------------- 7

Šis pardavimas tesis 
tik penkias valandas, 
jei norite pigiai nusi-

Ar norite kad Jūsų pinigai butų
— SAUGUS? ------ ■

PERKELK IT arba pradėkite DĖTI šiandien savo 
pinigus Į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ.
Kapitalas $550,000.00. Tftas virš 5,000,000.00.

W. N. Jarnagin
Prezidentas

II. E. Poronto
Viee-Prezident

John W. Gorby 
Vice-Prcsident

S. L.
FABIJONAS
I žrube/.i nio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

J. R. Rolley
Pag. Kasininko

F. C. Hoebet
Pag. Kasininko

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Beal 
Estale, Insu
rance ir Mort- 
gage Jlepartm.

Frank L. Webb
Kasininkas

A STATE BANK

CentralManufacturingDistrict
BANK

1112 VVest 35th Street (3 blokai nuo Halsted) Chicago
Už PINIGUS PADĖTUS PIRM 15-tos LIEPOS 

(JULY) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 JULY.
NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitų bankų, 

atneškite jūsų bankinę knygutę, o mes iškolektavosim 
Jums pinigus už DYKĄ ir išduosim knygelę ŠIO 
BANKO.
BANKOS VALANDOS: Kasdiena nuo 9 ryto iki 3 po 

pietų. Subatomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
VAKARAIS: SEREDOMIS ir SUBATOMIS nuo 6 

iki 8 valandai.

Vėlus buvo nakties laikas, ka
da įvykome didmiestiu ir iš tos 
iriežasties čia reikėjo pasilikti 

iki rytojaus.
Rylas išaušo, saulė užsirito 

danguosua ir pirmoj akyveizdoj 
įasimalė daug žadinančių med

žių miesto šalygalvčse ir pur
iuose, kas buvo nepaprasta 
gruodžio mėnesyj — nepapras
ta ateiviui.

Apie vienuolikta valandų at
važiavo inililariški (rokai. Greit 
sukrovėme savo maišus, sulipo
me ir nudardėjome į naujų re 
zideiieijų, Kelly Field.

Kelly Field buvo viena iš di
džiausių orlaivininkyslės įstai
gų, kurios padangėse matėsi 
daugybės skraidančių orlaivių 

skrajojo, vartėsi visokiais bu
dais o mes žiūrėjome ir stebė
jomės.

Ne mes vieni čia atvykome, 
bet trūkis po trukini atvežė 
pulkus kareivių. Visus numar- 
šavo vatos auginančiuose lau
kuose. Ilgų laikų čia nėr buvę 
lietaus. Žeme buvo sausa ir *
dulkėta, kad einant kareivių 
pulkui per laukų negalima bu
vo jo matytį debesyj kilsiančių 
žemių dulkių.

Po valandos nuvedė mus prie 
pietų; o po pietų ir vėl į tuos 
pačius dulkėtus laukus. Diena 
buvo nepakenčiamai šilta ir čia 
prisiėjo kepti net iki pačiam va
karui.

Prieš patį vakarų nuvedė mus 
j eilę būdų, “Sardžentas” pradė
jo pervierkų šaukti: ir jam be
skaitant musų vardus apei my
lių į šiaurinę pusę pažemy; pra-

leiviai.
Po ilgos, tamsios liūdnos 

nakties atėjo giedras rytojus. 
Chicagiečiai moksleiviai pradė
jo judėti. Mat jiems nusibodo 
pavieniai džiauglies savo žino
jimu (?), todėl jie užsimano tų 
savo žinojimų paskleisti visuo
menės tarpe. Skaitydamas pa
skutinius pranešimus Mokslei
vių Keliuose tarp kitko pastebė
jau, kad LMSA. pirmoji kuopa 
rengiasi prie didelio visuome
nės švietimo darbo. Naujienų 
No. 117, M. K. rašoma: “Gegu
žės 3 dienų, LMSA. 1-nios kuo
pos buvo susirinkimas... Skai
tytas atsišaukimas į apšviesi li
nus ir po trumpo apkalbėjimo 
tapo priimtas. Nutaria pasiųsti 
tų atsišaukimų į Daktarų Sųj nu
gų ir šiaip nekurtoms pavie
nėms ypatoms. Tikslas atsi
šaukimo: (a) kviesti lietuvius 
apšviestomis organizuotis į ben
drų organizacijų; (b) išleidinė
ti moksliškų žurnalų ir (c) už- 
mėgsti draugiškesnius ryšius 
tarp visų inteligentų.’’

Sumanymas labai puikus ir 
girtinas. Bet kad tas sumany
mas nepaliktų vien tik sumany- 

,11111, reikia neatidėliojant, pri
dėti prie jo truputį laiko ir dar
bo. Pirmiausiai reikia paskirti 
tam tikrų komisijų, kuri turėtų 
tų sumanymų išdirbti kiek aiš- 
kesnėj formoj ir visų tų paskel
bti spaudoje.

Kaip kiekvienas sumanymas, 
taip ir šis turi savo blogąsias 
ir gerąsias ypatybes. Iš vienos 
pusės gali atsirasti kritikų, ku-

□

K

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

pi

M

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ
ir gvaranjtuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

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

dėjo matylis nepaprasta juo
duma, kuri karts nuo karto di
dinos ir artinos. Staiga pradė
jo pusti vėjas, kuris akies mirk
snyje tapo sukuriu. Vejas pu
tė vis labiau ir labiau, o dulkių 
dulkių — žmogus negalėjai nei 
akių atidaryti. Į trumpų laikų 
musų akys ausis ir plaukai buvo 
pilni smilties, net ir užpakalį 
žmogus jautiesi kaip žemės už 
marškinių birėjo. Musų “Šar
žuotai ir saržantėliai” leidosi bė
gli kuris kur lik išmanė, o mus 
paliko vienus. Vėtra vis didė
jo ir debesiais nešė dulkes pagal 
žemę, išvertė visas budus, o mes 
vis dar stovėjome akyva iždo j ę

rie mėgins prirodyti, jog jis ne
galima Įvykdinti, arba kad jo 
įvykdinimas gali atnešti dau
giau nuostolių negu naudos. Iš 
antros gi pusės atsiras nemažai 
pritarėjų. Aš pats jam pritariu. 
Pritariu ne lodei, kad jį sumanė 
moksleiviai, bet todėl, kad lo
kiam sumanymui vykdinli ran
dasi gera dirva. Reikia pasaky
ti, kad mes lietuviai turime ne
mažai laikraščių, bet jų tarpe 
nerasime nė vieno, kuris butų 
galima pavadinti mokslišku. To- 
kis žurnalas labai reikalingas. 
Kaip ten nebūtų, kokie prana
šavimai negimtų, bet chicagie-" 
čiams moksleiviams reikėtų tų

Or. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINfl LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE

Galvos, Akių, Ausų ir Gerklės 
Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku

mo, taip ir kitų visokių ligų.

PARODA IR EGZAMINACIJA

DYKAI
VALANDOS;

Nuo 9 ryto iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 4 po pietų.

1J07 Milwaukce Avenue,
CHICAGO, 1LL.

Nuo 8:30 iki 1:30 Subatoje, 
į Didelis Dolerio 
IVertes čeverykų 

imas 
Moterims balto audek
lo čeverykai, franeu- 
zišku ir angliškų už
kulni!, tvirtos skuros 
padai, mieros iki 8, 
pora dabar C *fl HA 
tiktai .... ■ ■ -UU

Išpardavi
is Moterims balto

kilę Subatoje ir nusi’- 
pirkite visai savo šei
mynai.

c c

Moterims pavydalai čeverykų 
iš gun metai calf, patentuotos 
kumelio ir vici kid skuros, su 
guzikais arba raiščiais šiai Ir, 
mieros iki 4^ tiktai $4.00 ver- 

po'. dal’."r ... $ 1.00 
Merginoms ir vaikams basai 
kojai satfdalai, rudos lėliuko 
skuros, dviem, diržiukais ir su 
spite, $1.50 vertes, mieros iki 
II, labai gerai pa- Art 
daryta, fina ...........I -UU

Vaikų rusvo, ju’odo ir b lio 
audeklo čeverykai, rankomis 
sinti, skuros padai, si; guzi
kais slailės, mieros iki 8 spe
cialiai dabar tiktai $1.00
Vaikų pasivaikščiojimui čcve- 
rykai, pilku viršų, Neolin pa
dais, gerai dėvimos skuros 
mieros iki 5’Z* raiščiu slailė

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

dabartiniam, parda
vime pora ............... $1.00

VYRŲ GERI SIUTAI
Visai augios kainos, nevisi skyriai, apžiūrėkite 
tuos 3 sKyrius, apsvarstykite kainų kurių jus no
rite mokėti, tuokart bukite anksti Subatos ryta, 
ir nusipirkite sau siutų. Busite labai užganėdinti 
Skyrius 1 $20.00 iki $25.00 vertės 
dabar liktai po..............................................
Šie siutai labai puikiai pasiūti ir iš labai įfero att- 
leklo. Pačios naujausios arba paprastos staik-s, 
visų mierų galima rasti pasirinkimui <Č 1 A A A 
tiktai po ..................................................... 4> I U.UU
Skyrius 2 $30.00 vertes dabartiniam (č 1 7 
išpardavime tiktai po ............................. 4* ■ ■ bUV
Dauguma šių siutų Imi 2 pori kelnių, padaryti iš 
(vveeds, worsteds f r saccimeres naujo modelio 
arba konservalyves stailes. Visų (JI 7 AD 
mioeo tiktai ........................................................I I avU

$10.00/t

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7042 
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th St. 

Phone Proapect 858$

Skyrius trečias (3) $35.00 vertes 
dabar tiktai ......................................
Šie yra rankomis pasiūti siutai vienos arba ant 
abiejų pusių Nusisegamos stailes. Padaryti visų 
vilnonių cassimeres t'lannels wor- C O I Art 
sleds liktai po ........................................ I UUU

$21.00

VYRŲ KHAKI KELNĖS.
575 poros, $1.69 pora.

Šiose dien<»sc vargiai galima gauti porų Khaki kel
nių šia kaina, o tuokart mes pasiūlome kelnes 
dideliu nupiginimu.
Vyrai! Nepraleiskite šios progos. Nusipirkite 
keletu Subatoje. Anksti!

.šios Khaki kelnes padarytos puikios kokybes 
storo Olive Drab Khaki. Jos yra su diržais tvir
to audeklo, dviguba siūlė ir geriausio per visų 
darbu. šių kelnių galima gauti visų mimų iki 
•H. S|x*eiaHai Subatoje tiktai

šios kelnes yra praktiškiausios ir parankiausios vasaros 
mui. Nusipirkite keletu porų šiame išpardavime.

f’in iiimiiinmTiijfifiiii

TEISIŲ 
Vadovas ir Patarėjas Į

Sutaisė L. De Marasse 
i Verte V. A. Juristas.

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiuntimu

‘‘NAUJIENOS” ?
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

darbiį varyti pirmyn. Butų 
malonu, kad sumanytojai trupu 
tj plačiau apie jį parašytu.

Agronomijos studentas,

, A. DVYLIS, 
Kast Ijmsing, Mieli.

Telcphone Yards 5831

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Moterim i r Vyram

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; G-9 va
kare. | Tcl. Canal 4367

i .i.i1 .ui. i

DR. VIRG. NARBUTT
Pltysician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tcl. Lawndale 660

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv. 
Tel. Kot kwcll 1681.

Minyky 
Kunigų
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS*'



Anton čechov. Verte K. A.

NAUJIENOS, Chicago, III.
MM MMNMMMI ..........................................................................................................  UI I II _ > BMI I

Subata, Liepos 5 d., 1919.

Rytoj Bus Išvažiavimas
Važiuokite visi į MORGAN PARK, nes galėsi-

Ak, dantįs!
Šitai Kur Sveikatos

dideliais medžiais, geras pavėsis, tai apsaugoja nuo 
karščio. Tai galima gauti gerų užkandžių, šviežio 
pieno, sūrio, sviesto ir kiaušinių, viskas nuo vietinių 
pripertų.

Visi važiuokite Halsted gatvekariu iki 112-tai 
gatvei kur sukasi gatvekaris į vakarus ten išlipkite 
po numeriu 11201 Vincennes Avė. tai tenai musu 
ofisas, o nuo tos vietos tik vienas blokas paeiti, tai 
bus Morgan Park subdivižinas, kur rasite būrį lie
tuvių, ne tik laika puikiai praleisite,.bet ir pamatysi
te lietuvių bendrovės puikų subdivižina. kur dabar 
pigiai lotus pardavėja, dorintieji turėsite proga iš
sirinkti po puikų lotą ar kelis pakol galima pigiai 
gauti. Trumpame laike minėti lotai bus trigubai 
brangesni, nes vieta labai graži ir transportacija 
gera iš visur privažiuoti. Kas norite irvti virš mi
nėtų lotu, tai nieko nelaukdami, pamatykite, nes jau 
yra baigiami pardavoti, buvo virš 300 lotų o jau ne' 
daug liko, nekurie pirkusiejie jau pradės budavoti, 
sau namus, o norintiems bendrovė pabūdavęs.

Dar dabar lotai parsiduoda su $25.00 įmokėsi
mu ir po $10.00 ant mėnesio. Priimame už nilna 
verte LIBERTY BONDSUS ir LIBERTY LAN!) & 
INVESTMENT CO. Šerus.

Kas ateis j musų ofisą mes su savo automobiliais 
nevešime ir parodysime vietą, užtikriname kad ne 
vienas nesigailėsite.

LIBERTY LANI) & INVESTMENT CO., 
3301 SOUTH KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
ko* Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigu*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Banko* valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Sutintoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. RRFNZA. Kaperius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėVVICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BRĖŽIS ION\S KROTKAS
ANT. ENZBIGIEfe ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEVVICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BBENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BBENZA,

Dibkinui, scenos mėgėjui, 
skauda dantis.. .

Patyrusiu moterų ir Mask
vos denlistų manymu, dantų 
skaudėjimas esti trijų rusių: 
reumatiškas, nerviškas ir kau- 
lėdantis; bet, pažiūrėkite j nelai
mingo Dibkino fizionomija 
ir jums aišku pasidarys, kad jo 
skaudėjimas esti visai kitoniš
kas. Rodosi, pats velnias su 
velniukais įlindo į dantį ir dir
ba ten dantimis, ragais ir na
gais. Nelaimingajam tiesiog 
plyšta galva nuo skausmo, grę
žia ausyse, žaliuoja tikįs, drasko 
nosy j. .lis laiko suėmęs deši
niąją veido pusę, bėginėja is 
kampo j kampą ir rėkia ne savo 
balsu.. .

(ulbėkite mane! — šaukia 
jis, trypdamas kojomis. — Nu
sišausiu, trauk jus velniai! Pa
sikarsiu !

Virėja pataria plauti dantis 
degtini', mamutė — pridėti priu 
veido krenti su žibalu; sesuo re 
komenduoja odekoloną, sumai
šytą su rašalu; teta ištepė dan
tis jodą.. . Bet nuo visų tų vais
tų jis tik labiau pašvinko, pa- 
kvailėjo ir dar garsiau ėmė rėk
ti... Liuką lik vienas neišbar 
(lytas vaisias — paleisti kakton 
kulipką, arba išgerti tris bute
lius konjako, pakvaišti ir atsi
gulti j lovą... Bet štai ant galo 
atsiranda protingas žmogus, ku
ris pataria Dibkinui važiuoti 
ant Tversk os j Zagvozdkino na
mus, kur gyvena denlistas Kark 
manas, traukiantis dantis greit, 
be skausmo ir pigiai. Dibkin
ui patiinka ta idėja, jis griebia
si už jos, kaip girtas pirklys 
už tvoros — užsimauna plušėtų, 
pasisamdė) vežėją ir lekia nuro
dytu adresu. Štai Sadovaja, 
Tverskaja.. . akyse mirguliuo
ja. Siu, Filipovas, Ai, Gabai... 
štai ir lankoma iškaba: “Dantis
tas J. A. Karkinau.” Sustok! 
Dibkinas nušoko nuo vežimuko 
ir rėkdamas užbėga akmeni
niais laiptais viršun. Spaudžia 
piktai skambutį ir nulaužia savo 
gražųjį nagą.

Namie? Priima? — klausia 
jis tarnaitės. ,

— Meldžiame, priima.. .

Šaltinis, tai Saliile Stomiek Bil- 
toris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per įlgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirtnhnas 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 būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salote Bit 
terj pradėjau naudoti j trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ia laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit Imti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salote 
Stomiek Hitleris Kaina $1.50 už 
bonką, jo gali gauti aptiekose ir 
goresniuose saliunuosc, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa 
lute Manufactur ('.o.

P. BALTRANAS, 
»M6 W 31st SI., Chicago, UI. 

Tol. Roulevard 7351

Pastaba Akinių Nešiotojams
Duok išegzaminuoti savo akis išnaujo, naujausiu elektrikiniu apa
ratu. Persitikrink, kad stiklai, kiniuos vartoji, yra geri dėl tavo 
regėjimo.

EGZAMINUOJA AKIS 
DYKAI

IR. EDMUND
CHMIELINSKI

1174 M hvaukce Avė., 
Arli Division gatvės, 
AVAVieė.’.orka Apliekoj

PRIIMAME ARIMUS PERTAISYMUI.
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Neilėlioj 

nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Jūsų taupomieji pinigai neša nuošimtį 4 sykius
į metus Seniausioje Bankoje ant N. W. Side.

ę ■ ...■■ii ■ ii ...... , i, „i, į .„„„„„■■■i.-,—.......  — ..... „ , _______ - ........ - __ -....... -

KRAUSE SAVUMGS BANKlj
I34| MILWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

- r——--- ———----:------ r-.. ....  ■ 1__  ■ ™

Liepos 1 d., Spalio 1 d., Sausio 1. d., Balandžio 1 d.

PRIVERSKITE SAVO PINIGUS DIRBTI 
Už visą jų vertę

Nauja sąskaita atidaroma Liepos 12tą dieną 
Nuošimtis išmokama nuo Liepos 1 dienos.

3agal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Ui! Nuvilk plošėių! Grei
čiau!

Dar minutė, ir rodosi, kanki
nio galva truks iš skausmo. 
Kaip pakvaišęs arba, teisingiau 
sakant, kaip vyras, kurį geroj:' 
pati apipylė karštu vandeniu, jis 
įbėga j priimamąjį kambarį, ir... 
o, nelaimė t jl^ilnats kambariu
kas žmonių. Dibkinas būgo į 
ofisą, bet jį sulaiko ir liepia lau
kti eilės...

- Bet aš kankinuosi! — karš
čiuojasi jis, — Trauk jus velniai, 
aš pergyvenau baisiausias va
landas! k

— Ar mažai ko atsitinka! 
atsako jam.— Mums irgi ne
linksma.

Mano herojus krinta į krėslą, 
susiima už galvos ir pradeda 
laukti. Jo veidas lyg uksusu 
nuplautas, akyse matosi ašaros..

lai baisu! — dejuoja jisai.
.— Ak, mir-š-tu !

—Nelaimingas jaunas žmo
gus! — atsidusta šalę jo sėdi
nti moteris. — Aš kenčiu ne
mažiau jūsų: tikri mano vaikai 
išvijo mane iš mano namų.

Joki statistika, jokis vakaras 

rengiamas labdaringu liksiu, ne
gali būti taip nuobodus, kap lau
kimas daktaro kambaryj. Praei
na viena valanda, Iii ta,(trečia, o 
vargšas Dibkinas vis sėdi ir sė
di. Namiškiai jau senai pavalgė 
pietus, o dabar jau rengiasi ar
batos gerti, o jis vis sėdi. Dan
tįs kas kartų vis labiau skauda.

Ant galot Idėjini senai lau
kiama valanda. Jis pašoko jiuo 
krėslo ir bėga į ofisą.

------------ ------------------------ —
—Vardan Dievo! — dejavo 

jis {Kildamas į krėslą ir žioila- 
inos. — Meldžiu!

— Ką? ko jums reikia? 
klausia ofiso savininkas, ilga
plaukis vyras su akiniais.

Traukite! Traukite! — šau
kia Dibkinas.

—Ką traukli? ,
—Ak, Dieve! Dantį!
—Keista! — trauko pečiais 

šeimininkas. Aš, gerbiamas 
juokdarį, neturiu laiko ir p ra 
šau pasakyti: ko jums reikia?

Dibkinas dar labiau išsižioja 
ir ima dejuoti.

ir kur Lietuvoj laiškas siunčia
mas, tik neberašyti “Russia”, 
kaip pirmiau buvo daroma, bet 
liesiai Lithuania. Taip užadre- 
suolą laišką reikia įdėli į antrą, 
kiek didesnį konverlą, užlipinti 
pačio ženklelį ir padėti šitokį 
adresą: Mr. Jurgis Savickis, 
Box 211, Gopenhageu, Dcn- 
mark. , ’

Savickis yra lietuvių įgalioti
nis Danijoj. Pasiųstą jo adresu 
laišką jis iš ten pasiųs į Lietu
vą, kaip užadresuota. Tuo pa
čiu keliu gaunami čia laiškai iš 
Lietuvos.

■ ■ ■ D — ■ nTikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon verte J. LAUKIS.

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra 3tanib.U3 gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $7.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

NAUJIENOS
1.739 So. Halsted St., -:- Chicago, III.

is Širdies
— Traukite! įrauk ile! Kas 

mirsią, tam visai nesinori juo
kitės! Traukite, vardan Dievo!

1 Im... Jeigu jums skausta 
dantįs, lai eikite pas dentistą.

Dibkinas pasikelia ir išsižio
jęs žiuri į ilgaplaukį..

—Taip, aš advokatas!...
tęsia ilgaplaukis. Jeigu jums 
reikia dentisto, lai eikite pas 
Karkinantį. Jis gyvena vieno
mis lubomis žemiau.. .

Lubomis žemiau? — stebia 
si Dibkinas. — Trauk mane vėl 
niai! Ak, aš. niekšas! Ak, aš. 
gyvulys!

Sutikite, kad po viso to juk 
pasilieka lik vienas išėjimas: 
paleisti kakton kulipką, o jeigu 
nėra po ranka revolverio, lai iš
gerti susyk tris bulelius konja
ko ir lt.

KONTRAKTORIUS 
Carpenter & C abi net maker

Budavoju, taisau ir malia
voj u namhs. Dirbu ant orde
rio Store fixtures, • Ice Box, 
llouse Furniturės', Picture f ra
ine., žodžiu sakanti dirbu ir tai
sau kas lik randas iš medžio pa
darytas, prieinama ka’ina, taip
gi perku senus medinius daik
tus. Kreipkitės:

F. JANKAUSKAS, 
729 W. 18th St., Chicago, III.

Pbono Ganai 1730

Už $50.00 irba LAISVES 
BONDSA

Del susižinojimo su
Lietuva.

Tiesioginiu keliu susižinoti su 
Lietuva kulkas dar negalima. 
Kada bus galima, apie lai tuo
jau bus Naujienose prančšta. 
Dabar laiškai galima siųsti gi
minėms Lietuvoj, ir iš ten laiš
kus gauti, tik aplinkiniu keliu, 
būtent, per Lietuvos atstovybę 
Danijoj. Štai kaip: parašytas 
laiškas reikia įdėli konvertan ir 
užadresuoti (lieĮtuviškai) kam

nupirksi labui gražų $200.00 vertės 
Phonognifą pasilikus} snnkrovo 
je, Šita mašina beveik nauja, pri» 

jos randasi rinkiny* 
24 rekordu ir dėl 
mantinė adata veltui 
M»«s taintfi turime k e 
Irtą augštos klesos 
phnnugrnfų, kuriuo* 
mo'i parduosime už 
hite pasiūlytą kainą 

pratuštinti vieta

Mes taipgi turimi 
*050 player piano 
garantuotą 10 metę 
ir vartotą lik 8 savai

tęs, kurį mes parduosime už $325 
JEI GYVENATE t’Ž.MIESTY.I. MES
PBJSTVSIME C. O. D. LEIDŽIAM! 
APŽIŪRĖTI Ši yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAMI' Už DYKA z 
VVES’I’ERN FURNITIJRE STORAGE 
2S1f> W. Harrison St. Chicago. III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė 

lininis nuo 10 iki 4

Skaitykit m platinkit
“NAUJIENAS”

Knygelė parašyta James A I 1 e n, versta 
Si. Biežio. J. llgaudo laida. Turinys: 

širdis ir Gyvenimas. . 
Proto Pobūdis ir Pajiega 
Papročio Pasidaryrnas 
Darymas ir Žinojimas 
Pirmi Žingsniai j Augštesnjjj Gyvenimą. 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės 
Padrąsinimas. 

Kaina 15c. r

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St... Chican-o. Illinois '

VviiškyDrapsni} Baronai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo 

tas užgriiiėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukt i, padaryti ant už
sakymo siutai ii <»\<-i kauliii, vėliau 
>ios stalius ir konservatyvi moduliai. 
$20.00 iki $45.00.

V\ru ir vaikinų gatavai pa<lar\li 
siutai ir ovt rkulai $15.00 iki $28.00.

V\ rų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaiki) siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau oveikutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilę 
kai it< >s.

Mes užlaikome taipgi pilną sande 
Ij nežymiai vartotą siutų ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

I’ull dress. tusedo, froek siutai, 
ir- lt. SlšfOOO ii- m i ksėi:i r i.

Atrhriii k;»s vaknt'as iki t) vai. v;,k 
Nedėliomis" iki (i vai. vak. Subato 
uis visą dineą iki 10 vai. vak.

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

tsteiuta 190?

Dr.D. J.BAGOC9US
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas l'.'fHiO So. Mitinga n Avė.
Rezidencija 10731 S. Miehigan 

Avė., Rosel.ind, Iii.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 312 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
(> iki 9 vakare.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
Uit So 49th Court 

Cicero, III.
Fui. Cicero 2316

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šk:» ta ■ ū raši i: tik $1.00 metains. ’t'ai- 
Į»f?i pirkite tikrų medų tiesion nuo 
tarmo.s. UlekinC 5 svarų Pri-
siųskile markę dėl atsakymo. Atlre- 
suokiU*

‘‘Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Bart, Miehigan.

PARSIDUODA
Seni Laikraščiai

Gružiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1c. svaras
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago



Subata <1, 1919 NAUJIENOS, CEIcago, III.

Lietuvių Rateliuose.
WEST SIDE

—Bet ką pasakys Mekuriiii- 
gul nors kartą išgirsta mus 
pats prezidentas \Vilsonas.

—Streikuol tai streikuoti Tc-
ne

šis ir tas. tekt darbo.

inaitis nepražus.”.. Žinote kas

niaičių patarlę?
Tie, kur iki šiol užlaikė yan- 

kią Barleycorną viešai, o dabar

Žinai, kad sotus alkano nesu- 
priinta. Mckurniikas — 
jis patrajina atsistot prie 
no, tada pats pamatys, 
sunku yra dirbti be byro.

y ra i prapertininkai

navoli Katriutė ims ir stačiai

Tuomet ir

Katriutės
pilieti savo 
lik trejetą

TELEGRAFISTŲ STREIKAS DR. A. MONTVIDAS SUGRĮŽO 
UŽSIBAIGS. ' Pėdnyčioj kuiiip 3 vtd. po pi<‘- 

Darbininkai pralaimėjo; kaltina į tų iš Bostono sugrįžo Dr. A.
valdžią.

Internauidnalės

Monlvidas, kur jis praleido ke
lias savaites vakacijom,. Dabar

■MM

jam uzj 
šimtus.

Ouch!

skelbimą, jogei telegrafistų 
tcgn/j^lrrikas užsibaiga. Užsibaigia 
inži- pralaimėjimu telegrafistams.

' Dele to unijos prezidentas kalti
na frderalius valdininkus, kurie 
esą leidę kompanijoms naudo-

LENKAI ESĄ TAIKIAUSI PA
SAULYJ ŽMONĖS.

kaip
Tik tie melagiai vokiečiai — 

apkalba juos.

Moters Kenčia
tankiai skaiisnius iš nei.škcnlėjiino, iš piiežaslies kokio nors su 
irimo jų švelnių kūno sudčiimų. Joms reikia sustiprinančių ir 
reguliuoajnčių vaistų, tokių kurie sumažintų iki mažiausios ne
galės ir prašalintų skausmus.

Severa’s Regulator
(Severus regulatorjus) tikrai liko pavadintas ”moterų draugu 
ligoje”, kadangi jo sudėjimai yra tokie, kurie yra žinomi savo 
reguliuojančiomis ypatybėmis ir sustiprinimu paliestų kimo <la 
lių. Jo ankstyvas vartojimas yra labai pasiūlomas visoms mo 
terim.s, kurios kenčia negalia savo ligos. Kaina $1.25 ir 5 cen
tai duokles.

| Saugokite Savo Akis J

. < ■č.'f’ <, kt

1

aš turėjau sėsti jau. Tatai ne
bežinau, ar mano tautiečiai nu
sitarė sustreikuoti, idant juos

sonas’’- kaip jiems 
dirbti be byro.”

pralaimėjimui 1‘pasli tarnavę” 
tu pačią kompaniją darbinin
kai — elektroteclniikai, kurie 
atsisakę remti savo bendrus c
streikininkus.

Praeitą scredą Chicagon bu
vo atsilankęs busimasai lenkų 
respublikos generalis konsulas, 
Konslanlin Buszczinski. Tarp 
kita Triburio reporteriui jisai 
apreiškė, jogei lenkai esą tai
kiausi pasaulyj žmonės. Prane

SUSTIPRINTOJAS VIRŠKI
NIMO, yra tankiai reikalingas, 
kad ji vartojus priedais prie 
kilų vaistų, o Severas Balsam

Buvo laikai, kada dvidešimts 
antrosios kairių-kairieji [dabar 
ininoritctai] kiekviename susi
rinkime varydavosi už tai, kad 
butu laikoma*“mažiausia du su- 

menesį”. Bet nu
laikai: jau užteksią

RYTO SAL1UNAI BUSIĄ ATI
DARYTI.

Pardavinėsiu, “nyr byrį. 
Ryto Chicaga bus šlapia tik 

o 
arba kaip yan-

skerdynes esą garynas prasima
nymas. Girdi, tokias melagin
gas žinias platina tie melagiai 
vokiečiai, kurie kontroliuoją

samus) yra žinomas kaip tik
rai tokis priedinis vaistas gy
dimui jvairių negalių. Svar
bus jo veikimas 
liavime suirusių 
nimo ir veikimo 
viso organizmo, 
ir 4c. duoklės.

randasi legu-

su stiprinimo 
Kaina 85 c.

IŠPLOVIMAS tankiai yra pa
siūlomas gydymui įvairių ligų, 
kur jautrios dalj.s yra palies. 

, tos, dėl lo Scvcra’s Antiscpsol 
(Severus Anlisepsolius) prlva- 
lo būt maišytas vandeniu, ku
ri geriate. Vienas stalavas 
šauktas pridedamas prie kiek
vienos kvortos vandens lieka 
atsakančių antiseptiškų prie
maišų. Kaina 35 centai ir 
centu duokles.

nai — kiti 
ir vieno.

li degime, v;
“beveik alumi
kės sako — “nyr byriu.’’ Pasta- 
r is mat nesiskaito svaigina
muoju gerinimui, todėl jį parda-

Kas nors panašaus betgfl bu
vę. Bet tai buvę tik begalės 
ekzekucijos — bolševiką ir ki
tokiu tvarkos bei ramumo ar

Severus šeimyniniai vaisiai parduodama visur vaistinėse. 
Neimkite painegzdžiojiinų. Jeigu negalite gauti jų ant vietos, 
atsiųskite tiesiog užsakymą, įdedami atsakančią sumą sykiu su 
duokle.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS. I0WA.

tariamiems
tame: Pasitraukus 
socialpatriotams ir

tikisi, kad neužilgo jie ir vėl ga-
girdi, ten beveiksi? Socal-

Na matai! Jeigu ne Konstan
tai Buszczinskis, pasaulis taip 
ir nebūtių sužinojęs “tikrosios

ir taip esame geri bolševikai.

UŽKIETĖJIMAS 
turi savo pradžią nuo susirin
kimo nesu virškintą elementą 
žarnose, kuris surūgsta iir lieka 
nuodingi.

supuvusi tvarka."
— Tipu-Tapu.

išvalo vidurius nuo visų nuo
dingų medegų ir tuo pačiu lai
ku išvalo kraują, sustiprina 
žarnose, kurie surūgsta ir lieka

REIKALAUJA 31 TŪKSTAN
ČIŲ Už IŠGELBĖJIMĄ 

EASTLANDO.

DUBLIUS GATVEKARYJ.

vos du stikleliu alaus... Bet kad 
Millordo “keisą” vedė, taipjau 
geras politikierius - advokatus, 
kuris turįs gerą pažinčių su Sul- 
livano kempe — keisas tapo iš 
loštas. Milordas lapo išteisin
tas gavęs ruščią džliodžės pasta
bą... “bet kiekvienas žmogus, 
kur stengiasi valdyti mitomobi-

iMUOMH

Dr. A. R. BliimenthalVAITOSI!

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Teisingai pritaikytais akiniais, I 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus eaute 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, ausm 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 Are., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės.

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

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

CICERO
paskandytyju giminėm 

begali reikalauti.
ne-

Pavydi, bet . (i reti t Lakęs Dredge and Dock 
kompanija kreipėsi į lederalį

,vydi ,kad Valgomųjų Daiktu 
Bendrovė šįmet rengia net ant
rą pikniką, sako:

dėjimą, spaugus ir sugrąžina 
gerą apetitą.

Nifmkite užvaduojančių arba 
imitavimų.

Reikalaukite tikros Partola.

pigiau parduoda, licerp Lietuviu

> klesos
lėžutės tiktiu

pirm
APTIEKOJE PARTOSA

New Rork.
(150)

Liberty Bondsus 
didį išmokėtą, bondsus ir war sav- 
ings stainps nuperka už cash Ėmei 
and Co.. 740 W 
pas Halsted St

budu išnaudoja savo kostumic- 
rius.

Bet išliktųjų lai nėra išnaudo
jimas. Pikniką rengia ne viena 
ypata, o bendrovė, susidedanti 
iš virš 100 šėrininku ir rengia 
ne dėl biznio, bet dėl susipažini
mo, dėl pasilinksminimo.

Ciceriečiai gi, išėmus tas pa
vydas, senai laukė los progos ir 
jie tikrai ryto bus Chernausko

,$31,500 už ištraukimą iš Cin
ingos upės istorinio Chicago 
i nd St. Joseph kompanijos lai
vo, Easllando, kuris 1915 metais 
paskandino virš aštuonis šimtus 
vyt t>, moterų ir vaikų.

Kompanija

H.arry Cagc, negras banditas, 
vakar naktį atliko labai nepa- 
sekmingą žygį. Ant 100 ir 
Stale galvių jisuvi, grasindamas 
revolverių, “paliuosavo” Wal- 
terį Ilovvcry nuo šešių dolerių ir 
auksiukr laikrodėlio. Po kr 
Cage ramiai nuėjo savais ke
liais, bet Ho\Very Skubiai su
grįžo savo ofisan — o jo hutą 
ten pat ant Sint? gatvės — ir

alkoholiams randasi jame, turė
tą būt pasiųstas pataisos na
muti”.

jiedu gavo užsimolkėti po šimtą 
dolerių pabaudos, nors jiedu 
inenugrlovč nū vii uos lempos 
stulpo. rri'k jie važiavo greičiau 
negu pa tvarkyliai nužymėti) ir

ir

Cage’a. Pastarasis įšoko State 
gatvekarin, o Hovveris taipgi, 
čia prasidėjo liurlinąs dilelius

kadaise turėjo daug “baderio” 
su dviem Raudonojo Kryžiaus 
automobilistėmis) paliepė jiems 
užsimokėkite.

Išdidintųjų vyrų, moterų ir vai
ku giminės jau senai alsižinojo, 
jogei jie nieko nebegausią, nic

išmesta iš teismo rekordų, o 
kurių dar neišmesta, tie irgi jau

puolė ant grindą, idant išsigel
bėjus nuo zvimbiančią kulką. 
Galą gale laimėtoju liko IIo\ve- 
ry: negras sunlklilai pašautas par
puolė ant grindą, o atvykusi po-

mas, tolygus jo peržengimas

Idjsėjų nuosprendis!

ŠIAUŠIASI PRIEŠ SAVO 
GASPADORIŲ.

Madison St., kam- 
Romn 232, 2-ras 

Eamous Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedūliomis nuo 10 iRi 1.

\ IMU. — Cicenetis.

turinti kuo atsileisti:” laivas bu
vęs parduotas už Iii tuksiančius 
dolerių, gi Dredge ir Dock kom- 
p ’uijai reikia atmokėti $34,500. 
likusieji ($11,500) —jie išleis- 

| ta įvairiems, laivo pagerinimams

Hovvery vėliau pa'liuo-

KARPETV DARBININKŲ 
STREIKAS.

(orius.
torius;

DR. O
Lietuvis akių 

specialistas. , 
Kode! eiti 

pas svetim
taučius ir ni
okoti daugi
au, čia yra 
Lieulvis Da
karas, kinis 
Egzaminuoja, 

(>r gerai pri
renka akin
ius. .Teigti e-
si ncrvuolas, skauda gaivą, ir turi 
valgo su akimis ateik pas mam*. 
Pataiimas dykai visiems. 'Valandos

1553 W. 47 ir Ashland Avė
Phone Drover 9660

padidinti algas 
nuoš.

jino 25 iki 50

dar nesusirasiu profesionalių 
sk i (b ų.C

NORITE DVIDEŠIMTS PEN
KIŲ DOLERIŲ?

Suraskite Marės vyrą...
Marė .Seeber siūlo gera allv-

ginimą
tam, kuris surasiąs jo-

andais išdūmęs su jauna graik- 
šcia panele Kairinio. Marės

generalį pačio ofisą — laišku 
ar glėbiu, kaip jums tinka, 
kur ponia Marė turi misisam-i

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 16 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 et.

Telephone Yards 1317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojos, chirurgai 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18ih 
St. netoli I'isk Si.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: M12 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, Ūktai. »,

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 t>t.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu

l’ritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

(JLvnpas Monroe) .
Kambarys 307. z-y- • _

VALANDOS 9 iki 8 .Lili PA (/O 
Nedėliomis 10 iki 1. V/UIVCI5

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 dienų ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų. Lenįų, Rėmų ir Stogams Popiery.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Bridgepoit Painting & Mare Gompany
(Nol inc.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimaviino ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeliai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, Telephone Yaids 7282

l liats all!

LAIKYS SUSIRINKIMĄ — 
PARKE.

Kliubo valdyba andais nutarė

čiui Kliubo susiidinkimai hutų 
laikomi ne svetainėje, o 
atviru dangum,” kitais 
žiais — parke. Pirmas 
Kliubo. susirinkimas pasikalbė
jimas bus ryto Jackson parke. 
Nariai prašomi susirinkti ties 
vykiausiomis įdieki muzėjaus 
durimis ncvėiliau kaip pirmą

po

nueis ant žinomosios “saulutės’’, 
kur bus kalbaiha-svarstoma tū
li vlin svarbus einamosios va- v

landos klausimai. Belo, Kliu-

ir Ketvirtojo Wardo brenčiui.
— Narys.

SUŽEIDĖ KETURIS ALDER- 
MANUS.

vią visu smarkumu bėgęs Roc- 
kcfellerio Oil kompa įvijos Iro 
kas smogė į automobiliu kuria
me sėdėjo septyni aldermanai, 
vadinamosios pramonės komisi
jos nariai. Keturi jų Smili), 
Prelzel, Harne ir Madderoni — •

Vakar metė darbą Olsale 
Rūgs kompanijos darbininkai 
— karpetų audėjai. Reikalau
ja sutrmnpiinti darbo valandas, 
bu'lent, kad darbas tęstųsi neil
giau kaip 8 vai. įdieną. Iki šiol 
darbininkai dirbo po 9 vai. į 
dieną. Taipjau reik-ala ujama 
padidinti algas, kitais žodžiais 
pridėti po keturis centus už 
kiekvieną nuaustą jardą ir, pa
galios, kad kompanija duotų 
geresnį matcęiolą negu iki šiol

Viso mete darbą 150 audėją. 
Š'iamffie, manoma, mes darbą ir 
kitą departamentą darbininkai.

— Streikieris.

ĮSTATYMŲ DABOTOJAI. 
Vieną išteisino, kitą — 

nubaudė.

automobilių savininkus, kurie 
išdrysta važiuėlli. greičiau negu 
patvarkyme nužyn^ėta. Andais 
tapo pagauti trjs tos rąšies pra
sižengėliai: paskilbusį trylikto 
vvardo politikierių, Milordą, ir

— W. Bo\vlrngą ir Tlicodore 
Pel'key. Pirmasai tapo nubug- 
dytas džiodžės Nevvcomcrio, o

tau.

lempos stulpai), ir nuvertęs jį

buvo

Šiandie jis nebesekre- 
Garrily ėmęs ir suspc.n- 

Be|l Liilhardtas nepasi- 
šiaušiasi ir gana ]>riešduoda

buvusį savo gaspadorią; jis tu

rlhbar lurėdiiąs dšaiikinti pons 
miesto advokatas —'Eltelsonas.

IŠŠOKO Iš LIGONINĖS.
Rudplph VVinter itik-ką nu

vežtas \V('sl Side ligoninėn, už
vakar naktį iššoko pro langą 
nuo pe'iikto augšto. Ant vielos 
Hž’-fmęišė.. Manomu, kad įis 
laikinai turėjęs nelikti protinės 
lygsvaros, v V,,J

ELEVATORIŲ DARBININKAI
MESIĄ DARBĄ. | 

Reikalauja didesniu algų.
Keliamąją elovallorių, tarnau

jantis didžiuosjiuose didmlicsčio 
budinkuose, rengiiasi mesti dar 
La. Reikalauja padiidintli algas 
po 2(1 dok rią į mėnesį. Samdy
toją,) tečiaus nenorį girdėti a-j 
pie jokius darbiitiinką reikalu-[ 
vimus. Mal tikisi susirast pa--1 
kankamai strefiklažiu.

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

dčlioinis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

LAIMINGIAUSIS PASAULYJ 
MIESTAS.

lų isionierius, Roberlsonas

caga

ko

lainiingiausis

de llo, kad bėgliui pastarąją šešių 
mėnesių šičia karštlige pasi mi
rę tik šeši žmones.

IR KUNIGAI ŽADA 
STREIKUOTI.

Tik prisistatykile, ir kunigai 
žada mest kapas bdii slinkis ir 
paskelbti — streiką! Tamstoms 
rodosi, kad lai negalimas daik
tas? Pasiteirauk ile metodistu « v
susivienijimo generalio sekreto-

jums pasakys, kad 
metodistu pryčeriai

TOS BESARMATĖS, 
įtraukė Elmerį bėdon.

Or. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Cbicago

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

Pons Elniciks Galės nuo šian
die bus, taip sakant, sale. Liuo- 
soji jo dviračio sėdynė visuo
met bus užimta, taip kad nė vie-

sios užim/lli ir daryli jam nesma
gumo. Kur likk jisai važiuos — 
sėdynę turės užimti jojo pri

Andais ponia Katrė atnešė 
jam visą glėbį pikčių ir pametu-

— Tamstos didenybė, lik tam
sta pasižiūrėk, lliik pasižiūrėk. 
Visokią visokiausiu blondės, 
brunetės ir kitokios...

no dviratis turi liuosą sėdynę, ' 
o jos; pamatę prašosi tai pa-' 
vėžinti, tai nuimti fotografiją...;

Gerai, džu’od'že Frv

ja sėdynę tegul užima tavo pvi- 
sieka Katrė.

Rez. 933 S. Ashland Bivd. Chicago i 
Telephone Hayniarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, J 
Vaiky ir vi.sy chronisky ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tek Boulcyard 160

Hez. Tel. Sceley 420

Tcl. Yards 3654. AKUŠERKA

N>rs.A.Michnlewicz8
Baigusį Akušerijos ko

vusi Pennsyivanijosg 
hospitalėse ir Pa.sck-t 
m ingai palurnau-i 
5a prie gimdymų.rj 
Duodu rodą visokio-B 
se ligose moterims ir/j 
merginoms. į?
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Cbicago, 111.

Nuo (> iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

1®

V
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Pranešimai
astnbft ataiunėiantlema draugijų 

pranešimus: —
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
Io paties praneširtio pasirašyt 
savo vardų-pavardę ir adresų 
Redakcijom žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranCsimus apie 
milingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų tlaug 
vielos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
l‘ M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, ('anai 1506, pranešti

— Redakcija

Cicero. (’ireros

kostiimeriai ir rėmėjai, 
musų piknike nedėlioj, 
Chernausko darže. —

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
I Pajicškau savo vyro Jono Reinui 

lio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Tilavenų miestelio, pirmiau 
gyveno Passaic, N. J. Kas apie jį 
žinote malonėkite man pranršlie už 
kų Imsiu labai dėkinga.

K. Reimalienė,

P;|įieškau dviejų pusbrolių Juo 
zapo ir Jono Senienų, ubu paeina 
iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Va 
danių sodžiaus.. Jie patys ar kas 
Hnoic malonėkite pranešti.

2123 Corr Road Sioux (’ity, Iowa.

REIKIA DARBININKŲ < }
REIKALINGI AGENTAI 

LIETUVIU BENDROVE BE1KA

GAI P.I'U PAGI/LBP.I'I PARDAVOI 
l'ARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI 
NIŲ

GEROS. KLAUSKITE PLATES-

3301

LIBERTY LAN!) AND 
IN V ES I MENI' CO.

So. llnlsted St.. Chici III

REIKALINGA midelis, darbas pa
jovus, gc» a mokestis. Atsišaukite, 
National Leed Co., 900 AV. 18th St., 
Chicago. III.

PARDAVIMUI NAMAI-žEMĖ NAMAI-ŽEMĖ MOKYKLOS
PIKČF.RNft pigiai ant pardavimo 

prie pat lietuviškos bažnyčios. Biz
nis išdirbtas daugiau 

r metų, kas nemoka to 
mu išmokinti.

Slanlcv’s Piloto 
G65 AV. 18111 SI.

kaip dešimti 
amato apsii-

Studio, 
Chicago, III.

Jeijuu kas norėtumėte taisvti sto
ro frunlų, lai aš turiu geras duris ir 
stulpus ir visus dėl stiklų kapams 
duris aržuolinės \ ra tai gulite už 
pusę kainos gauti. Usišuukil tuoj.

Jurgis Virbalailis,
11 IS So. Sawyer Avė., Chicago, EI,

PARDAVIMUI — Bargain 4 aukš
tų ir beiscmenlas, muro namas, ge
roje vieloje. Atsišaukite j 

Frank II. Bieck,
106 No. La Šalie St,, Te!. Main 3001

BARGENAI.
Dar turime keletu gerų mimų pi

giai parduoti, labai gerose zielosc 
ant Bridgeporlo, Brighlon Parke ir 
Mari|iicllr Parke. Gali dar išsirink
ti narni) pagal savo nori) ir su mažu 
įmokėjimu galėsite nupirkti. Pas 
mus tukslaiii iai yra pirkę namus ir 
visi yra užganėdinti, 'lodei nieko 
nelaukdami atvažiuokite ir išsirin
kite ta ka tamstos jieškote .

PU S1DUODA vienai famih.|<d 
murinis "amelis, su geru beišeini ri
tu, šviesus įš abiejų pusių. Kaina 
liktai $1 100.00.

PARSIDUODA .muro apačia o vir
šus medžio 2jų familijų namas 1-6 
kambarių su visai gerais įtaisymais 
viduryj. Bandos neša 1 I procentų 
už ^21:00, tik $300 įmokėti o liku- 
siius ramios išmokės.

PARSIDUODA naujas medinis 
l.'izm vas namas ant cementinio l‘un- 
dami'lo su pirmos klesos įtaisymais, 
gesti, elektra ir maudykloms dide
lis storas su kambariais ir viršui 6 
I ambarių lietas, taipgi su beismen- 
lii ir su didele p:y;log(‘, su gražiai )- 
L.isylii .laEdii, šiandieniniais n ki
tai įtaisymais. Galima pirkti su biz
niu arba be biznio. Randasi Bi igh- 
lon Parke. Parsiduos daug pigiau 
negu kainavo pabtidavoli, nepraleis- 
kilę progos.

PARSIDUODA labai ingiai 2 nauji 
mūriniai namai su didelėms bar- 
nėms dėl atitomobilųi, labai gražioj 
virtoj, nesą gerų rami’) ir galima 
nupirkti pigiau tuksiančiu negu kai
navo paimdavoli.

PARSIDUODA naujas murinis na
mus 3 familijų su beismentu ir auk
štu (pastoge) su visais puikiais į- 
taisymais, bus parduotas pigiai .

PARSIDUODA t familijų murinis 
namas 4 flctai po 4 kambarius, ne
ša 11 procentų randa bus parduo
ta už $3800.

A’isi virš minėti bus parduoti su 
visai mažu įmokėjimu.

Dar turime keletu kitokių BAR- 
GF.NŲ, meldžiam ateiti, o mes jums 
parodysime. Pirkite pakol pigiai 
dar galite gauti, ant virš minėtų na
mų yru proga padaryti geras pelnas 
kas lik pasiskubins nupirkti.

Liberty Land & invcstment (’o., 
3301 So. Ilalsted St., ( hieago, III.

ANT PARDAVIMO arba išmainy
mo šluba — barnė ir didelis plyti) 
16x34 pėdų vi.šlnamis F'/j aukšto, 
ant 111 St. ir Lasvyer Avė.. Mont 
Greenwood st. car. Tel. Central 1377

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Ilalsted st., 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. WellH Bt.

137 Mokyklos ^uv. Valstijose. 
Siuvimus, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dvi biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOSAUTOMOBILIAI FARMOSREIKALINGA — MOTERŲ DEL 

DIRBTI VPS DARBU. 20 METŲ IR 
SENESNIŲ. PASTOVUS DARBAS.

JOHNSON CIIAIR CO.,
1101 NORIU AVI’.., CHICAGO, ILL.

į
LIETUVIU KRIAlklŲ KL1UBAS 

SAVITARPINES PASELPOS.
Valdyba 1919 melams:

• PAIIEšKAU merginos ar našlės 
moteries prie stubos darbo, ir porų 
vaikučių pridaboti. Gera užmokes
tis. Bet jšskyrus lietuviškai. Turi 
n akėti lenkų ar anglu kalbas, 'kn

iubai gražioje 
vieloje. Taigi kas mylite gražų gy
venimų, meldžiu atsišaukti greitai.

F. Krenkė.
1 118 So. Main St., Rockfotd, UI.

šeri n ink ai
Imkite visi , rili puikių šlubų ir

Komitetas.

AVest PuHmnn. — AVcst Pullmano 
u tuvi .ko pjiše.’pinin Kliub > i 
'■uis susirinkimas įvvks suimtoje, 
licjhks, Lietuvių svet.. M9I6 So.

Ha’sled St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visų draugų meldžiu būti na-k’itu 
laiku. — Sekr. S. Tilvikas,

PAJIF.ŠKAU .Agotos Grimaliutės. 
vyro, pravardės nežinau, paeina 

Suvalkų gub., Lazdijų parapijos, 
įsnsčios sodos. Keli mėnesiai •■!-

nariu

Ui

Junk AV’nrkers uD'įns 
ris susirinkimas iv ks

Pradžio kaip 5 v. 
privalo atsihin-

— Valdyba.

Roftchnd. — SI A. 139 k)', mėne
sinis susirinkimas bus suimtoj, 5

tų svetainėj, <1100 So. Micbigan 
Avė. Draugai ir draugės nepamirš- 
kiie atsilank\ti, o fnipgi ir norin
tieji pri'iraš'li atsilankykite.

— l’ž rašt. K. Kalniomis.

I MPS. 58 kp. susirinkimas bus 
nedėlioj 
pai ko s Pradžia kain I

itanky ti paskirtu laiku.
— Valdyba.

lelrosc Park. LSS. 43 ko. niė- 
inis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
»os 6, kaip 9 vai. r' h), Frank 
I James svetainėj, 23 Avė. Ir 

nariai malonėkhe 
— Ad./StaškuB.

I ak e SI. 
Imt laiku.

We«t Pullman.
mėnesinis sti'-iri
lioj lii'jms 6 d., pradžia 
uos, 111946 So. Ilalsted 
priimkit .paskirtu laiku.

Chrsunas.

I ST. Lytros 1 kp. rengia šeimy
niškų išvažiavimas nedėljo 6 d. lic-

nusipirkl
linu kaip

ėsite įdalyvaiit. malonėkit 
likielu^ iskalno — nevr-

nui) Lygos narių.
— K o m i tetas.

siriukimas delei filiu priežasči j šian 
dien m įvyks Vietoj te nariai kvie
čiami atsilankvti į Jackson parkų 
nedėlioj, birželio 6. Susirinkimo 

nė ve-vieta: lies E’ield mažėjų ir 
linu kaip 1 vai. pietų.

— Organizatorius.

))<> nariu draugiškas išvažiavimas 
Ims nedėlioj, liepos 6, į Jackson 
Park. S.-iriai prašomi susirinkt kain 
1 valandų po pietų lies vyrimvūo- 

muz.ėja’is durimis. Smaai 
susirinkti būtinai, 
susirinkimas ir bus ka'ha- 
svarbius einamosios valan

dos klausimus.
— Kliubo Valdyba.

l’arp

ame

Jauny Lietuvių Am. ’l'aut. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas bus (i lie
pos, kaip 1 vai. po pietų, Mildos sve
tainėj. 3112 So. Ilalsted SI. Draugai, 
teiksitės prib”t paskirtu laiku, nes 

a daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. — Rast. K. J. Petrukas.

LS.IL.
rinkiniu

1-mos kp. mėnesinis susi-

St.

Avė. Pati, ar kas pažįstate loki) y- 
pata, meldžiu pranešti.

Ona <irimailiidė,

PUIKS K \U sesers Onos
. Vaičiukės. Kauno gub.. Šiaulių pav 
I kaimo Imlreciškių.

Vėliau gy- 
.los pačiosvi rio So. Omaha, Nebr.

::i kas žinote malonės pranešti.
Fel. Vaisius,

Divcrnon, III.Box 210,

J IRAKO KAMBARIŲ
Pajicškau kambario, turį Imli su 

valgiu ir elektros šviesa, vieloj'' nuo 
llumboldt Parko bile į kokių pusę 
tris mylios. Atsišaukit.

A. Viluiis
1906 AVabansia Avė., Chicago, III. 

Phone Belmont 2698

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAJIFSKAU dviejų laisvų ir jau 

nų merginu ant ruimo, už prižiurė- 
jin’n. Ruimas duodamas už DYKA

I. AValush,
3121 So. Union Avė., ('hieago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAM E
l AK AŠIŲ IR KROVĖJU

Giri namai, su geru vandeniu ir 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla lljkai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir viš
tas. Pavieniems vyrams geras na
mas ir už’aikymas.

Musų kasyklos dirba kasdiena. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3’/į iki 5 pėdų angli
mis.

Mes nemokame už kelionę. Mes 
turime viskų užlaikymui gerų žmo
nių. Geros darbo ir pragyvbnimo 
.ųlygos, ir nenorime tokios klesos 
■'.monių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

MAY RIVER COMPANY, 
MACDONALD, \V. VA.

REIKALLSGA pastovaus žmogaus 
dėl “yvholesalc junk Business”. Ge-

Harry Dray,
1 117 Blue Islund Avė. ('hieago.

Mes 
musų 
sičius.

.šviesioje dirbtuvėje p

Bušelmonam

Knislų apsiuvėjams

Kišenių dirbėjams

Pirmiems beisteriams

Antriems beisleriams

v i d 1.1

Atsišaukitc tuojaus į musų samdo
moji

11 ART SHAFFNĘR

MARX
520 So. AVells SI r.

Jaunos moters

Norinčios išmokti gero ir 
apmokamo amato, gali įstoti 
su nurodymo mokyklas.

VIENA PUSE arba VISA
NOS LAIKA

Jus galite išmokti daug 
rankomis siuvimo, kaip tai

gerai 
į mu-
DIE

DIRBTI RANKOMIS SKYLUTES

ARM HOLE BASTING

NUDIRB1MA

EDGE TRIM MINI

su 
PUIKIU APMOKĖJIMU LAIKE

MOK INI MOSI

Vedę moters ras tų pusę dienos 
propozicija puikia proga pusė die
nos darlmi. Ateikite ir leiskite 
mums paaiškinti vienoje žemiau nu-

IIART SCHAFFNER X- MARY
520 So. AVells SI r.,
1922 So. Ilalsted St.,
1313 N. AVood St.

PARSIDUODA LOKOMOR1L, sa
vininkas apleizdamas (J)icagų pali
ko ant musų ranku parduoti geriau
sio datjm 5 sėdinių, 6 nauji įnirai, 
naujai ptirpcnfytas nauji betery ge
ram stovyj automobilius Parduosi
me pigiai, norintis pirkti atsišaukit 

Drovers Garage,
1156-68 Emerald Avė.. Drover 188

CHANDLER AUTOMOBILE, tu
riu parduoti savo 1917 m. 7 pasažie- 
i iu pasivažinėjimui karų. Geras 
kaip naujas Bargcnas. Už. cash 
arba išmokėjimų. 4 159 So. Wood 
SI., Tel. Yariis 3885.

PARSIDUODA 7 pasažierių kaip- 
lik naujas Ilaynrs automobilius par
duosiu pigiai arba mainisiu ant to
lo: C. S. 3316 So. Ilalsted Street, 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 1917 m. 5 pasažie- 
r»ų Ma.<\vell touring karas, puikia
me stovyje, elektros šviesos ir star
teris, kaina $375, arba geriausias 
cash pasiiilyjimas. 1031 AVest IStli 
SI., 2ra: fialas užpakalyje.

RAKANDAI
TIKTAI SI MANĖSI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku
tos seklyčios sėli), vartoti) tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailCs. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
I'aipgi pianas ir fonografas. PRl- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
I ibrrtv Bonds.
AVESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. Harrison st.
\ldara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakondų'i ne

praleiskite .šio bargeno. Puikus 
Pliiyer Pianus, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir lt., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiulijimų, viskas 
kain nauja. 'I’aipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už. $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

NAMAI-žEMe
40,000 akrų trųšios juodos žemės 

muisėdžiams. Vidutinis klimatas. 
Gera tninsportaeija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooperacija. Ten 
yra jūsų krašto žmonių. Platesnių 
žinių rašy kite: >j|>

l'rank l''nldi, (.ore Sound I'arms, 
631 Otis Bldg.,. (iliicago, III.

FARMOS.

Farmų Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra 

liausiu vieta, lietuvių farmrrių
ge- 
ko- 

lonijo'j \Vis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir prie lietuviško miestelio, VVOOI). 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
jų. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- 

su 
tu

rį. Galite pradėti pirkti farmų 
$100.00 ir nejusite kaip greitai 
rėsito savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra 
važinėju po daug valstijų, ir l 
kalnesnės vielos dėl farmeri.ivimo 
nesurado, kaip AVisconsinc lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuviu Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žemla- 
piais.

Liberty Land At Invcstment Co., 
3301 So. Ilalsted St., . Chicago, III.

tin

Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug- 
štyn ant lengvų išmokesčių 10 melų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir lt. ant lengvų išm< 
Mainom miesto namus ant 
anlkokioj vieloj Amerike. 
bai genai.

M. J. Augulis,
343 Maripielte Bldg., 140

Dearborn St., Phone Randolph 5757

fili l!'U

So.

PARDAVIMUI 
Parke, su dvien 
šienas už dykų.

namas 
lotais, 
Galima 

kiaulių, žųsų, ančių, vištų 
ri. Atvažiuokite vakarais 
10 vai. vak.

P. Riškus, 
2837 So. Emerald Avė., 

1-mos lubos iš jiiiekio

Brighlon
2 karves, 

laik vti, 
kiek mi

ni io 5 iki

Chieago.

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
gerame padėjime, nereikia taisyti, 
lietuvių apielinkėje. Atsišaukite į sa
vininkę

659 West 181h St., Tel. Canal 5005

PARDAVIMUI bargain mūrinis 2 
fintu namas, 7-8 kambarių ir gara- 
ge. Kaina $3000.00.

Chicago.

PARSIDUODA naujas 4 ruimų pui 
kus mūrinis namas ant 1 pagyveni
mo. I'lekfrikas, vanduo ir gezas y- 
ra įvesta. Parduosiu pigiai ant grei
to išoardavimo. Kreipkitės prie 
savininko 1918 So. Tripp Avė.

Galima privažiuoti Archcr-Cicero

PASKOLOS-MORGEčIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatiškų Fondų dėl in- 
vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

II. 6. MULKS,
Room 1117 Herris 1'riist Bldg.

111 AAr. Monroc SI., Tel. Central 8830

STOCK’AI—ŠE ROS.
LIBERTY BONDS

Mes perkame liberly bonds ir 
rėš taiipinimo stempas nors ir 
pabaikti mokėti, mokam griūtis 
n i gus.

C. P. SUBOMSKI & CO..
3346 So. Ilalsted St., Chicago,

ka- 
nc- 
pi-

LIBERTY BONDS!
Priimsime i.iberty Bonds už pil

ni) vertę nuo tų,'kurie pirks 
namų ar lota per mus, arba mokė
sime piningus pagal dabartinį kur
sų. Alsi Linky kilę sekančiu antrašu

sau

P. švehiis, pirmininkas,
1732 N. Lincoln St.

Ariee pirmininkas Dom. Žutautas, 
1502 N. AVood Street.

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 
1839 AVabansia Avė.

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield Avė. 

Just. Anlanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

II. Rauskinhitč, kont. rašt.
1652 AArabansia Avė.

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. IL Moldenhauer, dak. kvotėjas. 

1554 AV. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmų se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansia Avė.
DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 

KENOSHA, AVIS.
Valdyba 1919 metams:

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street 

Ig. Jaseliunas,
960 Jenne Street.

Jonas Sereikis,
960 Jenne Street 

Kaz. Orlauskas,
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis,
313 N. Shcridan Road 

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 80ft Albert Street 
M. Songaila, 653 Markct Street 

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nekrašas, 420 Orangt Street

Teisėjas Antanas Bubele, 
313 Quincc Street 

Vėliavane«iai:
Juozas Jurevičius, 152 Main_ •—St. 
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Market Street 
B*n. Kimčius. 274 N. ('hieago St.

icc-pirm.,

Prot. sekr.,

Fin. sekr.,

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO. 

Valdyba: 
Pirmininkas Alex Lemesh,

155 and Vincennes R., Box 
Phonix,

Vice-pirm. Kazimieras Norwicb, 
15520 l.oomis Av., Harvey,

88, 
III.
III.

Protokolų Bašt. Antanas Bernotas,
194— 1’57tli SI.. Harvey, 

F'inasų Bašt. Mykolas AValenla.
553 — 155th St., Phon1x, 

Kasierius Alcx Macikas,
526 — 154th Plaee, Phonix, 

Kasos (liovėjai: 
Petrais Cheponis.

151 Plaee, Box 80, 
Louis Buividas,

15819 Latro)) Avė., 
Maršalka Petras Dclba,

Phonix,

Harvey,

III.

III.

III.

III.

III.

III.Harvev, 
kas mėnuo 

vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Ilalsted St., 
Phonix, III.

Susirinkimai laikomi 
paskutinį nedėldienį, 2PARDAVIMUI puikus namas 2 

fintų po 6 kambarius, lotas 26x125. 
Kaina $5600, cash $1000, likusius iš
mokėjimui.

PUIKUS muro namas .akmenų 
pliekiu, 2 Halai 5-6 kambarių, kaina 
$5100, $1500 cash, likusius išmokė
jimui.

BUNGALOAA'' mūrinė. 6 kambarių, 
karštas vanduo apšildymui, prie 
parko. $5600, $1500 cash, likusius iš
mokėjimui.

Turime daug namų, lotų ir biz
nių gerose vietose, 
mat 'kitę mus.

P. H. LYOS ir A.
6931 So. Kedzie Avė., 

CHICAGO. ILI

5114

MOKYKLOS

So. ILiLslcd St., Chicago, III.

Parsiduoda didžiausioj lietuvių 
kolionijoj, Michiguno valstijoj, l'ar- 
mos visokios, su gyvenamoms trio- 
boins ir sodais ir apsėlais taukais, 
galima pirkt ant lengvų išmokesčių, 
dabar geriausias laikas pirkt far- 
mos. Platesnių žinių kreipkitės 
per laiškų įdėdamas štampų už 3e.

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

jauti. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:
S. S. Meškauskas. Pirm.,

3752 So. AVallace st.
Kunca, Vice-pirm.,

3126 So. Lowe avė.
J. Petroks, Nut. Ra.št.

3422 So. Lowe avė.
Gustaitis, fin. rašt.

2856 W. 38 PI.

K.
REIKALINGA merginų prie kam

bariu. $30 kambarys ir valgis. Atsi
sukite į namo prižiūrėtoji).

Chicago Beaeh liūtei,
51 st & Cornell Avė., Chicago.

K.

J.
Pirm pirkimo

AR NORI padaryti ekstra pinigų 
liuosu laiku po $10 ir daugiau į va
karų, mums reikalingi gabus vyrai 
( hieago ir apielinkėj, kurie norėtų 
liuosų laikų padaryti naudingu iš 
Chirajtos, kreipkits ypatiškai panc- 
d-'lio ir ularninko vakarais iki 
o Iš apielinkės galite laišku klausti 
informcai'jų.

\Vm. D. Murdock & Co., 
Klauskie J. Mozerio Ass. Mgr.

1 117 So. 50th Avė., Cicero, III.

BEIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbų, $11 į savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitė nuo šmotų.

American Insulated \Vire & 
Cablc (io., 

954 West 21st St.,

REIKIA moterų 
luvę išmo.kl gero

Chicago, III.

j furniture dirb- 
darbo, pastovus

FARMA.
80 akerių žemės Michigan, 1 

my lios iki miestuko, arti didelių fa- 
bričnų miestų, 10 akerių dirbamos, 
10 akerių ganyklos, aptverta tvoro
mis, didelis sodnas, arti ežero. 
Kaina $1900, mainom ant miesto pro

United Land & Invcstment Co., 
' N. Dearborn St., Chicago, III.

MASIULIS, 
arti 59 gatvės,

pardiio- 
1 ark

lo galvijų, visokios mašinos, 
budinkai Pusę įmokėti.

Peter šlaužis, 
Clara PI. Tel. Humboldl G277

J. Žilvitis, ižu.
841 AV. 33 st.

FARMA — 121) likerių — 
siu už $‘1,500, visa apdirbta, 
liai. 
Geri

DRAUGYSTR DIDŽIOJO LIFTU VOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 SI r.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu i trump. 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-desįgning ir siuvirm 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
kų patyrimų kuomet Jus mokysite.

Elektra varomos mašinos mušt 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklų biie iaiku- 
dienų ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigių kainų.

Petrcnos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi 
te madų knygos.
MASTER DESIGN1NG SCHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

K. Pašakarnls, pirm, pagelbininkas, 
324 E. 116 St.

K. Bahreinas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

A. Norbutas, finansų raštininkas, 
27 E. 102 Plaee.

F'. Shedvillns, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

3001 So. Ilalsted 
A'isi nariai ma

nės turimi'
8 vai. vak.
susirnkti, 

kandidatus į centro vahh- 
uig kilų svarbių reikalu ap

tarti. — Valdyba.

lonėkitc 
i unuoli

10:30 v

no-
REIKIA shearman ir žmogaus

Peonlcs Iron Melai Ca., 
583"< So. l.oomis St. Chicago, III.

Clemctsen Co.
2114 AV. 20 St. , 2 fl., PARDAVIMUI: geras dviejų fin

tu niuro namas, maudynės ir lt. Di
delis yardas, aukštas apatnamis. 
Gera šviesa. Savininkas (uri nar- 
d’.ioli išvažiuodamas iš Soulh Side. 
Barneli Avė., arti 31 mos gatvės. Tik
tai $4500. Dalį cash, likusius taip

PARSIDUODA pigiai šešių pagyve 
nimų muro namas su beismantu, 
viskas geram padėjime ir neša ge
ras remtas; namas randasi lietuvių 
aoielinkėje; kaina $7000, gulima 
pirkti įmokant S2000 ar daugiau, li
kusia sumų pačios rendos išmokės. 
Šitas namas yra geras ir yra pi
giai parduodamas vien dėl to, kad 
dabartinis savininkas yra ne lietu
vis. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO..
3111 So. Ilalsted St., Chicago, III.

REIKIA 
skudurus, 
mokestis.

patyru'-ių moterų rinkt 
Pastovus darbas. Gera

cabi net dirbėjų, Goldman
1017 I''nirficld Avė, Chicago, Hl.mėnesinis susirinkl- 

ėlioj, liepos 6. kain 
and James 

Melros Par- 
nepamirški- 
daug svar- 

Jurgnitienė.

ryto l'rank
B. F.

131 So. Cinton
,’un Co.,

Chicago.

ke. Draugės ir draugai 
tevilankv ti nes turime 

— Srkr. J.

Rosoland,
Vv tauto

III. — Draugijos L. D.
So. 2. pusmetinis s’isi-

ims, broliu Strumulų svet., 158 F. 
V’7lh Si. Nariai, nepamiršk i te kon
stitucijos skyrių 8 paragrafų lt.

— A. Grabelis rašt.

Ro^land III. — LSS. 137 ir I M
P*' 67 k»». draugiškas išvažiavimas j 
W ishinglon eights miškus bus ne-

P'ogriimas 
miu

įvairiu žais- 
. deklamacijų ir tt. Lšvaž:av5mo 
i tarp 107 ir 108 galvių ant Ra- 

Pannsylvųniios ue- 
— Komisija.

cine Avė., prie 
ležinkclio bėgių

Rerkford Hl. — SLA. 77 kp. mis
tinis susirinkimas jv'ks nedėlio- 

t . Iv- 
kurie 
nen\).

prnstu mokesčiu, pasislink gite tatai

no pinti’, 
iižsit’mkeio

duoti. J. Petrausk—’

ASMENŲ HEAKn.HMM
Pa|i<*ška” dram’n Antano Dudie- 

no, malonėkit atsišaukti 
A. Vihilis

4916,-4928 Blonmingdale Avemie, 
Phone Albany 4210

PEIKIA patirosios merginos ar 
moteries prie namų darbo, turi mo
kei vi»'\ nereikia skalbt.

621 E. 51 SI., Tel, Drexel 3318

BEIK Al AUI \M\: I FIBERIU. GF 
”\ MOKESTIS IR SVARUS DAR-

RATHBORNF. ITA1R & 
RIDGEVVAY CO., 

1418 AV. 22-nd ST.

BUIKAI ING \ MOTERŲ IR MER
GINU 16 MI’TU IR SENESNIŲ 
IFNV'M DIRBTUVES DARBUI. 
GERIAUSIA MOKESTIS.

RATHBORNF. HAIB &

2270 SO. r NIO N AVĖ

REIKALINGAS indų plovėjas —

Itfnalius Chap & Co..
31sl and AVatlaee Sts. Chicago.

1015 AVest 121 h St.,

RE1KAI INGAS porteris — vvras
1015 AVest 12lh St.,

PARDAVIMUI
PARSIDUODA gramafnnas mažai 

vartotas, vertas $170, atiduodama 
už $90 su 35 rekordais, kam butų 
reikalingas gera |M'ogu. Meldžiu 
silankyti nuo I vai. iki 9 vai.

UKe! UKft!
40 akerių, kuri parsiduoda labai 

’ ii.dai iš priežasties, kad savininkas 
išvažiuoja i vakarines valstijas kain 
l es norės taip parduosiu, su gyvu
liais ar be gyvuliu, su lavais ar be 
•avi. Turiu 8 karves, 8 telyčias, 8 
laiičius no 2 metu senumo.. 8 ark
liai, 2 kiaulės. 70 vištų ir viskas kas 
reikalinga dėl ūkės. Norinti apsi-

va

i F
G F

'” <K '» INC. \ MOTERŲ H? MFR 
[NU 16 MFTH IR SENESNIU 

DIURTUVF DARBUI.
BATUBOHNE. HMB & 

RIDG»'WAY CO., 
1418 AV. 22-nd SI’.

B’’K m INGA: 1 FIBFRIU, GERA 
MOKI'STK tp SVARUS DARBAS. 

RATHBORNF. HATR & 
BIDGFNVAY CO..

2279 SO. UNION AVĖ.

RIMKAI INGA finišeriu. fellerių 
taipgi rubberių prie rakandų.

Clemctsen Co..
2414 \V. 20th St., Chicago, III.

P. Pranckevičiiis
2006 (’analj)ort Avė., Chicago, !

Ant antro aukšto iš užpakalio
— U    _

PARSIDUODA pirmos klesos 
duonkepy Ua su Iroku ir dviem ve
žimais. Biznis eina gerai, išdirbtas 
per 10 mi tų, per ta nalį savininko. 
Gera ateitis «1cl pirkėjo. Atsišaukit.

S. Grotskv,
.317 Ornnge SI., Kenosha, AVis.

PARt'AVIMUI vvru anrėdidai ir 
čcverykai. Seniai įsteigtas biznis. 
I’iirlo v»'o anie $8000.

4621 Wentworth Av., Chicago, III.

lu.

r»u čia randasi gana diuitf.
Nm-inli palesnių žinių kreipki

tės laišku no šiuo adresu:
IOES PHILLIPS,

R. b'. D. 1, Irons, Mieh,

PARSIDUODA naujas mliro na
mas su gasu. elektra, maudynėms ir 
kitais parankamais; namas randasi 
lietuvių apųyventoj apielinkėje į 
vakarus už Kedzie Avė., vienas blo
kas nuo Archer Avė., gatvekarių; 
kaina $2800; galima laikyti karvę, 
vištas ir auginti daržovės. Atsišau
kite pas savininkų po šiuom antrašu 

J. YUS1IKEAVITZ,
3114 So. Ilalsted ,St., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama; angliškos iV lietuviško, 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės 
stenografijos, typewriting, pirklybo- 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel 
uos istorijos, geografijos, politiško 
ekonomiios, pilietystės, dailiarašys 
t ės

Mokinimo valandos: nuo M rvt- 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3< 
H96 Sn Halstpd St Cbimgo III

I

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha. Wis.

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Purk Avė. 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct. 

Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė. 

Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė. 

Sokelis, iždo glob.
1934 Care Avė., Barine, AVis. 
Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Mihvaukee avė.
J. N. Pall, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

Juozas Vaičiulis.

Juozas

Karolis

Juozas

Juozas

Vladas

PARDAVIMUI 3301 Wond St.. 
coltage. orinkls ir 
lotas 50x125. Ga 
lt. Išmokėjimui.sas, maudynė ir

Bergenas už $1600.00.
M',’)/'nn'«l! Svstem,

2630 XVest 38th St. Chicago.

PARSIDUODA ant Bridgeporlo 
namas 6 pagyvenimu su namuku už- 
naknh'ie vienu pagyvenimu abudu 
mūriniai aukšti beismantai puikiai 
ilaisvtas iš vidaus, rendos neša $90 
j mėnesj, kaina ^8000. Atsišaukit i 
savininkę vaknr«js arba šventadu*- 
ni.-tis iki pietų ant 3čių lubų iš už

PARDUODU rcsloranta. 
apgyventoje vietoir. 
filis per 8 melus. Priežastis 
mo patirsite ant vietos. 
Ilalsted St., Chicago.

lietuviu 
Biznis išdirb- 

nardavi- 
1619 So.

DIDELIS BARGENAS
5 akru farma. i»’’*i Cbięagos. arti 

visokiu dideliu dirbb'viu ir arti ge
ros transDorfarijos. Derlinga juoda 
žemė. Jus i.’alite būti uenrlizuhnin- 
,fas ant tos žemos. Del Inl’ormaei- 
i’i rašykite, telefonuokite arba atei-

Paul P. Baublys.
Romu 40 106 N. La Šalie Street,

Tol. Main 2043.

...... ..

3533 S. AVallace
K.,
)L, ('hieago, III.

P\RSJDU()DA
mt vieno loto rendos $43 i mėnesi 
iv'isiduoda labai pigiai už 31 šimtą, 
namai randasi labai gražioj vietoj, 
netoli šv. Jurgio bažnyčios, atsišau
kit pas

C. SUBOMSKI,
3346 So. ilalsted St. Chicago.

2 mūriniai mimai

Aušros Mokykla.
3001 So. Ilalsted St.

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

Braižymo.
Mokytojai: Lietuviu kalbos J. T. 

V’lkus. matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tęsis visų vasarų, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir ž'novai savo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.

LIETUVIŲ JANTTORTŲ VYRU IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams: 
Napoleonas Viliimiitis. pirmininkas, 

315-1 DoufTlas Blvil. 
Juozapas l’žubalis. pirm, paoelb., 

2911 AV. Adams SI.
F’abijonas Stri.ško, nut. raštininkas, 

4021 Gladvs Avė. 
AHnccntas Mimikas, fin. raštininkas, 

Į 2328 AV-est 22 Plaee.
MERGINOS ir VYBAT mokykitės | Mykolas Kaziunns. iždininkas, 

Įskidimo amato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

TRT-CTTY BARBER COLLI'GE į 
819 So. State SI., arba 606 AVest 

Madi.son St., Chicngo, III.

3959 AV. 16th Street.
Susirinkimai esti kas antras ne- 

dėldienis kiekvieno mėnesio. 1 vai. 
Po pietų John Zugcl svet., 3720 W, 
Harrison St.




