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No. 164.

.enkai vėl bando pasisavintiVilnių
■Lig.

Talkininkai liepia lenkams su 
stol kariavus Lietuvoj

į frue trnnslation filed wlth the post- sistemą dei visų gyventojų, laip jie ahnušę baltuosius tuoj visi 
mastei at Chicago, III. July 12, 1919 . . ... . . . ,. . .. .
as rc<iuiicd bj the act of uu. 6. 1917 ' uzix f Alinti, kad geiezmke- pasislėpė. Paskui atėjęs didesnis

TALKININKAI NEPASIKAKI-
NA RATIFIKAVIMU.

Truc translntion filed wlth the post-mastei' ut Chicago, Iii. July 12, 1919 
as rc(|tiired by the act of Oct. 6.1917

Lenkai nutarė padaryti Vilniuje 
balsavimą apie prisidėjimą 

prie Lenkijos.

Gal paskaitys, kad nacionalio 
susirinkimo ratifikavimas nė
ra užtektinu patvirtinimu tai
kos.

Talkininkai siunčia karinius laivus bFiume 
______ i

LENKAI NUTARĖ “PLEBISCI
TĄ“ APIE VILNIAUS LIKIMĄ.

Vilniaus ir kitos teritorijos bal
suos ar jos nori dėties prie 
Lenkijos, lenkų seimo nutari* 
m u. •

PARYŽIUS, liepos 11. — (Ra
šo Chicago Daily News kores
pondentas Autom Gzarnccki. 

— žmonės gyvenantįs Vilniuje, 
Novo Georgievske ir teritorijo
se apie t<ts vietas, iš kurių kuku 
armija išvijo bolševikų spėkas, 
balsavimu nuspręs ar tie dis- 
Iriktai turi būti dalimi Lenki
jos, prigulėti kokiai kitai vais
tyki i, 11 sudaryti ncju'ikkmso- 
r ą šalį. j. !

T.i nutarė ir pa’iepį vienbid- 
siai. atstovo Glabinski įnešimu, 
Lenkijos seimas, kaip sako 
cialė žinia, gauta šiandie Pary
žiuje premjero Padercvvskio ir 
Lenkijos delegatų taikos konfe
rencijoje.

Seimo paliepimas yra tokis: 
tų apygardų žmonės turi išrink
ti atstovus ant platformų, išri iš- 
kiančių rinkikų pageidavimą su

venta veik vienų lenkų ir tod' l 
jos niekas ir nesisavino, jei 

bent patįs lenkai nori atsiskirti 
nuo savo pianistų J bajorijos 
valdžios, todėl jungimas ten ple
biscito su Vilnium klausime pri- 

, sidėjimo prie Lietuvos yri’ aiš
kus, lu't bjaurus mieris po prie
danga neva “plebiscito** pri j im
ti Vilnių ir gal dar Lietuvoj len
kų kareivių laikomas žemės prie 
I^nkijos. Mat tada lenkai saky
tų. kad “taip patįs žmonės nu
tarė’’ Rot ką patįs lenkai saky
tų, jei kokiam Kupiškiui ar Šia
uliams ar Mariampolei butų pa
vesta nuspręsti Varšuvos klau
simas? Talkininkai paliepė len
kams sustabdyti savo veikimą 
Lietuvoj, tai ar tas ir nesunai- 
kys ir naujas lenkų užmačias?)

True *ranslMion fi’ed v itn th«» ro«t- 
master at Chicago, III. July 12, 1919 
as recjuired hy the act of Oct. 6.1917

FOCH PALIEPS LENKAMS
SUSTOTI KARIAVUS LIE

TUVOJE.

Taip nusprendė taikos konferen 
cijos taryba penkių-

Rinkimai turi būti visuotini, ly
gus ir slapti ir išrinkimai turi 
būti proporcionaliais pamatais.

Jeigu Lenkijos anoksavimas 
laimės, valdžia veiks antikinėje. 
Jei bus išreikšta noras jungties 
su kita valstybe, seimo nutari
mu, žmonių valia turi būti iš
pildyta.

Sąryšyj su tuo nuosprendžiu 
seimo paskelbta, kad Lenkijos 
spėkos išvijo Rusdjos bolševi

kus iš tų teritorijų ne tikslu už
kariavimų ar prasiplėtimų, bet 
savęs išsilaikymui ir kad nelei
dus bolševikiškai tvaikai prasi
plėšti visoje Europoje.

“Maldavo** išvyti bolševikus.

PARYŽIUS, liepos 10. — Ta
ryba penkių šiandie paliepė 
maršalui Foch pasiųsti praneši
mą lenkų kareiviams sustabdy
ti savo veikimą Lietuvoje.

Bulgarijos sutartis, kaip pas
kelbta bus pradėta svarstyti lie
pos 25 d.

Po pasitarimui su maršalu 
Foch tapo paskirta talkininkų 
tijos delegatais karines okupa- 
koinisija, svarstymui su Vokie- 
cijas Reino.

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III. July 12, 1919 
as i ecpiired by the act of Oct. 6.1917
SIUNČIA KARINIUS LAIVUS

| FIUME.
Toliaus pasakyta, kad Troc

kio agentai, gerai aprūpinti pi
nigais, veikė bandydami įvesti 
raudonąjį terrorą Lenkijoje. 
Tie agentai taip brutaliai elgė
si su Vilniaus ir Novo Georgicv- 
sko gyventojais, kad tie malda
vo išliuosuoti juos nuo bolševi
kų valdymo.

Seimas pildo prezidento Pil
sudskio padarytą Vilniaus gy
ventojų prižado, kad jie turės

PARYŽIUS, įiepos 11. — 
Trims talkininkų kariniems lai
vams, po vieną iš Amerikos, An
glijos .ir Francijos eskadrų tapo 
paliepta plaukti į Fiume, kur 
nesenai ištiko sumišimų tarp 

Italijos kareivių ir kitų elemen
tų okupacinės armijos, bet situ
acija dabar esanti rami.

True translntion filed with th*» pnst- 
niaster at Chicago, UI. July 12, 1919 

progą patįs nuspręsti ar jie turi. as reųuired by the act of Oct. 6,1917 
būti dalimi Lenkijos respu.>li- Kaizerienė prašo karalienės 
kos. •

Balsavimas, tikimasi, įvyks už 
trijų dešimt dienu..

(Vilnius ir kitos patninėtos 
teritorijos yra užimtos lenkiį 
todėl apie teisingumą plebiscito 
negali būti ir kalbos. Beto Novo 
Georgievslc apygarda yra

gelbHi kaizerį.
iš-

AMSTERDAM, liepos 11. — 
Šiandie pranešama ,kad buvusi 
kaizerienė telegrafavo Holandi- 
jos karalienei'prašydama neiš
duoti jos vyro, buvusio Vokieti
jos kaizerio.

PARYŽIUS, liepos 11. — Ofi
ciali dokumentai, išdėstant! Vo
kietijos nacionalio susirinkimo 

ratifikavimą taikos sutarties 
šiandie atėjo į Francijos užrube- 
žinių reikalų ministeriją. Tarv- 

bos !peiiikių legaliai ekspertai 
luojaus * prajdėjo peržiūrėjimą 

dokumentų ir taryba vėlai šian
die svarstė jų raportus.

Pasak Petit Parisimi, Vokieti
jos nacionalio susirinkimo rati
fikavimas taikos sutarties i,.... 
būti paskaitvtu neužtektum.

Naujoji Vokietijos konstitu
cija parėdo, kad atsitikime, kur 
teritorija yra atiduodama, rati
fikavimas valstijų, kurios nelcn 
ka leriaorijos yra reikalingas ir patogus vėjas.

lių kainos vėl bus pakeltos.
Bonar Law paskelbė atstovų sudegino daugiau kaip penkis 

bute, kad valdžia griebsis naujų negrų namus, 
žingsnių nubaudimui maisto* 
spekuliatorių ir lupiku. Jis pas- bar miestelyj yra ramu, 
kyrė tsekamą panedclį debatai ( ------ --------------------- —
vimui viso to didelio klausimo. Truc translntion filed wi h the pn«a- 

. x... , , nuister ut Chicago, III. July 12, 1919
I askelbta, kad vVmston Chur-^ as iequired by the act of Oct. •». i:.'i7 
chill ir kiti valdžios nariai va
žiuoju į Wales — kur Lloyd Gc- ( 
orge yni išvažiavęs dyklaikiui 
— kad apsvarsčiiis su premięru 
.kaip geriau butų gulima pasilik
ti nea|!:iejotinai kritišką siluaci-

* '‘^Amerika atnaujįs pirklyba
Pasiųstu rota milicijos ir da-j

Paryžiaus valgyklų darbininkai 
streikuos.

PARYŽIUS, liepos 11. — Val
gyklų. viešbučių ir kavinių pa
tarnautojai, vyrėjai ir kiti dar

bininkai nutarė šjryft pradėti
'streiką ir jie sako, streikas tęsis 

Dirižabelts Jau pusėje Atlantiko šv(,1U.illll( Taikos ir Basli|iios 

sugriovimo di<*ną, jei jų nukala 
LONDONAS, liepos 11. A” , vinųii luojaus nebus išpildyti. 

lglij€s (]h|ižabclis R-.ll, kmis jjc rejpahulja pilno panaudoji

mo 8 vai. darbo dienos, vienos 
dienos poilsio savaitėje ir mokė
jimo algos sulig nuošimčių įė- r 
jimų, o ne sulig gautų “tips’ų”.

Puli grįšią iš Amerikos, 10:30 vai.' 
ryte New Yorko laiku, buvo jau 
arti vidurio Atlantiko vandeny
no, perskridęs iš Mineolą virš 
1,300 mylių. Vienas iš jo moto
rų yra sugedęs, bet dirižabeliui

atskiras veikimas Bavarijos už 
Saar baseiną ir Prūsijos Lenki 
ja: atiduodamų teritorijų daly
ki galbūt bus pareikalautas.

RHODE ISLAND PARDAVI
NĖS TIKRA ALŲ.

True translntion filed w!th the post 
maste-' at Chicago, III. July 12, 1919 
o repuired by the net of Oct 6,1917
Wilsonas priimsiąs permainas 
sutarty j, kad išgelbėjus ją nuo 

visiško atmetimo.

su Vokietija
Rusija nutarė užmegsti ekonomi 

nius ryšius su Vokietija
AMERIKA ATNAUJINS PIRK 

LYBA SU VOKIETIJA.

Valstybės departamentas nusp
rendė, kad su niekuriais išė
mimais galima atnaujinti pir- 
klybinius ryšius.

jiems šioje šalyje ir todėl tiki
masi, kad pirklybinis balansas 
naudai Suv. Valstijų bus dide
lis.

Nušovė savo žentą.

BLUEFIELD, W. Va. — Roy 
Willard, 20 m., tapo, nušautas 
kunigo namuose savo uošvės 
Mrs. W. J. Taylor už puses va
landos po apsivertimui su jos 
duktere.

PROVIDENCE, R. L, liepos 
True translntion filed with the pnst- | 1L Ar244 nuoš. alkoholio a- 
nmster at ( liicago, III. July 12, 1919 )us vra svaiginantis? — Ne, at- 
ns reipiired by the act of Oct. 6, 1917 I , ‘ , T . , , ... ) .| sakė Rhode Island valstija ir 
Neramumai Europoje Providence policijos komisionie

I ruis paskelbė, kad jis išdavikės 
saliunams leidimus pardavinėti 
alų, turintį 4 niioš. alkoholio, jei 
iieisimaišys kongresas, nes Rho
de island valstijos legjislaturą 
keletą menesių1 atgal nutarė, kad 
alus, turintis 4 nuoš. alkoholio 
nėra svaiginantis.

VISA EUROPA KILA PRIEŠ 
MAISTO LUPIKUS.

Italijos riaušės atsiliepia Fran- 
cijoje ir Anglijoje.

WASHINGTON, liepos 11. - 
šiandie buvo aiškiai matomi že
nklai susilpnėjimo tarp demo
kratų senatorių, įkurie spyrėsi 
už ratifikavimą taikos sutarties 
ir tautų lygos santarvės be su- 
silaikimų ar priedų.

Duota suprasti, kad niekurie 
sušilau k y ma i, kuriuos pasiūlys

WASHINGTON, liepos 11. - 
Veikiantysis valstybės departa
mento sekretorius Polk paskel
bė, kad pirklyha tarp Suv. Val
stijų ir Vokietijos bus tliojaus 
atnaujinta.

Sekretorius Polk pasakė aiš-
kiai, kpd atnaujinimas pirkly- as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917 
binių ryšių su Vokietija nepa
naikina susipešimo su priešo ak
to (Trading vvith the enem> ( 

act) ir kad nereikia suprasti,!
k,ui tuo karės stovis su Vokieti- LENINO KVIETIMAS PIRKI.IA 
ia vra užsibiuacs. ' UTI su AMERIKA ATMESTAS

Polk pasakė, kad leidimai bus1 
išduoti, bet dažytai, chemikalai 
ir potašius nebus leisti išgabenti 
Kontrolė pirklybos tais daly-

True translntion filed with the post- 
niaster at Chicago, III. July 12, 1919

Rusija pirkliaus su 
Vokietija

Sovietų komisarų taryba nuta
rė užmegsti tarybas su Vokie

tija- * j

LONDONAS, liepos 11. — Dar 
rašalas nenudžiūvo ant taikos 
sutarties, kaip sena nelaimingo-

senatoriai, bus priimti ir demo
kratų, kad išgelbėjus sutartį nuo 
visiško atmetimo.

žiniško krizio dėlei nuolatos kį- 
lančio pragyvenimo brangumo. 
Italijoje, Francijoje ir Anglijo
je tas krizis yra labai rustus.

Iš Rymo atėjo prieštaraujan
čios ir surūpinančios žinios. Pla 
tinamos radikalių laikraščių ži
nios sako, kad po sukilimui 
prieš maisto lupikus ir priverti-į 
mui visuotino nupiginimo kai
nų 50 nuoš. .— po pakartotinu 
susirėmimu tarp kareivių ir mi
nių — dabar vėl yra ramu. Kita 
paskelbta šiandie po piet žinia 
sako, kad visos sankrovos yra 
uždarytos, apart parduodančių 
maistu, kurios bus atdaros kol 
neišparduos savo ta vorų.

Popolo Romano, sakoma, yra 
vienatiniu laikraščiu vakar išė
jusiu Ryme. Sviestui parsidavi- 
nėjan't po $1.75 už svarą, prie
žastis sujudimui gali būti sup- 
rantąrpa.

Francijos socialistai veikia.
Francijoj socialistai atstovai 

įnešė ir varosi už bilių, daran
čiu spekuliavimą maistu ir Įli
pimą didžiausių nusidėjimu, 
baudžiamu mirtimi. Didelis

Nelaimės
ŽMONĖS ŽUVO VĖTROJE

True transln»lnn file'l w'th lb<* post 
nuister at Chicago, III. July 12, 1919 
as reųuired hy the act of Oct. 6.1917
Wilsonas nebegalįs gelbėti Moo- 

ney.

P11TSBURG.H, Pa., liepos 11. 
— Penki žmonės liko užmušti, 
daugiau desetko dar nesuranda
ma ir galbūt kad keli jų ir žu- 

; i vo ir desėtkai žmonių, sužeista 
■ ' šiandie šiose apielinkėse siautu- 

1 sios vėtros, kartu su didele per- 
i . .• x kimi ja ir didžiausiu lietum.

| Daugiausia nuostolių padary
ta Bradford, kur vėtra sugrio- 

i vė 70 iiann). Čia du žmonės už
mušti ir daug sužeista. Dabar 
jleškoma griuvėsiuose daugiau 
lavonų, kadangi 9 žmonių nesu
randama.

Ties Clinton žaibas užmušė du 
žmones, o kitoj vietoj užmušė u- 
kininką. Visoj apjielinkėj sug-

liejaus svirčių. Vieną namą vė
tra nunešė visą ketvirtdalį my
lios.

, WASHINGTON, liepos 11.
Mrs. Rena Mooney, žmona rho- 
mas J. Mooney, kuris yra pas
merktas 'visam amžiui kalėji
mai! sąryšyj su preparedness 
dienos bomba San Francisco, 
šiandie apsilankė baltajame na
me ir kalbėjosi su sekretorių 
Tumulty.

Sprendžiama, kad j|i norėjo 
pasimatyti su prezidentu Wilso- 
nu jos vyro reikaluose.

Sekretorius Tumulty išaiški
no Mrs. Mooney, kad preziden
tas padarė viską,*ką jis tik galė
jo padaryti jos vyro reikale. Te
čiaus jis pridūrė, kad preziden
tas priimtų ir perskaitytų peti
ciją, jei jii norėtų paduoti.

Išėjus iš baltojo namo, Mrs. 
Mooney nuėjo į valstybės depar
tamentą, kad pasimačius su se
kretorium Wilsonu.

RIAUŠĖS PRIEŠ NEGRUS.

LONGVIEW, Tex., liepos 11. 
— Šiandie čia) išniko riaušės

DE VALERA CHICAGOJE.
Šiandie Chicagos airiams bus 

didelė iškilme, nes šiandie ryte
Francijos pergalės apvaikščioji- prieš negrus, kada^urys baltų- Į atvažiuos j Chicago Eamon De 

mas Paryžiuje panedėlyj galbūt jų atėjo į negrų distriktą jieškoti 
tą dalyką kiek užvilkjs.

Visa Anglija yra sujudusi vai- negrų laikraštyje parašęs žinią, 
džios paskelbimu pakėlimu $1.- pažeminusią vietos baltą niote- 
50 anglių kainos ir lašinių kai- rį. Negrai užsistojo už mokyto- 
nos po 4c ant svaro, ir užreiški- ją ir iŠtilko susirėmimas, kuria
mu, kad valdžia atnaujins aš- me 4 baltieji liko pašauti, Kiek

negrų mokytojo, kuris Chicagos
Valeru, Airijos “respublikos“ 

prezidentas. Jis atvažiuos kai
po Chicagos miesto šviečias ir 
miesto tarybos pakvietimu.

sąlygomis, rankose atlyginimu 
komisijos.

Prižada formalį paskelbimą-

Prižadėta bėgije 48 valandų 
išlleisti formali paskelbimą p- 
pie atnaujinimą pirklybinių ry-

Visi prisirengimai panaikini
mui suvaržymų, ant kiek Ame
rikos valdžia paliečiama, tapo 
padaryti, sako Vance McCor- 

mick, pirmininkas kaVės pra
monės tarybos. Mc Cormick sa
ko, kad dabar vien tik laukiama 
šiandie laikančios Paryžiuje po
sėdį vyriausios ekonominės ta
rybos nuosprendžio^ niurnan
čio blokadą nuo Vokietijos.

Pasak pirklybos departamen
to viršininkų, Vokietija reika
laus luojaus iš Suv. Valstijų dau 
gybės vario, bovelnos, kerosi no 
ir daug daugiau maisto ir dra
bužių.

Amerikos firmos, darančios 
biznį su Vokietija, tečiaus turi 
siųsti agentus į tą šalį be paspor- 
tų, kadangi jie negali būti išdilo 
ti iki nebus paskelbta taika.

•Valstybės) departamente pa
sakyta, kad nėra tikrai žinoma 
kada Amerikos konsulai bus pa 
siųsti Vokietijon.

Valdininkai sako, kad užmo
kestis už tavoms, kuriuos ši ša
lis pasiųs Vokietijon, turi būti 
padaryta sulig kreditų sistemos, 
kuri bus sutaisyta vėliau per pri 
vatinius kapitalus. Smulkmenos 
tos sistemos dar nėra išdirbtos.

STOCKHOLM, liepos 10. — L- 
ninas ir čičerinas tajjo pergalė
ti atmintinos sovietų' komisarų 
tarybos, kuri nesenai susirinko 
Maskvoje ir išreiškė pritarimą 
Rusijos ekonominiam susitari
mui su Vokietija.

Pramonės ir pirklybos komi
saras Benoid Krasin vadovavo 
didžiumą, tvirtinusią, kad tal
kininkų taikos sąlygų pobūdis, 

Anglijos blokada Juodųjų ir 
Baltiko jurų ir gailaus talkinin
kų pripažinimas Kolčako ir Dc- 
nikino galutinai parodė jų (tal
kininkų) nusjsprendimą sutriu
škinti sovietų respubliką.

Už susitarimą su Vokietija.

to pirklybiniame ryšiams tarp 
sovietų Rusijos ir talkininkų ša
lių, kaip argumentavo Krasin, 
reikalingas tad yra uinus susi
tarimas su Vokietija.

Leninas ir čičerinas pritarė 
susitarimui su Suv. Valstijoms. 
Leninas mano, kad Suv. Valsti
jos reikalauja daugiau marketų 
ir kad ekonominės sąlygos grei
tai privers Amerikos biznį eiti

ty. į sovietų Rusiją. Jis tvirti
na, kad ekonominės sąlygos val
do žmoniją.

Skaito pirklyibą neišvengtina.

ORAS.
Galbut lietus su perkūnija 

itrią maisto kontrolę ir porcijų] pašauta negrų>nežinia, kadangi šiandie; ryto giedra.

Amerika gal nepirks Vokietijoj

Nors Vokietija turi daug ta- 
vorų Ihiojautiniam eksportavi
mui, tečiaus valdininkai mano, 
kad nebus didelio reikalavimo

parduoti tai, ko Rusija labiau
siai reikalauja, Amerika, sakė 
jis anksčiau ar vėliau turės už- 
megsti pirklybinius ryšius su 

Rusija.
Nors remiamas čičerino, Le

ninas tapo pergalėtas ir Krasin 
liko pasiųstas j Vokietiją užme
gs ti su ją tarybas.



NAUJIENOS, CKifcajgfl, III. HB—g—l'l'MI 1 1LJM

KAPAI
A n ton Cechov

genįs liko sujudinti (jis turėjo 
smegenis) ir jis mirė. O po a- 
nuo paminklu guli žmogus, ku-

atrodė it ligonis.
-“Užmirštinam draugui Mu- 

škinui“.. . — perskaitėme mes.

“Kur dabar jo apgaudinėji
mai, šmeižimai, klastoš, ky

šiai?

j tė vilių ir epigramų... Lyg iki

Hamletas.

priegtam ir temti pradeda. Ar 
nevertėtų mums apleisti šia 
vietų ?

Vėjas supurtė medžius, nuo

Prie musų priėjo žmogus su 
pamėlynavusia fizionomija. Vei
das jo buvo nuskustas. Jo ploš-

atitaisė žmonių melu.
4 4-

- Aktoriai ir laikraštininkai 
surinko ant paminklo ir.,, pra
gėrė... atsiduso aktorius, klo- 
niodamas iki žemės.

j>ai, ir nukrito keli lašai lietaus. 
Vienas iš musų kompanijos pa
slydo ir, kad ncparpuolus ant

turėjus ir (kavalierius
Griaznorukovas.. “

Po pažastim jis laikė pusbutelį, 
o iš kišenės žiurėjo dešros šmo
tas.

Kur čia randasi artisto 
Muškino kapas? - Paklausė jis 
kimiu balsu. ,

Mis nuvedėme jį prie Muški
no kapo. Artistas mirė du ine-

Labai paprastai Surinko 
pinigus, paskelbė apie lai Įnik

ite 
o 

ge
li

Daug blogo, — atsiduso 
aktorius, ir jo veide pasirodė 
nuoskaudos išraiška. — Niek
šas ir niekadėjas jis buvo dėl 
manęs, duok Dieve jam dangaus 
karalystę. J jį žiūrėdamas ir jo 
klausydamas, aš aktoriaus ama
tų išsirinkau. Išviliojo jis ma
ne nuo levų, daug žadėjo, o da
vė lik ašaras ir nelaimę... Kar
lus aktoriaus likiigaas! Praradau 
aš ir jaunystę, ir dorų, ir žmo
gaus pavydalų... Kišenėj ne ka-

19-tas Milžiniškas Piknikas
— Rengiamas —

DR-STĖS ŠV. ANTANO Iš PADVOS 
į —« Atsibus —

NEDĖLIOJĘ, 13 d. L1EPOS JULY, 1919 METUOSE 
/ GEO. M- CHERNAUCKO DARŽE, 

LYONS, ILLINOIS.

ponų... Mylėjo paikų, nešiojo

neska i tč

nimas 
mirti.
Vargšas pražuvo už nieką 
dėl savo akvlumo. Karia v K

bama kibime kambaryje, 
tai pravertomis durimis 
smogė jam Į galva, kad jai sme-

Ar jus valdininkas? - už
klausėme mes jo.

.Ne, aktorius... Dabar akto
rių slinku atskirti nuo konsisto
rijos raštininko. Jus, manau, 
tatai pastebėjote... Charakte
ringų, nors ir nelabai malonų 
raštininkams.

Su dideliu vargu mes bealra- 
dome Muškino kapų. Jis susi
leido ir visai nebeturėjo kapo 

taip ! pavidalų... Mažas kryžius, ap- 
s samanomis ir sulinkęs

rūsčiuose ir pragėrė... Aš 
smerkimo tikslu tai sakau, 
taip tik... Ant sveikatos, 
rieji! Jums ant sveikatos, 
jam amžinų atilsį.

das lyg šunų, nuėstas... Galvoj 
vėjas siaučia, jokios sveikos 
minties... Atėmė jis iš manęs 
viltį, niekšas! Dar kad bučiau 
titrėjęs talentų, o dabar už nie-

Pradžia 9 valandų iš ryto. Įžanga 30c. porai

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio puikaus pikniko ir 
smagiai praleisti laikų ant tyro oro, prie geros muzikos. Kviečia KOMITETAS.

P. S. Važiuokite 22 gatvės karais iki sustos, polam Lyons karais iki daržui.

o atmintis amžina — tik liūd
numas... Duok Dieve atsiminti 
šiame pasaulyje, o apie amžinų 
- ’ ką jau!

stengiasi sutrukdyti Kami Mo- SvarbiosPrakalboslietuviam
uz amžina

lik vienas liko... Daktarai sa-
mus juk buvo Muškiuas, de
šimtis vainikų jam sunešė, o jau 
užmiršo! Kam geras jis buvo, 
tie jį užmiršo, o kam blogų pa
darė, tie atsimena. Aš, pavyzd
žiui, jo per amžius neužmiršiu.

Nemyliu nabašuinko.
■>.< 1»I <»< n » IIIIII VI v. w t-l

Pratuštifiimo Išvardapimas Liepoj 
Mes pasiūlome visuomenei šiame išpardavime 
čeverykus ir škiperius po 50c nuo dolerio.
Yra didelis čeverykų sandėlis ateinančiam rudeniui 
ir padarymui jiems vietos mes beveik atiduodame 
musu če-vt rvkus ir žemus čeverykus.

Kainos šiam išpardavimui yra veik ne
sulyginamos ir mes pažymėsimo kele
tu numerių jūsų patikrinimui.

Motorinis tamsiai rudos 
luziškom karkom, labai 
sų nūei y. 
Pirmutinė kaina $4.85. 
nimo išpardavimo kaina
Merginoms baltos skuros osl'ordai, pačios vė
liausios stailes, iraneuziškos kurkus. Pirmuti
nė kaina $7.85. Pratušlinhno CA 
pardavimo kaina ................................
Palto audeklo osl’ordai, aukštomis Irane.uziš- 
komis arba žemomis franeuziškomis apvilkto
mis kulkomis rankomis sinti. _______
Pirmutinė kaina 
nimo pardavimo

stailiškos petrenos, vi-

$2.95 •

Pratuili- $2.35kaina

Paaugusioms merginoms tamsios rudos arba 
juodos .skuros oxf*ordai, visi geros skuros, mie
los iki (i. Pirmutinė kaina 1*5.50. Pratuštini- 
nio išpardavimo dabartinė kaina $2.95
Merginoms rudos skaros Poloniai pump, pui
kus susegimai, l'rancuziskos karkos. Pirmu
tinė kaina $7.85. Pralošt i niiuo C A
pardavimo kaina .................................   .
Daug yra Jiumerių šioje sankrovoje, kuriu mes dėl stokos vie 
los šiame apgarsinime negalime pa-minėti. Bet visi veik čev 

e> rikai ir šliperiai aiškiai pažymėli musų languose ant kiekvi 
enos ]M)-ros, taigi ateikit? išankslo ir pasirinkite geriiuuaus.
šie geri davk.ii negali labai ilgai tęstis, lodei tie kurie ateis 
pirmiau įmes nauda iš šio pasirinkimo.
Ateikite pažiūrėti Į musų langus pirm negu jus pirksile kur 
nors kitur. f

NVARS.YVVSKY’S RELIABLE SHOE STORE 
1341 South Halsted Street, Chicago, Illinois?'

mirsiu, tai ir atėjau su juo pa
skutinį kartų pasimatyti.... 
Priešams reikia atleisti.

Mes palikome aktorių ant ka
po, idant jis. turėtų progos pasi
kalbėti su mirusiuoju. Pradėjo 
lyti, šalta pasidaro.

Apleidžiant kapineą sutikome 
procesijų. Vežė laidoti numirė
lį. Temo. Procesija skubino
si...

— Išbuvome mos čia tik dvi 
valandas, o jau trečia veža lai 
doti... Gal jęisiine namo, ger
biamieji? v

darė, kaip paprastai, savo vasa
linį kursų sui daug didesniu 
lankytojų skaičiumi, negu kada 
nors pirmiau. Praėjusiais kų 
tik mokslo metais mo
kykla turėjo 5000 studentų; o 
dabartiniai reakcijos pasimoji
mai, be abejo, padarys tai, kad 
ateinančia' i reguliariam šerti e- 
s Irti i prasicK.(us, lankytojų skie
čius dar labiau padidės.

Vasarinių kursų atidarymo 
dienų, mokyklos advokatai lai
mėjo legalę kova su reakcija. 
Jiems reikalaujant, cyl’-magisl-

McAdoo liepė mokyklos 
, dokumentus ir apy-

Pasimojimai ant darbinio 
ky Universiteto.

jhj. as. .kurios .buvo pažintos 
padaryt,xs nesenai kratos laiku, 
aitidiuoti teismo j ”ievaizduti. 
Pirmiau jos buvo žinioj proku-

New Yorko sdcialistai jau ke
linti metai kaip turi įsteigę vi
suomenės miicslų 
vardu Rand Scliool.
darbininkų universitetas, ir vien 
nl'iiitėlė tos rųšies mokykla Su-

leido tuja literatūra naudotas 
Lusko komisijai, nors to dary
ti visai neturėjo teisės. Taigi

lai tikras

tai mokyklai, socialistų judėji
mas šioje šaly*1 h iri ne maža

lėse. Ne vienas ir lietuviu so- 4
cialislų agitatorius yra jų lan
kęs. Veda jų, mokytojauja įo- 

! je, socialistai. Ir mokykla tu- 
' ri gero pasisekimo. Tat dabar 
reakcija susirūpinus mokyklos 
darba'is, jos stipriai augančiu

ką din* mums rašo los mokyk
los sekretorė, Berlha Mailly:

Nežiūrint, kad reakcionieriai

Piknikas su Dainomis
/J Parengtas Hl

JAUNI LIETUVIU AM. TAUTIŠKO KIAUBO

Nedelioje, Liepos 13, 1919
Į| valiomis.
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ANTRAS
RENGIA NAUJIENŲ BENDROVĖ

Nedelioj,

Rugpjučio-Aug. 10 d., 1919
ūardner’s Park Darže

123ču gatvė ir Mkhigan A vertus.

BLINSTRUPO DARŽE, 
Leafy G rovė

Dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų Choras'ir L. S. S. 138

Kviečia .1. L. A. T. K. KOMITETAS.

N-

TAUTIŠKOS ŠV. JUOZAPO PARAKVIJOS 
Ant VVeslsides, kurios įvyks 

SUKATOJ, LIEPOS 12 DIENĄ, 1919 M.
M. MEEDAžIO DIDŽIOJOJ SVETAINĖJE 

2242 West 23-čio Place.

Pra kai bose dali va ils geniausi kalbėtojai, aukšto moks
lo vyrai: kunigai ir advokatai, bus sudainuota keletu pui
kių tautiškų dainelių todėl gerbiamieji nepraleiskite šio

garbinga darbų todėl malonėkite atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai kaip vyrai taip ir moteris be skirtumo sektos ir 
aljaučianlieji, malonėkite pasidarbuoti agitacijoj dėl tei
singos pa ra k v'i jos labo, nes tai bus locnų parakvijos nuo
savybė, Kviečia ŠV. J. P. KOMITETAS.

IŠVAŽIAVIMAS
t j Jefferson girias

Rengia
North Sides Draugijų Sųryš s
Nedėlioję, Liepos 13 d. 1919

Turėsime skaniu valgiu ir gėrimu, kas tik reikalin

nas skiriamas
padarys galų tam netiesolam 
pašalinių asmenų kišimai no
sies į mokyklos dokumentus.

Teismo rekordai ,kurie dabar 
yra mokyklos advokatų ranka- 

lia dar vie«» dalykų, bu- .....
, kad mokykla jau nuo sc- 
šniipinejama, bot šnipai ne

viešam knygynui. Kviečia KOMITETAS-

lėni 
nai

areštams.

ness. t z los knygutes parašy
mų buvo areštuotas ir patsai

teisino (lai buvo jau keletas 
mėnesių atgal). Lusko komi-

tikdami su jos vartojamais me
todais rezignavo, atvirai sako, 
jogei tos komisijos tikslas tai 
ne liek žiūrėti frktų, kiek “ra
šyti laikraščiams sensacingų

AMER. LIET. TAUT. SANDAROS 
organas 

/‘SANDARA’’/ 
| Puikiausiai nušviečia lie- | 
I tuvių gyvenimą visaip? pa- B 
F šaulyje ir uoliausiai gina B 

darbininkų reikalus. Metams f 
$2.00. Skaitykite visi. Vieną 1 

numerį siunčiam pažiūrėt dykai.

. "SANDARA”, / 
Ik 366 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

bininku c-
nūs,

universitetą s.unaiki- €
tai skleidimas po visų sa imt, tuo labiau, kad ne lik so-

esanti Uždaryta. Pranešama, 
kad policijos tarnai lai šen tai

tolo. Bet visi tie gazdinimai ir 
melu skleidimai beveik nėkiiek

Telephone Boulcvard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto

vadovavo
8303 S Morgan St, Chicafo, III

unijos jų remia. •

Kratoms, kurių daryta Rand 
Mokykloj, 
pasivadinęs save Lusko komisi
jos agentu, taipjau vienas aris
tokratinės reakcinės organizaci
jos vardu l'.nliion League Cluh 
narys ir penkiadešimls penki

nariai buvusios taip vad. Ame
rican Prolective Lygos, kuri da
bar visai diskredituota ir panai
kinta.

DIDELIS NAUJIENŲ

Ik va o vakaro

I

DRAUGAI IR DRAUGES!
Naujienų Bendrovės pikniko rengėjai deda visas pastangas, kad šis pik

nikas butų dar gražesnis ir linksinenis negu buvo pirmesni Naujienų Ben
drovės piknikai.

Gardners Park Daržas, kur dabar bus šis Naujienų piknikas yra puikiau
sias. šokių vieta yra valoma ir išbarstoma — slidinamai šokant ncdulk^ 
Pats daržas yra didutis ir labai švariai užlaikomas. Kiekvienas atsilankęs 
turės progų pasimatyti su savo draugais ir draugėmis ir praleisti tyrame ore 
smagiai taikų.

'Taipgi pasimatyti su natijais ir senais Naujienų lėmėjais ir draugais. Prir 
to išgirsti ka|l)ėlojų, dainų, deklamacijų, pamals ii ir pažinti naujų žaislu, ir 
smagiai pasisukti.

Atvažiuokite visi. Kviečia RENGĖJAI.

Pradžia 10 va. tvlo Pastaba kaip nuvažiuoti: Iš visų dalių miesto važiuokite iki State St. 
ten paimkit karų su parašu 119 ir važiuokit iki 119 SI. ir Mielųgan Avė., ten, 
su pačiu transferiu nuimkit kita karų ir važiuokit tiesiai Michigan Avė.; tas
karas daveš iki pal daržo vartų.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Dakotos Padangėj

Klimatas. — Ūkininkų Gyveni
mas. Senmergių Pilis Tyruo

se. — Indi jonai.

Vėsulos arba ciklonai

Bevažiuojant man preri
jomis, kur galvijai ganosi, bu
vo matyt daug negyvų galviju 
bepupsant. Klaupiu vežėjo:

Ką tai reiškia? Kokios gy-
Mission, S. D. — Pirmiau ne

gu rašysiu apie Senmergių Pilį, 
pabriešiu keletą žodžių aplamai 
apie Pietų Dakotą.

P etų Dakotoj žemė yra der
linga. Juodžemis. Lietaus va- 
suros laiku pakankamai. Todėl 
rodos, kad ta valstija yra gera 
ūkininkauti. Gera tai gera, tik 
ne mums, lietuviams. Mes, mat, 
papratę gyventi kur žolė, kur 
medžiui, kur teka vingiuoja 
sriaunus upeliai. Pietų Dakotoj 
to nėra, čia nematyt nė jokių 
medžių, upių taipjau maža. Vi
sur tik kalnai ir tyrai. Vasaros 
esti labai karštos, kad ne vėjas, 
tai nepratusiam butų sunku iš
laikyti. Bet kasdien pučia di
delis vėjas, ir jis šiek tiek gaivi
na. Bet užtat kenkia augalams. 
Žiemos gi esti ilgos ir labai šal
tos. šiemet dar birželio 3 dieną 
iš nakties vanduo buvo padeng
tas plona ledo plutele. Ūkiniu- ‘ 
kai turi dar vieną didelį nepa- vena beveik vieni tik vokiečiai, 
togumą: geležinkeliai labai toli Dvi mylios nuo to miestelio rau- 
nuo ūkių, o šiaip keliai irgi la- domioj a apie tuzinas gražių mu- 
bai blogi. • rinių dviem augštais namų, dai-

—Ne, — sako, — čia ką tik 
praėjo bėibi saiklon .baby cyc- 
lonc), tai jis tiek gyvulių ir už
mušė.

Tokie “beibi saiklonai”, lie-

Stebiesi, kokiu budu ga-

Uos architektūros. Nežinant 
žmogų, netyčinius Užklydusį ke 
Ivivį labai nustebina šitoks re 
ginys.
Įėjo atsirasti tie puikus namai 
šiuose tyruose, kur arčiausias 
geležinkelis randasi už 40 my
lių.? Ir kas tie per namai, kas 
per pilis?

lai yra mokykla — boarding 
school — indijonų vaikams ir 
mergaitėms. Čia jie turi savo 
mašinšapę, savo skalbyklą. Turi• v • • 1 *•tuviškai sakytum smarkios vėsu- visokių ūkio padargų,

los, čia dažnai siaučia ir žmo
nėms daug eibių pridaro. Ryti
nėj Nebraskos dalyj ir Pietų. 
Dakotoj žmonės paprastai turi 
pasidarę žemėj tam tikrų rusių. 
Kaip tik pajunta, kad ateina cik
lonas, jie pasislepia rūsiuose, 
kol vėsula praeina. Tuo budu 
gelbėjasi nuo nelaimės.

Senmergių Pilis.

Dabar apie tą senmergių pilį. 
Apie keturiasdešimt mylių nuo 

. \Vciner, S. D. ir apie trįsde- 
šinit mylių nuo Valentine, Neb., 
beveik valstijos viduryj yra 
miestelis vardu Mission. Išticsų, 
pastebėtinas miestas: viso tuzi
nas namų ir trįs bažnyčios! Gy-

daržinių r tvartų. Veda platų 
ūkininkavimą ir gyvulių augi
nimą. Visa kas yra valdžios už
laikoma Mokyklos dalykų žiu
ri ir visa ką kontroliuoja jau
nos panelės amželio taip nuo 40 
iki 60 metų, kurios, sako, vyro 
nepažinojusios ir savo skaisty
bę nesuteptą išlaikiusios.

Kada reikia eit valgyti, su
skambina skambalą. Stalai bal
tai padengti, visa kas puikiai 
ištaisyta, o penkių dešimčių pa
vasarių jaunos paneles irgi pa
sipuošusios. Jų akučių žvilgs
niai kai žaibai laksto, ar neuž
tiks kokio strėndžerio akies pa
merk imo. Ir jei sveikas pa
merksi, mylės tave ir busi lai
mingas. Bet jeigu nori singelio 
kailį išnešti — nemerk, vhikine! 
Jeigu pamerkei, dumk nakties

dumk greitai, nes iki geležkelio 
stoties keturiosdešimt mylių, o 
pavežti nieks nepaveš, nes nie
kas nevažinėja.

Truputis apie indijonus.

Indi jonu i yra geri žmonės, ir 
jeigu kas baltųjų gražiai su jais 
apsieina, tą jie labai gerbia. 
Reikia pasakyti, kad jankiai 
baisiai save civilizuotais besi- 
statydami, indijonų beveik nė 
žmonėmis nelaiko. Ir nors čia 
valdžia užlaiko puikią, išpavir- 
šiaus žiūrint, mokyklą indijo- 
nams, bet nemanykite, kad daug 
ko juos išmokina. Pamoko 
kiek skaityt ir rašyt, tai ir visa. 
Aplamai, indijonai yra labai už
uiti, prislėgti žiponės. Jie taip 
ir įsitikinę, kad baltieji tai vieš
pačiai, jie, indijonai, jų nuže
minti valdiniai, ir tokie turį 
būt. Jei dar ko baltieji iš jų ne- 
atėmę, tai dėlto jie turį būt 
jiems dėkingi. O betgi juose 
dar nėra visiškai išgesęs nuož
mios laisvės jausmas. Jie trokš
ta tos laisvės, jie sapnuoja apie 
plačiuosius medžioklės laukus, 
bet realybė jiems rodo ką kita ir 
jie atsiduoda likimui. „

— Pirmas žaibas.

MIL\yAUKEE, WIS.

4 Jtįti

Ar Tamsta Norėtumėt Viena Sity Įsigyt?

■ A- ■- 
T- H

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedavoti

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skalikus į geriausią Ban
ką svirti į savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi 
troso pastangas nuomone ir medžiaga. Geriausių exportų 
žinovų subdkvizijų boduvonių. šita kombinacija padaro 
šios prapertįs geriausioms ant South West side ir suteikia 
Chicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose prapertise yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes 
ant šių praperčių dedame savo repotaciją ir kad augantis 
šios organizacijos Įnisisekymas priklauso nuo pilnai užga
nėdintų musų kostumerių. Paklauskit tų kurie iš musų 
prapartes pilko tai jie patvirtis viską, ką mes sakom.
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad VVestern Electric 
Co. ir kitos. Per šitas prapertes eina Douglas Purk eleva
torius ir yra trįs stotįs 48th Avė. (Cicero Avė.) ir 52nd ve. 
(Laram ie Avė.) karai eina per prapartes. Namai 'budavoja- 
ini kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelną. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai 
auga.
NUO LIEPOS (JULY) 20. 1919 JEINA J FAKTĄ 

PO $100.00 PROPERČIŲ KAINA, PA- 
KILA AUKŠČIAU.

Čia įsigyti savus namus vra labai limerva.
JUS GALITE PRADĖTI MOKĖDAMI KAD IR 
$10.00 J .MĖNESI ir be jokių, jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant vietos 
ir gvarantuojami visoje Amerikoje žinomos Chicago Title 
and Trust Company.
Norint .matyt šitas prapartes, meldžiam pasimatyt su ma
nim,

Adam Markūnas
Lilhuanian Dept. Sales Manager

847 First National Bank Building
Randolph 7100

Kas dienu ant properčių nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vakare.

Parkholme — Cicero. į 
Labai paranku patiems atvažiuoti arba 
Automobilius tamsta atveš už dyką.

įsigyk vieną šitų Bezidenciją Parkholnie 
telefonuokite Cicero 225.

ir tada tik suprasit jų vertę.

■

—Liepos 6 dieną SLA. 177-ta 
kuopa laikė mėnesinį )susirin- 
<imą. Be kita ko kuopa su
spendavo šešiems mėnesiams 
savo organizatorių, kadangi ant 
jo buvo kai kurių skundų pa
duota.

—LSS. 119 kuopa rengia 
draugišką išvažiavimą liepos 20 
Išvažiavimo vieta —■ gražus 
Cracker Jack miškas. Busią 
prakalbų ir šiaip dar įvairių 
pamarginimų programėlis.

— T. M.

PADĖKOS ŽODIS.

LMPS. 12-tai kuopai Water- 
bury, Conn„ tariu nuoširdų ačiū 
už gausią man pašalpą, $25.00, 
atsiųstus liepos 11 per drg. O. 
Pikelicnę.

Su tikra pagarba,
— J. Žemaitė.

Del susižinojimo su 
Lietuva.

Tiesioginiu keliu susižinoti su 
Lietuva kolkas dar negalima. 
Kada bus galima, apie tai tuo
jau bus Naujienose pranešta. 
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 įdėti konvertan ir 
užadresuoti (lietuviškai) kam 
ir kur Lietuvoj laiškas siunčia
mas, tik neberašyti “Russia”, 
kaip pirmiau buvo daroma, bet 
tiesiai Lithuania. Taip užadre- 
suotą laišką reikia įdėti į antrą, 
kiek didesnį konvertą, užlipinti 
pačto ženklelį ir padėti šitokį 
adresą: Mr. Jurgiy Savickis, 
Box 214, Copenhdgep, Den- 
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. !

Or. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINE LIETUVIŠKA

GYDYKLA CHICAGOJE
Galvos, Akiu, Ausų ir Gerklės 

Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku
mo, tąip ir kitų visokių ligų.

PARODA IR EGZAMINACIJA

DYKAI
VALANDOS:

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

1407 Milwaukee Avenue, ’
CHICAGO, ILL.

II!

Hj

Atminkite! Mes uždarome 
Suimtomis (J vai. vak. visose 
kitose dienose 5:30 Vai. vak. 
Kasdien atdara 8:30 v. ryto.

ne-

ka- 
pa-

Pratuštinimas Liepoje 
Vvru Drapanų 

$25, $30 ir $32.50 vertės 
šie yra visi au- 
kštos rųšies siu į
tai paimti iš ąįj ■
musų regulia- 41
rio sandelio. Juos galima 
gauti visų slailių jauniems ir 
seniems vyrams ir visų ma
terijų. šiame pasirinkime 
randasi pagarsėję

Kuppenheimer ir Socie 
ty Brand Clothes

Visų slailių galima rasti šia
me pasirinkime liymeninių, 
ant abiejų pusių siusisegamų, 
konservatyviu, ant vienos du- 
!?«’,•,■"*”"...$21.00

Pratuštinimas puikių sekly
čios setų

$125 3 šmotų skurinis sekly- 
^isH,s.:h " $97.00 
Š75.00 skurinis 3 šmotų sek- 
&.sH:'s. $132.00 
$200.00 skurinis 3 šmotų sek-

$155.00
Išpardavimas stalų ir 

krėslų.
$20.00 ištiesiamas ąžuolo sta
las, pasiūloma $15.15 
.<40.00 ištiesiamas stulas Wil-
Se’?“? $29.00

Pratuštinimo
Išpardavimas

RAKANDU

Pardavimas Moteriš
ku J akiu.

Extra mie
ros balti 
Gabardine 

sėjimai, za 
vejančių 

naujų va
sarinių st

alių gulima 
rasti ir ilgų 
su du žais 
modeliai 32 

'iki 38 per 
juosmenį $6 se jonas

dabartiniam išpar- ffA 
davime tiktai po 
l'x!ra mieros Voile jakes. 
Stebinančios vasarines jakes 
storoms moterims. Padarytos 
puikios rūšies gero voile Di
deliu jūreivio kalnieriu. Mie
ros nuo 48 iki 58 C* 1 
$3 vertės, po .... 45 ■ -v I
Subatoj rytą 
nuo 8:30 

11:30
iki

Slinkiems di- 
vonams šluo

tos

4 sykius per
siūta sunki
ems divon- 
ams Šluotos, 
padarytos iš 
gerų šluo
toms kornų 
(po   25c

Pardavimui 
Subatoje po\ 

pietų nuo 
1:30 iki 4:30 
Moterų 
iniai 
tai 
Pasiūti 
Jaunamo 
kelio, 
aus :i 
eslius 
ošti,

na m 
žiurs-

iš p- 
per 

tains- 
irba švi- 
, papu- 

graži- 
kišeniais 

mieros 36 iki 
'50, <$2 ver
tės. specia
liai po $1.47

Pardav'inui Panedė- 
lyje Liepos 14tą 
Moterų apatinės.

Geriausios stailes, be ranko
vių, ir plačios rankoves, pui
kios išvaizdos ................ 15c
Vaikų mėgsti apatiniai marš
kiniai, susegamu kalnieriu, be 
rankovių, rinktinos mieros 
tiktai po ........................ 7’/jc

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

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

1739 So. Halsted Street 
Chicag'), III.

, , ' , ,, ’ . . ... ' ’ , :. •' 'į, ; ' . ' i . i ' 1 '. ( i i , . į j’ , , , '

Kratytuvai Verti 
$500.oo

Dvi 40 akrų dirvos auginančios kornus bu- 
alymais. Ant vienos International kraty

tuvas nuolatos buvo vartojamas per tris metus. 
Kita nematė trąšos per septynis metus.

Tas buvo tik vienintelis skirtumas tarp tų dviejų 
dirvų. Viena išduodavo nunokusių javų virš 80 bu
si lių iš akro, kita tik išduodavo 30 bušelių minkštų 
kornų. Jeigu abiejus javus pardavus tuja pačia kai
nu, treuštu dirva išduoda $2,000 daugiau negu 
trenšta..

Ar buvo tas kratytuvas vertas $500, Taip, 
daugi tiktai iškratyta trąša ant dirvos neduoda tų 
čių pasekmių. Ta dip’a 80 bušelių kornų buvo tiktai 
Nrenšiama žmogaus, Kuris žinojo savo darbą. Jis 
maitino savo javus žinomoje mieroje. Jis maitino 
tiktai žinoma miera paskirtame laike ir tas negali bul 
pad'aryta be gero plačrai kratytojo tranšos. Žemas 
Cloverleaf, Corn King, aiba 20th Century kratytuvas 
tą padarys. Ta yra priežastis kodėl mes jų tiek daug 
parduodame.
Apsimoka tyrinėti trenšimą žinoti kas veikti ir praktikuoti 
ką jus žinote. Pamatykite vietinį agentų arba rašykite dėl 
platesnių žinių apie musų kratytuvus.

International Harvester Company
OF AMERICA inc. ., _ .

Chicago USA

Specialia Pranešimas
Ši sankrova yra vieta dėl “Over Sea’s Relief 

Shipments” (Siuntimui pagelbos į užjurj). Pirkite 
čia prekes kurias siųsite į Europą, kur kiekvienas 
dalykas yra užtikimas ir bus užganėdinti jūsų gi
minės.

Mes aprup’nome abelnai imant 50 į savaitę per 
praeitus tris mėnesius. Kodėl? Kadangi mes pa
siūlome jums prekes už kainas žemesnes šiandieni
nes prekyvietės.

Atsineškite šį apgarsinimą su jumis, jis sutei
kia jums tiesą gauti pigiau 5% ant visų siuntinių už 
$25.00 arba daugiau.

Šis Pasiulimas Geras iki 
Rugpjūčio 15-tos

Atkins & Freund
4805-13 Ashland Avė.

Naujienos

Farmos Farmos
Aš turiu gerų farmų tikrų farmų su stubom, bamem 

tvartais ir šuliniais. Jeigu jus galit įmokėti $500.00 ant 
fanuos geriausio vieto Wisconsin, aš galiu jums pritaikyti.

Mes parduodame arklius, karves vagonais ir tt. ant 
labai lenvų išmokcsčių. Mes imame miesto propertis ant 
šmoto įmokėjimo amt farmos. Duodam 10 metų ir dau
giau išmokėti fanną.

M. J. AUGULiS,
Pašauk Randolph 5757—343

Marąuette Bldg. J.40 So. Dearborn Street,

V1MNATINI8 ««GMTRUOTA8 RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGBPOBTO
VYRAMS IR 8UAUG1EMS

Akiniai 4ukao rėmuo** nuo *S.#0 tr •»- 
tftčiftu.‘ Sidabro rėmuo** nuo SI.00 tr 
ausėėi^u. Pritaikom* akintu* uftdyk*. 
Atminkit: Oalvo* *op4jima*, norvilko- 
maa, akiq skaudėjimas, nėrilhima* b 
tt yra irateiais {vairių lirų, kurio* B*- 
M būti pra*«linto* <*rų akinių pritakr- 
«o. Iltyrima* uldyk*. M parėti ar 
skauda akla. J«i Jcm raudono*. j*i kal
va sopa, j*i blogai matai, j*i akta allp- 
sta, n*tgsk ilgiau, o jiaikok pagalba* 
aptiekoj, kur kl*k vienam pritaikoma »- 
kiniai utdyk« Atmink, kad m«s koė- 
nam gvarantuojam akinius ir ktokvta- 
nam garai prirenkam.

B. H. tnSIROFF, Bk*p*rtaa Optikas __
J*4 jus sergat* ir reikalaujat* patarimo arba vaistu, ateikit pas mana. bu,a® 
tlekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu pabudmus DYK Al. Gaila 
padaryti bile koklua rusiikus valetus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru* Ai eea 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.
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tantų burelhr >— tatai, girdite, * mai ant Partijos, piktas ir ne- pradeda ką tai murmėti, 
esą “naturalis dalykas”!

“Naturalis dalykas” — kam? 
Buržuazijai ir kairių 
šiai josios opozicijai 
gailis” anarchistams!
sičius tatai duoda galimybės pu-, 
laikyti esamąją gaminimo sis
temą, ir lodei obalsis “skaldyk 
ir valdyk” jiems yra labai “na- 

'Antriesicms 
stirneriniams savo “Aš” ecm

kairiau-
- “drau- 
Pirniic-

Naujienoa •Ina liskiriant
Md»ldienius. Leidtta Naujienų Ben- 
fruvė, 1739 S Halatad St., Chicago. 
U Telefoną*' Canal 1506

< išsakomoji Kaina

Tnie translatlon flled with the post- 
nuistcr at Chicago, III. July 12, 1919 
a* repuired by the act of Oct. 6,1917

Hetiu* M.UU
*u*ei metu 150
Trims mėnesiams i.85
•viem mėnesiam 1.45
«rnan oAnetiu 7ft

•V

4 Av* • «
... 12

*0
’hfragnj.

♦ėtn
U.00
100

' ••it... ii*n»«)sn< t.65
Dvierr -nėne^ian ’ 25

U
Unn*«

Greitos 
konkliuzijos.

Karė, badas, mirties 
caro

partija skilo ir iki revoliucijos 
nesusitaikė. Skilimas buvo, 
bet sueita liko į krūvą abiejų 
frakcijų, nors aktuališko susi
taikymo nebuvo, vienok nonii- 

nališkas buvo. Bet ne lame 
svarba. Bolševikai juk hetodel 
laimėjo, kad jie Indų iš kalno 
minias prirengę atskirti bolševi
zmą nuo kitų judėjimų, o lo
dei, kad tinkamos aplinkybės 
susidėjo.
bausmių atnaujinimas, 
skolų mokėt nenorėjimas, geidi
mas Inoj gauti dvarų žemės ir 
tt. darė bolševizmo šalininkais 
net tamsiausius mužikus, kokių 
Busijoj nesloka. Bolševikams 
priguli kreditas, kad jie mokė
jo suprasti minių norus ir ūpą ir 

žinojo ką žadėti. Vokietijoj 
ir gyventojai kiloki ir aplinky
bės buvo žymiai skirtingos nuo 
Rusijos, lodei spartakams bepa
sisekė. Imant Vokietijos žmo
nių intclektuališkumą ^reikėtų 
pilnai manyti, kad jie mokėjo 
aiškiau atskirti socialistų frak
cijas, negu Rusijos kaimiečiai 
ir, turbūt, dartbininka)i. ;Juk 
pats Leninas sako, kack Rusijos 
darbininkas negali susilyginti 
su vakarinės Europos darbinin
ku. 'Pečiaus Vokietijos sparta
kams nepasisekė. Nereikia Ru
sijos bolševikų imti kaipo pa
vyzdį viskam, nes tai klaidinga. 
Juk tame pačiame numeryje 
Laisvės yra kalbama, kad patįs 
Kusijos bolševikai Anglijoj ta-

Tie patįs rusiški bol-

im kokią kitą. Jeigu Rusijos 
bolševikams prie tinkamų ap- 

ipgalėti, tai 
juk neturi būtinai reikšti, jog 
jų atsiskirimas nuo kitų socia
listų iškalno butų turėjęs ką 
bendra su išlaimėjimu. Ir A- 
merikoj turime da kitą socialis
tų partiją, kuri griežtai skiriasi 
nuo Socialist Party. Ir tūlose 

; kitose šalyse yra socialistai grie
žtai pasiskirstę, vienok jie da 
nelaimėja. Gal ifc Aemrikoj įsi- 

j kūrimas komunistų partijos nė 
ką prisidės prie proletariato dik
tatūros įvykinimo. Kartais gali 
išeiti, kad ją įvykins ir atlaikys

Naujienų straipsnis, išreiš
kiantis mintį, kad lietuviai so
cialistai Amerikoj neturi žymių 
skirtingumų ir gajėtų susitaiky* 
teveikime, davė progos Laisvei 
parašyti straipsnį!, kiliko dalis 
skamba šitaip:

“Busijoj jau nuo 1903 mo
tų socialdemoknitų partija 
skilo ir iki revoliucijos nesu
sitaikė. Iškilus revoliucijai ševikai nebūtų galėję padaryti 
— bolševikai laimėjo. Mato- to jtoties kitose šalyse, ką pada- 
mai, jie geriau mokėjo pri-j rė Busijoj. Vokietijoj mažu jie 
rengti darbininkus prie revo- butų sulošę tik spartakų rolę ar- 
liucijos ir įkūnijimo proleta
riato diktatūros,'negu menše
vikai prie buržuazinio paria-, linkybių pasisekė 
inentarizmo ir bendro veiki
mo su buržuazija.

VokicHjcs socialdemokra
tų partija buvo suorganizuo- 

, ta ant lokių pamatų, kaip 
kad Naujienų redaktorius 
norėtų matyti musų Sąjungą. 
Ten visą laiką lošė svarbiau- i 
šią rolę Kautskis ir kompani
ja. Vidurys per visą laiką 
taikė Sclieidemanną su Lieb- 
knechtu ir smerkė Rusi jos so
cialistus, kad pastarieji išsi-

ką buvo peršama kitų šalių 
socialistams imti pavyzdį nuo 
Voketijos socialistų.

Pagalios ir Vokietijoj iški
lo revoliucija ir kas atsitiko? 
Scheidemannai, Ebertai, No- 
skės ir kompanija susijungė

Apie Vokietiją irgi negalima 
taip lengvai spręsti ir taip leng
vai ją pasmerkti. Juk ir Busi
joj da kraujas liejasi ir kažin

proletariato diktatūra. Prisieis

Jo “bosas“ esąs p
Sulyginamai neblogas pionams — tatai taipjau yra 

“naturalis dalykas,* nes jie už 
' savo “aš” pasaulyj nieko dau
giau nemato ir nepripažįsta.

Bet socialistams, Markso mok 
slo sekėjams, tatai yra visai ne- 
naturą lis dalykas — didelė ne
laimė visam darbininkų judėji
mui. Populeriausis Markso 
mokslo sekėjų obalsis juk yra 
“darbininkai, vienykitės!” To
dėl tie “studentėliai,” kur taip

nebeduodama tų privilegijų, ko
kias jis turėjo Moudnavillėj. 
Čia jis yra priverstas gyventi ne 
kambaryj, bet kokioj tai klet- 
koj. Ir tai ne vienas. I kiekvie
ną klėtką sugrodama du žmogų. 
Per keturiotiką dienų pavelija
ma pasimatyti lik su vienu drau 
gu.

Debsas yra paskirtas į drabu
žių departamentą. Dirba kai- turalis dalykas”, 
po klerkas.
Boylc.
žmogus,” kaip kalėjimo įnamiai
apie jį sako.

Toliau, žiniose pridedama, 
kad kalėjimo administracija vi
sai nemananti daryti kokių ne
būk palengvinimų Debsui.

Žinios, kaip matote, nelabai 
smagios... Išpradžių Debsui bu
vo suteikta “privilegijų”.. . Šiek 
tiek žmoniškesnis gyvenimas, 
šiokis-tokis kambarys, leidi
mas matyties su draugais. Da
bar atimta ir tos teisės...

Viskas daroma “pagal moks
lo įstatymus.” Matote, staigiai 
persimainiusios aplinkybės blo
gai veikia. Kartais lokis bandy
mas baigiasi “tragedija”.
jeigu pamažėl, išlengva maino-

kliedėtųjų lapelyj, kuriems dar
bininkų organizacijos skaldy
mas yra “natūralia dalykas” ir 
kurie ant kiekvieno kampo šau
kia, jogei jie esą “tikri Markso

Bet

eina gerai. Apsiprantama...
Dėbso atvėjyj lyginai taip da

roma. Mounds^ide ka'lėjĮlmas 
(kur sulyginamai aplinkybės

gudrus šukavimas dėl jos “reak
cionierių” yra tik laikinas, pe
reinamas apsireiškimas. Suiru
tė, kurios jiems pasisekė įnešti 
į Partijos minias, praeis paliku
si už savęs būrelį piktų ir 
negudrių (sektantų, Darbinin
kų judėjimui lemta išsigydyti iš 
tų jo augimą trukdančių vočių.

♦ — Genių Dėdė.

Skandalas.
"Jeigu žmogus būti/ tikras, 
Kad jo amžius tęsis
Per tuksiantį ilgų metų,
Ką jis tik neišmoktų,, ką jis 

tik nesužinotų?
Ir visa tai jis padarytų 
Nesiskubindamas, pamažėl..” 
Taip dainuodavo senovėj an

glai...
O jeigu musų “kairieji” butų

kraštutinių  jų tikri, kad dar ryto neužviešpa
taus čia “proletariato) diktatū
ra,” tai jie butų pasistengę bėgiu 
kelių mėnesių perskaityti (arba) 
butų paprašę kitų, kad jiems 
perskaitytų) 64 puslapių Lenino

Katechizmą apie tai, ką bol
ševikai norėjo įvykinti gyveni
niai!, o neįvykino ir kų nenorėjo

—Jeigu Jus norite 
tai galite tatai atlikti 
čia nepridera...

bambėti, 
namie, o

smarkes-

karštesni katalikai. Jie

žydus skerdžia. Mat, lenkai ne 
lik dideli pabijotai, bet dar di
desnį 
senai 
kam

nis. r na, o
Jus sakėte, kad Brcžkovska 

yra “nenasaki”.. . Aš norėčiau 
žinoti ar jus esate “nasaki?”..

—Ne vieloj klausimas...
—Buržujų vuodega!... Soci- 

al-patriotas!... drožia “nasa- 
kis”.

Kvie

Greit

jie Jėzufiiką nudoligojo; 
dabar gavo progos jems 

atkeršyti. Keršija ir šaukia: ,
— Bi j šiakref nedaverką!

Iš visų lenkų gal lik vienas 
Paderevskis mylėjo ar bent pa
kentė žydui. Bet lai buvo tais 
laikais, kada žydai parsigaben
davo jį Amerikon ir mokėdavo 
jam tuksiančius dolerių vaka
rui. šiandie, kad jis patapo Len
kijos premjeras ir žydų dolerių 
jam nebereikia, ir jis jiems paša 
kė:

—Dabar, priedeliai, kita kvi-

atsuko priešais kairiuosius 
bei revoliucinius socialistus. 
Kautskiniai oportunistai, visą 
laiką stovėję už vienybę, už 
bendrą darbą, pradėjo blaš
kytis, bėgti tai prie vienų, tai 
prie kilų ir taip bebėgiodami 
pasijuto esą be jokios pozici
jos. Kairieji, visą laiką pri
silaikę bendro darbo, nespė- j 
jo minias prirengti prie so-|

letariato diktatūros įsteigimo 
pasirodė esą persilpnais jie- 
ga įsteigti tą diktatūrą. Tokiu

rodyti, kad šitas obalsis yra ne
teisingas, kad Komunistų Mani
feste yra pasakyta: “darbinin
kai, skaldykitės!” Kol šitai ne
bus padaryta, mes turime teisės 
sakyti, kad “tikrojo socializmo”

buvo pakenčiamos) pakeičiama' meisteriai yra sužinųs ar nesu- 
Atlantos kalėjimu, — kur ap- žinųs demagogai — ardytojai 
linkybės yra žymiai blogesnės, darbininkiškų organizacijų.

O kada jis bus “pripratintas” j 
prie Atlantos kalėjimo “aplin
kybių,” tai koki-nors adminis
tracija, reikia manyti, ras reika
lingu jį perkelti kitur, kur “ap
linkybės” esti dar biskutį blo
gesnės. ..

Je, dvidešimto amžiaus “mo
kslo dvasia” visur pastobiaina...

— K. Sėjikas.

Aną vakarą “heretikas” Gri
gaitis atidengė kairiesiems A- 
nicriką.

Atrado jiems nežinomą, ne-

Kolotis negražu. ..
Netoliese nuo manęs sėdi dai

nininkas. Basas...
Rangosi ir urzgia:

—Bulvės... Bupučiai...
čiai... Socialpatriolai...
kai... Pasakos...

Manau sau:
“Kompozicijas” tveria,

uždainuos apie bolševizmą...
Kaimynas tęsia:
—Ir Grigai«o nesimatyti... 

Hm... He... /
Daugiau niAo.
Tokių tai^lalykų dėjosi aną 

vakarą kuomet kairieji sužino
jo apie tai, ką Leninas sako.

Tikras skandalas...
Ką aš sakau! Taip ir turi būti.

Juk ar nėra pasakyta Šventame 
Rašte:

—Aš tikiu todėl, kad nieko 
nežinau ir nesuprantu....

Musų kai-kurie kairieji gali; 
apie save maž-daug šiaip pasa-

Skelbiama: Draugiškas išva
žiavimas.. .

Nesuprantu, kokie gali bul 
“draugiški” išvažiavimai, kada 
juos socialistai rengia. Nebent 
laip vadinamieji kairieji neįsi
leidžia taip vadinamųjų deši
niųjų, ir atbulai. Nes kuomet 
ir vieni kiti daiktai! sueina lai, 
po šimts pypkių, koks jų drau
giškumas: iš to draugiškumo 
jie, primanę, kits kitam gaurus 
rautų. — Slapukas.

Kazimieras Gugis

“Žemę” — brošiūros pavida-
Ardyli darb?i<i n Rišikas ,orga

nizacijas galima ne lik tiesiogi
niu budu atplėšiant nuo jų tam bėtk^ Leninas! Mes iiiickuomel 
tikrą skaičių narių.
tų gerai įsidėmėti tie kra.štuli- tai parašyta? 
nieji demagogai, keliantįs tiek 
triukšmo dėl išbraukimo Mi- 
clįiigano valstijos < 
jos ir suspendavimo 
Liet. Socialistų Sąjungos. Ardy
ti organizdeiją galima demora
lizuojant, klaidinant josios na
rius! Toks ardymo darbas or
ganizacijai yra daug pavojin4 

Tūlas labai kairus “studcii- gesnis, negu tiesioginis atplėšy
tas”, kuris, kaip žmonės paša- nias tūlo skaičiaus josios narių, 
koja, dvejatą metų Valparaise Vidujine demoralizacija ardo 
studijavęs bulves, viename kraš- pačius organizacijos pamatus, 
lutiniųjų kliedėlojų organe nu- Ten, kur organizacijos nariai

i nebesusitaria, mojusi ant vieni mas” apie tai, kad bolševikai 
kilų, ten negali bul kalbos nelik sugražino Adomo ir Jievos ro- 
apie pasekmingą, o ir jokį vei- jų... Ir žmonės ten magiškos 
kimą. O kada organizacija pa-’paikutės pamojime 
liauja veikti, ji neišvengiamai 
eina prie sugriuvimo.

— Mes nelikime, kad faip kal-

—Mes tikime j bolševizmą to
dėl, kad nieko apie jį nežinome 
ir nieko žinoti nenorime...

— K. Sėjikas.

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

visokius dokumentus ir popierus.
Namų Ofisas:

332$ S. Halsiod lt
Ant trečią lubų

Tcl. Drcvcr 1310

Miesto Ofisas:
s27 N. Dearborn St.

1111-13 Uruly Bldg.
Tcl. Central 4411

Tikrojo Socializmo 
Meisteriai.

šnekėjo:

negirdėjome lokių tjerezijų. Kur 
Kokioj brošiū

roj? Ant kelinto puslapio? 
Kelintam paragrafe? Kokioj ei- 

organizacL i lutėj? Kokiomis raidėmis,— 
i mūsiškes bolševikiškomis ar menševikiš-

Pasirodo, kad brošiūra “ko- 
šerna.” Raides bolševikiškos. 
Popiera4 proletariato” rauko* 
mis padaryta...

Žodžiu, viskas tvarkoj.
Stebiasi kairieji...
Hobius, Reed ir Ko. pamėg

džiodami 
Regained'

Mjltono “Paradisc 
parašė ištisas “poe-

Revu Rėvai
Sako, kad Busijoj Kas neilir- 

ba naudingo darbo, tas ir val
gyt negali gaut. Girdėt betgi, • 
kad ten didesnė puse žmonių y- 
ra be darbo. Nejaugi tie visi be-' 
darbiai vėju gyvi? I

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po piety iki 4 
6 iki 9 vakare.

—Kažin, ką jus, kairieji, da
rytumėte, jeigu kokiu nors ste
buklu Naujienos ir Keleivis atsi
durtų jūsų rankose? - paklau
siau sykį vieno kairiasparnio 
sąjungie$o.

—Aš nežinau, ale turbūt turė
tume didelės bėdos.

—Kodėl?
Na, neišmanėlis! Kągi mes 

tada beveiktume, neturėdami 
su kuo kovot no prieš ką pro
testo rezoliuciją rašyti?

ORKESTRĄ—BENĄI
■Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 491 h Court

i Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Įima sakyti Į;] jau skilus. Nepu
riems socialistams [,] pažįslan- 
tiems socialistų judėjimą tik 
paviršutinai, tas skilimas rodos 
[?] silpnėjimu socializmo įtek-1 Sjltokį “patarnavimą 
mes Amerikoj... f” 
parodo silpnėjimą socializmo tinieji straksptojai, tie 
įtekmės, bet priešingai. Tai na- Į socializmo 
turalis dalykas, tai naturalis vy- SUrado Partijoj 
stvniasis ir tobulinimasis tikro jr kurstė josios minias atakuo- 
socializmo.”

Et cetera, et eelera.
Musų “studentas” suradd nau 

ją — Ameriką. Deja, tik pripa- 
rodymui savo naujojo “atradi
mo” jisai argumentuoja bemaž 
taip pat, kaip anąmet “garsusis 
amerikietis” Cook’as, kuris 
taipjau buvo “suradęs” šiaurinį

Skilimas ne- jaj tarėsi teikti ir musų kraštu- 
l ikro j o 

meisteriai. Tai jie 
reakcionierių”

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
’• linkėse.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drovcr 8674 -

greitumu 
apsišvietę, ir inžinieriai nuvažia
vę šunims šėko piauti, o jų vie
tas užėmę darbininkai. Visa tai 
išėję ant 'naudos — darbas bu
vęs taip “produktyviškas,” kad 
po kiek laiko prisiėjo uždaryti 
dirbtuves. Tiek daug, matote, 
pridaryta įvairių daiktų!...

O sustojus dirbtuvėms, darbi
ninkams nereikia dirbti. Ar tai

Aną metą tarė Balutis tautiš
ką spyčių rėždamas: “Mes, lie
tuviai, imkime pavyzdį iš kiau
lių: kniskime visi išvien.” Kni
simo amalorių jis tarp lietuvių 
daug nesurado, bet patsai savo 
obalsį pildė orait. Tik jeigu jis 
ir Europon išvažiavęs taip-pal 
knis, aš bijau, kad kartais ne
parvažiuotų su dratu.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balionas 10c.
Prie šių kainų priskaito ma ir 

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

ti visa, kas joje nepatinka Leni
no Maskvai, lai jie sulaužė vi
sas priimtas Partijoj taisykles, ne rojus?....
Ir po visa to jie dar stengiasi ■ Tuo tarpu pats Leninas sako, 
nuduoti anais nekaltais ėriukais, kad jokio rojaus dar nėra. Jis 
kuriuos vaiko ir drasko neper- dar ateityj. Kol-kas mes pa- 

kęsime...

I joj ar Rusijoj daugiau bus iš
lieta, kol įsigyvens proletaria
to diktatūra? Ar Laisvė gali 

į gvarantuoti, kad Vokietijos nc- 
priguhn i ilgiesiems socialistams 
neprisieis sulošti svarbiausią ro
lę revoliucijoj? Ar ji gali 
gvarantuoti, kad bolševizmas 

i Rusijoj neliks jokios jiegos su- 
1 naikintas? Ar ji gali gvaran- 
i tuot, kad skaidinius socialistų 

į frakcijas ir vedimas į kraštu t i- 
nybes — šunkelius greičiau pri
artins socializmą, negu rinitas, 
taikus veikimas? Kuomi ji gali 
darodyt, kad kairiųjų socialistų 
atsiskirimas Vokietijoj butų 
privedęs prie neabejotino prole- 

I tariato laimėjimo? Juk tai tik 
imaginacijos, o ne faktai. Kam 
šokti prie konkliuzijų, kol da 
nedarodyta?

maldaujamieji Partijos
onieriui”. 1 »

Kam toji komedija?

Tas negirtas, kas sviruodamas 
kripirodamas pareina namo ir

žuazinė revoliucija ir tas at
sitiko galima sakyti, ačiū so- 
cialpatriotams ir kautski- 
niams oportunistams. Jeigu 

tarpe 
skili- 
revo-i 

liueiniai socialistai butų per-' 
(raukę ryšius su Schcidcman- 
nais, Kautskiais ir kompani
ja, tai dabar, be abejonės, Vo
kietijos proletariatas, išvien 
su Rusijos proletariatu, ap
vaikščiotų savo laimėjimų 
šventę. O dabar prisieina vėl; 
rengtis prie proletariškos re-j 
voliueijos, vėl reikia dėti jie- 
gas, vėl guldyti savo galvas.” <

Ne tiesa yra, kad jau nuo 1903 Sulyg ateinančių žinių, 
metų Rusijoj Socialdemokratų rodo, kad Atlantoj Debsui suvis “kairumą” ar

Vokietijoj socialistų 
butų anksčiau įvykęs 
mas, jeigu ten anksčiau

Debsas Atlantos kalėjime.

Išpradžių Debsas sėdėjo Mou- 
ndsvil!e‘o kalėjime. Bet birže-

perkelti jį į Atlantos kalėjimą.
Kokiu tikslu liko tai padary- 

i ta, kol-kas nėra žinoma. Iki šiol 
(sužinota tik tiek, jog Moundsvi- 
lle’o kalėjimo administracija rei 
kalavusi to perkėlimo

Cook’as tuomet sakė: Nekli
piems mokslininkams, neturin
tiems praktinio patyrimo, tatai 
gali išrodyti tik fantazija. Bet, 
gerbiamieji, tai yra neužginči
jama mokslinė tiesa. Aš pats 
ten buvau ir musų vėliava nūnai 
plėvesuoja akurat ant šiaurinio 
žemgalio.. .

Šitaip, tik kitais žodžiais, ar
gumentuoja ir musų “studen
tas“. Jisai sako, kad 
vra “naturalis dalykas,’’ 
nepermalą lik tie, kur
“paviršutiniai.* Ir that’s all.

Bet tai yra pigi, labai pigi de
magogija, kurią “praktikuoja” 
visi — “studentai” ir nestuden- 
lai “tikrojo socializmo” mei
steriai, budavojanlįs jį ant revo
liucingų frazių smiltyno.

tai 
šiito 

žiuri

Skaldyti darbininkų spėkas, 
silpninti jų organizaciją, sudra- 

pasl- skyli ją į du besivaržančių už 
dešinumą” sek

tasTikrasai socializmas yra 
kur vienija darbininkų minias, 
Si na jų organizacijas, o ne 

lo jas j besivaidijančių sek
tantų barelius. Tokį skaldymo* 
demoralizavimo darbą varo mu
sų kra.šlutinieji “revoliucionie
riai,” tie prieš nieką nesustojan- 
tįs frakcionizmo fanatikai. 
Jiems “naturalis vystymasis ir 
tobulinimasis tikro socializmo'’ 
yra visa lai kas tikrenybėje Iru 
kdo ir diskredituoja jį. Suskal
dyti socialistinę prgan'izadiją, 

| supiudyti vieną darbininkų 
būrį prieš kitą — labai jiems 
ačiū! Bet šilą darbą, kaip jau 
sakėme, varo palįs buržuazijos 
bernai. Kodėl tad musų krašlu- 
tinieji užsimanė pamėgdžioti 
anuos specialistus iš buržuazi
jos lagerio? Juk šiaip ar taip, 
“tikrojo socializmo
labai menki konkurentai: tam 
jie neturi nė reikiamų gabumų, 
negi išminties... Jų pasimoji-

Nėra ko, brolyti, skubiilties... 
Jeigu nori rojaus, tai pirma 
“čysčiaus” paragauk. Meldžia
me!

kurs svaigalų ir neragavęs šu- 
mija ir vaidams priekabią įieš
ko.

ro išnaudojimo sistemą, nedrįsk 
sumurmėti prieš dirbtuvės dik
tatorių. Tikrai taip...

Susimaišė kairieji.
Prasideda scena — “Pats ir 

Jus.”
Pats savo kalbose nieko ne

mini apie Hobius pranešimus iš 
Ruslijos.. . Budanųus Naujienų 
redaktoriumi nepaprašei štai ko
kių dalykų... Aš norėčiau, kad 
pats paaiškintum apie lai...

Jus privalėlute žinoti lai, kad 
Hobius ir Ko. nepažįsta Rusijos 
gyvenimo sąlygų Nesuprasda
mi kalbos, jie semia žinias iš 
tam tikrų žmoniųp elc...

—Pats nestoji už darbininkų 
reikalus. Smerki bolševikus be

meisteriai (jokio reikalo...
—Kodėl Jus manote, kad aš 

tiksliai smerkiu bolševikus, elc.
Paskui vartotojas žodžio pats

Tiesą pasakius, tai nėra ko 
perdaug slebėties, kad lenkai

DR. VIRG. NARBUTT
Pbysician & Surgeon 

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

3001 Wcst 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv. 
Tol. Rockwcll 1681.

Rosimos ir hrkiihs ^ano$

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington Si., Murshal! Field Annex, 18 fliorns, Suite 1827 
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1789 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare

i2th Street
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

1MPERFECT IN ORIGINAL
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True translation filed wi.h the post- 
master ai Chicago, III. July 12, 1919 
as reųuired bv tho act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios lutern. Labor News 
Service).

SERBIJA

[NubalsuotaBELGRADE.
prisidėti prie Trečiojo Interna
cionalo]. Nesenai įvyko Serbijos 
socialistų naeionalis kongresas. 
Kongrese buvo alsovaujama 
15,000 darbininkų. Vienbalsiai 
nukirta prisidėti prie Trečiojo 
Internacionalo.

Nutarta taipgi pareikalauti, 
kad butų ištraukti kareiviai iš 
Murmansko (Rusijoj) pakran
tės ir iš Vengrijos sovietų res
publikos.

Nicolo llic, Serbijos darbinin
kų vadini perskaitė raportų. Iš 
raporto, pasirodė, kad nauji Ju- 
go-Slavų valdžia taip jau perse
kioja darbininkų vadus, kaip 
Amerikoj kad yra irersekiojami

tų” agentais. Kad sustabdžius
tuos persekiojimus, darbinin-

Liko pašaukta kareiviai numal
šinimui streikierių. Bet~ karei
viai atsisakė šaudyti į savo drau 
gus.

Tuosyk tapo paseklbta mobi
lizacija, kad tuo keliu “prareti
nus” streikierių eiles. Bet ir tai 
nieko negelbėjo, parhininkai

Rezultatas to y»sd: Serbijos 
pasislėpė miškuose ir kalnuose, 
darbininkai sustiprėjo. Jų spėka 
iki liek pasididino, kad visai ne
tolimoj ateityj buržuazija turės 
nusileisti ir perduoti valdžių į 
organizuotų darbininkų rankas.

IRLANDIJA.

[DarbininkaiDUBL1N.
neužmiršta savo draugų]. Kad 
Irlandijos darbininkai neužmir
šta savo draugų, kurie kamuo
jasi kitose šalyse^ parodo sc<- 
kainas pranešimas ,kuris tilpo 
savaitraštyj “Ncw Ircland”. 
Pranešime sakoma; “Ar jus ži
note, kad Larkino brolis Petras 
(ir 11 kitų), sėdi Australijos ka
lėjimais# už tui, kad jie prieši
nosi konskripcijai?

I •
“Petras I^rkin uždarytas 10 

melų kalėjimam Ar jus norite 
prisidėti prie jo paliuosavimo? 
Jeigu taip, tai utarninke, gegu
žės 27 dienų, 1919, 8 vai. vaka
re, ateikite į Munsion House, 
kur įvyks viešas susirinkimas. 
Ten bus papasakota apie jo'tar-

nnjs kalbėtojai.”

SUVIENYTOS VALSTIJOS.

WASHLNGTON. — [Viršija 
net Keturis Senius]. \Vilsonas, 
Doyd George, Ctemenceau ir 
nesenai pasitraukęs iš politikos 
Orlando išsižiuri nykštukais su 
lyginus su R. G. Cholmley Jo- 
n<»s, War Risk Insurance Bure- 
au’o direktorium, “Keturi Di-
_______ * ....... —-------

Ar norite kad Jusy pinigai butų----- SAUGUS? . ...
PERKELKIT arba pradėkite DĖTI šiandien savo 

pinigus Į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. 

Kapitalas $550,000.00. Turtas virš 5,000,000.00.

Prezidentas

H. E. Poronto
Vicc-Prezident

John W. Gorby 
Vice-President

FAB1JONAS 
Užrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

A STATE BANK

J. R. Rolley
Pag. Kasininko

F. C. Hoebel
Pag. Kasininko

Frank L. Webb 
Kasininkas *

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Keal 
Estale, Insu
rance ir Mort- 
gage Departm.

Central ManufacturingDistrict
BANK

1112 West 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 iškokktavosim 
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 G 

iki 8 valandai.

Šitai Kur Sveikatos
Šaltinis? tai Salulc Stomick Bit- 

leris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirtnitnas vidurių ir 
dispepsij<)S, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgy tas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
sakant visas suvargęs budavau, vi- 
galvdavau atsilsėti. ♦

Kaip tik tą garbingą Salote Bit 
Icrj pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 

bonką, jo gali gauti aptiekose 
goresniuose saliunuose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS, 
616 W 31 si St., Cblcago, III 

Tol. Bouicvard 7351

UŽ 
ir 

ten 
Sa-

dieji” ifitciikė Vokietijai išly- 
gas, kurios jų pačių manymu, 
yra gan sunkios. Bet visgi yra 
vilties, kad kai-kurie vokiečiai 
nebus sunaikinti tomis išlygo
mis.

Direktoriaus Jonės pienai y- 
ra kur kas ambieioziškesni. Jei-

nič-nieko nebebūtų likę nuo vo
kiečių. Savo laiške, rašytame 
1/iržclio 23 d., į Iždo Departa
mento darbininkus jis štai kų 
sako: “Mes sumušėm# vokie
čius, bei jie nėra sunaikinti; tų 
darbų mes atidėjome ant to
liau. Ir mes padarysime tai.”

IMe prezidento Wilsono 
“trobelių” kas dėl pasirašymo 
po taika gali prisidėti dar vie
nas, R. G. Cholmley Jonės gali 
patarti Senatui, kad pastarasis 
neratifikuotų laikos sutartį, ir 

Į kad pasiųstų jį parašymui nau
jos sutarties, s u lyg kurios, kiek
vienas vokietis turėtų papildyti 
“liotirikiri” (aaužudystę) arba 
turėtų būti sušaudytas.

ST. PAUL, M1NN. [Kada įsta- 
t.ynr»i*s nėra įstatymas? ]- Kada 

įstatymus nėra įstatymu?” kad 
jo klausius) — tų klausimų ga
lima užduoti žurnalui “Ameri
ca First Magazine.”

Gegužės mėnesyj ant savo vir 
sėlių jis išspausdino raudonų

Vasario 28 d., 1919, Minuso-*

loma prasižengimu. Jų galima 
vartoti tik ant geležinkelių sig
nalams.

Tame pačiame įstatyme sako
ma, kad laikyti raudonų vėlia
vų paveikslus ir gi yra prasi
žengimas.

Žurnalų redaguoja Tom Par
ker Junkin. Jį remia St. Paulo 
“Penkių Komitetas”, kuris susi
deda iš biznierių.

Amerikiečiai, kurie gerbia į- 
statymus, labai norėtų žinoti, kų 
Burlesonas padarė, kad sustab
džius platinimų to “povojingo” 
symbolo; ir antra, ar redakto
rius ir kiti prasikaltėliai liko nu
bausti.

Daugiau to, kadangi išleista
me patvarkyme kalbama apie 
lai, jog raudonos vėliavos nega
lima vartoti lodei, kad tai iššau
kia klesų neapykimtų ir suke
lia prietarus, lai vien iš psycho- 
loginio žvilgsnio būtinai reika- 
liga nnubausti prasižengėlius.

INDIJA.

Medvilnių dirbtuvių darbininkų 
padėjimas.

Daug kalbama apie pasibaisė
tinas sąlygas, kokiose prisvilta 
gyventi Amerikos ir Anglijos 
darbininkams. Bet s|H.'Cudis 
Ix>ndono “Daily Herald” kores
pondentas savo strai'psnyj apie 
Indijos medvilnių fakrikų dar
bininkų padėjimų sako,
“nors darbininkų padėjimas y- 
ra gana blogas namie, bet čia

kad

kenčiamas.” Žemiau mes pa
duodame ištraukas iš straips
nio, kuris tilpo gegužės 23 d.:

“Bombay miesto gyventojai 
didžiuojasi to miesto gražumu. 
Ir kuomet užlipi ant kalno ir 
žuiri į miestų, tuosyk supranti, 
kad jie turi, priežasčių didžiuo-

Į kų, kurių turistai retai temato 
I ir nenori matyti. Darbininkų 

apgyventuose dislriktuose nėra 
nieko gražaus ir patraukiančio.

I i Fabrikų darbininkai gyvena ne- 
!1 aprašomai baisiose apyslovose. 

Kuomet pamatai tas apystovas 
nė kiek nesidaro nuostabu, kad 
žmones miršta nuo bado, marų 
ir choleros, kai įdusęs...

“Aš geidžiu, kad lancashirie- 
giai suprastų, jog tie žmones 
kurie gyvena tokiose apystovo- 
se yra išsilavinę darbininkai... 
Ir jie atlieka darbų neblogiau

už meškius (taiBininkus Dar- |MQ||||||||M|||||||||||||||||||^ 
bininkai nepaprastai daug ge--S t s
ria. h* kadangi saliunai duoda' 
gerų pelnų valdžiai, tai ji žiuri'

jog dirbtuvėj nukamuotus dar- 
biniukas skubinasi į sabinių...

a t vėjų yra nemokšai Ii r jie ver
žiasi miestan todėl, kad negal
imi gauti žemės. Jie nieko dau
giau netrokšta, o lik užsimirš
ti....

“Priverstinas apšvietimas y- 
ra balinai reikalingas Indijoj. 
Indijos darbininkai pasieks to
kio laipsnio susipratime, kokio 
pasiekė Anglijos darbininkai,! 
kuomet ajsiras pakankamas 
skaičius mokytojų.”

AUSTRIJA.

V1ENNA. — (Ar galimi Aus
trijoj Sivietai). Ii. M. Bndls- 
ford rašo:

kad (Itubfar viešpatauja ramybė.• • • • Tai paprasta žmonių apatija, 
kurie priprato pusbadžiu gyve
nti Neveizint to, mun tviirtina 

gerai infonnudli žmones, kad 
už dviejų savaičių vokiškoji 
Austrija nueis Vengrijos keliais 
ir įsteigs Sovietų respublikų.... 
Nėra abejonės, kad komunistų 
idėja ris labiau ir labiau pra
deda plėtoties Vienuos darbiniu 
kų ir apšviestunų tarpe. Tiesa 
ir lai, kad Paryžiaus abejotina 
dvikova Europai lemia ne ko
kių ateitį. T’eėiaiis, nors vokie
čiai ir auslralii nieko gero nesiti
ki iš Taukų Lygos, ktrrioj vado
vaus pergalėtojai, jie tuo Įiačhi 
laiku nėra linkę tvarkyli savo 

reikalus sulyg bolševikų mode
lio- Badas ir talkininkų maisto 
kontrolė privestų bile kokį vei
kimų prie saužudybės. Vien
uos gyventojai gerai tatai žino. 
Jie galvoja blaiviai ir šaltai.”

KANADA.

Vancouver, B. C. — Qkuri- 
niias pirmos didelės unijos). Pa
matas Vienai Didelei Unijai li
ko padėtas Vancouvere. Garve
žių darbininkai, kalviai ir maši
nistai susivienijo. Greitu laiku 
prie jų žada prisidėti molderiai, 
liejikai ir kiti.

Ta unija dabartiniu laiku jau 
turi 1,700 narių.

Tuo pačiu laiku liko įkurtas 
(>2(Mas lokalus, susidedantis iš 
inžinierių, pečkurių ir tepėjų. 
Narių prisirašė 600.

Plumberiai laimėjo.

Sydney, Nova Seotia. Po 25 
dienų streiko plumberiai sutiko 
grįžti darjhsui- Jiems bus mo
kama (>5c į valandų. Darbo die
na — 8 valandos.

Pirma jie gaudavo 52c į va
landa ir dirbdavo 9 valandas.

AFGANISTANAS.

London. — (Bolševikų misi
ja pas afganus). Tire Christian 
Science Monitoro atstovas paty
ręs, kad afganui pakvietę rusų 
ir vengrų korespondentus ap
lankyti “Anglo-afganų revoliu
cinį frontų.” Sųryšyj su tuo 
kvietimu bolševikų misija išva
žiavusi iš 'l'aškento į^Kabnl Al-J 
ganai, sulg pranešimų, labai di
džiuojasi bolševikų pasiseki-' 
m ai s Trans-Caspijoj.
BriDgePorT.

KONTRAKTORIUS
Carpenter & Cabinet maker

Biidavoju, taisau ii' malia
voj u namus. Dirbu ant orde
rio Store fixtures, ke Box, 
House Furni turės, Pietini' f ra
mu,, žodžiu sakand dirbu ir tai
sau kas lik randas iš medžio pa
darytas, prieinama kaina, taip
gi perku st'Hiis meilinius (laik
ius. Kri'ipkilės:

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

Phonc Catral 47.30

LIETUVIU0 tau“®1*

žinot

Niekuomet senovinėj lietuvių 
istorijoje nebuvo galima rasti 
kas butų buvę prieštarauja
ma kas link meilės ir pagiu>- 

' (lonės tėvynės. Niekuomet ne
sielgdavo įstatų, kad to arba 
kito negalima valgyti, ir to 
negalima gerti. Tiktai
me kad musų pralčviai su pa
sididžiavimu priešindavosi 
prieš toki įstatynia. kadangi 
buvo persitikrinę, kad vynas 
ir lengvas alus buvo vaistas 
vartojant juos ne po daug. 
Per luh| laikų I.enkiškai-Lic- 
I u viską Balto 
White Eagle 
pany, leidžia 
“near 
liną
sankrovose, “Ice 
lors”, aludėse, grosernėse, ir 
lt. Atminkite kas tai visuo
met buvo ir yra lietuviai iki 
pastarojo laiko.

Erelio Aludarė, 
Products Com- 
taip vadinamą 

beer”, “Piwo”, kurį ga
ganti visose saldainių 

cream par- 
grosernėse

White Eagle ProductsCompany
38’th and Racine Avenue

Telefonas Yards 158

GERBIAMAJAI VISUOMENEI:
Užsakymus krasa arba telefonu išpildopio specialiu pasistengimu, išpildydami tų pa- 

HĮ >čių dienų. , • ' '
ilIlIlIlHIIIIIIUIIIIHIIIIIIIIIilIlIUIIHIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

HKA1RDASH
Lietuvių Laisvamanių Federacijos Organas

Vienintelis Mokslo, Literatūros ir Kritikos žurnalas. Einu.vie
ną kartą į mėnesį. Žurnalas papuoštas puikiais įvairiais paveiks
lais. Kas lik jį užsirašo, tas Įsigija lokį aštrų* ginklą, kur su j3 
pagalba gali stoti j kovą su kiekvienu išnaudotoju ir visados liks 
pergalėtoju, nes kas tik vartoja tokį įrankį, tas lieka drąsiu, ener
gingu ir sumaniu kovotoju. Taigi jeigu Tamisla nori likti drąs 
iu kovotoju, tai užsira.Švk“Kard<ą”, Kaina tik 100 doleris inetan

Kas atsiųs 10 centų, tam atsiųsime numerį pažiūrėjimai.

(“KARDO” KNYGOS

Barbora Ubrika 
arba klioštorius’ ir jėzuitai

Vandens šildymui 
Patarnavymas 

Kiekvienam
Visi vandens šiklytojai par
duodama geso kompanijos 
ttas Company ,yra išbandyti 
musų pačiu laboratorijoje. Jie 

į yra teisingi ir atsargiai Įtai
somi po musų pačių priežiū
ra ir užtikr'nti užganėdini- 
mui iš visų atžvilgių.

Męs turime vandens 
šildyto jus tinkamus 

dėl —
Moderniškų namelių Matelių 
Rezidencijų 
Flatų namų 

, Apartamentų 
Restauruotų

Mums bus 
musų atstovų _ _ .
reikalavimus ir patarti kokios 
rųšicš vandens šildylojas lab- 
jau tiktų jūsų reikalavimams.

Viskas nuo ūmo automatiš
ko iki pigiai apkainuoto ku- 
b'lo šildytojo. Lengvi mėne
siniai išmokėjimai. Klauski
te bile kokioje musų skyrių

Barbcr šapių 
Bučernių 
Garages 
Fabriku ir tt. 

malonu atsiųsti 
peržkirėli jūsų

sankrovoje.
----------- —North Side • "■"»
3O?l Lirs->t» A»e. 3S« P«rk Bl»d. 

408 \Ye»t North Avė.

West Side
2142 Wett Madison St.
1709 \Ve.t 12th St.
1641 A1<lwaukee Are. >

South Sida
, 731 We«t 63>d St. 

3478 Archer Are. 
103-5 E».t 356 Si.■ 1091 iiumauMco ,
90S! Commordtl Are. 3734 W«jt 26th St. ( 
11625 Michigau Ava. 4033 We»t Madiaon St.' 
------------- -- or ......... .!
Water Heater Section I 

The Peoples Gas 
Light & Coke Co. 

Michigon Avenue at Adams Street

A. HERMANAS
JJETUVYS

MALEVOTOJAS IR
POPIERUOTOJAS
529 N. Kedzie Avė.

Chicago, HE
Tol. Kedzie 97 F 

Telefonuokite po 6 v. vak.
...................................ii ■ ■....... .........

Moterim ir Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus n«si* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 Nerth 

Robey Street 
"Vai.-—«S iki 10 a.m. 
nuo 7 iki 9 vakaro 

802 W. Me.dison St. 
11’rjfą iki 7 va L vak.

Ar Tamisfa girdėjai apie 
Barbora Ubrika?

Ar girdėjui apie jos išbūvi, 
iną 21 metus urve?

Ar girdėjai kokį valgį ji tuo 
laiku gavo ir kokie drabužiai 
jos buvo?

Ar girdėjai, kas ją kankino?
Jei ne, o žingeidauji apie 

jos visą gyvenimą, tai jsijęk 
šią knygų, nes tokios puikios 
knygos iki šiam, laikui nebu
vo. Kaina tik 50 centų.

KUNIGŲ-MINYKŲ DARBAI FILIPINUOSE.
ši kn\ga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama visos kunigėlių gy

venimo slaptybės, viršminėtose salose. Kas joje yra parašyta, tai 
tikra teisybė, nes visa medega paimta iš raporto buvusio preziden
to Tal'to, kuris buvo pasiųstas ištirti minykų gyvenimą. (

Pradėjus jų skaityti net šiurpuliai pereis per kūną, pamisimus, 
kad taip darė ne paprasti žmonės, bet musų kunigėliai. Kiekvie
nam vertėtų ją perskaityti, nes kiekvienas žmogus įgaus daug su
pratimo kaip kunigėliai gyvena. Kaina tik 35c.

BIBLIJA arba šventas raštas seno ir naujo testamento.
Kas norit ištirti tikėjimo slaptybes, įsigykit 'ją. Kaina pagal po- 

picros ir apdarų gerumą $5. 4 ir 3.
Prie progos turiu priminti, kad pas mus randasi dąug knygu 

įvairiausio turinio; kas norit žinoti, kokias knygas galima gauti 
kreipkitės laišku, o mes atsiųsime Knygų Kataliogą už dyką.

Su užsirašymu “Kardo” bei užsisakymu knygų, adresuokit taip:

1418 North Paulina Street. Chicago, III.

TEISIŲ 
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Maras.se 
Vertė V. A. Juristas.

Namb'nga knygelė ypatingai norintiems fu- 
sipažinti su įvairiomis legališkor.us teisė- 
mia. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntimu

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

Maras.se


NAUJIENOS, Chicago, III. MMMMMHV/ ■■NMMHMHaaMMBMMUMMMMMHHBMHMBMHMBMMMMBMMMMMMMMP.
Subata, Liepos 12 d., 1919

Lietuvių Rateliuose.
NORT'fr side

Draugiją Sąryšio išvažiavimas.

Rytot liepos 13, North Sidės 
Draugijų Sąryšis rengia drau
gišką išavžiavimą Į Jcffersono 
mišką. Kadangi dabar įėjo nia- 
don, būtent kad išvažiavimai tu
ri būt, taip sakant, su progra
mų. tai šituo pasirūpino ir Dran 
gijų Sąryšis: jo rengiamame iš- 
važiavme kalbės buvus is Nau
jienų redaktorius, d. P. Grigai
tis. Tatai, kurie nori išgirsti jo 
prakalbą, o kartu praleisti liuo- 
są laiką ant tyro lauku oro, te
gul neužmiršta atvažiuoti i Jef- 
ferson mišką! —Vietinis.

Iš draugijų veikimo.

Draugystė Lietuvių J. D. M. 
(ką tos raidės turi reikšti? -- 
Red.) laikė savo pusmetinį susi
rinkimą liepos (> dieną. Pakal
bėjus apie lutus draugjos rūka
lus vėliau užsiminta apie buvusį 
tautininku seimą. Kilo daug 

ginčų: vieni sako, kad seimas 
buvo reikalingas, kiti neri i- 

į kalingas. Girdi, jis pridarė blė- 
| dies, o ne naudos ir lt. Pasigin- 
i ryta ilgoką valandą ir eita prie 
| naujo dalyko. Nauji ginčai. Iš 
į visa to pasekmių jokių nebuvo, 
| nes ginčai tik ginčais ir užsibai
gė.

Beje, draugija nutarė sureng- 
' Ii pramogų vakarą dešimties me 
I tų draugijos gyvavimo sukaktu
vėms paminėti, ir pakviesti vi
sas vietos draugijas imti jame 
dalvvuma

Ar Jieškai
Laimes

e

/YTEITIS justi nepriklauso vien tik nuo to kiek už- 
sutaupote. Vienintelis pa- 
taupymas kad ir po mažai 

‘s jus prie turto ir užtikrins 
tyje.

nuo

Sutaupytus pinigus dėkite i LENKŲ BANKĄ, nes 
tuokart rasis saugioje vietoje, ir apart to gausite 
kas metas 3 nuošimtį.

J a n F. Smulski, Prcz.

North-Western Trust & 
Savings Bank

1201 Milwaukee Aventie
“BALTAS KAMPAS”

Turtas $11,500,000.00

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

VienintCIfi grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padekite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietą Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.VYRIAUSYBE:
JONAS B. BBENZA, Pirmininkas JULIUS C RRFNZA. Kasteriu- 
JONLS KROTKAS. Vice-Pirm S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI
ANT\NAS BROžIS 
ANT ENZBIGIEL 
ST. S2YMK1EWICZ 
M. S. BRENZA 

JONAS B. BRENZA,

IDN\S KROTKAS 
ZIGM. BALCZIKONIS 
JUSTIN MACKEWICH 
JULIUS C. BRENZA.

Keturių vietos draugijų nariai 
daro pastangų suvienyti josiąs 
į vieną, po vienu čarleriu ir kon 
stitucija. Jeigu tatai pavyktų, 
\Vestsidiečiai butų padarę dide
lį progresą. — Narys.

Nebetiki savo vyskupo 
dekretams.

Liepos devinta diena “tik
riems Northsidės bolševikams” 
bus istorinė diena. Tą dieną 
Liuosybės svetainėj, Lietuvių 
Socialistų Apšvietos Rimbas su
rengė referatą lema “Rusijos 
bolševikai.“ Rercrentu bu^p d. 
P. Grigaitis, o tarp jo klausyto
jų buvo “daug tikrų bolševi
ku,“ kuriems buvo lemta iicli- *
kėli savo vyskupo... Lenino de
kretais.

Buvo taip* Plačiai išaiškinęs 
Vf|lo.^iją skynimo Rusų social
demokratijos į bolševikus ir 
menševikus, nurodęs vyriausias 
lo skylimo priežastis — skirtu
mus tarp anų laikų bolševikų ir 
menševikų, — referentas pra
dėjo aiškinti kas bolševikai' yra 
šiandie. Kitais žodžiais jų 
“praktinius eksperimentus“ ta
rybų respublikoj. Tam jisai 
naudojosi paties Lenino para
šyta knygute, beje “tikrų bolše
vikų“ išversta lietuvių kalbon, 
ir tilpusiu Pearson’s Magazine 
tiltu pačios 'Tarybų valdžios pa
skelbiu dokumentu. H’elegen- 
tas nurodė, būtent, jog palįs bol 
ševikai šiandie prisipažįsta ap
silenkę su tuo, ką pirma skel
bė esant nelaužomu principu. 
Čia jliisai perskaitė eilę ištraukų 
iš minėtosios knygutės ir žur
nalo.

Po referato atsistoja vienas 
lik ras bolševikas ir klausia:

Pons prelegentas mums nu 
rodė... Aš norėčiau žinoti iš
kur jis ėmė tas žinias?....

Jo reikalavimas buvo paten
kintas. Atsistoja kitas ir vož- 
niai apreiškia:

Taip lai taip, prelegentas 
aiškina.... Bet ar mes galime 
pasittilkėti tuo, kas ten parašy- 
la? Žinote ką išdaro kapitalis
tinės žinių ageniluros... O tas 
žurnalas — mes jį gerai žino
me!

Paaiškinta ir jam, viena, kad 
korespondentų pranešimus bū
tinai reikia sklirti nuo oficialių
dok 
ja

limentų, 
nė patįs

kuriais neabejo- 
kairių-kairiausit ji

vertėjai (kadir tie nuo Pi-
ladelpės sikstryčio); antra, kad
“šilas žurnalas“ yra uolus bol
ševikų garbintojas.

Nusiramino ir jis. Tada pa
šoka trecias ir skubiai apreiš
kia:

Matai, tamsta, ant kurio 
paslaptie, ant kurio, taip parašy
ta?

Publikoj girdisi, traškus juo
kas.

Prelegentas, kad įtikinus ne- 
viernąjį bolševikų 'Tamošių, at
skleidžia vieną puslapį ir skai
to-

— Toliau? O toliau?
Prelegentas atverčia antrą.
—Dar toliau, toliau — styp- 

čiochmias kalba tas pats nevier- 
nasai Tamošius.

Referentas netenka kantry
bės.

— Tamstos —sako jis, — jei 
norite daugiau, patįs nusipirki
te... Tik apie šešiasdešimts 
puslapių knygutė. Jei gerai 
skaitysite — į tris dienas leng
vai užbaigsite...

Publika traškiai kvatoja, o 
ncvietfDa&u 'Tamošius įtrinkiu 
galvą ir tyli. Kai kur girdisi 
vienas-kitas klaikus balselis:

- Leninas taip nesakė ne, 
jis negali šitaip sakyti, negali...

Kad išgelbėjus nemalonią si
tuaciją, pašoka didelis storas 
vyras ir apreiškia: j

—Aha, padėkim sau, tamsta, 
padėkim sau sakiai, kad bolše

vikai nuvertė menševikų vai-Į 
džią... Padėkim sau, Kerpus
ius, jis žmonėms neatsakė ir, 
padėkim sau, jis griuvo...

Prelegentas mušasi į krutinę 
ir bažijasi, kad menševikų val
džios dar niekuomet nebuvo ir 
todėl šitaip sakyti jisai negalė
jęs. Ret gal gerbiamasis klau
sytojas buvęs užsnūdęs?

—Gal būt., k y ui i ai atsiliepia 
klausėjas ir atsisėda.

Buvo ir daugiau klausimų 
dėl “buržuazijos uodegų’ ir ki
tų tolygių “liuksų,” bet jų čia 
neminėsiu.

Einant iš svetainės vienas 
“geras bolševikas“ barasi:

- Nu, tu, kam tu statai tokių 
negudrių klausimų? Tą pusią-, 
pį... kitą... dar kitą... Sučiulpa t-, 
rialai dabar galės bubnyti, kad 
mes nepažįstame savo princi
pų-

Ne, socialpatriotai Šilo neda
rys. Jie pasakys įtik tiek, kad 
“tikri Northsidės 'bolševikai“ Ii 
ko nevienuos Tamošiais: nebe
tiki savo vyskupo.... Lenino de
kretams, kuriuos pripažįsta ir 
seka Visi kairių kairieji prade
dant Piladelpe ir baigiant 
“smolnij institutu,“’ ant Bluai-j 
laiidaunės. —Rep.|

BRIDGEPORT

Poseiminis tautininkų mitingas.

AVoodnuvno svetainėj (’bica- 
gos tautininkai laike liepos 8 d. 
poseiminį susirinkimą. Duoti 
apyskaita apie įvykusį seimą. 
Apyskaita labai paviršutiniška, 
betgi iš jos paaiškėjo, kad kai- 
kurie seimo rengėjai turėję 
seimo pinigų, bet dar nesą su
grąžinę kason. I)r. Draugelis 
dar turįs seimo pinigų suvir
tum 350 dolerių. Jis, tiesa, at
siuntęs tąja( suma čekį, bet už
miršęs tą čekį pasirašyti. Dėl
to susirinkime buvo didelio ne
pasitenkinimo ir aštrių žodžių. 
Dras gi Graičiunas savo trumpa 
prakalbėle sukėlė visą širšių liz
dą ant Dro Draugelio galvos. 
Nueita taip toli, kad buvo dagi 
dhiotas įnešimias išimti arešto 
va rentą, bet sefuno rengimo pir
mininkas švelniais žodžiais 
jfnip taip įsikarščiavusius nu
ramino, užtikrindamas, kad pi
nigai busią sugrąžinti, ir jis tuo 
pasirūpinsiąs.

Tolinus buvo karštų ginčų 
dėl atlyginimo p. Šimkui 450 
dolerių už koncertą Auditoriu- 
me, ir Dru-i Draugeliui! 200 do
lerių už raštininkavimą seimą 
rengiant. Didžiuma delegatų 
atrodė, kad tai perdaug riebus 
honoraras. —Narys.

Ketvirtoji kuopa darysianti
tardymą.

Dėlto, kad tie nariai, kurie 
pasiliko ištikimi socializmo 
princijiams ir Socialistų Parti
jos programui, pasišalina iš 
kažin-kur nukrypusios Ketvir
tosios kuopos ir stoja į naujai 
įsteigtos Socialistų Partijos 
Ketvirtojo Wardo Organizaci
ją, lai 4-Hoji kuopa nutarė da
ryli rustų tardymą. Tuo tari
mu, kuopos sekretorius “įtaria
miems“ nariams išsiuntinėjo 
šitokių “pavieskų“:

Gerbema Drauge
L, S, S, 4tos kp. kuąpas lai

kytam Men. Susirinkime 28 d. 
Birželiu Mildos Svetainėje Bū
va pakealtas klausimos kas 
link nauju (Anglu Brinčcaus) 
kuris paskutiniu laiku Susitvė
rė ant Bridgeporla iir parskai- 
čius venam iš Draugu minėta 
Brenčeus nariu pavardes pasi-l 
rodia jog nevena nėra augia 
bc|t visi Buvusej 4 tos k p. uo
rėj iš dog asančey kakrie atei
na ont susirinkimą ir Balsuo-

( Tąsa ant 7-to pusi.)

NEDĖLIOJĘ 
Sąkrovos Uždaros

Vasariniame sezone bendrovės sank
rovos bus uždarytos visą dieną nedė- 
liomis. Prašome visus nusipirkti vis
ką per neciėlią.

Prekybos Korporacija Palatine 
/ 1 

1112-1114 Milwaukee Avė.
1701-1703 West 47th St.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
securitv Bank of chicago

Mi|waukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetinei šalin Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

Bridgepoit Painting & Hardware Company
(Not inc.).

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

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

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3119 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

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 Si. Arti Marahfield Avė. Chicago.

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS < 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

DR. F. O. CARTER, ■ 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės. | 

Daktaro patar- ■ 
navimas gydy- r 
mui jūsų akių, H 
arba pritaiky- ■ 
mui akinių.

22 metai prie I 
State gatvės. ■ 

Iškaba besisu
kanti Šviesa. 1

Galvos skau- _ 
dėjimas, nėr- ■

vuotumas, nemiga, ir nevirš- | 
kiniinas nuolatos yra prieža
stimi akių ligos. Uždegimas, ■ 
dėmės, bijojimas šviesos, rei- ■ 
kalauja okulisto priežiūros. H 
Pritaikoma dirbtines akys, ■ 
prašalinama tonsilai, kreivos | 
akys atitaisoma.
FRANKLIN o. CARTER M. D. ■ 
120 South State St. Chicago. " 

(Antras aukštas) 
(Vienos durys i žiemius 

The l'air).
Valandos: nuo 9 iki 7. 

dėliomis nuo 10 iki 12. 
Tel. Central 837.

nuo

Ne-

DR. O. VAITUSH
Lietuvis akių 

specialistas. , 
Kodėl eiti 

pas svetim
taučius ir ni
okoti daugi
au, čia yra 
Lieutvis Da
karas, kuris 
Egzaminuoja, 
ir gertu pri
renka akin
ius. Jeigu e-
si nervuotas, skauda galvą, ir turi 
vargo su akimis ateik pas mane. 
Patarimas dykai visiems. Valandos 
nuo 10 ryto lyg 8 valandai vakare. 
1553 W. 47 ir Ashland Avė.

Phone Drover 96G0

Reumatizmas Sausgėle
Nesikankykite savęs skaus

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

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

Justin Kulis
3259 S. Halsted M., Chicago, III 

Knyga “‘ŠALTINIS SVEIKA 
108”, HUgalah <vdvt*rs

• o* 50'

i

Lietuvis Daktaras
DR. S. N A [KELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 
4712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7042 
Cicero officc 

♦847 W. 14th 8l 
VhI 1—4 p m. Ned pagal sui

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th Si

Phone Prospect 8585

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

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

Minyky 
Kunigy 
Darbai
Filipinų Salose 

žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 85e

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

Chicago, IJI.y

... K L l - .Į--------

įkaitykite ir Platinkite 
N A U J I E N AS
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na-

(Tąsa nuo 6-to puslp.)

iSubata, Iaep N A U XIE N O S, CKIcagO, III «

nuris būdamos 
S, pragianiu ir 

niekinontis taktika kuri 
priemta dližiunlos L, S, S, 
riu ii* visa pasauliu kiršinę j
siprutusi' Darb- ir obalsis yra; 
“visa' pasauliu darbininkai vie- 
nvkrtes” o jus kaip tik prešitH 
ga. S kire tos ir kavoj a t preš
tarptautini Sacializma klupdot 
Bevaliuejjine pralitorijata Reni 
damoses tuom kad dar mes ne- 
pribriaudam ir Lt. laigė remen- 
tis ant L. S. S, Kimšti, Stnii|MJ-

tūlo pramoniečių lokalo. Laiš
ke kreipiamąsi į tą dalį Soc. P. 
narių, kurie tapo suspenduoti, 
taigi “kairiuosius” socialistus. 
Raginama juos kreipti atidžios 
į pramoninį judėjimą, kitais 
žodžiais, kad jie visais galimais 
budais remtų Pasaulio Pramo
nės Uniją. O kartu ir pramo- 
niečių organą Proletarą.

Mano supratimu, tame nieko 
biloga. Darbininkus organi- 
zucti reikalinga. Bet štai ką pa
sakė musų “kairių-kairieji.” 
Toks Ketvirtosios organizato
rius, Zavė, ėmęs balso pradėjo

tarta kad kp.s. valdyba iš tir

Itos kp, narėj sekretorius Už- 
kvestu ont susirinkimą pasiaiš
kinti bo gal iš j u nevisi yra pre- 
siraše p re naujos kuopos

Postaba
laige seoinc asi drauge kviečea- 
ma atsilankiti ont susirinkimo 
ir pasiaiškinti virš minėtu Ap
kaltinimu L, S, S. 4tos kp.. pus- 
menesinis susirink, vivvks 9 d- 
liepeos O. mėnesinis susjidink.

buk jo pareiga esanti persergė
ti juos, “kati tokių laiškų nerei
kia priimti". Partija (partija 
jisai vadina Ketvirtąją!) turinti 
žinot, kad čia tveriama nauja 
partija, ir kada “jie nori musų 
dviejų dolerių!” Mes, girdi, tu
rėtume remti jų Proletarą, kuo
lu? t turime savo Degtuką... 
Gasiunas jam pastebi: “Kodėl? 
Jeigu mes organizuojame/ fede- 
reišių uniją, tai pramoniečių

cose pranešimos

Draugiškai I

J. Greenevičius.

Ketvirtosios mitingas.

Liepos 1(1 d. Mildos svetainėj 
buvo pusmėnesiais Ketvirto
sios milingas. Narių atėjo viso 
tik 57. Pirmininku didžiuma 
balsu išrinkta d. Miškinis. Po v

Bet Bimba skundžiasi, kad tie 
pramoniečiai pradėję prieš kai
riuosius vartoti “perdaug aštrų 
sabotažą"... Galų gale laiškas

Ii dar nepriklauso Socialistų National Candy Co., Orleans ir 
Partijos Ketvirtojo Wardo Or-jW. Superior St.; National Can- 
ganizacijt^i, taigi dar ^letrepni dy Co., W. Erie ir Orleans St.; 
ir kurį laiką gali pasilikti Ket- Farley Candy Co., N. Franklin 
virtojoj partijoj... Visi kiti, ir Superior St.; Shuter - Johson 
kuriuos norėta braukti, pasiro- 
.dč palįs jau iš^ibraukęt. 
ta senulė Žemaitė 
aut! Eidama į sekamąjį susi
rinkimą “pasiaiškinti” jai, tur
būt, |)risjcis als|inešli lietuviiš- 
ką kočėlą...

Mr. organizatorius, Zavė, dar 
• ižproti'siOoja, kad p'irmiinin- 
kas nemoka vest susirinkimų. 
Reikalavimas tuoj išpildyta iir 
pirmiinnku liko pats Mr. orga
nizatorius. Jalai gavęs visas 
p ją vile gi j aje rože spyčių kiek tik 
be norėdanųhi. - Beje, išrink
ta Ketvirtai partijai korespon
dentas* Juo yra d. Gasiunas. 
Jeigu tik jis rašys taip (o jis ža 
dąs rašyti Naujienoms!), kaip 
sjsirinkimai yra vedami, juo- 
1 ų pridarys užtenkamai l<adir 
r. norė.ilamąs....

Buvo dar vieniui “klausimas 
cnt dienolvarkio,” būtent dėl 
>• usirinkimų vedimo, bet jis nc- 
t lip svarbus, kad jį čia suminė
ti. • Pakaksi, —Gvaizdikas.

t’ - Johson 
' Gandy Co., Seneco ir E. Illinois 
■ St.; E. J. Broch ir Nuvclly Gan 

lai look-|dy Co., toj pačioj vietoj -Sene 
co ir Illinois gatvių.

Cigarų dirbėjų streikas.

William A. Varluuier Co. 327 
N. Wells Si. cigarų, darbininkai 
jau senai tęsia savo streiką už 
geresnes darbo sąlygas ir trum
pesnes valandas.. Prie minimos 
dirbtuvės iškabinta indžionkše- 
nai ir apstatyta policija

Mašinistų streikas.

Union Special Machinc Co., 
tarpe N. Franklin ir W. Austin 
gatvių, darbininkai tęsia streiką 
už 8 vai. darbo dieną ir dides
nes algas. Čion irgi visi kam
pai apstatyti dėdėmis. —Mėta.

TARIASI “PAGERINTI” DAR
BININKŲ PADĖJIMĄ.

Nes... bijosi pramoninio 
bolševizmo.

KAPITALAS
$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,000.00

PERKELK SAVO PINIGUS
Į LIETUVIŲ VALSTIJINJ BANKĄ

UNIVERSAL STATE BANK
Banko Turtas Jau Siekia Virš

$1,500,000.00
Ant pinigų padėtų Bankon iki 15 d. Liepos 

nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. To
kiu budu turit 2 savaiti laiko perkelti savo pi
nigus į ši parankų, stiprų ir saugų banką ir 
gauti pilną nuošjmtį nuo Liepos l mqs. ,
____ -Tzzzzzz VALDYBA 7 •/=

Joseph J. Elias, Prezidentas,
Wih. M. Antonisen, Vice-Prez., 

John I. Bagdžiunas,
Vice-Prezidentas ir Kasierius.

| Saugokite Savo Aki s j

5> lt
agi

Teisingai pritaikytais akiniais, Į 
kuomet iųs kenčiate galvos skau- I 
dėjimų, kuomet raštas susibėga j I 
krūvą, kuomet siuvate arba skai- I 
tote. Kuomet jus esate trumpa-1 
regis arba toli regis, pasitarkite Į 
su manimi pirmiau negu eisite I 
kur nors kitur. Mano 26 metą Į 
patyrimas šiame užsiėmime su- I 
teiks jums geriausias pasekmes.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

ta pr’ie “dienos klausimu.” Pir
miausia skaityta

r

narių braukimas iš Ketvirto
sios partijos, kaip ją vadina 
pats Mr. organizatorius- Čia 
jau atsistoja sekretorius ir pra
nešu, jogei jis paliepimą išpil
dęs kuošeyriausiai: visiems tre- 
imiemsiems nariams išsiimi i- 
nėjęs laiškus “su paraginimais 
pasiaišlkinti.” Nuspręsta, &ad

Grane Ko. darbiniu 
kų streikas.

‘ Lreikuoja virš septyni tūkstan
čiai darbininkų.

“Kreino” kompanijos darbi-

Kairiš,, 
nuoj Januševičius, Klauba ir keli ki-

Liepoje Pratuštinimo 
Išpardavimas

— dabar tęsiasi —

10 EXTRA S & H STĄ M PU

‘rinti” darbi-
Jicdu tariasi
už keturias

UNIVERSAL STATE BARK
3252 S. HALSTED ST. kamp. 33-ios, CHICAGO

BANKINĖS VALANDOS. Panedėliais, Seredomis, Ket
vertais ir PCtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po piety, Ut- 
arninkais ir Suimtomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vak.

1

IŠKIRPKITE ŠI APGARSINIMA
Jis yra geras dėl 10 S & H

SlempŲ DYKAI su
pirkimu už $1.00 arba daugiau 

laike šio išpardavimo

: i. Prie užvakar metusių darbą 
darbininkų vakar prisidėjo dar 
keturi tūkstančiai vyrų ir mo
terų.

Streikas, kaip sako palįs kom
panijos viršininkai, kilęs visai 
netikėtai. Darbininkai išprad- 

žių nestatę jokių; reikalavimų ir 
taip toliau.

Bet užtaigi šiandie jis pasta
le kompanijai reikalavimus: pri 
pažinti uniją, duoti keluriasde- 
šimls keturių, valandų savaitę, 
panaikinti “pysvorką” ir padi
dinti algas. Koks bus kompani
joj atsakymas, dar nežinoma. 
Bi t veikiausia ji darys visa, kad 
riiliužius savo darbininkų vie
nybę. Vakar, pav., dirbtuvė, 

nors ir tuščia, buvo apstatytą po
rciniais, o visos mašinos ūžė,

Harvester kompanijos prezi
dentas, Herold McCorniidkas, I 

ir Syvifto sker<!yklą kompanijos 
vice-prezidentas, H. Svvif’tas, I 
tariasi kaip “pag< 
ninku padėjimą,
netik už save, bet 
dešimts “dideliu c 

kompanijų prezidentus, kurie 
juos įgalioję išdirbti “tinkamų 
pienų-”

O kodėl jie lai daro? Pasi
klausykite ką apie tai Sako Illi
nois Trust and Savings banko 
prezidentas, Jonu J. Mitchellis. 
Bulenl: nesenai Chicagoj viešė- 
jęsis Sealtle’o majoras Ole Han
senas nupiešė neramumus me
džių kirtimo industrijoj. Jis pa
sakė, kad jie kilę ačiū tam, jo- 
gei samdytojai pasirodę perd-

jai nuostolių už šimtą tukslan- 
vių dolerių.

NORĖJO PASIPELNYTI

AKIŲ SPĘČI AUSTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
v Gyvenimas yra
\ tuščias, kada pra

nyksta regėjimas
ffeflEnĮĮf Į y Mes vartojam 

JsĘpy Jr Pagerintą Oph- 
thahnometcr*- Y- 
patinga doma at 

• kreipiama j vai
kus. V<U.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47st.

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Pateko naujon bėdon.

Pons VVarrcn Fairinglon, tik 
ką paleistas iš kalėjimo “ant 
papravkos,” pateko naujon bė
don: užvakar jisai tapo sučiup
tas bemainanl kraštuotą čekį. 
Pasirodė, kad viena diena jisai 
suspėjęs išmainyti tokių klas
tūnių čekių apie už šimtą dole
riu

StanislovasKokanskis
DR. M. HERZMAN

Dabar ir vėl turės grįžti

JŲS SUTAUPYSITE PINIGŲ PIRKDAMI 
DABAR ŠIOJE SANKROVOJE

The Peoples Store
11201-3-5-7 Michigan Aveiuie 

ROSELAND

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklčs ir Plaučių , 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

(Ij^npas Monroe) .
Kambarys 307. zvg •

VALANDOS 9 iki 8 LhlCflffO
Nedaliomis 10 iki L >/***VU^

t >i. 'l ik tuo skirtumu, kad prie 
ji; nė vienas darbininkas, išski- 
li nt gurina nė liūs, nestovėjo.

Darbininkų ūpas kuogeriau- 
sias. Anglai, lenkai, ir lietuviai 

visi skubia -rašosi į uniją.

mi darbininkams patekti pra
moniečių ir bolševikų globon 
Tatai, kas dedasi medžių kir
timo pramonėj, gali persi mesti 
ir jau persimeta Į kitas pramo- 
nijas. Todėl reikalinga budėti, 
reikalinga sukasti bildu, kad 
sisergėjus nuo to gresiant o 
vojaus.

šitai sakes Hansenas. O v
turiosdešimls “didžiųjų p 
gų” galvos paklausę jo per 
gėjimų ir įgalavę ponus McCorl

POLICIJOS BUDRUMAS.

Pagavo ir praganė — vagį.

40 metų amžiaus, mirė liepos 
9 d., palikdamas dideliame nu 
lindime moterį 
dukterį Stanislavą 
zimierų.

Velionis paėjo 
gub., Šiaulių miesto, 
tuves įvyks liepos 12 d. suba- 
loe, 9 vai. ryto iš namų 919 
Wcst 18th Plące Į Apvcizdos 
Dievo Bažnyčių, iš ten į šv. 
Kazimiero kapines.

. Visi giminės, draugai ir pa
žįstami kviečiami atsilankyti 
į šermenis ir dalyvauti laido
tuvėse.

Pasilieka^nubudime moteris 
ir vaikai.

Kazimierą, 
ir sūnų Ka

iš Kauno
Laido-

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

ap-

ke-

blų “tinkamų pienų.” Tie “tin

('hieagos policija be galo bū
dui. Netikite? Klausykitės, 
vienoje departamentinėj san
krovoj vakar buvo pagauta lu
ta “pasižymėjusi kriminaliste,” 
besilaikiusi pavogti vaikui.*, dū
delę. Krautuvėj bulta policijos, 
o ji labai budri - tuoj užtenii- 
jo “pasižymėjusią kriminalis-

lenai” povaliai jau aiš- lę” ir nubugdė ją moterų nuo- 
Pirmiausia bus dedama vadon No 1.

kad visų tų įstaigų mfinučių ponai 
savo belaisvės, 
niuo vandenyj, 
siprotėta,” kad 
kam nematant

STREIKŲ BANGA

Saldainių darbininkų streikas.'

Saldainių darbininkai, nepa
sitenkindami dabartinėmis dIįk^ 

' mis ir darbo valandomis, nusl^ 
i tarė streikuoti. Jie pirmiaus dir- 
( bo po dešimtį ir devynias vai. į 
į dieną, o dabar rekalauja 8 vai. 
ir pakėlimo algų. Kiek viso, tik
rai jų streikuoja, nežinia, bet 
manoma, kad gana daug, nes ne 
kuriose dirbtuvėse skobų kaipir 
nematyt. Tūlose betgi yra už-

I

tenkamai. Apie visas dirbtuves 
. apstatyta policija. Kad darbinin-

nenueitų slreiklaužiauti, čion 
pažymiu vielas, kur eina strei

kai, būtent: Pro lt and Candy Co. 
Ine., N. Jefferson ir Lake St.,

AS, ADOMAS A. KAHALAOSKAS. SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes'pilvelis buvo. Dispe? 

dja. nevirmiruas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
ubeluas spėkų ouslojima* viso kūno,'ir buvau nustojus vilties, kari 
begyvensiu. Visur ji e šk o ja u sau pagelbos. nesigailėjau visoje Aijue- 
rikoj ir už nibežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageltos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stiprini dirbt. Inkstai atsigavo. Reu 
'iiatiznias pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėŽiiuar 
iŠnvko po užmušimui visų liflų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas a» 
vaitė po buteli Salutaras, Bitleria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu Me 
radėįistci ir linkiu visiem savo draugam ir pažistamiem si toki*!* 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties p.re Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telcpbone Canal 6417 Chieago, IB.
.i. •.-.ūianT.-i-T-i'- ,r-rr•'irmr. nr^iTTTTi.iggsswavrhis

■

pastangų, 
darbininkai

Uiinkais” — šėrininkais. Vė
liau, kad parodžius, jogoi sam
dytojams rupi jų darbininkų la

ibas, bus rengiama įvairių pra
mogų dirbtuvėse, kur kompa
nijų pasamdyti oratoriai links
minsią ir mokysią darbininkus 
ir 11- Bet svarbiausia lai tas, 
kad kompanijos' turėsią nuola
tinių susižinojimų apie “dalykų 
stovį” toj ar kitoj industrijos

ti viena kiltai — “ir reikiamais 
patarimais ir materialiu labu.”

Išliesų, didelis susirupinii- 
mas!

NORINTI IŠNAIKINT “VAGO 
N U ŽIURKES,”

Įsisteigė “nepriklausomą” poli
cijos departamentu

Tėčiu us už poros 
dėdės pasigedo

l ik vėliau “da- 
bciaisvė, “nie- 

” pasišalinusi ir 
•k jos'ne j ieško

PRITARIA MIESTO TARY
BOS ŽYGIUI.

Namų savininkai, gyvenantis 
ant Western gatvės kone išimti1- 
nai vinį pritariu miesto valdi

ninkų sumanymui praplatini 
gallvę. Ypač “senųjų nuosavy
bių” savininkai. Mat, tikisi 
gaut nemažo atlyginimo už sa 

senas lūšnas bei dalį “lotų.”.vo

SEKUSI Į KETURIS 
KABARETUS.

Dabar nusitempė į kortą.

Poni ii Grace Hinkens, Butlcr 
Street Iron and Foudry Works 

, kompanijos prezidento prisiekti 
Tuo liksiu ji įsi- turėjusi daug vargo, kol jai pa-

Vyrišky Drapaną Bargmi
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservais vi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų u vaikinu galavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemų nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir ankščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir lt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dlneą iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1902

JUOZAPAS AUGAIT1S
Mjdevoju namus iš lauko ir iš 

vidaus pusės ir popieruoju kamba
rius piginus kaip kitas, o jeigu kam 
reikalinga, meldžiu atsišaukti po 
No. 3220 So. Limo St., Chicago, III. 
Tol. Boulevard 1010.

Telephonc Yards 5834

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

rins kabaretus ir kiekvieną 
kartą radusi ji su nauja mergi
na. Būtent: viena karta suV V
b’ay'ja, kitą l.unice, trecią 
Auna, ketvirtą Alice. O prie-

dėjusi jį Į garage’u su “tūla ki-

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Tclephone Yards 5032

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

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

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chronisky ligų

Ofisas :~3854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693 

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Te). Boulevard K>0

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Miciinl8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijob 
hospitalesc ir Pasck-S 
m ingai patarmių 
•ja prie gimdymo.^ 
Duodu rodą visokio 
sc ligose moterims irlS 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, Iii.

Nuo G iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

neinate? 
advoka-Įkirto kaltinamojo 

is.

American Exprbss koiupani- 
ja būtinai pasiryžusi išnaikinti 
“tas nelabu.s'ias vagonų žiurkes" 

vagilius.
steigusi net nepriklausomą po-' sisekė atitempti savo Georgą į 
licijos departamentą, kuris ru- džiodžės Sullivano kortą, kurio 
pinsis išimtinai 
minėtųjų “žiurkių.”

Sakoma, kad los pušies “žiur

lik naikinimu ji dabar prašo suteikti jai d 
rsą ir “šiek įtiek ali.monijos.

. .v<„. Buvę taip.
' kės" pereitais mėliais pridarę šokioj tusi savo Georgą po į vai-

.r

'l'amslos malonybė alsi v

lit'pė Graces advokatas kkm
Keluris kartus ji minias nevietoj: visiems juk ži 

nomn, kad meilė yra akla.
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“NAUJIENAS”
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Pranešimai
Chicagos Liet. Draugijos Savit. 

Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, liepos 13 kaip 2 v, po 
pietų Zsviązek Polck svet. 131a N. 
Ashland Avė. Draugai ir draugės, 
malonėsite atsilankyti laiku.

— Sekr. J. Kalpokus.

Indiana Ilarbor, fnd. — Liet. Vy
rų ir Moterų Apšvietus D-stės mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlio
ję. 13 d. liepos, 1 vai. po pietų, J. 
Padžiaus svetainėj 3602 Cedar St. 
Visi nariai malonėkit susirinkt pa
skirtu laiku ir atsivesti naujų na
rių. — Rast. J. Kondroška.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIU IK AlUIVĖJŲ

Ant 
visais

PARDAVIMUI
pardavimo ‘J’ool table” su 
įtaisymais, parduosiu už $20 
4258 So. Maplewood Avė.

NAMAI-žEMe Į ; NAMAI-žEMB Į NAMAI-žEME

MELROSE PARK, Il.L.
Pranešimas “Naujienų" skai

tytojams.
Norintis nusipirkti Naujienas 

atskiromis kopijomis, arba užsisa
kyti per išnešiotoji, meldžiu kreip
tis į A. Chapes, 906 — 22 Avė.

P. čeraška.
Naujienų C-irkuliacijos užiurėtojas.

I Dr-stės Meilės Lietuvių Ameriko
je atsilankyti ant pusmetinio mitin
go, kuris Jvyks subaloj 12 d, liepos, 
kaip 7:30 vai. vakare, G. M. Cher- 

1 nausko svet. 1900 So. Union Avė. 
Nariai, nepamirškitė atsilankyti ir 
užsimokėti mėnesines duokles, o 
taipgi ir posmertines. — Valdyba.

Kensington. — LMPS. 67 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks pane- 
dėlyj, 14* d. liepos, kaip 7:30 vai. 
vakare. Aušros kambariuose 10900 
Michigan Avė. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti laiku, nes turime 
aptart daug svarbiu reikalų.

— Sekr. U. Matikanienė

Dr-sfė Lietuvos V. A. No. 1 mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liepos 13, kain 1:30 vai. no pietų 
’iuvis S(|iuu e Park svet. 45 ir Pau-į 
liną gi. Draugai ir draugės, ma- 
lonėsiav boti laiku, nes turime daug 
svarbių reiku’ų apsvarstyti

— P. Rašt. D. Matuz.

Geri namai, su geru vandeniu 
elektros šviesomis, pigi ramiu, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir viš
tas. Pavieniems vyrams geras įm
inąs ir užlaikymas.

Musų kasyklos dirbu kasdieną. 
Mes turime abi kasyklas pavirUui 
ir giliai, su 3’Zj iki 5 pėdų angli
mis.

Mes nemokame už kelionę. Mes 
turime viską užlaikymui gerų žmo
nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite nrba 
rašykite:

NEW IHVEH COMPANY, 
MACDONALl), W. VA.

Ir AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA 7 pasažicrių kidp- 
tik naujas Hnynes automobilius par
duosiu pigiai arba mainisiu ant lo
to: C. S. 3346 So. Ilalsted Street, 
Chicago, III.

Kas norit mainyti automobilių 
ant namo, namas gerame padėjime 
North Sidfje. Kreiptis į Naujienas 
laišku pažymėdami imt laiško No. 2.

» So. Englewood. — l.SS. 171 kn. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, liepos 13, 10 vai. iš ry to, S. Pe
čeliūno Imte No. 8463 Gilbert Ct. 
Nariui, malonėkite atvykt laiku, 
nes vra labai svarbių reikalų.

_  Rast. P. Kanašonaks.

Roseland. — LSS. 134 kp. •udrln- 
kimtis Ims nedė’ioj. lie”os *3. 10:30 
vai. ryto, 9-to VVardo S H’ialistų sv. 
ant trečių luini, 11100 Michigan Av. 
Visi neri”! ma’<'nkAte būt. nes lai 
uusmeHnls susirinkimas. Atėjo ir 
Musų Tiesa,, gausite.

— 1). K. Sabaliauskas, Org.

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

I 11 TĖVIŠKAS MOTELIS 
160G So. Ilalsted St., Chicago, III.

asmenį IIEAKn.HMAI

Cicero. — Cicero Lietuvių Lino- _ 
sybvs Namo Bendrovės ščnninku > 
susirink'mas įvyks panedėlyji\ lįe- 
pos 14 d. 7:30 vai. vakare 
svet. 1500 So. 49th Avė. 
kitę visi šėrininkai būti I 
svarbių reikalų aptart.

Malonė- 
laiku, bus
Vadyba.

susirinki*

REIKALINGA 25 merginų 
dirbtuvės darbų, $14 i 
kinantis, $17.20 savaitė 

American Insnlated 
Cable Co., 

954 Wesl 21 st St.,

prie 
savaitę mo- 
nuo šmotų. 
\Vire &

Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Turi mokėti kalbėti lietuviš
kai, angliškai ir lenkiškai.

Chas Zube,
12022 S. Ha'sted St. W. Pullman, III. 

Tel. Pullman 3611
SLA. 176 kp. mėnesinis 

mas bus 13 d. liepos, 1'homo Ma- 
žrnio svet. 3834 So. Kedzie Avė. 
kaip 1:30 vai. po pietų, garini, 
kurie esate užsivilkę su mok«*čiais. 
malonėkit atsilankyti ir užsimokėti

— Rašt j. A. Povilaiti*.

kuris 
nus

kriaudė. Jeigu sugrįš bus viskas do
vanota. Kas pirmas man apie jį pra
neš gaus $15 dovanų.

Anelė Bitailtaitė,
3231 Auburn Avė., Chicago, III.

Pajieškau Augusto Pociaus, 
prasišalindamas nuo manęs RANKOMIS DIRBIMŲ GUZIKŲ

Chicagos Lietuviu Vyrų < h('»n ’e- 
peticija bus ryto, liepos 1d, Mildos 
svetainėj. Pradžia kaip 11 vai. ry
to. Nariai prašomi susirinkti pas
kirtu laiku. — Sekr. M. M. Juodis.

ĮIEŠKO DARBO

Mes gaHtn<> panaudoti greitai bi
le kuri skaitlių prityrusių rankomis 
siuvėjų, taipgi merginų mokvties 
dirbti guzikų skylutes, finišiuoli ir 
arn: hole basting. Mokama 
mokestis laike mokinimosi. 
šaukite i dirbtuvę artymiausią 
i amų.

gera
jūsų

Mokslo I)r-jos Ir Pol. Kliubo vei
kiančiosios komisijos posėdis tins 
ryto, lie|Mis 13, Ažuko svet., kampas 
33 ir Auburn gatvių.

— M. M. Juodis.

PA.I IEŠKAU darbo prie duonos 
išvežiojimo. esu patyrus tą darbą, 
galiu dirbti su arkliu arba su au
tomobiliu. Kam reikalingas toks 
žmogus meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu:

T. J. Milčkis,
3833 S. Emerald Av. Chicago 

Pirmos lubos nuo užpakalio

520 So. Wells St.,
35 So. Markei St.,

1922 So. Halsted St..
1313 N. Wood St.,

823 So. Triop ,Vt..
Wa.shtenaw A l’Jth Sts.

North Sidėa Draugijų Sąryšio ren 
gia išvažiavimą į Jefferson girias 
nedėlioj, 13 d. liepos. Kalbės thg. 
P. Grigaitis. Visus kviečiame at
silankyti. — Komikua .

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

I*. P. D. Unijos susirinkimas į- 
' \ ks 12 liepas kaip 8 vai. vakare, 
Aušros svetainėj. 3001 S< . Halsted 
Street. — Raštininkai

RUIMAS ant raudos vienam arba 
ir dviem, garu apšildomas, e’ektros 

•šviesa, telefonas ir kiti visi pato
gumai. Atsišaukite

2911 W. Adams St. 2nd 1*'., Chica
go, III.

KELNIŲ OPERATORIŲ. Mes ga
lime panaudoti tuojaus kišenių dįr- 
bėiu ir operuotojų, prityrusių prie 
vaikų knicke’bockers. Taipgi mer
ginu prie mašinų, norinčiu išmokti 
onerav'mo. Gera mokestis, 
kaina laike mokinimosi.

Hart. Schaffner A Marx, 
1922 So. Ilalsted St.

Mo-

Tėvynės 
susirin- 

Lietuvių 
Pradžia

West Pullman. — D-stė 
Mylėtojų No. 2 mėnesinis 
1.imas įvyks (Kada? Red.) 
svet. 11946 So. Ilalsted St.

pietų. — KomLetas.

PASIRANDAVOJA ruimas dėl 
;k:no arba merginos.
3537 Honore Av. ir 35 gat. 1 Hoor

REIKAI INGAS vyras prie raišio- 
limo nopierų.

Peonlcs Iron A Metai Co., 
5835 So. I.oomis St.

3 v«l. j k. RE1KIA DARBININKŲ

LDLD.
draugišką
miškus, nedėlioj, liepos 13 d.
puikus programas. Visus kviečiame
skaitl'i.gai dalyvauti. — Komitetas.

1-mas Apskritvg rengia 
išvažiavimą į Jefferson 

Bus

Melrose Park, 111. — LTDK. Algir
do mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj liepos 20 d., kaip 1 vai. 
po pietų Frank ir James svet. Prie
žastis nukėlimo susirinkimo iš 13 
d. liepos italų piknikas. Savininkai 
atiduoda jiems svet.

— RaŠt. Ant. Jasinskas.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVE REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GAIPTŲ PAGELBSTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES-

PAAIŠKINLMŲ PAS:
LIBERTY LAND AND 

INVESTMENT CO.
So. Hnlsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI
PARSIDUODA duonkepykla la

bai geroj vietoj ir gerai išdirbta 
per daugel melų parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite:

K. .laimintas.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

33" 1

Roseland. — LMD Aido choras ir 
LSM. Ratelis rengia draugiška' iš
važiavimo į Washington Heights . - 
miškus (tarp 107 ir 108 gatves ir 
Barine Avė.) nedėlioj, liepos 13 d. 
Visi kviečiami atsilankyti į Ši išva
žiavimą. — Komisija.

REIKIA leiberių | fandrią, pasto
vus darbas.

Link Beit Co.,
39 St. A Stevvart Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA šiaučiaus biznis, 
visi įtaisymai, gali pirkti viską ant 
syk arba vien tik mašinas. Atsi
šaukite 520 E. 79th St. arba pas sa
vininką

Joe Shoampi
7820 So. Ilalsted St., Chicago, III.

REIKIA patyrusio shearmeno į 
serap iron vardą, pastovus darbas, 
gera mokestis Klauskite Mr. F. 
Koeneke.

Harris Bros Co.,
35 and Iron Sts. Chicago.

PARDAVIMUI pigiai pikčernė ar
ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreipkitės j

K. JAMONTAS, 
1739 So. Ilalsted St., Chicago, III.

Kenoaha, Wi«. — LSS 59 kp. Ai
do choras rengia draugišką išva
žiavimą į Ištinę (?) miškus (prie 
Hollaad Avė.) nedėlioj,, liepos 
Bus prakalbų, dainų ir tt. 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

13.
Visus

BFIKIA moteries rinkt skudurus 
pastovus darbas, gera mokestis.

L Anderman, 
1312 W. 59 Si., Chicago.

SMULKMENŲ groserio ir Ice 
Cream ir saldainių sankrova par- 

I davimui. Turiu parduoti iš prie
žasties ligos ir negalėjimo dirbti 
darbo.

5823 West 22nd St., Cicero, III.

Springfield, III. — LSS. 29 kp. mė 
nosinis susirnikimas įvyks nedėlioj 
liepos 13, Red Mens’ svetainėj 22814 
So. 6 Si. Pradžia kaip 2 v. po pie
tų. Nariai prašomi ateiti laiku, 

— Komitetas.

St. Charles, III. — LSS. 177 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, liepos 
13, kaip 2 vai. po pietų Glamžos 
svetainėj. Visi draugai privalo atsi
lankyti, nes turim daug svarbių rei
kalų. — p Valentas.

IU IKAI INGA merginu — paty- 
i »• mokvties vurtoti > ’*

šalta kHji. košelę ir tt. padengimui 
ir painiišiiinii navythilus spintų ir 
skrynių. Darbas panašus dirbi
mui poperinių dėžučių. Gera mo
kestis ir darbo sanlygos. Rašykite 
arba ateikite ir pasimatykite su 
mumis.

Kni kerbocker (’ase Co..
225 N. Clinlon St., Chicago.

PARDAVIMUI pigiai saldainiu, 
cigarų, cigaretų, tabako ir visokių 
smu’ktnenij sankrova. Renetas $lfi.

VVę’Ht IBtli St.,

.leprų kas norėtumėte taisyti Sto
ro *’r»»nt'», t:»i aš turiu g<*ras duris ir 
stulnus ir visus dėl stiklų kapams 
duris aržuolinės yra tai galite už 
pusę kainos gauti. Atsišaukit tuoj.

Jurgis Virbalailis.
4148 So. Savvyer Avė., Chicago, III,

kalų.

22 kp. ir LDLD. 45 kp. drau-LSS. 
giškas 
mi 
Bus programas, _____ ______ ..
čia, T. Dundulis ir kiti- Kviečia
me visus atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

REIKALINGA merginų ir moterų 
prie lengvo dirbtuvės darbo, taipgi 
mokytis austi Gera mokestis, 
tovus darbas visa meta. 

Olson Rug Co., 
1508 W. Monroc St.

Pas

škas išvažiavimas į Jeffersono 
iškus j vyks nedėlioj, liepos 13 d. i 
us programas, kalbės Andridevi-*^

parsiduoda labai pigiai 
ICE KPIMINR. KENDŽIŲ IR CI
GARU STORAS. PRU’ŽASTLS PAR
DAVIMO KINU I KITĄ BIZNI. AT
SIŠAUKITE GREITAI.

VICTOR BAGDONAS.
3231 SO. RAUSTEI) ST., CHICAGO.

West Pullman. — West Pullmano 
4rių Draugysčių Sąryšio susirinki
mas |vyks 12 d. liepos, Lieutviu sv. 
11946 So. Halsted St. Pradžia 1 
vai. po pietų. Draugai imdonnė- 
kite atsilankyti paskirtu laiku, nes 
turim duug reikalų.

— Sek r. S. Ti lu i kas.

Mes norime nenešti kas Imk ne iš
kėlimo musu dirbtuvės iš 733 Kar
inu’ Av<‘. i musų naują šviesią dirb
tuvę prie 823 So. Tripp Avė. ir rei
kalaujame sekanči” darbininkų:

G«iziku sk'Jučiu dirbėjų
P'rmu bcisterių
“Flbnv’ sonm and bent” dirbėju
P’:» visokio darbo operuotojų 

merginn pr;e mašinu.
Har* S”haffner Marx,

♦ 823 So. Tripp

PARSIDUODA ąiskriminė ir leng 
vii pfiimų, cigarų ir tabako s.inkni- 
va. viena arba su bildinpi, bildm- 
pas yra mūrinis ir geram stovyj, 
freėlos durys nuo krutamųjų pa
veikslu (teatro). Parsiduoda labai

ir

Lietuvių Janitorių vyrų ir moterų 
pašelpinio kliubo pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj. 13 liepos, 
1 vai. oo pietų John Engei svet. 
3720 W. Harrison St. Draugai ir 
draugės, malnoėkite būti laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų apsvar 
styti. — Nut. Rašt. F. Stiško.

PARSIDUODA 2 tonų Aulo car 
Tiurkas 1917 m. geras anglims ir 
krautuvėms ir 2 Biucko Truckas ’18 
% tonų dėl Crosernės arba dėl ki
lu lengvų dalykų visai kaip nauji, 
priežastis pardavimo išvažiuoju iš 
miesto. Atsišaukite kuogreičiau- 
.iai $650, tarp 4 ir 8 po pietų.

5439 So. Bobey St.’

RAKANDAI

PARSIDUODA PIGIAI 3 LOTAI 
ant kampo ir gražioj apielinkėje 

i VVcstern Avc., ir 63-Čios. Parsiduos 
pigiai nes savininkui yru nciitbuti- 
nai reikaljnga pinigai. Atsišaukite 
pas

A. GRIGAS A CO.. 
3114 So. Ilalsted St., Chicago, I1L

5 AKRŲ FARMA.
Gyvenkite laukuose kur jus gali

te tureli savo vištų, karvių ir kiau
lių ir patįs augyti savo daržoves ir 
tuo pačiu laiku dirbti Chicagoje ar
ba arti dirbtuvėm Ten kur yra arti 
darbo. Nemokėkite visko ką, jus 
uždirbate už pragyvenymą. Ant 
tos ma/o.s ūkės jus galite sumažinti 
jūsų groserio bilus ant pusės ir Ino 
pačiu laiku jūsų žemė augs vertėje 
kas melas. Saugiausias iuve tmen- 
lus pinigų sviete yra geras šmotas 
žemės mfi Cbicagos. Ateikite, te- 
’efonuokife iirhn rašykite, F. J. 
Scib'or, Romu 40, 106 N. La Šalie 
St. Tel. Ma'n 2013. Nedėliomis ir 
vakarais. 2016 Armitage Avė. Tgl, 
Armitagc 1570.

TIKTAI ši MF.NES1
Už $60 nupirksi pulkų tikros sku- 

ro« seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
di/»ų, vertas $175. Mes esame pri. 
versti taipgi pratuŠtinli daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PR1- 
S1UNC1AME Už DYKA. Priimsime 
l.ihertv Bonds.
VVESTERN FURNtTURE 8TORAGE 

2810 W. Harrison st.
\tditru nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė 

įlomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų tie- 

praleiskite šio bargeno. Puikus 
IMayer Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisinga pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsnis Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Besidencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, Iii.

NEPAPRASTA PROGA 
,’sjgyti 

5 AKRŲ FARMA.
Kuri randasi arti Cbicagos ir ge

ležinkelio stoties, šią žemę galima 
nupirkti labai pigiai ir lengvai mė
nesiniais išmokėjimais Ši žemė y- 
ra juoda ir trąši ir augs viskas. 
Jus čia galite gy venti laukuose, tu
rėti vištų, kiaulių, karvių ir augyti 
daržoves ir Ino pačiu laiku jus ga
lite dirbti Chicagoje. Rašykite, te- 
lefoniiokitr arba ateikite pas mane 
šiandien ir Iri* kilę man jums pa
rodyti kaip jus galite tapti nepri- 
gulmingas už mažai ninigų.

Paul Baubly,
Room 40. 106 N. La Šalie St., 

Tel. Main 2043

PARDUODU rakandus: 1 seki, 
setą, 2 karpetas, 2 stalu, 2 lovas, 2 
“bookcases”, 2 komodas, 1 fonofra- 
fą. Turi būt parluoti šią savaitę; 
pigiai. Kreipkiteės bile kada.

3044 So. Union Avė., 1 lubos.
ANT pardavimo eleetrie pianas, 

beveik naujas. Parduosiu pigiai.
4258 So. Maplevvood Avė.

NAMAI-ŽEME
FARMOS.

Tiems, kurie norite gyventi ant 
farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolonijoj yjlnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia z žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie gęležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų su daugeliu žuviu. 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerį. 
Galit pradėti dirbti farmą su $100 
ir nejusit kaip turėsit savo farmą 
išmokėta. Ir mes duodame darbą 
iipt farmų katrie pirks farmas ii 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilną preke ir imam lotus kai|>o da
lį įinokėjimo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius.
SANBORN COMPANY, 

Eagel River, \Visconsin.

Farmų Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra 

riaušia vieta, lietuvių farmerių 
Jonijoj Wis. 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 
■r npie lietuviško miestelio, WOOD 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
ta, Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
rį. Galite pradėti pirkti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farmu.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėj*} po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip Wisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu farmu, o jums bus 
nrKlnstn knygele .«»» >> t c<n i >, is .>>«• 
:i tekinimais, paveikslais ir žcmla- 
piais,
Liberty Land & Investment Co., 

3301 So. Halsted St.. . Chicago. III

Me
ko

PARSIDUODA GERAS MURO 
namas dviejų auuštu no 4 ir 5 kam
barius; namas randasi lietuvių apie- 
lintAje a n* Bridgrnnrto; vertas 
$3500 parsiduos už $2500, pusė rei
kia įmokėti. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Ilalsted St., Chicago, III.

PADAVIMUI muro cottage 12 
kambarių, 2939 So. Halstcd St., 
rendos neša $312.00 į metus. Ge
riausiu pasiulijimu numirksite nuo 
savininko Priešais Parką. Savinin
kas turi parduoti išvažiuodamas iš 
miesto. Atsišaukite i 2959 Parnell 
Avo., 1-mas aukštas Mr. Bilek.

JEIGU NOKI PARDUOTI savo 
nraoerlis, namus, farmas, lotus, 
duokit mums, mes jums parduosim 
ieigu norit išmainyti išmainysim į 
trumpą laiką, mes parduodam dau
giausia namu ir kitokio nuosavibių, 
mes nereikalaujam didelio užmo- 
kesnio už musu darbą, kuriems lo- 
’i atvažiuoti galit prisiųsti imt laiš
ką surašydami visą nuo,savybės bū
dą ir kiek kainuohi.

C. P. SUROMSKI CO., 
R F AL FSTATF.

3316 So. Ilalsted SI., Chicago, III.

Ant pardavimo 2 lotai, ant 41 mos 
ir Western Avė., arba mainysiu 
ant nropertčs.

MėKinley 2045, 4258 So. Maple- 
vvood Avė.

KAS turite laukuose namą arba 
farmą ir norite mainyti į miesto nu 
mą meldžiu atsišaukti į savininką

J. V.,
2802 So. NVallace SI., Chicago.

į’ARDAVIMl I — didelis barge- 
nas, muro namas 2 flatų, 8 kamba
rių ir garage. Kaina $3060.00.

2713 Emerald Avė., Chicago.

$1000 žemiau kainos, medinis na
mas pardavimui. Del platesnių ži
nių atsišaukite į

M. Shuster,
1025 West 20th St., (’bieago.

BARGENAI. '
Dar turime keletą gerų namų pi

giai parduoti, labai gerose /ietose 
ant Bridgeporto, Brighton Parke ir 
Mai'(|iiettc Parke. Gali dar išsiiiuk- 

ili namą pagal savo norą ir su mažu 
Į įmokėj:mu galėsite nupirkti. Pas 
mus tuksiančiai yra pirkę namus ir | 
vi-i yra užtpmčdinli. 'lodei nieko 
nelaukdami atvažiuokite ir išsirin
kite ta ka tamstos jieškote .

P \' SUd’ODA vienai famihj.ii 
mūrinis r ainelis, su geru beiscim li
tu, šviesus iš abiejų pusių. Kaina 
tiktai $1400.00.

PARSIDUODA muro apačia o vir-1 
šus medžio 2jų familiju namas. 4-6 
kambarių su visai gerais įtaisymais 
viduryj, Barnios neša 14 procentą 
už $.2000, tik $300 įmokėti o liku- 
snus raudos išmokės.

PARSIDUODA naujas me<li lis 
biznevas namas ant cementinio fim- 
damelo su pirmos klesos įtaisymais, 
geso, elektra ir maudykloms dide
lis storas su kambariais ir viršui 6 
kambarių lU-las, taipgi su beismen- 
tu ir su didele pastoge, su gražiai į- 
l.asytu jardu, šiandieniniais ir ki
tai įtaisymais. Galima pirkti su biz
niu arba be biznio. Randasi Briu.h- 
ton Parke. Parsiduos daujr pigiau 
negu kainavo pabudavoti, nepraleis
kite progos.

PARSIDUODA labai pigiai 2 nauji 
mūriniai namai su didelėms bar- 
neins dėl automobilių, labai gražioj 
vietoj, neša gerą randą ir galima 
nupirkti pigiau tuksiančiu negu kai
navo pabudavoti.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas 3 familiju su beismentu ir auk
štu (pastoMe) su visais puikiais į- 
taisymais. bus parduotas pigiai .

PARSIDUODA 4 familiju mūrinis 
namas 4 fletai po 4 kambarius, ne
ša 14 procentą randa bus parduo
ta už $38(19.

Visi virš minėti bus parduoti su 
visai mažu įmokėjimu.

Dar turime keletą kitokių BAR- 
GENU, meldžiam ateiti, o mes jums 
parodysime. Pirkite pakol pigiai 
dar galite gauti, anl virš minėtų na
mų yra proga padaryti geras pelnas 
kas tik pasiskubins nupirkti.

Liberty Land & Investment Co.. 
3301 So. Ilalsted St., Chicago, III.

FARMA.
80 ukerių žemės Michigan, 1% 

mylios iki miestuko# arti didelių fa- 
bričnų miestų, 40 akerių dirbamos, 
40 akeriu ganyklos, aptverta tvoro
mis, didelis sodnas, arti ežero. 
Kaina $1900, mainom ant miesto pro 
pert ės.

United Land & InvestmČnt Co., 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

PARSIDUODA naujas 4 ruimų pui 
kus mūrinis namas ant 1 pagyveni
mo. Elektrikas, vanduo ir gezas y- 
»a įvesta. Parduosiu pigiai ant grei
to išpardavimo. Kreipkitės prie 
savininko 4948 So. Tripp Avė.

Galima privažiuoti Archer-Cicero 
karais

PARDAVIMUI pigiai 2 kampiniai 
lotai prie 44 ir Rockvve’l St., arba 
valiu mainyti j namų. Išvažiuoju i 
kitą miestą. Atsišaukite greitai. 
Mis. M. Anderson, Imas flatas už
pakalyje. Nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
3512 Fmerald Av., Tel. Boulevard 
1936, Chicago.

EXTRA bai gai n 2851 So. lune- 
D’iild Avė. parsiduoda 3 Halų mūri
nis namas po 6—6 6 kambarių, kai
na $3500.00.

(’iemans Mikutailis 
903 W. 33 St., * Chicago, III.

PARDAVIMUI namus Brighton 
Parke, 2 lotų, anl labai lengvo iš
mokėjimo. Mažai tereik įnešti. 
Galima laikyti kiek tik norite žąsų, 
ančių, vislų, kiaulių, 2 karves. At
sišaukite vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
vakare.

Petras Riškus,
2837 So. Emerald Avė., Imas aukš

tas iš priešakio,
i

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalų.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpino-designing ir siuvimu 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bite taiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialiA- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
lą — Pilė siaiies arba uvdtiu, it bi 
k madų knygos. f i

MASTER DES1GN1NG 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St. ant 4 lubų

VERTfiS $9000 UŽ $7,300.
TIK KA GAVOME Kl LIS VISAI 

NAUJUS MŪRINIUS NAMUS. KAS 
LAIKE PFNKIŲ DIENŲ NUPIRKS 
TAI GALRS UŽDIRBTI PO *1790 
ANT NAMO, NES TOKIŲ BABGE- 
NU VISOJ CHU AGOJE NERAS- 
TUMCT. KAS TURITE $1590 GA- 
' ’ I E PIRKTI, O LIKUSIUS Iš 
RENDOS IŠMOKYSITE. NES. NE
ŠA DAUGIAU KAIP 10%. NAMAI 
PABUDAVOTI ANT 30 PftDŲ PLO
ČIO LOTO. GATVES IŠTAISYTOS 
IR IŠMOKĖTOS. RANDASI LABAI 
GRAŽIOJ VIETOJ, NETOLI NUO 
MABOUETI'E PARKO. TARP I IF- 
TtfVlU APGYVENTOS VIETOS. 
NAMAI PABUDAVOTI PAGAL 
NAUJAUSIA MADA, SU “SUN PAR- 
I OR”, 5-6 DIDELIŲ KAMBARIŲ. 
VLSI IŠPUOŠIMAI KIETU MEDŽIU 
— “MOZAK” PADLAGOS. MAUDY
KI OS KAMBARIUOSE IR TARP 
DURYSE. SU KNYGŲ ŠĖPOMIS 
IR L’GNIA VIETA—“FIREPLACE” 
SU EtECTRA IR GEZU. PUIKUS 
RASFMFNTAI. CEMENTUOTI. SU 
SKALBYKLOMIS IR SU NAUJAU
SIA SYSTEMA APŠYLDOML ŽO
DŽIU SAKANT VISKAS PIRMOS 
KLESOS. KURIUOSE IR MILIO- 
N1F.RIUS GALI GYVENTI.

NORI NTI. PASIS K U BIN KI TE,
NES TOKIU NAMŲ, Už TOKIA 
KAINA NIEKUR NEGAUSITE 
JIE YRA VERTI PORA TŪKSTAN
ČIŲ DAUGIAU. NEGU Už KIEK 
DABAR PARSIDUODA.
LIBERTY LAND & INVESTMENT

COMPANY, 
3301* SO. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL.

UK£! ŪKE!
40 ąkerių, kuri parsiduoda labai 

pigiai iš priežasties kad savininkas 
išvažiuoja į vakarines valstijas kaip 
kas norės taip parduosiu, su gyvu
liais ar be gyvulių, su javais ar be 
javu. Turiu 2 karves, .2 telyčias. 8 
jaučius im) 2 metu senumo, 2 ark
liai, 2 kiaulės, 70 vištų ir viskas kas 
reikalinga dėl ūkės. Norinti apsi
gyventi tarpe lietuvių ir jeigu ši u- 
kė nepatiks, tai galėsite pirkti kitą 
kuriu iii randasi gana daug.

Nokinti platesnių žinių kreipki
tės laišku no šiuo adresu:

JOES PHILLIPS, 
R. F. D. 1, Irons, Mich.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos .>uv. Valstijose, 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, d?t biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Pbone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

/ MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo, amato. Ateikite arba ra
šykite. Dienomis arba vakarais.

‘ PRI-CITY BARBER COLLEGE
819 So. Stale/St., arba 606 West 

Mudisoa St., Chicago, IH.

Aušros Mokykla.
3001 So. Halated St.

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

Braižymo.
Mokytojai: lietuvių kalbos J. T. 

V tkus, matematikos ir braižymo V. 
M’szeika.

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

AMERIKOS UETUV7V MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, nirklvboi 
teisių. Suv. Valstijų istorijos abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietvstes. dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
3106 So Halsted St Chiragn TH

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražu $200.00 vertės 
PUonografą. pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

---- jns randasi rinkinys 
24 rekordu Ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
pbnnografų. kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
ui tai kad mes turime 

« pratuštinti
M

FARMOS-FARMOS ILLINOIS 
VALSTIJOJ.

D'ABAR yra laikas pirkti siui for
mų stadsii nuo savininko ir iie Rut
ile lauket gerų progų tai dabar pa- 
siskubinkit nes jau visi javai bliu 
tuojaus nuo lauko atimti. Tenai 
savininkai iš priežasties senatvės. 
parduoda ir maino savo ukes už oi- į 
gias prekes. Dabar turim sekančias! 
farmas kur turim greitu laiku • par
duoti nes dabar gali pamatyti kaip 
viskas auga.

160 akeriu geri budinkai ir gy
vuliai $65,00 už akerį.

80 akerių gera forma ir geri bu-Į 
(linkai 30 akerių sodno $65.00 už 
akerį. |

80 akerių padargai ir gyvuliai $45 • 
už akerį. I

60 akerių neri budinkai gyvuliai 
ir padargai $75.00 už akeri.

140 akerių labai puiki farma $95 
už akerį.

160 akerių dveji budinkai. gyvu
liai. ir padargai $70 už akerį.

45 akeriai geri budinkai, gyvuliai 
ir padargai $75 už akerį.

70 akerių puikus budinkai, gyvu
liai ir mašinerijos $85 už akerį.

200 akeriu geri budinkai be gy
vuliu prie pat upes $75 už akerį.

Del platesnių žinių .kreipkitės į 
mirų ofisą ir mes jumis suvesime 
siį tais lietuviais ūkininkais, kurie 
k|»b:>r ten toj Lietuviškoj Kolioni- 
ioj/iinksmai gyvena.
First Nailonai Realtv & Const. Co., 
840 W. 33 St., Chicago, III.

FVTRA bargenh.
PAPSI DUODA 2-jij hibu augščio 

iičiiims 4" pagyvenimai i><> 4 
VaiDhari’is, su visais paisomais. 
Hondos i inčnosį neša $40.00. Kai
na tik $2400.

PARSIDUODA naujas 2-jų lubų 
augščio mufinis namas 2 Vggyveni- 
mai po 6 kambarius ir augštus beis- 
mantas Randasi gražioj vietbj aut 
Lowe gatvės. Vertas $6600.00 par
siduoda tik už $5600.00.

' PARSIDUODA 8 kambarių mūri
nis namas. Toiletai maudynes, ge- 
sas ir kiti įtaisymai. 2 lotai :>:)x 
125. Raudas 3618 So. Union Avė. 
Kaina tik $2600.

Parsiduoda 2-jų lubų augščio mū
rinis namas 2 pagyvenimai po 6 
kambarius, su elektra, gesu, mau
dynėms ir kitais įtaisymais. Ran
dasi ant Emerald gatv. Kaina tik 
$'3300.

PARSIDUODA 2-jų lubų augšč’o 
med{riis namas 2 pagyvenimai pu 5 
kambarius. Mūrinis pundamentas 
ir augŠtas beismanlas. Maudynes ir 
kiti geri įtaisymai. Savininkas gy
vena anl antrų lubų. Namas lan 
dasi 8445 Gilbert Ct. Chicago*

MFS PERKAME LIBERTY BON
DSUS.

Del platesnių žinių kreipkitės 
prie.

MICIIAEL j. KIBĄS, 
3331 S. Ilalsted St. Tel. Yards 6894

vietą.

player piano, 
garantuotą 10 rnetų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj rnes parduosime už <325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MFS 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jau v 
PRTSIUNČIAMF Už DYKA 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, IIL 
Atdara nuo 9 rvtn iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 Iki 4

SVEIKATA•
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
, Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
330 pusi Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik I2.no w 
prisiuntimu

Užsisakvdami ir pinigu* Mu
šdami rašvkhe žhin adresu •

“Naujienos’’,
1739 S Halsted sL. Chirago, flL

PARDAVIMUI dviejų flatu $1.650 
____ , — 518 West 45tb PI. Apoi tris blo- 

piglai ir geroj vietoj, turi būti pnr-į k’is nuo Stock Yardų. Dabar tuš- 
■ ’”otas į trumpa laika iš priežasties , čia. Ant to praleidus keJetą dole- 
ėjimą j kita bizni Kam vra reika- rin galima išrendavoti už $35 | mė

nesį. Apsukrus žmot/us su įrnn- 
kiais gali ant to uždirbti $1,009. 

Chicago, Iii. Apsižiūrėkite ir ateikite pasimatvti 
nu mumis. Gausime jums $1,500 
mortgage.

H. H. VVessd & Co.. • 
25th N. Dearborn St, Chicago.

ėjimą j kita bizni 
linga malonėkite tuoj atsisaukt. 

P. B., 
61(1 W. St.. 

To!. Boulevard 735*
Rf'IKMINGA inotęris npie dabo-----------  -------------- ■—:----

Pmo dviejų nemažų vaikų, atsišau PABDAVIMUI barzdaskutvkla. du 
kitę. ba’ti kreklai, marmoro

. trikos ankarpvtojas. 
žiu! mašina, cigarams 
narni kambariai, turi 
už «375. Atsišaukite 

CHICAGO BARRFR 
MFiJNT AGENCY,

32 N. Wells St. 2 flatas Chicago. 2515 Cani PI? Tel’. Mumbold 6277

ve.

J. Drasutis
2130 S. Ilalsted St. 3rd F. front

snintos. elek 
fenas, masa- 
sninta. gvve- 
but parduoti

REIKALINGA leiberių i 
motai vvarehnuse ir frvmdrv. 
mokestis. Pastovus darbas.

1324 West 21 PI.

scrap
Gera FMPLOY-

FARMA 175 akerių narduosiu už 
$6000, visa andirbta. $2000 imnoket 
rešta ant procento, 5 arkliai, galvi
jai, budinai rfeH. /

P. SHuŽis.

PARSIDUODA mūrinis namas su 
visais įtaisymais, šiltas vanduo, 
nuuidvnes ir toiletai viduje. Lš už
pakalio mnžns medinis biulink.is, 
randos neša $440 anl metų.

Atsii-aukit? pas savininką 3636 S. 
Union^Ave. 2nd F.

PARSIDUODA labai niriai 4 lotai 
ant Kolin Avė., tarpe 59 ir 60 gatv. 
Atsišaukit ix> šiuo adresu: 6529 So. 
Talrnan Avė., arba telefonuokite 

Prospect 2471.




