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PASKELBĖ LOKAUTĄ NAMŲ BUDAVOTOJAMS
100.000 namų budavotojų iš 

metama iš darbo
6 ŽMONŠS ŽUVO KASYKLOJE

noru priimami

Deering dirbtuvė uždaryta
Lokautas tiammonde. Saldainiu darbininkai 

laimėjo streiką
kadangi jau 

(><M> nepriklausomųjų kontrak- 
į torių priėmė jų reikalavimus. 

Prie lokauto prisidėjo medegų Gi dabar skelbiamas lokautas 
kompanijos, kurias atsisaky 
siunčios prisistatyti mede- 
gas neprisidėjusiems prie 
lokauto kontraktoriams. 
Darbininkai tikisi perga

lėti samdytojus.

100.000 NAMU BUDAVOTOJU ir lokauto nėra, 
IŠMETAMA Iš DARBO.

CHICAGO. Kaip ir buvo ti
kimasi, streikuojantis namų bu- 
davotojai neišsigando vakaryk
ščio kontraktorių grasinimo ir budavojimo 
nepaklausė jų ultimatumo su-

busiąs sulaužytas, kaip jis tapo 
sulaužytas keletą metų algai, ka

da kontraktoriai irgi buvo užsi
manę “pamokinti" nenuoramas 
d irbininkus.

Labiausia kontraktoriams ir 
niekuriems ajgalciviams unijų 
vadovams pikta, kad streikas y- 
ra vedamas visai be pasiklausi- 
mo tokios atgaleiviškos namų 

unijų tarybos,
kaip Chicago Building Trades 
Council, kurios bosu v ra “dar- 
bildukų (ir kontraktorių) prie- 
telis" Simon O’Donnell, vienas 
didžiausių atgaleivių Chicagos

18. šeši angliakasiai žuvo 
< kspliozijoj, kuri šiandie suardė 
Tazevvell kasyklą. Ekspliozi- 
ja keliom< valandoms buvo už
dariusi 200 angliakasių, bet juos 
pasisekę išgelbėti, atidarius

i—U L.J- _.U-JUaggJ.UJJ— i! ■■

True transhtlon filed with Ihe posl- 
iiiHslei' ai < hieago, III. .luly W, 1919 
as rciĮiiired h\ Ihe ari of Oct. 6, 1917 Į 
DAUG ŽMONIŲ ŽUVO AMUNI-'

GIJAI SPROGUS.

tų spėka verčiami stoti unijom 
Kam.esą, nepatinka čia esančios 
(laibo sąlygos, gali išsinešdinti, 
bet norintįs dirbti darbininkai 
bus mielu 
darbą.

Darbininkai gi sako, kad 
kompanija turės netik priimti 
“gi ruosius”, bet ir “bloguosius" 
darbininkus ir dar pakelti jiems praėjimą į kasyklą.

• • • . • • ■ v • • • •visiems algas, nes streiklaužių ji 
negaus iš tarpo darbininkų, iš 
kitur irgi neatsiveš, nes dabar 
visur (larbyninkai htrdikuoja, 
tad ir kad ir daugiausia butų 
streiklaužių, vistiek jų neužtek
tų visoms dirbtuvėms.

C

General American Tank dirb
tuvėj, East Chicago, Ind. taip
jau sustreikavo beveik visi dar- 
bininkai.

Reikalauja pakėlimo algos.

21 žuvo kasykloj, sako kita 
žinia.

KIMBALL, W. Va., liepos 18.
21 darbininkas tapo užmuš

tas ir pora desėtku sužeista 
spliozijoj šiandie Taze\vell

ek-

Lietšargių darbininkai strei
kuoja.

NEW YORK, 1.18. šiandie 
čia sustreikavo apie 5,000 liet
sargių darbininkų. Reika 
15 valandų darbo savaitės ir

PARYŽIUS, liepos 1G. Daug 
žmonių liko užmušta ar sužeis
ta šiandie po piet ištikus ek- 
spliozijai dideliame amunicijos 
sandėlyje čes Le Bourgel, 7Z ė *' .myl. nuo Paryžiaus. Keliūtas 
namų sugriauta.

True iri n^Hfion filed wi'h tbe pn<d 
muster ai Chicago, III. .hily 19, 1919 
as leiiuired by Ihe act of Oct. 1917

FRANCIJOS SENATAS PRIEŠ 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

PARYŽIUS, liepos 18. — Se
nato ^rinkimų komitetas šian
die nutarė neprielankiai rapor
tuoti atstovų buto priimtą bi- 
lių,, sutdik hm t į moteifms (bal
savimo teises.

I True Inmslntion filed with Uit nosį niaster at Chicago, III. July 19, 1919 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Clemenceaii valdžia nete
ko užsilikejimo

Gal grius visa Francijos ministerija
Generalis streikas bus Francijoje ir Italijoje

Kontraktorių gi asociacija 
užpykinta tokiuo darbininkų ne
paklusnumu, vakar visgi išpil
dė savo grasinimą ir paskelbė 
lokautu, išmesdami iš darbo 
virš 100,000 darbininkų, tuo 
sustabdydama visą darbą prie 
namų budavojimo Chicagoje.

Lečiaus darbininkai nėra nu
siminę. Jie tvirtina, kad ir 
taip darbas prie namų budavo
jimo buvo sustabdytas strei
kais, tad lokautas daugiau dar
bo nesustabdė. Be to yra keli 
šimtai nepriklausomų kontnk- 
torių, kurie senai jau išpildė 
darbininkų reikalavimus ir prie 
lokauto neprisidėjo.

Bet prie lokauto prisidėjo 
medegų firmos. 75 medegų fir
mos nutarė m pristatyti jokių 
medegų 'kontraktoriams kol 
neužsibaigs lokautas. Mat tuo 
norima priversti ir nepriklauso
muosius kontraklorius prisidėti 
prie lokauto, nepristatant jii ms 
reikalingų medegų. Bet tuo, 
kaip kontraktorių aso | icija, 
taip ir medegų kompanijos 
giai ką laimės, nes pasili ka 
daug nepriklausomų medegų 
kompanijų, kurios mielu noru 
pristatę nepriklausonrit tu
siems kontraktoriams ko ’/k 
jie reikalaus. Nes nors neapy
kanta prieš darbininkus yra 
bendra, bet “business is busi- 
jiess’’, o mažosioms firmoms 
juk tokiuose lokautuose ir lėni 
proga pasinaudoti.

šiandie dar daug darbi'/nkų 
dirbo prie namų budavojimo, 
bet ryto, kaųr*“Sfte)bia asociaci
ja, bus atinoRėta visiems algos 
ir prasidės tikrasis lokautas. 
Daug miesto darbų yra yaliesta 
lokautu.

Kontraktori:] skelbia, kad vi
sa tai pagimdė karpenteriai, ku
rie reikalauja pakelti mokestį 
iki $1 į valandą. Kada kar
penteriai priimsiu konlrak- 
torių siūlomus 92% c. į va
landą, tuomet ir kitų darbinin
kų streikas užsibaigsiąs. Bet 
karpenterių unija sako, kad to 
niekad nebus. Jų streiką remia 
centralinė unija ir jie turi 
$1,000,000 kapitalo streikui ir 
laikysis kol tik visi jų reikala
vimai nebus išpildyti. Del jų

bė, kad kadangi visi streikai yra 
paskelbti be jo žinios, lai jis 
ir negalįs nieko veikti. Tai ir 
geriau ir jam pačiam svei
kiau, taipjau ir darbininkams. 
Daugelis ir kitų unijų viršinin
kų neteko pelningo <lžiabo uni
jose. kada bandė priešinties dar
bininkų reikalavimams ir siulv- 
ti priimti kontraktorių pasiūly
mus.

Kaip tikrai stovi su lokautu, 
ant kiek jis išsiplėtojęs ir ką 
jis paliete, bus galima pamatyti 
tik panedėlyje, kada, anot kont
raktorių, visi darbininkai bus 
išmesti iš darbo.

Paskelbė lokautą.
STANDARD STEEL CAR CO.

PASKELBĖ LOKAUTĄ.

Bet visi darbininkai ir taip jau 
buvo sustreikavę. Atsisako kel- 

ti darbininkams algas.

1IAMMOND, Ind. liepos 18.
Didžiausia Hammondo dirbtuvė

rioj dirbo apie 1,000 darbininkų, 
paskelbė lokautą savo darbinin
kams, bet tik tada, kada dirbtu
vėj nebeliko nė vieno darbinin
ko.

Kiek laiko atgal sustreikavo 
vagonu karpenteriai, o seredoj 
sustreikavo “hydraulic pre?s" 
operatoriai, šįryt kompanija 
iškabino paskelbimus, kad ji nie 
kam nepakels algų. Po to visi 
darbininkai metė darbą ir išėjo 
iš dirbtuvės.

Kada nebeliko dirbtuvėj nė 
vieno darbininko, {kompanija, 

kad pagąsdinus darbininkus, iš
kabino naują paskelbimą, kad 
dirbtuvė yra uždaroma neapry- 
botam laikui.

Kompanija tečiaus kadir pa
skelbė lokautą ir uždarė dirb
tuvę, labai malonėtų gauti strei
klaužių. Jos viršininkai sako, 
kad ji nedarysianti jokių skirtu
mų tarp unijistų ir neunijistų 
darbininkų, bet vien neleisianti,

CHICAGO. Greal Nortrern 
Chijr Co. 200 darbininkų su
streikavo, reikalaudami 8 valan
dų darbodienos, iminės mokes- 
sties, pripažinimo unijos ir pa
naikinimo darbo nuo štukių.

Deering dirbtuvė 
uždaryta

LOKAUTAS HARVESTER CO. 
DEERING DIRBTUVĖJ.

Kompanija skelbia, kad patįs 
darbininkai nutarę uždaryti 

dirbtuvę.

CHICAGO. — International 
Harvester Co. Deering dirbtuvė 
tapo uždaryta. Kompanija, ku
ri paskelbė lokautą, nors, tiesa, 
nevykusį, kuris su gėda prisi
ėjo užsiginti, prieš McCormi- 
cko dirbtuvės darbininkus, tur
būt paskelbė lokautą ir prieš 
Deering dirbtuvės darbininkus.

Kompanijos paskelbim is apie 
uždarymą dirbtuvės sako, kad 
tai padaryta prašant ir nubal
savus patiems darbininkams, 
nes dirbtuvė turinti savo tarybą, 
kuri vedanti visus darbininkų 
reikalus. Darbininkai esą užga
nėdinti algomis ir darbo valan
domis, tik juos kvaršinę McCor- 
micko darbininkai, užpuldmė- 
davę ant jų einant į darbą ir vį. 
saip grąsinę, todėl darbininkai 
ir nutarę visiškai uždaryti dirb
tuvę kol nepasibaigs streikas 
McCormiako dirbtuvėj ir Dee- 
ringo darbininkai nebebus kvar
šinami.
Pripažįstąs kad tik dalis darbi

ninkų dirba.

Tečiaus kompanija beaiškin
dama apie tą darbininkų “nuta
rimą“ 'negalėjo užslėpti Vieno 
dalyko, būtent, kad tik maža da
lis darbininkų ateidavo į darbą, 
kiti gi visi darbininkai prisidėjo 
prie streiko. Pasilikus mažaį 
darbininkų, nė patiems darbi
ninkams nejauku buvo stręįk,- 
laužiauti, nė kompanijai neap
simokėjo juos laikyti, todėl ji 
padavusi nubalsavimui klausi
mą uždaryti dirbtuvę ir kaip 
pati kompanija prisipažįsta, 
darbininkai išpildę tik kompani
jos valią. Reiškia, to norėjo
kompanija ir tą ji padarė, o dar- dėlė permaina temperatūroj, 
bininkai ir balsavimas buvo tik

Grąsina streiku.
Taikos kongrese

FRANCUOS PREMJERAS prezidento pusės, kada tasis ne- 
CLE1&ENCEAU NEGAVO UŽ- tikėtai vakariop atėjo į senatą 

ir beveik visą valandą tarėsi su 
senatorių Hitchcock iš Nebras- 
ka, administracijos spėkų vado
vu.

Po konferencijos senatorius 
Hitchcock pasakė, kai preziden
tas džiaugėsi situacija, bet pri
pažino, kad klausimas spėkos o- 
pozicijos frakcijos buvo svars-

SITIKĖJIMO BALSO.

Maisto ministeris rezignuos, bet 
gal turės traukties ir visa 

ministerija.

BALTIMORE, Md., 1.18.
20,000 mechanikų, Kirbančių 
prie' namų budavojimo grą>|ii

TALKININKAI SVARSTO IN- 
TERVEN.IJĄ VENGRI

JOJ.

PABYŽIUS, liepos 18. — At
stovų buto balsavime šįvakar, 
po interpeliacijos apie brangu
mą pragyvenimo, valdžia buvo. tomas. Prezidentas, kaip išro- 
14 balsų mažumoje.

Dalykas kilo di lt i dienolvar- 
kio.

pildyti jų reikalavimai. Kont
raktoriai visus reikalavimus 
priimtų, tik nenoiZ *)dipažint) 
unijos.

Blėkoriai streikuoja jau nuo 
gėg. ’ d., bet jeigu kontrakto
riai ^pasirašytų po mechanikų 
kontraktų, tuomet ir blėkorių 
streikas automatiškai užsibaig-

Karpenteriai /reikalauja 80c.

Laimėjo streiką.
SALDAINIU DARBININKAI 

LAIMĖJO STREIKĄ.

Gavo 41 vai. darbo savaitę vie
ton 54 vai.

CHICAGO. — 7,000 streika
vusių saldainių (kendžių) dar
bininkų laimėjo savo streiką. 
Jie išgavo reikala.ujamą sutrum
pinimą darbo valandų po 10 vai. 
j savaitę ir^gal būt šiandie ar 
panedėlyj sugrįš į darbą.

Streikas sutaikintas pagelba 
tedera Ii o Varpininko Fred L. 
Feick ir darbininkai nuo šio lai
ko dirbs tik 44 valandas savai
tėj vietoj pirmesnių 54 valandų, 
paliekant mokestį už 9 vai. Da
bar vedama konferencijos, kad 
pertvarkius kainas už darbą nuo 
štukių ir pritaikius jas prie 
trumpesnių darbo valandų.

Kada kilo saldainių darbinin
kų streikas, visi darbininkai 
buvo neorganizuoti, bet dabar 
jie susiorganizavo į uniją ir 
reikia tikėties, jie josios ir lai
kysis, nes tik organizacijos pa
gelba ir teįstengė laimėti strei
ką.

Be to, nors ir unija ir neta
po pripažinta, darbininkai lai
mėjo pusantros mokesties 
viršlaikį ir dvigubą mokestį 
darbą nedėldieniais.

ORAS.

už
už

Giedra šiandie ir ryto; nedi-

PARYŽIUS, liepos 17.
Journal sako, kad svarbiausiu 
dalyku, kokį svarstė vyriausio
ji talkininkų taryba, buvo tal
kininkų intervencija Vengrijo
je, “kur karinis veikimas, kaip 
išrodo, yri vienatiniais budais 
užbaigti pavojingą Rumunijai ir 
Lenkijai situaciją.”
Laukiama atvyiksta.pt Bulgari

jos delegatų.

Paryžius, liepos 18.—Valdžia 
paėmė dd Madrid dvarą ties Ne- 
uilly, kaip gynama vieta Bulga
rijos taikos delęjgacijos. Bulga
rų laukiama atvykstant liepos 
25 dieną.

True trr.nshition filed *vlfh the post- 
master at Chicago, III. .luly 19, 1919 
cs required by the act of Oct 6. 1917

HOLANDIJA SUTINKANTI 
IŠDUOTI KAIZERI.

18.

buvu-

PARYŽIUS, liepos 
Berlino Norddeutsche 
meine Zeitung organas 
sios kaizerio valdžios, sakosi tu
rintis žinių, kad Holandija su
tiks išduoti (buvusį ’Vokjietijos 
kaizerį. Formalis atidavimas 
(kaizerio talkininkams atsibus 
Haagoje.

MAURA ORGANIZUOS KA
BINETĄ ISPANIJOJ.

MADRID, liepos 18. — Mau
ra, kurio kalinėtas ką-tik rezig
navo, vėl tapo paprašytas kara
liaus sudaryti kabinetą vien iš 
konservatyvių elementų. Kiti vi
si kviestieji sudaryti kabinetą 
politikai atdisakė nuo to džiabo, 
nes radikalų nenori karalius, o 
liberalai negali patenkinti nė 
konservatyvų, nė radikalų, to
dėl ir liberališkos ministerijos 
negali ilgai gyvuoti.

Reikalauja autonomijos.
BARCELONA, liepos 18. •— 

Kalalonijos atstovai šiandie už-

Balsavo prieš Clemenceau.

Valdžia priėmė pasiūlymą 
atstovo Renard, kuris reiškė 
pasitikėjimą valdžiai, bet atsto-

do, vis dar tebemano, kad pada
rymui pastabi! yra reikalinga 
du trečdaliai balsų ir sprendžia
ma, kad administracijos spė
kos reikalaus, kad klausimą ga
lutinai išrištų viri ^-prezidentas 
Marshall. «

vi' butas 227 balsais prieš 213 True transiatlon filed wnh ihe nost-
balsų priėmė buvusio laivyno 
m misterio Augigneur rezoliuci
ją, kurią valdžia atmetė.

Augagneur buto priimtas die- 
notvarkis buvo apie pragyveni
mo brangumą. Jis kaltino už 
situaciją ekonominę valdžios

muster at Chicago, III. .luly 19. 1919 
as required bv the art of Oct. 6,1917

TIK FRANCIJOS IR ITALIJOS
DARBININKAI STREIKUOS.

Maisto ministerija rezignuos.

Panedėlyj bus generalis streikas 
dviejose šalyse protestui prieš 
intervenciją Rusijoje. Reikalau
jama taipgi demobilizacijos ir 

amnestijos.

Po balsavimui, atstovų buto 
koridoriuose paskelbta, kad 
maisto ministeris Boret rezig
nuos, bet su tvirtinimu, kad jis 
yra vienatiniu kabineto nariu, 
paliestu atstovų buto balsavimu.

Tečiaus premjeras Clcmen- 
ccau nuspręs kokios pozicijos 
laikysis visa valdžia.

Abelna valdžios politika ne
buvo svarstoma laike debatų. 
(Paprastai, jei mi.nistcrija ne
gauna pasitikėjimo balso, ji tu
ri rezignuoti).

Chi.» Irandation filed with the post 
•muster at Chicago, III. .luly 19, 1919 
>»s reąuired bv the act of (irt. 6. 1917

VVILSONUI PASAKYTA, KAD 
LYGOS SANTARVĖ

NEPRAEIS.

Wilsonas pasiskubino senatan 
po tokiam opozicijos už- 

reiškimui.

WASHINGTON, liepos 18.- 
Prezidenlui Wilsonui buvo atvi
rai pasakyta republikonų sena
torių, su kuriais jis laikė konfe
rencijas Baltajam Name, kad 
tautų lyga dabartinėj jos for
moj nepraeis. Jam pasakyta, 
kad bq pastabų santarvė tikrai 
bus atmesta.

Prezidentas neparodė ajiškių 
ženklų, kad jis nusileistų. Jis 
aiškiai pasakė senatoriams, su 

Kalalonijos atstovai šiandie už-, kuriais jis tarėsi, kad jis prie jo- 
protestavo prieš valdžią deleL^jų aplinkybių nepriims pasta

bų, kurios padarys reikalingu 
išnaujo paduoti taikos ■> sutartį 
kitoms valstybėms.

Wilsonas senate.

PARYŽIUS, liepos 17. — Da
bar kad šventimas pergalės už
sibaigė. Francija yra atkreipu
si visą atidą į 24 valandų gene- 
ralį streiką, kf.ris įvyks liepos 
21 dieną.

Darbininkų organizacijos iš- 
pradžių tikėjosi, kad streikas 
apims visas talkininkų šalis, bet 
kaip dabar išrodo, lai lik italai 
veiks kartu su franeuzais. Fran
cijos darbininkų rateliuose jau
čiamas didelis susivilimas An
glijos unijistais, kurių paramos 
buvo tikimasi.

Generalis darbo federacijos 
išleistas atsišaukimas išaiškina 
motivus streikui. Po pabrieži- 
mui “pamatinių nedorybių tai
kos sutarties, paremtos susivie- 
nijais,“ atsišaukimo tekstas sa
ko, kad Francijos darbininkų 
vadovai laiko pastarųjų 8 mėne
sių reikalvo sekamų dalykų iš 
valdžios:

1. Greito ir pilno demobiliza
vimo, kol bus įvykintas pilnas 
nusiginklavimas.

2. Sustabdymas ginkluotos in
tervencijos Rusijoje ir Vengri
joje.

3. Pilna amnestija politiniams 
ir kariniams kaliniams.

4. Sugrąžinimas konstitucio- 
nalės laisvės, pradedant panaiki
nimu cenzūros.

Sužeidė dvi moteri.

Saulė teka 5:31 v., leidžiasi 
kad neunijistai darbininkai bu- bereikalingas “side show.” 8:21 v. Mėnuo teka 11:40 v. v.stį.

neapsaugojimo fabrikantų ir 
vėl pareikalavo Katalonijos 
provinetijos autonomijos. Jie 

sako, kad pastaruoju laiku čia 
užmušta 8 rabrikantai ir valdžia 
nesirūpinus apsaugoti jų gyva- TeČiaus lygos priešininkai se

natoriai mato susirūpinimą iš

CHICAGO. — Policija j ieško 
automobilio, kuris Vakar prie 
Union Avė. ir 29 gatvės mirti
nai sužeidė dvi moteris ir vaiką. 
Automobilio laisnis yra išduo
tam tūlam žmogui EI Paso, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL

atvyiksta.pt
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Ūkininkų Balsas
Žemės ūkis.

liušo M. KARPIS.
Žemės ūkio uždavinis.

našumui, o dirbamos žemės plo
tui bestovint ant vietos, maisto

Ką mes turime daryti, kad pa

timo kelio geresnei civilizacijai?
Tam ims turime lik vienų bu-

ninkavimą ant tikrai moksliškų 
agrikultūros pamatų; turime

dančius didesnį derlių, bet kartu 
turime pastatyti ūkį ant pasto
vaus dirvos našumo pamato ir 
palaikyti tą pamatą ateinan
čioms genlkarlėms.

Kaip matome, ukininkystės 
uždavinis daugeliui yra ^uprap- 
tamas. Visose Suvienytose Val
stijose yra tveriamos dirvos ge
rinimo organizacijos. Atskirų 
valstijų, kongresai skiria, sumas 
pinigų išmėginimo stotims ir 
kitiems ukininkystės reikalams, 
’l’a visuomenės ruikahi suprati
mą turime sulikti su džiaugs
mu. Bet jei tos organizacijos 
imsis dirbti dirvą lik pagerin
tais įrankiais, naujausiomis ma
šinomis, lai las dar neduos rei
kiamųjų rezultatų, m s lokiu bu
du bus tik paskubintas išnaudo
jimas ir taip jau nualintos dir

ui dirvos našumu vien žvindir-* *•

Imtės metodais (budaig) 4yra

kas, bet ir pragaištingas alsi-, 
žvelgiant į ateinančią ūkininkų'

NAUJIENOS, CKicago, III.
irt

Subata, Liepos 19 d., 1919

etinis K NIKAS
Aš čia nenoriu pažeminti nau

jausių ūkininkavimo būdų, ku
rie yra ūkininkų vartojami, 
bet noriu pasakyti, kad minis 
traukimas iš dirvos tų dalykų, 
kurie reikalingi javų auginimui, 
yra bledingi ukininkystei. Tik 
nuolatinis) palaikymus Jtįirvos 
taip, kad butų naši, yra tikrai 
pageidaujamas, o tai atsiekti

Ūkininkų Perteklius.
Kokią svarbių rolę lošia ūki

ninkų perteklius, apie tai nėra 
reikalo čia daug ką rašyti. Mes 
visi matome, kad kur ukininkai 
turtingi, ten didesni miestai pa
siūlyti, komunikacijos sistema 
girai išdirbta, dideli pramonės 
centrai išvystyti, žodžiu, visos 
industrijos šakos daug priklauso 
nuo ūkininko pertekliaus; tik 
sumažinkim dar muisto produ
ktų gaminimą kelintu nuošim
čių ,o pamatysime kaip tas at
silieps į visas pramones, ir ne

eiia: mokyklos, bažnyčios ir ki- o c * *

l ik pažiūrėkime, kur ūkiai 
blogi, žemė nederlinga, ten mie
stelis nuo miestelio toli, komu
nikacijos kaip ir nėra, keliai 
neišvažiuojami. Taigi čia aiš
kiai matome, kokia svarba turi c v
grri, turtingi ukininkai.

tokie pigus, kad trąšų išdirbėjai

VASAROS LAIKU
KENČIA NUO PER DAUG PRAKAITAVIMO.

Ypatos kurios yra mažakraujes 
arba nervuoti žmones

Tie kurie turi kraujo, turtingi maitinančiais gaiva
lais ir stipriais įUrvais tiek daug nekenčia nuo kaitraus 
oro.

tverti kraują ir maitina nusilpusius ir suirusius nervus.
Viena ttonkutė kainuoja 81.25, penkios bonkutės kai-

160 2nd Avė., Dep. L. 1, New York

LIETUVIŲ LAISVĖS KUUBAS
— Rengia —

METINĮ PIKNIKU
Nedėlioję, Liepos-July 20, 1919

LEAFY GROVE, BLINSTRUPO DARŽE 
Willow Sprint.

Pradžia 10 vai. ryte. įžanga 25 centai.

ANTRAS

Rengia LSS. 174 kp. Ir LDLI) 104 kp.

Nedėlioję,
Liepos-July 27 dieną, 1919

G. M. CHERNAUSKO DAKZEN
Lyons, UI.

Visi lietuviai ir lietuvaitės, yra kvie
čiami atsilankyti, nes bus vienas iš puikiau
sių piknikų, tad nepamirškite, o mes steng
simės iš savo pusės surengti pikniką kuo- 
geriausiaŲ

Kviečia visus,
LSS. 174 kp. ir , LDLD. 104 kp.

_

Pradžia 10 v. ryto. Įžanga 25c. ypatai.

PASARGA: Važiuokite bite karais iki 22 
gatvės, o 22 gatvės karais į vakarus iki su
stos, ten paimkite Lyons karus, kurie dave- 
ža iki daržo.

supirkdavo javus ir perdirbę 
juos j trąšas, parduodami turė
davo pelno. Žinoma, tokios pi
gios kainos daug atsiliepė į pa
sekmingą ūkio plėtojimąsi. Da
bartinės kainos, nors jos ir nėra

atsakančios. Nežiūrint nusis
kundimo iš didelių pramonės

mu, jų kainos visgi yra piges
nės kaipo atlyginimas ūkininkui

ko amatininko alga. Dangumi^ 
stengiasi pasiekti kuodidžiausį

davinis. Kuo didesnis ūkininko 
perteklius; luo geriau jis zgali 
sulikti dabartinės civilizacijos 
reikalavimus. Ir kodėl gi ūki
ninkas negali tureli tokios tro
bos kaip ir miestietis su dabar
tiniais parankamais: apšildy-
imi

Netikusi Produktų padalinimo 
sistema.

I Liniuko pelną# priklauso ne 
vien nuo auginimo gerųjavų,

nuo tos sistemos, kokią ūkinin
kai vartoja, parduodami ūkio 
produktus, bei supirkimo jiems 
reikalingų ūkio Įrankių, mašinų.

Dabartinė sistema, paremta 
kompanijų tarpininkavimu, yra 
-viHni netikusi; ji atima 

ūkininko pelno dalį, kuri butų 
didele pa geibu .jam ūkini ištobu
linti. Beto, ačiū, jai, yra pla
čiai apiplėšiami vartotojai. Bet 
laikas artinasi, kur šita nutikusi 
sistema turės būti atmainyta 
daug geresne operavimo siste
ma, kuri neš nauda ūkininkai ir A

Bet apie lai pakalbėsime kitu

Kaip palaikyti padidintą derlių.
t’kininkavimo budai yra seni. 

Praėjo šimtmečiai visose šalyse 
bepraktikuojant įvairius dirvos 
dirbinio budus. Visokie, budai 
arimo: gilus, paviršutinis,, vidu
tinis, išverčiant apatinį žemės

pat buvo mėginama visokie sė
jimo budai: tankus, retas, vidu
tinis, gilus iV paviršutinis. Buvo 
praktikuojama javų mainymas.

tikrai dirvai.

lą viską seni ukininkai žino, 
bet, nors javų dengimas pasi
laikė, dirvos trąšimias mažėjo.

dėl gavimo geresnio derliaus, 
bet tai vis tokie ukininkystės bu
dai, kurie menkai leprilaiko

Dažnai kalbama, kad gerai? 
derlius priklauso nuo arinio, sė
jimo, seklų išvėdinimo. Bet čia 
vienas sako, kad gilus arimas y- 
ra pageidaujamas, o kitas pata
ria paviršutinį. Ir vienas ir ki
tas turi savo liesos, bet ūkinin
kas turi pats surasti, ką jis turi 
daryli.

Žiūrint į šimtmetinį prakti
kavimą, kuris turėjo vietos uki- 
ninkyslėje, reikėti’, manyti, kad 
turėtu būti atrasta būdas, nuo •

jimas; bet išlicsų taip nėra, I- 
kio istorija mums gerai parodo, 
kad nei vienas iš tų būdų nepa-

našumo pamato.

Mokslinis sėklų išvedimas.

liausią sėklą 100 bušelių našu
mo, jei reikalinga javams mai
sto dirvoje yra tik ant 50 buše
lių? Ar reikalinga vartoti ge
riausi ūkininkavimo budai, jei 
paprastas žemės dirbimo būdas 
atsako dirvos svarumui. Jokis 
būdas žinomas ukininkystei ne
gali pakelti javų našumo augš- 
čiau už dirvos svarumą; jos 
svarumų galima palaikyti že
mes:::'? netikusiu ūkininkavimo 
budu; tokiame atsilikime reikia 
las netikunias atitaisyti, čia ne
noriu pažeminti visus tuos daly
kus ir sakyti kad jie nereikalin
gi, bet nn:iu pasakyti, kad jie 
bus reikalingi tik tada, kada dir
vos našumo svarumas bus pa
keltas, nes tik tąsyk bus bran
giai apvertinami naujausieji bu
dai žemei dirbti, geriausios sėk
los ir kili dabartinės praktikos

Apsauga Padėtiems Pinigams 
Security Bank ■HzmmzammMB of chicago ■■■■■■■■■■

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St. 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

<

t

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

v,

. klauso nuo mokslinio sėklų iš
vedimo. Bet lai reikalauja di- 
delo studijavimo visokių rusių

Koks yra gamtinis dirvo; 
'imas?

Iviu. lose ūkiuose buvo prak

SIUNČIA PINIGUS ) LIETUVĄ

tikuojama per 30 metų visokie i .. . , . . . . žinomi žemės dirbimo budai,ūkininkui nėra dar prieinama; tsėjimas pagerintų seklų, žodžiu, 
viskas, kas tik buvo žinoma pra
ktiškam ūkininkavimui, bet 
daugiau kaip 60 bušelių kornų,mo stotyse bei pavyzdinguose, 

ūkiuose. Taipgi atsiranda Jr 
specialių ūkių, kur užsiimama 
vien išvedimu sėklų. nai tokiuose ūkiuose derlius nu-

<

r

visos sėklos paprastu sukryžia
vimo budu išvestos pagerintos; 
pavyzdžiui, norint sukryžiuot 
vienos rųšies kornų sėklą su ki
ta, galima pasodinti vienos ir

Ii sukryžiavimą; bet kas kita y- 
ra su kviečiais, rugiais, avižo
mis ir kitais; jų sukryžiavimą

kviečio, rugio ar avižos turi sa-

ir užsiveisia patįs per save; tai
gi padarymui jų sukryžiavimo

Kokia priežastis riboja javų 
auginimą.

Jei menkas javų auginimas 
priklauso nuo nelikusių ūki
ninkavimo būdų, tai juos patai
sius turėtume gauti didesnį der
lių. Jei nederėsimas priklauso 
nuo blogos sėklos, tai gera sėkla 
turėtų būti geru vaistu; jei jis 
priklauso nuo tankumo ar retu
mo javų, tai tą pataisius gures
nį derėjįmą turėtume gauti. Bet

derėjimas priklauso tik nuo ge
ro ūkininkavimo; las reiškia, 
kad reikia vartoti gerinusi budai 
žinomi ukininkystei. Dabar y- 
ra duodama daugelis patarimų produktyviam

riausi, o visgi negaunama pa
geidaujamo rezultato, tai blo-

bos svaru-

sumas pakildavo tik tada, kada

palaikymui maisto javams.

palaikymas?

reiškia tai, kad visi elementai 
ištraukti iš dirvos kaipo mais
tas javų auginimui iš metų į 
metus yra sugražinami jai. Ši
taip kai kuriuose ūkiuose, kur 
pastovus ūkininkavimas varo
ma 30 metų, javų našumas pa
siekia pastebėtiną augštį; pav., 
kviečiai išduoda 57 buš., komai 
nuo 95 iki 100 bus., avižos nuo

P<‘i- 
(lobi tais

pei- 
dobilais

67 55

RENGIA NAUJIENŲ BENDROVE
TMedelioj,

Rugpjučio-Aug. 10 d., 1919

Dvejemctė permaina 
Kel veiiametė 

mainu su 
Ketveriamctė 

maina su
ir vidutiniu fosfa
to pabarstymu 

Kelveriametė 
maina 
ir išbarstymu

i tūrių tonų ant 
ro
Čion matome

per
su dobilais 

ke-

81

89
vieno pa- 
vien fos

forą ir nitrogeną, didelė perniai-

Dabar pažiūrėkime, 1 
su rytinėmis valstijomis: New- 
Yorku, Massacbusettsu ir ki-

JIDELI

Gardner’s Park Darže
123čia gatvė ir Miehigan Avcnuc.

i H ■!■■■■■»■ *i

Pradžia W va . lyto Iki valo vakaro

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

ooooeocceo

u ■■■■įbii irn<»nrrnr'TW»miTiirrTm~~'~irrnTTr^ ,irn'rT~r?'~T r

REIKALINGAS į
Gcras kalvis dirbu Atlantic 

r?oal Co. inainosc Ne\v Gcnc- 
vh, Eayettc Connty, Pa. Kas
dieninis darbas gvaranlui/ias. 
Mokės $6 j dieną geram kal
viui. Norime žmogų kuris 
turi patyrimą prie dirbimo 
inainieri.škų karų. Taipgi įlo
sime gerą kalvio pagclbinin- 
ką. šitas darbas yra tik dd

žinogaus kuris sutiktu Įnešti 
kiek pinigą i kompaniją.

Atsišaukite ypatiškai ar per

Atlanlic (’oal Co, i ne., 
209-10-11 Union Bank Bldg.

Pittsburg, Pa.

7--------------------------------

I Rusiškes ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kcdzie 8902.

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

tomis. Kur ūkininkavimas bu
vo vedamas vien praktiškais bu
dais, ten dirvos našumas taip 
nupuolė, kad dabar dėl darbi
ninko brangumo jis visai neap
simoka. Karlu ir žemės kaina 
nupuolė. Kur 30 melų atgal že
me buvo veria $100, ten dabar 
galima ji gauti už $10, $50 ak-
i’Q-

pakalbėsiu apie

labai reikalingas pastov 
dirvos našumo’palaikymui.

Sus SI A N""^. JI®?' 5
4

3
*

=.• įr. - ^==-==
ORKESTRĄ-BENĄ i

I 
Pampina visokiems ,1 

reikalams

J. BALAMS
1414 So. 49th ęourt 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316 '

J.Grušo Orkestrą i
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

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

*

NAUJIENŲ
DRAUGAI IR DRAUGES!

nikus butų dar gražesnis ir iinksnicnis negu buvo pirmesni Naujieną Ben
drovės piknikai.

Gardners Park Daržas, kur dabar bus .šis Naujienų piknikas yra puikiau
sias. šokių viela yra valoma ir išbarstoma — slidinama, šokant nedulka. 
Pals daržas yra (tiltelis ir labai švariai užlaikomas. Kiekvienas atsilankęs 
turės progą pasimatyti su savo draugais ir draugėmis ir praleisti tyrame ore 
smagiai laiką.

Taipgi pasimatyti su naujais ir seiųiis Naujienų rėmėjais ir draugais. Prie 
to išgirsti kalbėtoją, dainą, deklamaciją, pamatyti ir pažinti naujų žaislu, ir 
smagiai pasišokti.

Atvažiuokite visi. Kviečia RENGIMAI.

Pastaba kaip nuvažiuoti: Iš visų dalių miesto važiuokite iki Stale SI. 
ten paimkit karą su parašu 119 ir važiuokit iki 119 SI. ir Miehigan Avė., ten. 
su pačiu transferiu paimkit kitą karą ir važiuokit tiesiai Miehigan Avė.; las



’ Ff

Suimtomis 6 CHICĄGOS
ŽINIOSl'tarninkr

Pūdo maisto reikmenas.

MAISTO SI’EKULIATORIAI
Jus džiaut

gsą i.

I
JŪSŲ

žus

Aplinkui yra visokiu dirbtuvių, kaip kad AVcstern Electric

kvirtkuoto 
ai spalvuoti

• i r. v.

Vitanola Outfitas.

mot 
knrd

Tonis šiandie guli Columbus 
E Jension ligonninūj be trijų 
k; i rusės rankos pirštų ir labai 
gi rai žino, kad jo radinys buvo 

bomba.

(Laramie Avė.) karai eina per prapartes. Namai Imdavo j ti
uli kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelną. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skatikus į geriausią Ban
ką švieti j savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi

žinovų subdivizijų bodavonių. Šita kombinacija padaro 
šios prapertįs geriausioms ant South West side ir suteikia 
Chicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose prapertese yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes

šios organizacijos pasisekymas priklauso nuo pilnai užga
nėdintų musų kostumerių. Paklauskit tų kurie iš musų

,vu išmokėjimu

Klein Bros.
štampas

pripildytą. Čia kas-nors stebė
tina, nauja pamanė l'onis ir 
nusinešė savo radinį pas d ra u-

savo na-

NAUJIENOS, Chicago
• —»

nors pirma.

i nervu sup imu

Ir jis ištiesii buvo paskutinis.

vienu meluC c

- Vollando

su

d/.io

mai
rūšiesPadirbi

rci-palčiųant rankovės

Kas <li'u nn ant proprriiŲ nuo 10

jis? Jį mais-itanola Outfit

oo

kur tie kalLiiinkai.

paraginimu, būtent: šiuo liepos 
31 panaikinti dabartinę kainą

Vera Trcpaguier buvo nuteis
ta dėl nušovimo tūlo turtingo

H1 u 
M’l'.l

iriu 
ar

Turinti numažinti kainas.
Miesto valdininkai kreipėsi

Lnbai paranku patiems atvažiuoti ar 
Automobilius tamsta atveš už dyką.

mergai
čių.

KOVOS SU TELEFONŲ 
i KOMPANIJA.

įsigyk vieną šitą Rezidenciją Parkhohne 
telefonuokite Cicero 225.

padirbtos 
. mažiais

reikalauja naujo bylos nagrinė
jimo. Jisai sako, kad prisaikin- 
tųjų nuosprendis buvęs vienpu-

o energiją jis manąs sujuo
si! “organizuotųjų darbinin- 
energija.’*

is yoilc ar 
mezginiais

džia nuima savo kontrolę nuo 
visų telefono linijų, taigi kartu 
turi paliauti veikęs ir nesenai

lo laisvi ir daro pienu 'seka
miems plėšimams! Valdinjn- 
kai, kur lokiu uolumu mojusi 
nugni tūžti “raudonąjį pavojų“, 
visiškai nemato baltųjų terori-

lala Jenny

m nto perdėtinis, Eihvardas J.1 
Brenncnas, nesenai užėmusis •

REIKĖJO APSIVESTI — 
NUSIŠOVĖ.

•piji’ Chicągos darbininkams f

gatve, lai esanti 
\Villiains, gyvenusi 
l:i m Brovė <falvėi.

Adam Markmias
Lithuanian Dept. Sales Manager 

817 First National Bank Building

GAUDYSIĄS “RAUDONUO
SIUS.“

REIKALAUJA ATNAUJINT 
BYLĄ.

Nuteistosios nuo

nesnausiąs. Nesenai jisai užrei
škė pašvęstas visą savo energi
ją pagniaužimui Chicągos “rau-

I)imo mušimi, ar- 
anv casc - turi

sy j a .iriukimas
.'J(l vi i lt’s dresių

ue. baltos rausvos >r 
o lb uos ir copenliatfen 
16 iki 54.

Pnrkhohne — Cicero.

Smocks
iš n ugs tos 

jean, rankom

iš $2.no. U3.00. 
veisčiti ar

n . pm i tenkinimas
slo riaušės, priveillč juos Įira- 
billi apie... tardymus. Esą,

>a t n

Krautuve

pardavėju

es turime 
užtektinai

VITOOLfl GRAMAFOttAI
ty*1.. "*

ėi.ięs špilką pradėjo badyti uz-

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedoroti

Ateinanti Nedėldienį Liepos (July) 20-tą paskutinė diena

ar maho> 
endžinom

ska's už

$9@.oo

Mes prijiirkome tiesiog nuo išdiib'ju labai 
daug ir puikių veisvių, andaroką ir dresių, 
už didelį sujaupymą pinigų todėl ii' falime 
pardavinėti po -*2.110. Ateikit anksli Su
imtoj ir jjiųnatvklt patys: jus 
met nesate mate tokį didelį

I ubai

$1.00 ir $5.00 vertes už.......... $2.00

$2.oo Išpardavimas
Motėm ir merginų gražių dresių.

Valdininkai grūmoja... 
tardymu.

Chicągos maisto spėk uha to
riai, mot los žmonių pasakos, 

Kainos vis ki-
“PASKUTINIS SMŪGIS“.

N ?teko suns padiskafictino.

Jau sukelti kainas. Illinois 
a* rikulturos departmenlns di l
io paskelbė ytin įdomių skailli-;

s rodo, kad įvairiuose 
s sandė’iuosi* randasi ;
sdešimts devyni nub’o- 

nai svarų jautienos mėsos, virš

kiaulienos, netoli astuoni mili- 
onai svarų sviesto ir netoli pu
santro miliono kiaušinių.

Visa tai laikoma sandėliuose 
tuo tikslu, kad maisto produktų 
rinkoj butų nuolatinis nedatek- 
lius ir kad tuo bildu kainos nuo 
lai kiltu, kiltu ir kiltu.

Tai yra aiškus maisto speku- 
liaioriu sumoksiąs; sumoksiąs c
blėsti iivvcntoius. Vis dcltlo, ši-

Moteris sir- 
Andais kaž- 
“mvlimiausj 

tn Idogą.“ šilo Ji neatlaikiusi: 
iš idama iš n nių seserei be ki
ta užreiškusi: “Tai paskutinis

Ar Tamsta Norėtumėt Viena Sity įsigyt?

tems

dirž is ir
Puikus 
žuotos 
meiliai 
įtini.*

dirželiu ir sash. K 
gingham ar percale. 
ik*! moterų 36 iki 46; 

nuo 16 iki 20 j

Andarokai
balto gabardir 
mados, rumb 
iš užpakalio, 

ir guzikais papj 
3 iki 30 liemuo

$600 Kerzheim
Mes parduodam? tik 
zheim Piayer Pina 
pėdą gaso ar riekti 
Pa, ’abai puikus .iiždangi 
las ir 20 rolių muzikos u

S.oo

$300 ir $100

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viską Valstybinė Bunka Amerikoje

Metropolitan Stato Bank
807-809 W. 35tn SI., Kairpas S. Halslad SI.

VienintfiJC grynai Lietuvišku batika įjo pi težiūra Valdžion ir Bati
kos Dirtklui lų, kūne visi yra lurtpigt lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo laupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
km via gvatuntiuūmuM kati jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama UŽ padėtus pinigus.
Skoliname pinigus'Miti pirmo mortgičio ir atliekame vt.«<>kius Bau 
kinius reikalus.
Bankus valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietą Subatoje nuo 9 ry»o iki 
12d. Utarninko ir Subalos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas IUI IUS C. BRFNZA Kasierius 
JONAS KUO Į KAS. Vice-pirm S. A. SZYMKė\VICZ, Vice-Prez.

1)1 KEK l OGIAI.
ANTANAS BR'VJS h»N\S KROTKAS
ANT. ENZBIG1EL ZIGM. BALCZ1KONIS
ST. SZYMKIEVVtCZ Jl’STIN MACKEVVICH
M. S. BRENZA H ui S C. BHĖNZa

JONAS B. BRENZA,

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSONJ

nąil musiųGydo visokias ligas naujausia metodą 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofino valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo I Iki 8 vai vak 

IK4.‘> VVe^t 471 h St. Arti Marshfield Avė. Chirairn

L B ĮTEIKT Y BOHDS
C ASM 

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

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

ren
gėsi a {įsivesti su savo sužiido- 
liniu, Toni Knui'u. Belaukiant 
jaunavedžio jaunoji įėjo savo 
miegruimin ir pasigirdo šūvis. 
Už poros minučių naman įėjo 
sužiedotinis, bet Bose jau buvo 
negyva. Nusižudimo priežastis 
nežinoma.

AREŠTAVO PENKIS LEDO 
PARDAVINĖTOJUS.

nčją savo kostumerius vartodav
au suklastuolus svarsčius. Gai

lini! neteks laisniu.

varkymas...  padidintosios kai->
uos.

Kompani ja žada priešinties! 
iki paskutiniosios. Ji jau krei-! 
pėsi į vadinamąją Public Utili-' 
ties komisiją, Springfielde, ■ 
melsdama “pastoti miesto valdi
ninkams ki lią.“ Miesto teisių i

L

CHICAGA DAR “ŠLAPIA,” 
Tūkstantis saliunu pardavinėju 

degtinę. -

dar .pardavlinėjąs IJegtinę, 'ne
veizint to, kad nuo liepos pir
mosios (’.hicaga skaitosi visiš
kai sausu miestu. Taip vakai 
už reiškė Įstatymų ir Tvarkos

A

policijos (b jiartamento viršinin 
y kas pasirūpinsiąs tuo, kad Chi 

caga liktu tikrai “sausu mics'u“.

tina, kad kompanijos pasistaty
mas esąs bergždžias: .dabarli-

įeinančios ir turinčios būt panai
kintos.

Klausimas eina dėl taip vadi
namų flat telefonų, prie kurių

įlinkas, Alex McKinrie. Polici-

PAVOJINGAS RADINYS.
Tonis neteko dvieju pirštų.
l'onis Niro [ne tas, kur ka 

daise sudegino Bynią] grįžo iš 
darbo.

>
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Durų, Lentų, Re nų ir Stogams l’opierų.
SPECIALIAI: Muleva malovojiniui stuhų iš vidaus, po $1.50 už gal.

C Alui BROS. WRECKING CO.,
3003-3029 SOUTH 11ALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS, g

NUO LIEPOS (JULY) 20, 1919 ĮEINA J FAKTĄ 
PO $100.00 PROPERČIU KAINA, PA- 

KILA AUKŠČIAU.
Čia įsigyti savus namus yra labai lengva.

JUS GALITE PRADĖTI MOKĖDAMI KAD IR 
$10.00 J .MĖNESĮ ir be jokių, 'jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant vietos 
ir gvaranluojanii visoje Amerikoje žinomos Chicago Title 
and 'krust Company.
Norint matyt šitas praparles, meldžiam pasimatyt su ma
nim,

it

\ KABAI Al SK.AS SEKANČIAI RASAI
aj labai sirgau pei 3 melus mnlabiiėjęs pilvelis buvo liupe* 

ola, (ievų iiiimus pilveliu uiislubnėjiiims Kraujo inkstų. Nervų b 
iheliins M)čkų nuslojimas viso kimo ii Ijuvhu nustojęs vilties, 
begyvensiu Vistu jieškojuu sau pagelbės, nesigailėjau visoje Ajur 
t-»k6j u už iiihežių, bei niekui negavau savu sveikatai pagribos

Bei kada pareikalavau Salutaras. vaisių, Biltrria, Kraujo valyto 
jo. Nei vatona, Ii.ksIu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimu1 
i u mėtos gyduolės pradėįo mano pilvas atsigaut, stiprėl, gerai dirbi 
h t iulius išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo Reu 
nalizma* pranyko dirglia) nebenadė po krutinę. Vidurių rAiinn** 
išnyko po užmušimui visų ligų Bėgtu 3 mėnesių išgerdavam kai »» 
v.me po buleli Salutaras, Bitteria, ir jmj 3 mėn. savo paveiksk p* 
načiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar jauėuuo 
.magiai ir esu linksmas ir 10iK) sj kių dėkuoju Salutaras mylistų g* 
adejistei ir hunu visiem savo draugam ir pažįstamiem u tokiau 

*tKH«timi*ift paianii nuoširdiai kreipties pre Salutarna:

CHEMICAL 1NSTITUTION J Baltiems. Prof.
1707 So. H»l«to«J St„ Telephoue Onai 6417 Chleago, iii

GRASINA PR1SAIKINTIEM- 
SIEMS TEISĖJAMS.

gų telefonus. “Public telefo- 
ne’ų” kainos tebėra tos pačios 

5 centai.

l’risaikintiep teisėjai, kur ra 
do esant kalta jiaskilbusiąją 
Verą Trapaguier, gauną grasi
namu laišku. Vieną toki laiš-

Moterim i r Vyram

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madison St.

11 rytą iki 7 vai. vak.

A. HERMANAS
LIETUVYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS
529 N. Kedzie Avė.

Chicago, III.
Tol. Kedzie 9711

Telefonuokite po 6 v. vak.

Dr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE
Galvos, Akių, Ausų ir Gerklės 

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

PARODA IR EGZAMINACIJA

DYKAI
VALANDOS:

. Nuo 9 ryto iki 9 vakare
j Neilėliomis nuo 9 iki I po pirty.

1107 Mihvaukce Avenue, 
CHICAGO, ILL.

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tek Canal 4367
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CUtBMRB, III.

NAUJIENOS
JMt LITHUANIAN CAILV 

CablUh«4 Daily Meept 8»4ay *y

1739 SO. HALSTED ST, 
CHTCAGO. ILLINOIS

TaUphftM Caiud 1*H.

Naujienos eina ii'klrltuit
w(i6tdienius. I.eiditia Naujienų Ben- 
irovė, 1739 S Halsted St.. Chicago. 
II Telefonas • Caps! 1506 

t ■ tsisakomoji Kaina

tei sagoje — imčtm
Metui* ......................... .... •«
Pusei meto ...........................
trims mėnesiams .........

■ ivtern mėnesiam ....... 
Vienam mėnesini .......

hieagoje , per ueAlotojfcv 
Viena kopija ...............
Savaitei ........
Mėnesiu* .....................

Suvtenvtoaa ^'•Istljnaa. ne <.'Alcago], 
oaėtu

Metai*
Pusei meto
rrims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Pinigus reikia siusi Pačto Money 
Orderiu kartte sw uisakymw

10.00
1.50
1.85
1.45

75

.62
12 
M

ti.00
3.00
1.55
1.25

Mokesčių 
neteisingumas

Iš \Vasingtono yra žinių, buk 
republikoną partijos vadai kon-

kymą, uždedanti mokesčius ant 
taip vadinamų nesvaiginančią 
gėrimą.

Nekalbant apie kitus niokos* 
čius, įmanius iš publikos kartį>

nesvaiginančių gėrimų yra di
delis prasižengimas, nes viena, 
tie gėrimai vartojami ne kaipo 
išlepimo daiktas, o kaipo rei
kalas; antra, valdžia jokių bu-

mokesčiu.t

Apžvalga
“KATALIKYSTĖS 
DVASIA”.

“Imkime 
nekalbant

kalbėdamas apie 
dvasią,” sako:

mokyklas, jau 
apie bažnyčias.

katalikiškas mokyklas lanko 
virš šimto tuksiančių moki
nių. Visa katalikiškųjų mo-

rainos iš valdžios, dėl katali
kų priešų užsispyrimo. Bet 
katalikų duosnumas jąs iš
stato‘ir užlaiko. Katalikams 
savas mokyklas užlaikyti ne
atsieina nei pusė tiek, kiek 
vajdžliai ar privalėtus įstai

goms. Kodėl svietiškosios 
mokyklos to negalėtų padu-

švenlimo dvasia n 
mokyklos išstatymu.

nuoles, kurie tas mokyklas 
veda. Kuomet svietiškiams 
mokytojams reikia didelių

venti, vienuolės ir vienuoliai

alga išsiverčia

mokytojauja už 30 dol. atly
ginimo mėnesiui, o kiek lai
ko atgal mokytojaudavo už 
25 dol. mėnesiui. Jos netik 
ką už tuos pinigus p ra gyvo
na, apsiredo, net dar Kau<a- 
dą ir vienuolijai sutaupo. Te

padaryti. Jiems tokie daiy-

mokyklose, 
sanitariškai
mokytojauja atsakančiai

kleliai, kurie netoli visada pa- 4 
silieka pardavėjo vietoj ir jis 
gali juos vartoti išnaujo. Kitur 
jokiu ženkleliu neduodama. Ne- 

svaiginančių gėrimų ir taip va
dinamo “ice creamo” pardavi
nėtojui kolektuoja kąrės nioke- 

’ sčius npo visų, bet kiek jų gaus 
valdžia, tai klausimas, šalies 
gyventojai turi sumokėti žino-

leista karei, bet jeigu tas 
kolektavimas eis taip, kaip už 
nesvaiginancius gėrimus, tuo-

tojams sumokėti daug daugiau, 
negu paskirta. Pervirš žus

Bile kas mato, kaip 
creanio“ salonuose karės 
kesčiai gali birti į savininko ki
šenių. Bepublikonai žino, jog 
žmonės nėra pilnai akli, lodei 
nors vieną netikusį potvarki
nių jie keltina atšaukti. Gal jie 
rastų ir daugiau tokių patvar
kymų, per kuriuos karės mo-

mo-

nius, lai nėra tinkamai paskir
ti. Juk šiaip ar taip kalbant,

cijos maisto ir kitko karės lai
ke susiplėšė didžiauslius lobius. 
I inkamai darant, reikėtų kiek
vieno pralakusio žmogaus tur-

ir.i su metinėmis įplaukomis 
prieš karę, tuomet matytųs,

siaukojimo gražios dvasios

mokyklai ir
Bažnyčiai

dvasia,
organas primeta katalikams, 
priklauso ir kilų tikėjimų žmo
nėms. Ne lik tikėjimams, o ir 
Įvairių idėjų išpažintojams. Im
kime, kiek neseniai tebuvo pas 
lietuvius sociafislų, o kiek susi

Juk j.’ie turėjo dirbt daug

mo. Iš savo kišeniaus mokėjo 
organizacijos užlaikymui, tan
kiai propogaiftlos vedimui, kny
gų ir knygučių leidimui, viso
kios darbininku klesos kovosC
vedimui, šimtini lietuvių socia-

kelioliką mėly ir jiegas ir pini-

Paimti socialistą skaitlių, kuris 
buvo visai mažas ir aplinkybės, 
kuriose jie dirbo ir da tebedir
ba, jie nuveikė kur kas daugiau 
darbo, negu bilc kokios kilos 
idėjos veikėjai. Jie dirbo prie

nio ir siundimo, prie tamsios 
minios persekiojimo, prie val
džios ir samdytojų trukdymo, 

žodžiu, jiems reikėjo dirbti 
netoli tokiose aplinkybėse, kaip 
katalikams katakombose. Tie

kiek kas iš karės pralobo ir tuos pasišve ulinio 
extra lobius reikėtų paimti ka- pas katalikus, 
rėš lėšų padengimui. Tuomet pas socialistus, 
už stiklą scmIos nuo liėdnų vai
kų nereikėtų kolcktuoli po cen-

bet jie randasi

žinoma, ir katalikai turi kon
kurentą kilus tikėjimus ir

mm.

daug tokių, kurie jos nori dėl 
/‘(femekrafijo.<” Kol ioĮbiiŲn- 
Jkaii naudosis lobiais iš karės,

čiami pasišvęsti; jeigu nenori 
žūt. Ypač pastaraisiais laikais 
jie turi labai įtempti savo jie-

tol jie karią geis ir ypač tokią, jh.į jr 
kurios bus už “demokratiją.” j i<ul.

sla. Kovoj visada atsiranda pa
sišventėlių ne lik pas katalikus, 

• visur. ,

Skaitykite ir Platinkite 
N A U J I E N AS

Subata, Liepos 19 d., 1919

šia, skandina, vienas kitam į a- padėjusi tuksiantį kiaušinių... 
štai lau, kai ant delno, ardy-

negalės atlikti tokių 1 Dabar daug kalbama apie su 
akins atlieka vyrai. lyginimą moterų ir vyrų teisių, kis spiaumt, o rašymui nėra te-

Tokiu jau tonu kalbėjo apie Teorijoj nė vienas pažangus vy- mos! Gyvenimas verda, ktmku- mas ekonominio gyvenimo! Iš 
Girdi, kad res nedrįs uiginlii moterims ]y- liuoja, šiurkščia, o nėra kas ra- kilos į 

šyli! Kokis tai prakeiktas dua- kiaušinį 
lizinas.. .

kurios yra labiau '
įrengtos, kuriose moteris Tolstojus.

pri- moterims turi būti suteiktos ly-
ers- gios teises, lame negali būti a-

Girdi, kad

sios lik parapijines mokykles ir Bet negalima pripažinti mole 
kliošlorių mokyki* 
netoli visos nemoka
angliškai kalbėli ir rašyt, bet jie gu mes pripažinsime, kad mole- 
žino, kad nuleidimas vaikų į rjs gali taip jau gerai atlikti vi-
svietiškas mokyklas nutolins S(>kius darbus, kaip ir vyrai, 
juos nuo katalikystės, lodei no- (ni tuosyk mes reikalausime iš 
roms ar nenoroms reikia pasi- jų, idant jos tuos darbus atlik

tų neblogiau už vyrus. Bet įsi
dėmėkite mes reikalausime

ir net rims lokių gabumų, kokius lu- 
tinkamai ri vyrai, lutai pavojinga. Joi-

i‘es nedrįs užginki moterims ly
gių politinių teisių. Nedaug bė
ra tokią, kurie taiko j moterį 

Scliopenhaucr’o žodžius: “Mo
teris yra antros rųšies žmo
gus.'’ Bt I praktiškame gyve
nime pasirodo visai kas kita. 
Oolitiniame gyvenime moters 
užima antrą vietą. Daba Hi
piuose pasaulio nuolikiuose jos 
nelošia Įžymios roles. Gal to-

pusės, žiūrint 
tu džiaugiesi: 

kiaušinis išėstas, 
sų žmones gerai

Jei turėtum dešimtis rankų ir Iš trečios pusės, 
lai visoms darbo užtektų. g^dvą irtinlis, kad

ji eigų 

vadinasi nni- 
maitinasi.. . 

tau ateina į 
kiaušinio kc-

K.S

5

kad neleidus žmonių nutolti 
nuo tikėjimo, 'lai nėra liuosas,

ir liko papildyta liek daug nuo
žmių dalyką.

ką liepsi rašyli? Apie kasicrius ketvirtos piisės, išėstas kiaušinis 
rašėme, apie aptiekus rašėme,' parodo tau svieto niarnastis: 
apie rytų klausima rašėme... gyveno ir nebegyvena! Iš penk- 
laip rašėme, kad viską sumaišė- los pusės... Bet kam aš skuj
ine ir nei velnio tame klausime lau? šimtui numerių užtektų! 
nesuprasi. Rašėme apie bedies - Na, kur jau man! Aš nebe- 
vybę, uošves, jubilėjus, gaisrus, pasitikiu savim... Velniop vis- 
moterų skrybėlės, morališką ką!

•N

nantis kitipo jo ypatybė pasi
šventimas, o reikalo verčiamus

ir rtiokytojos atlieka savo darbą 
be konkurencijos, lodei nėra

mokyklos statomos didelės, 
gražios, erdvios, su įvairiais pa
lankumais; mokytojos ir moky
tojai įmami tik kompetentiški 
darbui, sistemališkurtias ir 
tvarka niekuomal mūškreipia- 
mi, lodei ir atslicina kur kas 
brangiau. Ir kam reikalingas 
pasišvenliMias butų ten, knr rci-

Lietu-

mirtingosios Akademijos na
rys, Jean Finol, bando < ta rody
ti, kad moteris visakame virši-

apie silpnąją lytį yra grynas pra 
simanymas. 'lai musų socialio 
ir ekonominio surėdymo pro
duktas. Bet kada apyslovos, 
kurios slopino moterų gabu-* 
mus, bus prašalintos, tuosyk 
jos parodys, ką gali. Mokslo pil

ri visas reikiamas kvalifikaci
jas, idant nuveikus daug dides
nių darbų, neg bul vyrai kad

rubežių. Juk, imkime, 
vos katalikės buvo taip pasi- rą atsakymą/

Karės melu, Kibkinas atsistojo ant krės-

kino dailės tvartinius, tik vienas 
žmogus šu pasibaisėjimu žiuri

dailininkas. Jis supranta dai
lės tvarinio vertę; jis žipo, kaip 
sunkiai Ito tvarinio pagamini- 
mas atsiėjo dailininkui. Kuo
met užmušinėjama žmonės, tai 
Į tą nuožmų darbą su pasibai
sėjimu žiuri moteris. Ji lik 
supranta gyvybės reikšmę; ji

jnolmoms išauklėti vaikus...“ 
Ir dabar, po penkių- melų 

mirties vakclianalijos, vėl krei

—Bcreikalo, kaip Dievą my-
kus čia lokio! Aš žinau tokią už-j liti, bereikalo kalbėjo Škąikinas. 
mušystę, kur žmogų pakorė, 
papjovė ir žibalu aplieję sude-

'Lu lik pažiūrėk: mes turime 
dvidešimtis laikraščių ir visi

šytoja, Olive SclieintT, į visus 
tuos spėliojimus davė labai ge- 

Esą jus, vyrai, 
lošia te visai naivią rolę. Jus
primenate, tą grupę žmonių, ku
rie, susirinkę prie nežinomo 
paukščio kiaušinio, pradėjo

kad iš to kiaušinio turėsią išsi-

sinkus, ir sūrius, ir kiaušinius 
ir visus gardesiiius kąsnius nu
nešdavo dvasiškiem tėveliam, o 
savo vaikučius maitino bul
vėm ir barščiais. Į ką liko pa
čios panašios ir ar daug gimu
sių vaikų gyvais ilgai būdavo? iš jo isirytuliuos aras; treti 
Jeigu ir bėdnos 
dirbi už 30 dol. mėnesyj ir da Jiems besiginčijant 
siutaupyl'i kiek vienuolijai, tai 
yra skriauda. Gal jos nesi
skundžia dėl a|)linkybių ar savo 
padėjimo nesupratimo, bet ar
gi gražu nežinantį išnaudoti?

Pačių vienuolijų steigimas 
kokiu nors liksiu alsiekitnui V ' v
juk irgi yra negražus darbas, 
į vienuoles lankiausiai prikalbi
namos jaunos parapijinių mo
kyklų mergaitės, kurios nėra 
gyvenime patyrusios, ir pateku
sios į vienuoliją, lieka vergėmis, 
iš kur ir neparanku išeiti ir ne
gražu dėl draugių ir giminių.

Žinoma, katalikai atsiekia 
liksią, bei reikėtų visada statyt

turi, kad lai busianti gegule, etc. 
simaišė tū

las žmogus ir užreĮiš<kė: “Visi 
jūsų ginčai ir spėliojimai • lai

Kutų daug protingiau nekliudy
ti tam kiaušiniui vyslylies. O 
kas iš jo išsifyltiliuos • » paro
dys ateitis.” Ir Olive Schnincr 
priduria, kad vyrai ir-gi Iurė
tų taip pasielgti. Jie turėtų 
mesti Į šalį bergždžius ginčus 
apie lai, ką moters gali nuvoik-

moterims lygias teises ir jos

negabumus.

Moters.

Dar laip nesenaii kai-km'je

vo, kati moters vieta v ra namai.

kad moteris kaip fizišku, taip

miau vyrų. “Moteris,“ sako ži
nomas anglų filosofas, Edward 
(iarpenter, “kaip savo fiziško
mis, taip ir protinėmis yĮialy-

Turint tatai onienyj, reikia pa
sakyti, jog moteris visuomet 
stovės žemiau už vyrą.”

Maž-tdaug lokį jau nuospren
di išnyšė paskiilbęs rusų moks
lininkas Elias Mečnikovas.

Husų molterįs daktarai lai
kė Pelrajiilyj suvažiavimą, ku
riu liko pakviestas Mečnikovas^ 
Ir Mečnikovas savo kalboj pa-

Esą jus tvirtinate, kad molerįs 
lodei atsilikusios, kad joms ne
buvo duota progos lavinlies.

dini, imkime medįic.i|ną. Toj 
srillyj moteris jau d i riba 50 me
lų su viršum. O kokie rezulta
tai? Iki šliol iš jų tarpo nepa
sirodė nė vieno įžymaus moks
lininko...

Toliau, Mečnikovas bandė da-

Jam priduodama daug svarbos. 
Kai-kurk' slačiog užreiškia, Zkad

kol moters neužims politiniame 
gyvenime tokios jau vielos, kal

niekinama,

likti visokius darbus neblogiau 
už vyrus. Pasakos apie moterų 
fizišką ir intelektuali silpnumą

gali pasakyti, kokią rolę joje 
išpuls lošti moterims? Gal jpilis 
bus lemta prašalinti nuo žemes 

paviršiaus tas baisias skriau- 
ko pergyventi 
. kas žino?

—K. Sėjikus.
žmonijai.

LaikraštininkaiAntdn čechov

kinau ir tyliu. Spiauli ant to vi
so! Visa lai jau buvo seniau da
roma, ir nieko čia nėra n’epa- 
prasto. Daleiskinie, kad lu pa
vogei du šimtu tuksiančių arba

rašyti. Da-gi provincijos laik-
;;

isa tai pa-

rybos nariai, kasieriai... - ėmė 
murmėti Kibkinas: — bajorų 
bankos, pasportų sistema... pa
naikinimas cinų, Rumelija... 
Dievai su jais!

$1

ic

Sudie!
—Nesuprantu! 'kiek daug 

klapsimų... lokis apsireiškimų 
įvairumas! Į šunį sviesi akmenį 
ir tai j klausimą arba apsirciš-

-Tie visi klausimai ir ap.i- 
reiškimai neverti išėsto kiauši-

Ribkinas užmetė sau ant ka-

atsisėdo prie stalo ir akies pa-

apie saužudystę, Ribkino ne-

stę, įžanginį straipsnį, kuriame 
darodinėjo, jog reikia aštriai 

, . bausti saužudžius, ir dar porą 
karsiu... I avo manymu, lai > . v. , t .. . * ! straipsnių tuo paeiti klausimu.

lyg mano galvojimo, tai niekis. 
Ir rašyli apie jį neužsimoka. 
Žudėsi, žudosi ir žudysis nie
ko čia naujo... Visi .tie, brolau, 
įvairumai, šnirkštimai, kunku- 
liavimai perdaug nuobodus. 
Koktu apie tai rašyti ir skaityto
jų gaila: už ką juos, vargšus, to

Kibkinas atsiduso, palingavo 
karčiai nusišypsojo.ir

atsitiktą
kas nors

kas nors 'nepaprasto, i 
baisaus— taip baisaus,

H

tylojai

Miesto Ofisas:
'27 M. Dearborn SI. 

1111-13 Unily Blds.
Tel. Central 4411

^Kazimieras Gugis
11 ADVOKATAS

Veda visokitis reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Hilslod St.
Ant trečių lubų

Tri. Drover 1310

i

Prasidejo karė. Miliūnai vy
rų liko paimlu armijom Jų vie
tos pasi'liuosavo. O tas vielas 
šiokiu ar tokiu bildu reikėjo už
pildyti. Čia lai ir prasideda 
pirmas “eksperimentas” moters

Šimtai tuksiančių moterų užė
mė vyrų vielas. Vyrai ir mo- 
(lers dirba ranka ra'nkon. Ir 
kariais yra labai sunku pasaky
ti, kurie iš jų geriau atlieka dar-

šiandie prasideda nauji dar
bo gadynė. Darbo laukas pa
sidarė plalesusis ne tik vyrams, 
bet ir moterims. Industrija su
artino juos, nors lankiai moki

rams.
* <i 1

) Ne>w Yorko valstijoj Įsikūrė 
Moterų Industrinis biuras, ku-

nau-

vvru
V-

ginimu moterų ir vyrų darbo.
Fabrikantai užreiškia, ka 

moters visaii gerai atlieka dai 
bus. ICsą jie ir ant toliau 
dosis jų darbu.

Kuomet moters užėmė
vielas dirbluvčse, jos neturėjo 
patyrimo, h* nežiūrint lo, į r
Irumpą laiką jos taip gerai Įsi- 
m|iklino, kad pradėjo allikineli 
darbus neblogiau už vyrus.

Supranlmna, kad fabrikantai 
pasinaudojo luo> “atradimu.” 
Tatai jiems išėjo ant naudos. 
Moterims darbininkėms jie mo
ka mažiau, negut vyrams. Ir 
šiai vulėn lik New Yorko valsti-įlas ne lodei, kad mokslą duot

vaikams, o lodei, kad nepaleisti rodyti, kad moters funkcijos y- joj 117 dirbtuvių priėmė 13,G 
vaikų iš savo kontrolės Patįs ra skirtingos ir todėl jos nie- moteris. Jos užvadavo vyrus.

Kibkinas, “Spiauli tau j akis!” 
laikraščio sandarbininkas, sto
ras ir apšepęs žmogus, stovėjo 
savo kambario viduryj ir žiurė
jo i lubas, kur matėsi kabliukas 
dėl lempos pakabinimo. Kan

mąstė jis.
ar

keiktus gyvenimas! Dagi pasi
karti nėra kur!”

pakvaiščįlio galvojimai, jeigu 
nebūtų i kambarį inėjęs Kibki- 
no draugas, šlepkinas, laikraš
čio “Jndošius-Išdavėjas” san
darbininkas, Ijnksmas, žvalus ir 
apsukrus žmogus.

jis, sėsdamas .

siutinąs ant gyvasties, medžia
gos bus ant trijų dešimčių eilu
čių.. . Kokis lai mulkis pjovė, 
bt t nedapjovė. Kad butų, niek
šas, papjovęs lai turėtume jned-

brolau, galvoju ir net rašyli a- 
pie lai noriu, jeigu žmonės at
jaustu musų padėjimą ir žinotų, 
kaip mums ėsti norisi, lai jie 
šaudytųsi, karinsi, po teismus tą 
sylųsi šimtą kartų dažniau, ne

Kuo tau galėjo gyvenimas jki-

Taip, viskuo... Kokis tai 
rūkas aplinkui, neaiškumas... 
nežinyslė... nėra apie ką rašyti. 
Nuo vienos minties galima de-

žmonės vienas kitą engia, plė-

.1 .......

čio, luosyji ašalgyčiau! Sakyki
me, kometos uodega užgaulų 
žemę, arba Bismarckas priim
tų mahomedonų tikėjimą, ar
ba turkai šturmu paimtų Kalu
ga, arba 'žinai, Nolavičiui šutei- 
ktų slaptos patarėjo ciną... žo
džiu, kas. nors desperatiško,xne-; 
paprasto, — ak, kaip aš tuosyk !

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

• Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c. 
Prie šių kainų prlskaitomn ir

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTA! KASĮHEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

- Mėgsti (u plačiai žiūrėti, o

!ę, į skylutę... visur gyveni
mas, drama, tragedija! Kiekvie
na skiedra, kiekvienu kiaulė Im i 
savo drama! V •

l u ii
. ne!

Kas blogo išėstame kiaušiny-, 
je? Eibė klausimų. Visų pirma, 
kuomet tu paniukti išėstą kiau-. 
šioj, lu nenoroms pasipiktini!1 
Gamta suteikė kiaušiniui funk-j

J
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Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1712 So. Ashland Avė.

>—6 p. m. 
12 a. ui.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ncd. pagal snt

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. G6ih St.

Plione Prospect 8585

Dr.FJ. J.BAGOCiUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roselnnd, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietą iki 4 
(i iki 9 vakare.

Tclephonc Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Pričmimd valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. v ak. 
3325 *So. Halsted St.. Chicago.rusi ndują gyvybę ir U. Ir štai 

ji liko sunaikinta sunaikinta tuk 
stančiai gyvybių, kurioms butų 
buvę lemtu gvvenli ateitvj! Iš! We~pąy alt expenst3 rnd smail sa!. ,y 

. . ‘ . | whilc traming in our new V.vo ■ t. ->rl
kiaušinio Imlų išsirytuliavusi 
višta per visą savo amžių butųl«w

r i
edurac. Write at or.ee for oi r :'.ogue B.

FORT OCARBORK KOSPITAL 
131 V«n>on Avcauu.

Dr, A. Montvid
C H I C A 0 0

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington Si., Marshall Field Annex, 18 flioras, Snite 1827 
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas Wcst 6126

• ■
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Moksleivių Keliai
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LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS 
Redaktorius: J .T. Vitkus, 1007 So. Oakley Blvd., Chicago, III.

k us. Svarbiausios pricžast|s, 
kurios vertė pažangesnę visuo
menės dali prie socializmo, bus 

! sekančios.
Kadangi pabaigoj aštuoniolik* 

to ir devyniolikto šimtmečio 
tapo išrastos milžiniškos darbo 
mašinos, lai ir kapitalistiškoji

Žvaigždutė.
O žvaigždute, kai žibėjai 
Mirijadu padangėj, 
Tada sielą man žavėjai 
Ir lyg ugnimi degiai’...
Bet žvaigždute, kur pudingai* 
Aš tavęs jau nematau;
Kam nuo manęs tu pabėgai, 
Kam apleidai?... Nežinau!...

Aš ilgiuosi ir ilgesy]
Tavęs laukiu visados;
Vis paskendęs aš liūdesy j
Nėr linksmybės niekados

— M. Mokinys.

Nesulaikomoji Evo
liucija.

MMMMMMMBM*

Patarlė sako, kad gamta ne- 
šokinėja, bet vienodai eina savo 
evoliucijos keliu. Kada ateina 
pavasaris, staiga^ išsprogsta 
medžiai, pražysta gėlės, toks ap
sireiškimas mums išrodo neti
kėtu, nežinia iš kur atsiradusiu, 
bet jeigu mes pažvelgsime j tą 
procesą, tuomet patirsime, kiek 
laiko užėmė, pakol tie medžiai 
ir kvietkos priėjo prie, išsprogi- I 
illo ir pražydėjimo gėlių. Jau ; 
rudenį prieš lapams nubirant 
užsimezga pumpurai, per visą l 
žiemą stovi apšalę ir lik pava- j 
sūryje, kuomet jau laikas alui-; 
na išsprogsta ir pražysta.

Panašius apsireiškimus turi 
ir darbininku klesa, kurioje 
randasi milijonai žmonių. Pro
letariatas irgi ilgai rengiasi, kad 
paskui pražydėti ir parodyti sa
vo galingumą. Senas gadynes

naikina, o jų viela užima nau
jesnės, bet tas darosi palengva, 
daug laiko prabėga nuo vienos 
gadynės iki kilos, ir ncslaiga 
viena gadynė peršoka į kitą, vis 
augštyn, ir kada jau senoji ga
dynė prieina prie lo storo muro 
(prie dabartinės (sistemos) ji r 
nori pareiti j naująją gadynę, 
tuomet drąsiai pradeda remtis 
prie to muro, kad jį išgriovus 
ir padarius kelią prie naujos 
gadynės viešpatystės — socializ
mo.

Nors mes dabar gyvename 
naujojoj gadynėj, anaiptol dar 
nesami* pasiekę augšeiausio laip 
snio, dėlto, kad nevisus viešpa
tystes pasiekė naujos gadynės 
permainas. Dabartinės gady
nės žmonės dar nėra atsikratę 
nuo kapitalizmo gadynės įpro
čių. Suprantama, dalis jau 
žengia pie socializmo. Socialis
tai reikalauja visam kam pa
matinių permainų ir jau dar
buojasi, kad savo tikslo atsie-

Saugi Banka Jūsų Pinigams 
---------------------- yra---------------------- 

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK

1112 West 35th Street (3 blokai nuo Halsted) Chicago
Kapitalas $550,000.00. Turtas virš 5,000,000.00.
W. N. Jarnagin 

Prezidentas

H. E. Poronto
Vice-Prezident

John W. Gorby 
Vice-President

S. L.
FABIJONAS 
l’žiiiliežinlo 
ir IJetuvią 

skyriaus 
vedėjas.

A STATE BANK

Frank L. Webb
Kasininkas

J. R. Rolley 
Pag. Kasininko

F. C. HoebeI 
Pag. Kasininko

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Kcal 
Estate, Insu
rance ir Mort- 
gage Departm.

Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus į ŠIĄ VISIŠ
KAI SAUGIU BANKĄ, ČIONAI jūsų pinigai bus SAVGUS. 
Gausite 3-čią procentą ir SUMA ant PAREIKALAVIMO.

PRANEŠIMAS.
Del parankumo žmonėms TAUPOMASIS SKYRIUS BUS 

ADABAS VISA DIENA SI BATOJ nuo 9 ryto iki 8 v. vakare. 
NAUJOS BANKO VALANDOS: Kasdiena nuo 9 ryto iki 3 po 

pietų. Seredomis ir VAKARE nuo B'iki 8 vai. Sukatomis 
nuo 9 ryto iki I vai. po pietų. 'laupomasis skyrius adaras 
visą dieną Suboloj nuo 9 ryto iki 8 valandai vakare.

sistema persikeitė, pakilo *augš- 
čiaus. Pirmiau kiekvienas dirb
davo lik dėl savęs, o vėliaus jau 
pradėjo išdirbinėti įvairias pre
kes ir jas pradėjo pardavinėti. 
Vadinasi išnyko privatinė išdir- 
byslė, bet atsirado abclnas pre
kių gaminimas ir žmonija n I iš
dūrė kitokiose gyvenimo aplih- 
kybe.se. Suprantamas daiktas, 
kad žmonės susidūrę su naujo
mis aplinkybėmis būna privers
ti permainyti savo įpročius ir 
visus palinkimus.

Prancūzų revoliucijose val
džia paėjo iš vidurinės klesos 
žmonių rankas, o augštesnioji 
klesa, aristokratija, priėjo prie 
morališko supuvimo. Musų gi 
gadynėj kultūriškas vyslymąsis 
palengva nuo buržuazijos perei
na į darbininkų rankas. Bur
žuazija prisilaiko senų papro
čių, o darbininkai palengva žen
gia pirmyn palikdami! buržuazi
ją ant žemesnių kultūros laips
nių.

Bet kadangi mes užduočia tu
rime nustatyti kelią ir nurodyti 
kur dabar einame, tai užteks 
surasti tik viršūnės tų reakcijų, 
kurias lankiai matome vysty
muose darbininkų klesojc. Mes 
išanksio žinome, kad kultūros 
progresas būna pertraukiamas, 
stabdomas ir net grąžinamas 
atgal į praeitį. Jeigu progresas 
išsyk padaro du žingsniu pir
myn, tuomet būtinai turės vie
ną žingsnį daryti atgal — lai 
tokios taisyklės, kurių progre
sas prisilaiko. Ir juo progresas 
stengias smarkiau pasistumti 
pirmyn, tuo didesnė būna reak
cija. Juk žmogui reikia laiko 
kad pripratus prie naujų ap
linkybių ir instinktyviškai Vi
suomet ginasi nuo taip greito 
ir smarkių permainų, kurios jį 
traukia iš po valdžios senų į- 
pročių senos tvarkos.

Ir laip, jeigu mes atydžiai 
perkralinėsim istoriją ir lėmy- 
sime kokiais keliais ėjo progre
sas, kiek jis turėjo visokių kliū
čių pakol tas proletariatas pir- 
ėjo naujos gadynės. Bet kovai 
su visomis klintimis jau susior
ganizavo galinga armija, kuri 
kasdien eina didyn. Prie tos 
armijos - - proletariato, prisi
deda ir mokslas. Tuo tarpu se
novės žmonės turėjo kovoti ne
turėdami jokio mokslo, jokio 
supratimo.

Prie užbaigos turime pasaky- 
ti, kad proletariatas eina prie

— poclialistišikos 
s niekas negalės

pakreipti į kitą pusę. Galės tą 
ėjimą sutrukdyt,, laikinai su
stabdyt, bet tas bus lik tam sy
kiui. — K. Bliza.

Pavasaris.

čiai balti Ūkeliai auga ir liejasi 
su mėnulio spindulių begaline 
platuma... j via iriais spindu
liais kristulizjuoijant.įs rasos 
žemčiūgai trykšta vienas paskui 
kitą daugiau, vis daugiau, krin
ta ant žolelės ir mažyčių lapelių. 
Žemė minkšta, prigėrusi tyrios 
pavasarines rasos —• linksta po 
kojų beeinant... Rodosi, kiek
vienas žingsnis malonus!....

Vėjalis pupute per veidą, tar
si kokia dvasia perbėgo pro a- 
kis... Medelių šakelės nusilen
kė ir nubirejo lig ašaros iš akių 

sužibo rausvai-balti lašeliai 
melanholiškoj mėnulio šviesoj...

Kur-ilekur da pasigirdo mies
to karų bildėsis. Bildesis, pri
menantis begalinį žmonių judė
jimą; kur bėga vieni paskui ki
tą. Skubini!, kad nepavėlavus 
nunešti auką kapitalo dievui, i- 
dant jo rytojaus gerove priklau
sytų nuo jo triūso... Perbėgo 
minjįs, sukratė šiurpas tai at
siminus. O čia taip gera, taip 
smagu! Noris būti ir niekad 
neiti iš čia...

Sužibo žiburiai. Pro išsikišu
sias medžių šakas ir stiebus to
li per sodą driekiasi šviesos 
spinduliai, duria į akis. Žmo
nių burini vaikščioja sodo ta
keliais, kalbasi, {gėrisi medžių 
ir gėlių žiedais. Kiti jau senai 
miega po darbo dienos, ilsis bu
tuose; vėl kiti jau išeina iš so
do. Eina tai dideliais būriais, 
tai po vieną linkui daržo vartų. 
Prie vartų stulpo po aštria lem
pos šviesa sėdi elgėla-senulė. Si
dabriniai jos plaukai draikosi iš 
lauko vėjuj pučiant. Įdubusios 
jos akįs seka kiekvieną praeivį. 
Lupos kruta ir neišduoda balso, 
jos žvilgsnis prašo jų susimylė- 
jinio, jų malonės suteikti elge
tai išmaldų. Gęstančios jos 
akįs kaip žvakė baigdama degti 
slenka vis gilyn po raukšlėta 
jos kakta, vienok mato, ir jau
čia, kaip šimtai, tuksiančiai sū
nų praeidami nepažvelgia į ją, 
kuriuos ji gimdo iš meilės, vil
ties, džiaugsmo ir sopulių šalti
nių. Karšiomis lupomis bu
čiuoja, motiniškomis dainomis 
liūliuoja ir meilės troškimais 
apdovanoja.. .

Visi iš sodo jau išėjo, o senu
tė pasiliko prie vartų, kol ją 
polienianas nuvarys!

— M. J. S. Mokinys.
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Niekuomet senovinėj lietuvių 
istorijoje nebuvo galima rasti 
kas butų buvę prieštarauja
ma kas link meilės ir paguo
doms tėvynės. Niekuomet ne
sielgdavo įstatą, kad to arba 
kito negalima valgyli, ir to 
negalima gerti. Tikrai žino
me kriti musą protėviai su pa
sididžiavimu priešindavosi 
prieš tokj jstatynią, kadangi 
•buvo persitikrinę, kad vynas 
ir lengvas alus buvo vaistas 
vartojant juos ne po daug.
Per tūlą laiką Lenkiškai-Llc- 
luviška Balio Ikrelio Aludarė, 
White Eagle Products Com- 
puny, leidžia taip vadinamą 
“near beer”, “Piwo”, kuri Kū
limą gauti visose saldainių 
sankrovose, “Icc cream par
ims”, aludėse, grosernėsę, ir 
tl. Atminkite kas tai visuo
met buvo ir yra lietuviai iki 
pastarojo laiko.

i WhiteEagleProductsCompany j
H 38=tli and Racine Avenue B
S n Telefonas Yards 158

GERBIAMAI AI VISUOMENEI:
Užsakymus k rasa arba telefonu išpildomu specialiu pasistengimu, išpildydami tą pa
čia diena, v v

Nė Dievas nė gamta nepada- yra musų užduotis. stalo augšciati visko pasaulyj.
rys tikrais žmonėmis jeigu patįs Pagal nuveiktus žmogaus Kartais žiūrėdami į veiklios 
jais nebusime ar nesistengsi- darbus mes patį žmogų spren- ■ y pa los smagumą ir užsaganėdi- 
me jais būti. Jeigu palikome džiame. ? jimn jo vdkstne slebiamėsii tuo
neišvėdintą kambarį, nemany- Pažvelgkime į tuos, kuriu su visu. Mums atrodo, buk tam 
kime, kad Dievas arba gamta pasisšenlimu veikė arba dar (žmogui nieko šiame gyvenime 
ateis ir sukvė|)uos tą tčoškų orą, veikia, o draugai ir draugės,' nei netrūksta. Bet mes neturi-

SOI

Šitai Kur Sveikatos
r

Saulė nubučiavo savo spindu
liais jaunus, blizgančius mede
lių lapelius ir nuslinko po ho
rizontu. Da sykį pažiurėjo pa

kaitinis, tai Salote Stomick Hit
leris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
sakant visas suvargęs būdavau, vi- 
galėdavau atsilsėti.

Kaip lik tą garbingą Salute Bit 
torį pradėjau naudoti j trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng- 
v’x«, inuskii liti išmigo stori ir* kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir vc- 
lljll visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomick Bitterls Kaina $1.50 už 

bonką, jo gali gauti apticko.se ir 
goresniuose sa liuniio.se, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lote Manufactur Co.

P. BALTBANAS,
61G W 31st St., Chicago, III.

Tel. Boulcvard 7351

sislėpusi už krūmo tirštai la
puotų jievų, darytum gailėda
mos apleisti šį puikų, šiltą pa
vasario vakarą. Apsisupo rau
donu rubli ir pasinėrė rausvai 
nudažytame ūku.

Barnią prieblandą ardo už so
do kišančių bokštų varpai ir 
dirbtuvių kurlinanlįs švilpimai, 
pinasi įvairi muziku, tarytum 
sumaišyta su verksmu ir be- 
prolišku l<-vi 11 < >j i 11111. . . 1

danius aidus išsiskiria ir vėl su
silieja į krūvą, —- vėjo lydimas 
skrenda viršumi miesto, ardo 

! pavasario ramumą.
Jaunulė pavasarine vėsa alsi- 

1 kvėpusi nutiesė baltą papie
viais juostą. Ant upės lengvu

Džiaugsmas Darbe.
Laikas bėga. Su laiko bėgiu 

musų gyveninio dienp trumpė
ja. Kiekviena pergyventa diena 
palieka savo įspūdžius, kurie 
užsirekorduoja musų atmintyje. 
Mes džiaugiamės prisiminę tuos 
laikus, kada buvome kailio ak
toriai, veikėjai. Taip daug 
branginame Juos laikotarpius, 
kuriuose mes budėjome, o ne 
snaudėme. Žmogus nieko ne-/ 
veikiąs yra pusiau apmiręs. Ne 
viepas negalim savinlies tų gy
venimo dienų, kurios auksinėj 
savo saulėlckoj surado mus 
miegančius, ir jeigu aksominėj 
sauleleidoj paliko mus susnūdu
sius — thi yra numausiančius ir 
neveikiančius. Jeigu tūlas iš 
Tamstų paklaustule manęs, 
“kas yra sunkiausia veikli?’, lai 
aš greitai atsakyčiau, kad mąs
tyti yra daug sunkesnis darbas, 
kokį aš žinau.

Draugai ir draugės, brėkštan
čiam dienos rytmelyj nepriva
lome galvos lenkti žemyn prieš 
ateitį ir su įdubusiomis krūtinė
mis duNaudami verkti,” o ką 
gyvenimas cit nešęs sute/cs, tą 
ir turėsiu, ir to užteks”... 
Kaip Dievas duos, taip bus.. . 
Gilinta, kaip geroji molynu, iri

di) ant svieto duos ir duonos,”

vieton lo pripus mums tyro. 
'Po nebuvo nei ne bus! Visas gy
venimas priklauso nuo musų 
ir musų veiklumo. Kokiu gyve
nimą pasidarysime, lokiu jis 
ir bus.

Žmonija nori veikėjų. Ji 
šaukiasi prie jų, gerai žinoda
ma tai, jog pasišventę mokslo 
vyrai delei labo draugijos, už
miršta savo likimą, o su drąsa 
žengia pirmyn praskindami ke
lią minioms. Mes, kaipo mok- 
leiviai ar užgiriame tą žmonijos 
šauksmą!? Ar gal ir mes tapsi
me tiktai kaipo lo šauksmo pri
tarėjais. Mums turi būti aiš
kiai tas žinoma, kad nei vienas, 
su pasišventimu atliktas darbas 
nepasilieka be atlyginimo, Ko
dėl? lodei, nes matome iš pra
eities, kad garsių vyrų 
darbai nevien Lik teikė naudą 
tų laikų gyventojams, bet jie 
yra apibranginami per šimt
mečius, kurie seka po jų mir
čiai. Ir kiekvieną sykį, kada 
lik mes suminime garsių pasau
lio vadovų vardus, kaip lai: Ho- 
merio, Virgiliaus, Dantės, Sha- 
kespearc’o, Goethes, arba Aris
totelio, visuomet jaučiame savo 
širdyse kokią lai pagarbą linkui 
jų. Paėmę jų veikalus skaito
me, ir beskaitydami tampame 
jų artimiausiais draugais arba 
pasekėjais. Tas lai ir yra atly
ginimas už jų triūsą.

Mes gerbiame Inos, kurie be 
baimės ėmėsi už darbo, kuriam 
save pasiaukavo. Mes lenkia
mas prieš tuos veikėjus, kurie 
veikia tą, kas mums daryli pri
klauso, ir atlieka lą, kas mums 
nėra galima. Veiksmas pas
kiriami* laike užbėga už akių 
krizini ir padaro galą betvarkei. 
Ir lokis vien lik veiksmas gami
na istoriją ir tveria alutį.

mes pamatysime kokią jos įgau-1 me pamiršti lo, kad užsiganė-
na narsą, budėjimą, geras pa- 
žvalgas, milžinišką valią ir 
šventa uolumą. Vien lik vei- v v
kenlįs žmoguš tegali surinkti 
savo visus gabumus ir mesli’s 
ant užmanyto jo darbo, paskir
tame laike, su pasiryžusiu no
ru ir nuveikti lą, ko mes už pi
nigus negalime niekur nupirk
ti.

Bei toki atsitikimai yra reji, 
ir verti pagarbos.

Kas su'kelia mintis iš letar
gus miego? Veikėjai — !

Kas nurodo nemokantiems 
matyli jų skriaudas ir jų iš
naudotojus? Veikėjai! Ir kas 
gi, kad negarsus veikėjai išve
da iš nukrypusių gyvenimo vė
žių žmoniją j normali gyveni
mo bėgį?

dyjimas ir linksmumas slepia
si ilnisų darbi*.

Veikliam žmogui sveikata 
tarnauja, išmintis jį vadovau
ja, viltis paliuosaioja nuo riųK'S- 
cių, džiaugsmas geilbst'i, s|H*ka 
stumia pirmyn, procesas i>a- 
žymi, garbe seka, Birias atlygi
na, meile, pasirenka, tikėjimas 
klauso, dievai laimina, ir ne
mirtingumas karunavoja!

Sveikata, sakiau, tarnauja 
*tam, kuris veikia. Tą klausi
mą pajudinus iš giliaus ir pa
mąstę surasime, kad pražudy
mas energijos; yta galimas tuo
met, kuomet žųsla pas žmogų 
palies iniciativa. Žuvuš energi
jai^ žmogaus kaip ir nėra, nes 
jis pats tuomet visas susmukęs 
ir iii kokis pelų maišas. Ligos

Mokslus be išmiinlies mums lankiausiai užklumpa ant ne-
ilgai netarnauja, mokslas įgau
tas ir nenaudojamas sudruna

veiklaus kūno it bakterijos, fre- 
siganydamos ant linginio ap-

kaip tos krūvos
jo supusios 1)0
nu!v

lapų ve- mirusių celių, puotauja. Žiurė
užklo'lu sniegy- dami Į sutingusį, ištižusi žmo

gų, gauname paveikslą ligonio.

Ne, visai ne!'Gamta yra dramb
lys. Ji nesigailėjo pirm mus 
gyvenusių sutvėrimų, kuriuos 
ta geroji gamta sumynė į žemes 
gelmes; neglostys ji pidi mus 
jeigu lik vien ant jos atsidėsime.

’ Kiekvienas individualus, ma
tydamas progą ir jausdamas, 
kad turi sugabumus, neprivalo 
laukti, kol jį kas pakvies, pa- 
< l i-iisii 11 < Iii i prie <kii-l><>. tSuni-

radę save pasaulio betvarkėj, 
lai yra susiradę darbą, kurį 
mylimu, nejjc.škokimc kilos 
palaimos gyvenime, nes jos ne- 
rasiim. Susipažinę su Įrankiu, 
kuris mums paliuku, įnikime jį

Mes kariais jaučiamės neužsi- 
ganūdinimą kokį lai nesmagu
mą, kokius lai nerimaseius sa
vo gyvenime.- Tie visi rūpes
čiai, liūdesiai ir kiti panašus 
slogučiai! naikina mus ir gyve
nimo sunkią naštą daro dar 
sunkesne. J as viskas, ką čion 
minėjau, yra daug aršesni nuo
dai dėl musų, kaip kad koki li
ga. Kas toks kariais mums ne
žinomas \Lsai dri^do musų gal
vas žemyn. Ir mes jaučiamės 
daug sykių laip, lyg visas pa
saulis alrodvlu niekais. Aš v
daug sykiu laip nesmagiu jaus
damas bandžiau surasti užsiga- 
nėdijimą, bei kaili lai yra liūd
na, / gerbiamieji, man prisipa
žinti čion, kad to užsigniiėdini- 
mo niekur negalėjau surusli ki
tur, kaip lik knygoje arba dar
be; kuriame panardinama visi 
IniĮasų ski;Hisnu"i. 'I’as iiiidna.

,l iC-1 > » i 111: is. !><-i 

kurį mus mylimi*, yra geriausia 

gyduolė žmoguli, kuomet liudė- 
sis slegia jį žemyn. Apie skai
tymą knygų bei studijavimą, 
manau nėra reikalo čion nei 
minėti, nes vertę mokslo kiek

Kuomet žmogus serga, jo kūno 
celės nyksta; o patsai žmogus, 
sakome, pradeda mirti. Bet 

! veiklus žmogus, kuris nevaikš- 
’čioja krutinę įsmegusia, sudri
bęs, galvą nulenkęs, pečius su
glaudęs niekuomet neserga. Bu- 
li energingu nuo galvos iki ko
jų, visame kūne jatisli gyvybę 

smegenyse, širdyje ir sielo
je, lai reiškia gyvėnli.

Nedrebėkime iš baimes |)rieš 
bakterijas, kaltindami ligas, 
kurios daugumą apstlrgdina 
karštlige, reumatizmu, kataru 
džiova. Kaltinkime savo apsi
leidimą. Iš labiausiai Už vis bi
jokimės savo ne^’nyslės, nes ji 
lik Ir yra inusų didžiausiaš prie
šas.

Jeigu damų šeimyninkė pa
liuku krūvą sąšlavų šluboje, vi
dur aslos ar po kakaliu; u vė
liaus tie vi*ii Irupihiai, skudurai 
ir kaulai tampa išnešioti žiiir- 
k'i u ir musių po visus kainpils, 

Ir kas jjnl pnsijialIMi lakios št>i- 
myiilnkės?! Kas gal išteisinti 
jos apsileidimą! Kiekvienas su
sipratęs žmogus beturčių bijo
tis lokių Žmonių, bet gavęs prO-

rankon ir dirbkime, nes darbas vienas iš mds apibrangiina ir ( I ąsa seka aut 6-lo putdp.)
i

kybe.se
apticko.se
liuniio.se
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gą turi moralę tiesą pasakyti 
jiem šiais žodžiais, “tu esi tin
ginys, ajisileidėlis — apsišva
rink savo namą ir save.” Bet 
daugumas, (iš biznierių y]>a t in
gai) bijosi, kad žmogelis ne
pradėtų gerinus gyvenlli, nes to
kiam atsitikime jis nustos savo 
“kostumerio.” Geriausią pa
tarimą ką tie nelaimingieji gau
na, tai nuo gydytojaus, kuris 
prirašęs visą eilę nuodą ir ke
lias dėžes pilių pasiunčia jį vai
stinei! sveikatos (?) jieškotų.

Ir kur tiktais vieton vandens 
ir švarumo vartoja pilės ir nuo
dus, ten sveikata išdraugauja.

Geriausią patarimą, ką aš 
kuomet girdėjau, tai nuo tūlo 
gydytojo, .lis, kalbėdamas į 
mokinius, štai ką pasakė: “‘Ge
riausia gyduolė pasaulyj dėl 
žmogaus yra ta, kad jis turi 
žinoti, jog jis pats tur ką nors 
veikti. .Kiekvienas privalo ži- 

*noti ką reiškia gilus kvėpavi
mas tyru oru; -surasti ką gero 
vanduo gali dėl mus padaryti 
viduj ir iš lauko; sutriuškinti 
savo visus blogus įprošlius, ku
rie naikina sveikatą ir temdo 
protą; suraskite ką gyvenimas 
patsai dėl jūsų reiškia; suraski
te likrąjį gyvenimo teksią; to
bulinkite sau pasitikėjimą, taip 
gi ir savo draugams. Neniuro- 
kite visą laiką užsigulę ant sa
vo darbo, bet pasiskirkite laiką 
žaismėms ir pasilinksminimui; 
nestudijuokite visą laiką vien- 
tik knygas, bet studijuokite 
gamtą, |>aukščius, medžius ir 
žvaigždes; ir bukite atvirus ir 
laisvi. Trumpai pasakius, su
žinokite, kas jūsų principais y- 
ra ir jų laikykitės.” Tame pa
sakyme, aš tikiu, daug teisybės 
telpa, ir arčiau su šiais pasaky
mais susipažinę surasime, kad 
lai yra tėviškas patarimas.

✓

. Knyga ne ta Įpina savyje daug 
išminties, jeigu mes ją skaity
dami nesugroiųuiiuojamc vis
ko, kaš joje yra pasakyta. Kny
ga yra vientik kaipo obalšis ant 
kurio mes atsiliepiame. Žino
dami daug teoriškai, bet palai
kyti vrską vietik teorijoj, o nė- 
praktikuoti, tai mažai ką pri- 

.gelbės tas musų žinojimas. Mes 
išmokstame suprasti dalykus 
tik tuomet, kada mes mokslo į 
ilgimės ir trokštame jo. O įga-i 
vę mokslą panaudojome jį kai-1 
po įrankį dėl ištobulinimo viso 
to, ką mes veikiame. Ką tai 
reiškia jeigu mes bandydami 
veikti suklystame? Bet mes 
bandome noriai ir su, pasišven
timu. Tai kas kad mes ken
čiame skurdą? Bet mes esame 
drąsus ir energiški. Tai kas, 
kad mus užklups nelaimių sū
kurys? Mes žinome, gerai, kad 
pasirinkome sau kelią, kurio 
mus širdys pageidavo ir žen- 
dami mokslo keliu pirmyn ver
čiant knygų lapą po lapui be- 
skindami mokslo žiedus. Gi 
tuom tarpu mokslas jau šviečia, 
žinojimas žydi; susipratimas ki
lo, tamsumas žūsta!

Užtvenkie upės vagą, ji prasi
muš sau kitą išsiliedama per 
krantus; užkalk mokslo trokš
tantį jaunikaitį kalėjimai!, jis 
ir ten studijuos! Ką reiškia 
studijavimas? Mokinimas! yra 
tobulinimas pačiam savęs. Su
sipažinimas su tais visais daik
tais, kurtus mes kasdiena susi
duriame, ir susipažinimas su

> ________

ARTHUR T. McimSH & CO
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iemiesčio Farma
TIKRAI STEBĖTINAS INVESTMENTAS.

Kaipo investmentas šitos farmukes duoda jums progą saugiai ir lengvai sutaupyti pinigų ir tapti turtingu. 
Su nuolatiniu miesto augimu jūsų nuosavybė gimtu laiku turi pakilti vertėj, ir yra tikrai galimas daigtas, 
kad bėgyje 10 metu kiekvienas iš jūsų 10 lotų kiekviename akerį bus vertas, jei jus norėtumėt juos išda
linti j lotus, tiek kiek jus dabar mokate už visą akerį žemės yra tik vienas pjūtis ir tas nuolatos daugina- 
si vertėje. (

KAIPO PINIGŲ UžDIRBĖJAS.
Šios farmukės tikrai siūlo jums stebėtinas progas kada tik užauginsite vieną sodinimą žemuogių, cibulių, 
asparagus ar kitų daržovių, jums tikrai apmoke i už visą žemę, (leiskite mums parodyti jums laiškus nuo 
žmonių, kurie tikrai tą daro dabar), o dar prie to kiaušiniai, vištos ir gal karvė ir kelios kiaulės padid.ns ju- 
su įplaukas.

NAMAI, SVEIKATA IR LINKSMUMAS.
Bet didžiausias patogumasa*šįtų.farmukiu tai yra, kad jos suteikia jums gyvenimą; — s<jy° n-*imą, ką kiek
vienas lietuvis pageidauja ir kiekvienaXurėtų įsigyti savo namą, nes net ir musų valdžia pataria visiems 
būti savin’nkų savo namo. Jus patįs galite persi statyti sau tą faktą, kad priėjus senatvei jūsų (laibas iaų 
nebepageidaująmas tiek kiek dabar; kitas ir jaunesnis gali įstoti į jūsų vietą ir užimti jūsų darią.
bar yra laikas prisirengti prie tos dienos. Gyventojas ant vienos iš musų šitų priemiesčio farmukiu nerei
kalauja bijoti, kad netekęs darbo reikės badauti, kad reika mokėti vendą ar kad sulaukęs senatvės,^ i ei kės 
kreipties prie kitu, yra tikras faktas, kad 90 G visų žmonių virš 60 metų amžaius yra visiškai ar is dalies 
užlaikomi kitų. Gyvendamas ant vienos iš šių farmukiu žmogus gali sau ramiai ir gražiai gyventi, -ns 
gali suteikti savo vaikams ir pačiai gražų gyvenimą ant tyro oro, be miesto durnu ir troškinančių smaivių; 
suteikti grąžąs aplinkybes kokias tik ant faunos gyvenimas gali suteikti. Jis gali suteikti savo vai- 
kalns tas aplinkybes kurios būtinai yra reikalingos laimingam ir pasekmingam šios šalies gyvenimui, tik 
tada, jis gali gyvent) kaip karalius visiškai savistovus

VIETA.
Arti gelžkelio stoties puikioj priemiesčio dalyj netoli nuo miesto.

TRANSPORTACIJA.
Puikus traukiniai, švarus, gerai apšildomi ir sėdynės kiekvienam nuvež jus į darbą ir vėl atgal ir dar gal 
greičiau negu kai]) i dabartinę jūsų gyvenimo vietą. . |

KAINOS.
Visai žemos; mes čia nupirkome labai daug žemės už labai mažą kaina ir dėlto mes galime jums par
duoti šias puikias farmukes, nuo 1 iki 10 akru už tikras farmų kainas. Kiekvienas akeris yra lygiai tiek 
kiek 10 lotų, ir kainuoja jums mažiau negu vienas lotas mieste.

IŠLYGOS.
'Lengvi mėnesiniai išmokėjimai pagal sutikima birkęio. Viskas kas yra reikalinga, kad įsigijus vieną iš 
šitų farmukiu tai yra turėti tik biskį pinigų dėl į mokėjimo, o paskui nieko nerėkia, tik biskį atidėti kas 
mėnesis dėl lengvų išmokėjimų.

ŽEMĖ.
Labai gera, tinkama dėl auginimo visokių daržovių ir kvietkų, žemė yra augšta ir sausa.

IšPILDYKIT IR PRLSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN.
O mes suteiksime jums pilnas informacijas kaslink šių puikių 
priemiesčio farmukiu ir mes nepadarysime ant jūsų ne jokio 
apsunkinimo.

Ofisas
106 N. La Šalie St. BU? r

br. ofisas
1404 West 18th St.

gamta, kurią daugumas vadina
me motina. Už vis svarbiau
sia, tai kad besilavindami, mes 
išmokstame pažinti savę. Žmo
gus tik tuomet tegal pažinti sa
ve, kuomet jis save susiranda, 
tai yra pasižįsta, kuomi jis esąs. 
Save susirasti — raiškia studi
juoti.

Imperijos ir karalystės žąsta, 
turtai ir pozicijos sunyksta pa
virsdami griuvėsių krūvomis; 

bet mokslo vyrų principai, ku
rie moksliškai yra sustiprinti 
kįla ir tampa nemirliinais.

Baigiant man skaityti šį raši
nėlį, leiskite prabilti į Tamstai, 
gerbiamojo musų rašė j o, Ku
dirkos žodžiais: “O broli, o sese; 
kol dar esi jaunas, Kol dega 
krūtinėj šventa ugnis toj; Kur’ 
šaukia prie darbo ir duoda 

tiek vieko, Kad silnas ir men

kas net milžinu stoja; O veik! 
O dirbk; idant ugnis toj neitų 
ant nieko!”

Pakašavo Bitininkas.

. pranešTmas.
1) LMSA. Centralė valdyba 

laikys susirinkimą liepos 19 d., 
1919 m. pas A. J. Bertašių, 1007 
So. Oakley Blvd. Prasidės kaip 
8 valandos vakare. Bus svars
toma susivienijimo moksleivių 

reikalai ir galutinai nutarta die
na, vieta ir programas ateinan
čiam moksleivių seimui.

— Pirm. V. Shimkus.

2) Tėmykitc, sekančiame 
^‘Moksleivių Kelių” numeryje 
tilps paveikslai ir trumpos bio
grafijos šimet baigusių mokslą 
LMSA. narių. Draugai, baigu
sieji mokslą, malonėkit pasisku

binti prisiųsti s^vo paveikslus ir 
trumputę autobiografiją.

— “M. Kel.” Red.

RED. ATSAKYMAI.
M. Mokinys, Chicagoje. Eilu

tes “žvaigždutė” ir “Poetui” 
gavome, širdingai ačių. Dalį, 
talpiname^ Hitas suvartosime 
vėliaus.

M. J. Shileikis, Chicagoje.

Straipsnelį “Dailės Srityj” skai
tėme. Ačiū! Suvartosimo sekan
čiame numeryje.

Pakašavo Bitininkas, Chica- 
goje.v Rašinėlį “Džiaugsmas 
Darbe” gavome. Ačių! Telpa 
šiame numeryje.

Krakas (B-s), Valparaiso, 
Ind. Eilutes “Kelias be galo” 
gavome. Ačiū! Skaitysime.

G. Bložes, Valparaiso, Ind.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

eilutes prozoj “Aš pamenu”... 
gavome. Ačiū. Suvartosime 
bent kiek vėliaus.



♦ {■■■■I

oUO •> 1919 CKIeaRO, II!
—SMSailSMSM I.....................

Lietuvio Rateliuose.
TOWN OF LAKE

Klerikalų prakalbos ir triukš
mas.

klerikalai buvo surengę prakal
bas^ Kalbėję sugrįžusieji iš 
Europos klerikalų “diplomatai“

mas, neskaitant kun. Skripkos, 
kalba “diplomatas’* česnulis. 
jis ir neiškalbus, ir labai netak-

tuščių pasigyrimų. Jo kalba la- 'ir jų vieni tuoj įstoję unijon. 
bai įsižeidė tūli tautininkų va-* o kili visai nebesirodo.
dai, vienas jų dargi bandė užva
duoti pačiam “diplomatui**.
Bet kunigų užkomanduolos da
vatkos užrėkė jį ir jis tur'j j at
sisėsti.

* Anlris. k.dhėjo Mos!>*.sky. 
Ir jam msisukč. 
kalbu • » dar p
durk; a lietuvių kalba, taip, kad 
klausytojai turėjo dvigubo var
go: K’.mevlics to palies, ką jau 
papasaoio pi'mas ii “diploma
tas“ ir. . . . nesuprasti.

Prie jo neiš

Neturinti reikalavimų.
Kompanija, belo, sako, iki 

šiol dar nežinanti ko jos darbi
ninkai reikalauja, .lokių reika
lavimų ji nesanti gavus. Apla- 
muosius darbininku reikalavi- v
mus ji tečiaus jau senai žino. 
O lai yra reikalavimas pripa
žinti uniją, sutrumpinti valan
das darbo ir panaikinti vadina
mąjį “p;
sinkių. -
lavimų mes tuo tarpu nesuspė
jome prirengti, * 
organizatorių. - 
jie bus prirengti ir
ckas juos gaus - 
me. Tuo tarpu daroma

/svorkį” - darbą nuo 
- Smulkmeningų reika-

hnilUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllll^^ |Sai)gokjte šavoAkis|

Nepraleis! Pinigų, Jeigu Pa
<•>< m u > -....... i ......... „ , ,naa ..  ..... .

dėsi Juos į Banką

iš akėjimo “brolių*’ tautininkų, 
arba kaip jisai sako liberalų ir

FRANSIŠKUS. TAMOŠAUSKUS

Iš Kensmgton, III.

Be,i-, “tėvynė* rcilcil iin^“ l i
po surinku npir devyniasde- 
šimts doiuc’ų aukų, l ik du\y- 
niasd sanis .. Buvo laik u. k:i 
da tolygiuose susirinkimuose 
klerikali pasižerdavo po tūks
tantinę ir kitą, o dabar nė šimti
nės. lai rodo, kad klerikalų 
politikos kursas stebėtinai smu-

pasakė vienas
Bet neužilgo

McCormi-
užlikrina-

nizavimo darbą, 
prie pabaigos.

orga- 
einąs

ny t i imi

rk Counly bos

liškų Kapinių be baž* 
apeigą, nepriklauso 
kokių draugijų, Al

is Lietuvos 1910. Pači 
Kauno gub., Telšių į mv.,

Tamošauskis. 
kreipkitės po 
Ii. Kcnsington

paraks ijos, Kuležiškių 
Gimė 1887, amžiaus 32. 
visą savo laiką Ameri- 
bo buėernėse. biziuc- 
palaidoio. Palieka nu-

liudimc broli* 
lo nai 

Informacijų 
nmreriu

3121 Union \ve. į šv. 
bažnyčią, iš ten į šv. 

iero knpincH. Mcldžia- 
uigų atsilankyti į pngra- 

dalyvauti laidotuvėse.
Iii nuliūdime

Magdalena Juškienė.

įbus 
imi

—Petronės Sūnūs.

McCormicko darbi 
ninku streikas.

Esą, “tūlo 
[Tribūne] 

klaidingas.

Kompanija užginčija lokautą; 
neturinti jokių reikalavimų; 

mažas trinimasi.
International Harvester kom

panija vakar viešai užreiškė, jo- 
gei ji nepaskelbusi savo darbi
ninkams Jokantą, a 
rytinio laikraščio 
pranešimas“ buvgj 
Del tu “sainu“, kur
bintą ties McCormicko dirbtu
vėmis, ji sako tiek, būtent kad 
jos bitvę iškabintos tik tuoju 
liksiu, idant pranešus, jogei 
darbas tapo laikinai pertrauk
tas. Kitaip mat nebuvę galima: 
kompanija nenorėjusi statyti 
pavojun lojalius darbininkus, 
kur norėtų dirbti, bet bijosi 
streikininku. Tai visa.
Melas! — sako streikininkai.
Streikininkai tečiaus sako, 

kad šitas kompanijos praneši-

Nesamdo ar neturi policijos?
Streikas tęsiasi kelinta dienav 

P t ties McCormicko dirbluvė- 
r is nėra nė vieno policinio. — 
I is čia? — stebis darbininkai. 
?r McCormickas jų nesamdo, 
ar. nebegalima pasisamdyti... 
Dabar, mat, esą ir daugiau tro
belių. Tatai rasi pons Garrity 

nolĮc.ijos •yin/ininkas] nebeim
ti aka. Vis dėlto, kilus kokiam 
nors triukšmdliiti \|e;nas-kitas 

< ėdė pasirodo. — Bet jie elgia
si kaip tikri dž/onlelmonai 
juokauja streikipinkai. Jeigu 
l i;r nors susirenka perdaug žmo 
nii', jie mandagiai paprašą išsi
skirstyti, ir viskas. —O tai gal
būt dėlto, kad ir jie palįs nese
na' turėjo trobelį dėl algų! 
juokiasi kiti.

Nepakenčia streiklaužių
Streikininkus nuoširdžiai

mia viši organizuolieji darbi
ninkai, pirmiausia galvekarių 
darbininkai. Kiekvieną slreik- 
l iu.;ą jie nurodą streikininkams 
Bt t pastarieji elgiasi su jais 
i ž ntelmoniškai: pasigavę tuoj

re-

melas. Dirbtuvės visai neuž
darytos ir streiklaužių likimas 

, kompanijai taipjau neapeina. — 
į Kompanijos agentai atsidėję 
j medžioja streiklaužius, — sako 
slreikinikai, tik visa beda tame, I y
kad negali jų sumedžioti. Viso- 

Į se Harvester kompanijos dirbtu- 
i1 vėse dirbą apie 60-70 slreik- 
' laužiu, priskaitant ir pačius 
foremanus. Ir tu skaičius nuo- 

C

lat mažėjąs. Streikininkai mat 
įjuos sugebi tinkamai įtikinti,

1)0 jei vienas-kilas “karštako- 
bandąs pasimoti ant “nau- 
unijislo“. Truputuką ki-jO.IO

taip žiūrima į vadinamus 
uit nūs, ypač tuos, kur 
ttieiką dažnai norėję būti

juokiasi streikininkai, — mes ir 
j los padarysime gerais unijis-

Toks streikininkų * elgimąsi, 
turbūt, ir neduoda progos įsi
maišyti guzikuotiesiems “visuo
menės tarnams“.

Mažas trinimasis
'Varpe streikininkų jaučiama 

mažas trynimasis. Nedclto, kad 
jie nebesusitaikytų. Ne. Prie
žastis esanti tame, kad lutas ma
šinistų lokalus norįs “prisivilio
ti McCormicko mašinistus’’. 
Mes norime sutverti savo lokat-i 
— sako streikininkai. Skaldy-

606

914

Aš esmi speciali tas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. i

Pritakau akinius teisingai. 
Pasitarimas nemokamas.

hujo-įleidimas 
nuo šilelio arba veneriškų ligų s150ū

1 it III 1 Il<4 v I llIclN (ly K<ll

DR. LAYTON, nė daugiau

740 W. Madison St., Chicago. nū mažiau

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

(Kampas Monroe) .
Kambarys 307. /y, •

V/U.ANDOS 9 iki 8
Nedčlioiuh 10 iki L VIIIVWd

Ar girdėjote kuomet nors sakant: “Aš noriai taupyčiau, bet man ant to neužtenka”. 
Dažnai išbirsi tokią pastabą, tai pačiai ypalai: “Nedali sakyti, kad negali taupyti, nes 
neaikvoji savo pinigų, kuomet jie bankoje, bet priešingai, taupai juos ateities reika
lams”. z |
Štai ką Prezidentas Wilsonas pasakė: “Jeigu nuo visų nuo prigulinčių reikalų, žmo
nės neišmoko taupyti, tai reiškia,, kad jie dar nepravarė savo akių ant tikrųjų žmo
nių gyvenimo uždavinių”. .
Kuomet pasiskirstė North Western Trust & Savings Bąiik už “Jusu banką”, tai pa
sirinksite sau vieną ir didžiausių bankų vakarinėj dalyj miesto, kuris tapo suorgani
zuotas 12 metų tam atgal ir liksite vienu iš suvirs 25,090 armijos depozitorių.
Ateikite šiądien ir pradėkite taupyti, tegul jūsų pinigai dirba dėl jūsų; nes tik pinigai 
uždirbs jums gerbūvį.
Ir vėl jums primename, jog visi indėliai pirm ir išskiriant 19-tą Liepos, neš 3 nuošimtį 
nuo 1-mos Liepos. (

North-Western Trust 
& Savings Bank

“BALTAS KAMPAS”

1201 Milwaukee Avė Kampas Oivision Gatvės

VALDININKAI

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, katla pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
tbalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11) dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telcphonc Yards 4317 
Boulevard (>437

DR. M. HERZMAN

JOHN F. SMULSKI, Prezidentas, AUGUST J. KOWALSKL Jr. Kasieriaus pagelb.
WM. H. SCHMIDT, Vice-prezidenlas, VINCENT JOZVVIN, Kasicriaus na<relbininkas.
JOHN A. PREBIS, \ icc-prcziHentas, FRANCIS J. CZECH, Kasicriaus pagelbininkas,
T. M. HELINSKL Kasicriua, MARIU. FORESTER. Sekretrius,

JOHN N. BUDZBAN, Sekretoriaus pagelbininkas.

FARMOS
Bridgepoit Painting & Hardware Gompany 

(Nol Ine.).
Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 

navinio.
Malevos, aliojai, Inkarini, šepečiai, kalcimas, sienine popiera, stik_ 

las, geležiniai tavorai ir tt.
Mes patarnaujame visose dalyse miesto.

3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ų* dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
tiile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti
Mes taipgi

■ Reumatizmas Sausgėla.
V usi&kmvismKiminvaBKKi

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telerfione Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3112 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Bodos, luini jau suprato ir mi 
netasai mašinistų lokalus, 
buk nutaręs atmainyti savo 
na.

Aplamai, streikas tęsiasi 
mj’ai ir .tvarkiai. |Darbini 
ūpas geras. — Rep.

t

ir

ra-

Dailydės gavo ultimatumą

Bet atsisako grįžti darban.
Kontraktorių asociailija pra

deda pildyt savo grūmojimus. 
Vakar įtapo įteikta ullinialu- 
mas slreikuojanliemš daily- 
dėms ir kitiems namų statyto
jams — grįžti darban arba vi
sai netekti jo. Sulig ultimatu
mo, streikininkai turėjo sugrįž
ti vakar 8 vai. ryto. Bet jie dar 
nesugrįžo nė šiandie, ir negrį
šiu, kol samdytojai nesutiks iš
pildyti jų reikalavimus pa
didinti algas iki vieno dolerio Į 
valandą.

Kon trak toria i

vietą, 
turime 

$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai 

tęs, kurį mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. . 
WESTERN FU RN H’U R E STORAGE 
2810 IV. Ilarrihon St. Chicago, Iii 
Atdara tino 9 ryto iki l) vai Nedė- 

įlomis nuo 10 iki 4

darni keliems liYenesiiams namu 
statymo industriją. Dailydžių 
unijos prezidentas tečiaus už- 
reiškė, kad kontraktorių pasi-

d'uosiąs jiems tokių jau pasek
mių, kaipir 190(h metais, kada 
jie taipgi buvo paskelbę lokau
tą, bet pralaimėję. Tuo labiau, 
kad dpie šeši šimtai nepriklau
sančių asociacijon kontrakto-

bininkti reikalavimus.

Argo streikas

Kompanija giriasi sulaužiusi 
streikią; bet darbininkai atsisa

ko grįžti darban.
Argo Goru Products konipa- 

uijos darbininkų streikas dar 
tęsiasi. Darbininkai, neveizint 
kompanijos pasamdytų provo
katorių - mušeikų )iasistengi- 
mo sulaužyti darbininkų vieny 
be, laikosi kaip vienas. Jie ne-

jžąida grįžti tol, kompanija neiš-

niuosius darbininkus sustabdy- (Seka ant 8-to pusi.)

!!
 Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mn- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gy nė žmonių siunčia padėka- 
vouės pasveikę. Preke 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga:“AALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gvdVties, kfti- 

j na 50c

Vyriškų Drapaną Sargeliai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų nęatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mus užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siutų ir over-i 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suimtu 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1115 So. Halsted St., Chicago, III 

įsteigta 100'?

KONTRAKTORIUS 
Carpenier & Cabinet makcr 

Budavoju, 
voju namus.

taisau ir imdia- 
Dirbu ant orde- 
ures, Ice Bo.y, 

House Furnitūros, Picture f ra
ino,, žodžiu sakanit dirbu ir tai
sau kas tik randai iš medžio pa
darytas, prieinama ka!ina, taip
gi perku senus medinius daik-

F. JANKAUSKAS,

Jau lik kilios yra likę ant musų 
lietuvių kolionijos, kur yra bažny
čia, mokykla ir visokių dirbtuvių, 
taipgi arti prie Chicflgos kur galite 
dirbti, o gyventi ant fanuos, kur y- 
ra tyras ir sveikas oras, kur galite 
turite visokių daržovių ir šviežaus 
pieno ir savo karvių, ir tt.

Mes bu finai turime baig-
I

ti išparduoti šią subdiviziją,
užtai parduosime 
$290 už akeri.

DL S. 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. Ne

dėliotais nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

K

tik po

$175 pini- 
mokėti tik 

Pirkite žemės

Reikalinga yra turėti 
gaiš, n likusius galėsite 
po $15.00 i mėnesi 
tai yra jūsų geriausia proga tapti 
laimingu ir turtingu ant visados.

Atsišaukite arba rašykite 
Jaudami pilnų informacijų.

F. J> SG1BI0R
Room 40

106 N. La Šalie Street
Rez. 2016 Arigilage Avenue, 

Tel. Armitage 1570

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
’ 2—9 vakaru

3303 S Morgan Si. Chicago, Iii

DR. O. VAITUSU, O. D
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju/ 

tikis ir teisingai 
prirenki! aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, skau 
da galvą,, arba 
galva sukas ka
lia važiuoji str- 
cetkariu, krei
vos akis, litaros 
bėga krūvon sk
aitant, arba kiloki keblumai. Alei* 
kitę ir pamatykite mane, patarimas 
dvkat dėl molėm, vyrų ir vaikų. 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare.

Telcphonc Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—lt ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 
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pildys jų reiknlavinius. Strei
kininkus ninia ChicagOs Dar- 
ibo | 'edenaija. Neturtii
šeimynoms įsą teikiama 
Halės paramos maistu 
nig’iis.

Didlapiai. 
La. skt Ibiu,
bininkų jau sugrįžę darban; li
kę lik vieni ‘foreineriai“ • sve
timšaliai. Bet kadangi toj dirb
tuvei dirbo kola* išimtiem vie

ke!

Pranešimai

male- 
ir pi-

veikiausia ne uždy- 
kad didžiuma dar-

ui lik lorvincriaL tai aišku 
(li()’a|?ių pranešimai turi 
mtlaifngi. Suprantama, kom
panijos agentai turį sumedžioję 
tūla skaičių slrt iklaužių. Bet

lin i jislas.

GRŪMOJA STREIKU.

Moterą rubli siuvėjai reikalau
ja dide. nių algų ir pripažiniPio 

unijos.

Apie ,keturi (hikstančiai mo
terų, mergelių ir vyrų, dirban
čių moterų rūbų siuvimo indu
strijoj, rengiasi mesti darbų. 
Darbininkai reikalauja II va
landų savatites, didesnių algų.

žinimo unijos.
kai nesutiksią daryti jokių nn- 

sik itliinu: jeigu samdytojai ne 
išpildys reikalaviiiiu mes dar

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
‘ UŽ STREIKĄ.

Nepilnos Jialsavimo skaitl.'- 
nės rodo, kad devyniasdešimts 
astuoni nuošimčiai 
kariu dai&iininkų

VISU*

moji Public

siiim ir estmti pasiryžus leisti 
kompanjoms padidint važinėji
mo kainas.

kai'ių darbininkų balsavimo pa
sekmės bus paskelbta šiandie
prieš pietus.

GELEŽIES DIRBĖJŲ 
STREIKAS.

Reikalauja didesniu algų ir pri
pažinimo unijos.

Keturi tuksiančiai darbinin
kų, dirbusių Malji'iibie Iron

kaluja* pripažinimo unijos, pa- 
dinimo algų ir geresnių darbo 
sanlvgų. Kol kas kompanija

komitetu.išrinktu
dn ('hieagos Darbo Federacija.

ELEVATORIŲ KOMPANIJA 
KREIPĖSI “KUR REIKIA”.
Neri padidint važinėjimo* 

kainas.
Elevatorių kompanija, kuri

po šešis centusjau dabar ima 
nuo pasažierių,

Public I ti

daugiau. Dabartinės važinė
jamos kainos esančios periu.«-Į 
žus, ypač dtir.lodt'l, kad josios 
darbininkai reikalauja didesi.iu

p inųos 
siunti.

KIEK CHICAGA TURI
STREIKININKŲ?

Apskaitliuojanui, kad tuo

Ii du šimtai tūkstančių darbi
ninkų.

NEVAIJA ŽINOT, KAIP DA
ROMA “VISKĖ”.

Federalio prokuroro pagelbi- 
ninkas vakar užreiške, jogui lai
kraščiai negal dėti į savo skiltis 
garsi n imv>pa tarinių, kaip pada
roma degtinė. Alaus garsini
mai e*uj leistini.

Slrikolis 1757 \V. 47th 
Chicagą ant .kelelos 

di< nu, išvažiuoja į Sprmg Valley, 
ketina pargryžti apie 21 d. liepos 
1919 m. \

1)1

AVaterbury, Conn. • 1 ietuvių So
cialistų kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks liepos ‘ii d. 10 vai. is ry
to. 103 Green 5 t. Visi nariai mo
kinėkite atsilankyt, nes yla oi įsiu
sta iš Sočia ist Party balsavimo
blankų ir 
lų yra.. Grg. P. l’ieėkai i s.

Roseland. - Liepos 20 J. 
do socialistui d dclimu 
Paik derž. rengia pikniką, 
geri kalbėtojai.

9 \v a r-

Bus

LMPS III raj. rengiamasai ek Pur
vintas dėl tūlų priežas- 

* t. Daugiau bus 
sei-.iimj rajono kmiierciv 

— Ku.ni.cas.

inis isvaži 
čių šiemet neįvyks
pranešta
vijoj-

Lietuvių Raudonos Ro- 
K'iubo konstitucijos pvr- 

susirinkinias į- 
i(>s 22 d., 7:30 

Joe N’vffo svet. 1500 S. 
■ \ ienas iš Komitetų.

Cicero. 
žė> Paš. 
žiūrėjimo komiteto 
vyks utarninkc, Ii 
\al. vakar1? 
11hh Avė. -

Birutės Kalno Draugijos, mėnesi
nis susirinkimas bus nedėlioj, lie
pos 20, 1 vai. po pietų, P. AVoodma- 
no svetainėj, kuoskaitlingiauisai ma 
lonėkit būti susirinkime, nes yra 
daug svarbių tarimų. — Valdyba.

Gary. Ind. — LSS. 209 kp. ir LD- 
LD. 123 kp. susirinkimas įvyks ne
dėlioj, liepos 20 d., 11 vai. iš ryto 
paprastoj svet. 2101 W. 15 Avė. 
Gerbiamieji draugai ir draugės ma
lonėkite susirinkti į laiką, nes tu
rim daug svarbių reikalų.

— Komisija.

LSS. 234 kp. mėnesinis susirinki-

lei icnt University svetainėj, 3640 
Gross Avė. Pradžia 10 vai. iš ryto. 
Kviečiami visi nariai atsilankyti 
pa kirlu laiku — Sekr. A. Audickas.

ASMENV HEšiK'UIMAI Į REIKIA DARBININKŲ | REIKIA DARBININKŲ
' Pajieškau draugų Juozapo Dūdos 
Ir Povylo Ječiaus, paeina iš Kau- ' 
no gub., Vilkmergės pavieto, Suba
čiaus vaisi., kaimo Paimu liackų. I 
Malonėkite jie palys ar kas juos ži-1

RI’IKIA beisleriti, alsiiivinėloj ) h 
■/.;( kūdikį pastovus dalbas, r mo 
kytis amati) tuo pačiu laiku. Al-PARDAVĖJAI! 

\lD¥lg Vll\ UFIKAI INGI PAR- ■*'išaukii(' Į kriaučių sluipą.'KA KLiKAiJMii į 2;,35 w S(, |)(.|,)|i VVeskrn
uote pranešti; lutslu labui dčknigas DAVĖJAI, PATYRIMAS NEREIKA- Avė., Chicago, Iii.

,1). KAPSULIS, I .*-----
2006 So. Štring St., Chicago, III. I INGAS. MES IŠMOKINSIMI*. JUMS

------------------------------------------ MUSŲ BIZNI, MUMS YRA GERIAU
P.EI KALINGAS patyręs Sh-artiiu 

nas Į sriap ir<>n yurdą, .''era mokė

NAMAl-žEMĖ
PARSIDUODA labai pigiai 1 lotai 

ant Kolio Avė., tarpe 59 ir 69 gtdv. 
Alsisaukit po šiuo adresu: 6529 So. 
’l'ahnan Avė., arba k-lcfonuokile 
Pro.speel 2471.

PATIEMS IŠMOKINTI TINKAMUS!
PARDAVĖJUS PRIE MUSŲ BIZ-

MES ESAME PATYRĖ, KAD
YRA PASEKMINGIAU. ČIA
PROGA UŽSIDIRBI! DAUG

NIO.

YRA
PINIGU IR ĮSIGYTI BIZNI ANT 
VISADOS.
KAIP 25 METŲ.
BOOM
FIRST

TURI BŪTI SENESNIS 
ATSIŠAUKITE I 

816 68 AV. MONROE ST., 
BANK BUILD-NATIONAL

LNG. y
I II. W. ELMORE

s dėl gero v> ro. Atsišaukite 
1632 AV. Kindzie Si., Chicago.

PI-IK \l INGAS jaunas 
kalbantis krl*lą .svetimų 
h'Dgvo išluakimo darbo, 
kilę

Dr. ’ mule,
1088 Broadsvay,

vaikinas

Gary, Ind.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA for-las trukus 3‘j 

Huno sunkumo 1917 m. !<eram stovy j 
kaip uauas.

3302 So. Halslcd SI., Chicago.

Paj’eškau savo pačios Mary Slrze- 
gpuskienės, kuri pabėgo 5 d. gegu
žes. $25 tam kuris pirma praneš 
u an kur ji gyvena. Ji prasišalino 
su Irimi vukais. viena mergaitė 11 
metų vardu Zofija, vaikas 9 metų j, 
Stasys, anlnist 7 metų vardas Frank.

626 Tay lor St., kampas Dcspliiins St.
Phone Havmarkct 856

nasiėmė mano visus pinigus ir su 
i'alijonu išvažiavo nežinau kur, pa- 
Ikdama mane labni nuskriausiu. 
Mi.di prieteliai jei pamatysite lokių 
yi alų meldžiu duoti man žinoti, ad
resus.
559 Sherman SI Akron, Oliio

Pajieškau Pukėnų Juozapą ir Ig- 
naseus, Kauno gub. lukmerges pa v., 
Mindrupio viensėdijos, turiu svar
bius reikalus, meldž'ii atsišaukti.

Jonas Gariūnus,
413 Stadium SI.. Piltsburgh, Pa.

Pajieškau dėdės Vaitkų Jono, 
Kauno gub., Raseinių pav., Gaurės 
psirapiJon, Juraičių kaimo, pirma gy 
veno Gartlner, Mass., o dabar ueži- 
nau kur gyvena, turiu labai svarbu 
reikalą. Prašau atsišaukti pats ui’ 
kas žinote praneškite busiu labai 
dėkingas už tai.

John Pckaraitis,
149 Arkansas St., San L'raneisko,

l irutės i’važiavimos su valgiais,ku 
įduos pagamins Birulės moterys ir, 
merginos, 20 d. liepos Beverlv llills. 
Vauiot .reikia bile karu iki Ashland

J1EŠKO KAMBARIŲ
A'ienas vaikinas, pajieškau kam

bario prie laisvų žmonių, taip M'«r-
Ashland 87 iki galo, paeiti po .,nn st. ir AValla.'e ir tarp 351) ir 29
• • iz • \7itsl Iz 1’t 4 »Z» I •»1 11 I . • *•__ t ■ _ . . I

Kas turi praneškite laišku.
A. Macaitis,

922 AV. 33rd St., Chicago, III.

de.inei iki kalno. Visi kviečiami.
— Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. Imo ap- 
sk’ičio draugiškas išvažiavimas į 
Jeffersono miškus bus nedėlioj, 20 
<1. liepos. Gerbiami chorai, malo
nėkit prisirengti. — Sekr. F. Mazola.

Melrose Park, III. — Draugystės 
Simu Dukterų Lietuvos pusmetinis 
su'irlnkimas įvyks nedėliojo, liepos 
20. Frank ir James svet. 11:30 vai. 
ryto, kaip 1 vai. po pietų bus kitos 
draugystės susirinkimas. Visi na
riai ir narės malonėkit būti paskir
tu laiku. — A. Starcvičia Rajt.

Keistučio Pa-Brisrhton Park.
še’pinio Kliubo pusmetinis susirin
kimas bus nedėliojo 20 d. lianos, 1 
vai. po pietų Liberty svet. 3925 So. 
Kedzie Avė., kampas 39 PI. Draugai 
ir draugės, malonėkite Imti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų.

— J. Gustaitis.

LMPS. 9 tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas Ims subatoje, 19 
liepos, 7:30 vai. vakare, Fellowshij) 
slcj. 831 — 33 PI. Meldžiama vi
sos narės atsilankyti. — Valdyba.

OKI ĮSAS ATDARAS IKI « V. VAK

PARSIDI'ODA mttoinobl’ius Dod- 
ge Brothers 5 sėdimų (6000) *.uk. 
mil. važiuot, geram stovyje, galima 
nutyli vakare ir nedėlioj iki 12 d.

3127 Lo\ve Avenue.

Rl.IKALING.A moterų tuojaus, t 
skirstimui popierų, gera mokestis.

Republic Wa.ste Papei Co.,

REIKALINGI apreiteriai ir moki
niai dėl susiuvinėjimo dratais ir 
darinio mašinų, augšta mokestis, 
nitariška shopa. Atsišaukite

A. II. Lusk,
21 S. \Vabash Avė., Chicago, 

Tel. Randolph 876

ap- 
sa-

III.

REIKALINGAS — bučeris. gera 
viela, — geras mokestis. Atsišau-

627 AV. I8th St.
REIKALINGA mergina arba mo

teris kuri galėtų atlikti namų dar
bą ir užlaikyti 2 vaiku, gera mok?-1 
slis, darbas imt visados, mah/nč- 
kite ątsišaukti vakare po 8

‘J. Jokantas,
1 125 So. 49 Ct., Cicero, III.

PARDAVlMUi

KAK ANDAI
TIKTAI ŠI MENESI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
roK seklyčios setą, vartotą liktai 30 
di^ių, verias $175. Alės esame pri
veisti taipgi pratuštinti daug kilų 
seklyčios setų vėliausios staHės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PBI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priiinsnm 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

RANDAI
Ant rendos lietas 7 kambarių vi

sas naujai ištaisytas. 3823 Parnell 
Avė.. .savininkas 3815 So. llal.slicd

NAMAI-ŽEMĖ

to, geistina kad valgi namie pag:' 
minių. I

PARSIDUODA aiskriminė ir leng 
vii gO imu, cigarų ir tabako sankro
va, viena arba su bilding'i, bild'ii- 
gns yra mūrinis ir geram stovyj, 

i krutamųjų pa- 
Parsiduoda labai 

pigiai ir geroj vietoj, turi būti par
duotas į trumpą laiką iš priežasties 
ėjimą į kitą biznį Kam yra reika
linga mnlonėkite tuoj atsisaukt.

P. B.,
616 \V. 3!s! St., Chicago, iii. 

T?.’ Boulevard 7351

DIDELIS BARGENAS 4 ruimų 
naujas mimas su 4 kampiniais lo
tais parsiduoda labai pigiai už cash 
liktai $2250. Atsišaukite pas savi
ninką

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI 
TUVIU BENDROVĖ REIKA-

GALĖTU PAG Et BftTI PARDAVOT 
i armas ir lotus, išlygos la
bai

33>H

GEROS. KLAUSK) TE PLATES- 
PAA1SK1N1MU PAS: 

LIBERTY LAND AND 
INvESiMENi CO.

So. Halsted St., Chicago, III

REIKIA moterų į dirbtuvę, pas
tovus darbas, gera mokestis 

National Lead Co.,
900 AV. 18 St., Chicago, III.

REIKALINGA mergina dirbti į 
Ic- Cream ir kendžių štorą, geras 
mokestis, pastovus darbas, 
šaukit po adresu:

Jotui Youch, 
1958 AV. 59 St., Chicago, III.

trečios durys nuo krutamųjų | 
veikslu (teatro). Parsiduoda iri

PARSIDUODA Groscrnė ir Bu- 
černė labai geroj vietoj lietuvių ap
gyvento!, biznis gerai 
Parsiduoda išpricžasties 
tos.

išdirbtas, 
nesveika- 

Renda nebrangi $20. 
Joseph Naudžiunas,

4064 So. Artisen Avė., Chicago, III.

EXTRA parsiduoda geriausia sal
dainių, cigarų, cigaretų ir Ice 
(T’canio sankrova už pigiausią kai
ną ir geriausio vlelo.

615 W. 18lh St., Chicago, III.

PARSIDUODA krautuvė smulkių 
daiktų ir visokių saldžių gėrimų, 
gera proga dėl ženotų žmonių. Prie- 

į žast išpardavimo vienam negalima 
apsidirbti priegtam turiu kita biznį 
kam reikalinga atsišaukite

S. L.,
1916 Canalport Avė., Chicago, III.

Alex. Jafes,
jie Avė., prie 64 ir 

cher Avenue, Chicago, III.

PARDAVIMUI namas Brighton 
Parke, 2 lotų, ant labai lengvo iš
mokėjimo. Mažai tereik įnešti. 
Galima laikyti kiek tik gorite žąsų, 
ančių, vištų, kutulių, ‘^/karves. At
sišaukite vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
vakare.

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

tas iš priešakio,

LSS. VIII rajono ir SLSI). Pirmo 
Apskričio bendras išvažiavimas i Je 
fferson mišką įvyks 20 liepos. Bus 
ka'bų, dainų ir tt. Kviečiam atsilan- ( 
kyti. — Komitetas. ,

Lietuvių Tautiškų kapinių nusme- 
♦•nis susirinkimas įvyks subatoje, 
Ii'*poš 19 <1.. 7:30 vai. vakare, Mil
dos svet., prie 32ros ir Halsted gat. 
Ti ksis dalivauli visi kaip kapinių 
gl< bėjai — draugijų delegatai taip
gi lotų savininkai, nes apart išda
vimo atskaitos už puse metų yra 
daug svarbių reikalų nutarimui.

— Valdyba

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

— Itašt. Ant. Jasinskas.

Naujienų skaitytojai. Ciceros Lie 
tuviu I iuosybės Namo Bendrovė 
m ašo jūsų gal kuris iš jūsų gautu
mėt, kur nors panašios bendrovės 
k« nstituciją, lietuvių, lenkų ar au
gi i kalbose, prisiųskite mums pn. 
1409 So. 49th Avė., Cicero, IR. Už 
ką iš kalno tariame nuoširdų ačiū.

— Direktoriai.

REIKALINGAS bučeris, kuris ga
lėtų užimti pirmą vietą kooperaty
ve krautuvė. Atsišaukite vakare a- 
pie 6 vai.

A. KLAIN1S,
1526 So. 49th Ct., Cicero, III, 

Antros lubos iš fronto

ANT pardavimo electric pianas, 
beveik naujas. Parduosiu pigiai.

•1258 So. Maplevvood Avė.
Ant pardavimo ‘.Pool laide” su 

visais įtaisymais, parduosiu už $20 
4258 So. Maplevvood Avė.

BEI KALINGAS geras organizato 
rius pardavinėti Šėrus, nuolatinis 
darbais, alga $20 savaitę ir commis- 
sion, patM’imas nereikalingas, mes 
jus išmoknsime. Geras ir ištiki- 

uždirhti juo $75 
Atsišaukite nuo 

Room 911-912 131
iki $100 į savitę.
2 iki 8 vai. vak. 
So. Dearborn St.

C. P.Šidlauskas Supt.

REIKALAUJAME
ANGLIAKASIU IR KROVĖJU

irGeri namai, su geru vandeniu 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir \iš- 
t:>s. Pavieniems vyrams geras nu-

Musų kasyklos dirba kasdiena. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3’/4 iki 5 pėdu angli
mis. '

Mes nemokame už kelionę. Mes 
turime visl^i užlaikymui gerų žmo
nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 

I žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

MELROSE PARK, ILL.
Pranešimas “Naujieną” skai

tytojams.
Norintis nusinirkti Naujienas 

atskiromis kopijomis, arba užsisa- 
k> ti per išnešiotoiį. meldžiu kreip- 1 
lis į A. Chapes, 906 — 22 Avė.

P. čern*ka, 
Naujienų Cirkuliacijos užiurėtojns. 1

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW BIVEB COMPANY, 
MACDONALD, W. VA.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pa|Ie*kpu Dusesercs

D>na”aifes. ženota. bet nežina i )>a- 
v »rdės po wru. Kauno <zvb., R.is“i- 
nnj pav.. Kaltinėnų para )., Kahrš- 
nin sodos, 3 metai att'al gyveno 
4O"> Illinois Avė., Si. Josenh, 
Kas žinot arba ji pati meldžiu 
sišiukti.

Petronella Dinap (Beiųar), 
3346 AVallace St., Chicago,

PARSIDUODA barbernė mažam 
miestelyj, gražioj vietoj, galima 
gauti labai pigiai. Atsišaukite grei
tu laiku.

85 AV. Main St., St. Charles, III.

PARSIDUODA labai pigiai 88 uo
te plaver piano, mahogany case, su 
35 relėmis muzikos, galima grajiti 
su pirštais ar su rolėmis, mokantis 
ar nemokantis gali operuoti. Pia
nas laio geras kaįp naujas, I me
las kaip pirktas, pardavimo prie
žastis, patirsite ant 1 luini iš Drie
kiu, 50 W. 107 St. Boseiand, III.

AUKSAS ŽMONĖMS.
Aš išpirkau iš banko už morgičiu 

labai pigiai 3 farmas ir tuoj turu 
parduoti, net gyvuliai esanti ant 
farmų reikalauja priežiūros. Tas 
farmas parduosiu arba mainau ant 
namų, kiekviename mieste Ameri
kos. Galiu priimti dali pinigų ir na 
ma jei turi.

Farmos randasi tarp dviejų dide
liu miestu: Clevelandi ir Akrono 
ant gerų kelių. Yra Sulinis, bėgas 
vanduo, geri budinkai; eik ir gy
venk. Rainiai nuo miesto dulkiu ir 
fabrikų ūžimo. Čia negaliu viską 
surašyti, kas yra, nes reikėtų, visa 
aikraštį apie tai aprašyti.

Tai iamisla rašyk koki turi na
rna? kiek turi pinigų? jei nori mai
nyti ar pirkti, cash išmokėtas na
mas ar yra skolos, viską aprašyk 
laiške, o aš apsakysiu, kokia farma 
yra, kas ant jos yra ir kiek kašlihi- 
ja. Skubėk parašyti pakol yra ne- 
pantemta. Arba gali tiesiai atva
žiuoti bus aprodyta be jokių tamls- 
tai kaštų, o jei pirksi kelionės lė
šas amnokesiu. Noriu, kad musų 

I žmonės pasinaudotų ta gera pro"a : 
1 ant fanuos yra gyvuliai, arkliai, 
karvės, vištos, avis, kiaulės ir užsė 
Ii javai, sodnai ir visos mašinos dir 
b'inui farmu. Vežimai, boges ir 
žemė Dera: viskas auga. Viena far 
ma 120 akerin, antra 101 akeris ir 
trečia* 72 akerių. Dabar galima ma 
tvti, kaip auga ir kokia žemė yra. 

:Alsiaukil laiku arba atvažiuokit 
an( šio antrašo:

J. B.,
130 AVooster Avė., Akron, Ohio.

PARSIDUODA barzdaskiitykla su 
dviem gerais krėslais, vieta gerai 
apgyventa, biznis išdirbtas,. At
sišaukite

4556 So. Paulina St., Chicago.

PARSIDUODA ant 3802 S. Union 
Avė. 7 ruimu namas ^u visais intai- 
svnuiis pigiai, $1500.00. Atsišauki-

McDonncll System, 
35)7 Archer Avė., Chicago, UI.

PARSIDUODA harzdaskutykla lie

2320 So. Leavitt St.

Aut pardavimo 2 lotai, ant Urnos 
ir AVosfern Avė., arba mainysiu 
au’ vrovertės.

M'-Kinley 2015, 4258 So. Maple- 
\vood Avė.

PARSIDUODA grosernė, labai pi
giai. gera vieta, biznis išdirbtas per 
keletą mietu, pardavimo priežastis 
išvažiuoju į Lietuva. Atsišaukite

246 W. 61st St., Chicago, III.

JEIGU NORI PARDUOTI savo 
piapcrtis, namus, farmiis, lotus, 
duokit mums, mes jums parduosim 
jeigu norit išmainyti išmainysim į 
trumpą laika, mes parduodam Bau
giausi;) namu ir kitokiu nuosavlbių, 
mes nereikalaujam didelio užmo- 
kesnio už musų darbą, kuriems to
li atvažiuAli galit prisiųsti per laiš
ką surašydami visti nuosavybės 
dų ir kiek kainuoja.

C. P. SUHOMSKI CO.,
bii-

3316 So. Halsted SI., (diicago, III

FARMŲ PIGUMAS.
Dabar yra bukas ir tiktai vienati

nė proga pirkti trąšios žemės, Vir- 
ginia valstijoj 55 mylių nuo \Vusti- 
ington, D. C. parsiduoda 7,300 ak
rų viename plote tiktai po $8 už ak- 

ą čia augina į 10 įvairių javų, dar
žovių, sodų vaisių, uog, dobilu ir 
šieno, pagal roportą Suvienytų Val
stijų Žemdirbystės Departamento, 
(iarodo, svarbiausi augalai šie: Ku- 

Kvirčiai, Svižos, Tabakas, 
ir bulvės, Sodu vaisiai 

Višnios, Persiškos 
ir visokios uogos, taipgi v- 

darjovės ir viskas apsčiai už- 
pclningos. dėlto kad anksty- 
arti prie didelių miestų: Wa- 

Baltiinore, Philadel-

k u riizai, 
Ž' inrii ščiai 
Obuoliai Slivos, 
S h vos
deri o 
vos ir 
shingtin, D. ( 
pria ir Ne\v York, taipgi yra 5,600 
akrų dirbamos fanuos ir kas 200 ak
iu namai i> budavones su vįsa’s u- 
klų jlaissmais. 4 mylios nuo mirs- 
I » ir geležinkelio, kaina $40 ir 15 
akras, ir gali piiklif ir mažiau. 
Klimatas čia yra labai geras, svei
kas ir malonus, karštis labai retai 

s, vasaros 270
Žiemos du mėnesiai, ša'- 

iš ši-

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų yra geriausia viela, lietuviš
koj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. Čia žemė, labai derlinga ■pasiekia 163 laipsniu* 
ant kurios viskas geriausia auga. di< nu. f 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių čie.usia 3 laipsniai po niuliu, 
ir gražių Ežerų su daugeliu žilvių. I*' vielų į melus po 25(1,660 bačkų
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi. (obuolų. Įaigu Imi nuomonę pirk- 
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerj Ii ūkę. lai yra proga
Galit pradėti dirbti farmą su $100 žmogeliui įgyli plota žemes, ir užtik 
ir nejusil kaip turėsit savo farmą 
išmokėta. Ir mes duodame dalbą 
ant farmų katrie pirks farmas !• I gi ■•siančių b» derbių ir blogų h’ikų, 
taipogi priimam Liberty bondsus už " kur tavo (laibus geriaus apdmo- 
pilną preke ir imam lotus kaino da
lį Įmokėjimo aut farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius.
SANBORN COMPANY,

Engei Rivcr, AVisconsin.

ir biednam

liūtie savo ir Šeimynos buvj ant 
ateities, ir kur nereikės bijolies

Farmų Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra 

riaušių vieta, lietuviu farmerių
ge- 
ko

lonijoj AVis. Kurioj daugybė lietuvių 
gy vena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu ežerų 
r urie lietuviško miestelio, WOOD. 

BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir ftiri savo biznius užsidč- 
,ją. Dar yra progn lietuviams (tau- 
'4an biznių užsidėti.

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

liu 
tu-

rį. Ga’ile pradėti pirkti farmą 
*10000 ir nejusite kaip greitai 
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas muši) žmonių yra 
važinėja po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos d»>| farmeri.ivimo 
nesurado, kaip AVisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesniu paaiškinimu

vininkus, minėtu farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su nlatesnia's pa
aiškinimais, paveikslais ir žemla- 
piais.

Liberty Land & Invcstment Co., 
3301 So. Halsted St.. . Chicago. III.

FARMOS.

Lietuviai pirkit formas kur ru
giai ir kviečiai augo mio 5 iki 7 De
du. šįmet jnvąi puikus ir soduos 
daug yra vaisių pas mus yra 32 far- 
mos pardavimui iš ko galima pasi
rinkt maža, didele, piffia ar bran
gi;). Važiuodami pirkit tikieta i 
Grand Rapids, o iš ten jau netoli į 
mus.

Taipgi turime jau šiųmečio me
daus čysto, supilto į blokines eo 5 
svarus viena blokinė *1.80, 4 bloki
nės po $1.75. 10 blokinių po $1.70, 
Storninkam didesniais orderiais pi
giau. Siųskit money orderį, ban- 
l;os čekiai nepriimami. Adresuo- 
kit įdėdami markę

Box 96, Hart. Michigan.

FARMA.
80 akelių žemės Michigan. 1 

mylios iki miestuko, arti didelių fa- 
bričnų miestu, 46 akelių dirbamos,

mis, didelis sodnas, arti ežero. 
Kaina $1900, mainom ant miesto pro

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

ŪKĖ! ŪKĖ!
40 akerių, kuri parsiduoda labai 

ingiai iš priežasties kad savininkas 
išvažiuoja j vakarines valstijas kaip 
kas norės taip parduosiu, su gyvu
liais ar be gy vulių, su javais ar be 
javu. Turiu 2 karves, 2 telyčias, 8 
jaučius po 2 metu senumo, 2 ark
liai, 2 kiaulės, 70 vištų ir viskas kas 
reikalinga dėl ūkės. Norinti apsi
gyventi tarpe lietuviu ir jeigu ši u- 
kė nepatiks, tai galėsite pirkti kitą 
kurtu či • randasi gana daug.

Norinti platesnių žinių kreipki
tės laišku do Šiuo adresu:

JOES PHTLI-IPS,
R. F. D. 1, Irons, Mich.

kė'u nei’u miesto geriausio amat
ui iko aiva ant visados.

Del aiškesniu žinių rašyk greit.ii, 
nes dabar laikas ten pamatytie au
galus ir ištirineli orą o apsipilkite 
p; kol dar yra šita proga. Taipgi 
d."ig naudingu žinių liirime iš vai
si’ių ir AVas.hington, D. C. iš Agri- 
< ullure Žemdirbystės Departamen
tų kaslink ukininkystės

Adresuok:
ŪKININKŲ TARYBA, 

2257 V'. 23rr’ Pk’ce. Chicago, III.

LIETUVOS ŽEME
Kas nežino jos. Visi gyrė ir gy

rių. Kur žemė derlingiausia jai ne 
Ui-tuvoj? Mes ir turime «eros že
mės ne blogesnės kaip Lietuvoj

Patarimui ant vietos per
Alexą Kvedaru * 

3122 So. Union Avė. Chicago, III.
Briligan organizacijos narys.

turite laukuose namą arba 
miesto nafarmą ir norite mainyti j 

m:i meldžiu atsišaukti j

28'12 So. YVallare S!

PARSIDUODA 
pi.‘/y veninių, 
dėsi

inurims namas . 
uo 4 kan barius. rau 

4065 Brighton PI. Alsišau

41'11
H-mry Kop'ewski.

So. Richmond St., Chi

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moterišku Apredalų.

Musų sistema ir ynatiškas 
m (S padarys jiu> žinovu i 
laiką.

Mes turime didžiausius ir 
sius kirprno-desigmng ir 
skyrius ,kur mes suteiksime 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaini aplankyt) ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gaut) specialil 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNINti 8CHOOL

J. F. Kasnicka. Perdėtiiu» 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

mok ir 1-
tr<<m|!4

geriau 
siuvimu 
prakUA

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininki

PARSIDUODA. ant Bridgcporto 
namas 6 pagyvenimu su namuku už. 
pakulyje vienu nagyvenimu abudu 
mūriniai aukšti beismantai puikiai 
itaisvtas iš vidaus, rendos neša *90 
į mėnesį, kaina $8000. Atsišaukit į 
savininką vakarais arba šventadie
niais iki pietų ant 3čių lubų iš už
pakalio.

J. K., 
3533 S. AVallace St., Chicago, III.

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

TRI-CITY BARBĖK COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 West

Madison St.. Chicago, UI.

Aušros MokyklaANT L0WE AVĖ.
TURI BŪTI 'PUOTAUS PARDUO

TAS PLATUS LOTAS 36x125 ANT 
I GAVI- AVF. NFTOT I 33čmS C’?- 
PIAI’STAS I GTAS ANT BRIDGE- 

t PORTO. BUS PARDUOTAS LA
BAI PIGIAI, KAS C,ĮEITAI PIRKS.

J. SINKUS,
3301 SO HALSTED ST., CHICAGO.

3001 So. Halsted St.
Dabar turi šiuos skyrius: 

Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos, 
Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižy mo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tesis visą vasarą, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rė ir Žinovai savo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.

PARSIDUODA ant 2ju pagyveni 
mų 6 kambarių fialai, viskas vėliau 
sios mados, parsiduoda labai pigiai 

5321 So. Bishop St.
3)PARSIDUODA į trumną laika b»i- 

černė už pigią kaina, visokiu tautų ( 
angyventa, remia labai pigi su 
šveistais ir labai gerais ruimas.

> turim išva
žiuoti į kita meistą.

5953 S. SP’to St., Chicago, Telef. 
Englevvood 3081

REIKIA — 20 patvn»si’i moterų Priežastis pardavimo i! . ..... i. /v!.. 4 Z• «I.. * $ 111 m f i i l/ilo niaiata(tverk'Ii skud*",'is,
. bas K22 į savaitę.

I’. Goldman,
1617 S. Fairfield Avė.. 1 bl. North

l’el. Seeley 282

nuoiatinis dar

ot 12 St

REIKIA .heistrelu aisiuvinėtoju H
Marijonos f:najerkų prie moteriškų kaulų ir

siutų.
Pei—ival B. Pahner Co.

367 AV. Adams St., Chicago, III.

PARSIDUODA cigaru, clgaretųj
! Candv ir Ice Cream storas už $700 
Atsišimkite

2801 Archer Avenue.

PARSIDUODA anl 2 pagyvenimu 
mūrinis namas, 5 ii* 4 kambariai, 
rendos neša $21 Į mėnesį, parsiduo- 

j da už $1200.00, mumis randasi ant
P. Suromski Co., 
Real Estate,

3346 So. Halsted St.. Chicago.

PARSIDUODA per savininka 2 
aukštų medinis namas i>o penk;s I 
ruimus, akmeninis fundamentas. 30 j 
pėdu lotas, viskas ištaisyta už $3000 
Atsišaukite

6046 La Šalie St.

Mo 
at-

III.

REIKTA naty'ru«in moterų rinkt 
sklidimus .gera mokestis.

People.s Iron & Melai Co. 
5835 So. Loomis St., Chicago, 111.

___________________________________l PARSIDUODA 3 pagyvneimu niu-
RFIKAI INGAS lieiiivvs atsakant ro namas geram stovvj su visais pa

rankamais. Pats gali pragyvent ir | 
vendus d«-šm *118.50 į mėnesį, gra-

Hs -avn anuite barzdaskutes, mo-
*2-5.00 nu®* $33-/W ve- 

d^Unmic nereikia dirbti. ._____
kitę laišku •

A. Rasimas, ........
201 Cardoui Avė. Detrott, Mich. Avenue.

2W.1 
mūrinis 
dos $12.00.

EXTRA BARGAIN
So. Emern’d Avė. 3 fintu 
narnės no G kambarius, ren

Kaina $3500.00.

2853 So. Emerald Avė. 2 flatų mc 
Atsišnu- fcipi anie’inkėj, 43 gatvė ir Agora r . dinis namas po 7 kambarius «u man 

kaina $7000. Kreipkitės i snvin’n- (lyne, rendos $32.00 kaina $2600.00 i 
ką ant 1 pagyvenimo 4313 Bųrkely 

. . 903
Clenicns Mikuteltis 

\V. 33rd St., Chicago, III.

AMERIKOS 1JETUVIV MOKYKI »
Mokinama: angliškos ir lletuvDkns 

kalbu. aritmetikos knvgvpdvstės
I stenografijos. tvpewrifing. pirklvhn*
I teisiu Suv. Valstijų istorijos. aheL 

nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomuos, pilietvstcs. rtal|iarašv«- 
tfis

Mokinimo valandos: nnn A rvtn 
iki 5 no pietų: vak nuo 7:30 Iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, (M




