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Amerikiečiai pasiliks 
Siberijoje

Kolčako armijos pavojuje

Anglijos angliakasiai laimėjo 7 
vai. darbo diena

Bolšefiky valdžia jsįsteigė Onegoje
SUV. VALSTIJŲ KARIUMENĖ 

PASILIKS SIBERIJOJ.

Prezidentas Wilsonas pranešti 
senatui, kad kariuomenė 

pasiliks Siberijoje neaprube- 
žiuotam laikui saugoti gele

žinkelį.

WASHINGTON, liepos 25.
Prezidentas \Vilsonas šiandie 
pranešė senatui, kad Amerikos' 
karinė ekspedicija Siberijoje y-

jus ir operavus Siberijos gele
žinkelį ir nurodė, kad ekspedi-

apsaugojimas bus reikalingas.
Kitu tikslu buvimo kariume- 

ėns yra duoti pa geibų Rusijos 
žmonėms Siberijoj, aprūpinant 
juos maistų, drabužiais ir kito
mis reikmenimis. \Vilsonas sa
kė, kad nėra mierio maišvties

valdžių.
Taip vadinamos Kolčako per

galės, pasak to paties šaltinio, 
yra niekas daugiau kaip vien 
tik “blufas”, kad palaikius tal
kininkų paramą. Ištikrųjų gi 
jo dešinysis sparnas yra atskir
tas nuo buzos ir labai nukentė
jęs, kuomet jo kairysis sparnas 
veltui bando susijungti su De- 
nikino armija.

Denikinas vis dar laikosi toje 
pačioje vietoje, kur jis apsisto
jo metai atgal ir nepadarė jokio 
progreso, nežiūrint jo gyrin\osi, 
kad jis suėmė 20,000 bolševikų 
laike 12 mėnesiu. Todėl Mori
sui bus labai sunku svarstyti 
savo misiją su Kolčaku ir Deni- 
kinu.

iš Vienuos suko, kad pasuk te-( 
mutinių laikraščių, rytines ir 
vakarinės Ukrainos 
kartu su gen. Pellura 
v • •cinis,

Lietuvis strei- 
įkieris pašautas

kareiviai, 
valst ie-

pradėjo kontr-atakas 
prieš Rusijos bolševikus apie Ki
jevu. Daugelis svarbių vietų j MlJŠEIK()s PAŠOVĖ 
Podolijos, Chersoniaus ir kije- 
vo gubernijose kaip Proskurovi 
ir Kanev, pateko j ukrainiečių 
rankas.

True tranKlnflon filed wt h Ihe post- 
masler at Chicago, III. July 26, 1919 ; 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6. 1917

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI
LAIMĖJO 7 VAL. DARBO DIE
NĄ; STREIKAS UŽSIBAIGĖ.

Susitaikymas principe įvyko po 
konferencijos su Lloyd George. 
Dar nežinia ar patįs angliakasiai 

priims susitaikymų.

URANE
CO. STREIKIERIŲ.

Pašautas 
pol icisto,

gatvekaryj specialiu 
Argo streiko vadovas 

areštuotas.

Vakar krito pirmoji Crane 
Co. streike. Juo yra Pcter Abo- 
zaria (lietuvis Abazorius?), 
2822 W. 40-th St. Jį pašovė 
gyvulių skerdyklų specialis po- 
licistus Patrick llyan. kurį te- 
čiaus policija iuoareštavc^.

Sumišimas atsitiko gatveka- 
ryj. Ryan sako, kad keli streiki
ninkai įlipę tie.Sj 36 ir Kedzie A-

Prezidento pranešimas buvo 
atsiliepimu į senatoriaus John
son, republikono iš California 
rezoliuciją, reikalaujančią žinių 
anie Amerikos politika Siberi-

True (ranslafion filed w’th thr pnst- 
mostei* :'t Chicago, m. July 26, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA ĮSI
STEIGĖ ONEGOJE.

šiaurinės Rusijos kareiviai kelia 
maištus ir eina bolševikų pusėn. 

Anglai juos šaudo.

apsaugoji-

kų, dirbančių po Jobu F. Ste- 
vens, yra “labai svarbiu ele
mentu”. Prezidentas sako, kad 
susitarimu su Japonija, Am< ri- 
kos kareiviai pasiliks ten kol tik 
geležinkelių ekspedicija palai-

ys operavimų jų.

Tnie fransiftoon niert with the nosį- 
mastei* at ('hiea^o, III. July 26, 1'119 
as rerjuireil hv Ibe art nf Ort G. 1917

KOLČAKO “PERGALĖS” TAI 
TIK “BLUFAS”.

Kolčakas yra apsuptas bolševikų 
ir negali sugrįžti į Omską.

Denikinas irgi tebestovi ant 
vietos.

BERLINAS,
Behrmann, ge

LONDONAS, liepos 25. 
Kuomet Onegos miestas, šiauri
nės Rusijos fronte yra lengvai 
prieinamas iš jūrių ir skaitoma, 
kad kokianl-nors esančiam Ar
changelske talkininkų kariniam 
laivui jei butų nutarta, nesunku 
butų jį paimti, bolševikų per
versmas padarė kylį tarp anti- 

bolševikų spėkų Archangels
ke ir Murmansko frontuose.

Sumišimai tarp rusų spėkų, 
tarnaujančių su anglų rezervais, 
tęsiasi Archangelsko fronte jau 
daugelį mėnesių. Balandžio 25 
dieną didelis maištas buvo Tul- 
gas mieste ant Dvinos upės. Ru
sų garnizonas užmušė nieku- 
riuos savo oficierius ir perėjo 
bolševikų pusėn. Daugelis rusų 
tapo užmušta, kada artilerija 
atidarė į juos savo ugnį.

Garnizonas Pinegoje bandė 
sukilti pavasaryje, bet maišti
ninkai tapo nuginkluoti asme
niškai anglų generolo Ironside.

Bolševikų agentai vedė smar
kią propagandą šiaurinės Rusi
jos armijoj, tuo pačiu laiku at
gabendami rezervus kareivių ir 
daug kanuolių, kad sustabd
žius ko’kį-nors bandymų sujun
gti Archangelsko ir 
frontus.

Vasaros kampanija 
uos, kuri tęsėsi nuo
birželio, davė tik mažų pasise
kimų.

LONDONAS, liepos 25.
Streikas visutiniškai 250,00(1 
angliakasių, kurie grųsino su- 
paraližuoti daugelį pramonių, 
tapo sutaikintas šiandie.

Oficialis pranešimas, išleistas 
po konferencijos, laikytos šian
die tarp premiero Lloyd George 
ir angliakasių federacijos pildo
mojo komiteto sako, kad susi
taikymas padarytas ir kad val
džios išdėstytieji principai jos 
pasiūlyme tapo priimti.

Užtikrina dirbančius nuo 
štukių.

Valdžios pasiūlymas, parem
tas Sankcy anglių komisijos ra
portu, kad sumažėjimas iška
simo delei sustrumpinimo dar
bo valandų bus mažesnis kaip 
10 nuoš., suteikia valdžios užti
krinimą, kad <(rbanliemsiems 
nuo štukių nesumažės uždarbis 
ir kad mokestis už darbą nuo 
štukių bus pakelta vidutiniškai 
ant liek, kiek bus reikalinga, 
kad ji sutiktų su 10 nuoš. su
trumpinimu darbo valandų.

Kad išpildžius šį susitarimą, 
sako raportas, būvi reikalinga 
galutinai nustatyti vidutinišką 
sutrumpinimą darbo laiko, pasi
dariusio nuo įvedimo 7 vai. die
nos ir po išegzaminavimui skai
tlinių, nutarta priimti 47 minu
tes kaipo pamatą tam apskaillia- 
vimui.

Priimta principe.

Pirm prasidėsiant šios dienos 
konfercndijai,/wbuvo sprendžia
ma, kad angliakasių federacijos 
viršininkai priėmė principe val
džios pasiūlymą sutaikymo 
Yorkshirės ginčų. Jų konferen
cija su premieru prasidėjo tuoj 
po piet.

Vėliau diena, po susitaiky
mui, angliakasių federacijos 
sekretorius Hodge Jišleido 
pranešimą, griaudenantį visus 
prie federac įjos ptlisidėjuslius 
distriktus, lojaliai priimti tą su
sitaikymą ir sugrįžti prie darbo.

Ilcrbert Smith, vadovas York 
shire angliakasių, buvo pašalin
tas iš tarybų ir dar nežinia ar 
jis priims susitaikymą.

vartoja daugiau kaip 10,006 pė
dų j mėnesį, tiems kainos skir
tingos pigesnės.

Tos kainos pasiliks galėję iki, 
kovo 31 d., 1920, kada kumpam- Į 
ja turės priduoti savo turto apy-i 
skaitą ir komisija išnaujo per-! 
žiūrės gazo kainas ir gal jas vėl

Nelaimės
ŽMONĖS UŽMUŠTI, 4Z SU

ŽEISTI.

MOUNT VERNON, III., liepos

kai slinkiai sužeisti, kada netoli 
nuo čia traukinis užbėgo ant 
aulomobi liaus, kuriuo jos va
žiavo.

True franslflfion filed with tlie pnsf masler at Chicngo> III. Julv 2G, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bulgarija turės užmokėti talki
ninkams virš $2.000.000.000
Kroatai skelbia respubliką
Bulgarijos taikos delegatai atvyksta. Kro 

atai sukilo prieš Serbijos monarchiją
BULGARIJOS DELEGATAI 

ATVYKSTA.

Daugiau kaip $2,000,000,000 at 

lyginimo reikalaujama.

binti važiavusius iš darbo Crane 
Co. streiklaužius. Delei to kilu
sios peštynės ir kara pats Ryan 
tapęs užpultas, tuosyk jis šovė 
ir sunkiai sužeidė vieną strei- 
kierių. Pasak to paties Ryan, 
važiavę gatvdkatįiu vtreiklau? 
žiai dirbo kaipo kompanijos 
sargai, t. y. mušeikos ir todėl 
bus teisingiau, kad jie pirmieji 
ir užpuolė streikierius, kad “pa
mokinus”, o jiems pagelbėjo 
Ryan, kuris per 27 metus buvo 
miesto policistu ir todėl ginklą 
prieš streikierius yra pratęs var-

Argo vadova^ areštuotas.
Vakar taipjau lapo areštuo

tas Argo strciklerių unijos pre
zidentas Joseph Banas ir atga
bentas į Oak Park, kur jo byla 
atidėta neaprubežiuotam laikui 
Jis yra kaltinamas, kad buk ne
va grasinęs streiklaužiams ir jų 
pačioms, kad jiems teks po 
streikui ir kai* jų namai busią su 
deginti. Nors skelbiama, kad yra 
daug liudytojų, bet kada prisi
ėjo bylą nagrinėti, tai ją prisi
ėjo atidėti delei... stokos liu
dytojų.

Nupigino gazų
Gaso kaina nupiginta 3 centais 
už 1,000 pėdu. — iki ateinančių 

metų.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

FRANKFORT, Ind., liepos 
25. Trįs Cald\vell broliai už
mušti, ketvirtas irgi taip sun
kiai tapo sužeistas, kad turbūt 
mirs, kada ties Meclianicsburg 
užmiestinis gatvekaris užvažia
vo ant jų automobilio.

2 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

WINNIPEG>, Man., liepos 25.
Lieut. W. R. Cross ir viena 

moteris liko užmušti, o kitas 
aviatorius sunkiai sužeistas, ka
da aeroplanas, kuriuo jie skrai-

Darbininkų kova
SKRYBĖLIŲ DARBININKAI 

STREIKUOJA.

šimtaiCHICAGO.
moterų skrybėlių darbininkų ir 
darbininkių sustreikavo, reika
laudami pakėlimo algos 50 nuo
šimčių, 44 vai. darbo savaitės ir 
pripažinimo naujai suorgani
zuotos unijos.

Gatvekarių darbininkai 
kuoja.

strei-

PARYŽIUS, liepos 25. — Bul
garijos taikdh komisija turėje 
atvykti į Neuilly šiandie. Ji bu> 
patalpinta Madrido viešbutyj. 
kurį Georgės Kesscr laike ka
rės operavo kaipo ligonbutj 
'Pečiaus pranešama, kad bulga
rai vienai dienai apsisitojo Lau- 
sanne. Kadangi Henry Whit( 
negavo priešingų paliepimų if 
Wasliingtono, Amerikos komi 
sija taipgi pasirašys po Bulgari
jos taikos sutartim, nes prezi 
(lentas Wilsonas išvažiuodama; 
iš Paryžiaus pasakė, kad Ame 

|M) (sutartim, 
taikos sutarti1

PARYŽIUS, liepos 25. —Pa
sak žinios iš Agram (sostinės) 
pranešama, kad Kroatijos karei
viai paskelbė kaipo nepriklauso
mų Kroatijos respublikų. Keliose 
pietose ,(kroatai fraternizuojasi 
ui Vengrijos kareiviais.

atlyginimo yre 
ir $3,000,- 

Pietinis Bulgarijos ru- 
lar nėra

rika pasirašys
Bulgarijos 

praktiškai yra 
reikalaujamo
tarp $2,000,000,000 
000,000. 
bežius dar nėra nustatytas. 
Nors graikai spiriasi, k/id Thra 
ve butų atiduotas jiems, premie- 
ras Venizelos susitinka nieku

GRATZ, Syrijoj, liepos 25.
Smarkus susirėmimai ištiko u- 
tarninko vakare Marburge, 36 
nyl. į pietryčius nuo Gratz, 
kur didelė dalis garnizono su
kilo iš priežasties neužsiganėdi- 
aimo delei demobilizacijos. 
30 žmonių liko užmušta, o dau
gelis sužeista.

Judėjimas prasidėjęs socia- 
’istų susirinkime, kur buvo ra
ginamas sudarynyis |Tugo-Sla'ĮĮ 
vijos respubliko,s. Slavonijos 
ir Kroatijos kareiviai, kurių bu
vo gana daug susirinkime, pra
dėjo šaukti: “Atsiskirkime nuo

PARYŽIUS, liepos 25. — ži- 
nis iš Agram ir Gratz praneša 
apie rustų karinį sukilimų Kroa
tijoje. /

Sukilimas priima formų judė
jimo už atsiskirimų nuo Serbi
jos ir sudarymą respublikos.

Kareiviai apleidžia savo pul
kus, oficieriai nudrasko savo 
ženklus ir armija yra stovyje 
pakrikimo, sako žinios.

; tu, kurie rūpinasi palaikymu 
taikos ateityj ir nenori sutver
ti situacijos, kuri gali atkirst’ 
Bulgariją nuo Acgejaus jurų.

Bulgarijos taikos sutartis gal 
būt bus pasirašyta Francijos už- 
rubežinių reikalų mfnįsterijoj 
Austrijos sutartis bus pasirašy
ta St. Germain dvare. Keturi 
Austrijos tarybos delegatai 
šiandie atvyko j St. Germain 
kad pažiurėjus kontr-pasiulymų 
apie atlyginimų ir ekonominius 
skirtumus.

'Karyba penkių šiandie nelai
kė susirinkimo, bet tikisi tikrai 
susirinkti ryto.

Užrubežinių šalių diplomatai 
labai seka situacijų Suv. yalsti 
jose. Jie labai
tuo, ar prezidentui Wilsonui pa
siseks palenkti senatų ir per
varyti be priedų ar susilaikymų 
taikos sutartį ir tautų lygų. Jei 
dar dvi valstybės ratifikuos Vo
kietijos sutartį, pirm negu sena
tas ką nutars, nemanoma, kad 
tuosyk Amerikos priedai palies
tų taikos sutartį, kaip ji dabar 
yra, nors Suv. Valstijų atsisa
kymas patapti lygos nariu 
statytų pavojun tos įstaigos 
va vinių.

Geležinkeliai ir telegrafas yra 
sustabdyti nuo Casktornys pie
tų linkui. Serbai bando užgniau 
žti revolfyicjję, .vartodami ka
reivius, kaip serbus, taip ir kro
atus.

Tnie translation filed with thc post- 
inasler at Chicago, UI. July 26, 1919 
is reųuired hy Ihe act of Oct. 6,1917

Suv. Valst. Kongrese
SAGINAW, Mieli., liepos 25.

Vietos gatvekarių darbinin
kai sustreikavo, reikalaudami 
pakėlimo algos. Jie gauna 31 ir 
36c. reikalauja gi 40, 13, 45 ir 
47c. į valandą. Kompanija sa
kosi, negalint, pakelti mokes- 
ties, kol nebus pakelta kainos už 
važinėj imąsi.

Illinois public Utilities komi
sija, kuri kiek laiko leido Pcop- 
les Gas Lighl and Coke Co. pa
kelti kainas už guzų, dabar jas 
vėl biskį sumažino. Kompanija 
jau keletu sykių gavo pakėlimą 
kainos. Pirma ji neva nupigino 
gazą, kartu suteikdama daug 
prastesnį gazą, nes permainė 
gazo rūšies nustatymų nuo žva
kės šviesos ant karščio vienučių, 
paskui išgavo pakėlimų gazo 
kainos iki 87c. už 1,000 kub. 
pėdų, kuomet geresnį gazų ji 
pirmiau pardavinėjo po 80c.. 
Bet kompanija ir tuo nepasiga- 
nėdino. Ji pareikalavo dar kar
tų pakelti mokestį už gazą. Bet 
šį sykį ji pralaimėjo. Nors ir 
kapitalistų interesams tarnau
jančiai public Utilities komisijai 
tas pasirodė jau perdaug ir ji 
netik nepakėlė kainos, bet dar 
ją sumažino.

Kaip dabar komisijos nustaty
tos kainos už gasą, jos bus se
kamos:

Už pirmuosius 350 ar mažiau 
pėdų, suvartotus į mėnesį, bus

Nutarė streikuoti.

užinteresuot'

Baker reikalauja padinimo skai
čiaus oficierių.

Stockholme, praneša gautą iš 
Maskvos žinią, pasak kurios A- 
merikos ajubasadorlius Tokio 
Japonijoj, Roland Morris atvy
ko į Omską su speciale misija ir 
tuojaus bevieliu telegrafu pra
nešė Kolčakui, kad jis su juo 
pasimatytų.

Kolčakas ir jo štabas vis dar 
tebėra Wialka apielinkėj ir la
bai sunku jam bus išpildyti in
strukcijas delei bolševikų karei
vių užėmimo Periu ir Ekaterin- 
burgo, kas atkirto komunikaciją 
su Omsku.

Manoma, kad Morris yra pa
siųstas perkalbėti Kolčakų su
tikti padalyti mūšių paliaubų . ijij vmv.
tarp talkininkų, arba, mažiau-  tartim atiduotų Lenkijai terito- vieton dabartinių 88c. už Riek
sią tarp Amerikos ir Maskvos BASEL, liepos 25. — Žinios rijų.

DĖS MOINES, Iowa., liepos 
25. — Vietos gatvekarių darbi- 
nįnkaj šįryt nutarė strcj’kuoti 
už pakėlimų algos. Kompanijai 
duodama 10 dienų išpildyti 
reikalavimų.

Policistai organizuojasi.

jų

WASH1NGTON, liepos 25.— 
Prašant karės sekretoriui sena
to karinių reikalų komiteto pir
mininkas Wadso\Vrth inešė bi- 
liiię, autorizuojantį paciĮidinti 
8,500 skaičių armijos oficierių.

Kolčako

ant Dvi-

Tino translation filed with Ihe posl- 
master at Chicago, III. July 26, 1919 
as reųuired by thc act of Ort. 6,1917

Berlinas rengiasi evakuoti 
Lenkiją.

BOSTON, Mass., liepos 23.- 
Bostono policistai šiandie pasi
rašė po peticija, prašančia iš A- 
merikos Darbo Federacijos su
teikti jų unijai čarterį. Paskui 
policistai pareikalausią pakėli-

pa
ty

relio translation filed vifh the pnM- 
mastei* at Chicago, III. July 26, 1919 
ns renoired bv the art of Ort. 6,1917

WILSONAS NEDUODA SU
TARTIES SU FRANCIJA.

Frue translation filed w’1h thp pnst 
masler at Chicago, III. July 26, 1919 
as reųuired by thc act of Ort. 6, 1917

KROATAI SUKILO.

30 žmonių užmušta mūšyje.

Thip <»•; nsHHon fi’pd wi*h th<* P9’t- 
masler nt Chicago, III. Julv 26, 1919 
as required bv the net nf Ort. G. 1917

Ukrainiečiai pradėję kontr- 
ofensivų.

LONDONAS, liepos 25. — 
Lenkijos informacijos komite
to pasakyta šiandie, kad Vokie
tija pranešė talkininkams, jog imama po 35c. vieton dabarti- 
ji nori pradėti tarybas su len-' nių 37c. Kas viršaus bus šil
kais apie evakavimų taikos su- vartota, bus imama po 85c.

♦

A

vienų 1,000 kub. pėdų. Kas su-

Giedra ir šilta šiandie; ryto 
galbūt nepastovus ir vešiau.

Saules teka 5:37 v., leidžiasi
f

PARYŽIUS, liepos 25. — 
Pasak gautos šiandie per Vien- 
ną ir Basei žinios iš Laibacb, 
gandai apie maištų ir kitus su
mišimus tapo oficialiai užginčy
ti Laibache, Jugo-Slavijoj. Ži
nia sako, jog oficialiai paskelbta 
kad šalyje /viešpatauja tvarka 

i ir ramumas.

WASHJNGTON, liepos 25.— 
Prezidentas Wilsonas nemano 
dabar įteikti senatui defensivę 
sutartį su Francija, kol jis ne- 
sugrįž po prakalbų maršrutui 
po visų šalį. Tai šiandie pa
skelbta Baltajame Name.

Kada prezidentas įteiks sutar
tį, jis pasakys senate paaiški
nančių prakalbų.

Baltajame Name paskelbta, 
kad apie pradžių prežidento 
maršruto bus paskelbta už se
kamų 2 ar 3 dienų.

Skaitykite ir Platinkite

f

• Ji ..l *--lit ' , 'y , . I



NAUJIENOS JEhicago, TU /- Pėtnyčia, Liepos d., 1919

GATVĖJ
Knut Hamsun. 

Vertė K. A.

kam-

vių pardavinėjimų. Rodosi, 
jam nieko blogo nepadariau ir 
jis neužsigavo mano pasielgt
um, o nežiūrint to, aš j ieškojau 
jo ištisas dvi valandas, kad ko-

Dalykas buvo tokis: aš ėjau 
Karl-Johanno gatve, buvo tam
su ir saliu, bet svarbiausia - -

Ant kampo, prie Bunlero 
pyragų krautuvės, stovi laikraš-

tik tuos

nusipirkite

Išp radžiu aš neatkreipiau jo
kios domos, ir lik kada praėjau 
i>ro šąli io. išgirdau tuos žo-
džius. Aš albgrjžau, pažiurė
jau į jį ir pamąsčiau: tu galė
tum jam duoti dešimtį erų, 
nuo to tu neliksi biednesnis. Ir

mų į tai, kad mano pirma min
tis buvo duoti vaikui dešimtį 
erų. Bet kuomet 
ka i kišene man slaugu dingte- 

nėra
kam 

šimlis erų; vargiai ir 
kronų galėtų šaldikli
geibų, o tokios mažos aukos lik

• leino- 
nuėjau

ma/.iau- 
nors de-

gerą pa-

Ar jus norite užmokėti ar- siteto, aš vėl pasukau. Dabar 
ba eiti nuovadon?

Tai turėjo'intakos. Lž Įnik
rašlį buvo užmokėta ir mes vi

toj geriausia butų sutikti Vaiką. 
Aš norėjau susidurti su juo ap
šviestoj virtoj, kad jis galėtų 

Vai-1: mane pažinti. Galimas daiktas, 
..i.-. . “(;nindo” jis nepažino ma- 

ir svarstau tą 
Ali jau

čiu. kad dėl to kvailo dalyko aš

“Vikingo”, išsiskirstėme.
kas nusišluostė ašaras ir nubė-'prie

1 go toliau, o aš perėjau į kilų.nęs, 
gatvės pusę. Jūreiviai nukelia- klausimą iš visų pusių, 
vo link Tivoli.

kiau iš kišenės pusę kronos pri
kišau vaikui prie nosies ir išme
čiau per tvorą. Padaręs lai, 
vėl išsitraukiau pusę kronos 
pasiunčiau jų ten pat.

į štai tau! pasakiau
pikeli. Paimk tuos pinigus iš 
ten ir palik mane, velniuke, ra-

as
ir

a s

Tarpiukai buvo labai maži. Ir 
ėUį jaučiau pasitenkinimą, mu• ’ ’ ' » . - . a > ■ . • vi y ...» J ' * • ’ ' ' - - ' JU * < • ' • ! ' 1 •• ■» ' ...va

jį laik-piamo! Tuosyk visi mano išro- tydamas, kaip vaikas stengiasi
Kas ži- iškišti ranką per tvorų kad pa- 

čiau: tu suteikei jam pagalbų, no, gal jis visą laiką ėjo prie- ėmus netoli gulintį pinigą.^Kar- 
ir jis, žinoma, labai tau dėkin- šaky j manęs....
gas už tai; jis nebelįs prie tavęs, Ir lam sunku tikėti — aš 
kuomet tu eisi gatve; jis reikia senas žmogus, ką tik nepradė- 
manyti, elgiasi taktiškai ir gal 
yra gerai auklėjamas.

Prie “Grando” aš vėl sutin- 
ku jį. Jis stovi prie pat stulpo 
Ir aš sakau pats sau, eidamas 
link jo: kaip lik mane pama
tys jis tuoj nutils ir nebešauks, 
kol aš praeisiu. Aš stengiuosi, 
eiti kaip galima arčiau jo, kad 
davus jam progos pastebėti ma- šenėsi’. 
ne:

imta mintinius apie mažąjį ( 
raš'čių pardavinėtojų. Aš mąs-

res ir kilų praeivių. Jis rodo Į 
laiTraščius ir sako, kad aš pri- 
\ Jas pirkti “Vikingų”.

• n Irdamas aš praėjau pro ša
lį. As padariau klaidą, gerai

kavimai nueis niekais.< . ..

tais jo maži pirštukai prilipda-

jau bėgti lik lodei, kad davus 
vaikui progos pasiūlyti, jeigu

Bet prie Blomkvisto sankro
vos aš vėl siutinki! jį: jis ramiai 
sau stovi prie tvoros, laikyda
mas rankas kišenėj. Laikas

paslebcja.il, kad ant vienos ran
kos jis nubruožė sau odų. Bet 
nežiūrint to, jis dirbo nesusto
damas nė valandėlei. Jis pasi- 
rižo išgauti iš ten pinigus. Jis

bando pasiekti pinigų. Ranku
tė liesi ir darė nemalonų įspūdį.

Ant galo jis sučiumpa vienų 
šilingų.

štai prieinu ir t

I puikiausiai mane mato. Vieną 
sekundą jis žiuri tiesiai man į 
akis, paima laikraščius ir kiša 
man į akis, tuo pačiu laiku sa

kydamas: '
Klausykite, pirkite gi “Vi-

brjonės. tas vaikas buvo iš blo- kiuga!”
ginusios miesto dalies. Viko, jis j nustojau. To tik ir terci
jai! rūkė ir pamesda<o susiuvi- kėjo.

mokyklos ženklai j
Vienu

nj, kuomet
būdavo blog?.
tai buvo tikras Židikus.

Man atėjo į galvi 
žodžiu,1 mintis. Vaikai 

Lida- j manęs, ir tris syk us paeiliui
Tatai mane

žinok, kad aš padarysiu tatai vi
sai ne tuo tikslu, kad pagelbė
jus tau. aš atnešiu tau tokį

vien nieko nepadarysi. Tai pa-1 
lauk, aš Inoj tau atnešiu.

jisai.
Jis išsitraukiu iš kišenių us su

rūdijusį peiliukų. Laikydamas 
peiliukų tarp pirštų, jis stumdo 
pinigą iš vienos pusės j kilų. Iš- 
lengva ir atsargiai jis prikrapšto 
pinigų prie tvoros. Dabar 
nebesunku buvo pasiekti 
gų. Ir jis pasakė:

jam 
pini-

pusę
kronos! y

Aš apsidairiau aplinkui. Su
brinko nemažas būrys žmonių 
ir žiurėjo lai į vaikų, lai į ma
ne. Aš nusisukau nuo jų ir nu
vykau savo keliu.

Valandai prabėgus, aš vėl 
ėjau Kari-Jobanno gatve, jieš- 
kodamas vaiko, bet jo niekur 
nesimatė. Aš ėjau, laikydamas

siekiau, kalba jis linksmai.
' 'Tuo pačiu laiku jis traukia 
ranka. Griežtis nubruožė visus 

Jis klausiančiai žiuri įnarius.
manę, lyg norėdamas žinoti, 
ar ištiktųjų aš jam atiduodu vi
sus tuos pinigus. T idangi aš 
nieko nesakau, tai jis pasilaiko

ilgai jiišlkoiau vaiko; aš norė
jau susitaiki.di su juo ir duoti 
jam pinigu, kad jis galėtų mi
si pirklį sau šiltus čeverykus.

pinigus nusipirktų ir tabako; o 
jeigu iilaleisti, kad vaikas yra 
jau sugedęs, tai, labai galima, 
kad vai1 :s ir pragertų tuos pi-

siž< as duoti jam ką nors.
Jis dirba at-

Jeigu aš turėčiau pagaliu
ką, tuosyk man hutų lengviau

voj, kuomet aš ėjau namo. v
Tai buvo vakar vakare. Bet 

šiandie, kaip aš jau sakiau, aš 
ir vėl mąsčiau apie laikraščių

; TEISIŲ 
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Marassc
i Vertė V. A. Juristas.

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiu utiniu

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

Kas girdėt Lietuvoj. valdyba susideda iš 6 žmonių;
5 jų lietuviai, 1 žydas. Rinki
muose žmones uoliai dalyvavo.

Šiauliai. šeimininkaujant 
bolševikams čia. Šiaulių apskri
tis nukentėjo mažiau, negu ki

miesto gyventojams
kontribucijos 20,000
pavyko surinkti tiktai 9,000 rb.

rb.,

sugebėjo ir norėjo, bet, kadan
gi žmonės, išmokyti
slėpti, tad nelabai jiems pavyk
davo atlikti lasai darbas. Ir jei
gu viskas taip tuo baigsis, tai

balsuoti.

Apskrities valdyba susideda

lu.

nusistatė, pati

žmonių reika

vokiečių reikalingą normą javų nuo 
kiekvieno valsčiaus. Sunkesnis 
<? įlykas arkliai ir raguočiai. 
Šiaulių suėmimo komitetas ma
no, kad sunku bus pristatyti Vy
riausios tiekimo 
kietas arklių ir 
čius.

Daug maisto
vok i eči ų k a rei vi ai n s, 
tiems Šiaulių apskrityj. 
cių valdžia pareikalavo

lų apskr. bus užsėti be valdžios 
pagalbos.

Pasitraukus iš Šiaulių bolše
vikams, apskritis pradėjo tvar
kytis. Brinko Šiaulių miesto• A.

durnų iš 60 narių. Iš jų 51 lie
tuvis ir 9 žydai (5 sionistai ir I 
dešinieji bundist'ali). Miesto

.( mane.
nelaukia iš manęs

ingi jis mano,
ralizuoja žmones.

Priėjęs universitetų, iš pasu
kau atgal. Prie K immcrmeiero 
kavini sankrovos aš susloj in.

apsiėjau su juo taip, kaip rci-| sucrzino įr stipriais žodžiais 
kėjo, ir nedaviau dešimts erų. j pradėjau jį įbarli už lai, kad jis 

Truko dar to, kad jis P’ isi-, neduoda praeiviams ramumo.
vą, jis žiuri

ILLINOIS LIETUVIU PAŠ. KLIUBO
Atsibus

j.

ko, kuomet

Aš prieinu prie jų ir man pa
pasakoja, kame dalykas. 'Tuo
syk aš kreipiuosi į jūreivius ir 
griežtai reikalauju, kad jie už-

kabins prie manęs dar trečiu Vaikus nifl-nicko Jicrjsakė; jis 
sykiu! Iš jo galima to laukti; juk neatleidžiai žiurėjo į mane, 
aš žinau tuos išdikelius vaikus. |<aįp įp pirinliau. Čia man atėjo 

Kada atsidūriau prie univer-

kraščių

Jūreiviai nenorėjo už-

nieko negelbėjo.
ir tarė:

nusijuokė

- - nori.
Tatai mane labai su ‘iviim ir 

aš sukatu au dantis.
k id: isc aš nusipirkau ka! I i- 

rai'iinę .'■>{ iiką, kuri yr» ]:ui iši 
į Lilę ką: ,i loki didelė, kad pri 
mina poliėisto žinkliukų; tą 
špilką aš visuomet nešioju po 
ploščium. Ir štai dabar, kuo-

čiolies iš vaiko ir nenorėjo jam 
užmokėti, man atėjo į galvų 
mintis panaudoti tų ženkliukų. 1

rodau į špilką . Tūlą laika mes

jo liesų i’ankfctę, apdengtą 
kraujo lašais. Ir aš matau pi ieš

sakau aš. - - Bet datbrinius pinigus.

gulėdamas

DIDE KINI KASž

valdybos pas- 
vaguočių skai-

i 
išduoti 
stovin- 
Vokic- 
maisito

5,000 kar., bet apsk. valdyba 
mano, kad tas sk ličius perdide- 
Jis ir rūpinamasi per Lietuvos 
centro valdžią įvesti kontrolės.

Kai kurie dvarai atiduoti 
nuomai, kili pačių darbininkų 
rankose, pav. Gubėnė, Ginkunai

Nedelioj, Liepos 27 .,1919 
Leafy Grove=Blinstrupo Darže 

Willow Springs, Illinois.
* WW<WI1

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti 
ant musų iškilmingo pikniko, nes šis piknikas 
nėra surengtas tuoml tikslu kad išnaudojus 
publiką, bet tuoini, kad užganėdinus jaunuo
menę. Yra puikiausios vietos dėl pasilinksmi
nimo ir pakvėpavimo tyro oro po lapuotais

griež lietuviškus ir angliškus šokius. Atsilan
kykite visi.
Prasidės 9 vai. ryto. Tikietas 25c.

Kviečia visus rengimo KOMITETAS.

Sudėtinis PIKNIKAS-V'
f

Kiti Žemes l kio ir Valstybės 
turtų įgaliotinio 
padėtis neaiški.

žinioj.

Kovojama su 
degtine 1x4 kovos vaisiai neper- 
puikiausi. Viskas eina į Kur

spekuliacija ir

ša

dus. Moka 60-70 rb. rugių pa
dui,, ir dėlto milicijai sunku kas 
nors padaryti.

Ligos smarkiai siaučia. Mirš
ta po 7-8 žmones kasdien. Dau-

Rengia LSS. 174 kp. ir LDLD 104 kp.

Nedėlioję,
Liepos-July 27 dieną, 1919

0. M. CHERNAUSKO DAKZE
kyons, III.

■p

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

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- 
geriausiai.

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

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

t

10 lovų. Valdžia tam tikslui pa
skyrė 10,000 auksinų. Serga 
taip pa-t raupais. Pasitraukus 
bolševikams, dabar jau suimti ir 
jų vadai. Suėmė I)r. Avižom,

joravičių, Epšteiną ir Blochą.

liko be

ANTRAS DIDELIS NAUJIENŲ
’IKNIKASRENGIA NAUJIENŲ BENDROVE

ISIedelioj, .

Rugpjučio-Aug. 10 d., 1919
m*
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Gardner’s Park Darže
123čia gatvė ir Michigan Avenue.

Pradžia W va . lyto. Iki valo - vakaro
MMM

DRAUGAI IR DRAUGES!

Naujienų Bendrovės pikniko rengėjai deda visas pastangas, kad šis pik
nikas butų dar gražesnis ir linksmoms negu buvo pirmesni Naujienų Ben
drovės piknikai, t

Gardnevs Park Daržas, kur dabar bus šis Naujienų piknikas yra puikiau
sias. šokių viela yra valoma ir išbarstoma — slidinama. 
Pals daržas yra didelis ir labai Švariai užlaikomas. 17 .... ........ .......... .
turės prog;, pasimatyti su savo draugais ir draugėmis ir praleisti tyrame ore 
smagiai laiką. v

Taipgi pasimatyti su naujais ir senais Naujienų rėmėjais ir draugais. Prie 
to išgirsti kalbėtojų, dainų, deklamacijų, pamatyti ir pažinti naujų žaislu, ir 
smagiai pasišokti.

Atvažiuokite visi.

šokant nudulka.
Kiekvienas atsilankęs

Kviečia RENGĖJAI.

Pastaba kaip nuvažiuoti: Iš visų daliu miesto važiuokite iki Stale St. 
ten paimkit karą su parašu 11!) ir važiuokit iki 11!) SI. ir Michigan Avė., ten. 
su pačiu Iransl’eriu paimkit kitą karą ir važiuokit tiesiai Michigan Avė.; tas 
karas davės iki pat daržo varių.

paslebcja.il
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank

SIUNČIA PINIGUS | II ETŲVĄ
ir gvarautuoja

meldžiame kreiptis pas:

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

Vi (KORESPONDENCIJOS
...........-.i-j-T-'-r ..................... .........— ... ........ ■ - ■ ■■■

THOMAS, WEST VA.

vo paroda,
dalyvavo pėsti ir važiuoti.

' Buvo atvaizdinta Lietuva ne

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

*

RUSSIAN
1 TURKISH

ITH

vaitėje,be numušimo mokesties. 
Vienok kompanija atmetė, mu- 

Liepos ketvirtą dieną čia bu-1 sų reikalavimus ir su musų iš- 
kurioj ir lietuviai k rinktais atstovai^ atsisakė tar

tis. Kitokio išėjimo mums neli
ko, kaip stoti į kovą, nes ši kom-

Birutė, Vilautas ir 'panija yra turtinga. Prisiplėšė 
ji turto, skriausdama per dauge
lį melų šimtus darbininkų.

Nors teismai, policija ir vie
tos kapitalistų laikraščiai eina 
už kompaniją, betgi musų vie
nybė liekasi neišardoma ir mes 
pilnai tikimės laimėti musų sun
kią kovą, jeigu Jus, Draugai Dar 
bildukai, mums pritarsite ir iš
tiesite savo pagelbos ranką. Ka
pitalistai gelbsti kapitalistus, 
kad pavergus darbininkus. Dar
bininkai privalo padėti vieni 

antriems, kad pasiliuosavus iš 
vergijos. Daugelis musų drau
gi’ streikierių su didelėmis šei
mynomis jau neturi ko valgyti.

lietuvių kareiviai šv. Jurgio
Idramiiia, Kaz. Milklindo kei
manduojama.

Po parodos buvo prakalbos. 
Kalbėjo “socialistas” M. L. Bal- 
ctionas apie tai, kokia kadaise 
buvus galinga Lietuva, kokių ji 
turėjus didvyrių, kaip Vitautų 
etc. Gaila, kad Balclionas, kal
bėdamas apie didvyrius, visai 
užmiršo darbininkus. Apie 
juos, apie jų reikalus, nieko ne
pasakė.

ketina pasi

kaip jį

Bridgepoit Painling & Hardware Gompany
(No’t Ine.).

Malevojimo. dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
n avimo.

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik. 
las, geležiniai lavorai ir lt.

Mes patai naujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, lelephone Yards 7282

sakytų (am keikimui, 
čia vadina, misionieriui Alfon
sui. Kada
tai keikia kiek drūtas visus so
cialistus ir šiai| 
sius laikraščius

atvažiuoja,

pažangesniuo- 
ir kuone prie- 
‘ikalu organus, 

kuriu čia nieks nenori.C

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

kas diena, bet ir darbininkų pa
ika irk a. Kadangi be kasyklų
čia kitokiu darbu nėra, tai at- c c

vykstantiems* iš kitur žmonėms v
darbo sunku gauti.

išardyti musų vienybę. Badas y- 
ra didžiausias musų priešas.

Mes tikimės, kad Jus, Drau
gai Darbininkai, pagelbėsite 
mums išvyti badų iš musų šei
mynų, namų, paaukojant nors 
po kelis centus.

AMER. LIET. TAUT. SANDAROS
organas

"SANDARA”/
Puikiausiai nušviečia lie- ( 
tuvių gyvenimą visam pa- ® 
šaulyje ir uoliausiai gina 

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

| numerį siunčiam pažiūrėt dykai, f
SANDARA". /
366 W. Eroadway, 

So. Boston, Mass.

Aš esmi speciali tas visų ligų
^kių. aunu Gerk Ir* ir Rlauč)*
Aklumai, Kurtumą*. KaUrag ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš
dyla. jeigu gydys teisingai. A,š per daug me- 

gy<lžiau pasekmingai šias ligas. ,
Mano užrašas išgydvtų ligonio yra aiškus pri- 
• h ma* ru-inn gabumo.
Aš atitaisai) kreivas akis be skausmo vienu

Prilukun akinius tcfaingMi. 
Pasitari mus nemokamas

W. M. LMVHON, M. D
35 So. Dearborn St. Kambary* 307. x-»f ,

V\l \\DOS 9 iki 8 Chicago 
MmMHnrrh 10 iki I VlllVU^^

Pranešimas
SVARBUS CHICAGOS IR APIELINKĖS 

LIETUVIAMS.
Pirmų kartų laikys pamaldas Lietuvių Tautiš

kos Katalikų Bažnyčios, J. M. Vyskupas S. B. Mic
kevičius, nedėlioj, t. y. 27 d. Liepos, 1919, ka’p 11 
vai. iš ryto, Bažnyčioj užpirktoj nuo protestonų, 
Kampas 35to ir Union Avė. ant Bridgeporto. Gali 
ma karais davažiuoti iš visų pusiu Halsted Street 
arba 35ta Street.

Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios klebono 
rezidencija, 3436 So. Union Avenue.

Kožna dienų pamaldos atsibuna 9 vai. iš ryto.
Kviečia visus KOMITETAS.

*4 mrn Mh*»WW< o> <

Petras Į 
pav., 

valsčiaus, Gubernijos ’ 
Paliko keletą tukstan-1 v

taipjau Mass.

muštas (kada? Red.) 
Lcliuža1, kilęs iš lelši 
Ganždų 
sodos.
čių dolerių pinigais, už tuksian
tį laisves paskolos bolidų ir už 
kelis šimtus doleriu valdžiosC 

taupomųjų ženklelių
apie už porą tuksiančių dolerių 
degtines. Buvo nevedęs, apie- 
34 metų amžiaus; čia aidimų gi
minių neturėjo. nriuė<lavo, kad

—Nevernjkas.

JOHNSTON CITY, ILL.

Lie| os 21 ir 22 dienomis vie
los Lietuvių Laisvamanių Fe
deracijos 16toj i kuopa buvo su
rengiu i susirinkimų Al. Marge
lio, iš Chicagos, prakalboms.

Tam priežastis, viena, šiluma, 
o antra — seiliaus buvusieji la
bai dideli “laisvamaniai” ir “so-

tų:” patįs nieko nebeveikdami, 
atitraukia ir kitus nuo lauky
mes į kokius nors pirmeivių pa
rengimus. Dėlto ypač ir visas 
vielos lietuvių judėjimas apmi-

čia yra LSS. kuopa, LDLD. 
kuopa, LLF. kuopa, SLA. kuo

pa še Ipinės 
kiek-nors

Kuopas, Kliubus ir visokias or
ganizacijas — pagelbėti mums 
kovoje su musų priešais. Lai- 

į’ mėję kovų, mes Jums pagelbėsi- 
| nic, kuomet Jus eisite kovon su 
savo išnaudotojais.

Čekius ir Money Orderius iš- 
, rašykite vardu musų kasieriaus 
( Franas Tumosa ir siųskite se
kretoriui šiuo adresu:

Vaclovas Kamendulis, 582 
Southbridge st., Worcester,

irde lietuvių streikierių:
Juozas šalaviejus — pirm.
Vac. Kamendulis—sekr.
Pranas Tumosa'—kasier.

Abraham Jacobi.

šiomis dienomis mirė Abra
ham Jacobi. Jo asmenyje ne tik 
Amerika, bet ir visas pasaulis 
neteka įžymaus mokslininko. 
Tai buvo didžiausias žinovas 
vaikų ligų. Pasak Dr. Sayre, 
“nuo šio laiko kiekvienas kūdi
kis bus dėkingas D-r u i Jacobi.”

Jacobi buvo-ateivis. Jis gimė 
Vokietijoje. 1818 m., kada ten 
kilo revoliucija, Jacobi buvo 
pirmose revoliucionierių eilėse. 
Revoliucija, kaip žinia, liko nus
lopinta. Laisvės kovotojai atsi
dūrė kalėjimuose. Jų skaičiuj 
buvo ir jaunutis Jacobi, — jis 
turėjo vos 21 metus. Kalėjime 
jam prisiėjo išsėdėti dvejus me
tus. Villard apie lai sako:

“Kartais ir kalėjimas atneša 
naudos. Ypatingai tiems, kurių 
vienintelis prasižengimas išsi- 
reiškia tame, kad jie troško ir

vojau, ar iš Dr. Jacobi butų išė
jęs tokis tyras žmogus, jeigu

pa ir dar dvi šiaip 
draugijos, bet visos 
didesniu veiklumu nepasižymi.

Reikėtų todėl, kad jaunesnie
ji draugai, kurie daugiau turi 
energijos, pradėtų ką galėdami
veikti darbininku visuomenes ..... . . . . ,1 y • liohką menesių tamsiame kale-
dirvoj, užinuhnni tuo Hudu uz- urvc Aš milllau, kad b6gil, 
ndgusiųjų “senųjų" vietas. I ni-nesių jjs .&i(lirb(> tu((s 

Dapkunų Antanas. (prjIICjjJlls, kurių prisilaikė visų
I 

---------------------------------------- savo gyvenimą.”
Jacobi neapkentė visko, kasVVORCESTERIO STREIKIE- 

RIŲ ATSIŠAUKIMAS.
-------  Į slavo prieš Bernstorffo dalyva- 

Draugai darbininkai! |vinių Schurzo paminklo pasta-
Sunkios darbo aplinkybės pri tymo iškilmėse. Jis protestavo 

virte ir mus, Worcesterio sku-Į ne prieš Bernstorffo ypatų — 
rų išdirbėjus, stoti j kovų su mu
sų išnaudoto jais, 7 d. liepos Gra 
ton A Knights kompanijos dar
bininkai, skaičiuje 1.700, aplei
do darbų. Prie sunkaus dvo-1 
kiančio darbo kompanija Ilg
šio! mus vertė dirbti net po 55 
valandas savaitėje. Išsisėmė mu
sų energija ir spėkos. Nutarėm 
susiorganizuoti unijų ir reika
lauti to, kų didesnė dalis jau tu- mas. Keturias dienas prieš mirtį, 
ri, tai yra, 48 valandų darbo sa- jis suteikė vienam vaikiu pagal-

tai buvo prieš karę — bet todėl, 
kad Bernstorff atstovavo tų val
džių, prieš kurių Schurz ir Jaco
bi be paliovos kovojo.

Kaipo gydytojas, Jacobi ilgai 
pasiliks New Yorko darbininku 
atmintyj. Jis labiausia mėgo

o ypač kūdikių. Vaikų gydy
mas — tai buvo jo speciališku-

Vešiam Smagumui Vartokite

COLGATE’S
TALC POVUDER

COLGATE’S Talcuni suteikia jums 
atgaivinantį smagurrią kaitriame 

ore — prašalina lipnumų — Pri
duoda apsitaisius smagumų — pa- 
liuosuoja nuo nudegimo saulės — su
minkština sueižėjimų.

Reikalaukite COLGATE’S
Savo Patogesnė] Sankrovoj

Ar Jus
Vartojate TalcumJJ
Gana Tankiai?

Mes perkame Liberty Ponas 
už pilnq “Cašh” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Suimtomis 9—9.

Aš, ADOMAS A KAKALAUSKAS, SEKANČIAI HAŠAU.
Aš lahal sirgau pei 3 metus, nuslalmėjęs pilvelis buvo Dispr* 

nevirinnnas pilvelio, tnislabnėjinias Kraujo, inkstų, Nervų b 
apeina* *pėkų nuslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie*, ka« 
begyvensiu Visur jieftkujau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame | 
riKuj u už rubežių, bei niekui negavau savu sveikatai pagelbos

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, BitterU. Kraujo valyta 
jo, Nervatoiia, Inkstų ir Heuniatuuio gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvus atsigaut, stipi ėt, gerai dirbt i 
Kraujas išsivalė. Nei vai ėmė stipriai dirbi Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadž po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui vuų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdsv-aai kas s» 
VHiiė po btilejj .Nalutaras, Biiieria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 

■ uuėiau tok) skirtumu kaip tarp dienos u nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir.HiMlu sykių dėkuoju Saiutaras mylistų ge- 
radėjistej ir iiuani visiem savo draugam ir pažįstamiem su lokiais 
•tMiiaimais patariu mioširdiai kreipties pre Salutaras*

S A L L’ T A B A S
*:HEMI(.AI 1NST1TUTION J Ballreiias. Prof

1707 So Halsted Su Telephone CadhI 6417 Cbicago. III

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILVVAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sta.

PIRMUTINE LIETUVIŠKA 
GYDYKLA CH1CAGOJE 

ilvos. Akiu, Ausy ir Gerklės 
Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku

mo. taip ir kitų visokių ligų. 
PARODA IR RGZAMINACIJA

The Progress Junk Workers
Union of Chieago laikvs susirinkimą 

NEDĖLIOJ, L1EPOS-JULY 27, 1919 
1145 Blue Island Avc.

Visi darbininkai ir darbininkės dirbančios prie geležų, gumų 
ar skudurų, malonėkite atsilankyti.

užadresuoti (lietuviškai) kam

VALANDOS:
■ Nuo 9 ryto iki 9 vakare
j Nedaliomis nuo 9 iki i po pietų.

1107 Mihvaukee Avenue, 
CHICAGO. ILL.

bą, nuo kurios pastarasis pasvei-j užadresuoti (lietuviškai) kam 1 
ko. Biednuosius jis gydė už dy- ir kur Lietuvoj laiškas siunčia-!
. . . . a. ’ . t V <• StY'S____  • M Iką. Sakoma, kad neiškolektuoli mas, lik neberašyti “Russia”, j 
už patarnavimą pinigai, blogiau- kaip pirmiau buvo daroma, bet 

tiesiai Lithuania. Taip užadre- 
suotą laišką reikia įdėti į antrą, 
kiek didesnį konvertą, užlipinti 
pačto ženklelį ir padėti šitokį 
adresą: Mr. Jurgis Savickis, 
Box 214, Copcnhagen, Den
iu ark.

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

šiame atvejyje, padarytų dešim
tis gydytojų turtingais žmonė
mis. ..

Jacobi nepasitenkydavo rccep 
tų rašymu. Jis buvo savo paci
entams geriausias draugas, ge
riausias patarėjas. Todėl žmo
nės ir eidavo pas jį ne lik gydy- 
ties, bet ir klausties visokių pa
tarimų.

Jacobi buvo labai plačių pa
žiūrų žmogus. Tatai galima 
matyli iš jo raštų, kuriuos nela
bai senai išleido Dr. Josephus 
William Bobinson. Iki šiol jo 
raštų jau išleista penkiolika to
mų.

Tokis tai buvo Jacobi* Jis mi
rė, turėdamas 89 metus. Nežiū
rint savo amžiaus, jis dirbo iki 
pat mirties. Dirbo tarpe tų, ku
rie kenčia skurdų ir vargų.

— K. Sėjikas.
----------------- ----------------------------------------- j------

Del susižinojimo su 
Lietuva.

Tiesioginiu keliu susižinoti su 
Lietuva kolkas dar negalima. 
Kada bus galima, apie tai tuo
jau bus Naujienose pranešta. 
Dabar laiškai galima siųsti gi
minėms Lietuvoj, ir iš ten laiš
kus gauti, tik aplinkiniu keliu, 
būtent, per Lietuvos atstovybę 
Danijoj. Štai kaip: parašytas 
laiškas reikia įdėti konvertan ir

DR. VIRG. NARBUTT
Phystcian & Surgena 

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

3001 VVest 22nd Street 
Tek Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Bockwell 1081.

R«umatizmas Sausgele.
Nesikankykite savęs skaus

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

PAPSICO COMPOUND ruo
štis lengvai prašalina viržmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gy ne Žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.0.1

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

Knyga ŠALTINIS SVEIKA
TOS", augalais fydvties, kai
nu 50c

I

DR. O. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
prirenku aki- / 
nius. Jeigu esi A 
nervuotas, skau/ į 
da galvų,, arba| 
galva sukas ka-i I 
įla važiuoji str-U 
eetkariu, krei-v 
vos akis, litaros ’ 
bėga krūvon sk
aitant, arba kitoki 
kilę -ir pamatykite 
dykai dėl moterų, 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedėliotais nuo 10 lig 1 po pietų.

Phone Drover 9660
1553 West 47th St.. Chicago.

A. HERMANAS
LIETU VYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS

keblumui. Atei- 
inane, patarimas 
vyrų ir vaikų. 529 N. Kedzie Avė.

Chicago, III.
Tek Kedzie 97f 

Telefonuokite po 6 v. vak.

(

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS <
1414 So. 4ftth Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

■m———

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 64) va
kare. Tel. Canal 4367

Į, a ‘ i e ‘j h • ė * ' \ •- f'- j K •
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

u]

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ

vaitėje,be numosimo mokeslics. 
Vienok kompanija atmetė, mu-

Liepos ketvirtų dienų čia bu-1 sų reikalavimus ir su musų iš- 
lietuviai. rinktais atstovai^ atsisakė tar

tis. Kitokio išėjimo mums neli
ko, kaip stoti į kovų, nes ši kom-

THOMAS, WEST VA.

Vešiam Smagumui Vartokite

COLGATE’S
TALC POWDER

meldžiame kreiptis pas:

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

Rusijos ir Turkiškos Varo
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

vo paroda, kurioj ir 
dalyvavo pėsti ir važiuoti 

(Buvo atvaizdinta Lietuva ne 
’.šantį kryžių, Birulė, Vilaiilas ir'pilnija yra turtinga. Prisiplėšė
lietuvių kareiviai šv. Jurgio 

[draugija, Kaz. Milklindo ko
manduojama.

Po parodos buvo prakalbos. 
Kalbėjo “socialistas” M. L. Bal- 
chonas apie tai, kokia kadaise 
buvus galinga Lietuva, kokių ji 
turėjus didvyrių, kaip Vitautų 
elc. (milą, kad Balcbonas, kal
bėdamas apie didvyrius, visai 
užmiršo darbininkus. Apie 
juos, apie jų reikalus, nieko ne
pasakė.

ketina pasi-

kaip jį

Bridgepoit Painting & Hardware Company
(No’t Ine.).

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

Malevos, aliejai, lakel iai, šepečiai, kaldinąs, sieninė popiera, stik. 
his, geležiniai lavorai ir lt.

tik čia atvažiuoja,

sakytu tam keikimui,t

čia vadina, misionieriui Alfon
sui.
lai keikia kiek drūtas visus so
cialistus ir šiaip pažangesniuo
sius laikraščius ir kuone prie
varta bruka klerikalų organus, 
kuriu čia nieks nenori.c

7282

ji turto, skriausdama per dauge
lį metų šimtus darbininkų.

Nors teismai, policija ir vie
tos kapitalistų laikraščiai eina 
už kompanijų, betgi musų vie
nybė liekasi neišardoma ir mes 
pilnai tikimės laimėti musų sun
kia kovų, jeigu Jus, Draugai Dar 
Liniukai, mums pritarsite ir iš
tiesite savo pagelbos rankų. Ka- 

įpitalislai gelbsti kapitalistus, 
kad pavergus darbininkus. Dar
bininkai privalo padėti vieni 

antriems, kad pasiliuosavus iš 
vi rgijos. Daugelis musų drau
gi’ streikierių su didelėmis šei
mynomis jau neturi ko valgyti. 
Niekas kitas, kaip tik badas gali 
išardyti musų vienybę. Badas y- 
ra didžiausias musų priešas.

Mes tikimės, kad Jus, Drau
gai Darbininkai, pagelbėsite 
mums išvyti badų iš musų Šei
mynų, namų, paaukojant nors

COLGATE’S Talcum suteikia jums 
atgaivinantį smagunių kaitriame 

ore — prašalina lipnumų •— Pri
duoda apsitaisius smagumų — pa- 
liuosuoja nuo nudegimo saulės — su
minkština sueižėjimų.

Reikalaukite COLGATE’S
Savo Patogesne] Sankrovoj

Vartojate Talcum 
Gana i Tankiai?

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

*MER. liet. jaut, sandaros
organas

numerj siunčiam pažiūrėt dykai

SANDARA
366 W. Eroadway,
So. Boston, Mass.

Puikiausiai nušviečia lie- 
tuvių gyvenimą visam pa- ® 
šaulyje ir uoliausiai gina % 

darbininkų reikalus. Metams f 
12.00. Skaitykite visi. Vienų ■

Aš esmi speciali tas visų ligų
Vkių. Aunu 'irrklr* ir f’luu/%

kitimą*. Kurtumą*, Katdran ir Džiova
Gali buĮ prašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš

gydyta. jeigu gydys teisingai. A»Š per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgy<l\tų ligoniu yra aiškus pri- 
mas m ino gabumo.

\š atitaisau kreivas akis be skausmo vienu

tiOHH Monro*)

Pritakan akinius teisingai.
Pasitarimu* nemokamas

W. M. LAWHON, M. D
Knmbiiryii 307. 9

‘.t’J Chicago

Pranešimas
SVARBUS UHICAGOS IR APIELINKĖS 

LIETUVIAMS.
Pirmą kartą laikys pamaldas Lietuvių Tautiš

kos Katalikų Bažnyčios, J. M. Vyskupas S. B. Mic
kevičius, nedėlioj, t. y. 27 d. Liepos, 1919, ka’p 11 
vai. iš ryto, Bažnyčioj užpirktoj nuo protestonų, 
Kampas 35to ir Union Avė. ant Bridgeporto. Gali 
ma karais davažiuoti iš visų pusių Halsted Street 
arba 35ta Street.

Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios klebono 
rezidencija, 3436 So. Union Avenue.

Kožna dieną pamaldos atsibuna 9 vai. iš ryto.
Kviečia visus KOMITETAS.

kas diena, bet ir darbininkų ]>a-
•(klinika. Kadangi ‘be kasyklų 

čia kitokių darbų nėra, tai at- 
vykstantiems'iš kitur žmonėms 
darbo sunku gauti.

’klose tapo už-1 
Red.) Petras Į

S Telšių pav.,1 
is, Gubernijos 
keletą tukstan-’

muštas (kada?

sodos.
viii dolerių pinigais, už tuksian
ti laisvės paskolos bondu ir už
kelis šimtus dolerių 
Lopomųjų ženklelių, taipjau 
apie už porų tūkstančių dolerių 
degiminės. Buvo nevedęs, apie 
31 metų amžiaus; čfiįi artimų gi
minių neturėjo, miiuktavo, kad 
turis Lietuvoj se

Mes šaukiamės įį Draugijas, 
Kuopas, Kliubus ir visokias or- 
ganizacijas — pagelbėti nuims 

i kovoje su musų priešais. Lai-
■ mėję kovų, mes Jums pagelbėsi- 
j me, kuomet Jus eisite kovon su 
į savo išnaudotojais.

čekius ir Money Orderius iš-
■ rašykite vardu musų kasieriaus 
I Franas Tumosa ir siųskite se
kretoriui šiuo adresu:

Vaclovas Kamendulis, 582 
fit., Worcester,valdžios Southbridge

•šeri.c

—Nevernjkas.

JOHNSTON CITY, ILL.

Lie| os 21 ir 22 dienomis vie
los Lietuvių Laisvamanių Fe
deracijos 16toj i kuopa buvo su
rengti'i susirinkimų Al. Marge
lio, iš Cliicagos, prakalboms.

Tam priežastis, viena, šiluma, 
o antra — seiliaus buvusieji la
bai dideli “laisvamaniai” ir “so- 
cialislai”falvirto į “dvasųi šven
tą:” patįs nieko nebeveikdami, 
atitraukia ir kitus nuo lanky- 
mos į kokius nors pirmeivių pa
rengimus. Dėlto ypač ir visas 
vietos lietuvių judėjimas apmi-

kuopa, LLF. kuopa, SLA. kuo-

draugijos, lx*t visos kiek-nors 
didesniu veiklumu nepasižymi.

Reikėtų lodei, kad jaunesnie
ji draugai, kurie daugiau turi 
energijos, pradėtų kų galėdami 
veikti darbininkų visuomenes 
dirvoj, užimdami tuo bildu už
migusiųjų “senųjų” vielas.

—Dapkunų Antanas.

Mass.
Varde lietuvių streikierių: 

Juozas šalaviejus — pirm.
Vac. Kamendulis—sekr.
Pranas Tumosa’—kasier.

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

Abraham Jacobi.

šiomis dienomis mirė Abra-1 
luini Jacobi. Jo asmenyje ne tik 
Amerika, bet ir visas pasaulis 
neteko įžymaus mokslininko, 
lai buvo didžiausias žinovas 
vaikų ligų. Pasak Dr. Sayre, 
“nuo šio laiko kiekvienas kūdi
kis bus dėkingas D-r u i Jacobi.”

Jacobi buvo-ateivis. Jis gimė 
Vokietijoje. 1818 m., kada ten 
kilo revoliucija, Jacobi buvo 
pirmose revoliucionierių eilėse. 
Revoliucija, kaip žinia, liko nus
lopinta. Laisvės kovotojai atsi
dūrė kalėjimuose. Jų skaičiuj 
buvo ir jaunutis Jacobi, — jis 
turėjo vos 21 metus. Kalėjime 
jam prisiėjo išsėdėti dvejus me
tus. Villard apie lai sako:

“Kartais ir kalėjimas atneša 
naudos. Ypatingai tiems, kurių 
vienintelis prasižengimas i.šsi- 
reiškia tame, kad jie troško ir

' vojau, ar iš Dr. Jacobi butų išė
jęs tokis tyras žmogus, -jeigu 
jam nebūtų reikėję praleisti ke
liolika mėnesių tamsiame kalė- 

į jimo urve. Aš manau, kad bėgiu 
j tų mėnesių jis išsidirbo tuos 
, principus, kurių prisilaikė visų 
savo gyveninių.”

-VVORCESTERIO STREIKIE- ! Jacobi neapkentė visko, kas 
'atsidavė despotizmu. Jis prote- 
i slavo prieš Bernstorffo dalyva- 
| vinių Schurzo paminklo pasla-

RIŲ ATSIŠAUKIMAS.

Draugai darbininkai!
Sunkios darbo aplinkybės pri tymo iškilmėse. Jis protestavo 

vertė ir mus, Worcesterio sku-Į ne prieš Bernstorffo ypatų — 
rų išdirbėjus, stoti į kovų su mu
sų išnaudotojais, 7 d. liepos Gra 
ton i't Knights kompanijos dar
bininkai, skaičiuje 1,700, aplei
do darbų. Prie sunkaus dvo-1 
kiančio darbo jkompantija 1,ig- 
šiol mus vertė dirbti net po 55 
valandas savaitėje. Išsisėmė mu
sų energija ir spėkos. Nutarėm 
susiorganizuoti unijų ir reika
lauti to, kų didesnė dalis jau tu-t mas. Keturias dienas prieš mirtį, 
ri, tai yra, 48 valandų darbo sa- jis suteikė vienam vaikui pagal-

lai buvo prieš karę — bet todėl, 
kad Bernstorff atstovavo tų val
džių, prieš kurių Schurz ir Jaco
bi be p&novos kovojo.

Kaipo gydytojas, Jacobi ilgai 
pasiliks New Yorko darbininkų 
atmintyj. Jis labiausia mėgo 
dirbti tarp neturtingų žmonių, 
o ypač kūdikių. Vaikų gydy
mas — tai buvo jo speciališku-

Aš, ADOMAS A. KABALAL’SKAS, SEKANČIAI KAŽAU.
Aš labai sirgau pri 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis būvu Disprf 

«*iJm. neviriiunias pilvelio, umdabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervų b 
n u»lojimas vu»o kūno, ir buvau n ust<» viltie**. Ikavt

....... - --j Visur Jieskojau sau purMelboft. nrsiBMiiejMU visoje Ame 
rihoj II UŽ rubežll), bei niekui utgavau savu sveikatai pagvlbos 

................ ,Nervatona, ii.Ksty ir Heijiuatiztiiu gyduolės, lai po suvartojimui 

vai ėmė stipriai dirbi. Inkstai atsigavo. Beu- 
“o krutinę. Vidurių rėžini*, į

ir po 3 ruėn. savo paveiksle pa ' 
~ J Jaučiuos 

'įnagiai ir esu linksmas ir IIMIU sy kių dėkuoju Saiutaras rnylistų fe- 

radėjlstej ir inuuu visiem savo draugam ir pažįstamiem ai lokiais 
«tsiii*m>Mią patariu miokirdiai krmpiies pre Salutarat-

S A L C T A B A S 
iJHEMK.Ai iNSTITUTION J Baltreuaa. Pr<»f

1707 3o., Halated St. Telephone ('.anai 6417 Cbicago, 111

ApekŲ () ual ojiitiMH teuiio, ir bi ___ ___________ __________
bėgyveusių Visur jieskujau sau ptrtfelūo*. nesigHiiejau visoje 
rlhuj II UŽ rubežių, bvl imk ui negavau savu svciMatai pagvlbos

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Hitlerį* Kraujo valytu 
jo* r .... —. *...... *. .
iinnėtus gyduolės pradėjo manu pilvas atsigaut, stipiėt, gerai dirbi 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbi Inkstai atsigavo. Beu- 
niHtizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėtū 
išnyko po užmigimui vuų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas i» 
vmiė po buteli .Sanitaras, Hitieria, ir po 3 mėli. savu paveiksle pa 
.nuėuiu lok| skirtumą kaip tarp dienos u nakties. Dabai jaučiuos

, listų fe- 
radėjlMej ir linam visiem savo draugam ir pnžjstainjem n lokiais

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MII.IVAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sta.

The Progress Junk Workers
Union of Chicago laikvs susirinkimų 

NEDeLIOJ, LIEPOS-JULY 27, 1919 
1145 Blue Island A ve.

Visi darbininkai ir darbininkės dirbančios prie geležų, gumų 
ar skudurų, malonėkite alsilankjti.

bų, nuo kurios pastarasis pasvei
ko. Biednuosius jis gydė už dy
ka. Sakoma,

PIRMUTINE LIETUVIŠKA
GYDYKLA CH1CAGOJE 

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

m o, taip ir kitų visokių ligų. 
PARODA IR RGZA.MINACUA

VALANDOS:
■ Nuo 9 ryto iki 9 vakare
j Nedaliomis nuo 9 iki I po pietų.

1407 Mihvaukee Avenue, 
CHICAGO. ILL.

užadresuoti (lietuviškai) kam 1 
ir kur Lietuvoj laiškas siunčia-! 

lęad neiškolekluoli mas, tik neberašyti “Russia”, 
už patarnavimų pinigai, blogiau- kaip pirmiau buvo daroma, bet 

tiesiai Lithuania. Taip užadre- 
suolų laiškų reikia įdėti į antrų,

šiame atvejyje, padarytų dešim
tis gydytojų turtingais žmonė
mis ...

Jacobi nepasilenkydavo recep 
tų rašymu. Jis buvo savo paci
entams geriausias draugas, ge
riausias patarėjas. Todėl žino-j 
nūs ir eidavo pas jį ne tik gydy- 
ties, bet ir klausties visokių pa
tarimų.

Jacobi buvo labai plačių pa- 
žiūrų žmogus. Tatai galima 
matyti iš jo raštų, kuriuos nela
bai senai išleido Dr. Josephus 
William Robinson. Iki šiol jo 
raštų jau išleista penkiolika lo
mų.

Tokis tai buvo Jacobii Jis mi
rė, turėdamas 89 metus. Nežiū
rint savo amžiaus, jis dirbo iki 
pat mirties. Dirbo tarpe tų, ku
rie kenčia skurdų ir vargų.

— K. Sėjikas.

adresų: Mr. Jurgis Savickis, 
Box 214, Copenliagcn, Den
iu ark.

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

Del susižinojimo su 
Lietuva.

DR. O. VAITUSH, O. D
Lietuvis akiu 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
prirenku aki
nius. Jeigu esi 
n ervuotas, 
da galvų,, 
galva sukas 
<ia Važiuoji Str
eet kari u, krei
vos akis, litams 
bėga krūvon sk
aitant, arba kitoki 
kilę -ir pamatykite 
dykai dėl moterų, 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakari*. 
Nedėliotais nuo 10 lig 1 po pietų.

Pitone Drover 9660 
1553 West 471 h St.. Chicago.

keblumai. Atei- 
mane, patarimas 
vyrų ir vaikų.

DR. VIRO. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Bockwell 1681.

Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Beumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 

. —raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

PAPSICO COMPOUND ruo
štis lengvai prašalina virimi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia p a dėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.0.).

Justi n Kulis
3259 $. Halsted St., Ckltigt, III.

Knyga ŠALTINIS 8VEIKA- 
TOS”, augalais fydvties, kai
nu 5Uc

A. HERMANAS
LIETUVYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS
529 N. Kedzie Avė.

Chicago, III.
Tel. Kedzie 97 f

Tclefonuokite po 6 v. vak.
Tiesioginiu keliu susižinoti su 

Lietuva kolkas dar negalima. 
Kada bus galima, apie tai tuo
jau bus Naujienose pranešta. 
Dabar laiškai galima siųsti gi
minėms Lietuvoj, ir iš ten laiš
kus gauti, tik aplinkiniu keliu, 
būtent, per Lietuvos atstovybę 
Danijoj. Štai kaip: parašytas 
laiškas reikia įdėti konvertaų ir

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 4ftth Court 

Cicero, III. 
Tel. Cicero 2316

ii 1 1

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

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 6^9 va
kare. Tel. Canal 4367
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TalaphoM Caaal IBM

Naujleno* eina katfdkiaa, iisklrian! 
ledAldienius. I^eidtia Naujienų Ben 
(rovė 1739 S Halrted S t., Chfcafo, 
U Telefonas • Canal 1506

U lai sakomoji Kaina

tieagoje - paėta 
lietini ...................................... 16.00
Pusei meto ........................... 3.50
Trims mėnesiam* ............. 1.85
iVvienj mėnesiam ............... 1.45
Vienam mėnesiai ..................... 7B

hicagoje pa* neiiotojas
Viena kopija 62
Savaitei   12
Mėnesiui ................................... W

Suvienytose ▼alstijoaa. ■« Oicagoj. 
eačtu:

lirtm* H.00
Pusei meto 1.00
Trims mėnesiam* 1.65
Dviem mėnesiam ........... 1.25
Vienam mėnesiai W

Pinigu* reiki* siųst Pačto Money 
likeriu karta »• alaakvmM

Berline darbininkų 
streikas.
True transiauon tnert with the post- 
inaster at Chicago, III. July 26, 1919 
master at Chicago, III. July 24, 1919

Pereitą panedčlį turėjo būti 
didelė darbininkų demonstraci
ja trijose Europos šalyse: Ang 
lijoje, Fiuncijoje ir Italijoje. 
Jos tikslas buvo užprotestuoti 
prieš talkininkų valdžių inter
venciją Rusijoje ir prieš atžaga- 
reivišką vidujinę tų valdžių po
litiką. Paminėtųjų šalių darbi
ninkai rengėsi tą dieną padaryti 
visuotiną streiką.

Delei ka ik tiriu priežasčių tc- 
čiaus tas streikas Įvyko tiktai 
Italijoje, ir tai nepilnai. Angli
jos darbininkai atidėjo tą strei
ką todėl, kad visą jų energiją 
šiuo laiku paima kiti reikalai, 
'lenai dabar eina smarkiausia 
kova tarpe angliakasių, kasyk
lų savininkų ir valdžios. Su
prantama, kad kiti darbininkai 
remia angliakasius, kiek galė
dami.

F« uncijos danbininkų unijcs 
atšaukė streiką todėl, kad val
džia suliko dalinai išpildyti du 
svarbiausiu jų reikalavimu: 
duoti amnestiją politikos kali
niams ir gerinus sutvarkyti 
maisto dalykus.

Bet prie los tarptautinės de
monstracijos netikėtai prisilie
jo Vokietija. Jos darbininkai 
sustreikavo, ir, kaip matyt, la
bai pasekmingai. Koresponden
cijos iš Berlino sako, Kad nie
kuomet dar tenai nebuvę tokio v 
pilno darbo sustabdymo, kaip 
liepos 21 d. Kam tečiaus turė
jo streikuoti Vokidlijos darbi
ninkai, jeigu ta demonstracija 
buvo suplcnuota prieš talkinin
ku valdžias? v

Jie. streikavo, kad parodžius 
savo solidarumą su kitų šalin 
darbininkais, štai ką apie tai 
rašo vienas korespondentas:

“Kada aš šiandie žiurėjau į 
Berlino darbininkus, maršuo- 
jančius tarpe grūmoja n oi ų 
kariuomenės eilių, pro atsta
tyt us kulkosvaidžius, plevė
suojant raudonoms vėlia
voms ir skambant balsams 
“Lai gyvuoja Internaciona
las.’’ — tai aš supratau, jogei 
t ii buvo demonstravimas to 
lakto, kad jų paprastose sie
lose yra viltis ir troškimas at
gaivinti brolybę ir draugišku
mą tarpe pasaulio darbo mi
nių.”

Didžiumicčiai socialistai iš 
pradžių priešinosi 21 d. liepos 
demonstracijai, bet paskui jie 
nusileido, kada pamatė, kad mi 
nios nori jos; liktai jie kalbino 
darbininkus daryli demonstiu- 
ciją po darbo, kad nereikėtų 
stabdyti dirbtuvių. Vienok mi
nios paklausė Nepriklausomų
jų Socialdemokratų balso.

Berlino korespondentas pažy-šituo priekaištu jisai duoda pu- liucinių” socialistų partijos, ji- 
mi, kad darbininkai Vokietijoje blikai su pilasi i, kad jisai ir jo sai dar tiktai tikisi lenai su- 
šiiundie daug radikališkesni, ne-j partija tai tikrai rūpinasi tais laukti ateityje. O “spartakai, 
gu keičias savaičių atgal. Jų reikalais. Gerai, pažiūrėsime, kaipo partija, patį jį visai išny-gu keičias savaičių atgal, 
simpatijos vis labiaus linksta Į
Nepriklausomųjų Socialdemo
kratų pusę.

šitos atmainos priežastis yra 
visų-pirma tame, kad Nepri
klausomieji Socialdemokratai 
užėmė teisingą poziciją taikos 
klausime. Jie griežtai stojo už 
pasirašymą po taika, kuomet 
visos kitos partijos priešinosi 
pasirašymui; ir didžiumiečiai ir 
s|)arl;.i|kai šitame klausime sto
vėjo vienoje pusėje su buržua
zija. Nepriklausomieji social
demokratai, kaip žinome, paė
mė viršų, priversdami parla
mentą ir valdžią pasirašyti po 
taiku.

Didžiumiečių įtekme darbi
ninkuose dėl los priežasties ėmė 
labai pulti, o spartakai beveik 
visai neteko pasekėjų organizuo 
tose miniose.

Tnic iranslation filed wit!i the post- 
(naster at Chicago, III. July 26, 1919 
a* iequired by the act of Oct. 6,1917

Trejetas dienų atgal telegra
mos iš Vienuos ir Berlino pra
nešė, kad darbininkiškos veng
rų valdžios vadas, Belą Kun, 
esąs nuverstas, ir kad valdžia 
partekusi į terroristų frakcijos 
rankas. Bet dabar ateina ži
nių kad Belą Kun dar tebesąs 
savo vieloje. Tie, kurie sufa
brikavo anas telegramas, mato
ma, skelbė tą, ko jie geidė, zo 
ne tą, kas yra.

........... . «

Keistas dalykas: kaikuric 
“kairieji” laikraščiai baisiai 
piktinusi, kad Lietuvos valdžia 
nori imt į nagą Gabrį-Paršailį. 
Visi padoresni žmonės šiandie 
žino, kad tas žmogus yra ne lik
tai atžagareivis iki kaulo sme
genų, o ir pirmos klcsos poli
tiškas šarlatanas; Daryt jį ko
kiu tai kankiniu darbininkų 
akyse reiškiu mulkinti juos.

x Bet “Įvairiųjų” spauda užta
ria ne tiktai Gabrį-Paršailį, o ir 
pagarsėjusįjį klerikalų šulą 
Bartušką. Jisai irgi perstato
ma žmonėms kaipo kokia nu
skriaustoji nekaltybė! Ir ta pa
ti spauda nepažinu ja lieti pa
mazgas ant senųjų Lietuvos so
cialistų. Išrodo, kad politiški 
mekleriai ir atžagareiviai yra 
jai artimesni, negu socialistai.

Kelionės pas tūlos rųšies 
žmones šiandie yra labai pigus 
dalykas. Jeigu nepajiegi pada
ryt rimto užmetimo asmeniui, 
kuris tau nepatinka, lai iškolio- 
jai jį “social-patriotu,” social- 
buržuju” ir “social-išdaviku”— 
ir atliktas kriukis. 'Tuo bildu 
musų “kairia-sparniai” pr.uverlr 
“social-Luržujum” ir Soc. Par
tijos sekerelorių, A. Germerį, 
valdžios n u teisų, 20-iai metų ka
lėjimo. ,

Butų įdomu kada-nors sukai
tyti, kokį nuošimtį tarpe prie
šingos “Naujienoms” frakcijos 
lyderių sudaro lie, kurių kores
pondencijas arba straipsnius re
dakcija patalpino į gurbą. Pa
tirtas yra dalykas, kad papras
tai juo menkesnis yra autorius, 
tuo didesne jo ambicijai. O leng
viausias būdas atkeršyti aiž am
bicijos įžeidimą yra pereiti į 
priešingą frakciją.

' — 1n" 1 -i "ji. --—■■ ?'

Apžvalga c
TAUTININKŲ PASIGYRIMAI 
IR DARBAI.

Tautininku dienraštis suko.
C

kad iš socialistų veikimo pas 
lietusius nieko neišeisią, kol jie 
nesirūpinsią (langiaus “lietuvių 
ir Lietuvos bendrais reikalais.”

Jų reikalais. Gerai, 
į kaip jie “rūpinasi.

Tas pat laikraštis išspausdi
no p. Viniko kublegramą, pri
siųstą pranešančią, kad Ry
mo popiežius buvęs labai prie
lankus lietuvių kunigų delega
cijai, ir kad “nuo šio laiko Lie
tuva žada laikyti pastovų atsto-
vą Vatikane.”

Tautininkų atstovas \Vasbing-
tone p. Vinikas, praneša apie tai, nikri revoliuciniai socialistai, 
kaipo apie labai svarbų Lietuvai^ Taigi išeina, kad “Laisvės”
dalyką. Tautininkų dienraštis 
paskelbia šitą pranešimą irgi 
kaipo labili svarbų Lietuvai. Ai
šku ilodcl, kad “Lietuvos reika
lai” jiems rupi.

Ret ką mes čia matome 
tuose “reikaluose?” t gi, vie
na, kad tarp Lietuvos kunigų ir 
Rymo ‘popiežiaus yra geri ry
šiai; mitra, kati, tarpininkau
jant Lietuvis kunigams, ketina
ma sujungti su Popiežium to- 
kiais-pal gerais ryšiais ir visą 
Lietuvą. “Lietuvos reikalai,” 
pasirodo, lai ryšiai su Rymu!

Kam ir kokia nauda gali būti
Lietuvoje iš tų ryšių?

Lietuvos darbininkams nega
Ii būti iš jų naudos jokios, nes 
dar kaip gyvuoja popiežija ne
buvo girdei, kad ji butų kame- 
nors padėjus darbininkų klesai. 
Popiežiai visuomet sėbravusi su 
kaizeriais, karaliais ir kuni
gaikščiais, o ne su darbo žmo
nėmis.

Lietuvės ūkininkams iš tų ry
šių su Vatikanu taip pat negali 
būti jokios naudos. Lietuvos 
pramonininkams arba pirk
liams — irgi ne. Lietuvos val
stybei Vatikanas taip-gi negali 
nieku padėti, kadangi jisai jau 
senai neteko “svietiškos” galios.

Nauda iš bičiuoliavimosi su 
popiežium gali būti liktai Lie
tuvos kunigams. Nes jų biznis 
loks-pat, kaip ir jo. Popiežiaus 
“l įminimai” kelia kunigų au
toritetą minių akyse ir padeda 
jiems tuo budu pasek m i ilgia u s 
jas melžti; o popiežius ]mt ku
nigų pasidarbavimą gauna “pe- 
tragrašių” ir kitokių įplaukų iš 
žmonių. |

Taigi, kaip matome, po tais 
garsiais skambančiais “bend
rais lietuvių ir Lietuvos rei
kalais” slepias visai mi
zerijas biznis — keleto tūkstan
čių Lietuvos kunigu nauda.

Tautininką dienraštis “bub- 
nydamas šilą menkos lietuvių 
saujeles biznį ir stalydamasis ko 
vilioju už visos Lietuvos reika
lus, dumia žmonėms akis ir ji
sai dar turi drąsos šnekėli apie 
tuos, kurie esą “tiktai maža da
lis išeivijos!”

LAIDOJA SPARTAKUS.

“Dalis vės” 55-am numeryje 
vienas artimas jos bendradar
bis, darydamas socialistų parti
jų peržvalgą įvairiose tautose, 
tarp kitko sako apie Vokietiją:

Vokietijoj l|.iip-pal gyvuoja 
dvi socialistines partijos, Kai
zerio valdžią (! “N.” Red) 
remia socialpalriolai, o prieš 
ją varosi nepriguUmiingoji 
social-demokralų partija. 
Galimas daikll.iis, kad Vokie
tijoj alsiras dar trečia tikrai 
revoliucinių socialdemokra
tų partija.

Kaizerio vadžios Vokietijoje, 
žinomu, jau nėra, ir lodei rem
ti ja lenai jokie “sočiuipatrio
tai” negali. Tuos žodžius apie 
“kaizerio valdžios rėmimą,” ra
šytojas lur-bul pavartojo lodei, 
kad paprato juos deklaiuuot, 
k ulbėdamas apie Vokietijos di- 
džiumiečius socialislus. Papra
timas, sako, antras prigimimas.

Bet tasai rašytojas randa Vo
kietijoje liktai dvi socialistines 
partijas. Trečios, “tikrai revo-

Gįilėtum manyti, jogei jisai 
nemini spartakų lodei, kad jie 
jau vadina save ne social-demo- 
kartais, o “kohiunislais”. Bet 
kalbėdamas tame pačiame 
straipsnyje apie Rusiją, jisai 
juk komunistų (bolševikų) pur
tijos nepraleidžia. Jisai net sa
ko kad komunistai Ii. iii ir esą 

bendradarbis arba neskaito 
sparli.ikų “tikrais revoliuciniais 
socialistais” (tokiais, kaip bol
ševikai) arba mano, kad jie 
kaipo politiška parti neturi 
reikšmės.

O keletas menesių atgal lūs 
pats laikraštis, kurio špallose 
dabar laidojama spartakai, die
na iš dienos skelbė, kiad tiktai 
spartakai tikrai atstovaują Vo
kietijos proletariato reikalus. 
Jis net pustuzinį kartų pranešė 
savo skaitytojams, kad sparta
kai jau “nuvedę” visus savo opo 
ncnlus ir paėmę valdžią į savo 
rankas.

lit šitokiais bluff’ais maiti li
damas savo skaitytojus, tasai 
laikraštis purvais drabstė* “Nau
jienas,” kurios sakė, kad spar
takų keliamos 'riaušes (kurias 
taip reklamavo kapitalistų spau
da) nieko gera neatneš Vokieti
jos darbininkams.

Truc Iranslation tilcd witn the post- 
inasler ai Chirago, III. July 26, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

Žydai Lenkijoj.

Laikraščio The Nation kores
pondentas Varšavoj geg. 27 ra
šo : !

Kuomet aš basčiaus po vidu
rinę Europą,, aš visą laiką turė
jau mintyj žydų klausimą.z'Ta
me klausyme aš neužilgo busiu 
ekspertas. Nors gal tai ir nedi-i 
delis nuopelnas. Savo esebėj, 
žydų klausimas yra niekas dau
giau, kaip lik visų ųiažųjų tautų 
klausimas. Žydai parodo, kad 
spėkos pagalba negalima asimiiį- 
liuoti mažesnės tautos, žydai 
skiriasi nuo kitų mažųjų tautų 
vidurinės Europos tuo, kad jie 
neužsiima žemdirbyste. Jie gy
vena miestuose. O miestelėnai, 
kaip žinia, greičiausiai asimj- 
luojasji. 'I'cčiaus •nežiūrint to 
fakto, žydai per šimtmečius iš
laikė savo individuališkumą ir 
tautybę. Įvairus persekiojimui 
vertė juos laikyties krūvoj. Na- 
luralis dalykas ,kad lenkai pri
silaiko kilų didžiųjų tautų poli
tikos: jie per prievartą nori asi
miliuoti žydus. Bet lokis asi
miliacijos būdas veda prie to 
dalyką, kurį vartoja -A’augšlįo- 
sios luomos” gimdymo apru- 
bežiavimo. Žj4iai neužilgo pra
dės tverti tokias šeimynas, ant 
kurių, ^vidutiniškai imant, iš
puola pusantro vaiko.

Piuigų persekiojimams nesu
nku surasit i. Lenkai jų gauna, 
kiek lik reikia. Jie rekrutuoja 
dideles armijas, kad užkariavus 
mažasias tautas, kurios susi
spietė apie alyvą išduodančias 
žemes rytinėj Galicijoj, Bolesla
vą, elc. Jie nori užgriebiu' Si
lezijos anglių kasyklas ir Lietu
vos primityviškus miškus. Pa
sikartoja ta pati istorija. Len
kai atsineša į kaimynyšlėj esan
čias laidas taip pat, kaip į žy
dus. “Asimilimdv ir užka
riauk,” štai jų dbialsis. Ja- 
gailų valstija luri būti sutverta, 
neatsižvelgiant į nieką. Važiuo
jant man iš Lvovo į PrzsemysI, 
vienas lenkas ką lik neįgavo ap- 
oplekeijos, beaiškindamas man 
apie it'ai, ką lenkai darys lame 
^Ivejyj, jeigu talkininkai neleis 
jiems pasilaikyti Lietuvą, ryti
nę Galiciją ir visą Sileziją. Jis* 
priminė* man Pendcnniso žo- 

džids: “'Trauk juos šmtas, mes 
kariausime su visais. Aš pri
pažįstu, kad rytinėj Galicijoj ne 
lenkų yra 90 nuoš. Bet jos kul
tūra visuomet buvo lenkiška, o 
tradicijos taipgi.”

Mokslininkai ir daktarai, ku
iliu* tyrinėja ligas, nesineria iš 
kailio. Niekas nepykstl'a ant vi
sokių mikrobų. Daktaro pa
reiga surasti vaisių, kurie už
muštų juos, ir tuo budu iš
gelbėti ligonį. Lyginiai tokio
mis akimis reikalinga žiūrėti į 
žydų klausimą Lenkijoj. Po
gromai, kurie siautė visoj Len- 
kijųj, ir kurie net <kd>ar nesu
stoja; persekiojimas ir niekini
mas žydų visoj šalyj, neišimanl 
ne Varšayos; neleidimas žy
dams užimti valdiškų vietų, - - 
ir ant galo paskelbimas žydams 
boikoto yra symplomai seno
biškos ligos. 'lai symplomai 
lenkų ligos. Kokie symplomai 
apsireiškė pas žydus? Ūmus 
pakilimas žydų nacionališkos 
dvasios. Lenkų politika veda 
prie to palies, prie ko privedė 
angių politika link airių. Žy
dai pradeda slalytii nepaprastus 
reikalavimus. Geriau sakant, 
žydų liautos liderių dalis prade
da reikalauti, kad Lenkijoj bu
tų įsteigta autonomiška žydų 
valstija. Prilutski vadovauja 
tam judėjimui. Jo išrinkimas 
į Seimą d< 1 kai-kurių grynai 
techniškų dalykų liko pripažin
tas neteisėtas. Pasinaudodamas 
tuo, jis loš dabar kankinio rolę. 
Vienok reikia pasakyti tai, kad 
daugybė vadų priešinasi Prilul- 
skio programai. Jie rckalauja 
lik kultūrinės autonomijos. Bet, 
apskritai imant, į pastaruosius 
kelis mėnesius pas žydus neap
sakomai pakilo tautybės jaus
mas.

Prie augščiau minėtų symp- 
lomų reikia pridėti ir dar vie
ną - nenormalį proto stovį. 
'Tai psycbinė liga kaip lenkų, 
laiij) ir žydų. Kiekvienas žmo
gus Lenkijoj yra užimilas žydų 
klausiniu. Tokis dalykų stovis 
neleidžia tinkamai tvarkyli val
stijos reikalus. Negalima taip 
pavergt) trijų Inilionų žydų; 
kad tatai neatsilieptų į visos ša
lies politiką. Negulima Lenki
joj kalkėti penkių minučių, kad 
nepalietus to opaus klausimo. 
Su juo visur susidursi — duo
nos porcijų laukiančiųjų eilėse, 
kur žydai sudaro savo eiles, o 
krikščionįs savo; o taipgi ir par- 
lamente, kur siaučia nepaliauja
ma kova tarp dešimties žydų 
atstovų, iš vtienos pusės, ir trijų 
šimtų su viršum lenkų, ..- iš
kilos puses.

Lenkų eJgimos yra aiškus. 
Jie elgėsi beprotiškai. Dalinai 
galima kaltinti valdžią; ji pasi
rodė ant tiek silpna, kad neįs
tengė suvaldyti kaimiečių ir 
kareivių. O iš kilios pusės, kal
tė puola ant pečių valdiinAikii. 
Reikia pasakyti tikrą teisybę, 
kad Padere\vski, Dmosvski ir 
kili varė anti-seiniliiizmo agita
ciją. Dalykai ant galo, susidė
jo taip, kad jie palįs nebegalėjo 
suvaldyti įšėlusių žinomių . Ko
de! lenkų laikraščiai, priskai- 
lanl ir Paderc\vskio organą, 
skelbia nebūtų daiktų? Viduri
nės Europos žmonės skaito tuos 
laikraščius ir mano, kad ten ra
šoma teisybė*. Tie laikraščiai da
ro didelę inlaiką į abetną situa
ciją.'" /

Iš kitos pusės, žydai, aplin
kybių spiriami, išlaikųsavo ly- 
pą. Varšavos gatvėse jie vaik
ščioja ilguose Itibsardakuose ir 
dėvi ermulkas. Tas faktas, kad 
žydus galima pažinti nuo tolo, 
prisideda prie jų persekiojimo. 
Inl< lėklualis sepcralizmas ir-g’i 
žymiai paslcbiamas. 'Tik vie
name dalyke visi žydai, su la
bai mažu išėmimu, stoja išvien. 
Jie kovoja prieš broliu-lenkų 
pasimojimus. Broliais arba, blo

giausianu* atvėjyj, kaimynais 
jie turės pasilikti, nežiūrint jo
kių peštynių.

Dalinu’ kįla klausimas, kas 
gulima padalyti iš šalies, kad 
sutaikinus tiedvi tautas. Kaip 
pasirodo ,šalies valdžia neturi 
užtektinai išminties kad pada
rius laiką.

Vaisiai, kurie galėtų pagelbė
ti žydų-lcnkų santykiams yra 
sekami:

I. Greita ekonominė pagelba. 
Pcrspė.j'ni/as lenkų vajdžfios, 
kad, jeigu ji nesustabdys žydų 
persekiojimus, talkininkai ne
bestus jai reikiamų daiktų.

II. Grųsinimas paskelbti len
kų valdžiai finansinio boikoto, 
kol ji ncišpildys sekamų daly
kų:

(a) Viešai pasmerks boikatą
prieš žydus ir jų persekiojimą, i turi daugiau papuošimų. Griu-
Išleis' įstatymą, kuris baus boi
koto skelbėjus,

(c) Priims į Seimą daugiau 
žydų aitslovų.

(c) Pavelys žydams steigti 
nuosavias mokyklas. 

Internacionalas.

Suv. Valstijų Plieno korpora
cija turi nemažai šėrinilnkų Eu
ropoj. šėrininkai tvarko indus
trijos reikalus ir dalinasi pel
nu. Europos \\rai ir moters, 
kurie turi pTieno korporacijos 
serų, nustato veikimą ir naudo
jasi darbo produktu tų darbi
ninkų, kurie* dirba Chicagoj, 
Youngslolne, Garyj ir Pillsbur- 
gc.

Birželio 30 d., 1919 m., liko 
paskelbtas raportas. Iš jo imi* 
tyli, kad europiečiai luri nema
žai Plieno korporacijos šėrų. 
Žemiau paduotoji lentelė paro
do, ki< k kuri šalis rturi tu šerti:

Ilolandija 210,525
Anglija 171,970
Kanada |8,88(i
Fra nei ja 211,910
Austrija 2,888
Belgija 2,679
Šveicarija 1,529
Vokietija 1,036
Ispanija 519

Kapitalizmas liko internacio
nalizuotais. Priešų pavaldjnia'i 
(austrai ir vokiečiai) karės me- 

Ju buvo'šėrininkai. Šėrų vertė 
padidėjo; jų savininkai dalino
si pelnu. Ar atėjo kam į galvą 
įtarti Plieno korporaciją “rėmi
mu priešo?” Suprantamas daik
tas, kad ne. Kaipgi galima ti- 
kėlies, kad turtuoliai butų prie
šais?

Kapitalizmas liko internacio
nalizuotas. Jo tikslas yra pel
nas; jo simbolas geltonas 
auksas. Kada nors internacio
nalizmas užviešpataus ir darbi
ninkų tarpę. Jų tikslas bus 
brolybe ir lygybė visų žmonių.

— Scott Nearing.

Mokslo Žinios.
Rašo ŠERNAS.

Išnikusi civilizacija.

Pietų Afpiikoj, tyrinėtojas Dr. 
Scliliehler rado senovės griuvė
sių, rodančių, kad dabar tamsoj 
paske ndę prašilai turėjo ypatin
gą kultūrą, kuri tik tuose* griu- 
vėsiuse* savo ženklų paliko. 
Apie* Inos Pietų Afrikoj išnyku-
sios civilizacijos ženklus mini i r YOVNG LAOIKS JO
kiti to krašto tyrinėtojai. lšiiy-f MURS1MG 1. , , ’ * I We pay all expensesand small salai y Ikusios civilizacijos Ženklu yral while traininc in our new two year gradęd I 

•’ *■ • | course. Write at once for our catalogue B. I
griuvėsiuose miestu. Malabelal ..,XORT.oearborn hosphac Į 1431 Aveime, Box o CHICAGO

Dr. A. Montvid
CHICAGO 
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25 E. Washington St., Marahall Ficld Annex, 18 flipras, Suite 1827 I 
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ir Masahona kraštuose, taipgi 
Bulawayo, Šalisbury Inyango 
aplliiiikinese. Griuvėsiuose Sim- 
babye rado jis ženklų, kad tie 
griuvėsiai priguli izraelitams 
labai senų laikų, kuomet jie 
imie viendevystę (garbinimą 
vieno Dievo) supratiimo neturė
jo. Bet jie įtaisė milžinišką 
gnomą matavimui metų. Dr. 
Schlicbter sako, kad vartojimas 
gnomo buvo žinomas tuose 
kraštuose dar 1000 metų prieš 
Kristaus gimimą. Europoj, 
ypač pas augščiausiai kultūriš
kai pakilusias tautas <lar žmo
nės supratimo neturėjo, o jau 
Afrikoj jis vartota šešėlio mata
vimui. Tyrinėtojas atlankė taip
gi švenlnamį Simbabye ir jo 
griuvėsius, kurie yra didesni už 
kitus griuvėsius, bet vėlesnieji 

vėsiai i tie* yra interesingiausi 
kraštuose į pietus nuo ekvato
rių rytiniame puskamuoiyj. Čia 
tyrinėtojas rado ženklų garbi
nimo saikūs dievaičio, taipjau 
ženklų buvusių aukso kasyklų. 
'Tyrinėtojas mano, kad tų griu
vėsių aplinkinės yra lai senovė
je 'buvusių aukso kasj-klų Ophes 
aplinkinės. 'Tyrinėtojas mano, 
kad pietinėj Afrikoj 1(XM) metų 
prieš europiečių erą užsiėmė 
aukso kasimu ir tuo užsiėmė se
mitiški ateiviai, atkakę į pietinę 
Afriką iš Raudonųjų jūrių ap
linkinių, taigi finikijoiun, žy
dai ir vakariniai arabai.

Revu Rėvai
Kairiasparniai susitaisė visą 

koliojamųjų žodžių žodyną ke
linti Mcms socialistams, kurie 
jų slraksėjimams nepritaria. 
Bet dabar tie palįs kairiaspar
niai suluže suskilo į du sparnu. 
Bus vėl Įiramogėlės, kai patįs 
kairiasparniai ims tarp savęs 
pllinksnuoties.<♦ A *

Juozas Stilsonas savo titulo ne
imta, visados pasirašo: Sekreto
rius Vertėjas. Tuo titulu ne be 
priežasties ir ne be tiesos jis 
didžiuojasi. Vertėjo titulo jis 
niekados nebuvo taip užsipelnęs, 
kaip dabar, 'l ik Juozo Stilsono 
reikėjo, kad taip sugebėjus ver
sti, paversti ir išversti Lietuvių 
Socialistų Sąjungą iš Socialistų 
Partijos.

Amerikos lietuvių tautininkai 
su klerikalais šusirupinę orga
nizavimu armijos su lenkais 
kariauti. Kam čia tos armijos? 
Pakištų lenkams surinkfus pa
rašų milijonus, ir bematant len
kai rankas iškeltų.

* * A

Laisve prisispyrus klausia 
Keleivio, kas esąs šnipas. Aš ži
nau, ir pavaduosiu Keleivį, šni
pas lai tokia užsirietus ant pat 
kiaulės snukio galo briaunukč; 
labai mikli. Kiaulė visur jį kai
šioja, kur reikia ir kur nereikia, 
nelyginant kaip Brooklyno Te
ta savo liežuvį.

Ko slebėties, kad lenkai taip 
puola ant Lietuvos. Lenkuose 
nieko gera nėra, o Lietuvoj — 
Smetona. Pajutę tą Smetoną 
Lietuvoj jie ir puolėsi kai mu
sės laižyti, rėkdami: pania, pa- 
nia, lai nelepše ta liteucka sme- 
tonęgo! — Slapukas.
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Kairysis Tribunalas.

—arba— 
Komedija be pipirų.

BALSAS H BŪRIO: Kvara- 
bos! Tai ko gaišinate laikų? 

| KAIRIASPABNIS (kitas ko-j 
I misijos narys): Nėra, nėra!

rius ir apuokus!
NEMOKfcEVIČlA: žinoma, 

mieli draugai, aš irgi buvau ten 
nuėjęs ir mačiau, kad ten sėdė-

kas. Tegul jis pasiaiškina.
AGLINSKAS (baimingai dai

rosi ir povaliai aiškinasi): Aš, 
matote draugai, tik taip sau bu

ŽAUNYS |kalba 
Daugelis nerimauja 
(balso]: Dabartelios. 
gi! Aš noriu dabarlėlios užbaig-i 
Ii. Taigi dabarlėlios aš, drau
gai, misliju, kad Grušia, šiaip i 
ar taip, prasižengė. Dabarte-

Sakytum, niekas jo nesamdė.
Draugais Merkinis, sakytum, 

i i L. puls nesižino kų pliurpia.
MOTĖ: Tiesa, tiesa! Manoir prašo ¥) . , . v, ... I Grūstos nuks, mc niekas nepalaukite , _ . ,- - ‘samdė... lai nedraugiška, ne-.

- ~ | parlamentarišku aš protes-• dėjosi
-' - | tuoju!

MEŠKINIS:

jo Žemaitė ir Jurgelionis, Jur- 
gelionienė ir Grigaitis, Briedis ir 
Aglinskas, Prušinskas ir Kaz
lauskas. Visi jie sėdėjo, o ang
las davė jiems informacijas, iš

sikas. Taip ir gir- 
kempėn, kempėm

vau nuėjęs. Dievaž, lik taip 
sau! Jus juk žinute, kad aš vi
suomet silkinu už 
ternacionalų.. .

ZAUNYS: Ei, 
d rh ligai Aglinskų 
laukan pirmiausia
met mums priešingas, o dabar 
sako, kad jis silkina už mus,

dalbų r lelios 
reikia mest

Jis vli-suo-

lius matote nu\ Garantiravome

nebėgai pasiteisinti. '. . \. ,, , . . parodysi sirdb?

jam sustoti. Tylėkit, tylėkit! 
Dabarlėlios - aš juk pirminin
kas, turiu tiesos kalbėti. Taigi I 
dabarlėlios — ka manote, drau-

Įnešti

DŽI0V1ENĖ: Ei, gana apie 
tai, gana. Mes turime daugiau

kempėji...
KAIIUASPABNIS: Sakytum,

. kytum, e idamas prošal į pama
čiau atdaras duris ir, sakytum, v ’
įėjau pasižiūrėti.

Stilsonas sa- 
llusijų nori

MOTE: Ir aus draugas sa-

ZAUNYS: Daba litelius, 
gai, aš manau, jums jau 
Eisime prie naujų dalykų.

MEŠKINIS: Tai ką čia supai-

apvalyt kuopą nuo jvakcionie- j draugai 
rių menševikų. Žinele gi, kad 
dabar toks krizis, toks didelis

Ik
ŽAUNYS (stipriai mosikuo

damas, kalba): Dabarlėlios 
aš manau, kad jus da-

lum, kadir prie Amerikos, ir sa
kytum, dac^rilikuoja. Paskui 
j:s, sakytum, parodė partijos
blankas ir liepė jas prirašyti. 

Į Aš, sakytum, daviau jam mand- 
ru klausima, tai, įsakytum tas

linu, musų darbas yra
nė Kaz- 
nepapil-

į stalą : Sakau, tylėkite Da- 
bartėlios aš užbaigsiu savo kal-

lios yra susitveręs ketvirtos 
\vardos Brencius. Kų manote 
daryti su juo? Naujienos pra
nešė, kad dabarlėlios prie jo 
prisidėjo dvylika narių. Ašluo-

Brensleteriui, kad čia yra nepa
geidaujamų svečių. Na ir. sa
kytum, mane už pečių ir lau
kan. Tai sakytum, jie tikri so
čiai išdavikai! Išbraukti juos!

lauskas didelio grie'ko 
dė, lodei aš priešingas išbrauki
mui. ‘ •

ŽAUNYS: Dabarlėlios, aš 
sai nebesuprantu, kodėl tie

to-

jui, kad mums nėra ko rūpintis: 
dabarlėlios turime komisijų, o 
jeigu ji nėnor muzikanto Gru
bios ir nesamdo jo/ tai ji turi

MEŠKINIS vienas komisijos 
narys : Sei, ko ius čia pliurpia-

jau pa-

nariai.
DŽIOV1ENĖ: Gana, gana! 

Mums jau žinomi tie reakcio
nieriai. Brauki, *visus reikia 
brauki iš komunistų tarpo!

VIKSVA: Žinoma draugai, 
reikia visus išbrauk Ii. Ktiškai.

lukų) :l)abartėlios, draugai, ma-
kių rodą. Dabarlėlios—

MEŠKINIS: Pasiųsti vlisiems 
laiškus ,kad pasiaiškintų, ar jie 
nori eit į brenčių, ar pasiliks

samdytas....
. JU~ - - ~ m----T-TU---------- .

IKazimieras Gugis
ADVOKATAS 

j VedavMoJrtusreikalus,kaipkriminalilkuost 
taip ir civiliikuoM teumuose. Daro 

yisokius dokumentus ir popifras.
I Namų Ofisas: 
11323 S. Halsted St.

■ Ant trečių lubų
| Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

117 N Dctrborn St. 
1111-13 Haity BMg.

T«l. Central 441)

išbraukti. Aš paremtu drauges 
Džiovienės įnešimų.

DŽIOVIENĖ: Taip, taip! Aš 
remiu draugo Viksvos įneši
mą.?. Taip ilgai mes kentėjo
me, lai ko čia dabar daryli ko-
kias nors ceremonijas? Raus 
menševikus! Raus reakcionie-

Saugi Banka Jūsų Pinigams 
---------------------- ■ yra---------------------- - 
Central Manufacturing District Bank

A STATE BANK 
1112 VVest 35th Street (3 blokai nuo Halsted) Chicago 
Kapitalas $550,000.00. Turtas virš 5,000,000.00.

John W. Gorby
Vice-Presidcut

W. N. Jarnagin 
Prezidentas

Frank L. Webb
Kasininkas

R. Rollcy 
Pag. Kasininko
F. C. Hoebel

Pag. Kasininko

FABIJONAS 
l žrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus

H. E. I’oronto
Vice-Prezident

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

A STATE BANK

KAI SAUGIU BANKĄ, ČIONAI jūsų pinigai bus SAUGUS.
Gausite 3-čią procentų ir SUMA ant PAREIKALAVIMO.

PRANEŠIMAS.
Del parankumo žmonėms 'LAUPOMASIS SKYRIUS BUS
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pietų. Semtomis ir VAKABE nuo 6 iki (S vai. Suimtomis

Šitai Kur Sveikatos
Saltinis, tai Salulc Stomick Bil- 

teris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgų laikų mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvų, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
sakant visas suvargęs būdavau, vi- 
galčdavau atsilsėti.

Kaip tik tų garbingų Salute Bit 
teri pradėjau naudoti į trumpų lai
kų palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar 'aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 už 

Jionkų, jo gali gauti aptieko.se ir 
genesniuose saHunuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
616 W 31st St., Chicago, 111.

Tel. Boulevard 7351

balto visos socialburžujų

Kairis, danti

Degtuką). Po paralių, dabar- 
lėlios reikėtų išbraukti ir juos! 
Kų jus dabarlėlios manote?

MEŠKINIS: Sei, draugai,
toms Naujienoms negalima vie- 
ryli! los blufuaja....

BALSAS Iš BURK): Degtu-

Dabartėliu drau-

rymų diskusijų? Gerai. Mitin
gas uždarytas, — Gvaizdikas.

MEŠKINIS:

Tuomet mes 
b i 1t< .Lt i*lui kaipir tie menšv-

kti po viena • parlamenlariš- 
kai. Bet išbraukti juos reikia.

1 )uodu

Duodu

išbraukti ir gana! Jei mes 
sada taip praleisime, lai jie 
sadD raštinės apie mus. 
nešima išbraukti!

BALSAS Iš BURK):
Įnešima uždaryti diskusijas!

ŽAUNYS: Dabarlėlios ,drau
gai ir draugės, girdėjote Įneši
mų ir parėmimų. Nėra priešin
gų ? Nė. Dabarlėlios diskusį-

BALSAS Iš BURK): Kad vi
sus išbraukti, o pataisymas, kad 
po vienų!

(išdidžiai): h-ha, 
mes balsuosime uždabarlėlios 

pa laisvina.
Gerai. Dabarlėlios balsuosinie 
už originalų — už! Gerai. Da-

brauksime po viena....
. BALSAS Iš BUBIO: Pažiurė

DžIOVlENi
remiu įnešimų. Aš mislinu, 
kad draugas sekretorius per-
skaitys pavardt's.

PAžALNYS /skaito): La.lfts, 
Jurgelionis, Petrulis, Prušius- 
kas, jie jau septyni mėnesiai 
nė vieno cento nėra mokėję.

ŽAUNYS: O Aglinskas, o Ka
zlauskas kaip su jais?

PAŽLNYS: Jie stovi olrait.
VIKSVA: Nevermai, Aš Įne

šti, kad Aglinskas Imlų išbrauk
tas. Jis rašinėja koresponden
cijas Į Holslrycio ponų gazietų. 
Pagal etiškas, liogiškas ir visas 
parlamcntadiiškas tiesas jis turi 
bul išbrauktas. ,

ZAUNYS: Dabarlėlios pare
miate?

DŽIOVIENĖ: Aš misliju. kad 
čia randasi las draugas Aglins-

Kadaise gyveno buvo...

M. čipiko Uskokovjč Vertė K. A.

“Kadaise gyveno — buvo se
nule — pradėjo pasakoti man 
beržas: — ji turėjo sodų, o lame 
sode augo rožė. Aptvėrė senutė 
sodų augšta siena, kad niekie
no akįs nepasikėsintų ant rožės.

Negalėjo lik senutė paslėpti 
savo rožės nuo vėjo. Vėjas liuo- 
sai jsibriaudavo j sodų, gėrėda
vos rože ir bėgdavo tolyn, kad 
papasakojus žmonėms apie tai, 
jog gyvena/pasaulyj senulė, ir 
kad ji turi sodų, ir kad lame so
de auga rožė, ir kad senutė už 
jokius turtus pasaulyj neatiduo
tų los rožės. Ir tas aromatas, ku
ri išnešiodavo vėjas, buvo ro
žės kvapsnys.

Žmonės gėrėjosi kvepėjimu ir 
sudėjo dainų apie rožę; jie mel
dė vėjo, kad jis jiems atneštų 
tų rožę....

Vėjas buvo drąsus ir nesulai
komas.

Vienų gražių naktį, kada mė- 
nulis plaukė mėlynoj dangaus 
erdVybėj, o senulė saldžiai mie
gojo ir sapnavo apie rožę, vė
jas įsibriovė į Bodų ir savo dvel
kimu, lyg'angelas, pradėjo gla
monėti rožę. Božė pajuto gla
monėjimų ir atsibudo. Vėjalis 
pradėjo šnabždėti) jai saldžius 
žodžius , sakė jai, kad jinai ne
apsakomai graži, kad nė viena 
karailaitė pasaulyj neturi lokio 
skaistaus veidelio, kai ji... .lis 
pasakojo apie platųjį pasaulį, be 
užtvarų, jis pasakojo, kad ten, 
už to sodo sienų, ir dangus aug
ėlesnis, ir saulė kaitresnė, ir gy
vena ten žmonės, o ne viena se
nulė, daug žmonių, jaunų ir 
škaisčių, jie myli stipriau, karš
čiau, iicgut senulė...

Ten, plačiajame pasaulyj, 
- šnabždėjo vėjalis: ten ta
vęs, rože, laukia, nesulaukia. 
Kuomet žmonės kvėpuos tavo 
aromatų, j'io bus lain>ingcsni. 
Ir pats karalius laukia tavęs, 
kad priglaudus tave prie savo 
karšios, auksu išdabintos, kruti
nės. Už vienų tavo nusišypsoji
mu karžygiai be alžvalgos puls 

jūres prapulti; o poetai, rože, 
savo neapsakomai puikiuose so-

LIETUVIU“?^;”
Niekuomet senovinėj lietuvių 
istorijoje nebuvo galima rasti 
kas butų buvę prieštarauja
ma kas link meilės ir paguo
domis tėvynės. Niekuomet Be
steigdavo įstatų, kad to arba 
kito negalima valgyti, ir to 
negalima gerti. Tikrai žino
me kad musų pratčviai su pa
sididžiavimu priešindavosi 
prieš tokį įstatymų, kadangi 
buvo persitikrinę, kad vynas 
ir lengvas alus buvo vaistas 
vartojant juos ne po daug. 
Per tūlų laikų Lcnkiškai-Lic- 
tuviška Baito Erelio Aludarė, 
\Vhitc Eagle 
pany, leidžia
“near beer”, “Piwo”, kprj ga
lima gauti visose saldainių 
sankrovoje, “Ice crcam par
kus”, aludėse, grosernėse, ir 
tt. Atminkite kas tai visuo
met buvo ir yra lietuviai iki 
pastarojo laiko.

Products Com-

White Eagle ProductsCompany
j 384h and Racine Avenue

Telefonas Yards 158 /

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

Ičią dienų.
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lietuose apdainuos tavo gražu
mų ir skaistumų.

Jaunute rožė tikėjo toms kal
boms ir atsidavė vėjo valiai. Ji 
dagi nepasakė “sudie” savo so
dui ir sęnutei, kuri saldžiai mie
gojo ir matė sapne savo neap- 
kainuojamų rožę. Apleido rožė 
sodų; nulėkė, vėjo nešama, Į ap
gaulingų ir-veidmaininga pa

saulį.
Kų lik pradėjo brėkšti ir pir

mi saulės spinduliai apšviesti se
nutėj žihis plaukus, ji atsikėlė 
ir nuėjo į sodų, kad pabučiavus 
jų ir pasakius “gera rytų”, kad 
papasakojus apie tai, kas jai pri- 
sisapnavo... Atėjo senutė, bet 
virtoj rožės, ji pamalė digliuolų 
krūmų. O rožė tuo laiku, kada 
senute gailiai verkė, lėkė į pa
saulį, platųjį pasauli.

Vejas nunešė rožę ant kalno, 
kur išdidžiai stovėjo karaliaus 
palovius. Pats karalius, išblyš
kęs ir užsimąstęs, stovėjo ant 
balkono. Bet kuomet vėjas nu
metė jam tiesiai ant krutinės ro
žę, jo veidas tuoj nušvito. Kara
lius prispaudė rože priė lupų, ir 
rožės kvepėjimas apsvaigino jį. 
Karulius paliepė susirinkti vi
siems daininkams ir muzikan
tams. Pradėjo muzika grįžti ste
bėtinas meliodijas; palociaus 
klaunas, kuris buvo taipgi poe
tas, parašė himnų, o choras taip 
sudainavo tų himnų, kad palo
ciaus sienos sudrebėjo. Karalius 
laikę rožę prie savęs; jis bučia
vo ją, gėrėjosi jaja.

Karlų alėjo palociun jaunas 
karžygis. Jis kų lik buvo pas
veikęs. Ant jo veido dar buvo 
pasiekiama ligos ženklai. Tas 
jaunas karžygis išgelbėjo kara
liaus garbę, ir karalius atidavė 
jam rožę.

—į- Garbė karaliui! — sušuko 
jaunas karžygis ir prispaudė ro
žę prie lupų. Pabučiavo jaunuo
lis rožę ir prisisegė prie apšar
vuotos krutinės.

Kartų, kuomet karžygis ilsė
josi' po pergalės ir gėrė vynų 
prisiartino prie jo dainininkas. 
Jis šuskambino gitaros stygas ir 
pradėjo dainuot apie drąsųjį 
jaunuolį, kuris išgelbėjo kara
liaus garbę ir pergalėjo priešus. 
Karžygis iš dėkingumo paspau
dė dainiui rankų ir padovanojo 
jam rožę.

Laimingai gyvuok jaunuoli!
sušuko dainius ir pabučiavo 

rožę.
Dainius mylėjo rožę ii* daina

vo apie jos skaistumų ir neapsa
komų aromatų..

Milda Teatras
Vodevilius ir paveikslai 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
P><e šių kainų priskaitoina ir 

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

Karlų, eidamas pro šalį vienos 
sankrovos, jis pastebėjo neapsa
komai puikia gitarų. Už tą gita
rų Jis pašildė rožę, ir pirklys su
tiko mainyti. Rožė dar nebuvo 
galutinai nudėvėta ir verta bu
vo gitaros. Pirklys visuomet lai
kydavo ja pas save ir didžiuo
davos. Jis žinojo jos vertę. Kar
tų atėjo pas jį vienas jo tarnas 
ir pareikalavo algos. Pirklys ne
galėjo jam atmokėti visų pini
gų ir atidavė rožę, 'lamas paė
mė rožę ir nešiojo jų. Jis nešio
jo jų, nežiūrint, kad rožė jau 
gerokai suvyto ir mažai bekve- 
pėjo. Kas diena jis buvo užim
tas darbu, ir rožė lankiai nupul- 
davo ant žemės. Jis pakeldavo 
jų, bet paskui įgriso jam tatai ir 
jis paklausė savęs: ar užsimo
ka rūpintis nuvytusią rožę? Ir 
kuomet rožė vėl nupuolė ant že
mės, jis paspyrė jų į šalį, o pats 
nuėjo savo keliais. Rožė pasili
ko begulinti ant kryžkelio. Pra
eiviai žiūrėdavo į rožę. Važiavo 
karalius, ir jo karietos tekiniai 
pervažiavo nupuolusia rožę. Jo
jo karžygis, ir jo arklys mindžio 
jo patkavomis gulinčių rožę. E- 
jo dainius, pirklys, tarnas ir vi
sokios rųšies žmonės ir mindžio 
jo rožę. Nuvyto rožė, visa sudar
kyta purvais.

Ant galo, išliko audra. Ji pa
kėlė nuo žemės dulkes, lapus, o 
taipgi ir suterštą rožę; audros 
sūkurys nešė visų tai loli-toli. 
Po ilgos kelionės rožė nukrito į 
senules sodną.

Senutė sėdėjo prie krūmo, 
kur augo rožė, ir verkė. Kuomet 
vejas numėtė p<5 jos kojų suter
štų, subjaurintą žiedų, senulė 
sučiupo jį, pakėlę ir rūpestingai 
apžiurėjo jį.

Senule pabučiavo išblyškusių 
oržę, kuri dar taip nesenai buvo 
toki graži, skaisti, ir sušlapino 
jų ašaromis. Bet jos karštos a- 
šaros nebegalėjo nuplauti pur
vų;, nebegalėjo! užgydyti rožės 
žaizdų.. .”

čia mano berželis dar labiau 
pradėjo gausti. Gvaizdikai, pina- 
vijos, ir visas kalnelis užtraukė 
vienų dainų:

“Kadaise gyveno buvo...”

76% Nuošimtis reikalauja
dentisterijos pagelbos

Pamąstykite tiktai 76 i§ 100 žmo
nių reikalauja prržiuiėjimo dantų 
taisymo Kurie kenčia dantų skau
dėjimų mažai suranda užsiganėdi- 
nimų gyvenime, jie neturi tiek daug 
energijos, uždirba mažiau, negali 
naudot irs sniaguintj ir negali nau- 
dolies jokiais užsiganėdininiais. Ge
ras užlaikymas dantų reiškia gera 
sveikata. Pabandykit dabar.

Dantįs be pleitŲ, tai musų speci- 
ališkumas.

Musų rekordas; mes esam čionai 
22 metu.

Perleidom 100,000 pacijentų. 
Užleidimas auksu $1 ir aug&ciau 
Porcelenavos crown $.3 ir augščiau
Visas setas dantų ................ $4.00
Visas setas auksinis ............. $65.00
Užleidimas ........................... 11,00
Auksinis Crdwn .................... $3.75
Aluminuin setas .................... $12 00
Apdengimas danties ............. $3*.75

onton Dental Co.
4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppenheiiner 
Įėjimas 1553 West 47th St.

Pranešimas, pargryžųs iš 
Franci jos Chieagon taikinai 
priiminėju ligėnius savo pa
gyvenimo vietoj 3125 \V, 38 
St., arti Kedzie Avė. Kaip 
greitai bus gatava, atidarysiu 
ofisų ant piet-vakarinio kam
po Leavitt ir 22ros gatvių.

Valandos nuo 4 iki 7 valan
dos vakare.

0r. S. Biežis
Telefonas McKinley 4988

Lietuvis Daktaras ]
DR. S. NAIKEUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. AWand Av* 

Vai. 9—41 a. in.'k -0 p. m.
Nedaliomis 10—a. m.

Phone Drover T043 
Cicero Office 

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

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W, 66th SL 

į Phnne Prospeęt 8585

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis įimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudčjlma. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaui kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsaugoti ųųo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 nusl, Drutun&e ><udvkl<> ap. 
darnose kaštuoja tik su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pi nitus <in- 
adami rašykite ilyo adresu:

—. "Naujienos*1,
1789 S. Halsted st., Chicago, III,

aptieko.se
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S. P. Tanis & Co.
31 E. 112th St, Roseland, III

Arti Michigan Avė., ant antrų lubų

PUBLIKOS VARTOJAMŲ 
VAISTŲ SKELBIMAS.

Lietuviška Agentūra
Pranešame savo draugams, pažįstamiems ir ki

tiems, kad per musų lietuvišką ofisą galima lengvo
mis išlygomis įgyli NAMUS, LOTUS IR FARMAS. 
Kurie norite parduoti savo nuosavybes, tai ateikite 
musų ofisan suteikti jųjų informacijas, o mes steng
simės surasti pirkėją.

Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto 
(properčių) ant pirmo ir antro morgečio.

Mes apdraudžiamo (inšiuriname nuo ugnies viso
kias nuosavybes į geriausias kompanijas.

Jeigu reikahiajate kokio nors patarimo apie ko
kius dalykus arba provas, tai visados gausite teisingą 
rodą ir tas jums nieko nekasiuos.

Jeigu reikalaujate perkalbėtojo (interpreter) į 
court’a, tai atsišaukite musų ofisan. »

Visuose reikaluose surištuose REAL ĖST AT E 
biznio arba kituose dalykuose, kreipkitės musų lie
tuviškai! ofisan, kur jums užganėdinimas užtikrintas.

Musų ofisas atidavus las diena nuo 8 valandos Iš ryto 
iki (> valandai vakare.

Vakarais: Scredmis ir Subatomis iki 9 valandos vakare.

Reikia džiaugtis, kad didžiū
nui musų laikraščių nustojo dėt 
visokių šundaktarių, apgavikų 
ir “specialistų“ skelbimus. Gal 
greitai jokie šarlatanai, kurie 
nesirūpina žmonių sveikata, o 
lik pinigus traukia, nieks vietos 
musų laikraščiuose.

Kada tenka gėrėtis švariųjų 
laikraščių (kaip priimta vadinti . 
šarlataniškų skelbimų 'nededan- ■ 
čius laikraščius) pasišventimu 
rūpintis, kad skaitytojai neliktų 
apgauti melagingais skelbimais, 
prisieinu jiems nurodyti da vie
ną dalyką, kuris ncišinetamas iš 

laikraščio skilčių gal dėl neži
nojimo, jog jis yra nemažiau 
nešvarus ir kenksmingas, kaip

’ I 1ir šundaktarių skelbimas — lai 
skelbimas patentuotų arba gata
vų vaistų. Tie vaistai bus uždrati 
sta pardavinėti taip greit, kaip

Naujienų Bendrovės dalinin
kų visuotinas pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, Rug- 
piučio 3, 1919, M. Meldažio sve
tainėje, 2244 W. 23-rd PI. Prasi
dės 10 valandą ryto. Visi dali
ninkai prašomi dalyvauti ir at
vykti laiku; kiekvienas dalinin
kas turi pasiimti savo sūrų cer- 
tifikatą ir užsiregistruoti įei
nant į svetainę, nes tik šėrinin- 
kai tegali dalyvauti.

I Dienotvarkis bus paskelbtas 
ant

Chicago

Lietuvių Rateliuose
PRANEŠIMAS.

Subata, Liepos 26 d., 1919

Apvalymo Išpardavimas
Trečioje ir ketvirtoje savaitėje.

Mes siūlome, didelį pasirinkimą iš musų didelio 
sandelio čeverykų už negirdėtas kainas, žiūrint į tai, 
kad čt'viTykų kainos labai pakilo. Čeverykų kainos 
pakilo 60% į 4 savaites, ir dar tebekyla.

$eši mėnesiai atgal mes pripirkome 
milžinišką siuntinį čeverykų dėl rudens 
dėvėjimo ir beveik visas tas tavoms ran
dasi musų krautuvėje, ir mes jums siū
lome juos dabar už 25% mažiau negu, 
kad mes turėtume patįs mokėti už juos 
jei pirklume šituo laiku.

vietos.
—J. šmotelis,

N-nų B-vės sekretorius.

MELROSE PARK

Geras ženklajs.

Mainosi laikai, mainosi vis
kas. Mainosi ir musų vyčiai. 
Metai kili atgal, kada “stylvor-

greit į įslatymdavystės vietas pa ^3'i National Malleablc Casting

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintflė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaraiituojarna, kad jūsų pinigai yra saugiai padėti ir bi>« 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtu* piniguti.
Skoliname pinigui ant pirmo niortgičio ir atliekame visokius B m 
kiniui reikalus.
Banko valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatojc nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Suimtos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIACSYBfi:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C RBF\’ZA Kasteriu.' 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BRĖŽIS TONAS KROTKAS
ANT. F.NZBIGIEL, ZTGM. RALCZTKONTS
ST. SZYMKIEWIČfc JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JUIJLS C. BRENZA

JONAS B. BRENZA,

teks labiau apsipažinę su hygie- 
na žmonės. Dabar, kada da toks 
gana progrcsyv|i rejniblikonų 
kongresmenas iš IHĮjnoi/% Ma- 
son, skelbia, jog toks ir toks pa
tentuotas vaistas esąs geras dol 
“baisaus nuoilsio jautimo, kuris 
negali būt aprašytas“, kagi ga
lima tikėtis iš kitų kongresma- 
nų. Tūli jų gal da tiki į prieta
ringus ligų gydymus. Patentuo 
tus vaistus turim, kaipo nelaimę 
ir prisieina bent labiau inleligen 
liškiems žmonėms prieš juos ko 
voti, nes jų valrojimas ligų ne
gydo, o užvelka daktaro pašau
kimą, užvilkiną ligą, neretai pri
veda prie mirties. Visokie lini- 
mentai, ir mostįs gali kartais, 
sumažinti skaudėjimą, bet ligos 
jie negydo jokios. Kosulio stab
dytojo! gali suraminti bei susilp
ninti nervus, bet jie neprašalina

kompanijos darbininkai bandė 
susiorganizuoti, (tada, būdavo, 
kad pakalbinsi vytį: — Prie to
liau, rašykies unijom — tuo
jau atkirsdavo: — Rašykies, kad 
tau reikia. Nori gal, kad mane 
iš darbo išštapuotų!

Buvo dargi tokių, kur kalbi
nančius rašyties unijon skundė 
bosams, o lie skundžiamuosius 
iš darbo vijo, kaipo gimdytojus 
darbininkų prieš savo viešpa
čius.

Mes siūlome: moterų tamsini rusvus 
yeršio ar ožio skaros, 9 colių augščio, su 
smagiiiusiomis kulkomis, visokio didžio, 
kiekviena pora gv.'.(rantuota, šiandie ver
ti $8.00. pantuosime po . $4.65

Moterų tikros ožio skaros juodi ar ru
di čeverykai 10 colių augščio, french kul
nis, visokio 
rantuota, 
išpardavimo

tamsia irudi tdiuko skaros

didžio, kiekviena pora gva- 
šiandie verti $9.50, ant šio 
kaina tiktai .... $4 g5

sinti ir kiekviena siūlė gvarantuota. Šian
die vęrli $6.00 šiame pardavime

Mes turimo tokių pasiūlymų šimtais, ir jei nusipir
kę porą čeverykų čia už $6.00 aiOia iki $9.00 galite būti 
užtikrintu, kad už 6 savaičių laiko toki pat čeverykai 
kainuos nuo $10.00 iki $18.00 už porą.

Visi Chicagos laikraščiui skelbia, kad paprasti če- 
vervkai kainuos nuo $15.00 iki $20.00 už porą.

Ateikite ir prisipirkite čeverykų dabar, ir pirkite po 2 ar 3 poras, nes ššjtie pasįnl<5*- 
mai negali ilgai tęstis. Daug metų praeis kol jus sulauksite los dienos, kad pasitaikytų to
kia proga kokia yra jums siūloma šiame išpardavime. t

Didžiuma šilų čeverykų nėra parodyti languose, nes šituo laiku langai yra užimti dau 
giaus žemais čeverykais; bet įeikite į vidų ir leiskite mums parodyti jums musų didžiau- 
sį pasirinkimą.

Warsawskys’ Reliable Shoe Store
1341 South Halsted Street, Kampas Liberty Street. Chicago, Illinois.

Apsauga Padėtiems Pinigams.
Security Bank
■«■■■■■■ OF CHICAGO

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

čių uždegime), jo sustabdymas 
gali vesti prie mirties. Visokie 
kartus vynai, “bi t toriai” ir kiti 
“kraujo valytojai ir stiprintojai" 
veda žmones prie alkoholizmo 
ir maisto apetito sugadinimo.

Ligos daugiau gydomos ne 
vaistais, o kitom priemonėm.

Dabargi, kada visakas taip 
brangu, o “pėdės“ taip menkos, 
kad vargu galas su galu besiię 
megsti, jau ir vytis sau pakauši 
krapštosi, priUo jieškodamas. 
Dabar jau ir jis mato, kad nie
ko gera nebebus, jeigu darbinin
kai patįs savim nesirūpins. Ta
tai šiandie jau ir vytis sako: 
Brol, organiziVbkimės; eikime 
prašyti boso, kad kiek-nors tą 
pėdę pareizuotų; o kad gerumu 
nereizuos, lai eikim ant streiko. 
-- Kitas vėl, dar baimingai, pa
lytoms, bet pilnu pasiryžimu 
kalbina draugus: — Petrai, jei
gu bosas atsižiii()tu, kad mės 

no
tai 
ir

ATYDAI!
Egzaminavimas Dykai.

Ar Jus nervuolas, ar galvą 
> skauda, ar akis silpnos? Ar 

jums skauda akis. Ar galite 
skaityti, ar įvedate adatą ne 
įtempimo nervų? Jeigu taip, 
tai ateikit pas Klein Bros, ir 
leiskite musų akių specialis
tui peržiūrėti jūsų akis. Visas 
darbas gvarantuojamas, ir di
džiausia atyda atkieip'ama 
jūsų vaikus.

Kičuos prieinamos.

KLEIN BROS.
Ilalsted & 20 Stroets

Dr. J. Gro’tpe 
Optometris'as

i

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliui Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

G\ l< visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriau ių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak 

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

NEO-ARS- 
PHENA- 
MINE 

arba
Kraujo- įleidimas 
nuo sifelio arba veneciškų ligų

oo
606 Egzaminavimas dykai

arba DR. LAYTON, nė daugiau

914 740 W. Madison St., Chicago. nė mažiau

kita priemone, reikia žinot ligą. 
Reikia specialiu mokslo, kad li
gas pažinti ir atskirti vieną nuo 
kitos. Tokį mokslą turi dakta
rai. Tūlas ligas pažįsta ir šiaip 
patyrę žmones, bet jiems jsiti- 
kėt negalima, nes jų žinojimas 
ligų srytyj siauras. Todėl tu
rint ligą visada prisieina kreip-

natūrą. Tuomet lik tinkami vai
siai tinkamoj dozoj gali būti i- 
manii, jeigu liga gydoma vais
tais. Pirkti vaistus ir vartoti 
juos be ligos žinojimo, yra dide-

lintų gert gerus vaistus, kuomet 
liga nežinoma, nes vaistai turi 
būti pritaikyti prie ligos; bet da 

! neprolingiau vartot patentuo- 
I tus vaistus, kurie garsinami

arba mažai jų.

Mažiau žmonių mirtų ir gau
tų chroniškas ligas, jeigu paten
tuotų vaistų nebūtų. Garsinti 
juos, reiškia duot progos apga
vikams pasinaudoti iš žmonių 
nesveikatos. Laikraščiai, išga
lint i pasilaikyti be šitokių vais
tų skelbi
bimuj

m o, turėt 
šokli u uei

išmesti skel
y i]d lučių

MontvidasDr

organizuojamės, ir dėl to 
retų kurį-nors išštapuoti, 
neleiskime: Meskime darbą 
eikime visi. —<

Tatai ir vyčiai ima matyt, kur 
kiškis tupi, o tai geras ženklas.

“Atkeršiję“ pirmeiviams.

Vieną gražią dieną — o lai 
buvo dar birželio mėnesyj — 
tautiška DLK. Algirdo draugija 
laikė susirinkimą. Be kita ko, 
buvo duotas sumanymas, kad 
draugjia 
patriotų

žiūrint 
priešinimus 
draugijai nėra n

dalyvautų biznieriškų 
rengiamoj liepos 4 d.

Tas sumanymas, rte- 
pažangesniųjų narių 

ir aiškinimo, kad 
rvanli

biznierių parodoj, sumanymas 
vis tiek buvo paremtas ir pri
imtas. Atėjus liepos 4-tai die
nai, gatvėse pasirodo muzikan
tai ir devyniolika draugijos na
riu. prisknitant maršalkų. pir
mininką ir raštininkų. Draugi

ja turi viso daugiau kaip šiir’tą 
narių.

Dabar, liepos 20 dieną, įvyko 
kitas tos draugijos susirinki
mas. Turėjo būti išduotas ra
portas, bet niekas jo nedavė. Už
klausta, kodėl tie nariai, kurie 
varėsi už dalyvavimą parodoj 
ir balsavo, nedalyvavo joje. Bei 
niekas nė burnos neatidarė pa
siaiškinti. Tik pirmininkas paiš- 
kino, kad tai buvęs kerštas 
tiems, kurie nenorėję dalyvauti. 
O išlaidų reikėsią iš kasos iš
mokėt 51 dolerį. Tai Man ir kerš
tas. Beje, pirmininkas dar už- 
rciške, kad daugiau tokių um- 
bukų nebebusią. — XXIX.

i

i
I

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

A

QJ|nnnQ Me’&u Prašalinsiu ^npiiub JusŲ Tinsulus Jusy

Akys

elephonr Boulevard 2160

D R. A. J. KARALIUS
LYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9-12 ryto
2—9 vokais

S Morgan Si. Chicaro. III

Gatvekarių darbinio 
kų streikas ryto?

Gubernatorius norįs būt taikin
toju.

Galimybė gatvekarių ir eleva
torių darbininkų streiko chica- 
giečiams dabar grūmoja dau
giau negu kada nors pirma. Vė

tluodančios laukiu pasekmių, ir 
labai galimas daiktas, kad ryto 
darbininkai mosią darbą. Vai
kšto gandai, kad tai tečiaus bu
sianti tik demonstracija, paro
dymui darbininkų spėkos ir pa
lenkimui samdytojų išpildyti 
darbininkų rciikalavim'us. Bet 
kaip ten bus ištikrųjų, tuo tar
pu nė vienas, išskiriant darbi
ninkų ir kompanijų atstovus, ne 
žino. Nežinoma net, kas yra 
priežasčia jų nesusitaikymo. 
Aiškiai žinoma tik liek, kad 
derybos neduodančios lauktų 
pasekmių.

Vis dėlto, tos derybos turė
siančios pasiliauti. Vaikšto gan-

(Tąsa ant 7 pusi.)

Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
iriežastim gerklės ligos. Tonsi- 
ilis tankiai yra pradžia tuberku- 
iozo. Visi gydytojai pataria pra

šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien iie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiskia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau Žmonių, kad pra
šalinus, tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai >ra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy- 
<lyma. Todėl tas neužstos j ims 
n n t kelio. serjggtte ’
klu dabar arba kada pirmiau

Priežastis nervų ligos
žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie inui vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo tft- 
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi- 
''minkite. AŠ išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo me 
ligų. ~ ; 
tinj gydymą, ir suteiksiu jūsų a 
kims sveiką regėjimą, 
mas yra pavojingas, 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano pąl yrimas priHcIOsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti liga. , 
Aš prašalinsiu jtisų kentėjimą. Aš į ir vėl sirgsite. Todėl ateik 
paliuosuosiu jus nuo j 
“pagauti šaltį”.

mano prakliš- 
ą prašai i nimui 

AŠ jums užtikrinsiu nuola-
i-

Alidėlioji- 
Atsišaukite

JUS 
pas 
nė
šiu.

įpročio j mane tuojaus—kol pasekmė!
I ra pavojingos—ir aš patarsiu

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
21 metas prie State gatves

120 So. State St., antras augštas. Chicago.
Vienos durįs j žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

The l'air Nedėliomis 10 iki 12

SERGANTI ŽMONES
I’žsiscnėjusios ligos gydomos be Operacijos. Seram dėl pri- 

vati.škų ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing
■■■■■■■■■MMMMMMM

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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Augščiailsiais išklausęs jo ir pa
siuntęs antrai naujojo Jeruzo-

tižių susirinkimas. Didlapiai pa
skelbė buk ten busiu svarstoma

kompanijų atstovams ultimatu
mų. Klausimas galutinai turįs

šiandie galutinai paaiškės ir 
tai, kada darbininkai mes darbų.

Tuo tarpiKgi iš visų pusių
daroma

’ubernatorius, Losvdenas, siu- 
as savo “patarnavimų”, kaipo 
aikintojo. Ar jam tečiaus pasi
seks įsipiršti, nežinia. ,

Durnių karalystėj.

Naujas “dieviškasai pasiunti
nys,“ kur užbaigė karę. Užtrau
kė ir pasalino influenzų ir tt.

iš naujos Durnių karalystės. 
Trumpai sakant, ten buvo pa
kviestas “pasiaiškinti“ naujas 
“dieviškasai pasiuntinys,“ įstei-

limo bažnyčios, jo didenybė 
barberis Giuseppe Maria Abbate 
di (iarmelo, sutrumpinant

atvyko devyni automobiliai, 
pripakuoti senų ir jaunų bobų 
bei kūdikių, naujo “dieviškojo 
pasiuntinio“ garbintojų - - aklų, 
raišų, pakvaišusių idiotų.

Naujoji Durnių Karalystė 
jei Gorite, vadinkite jų antrųjų 
naujojo Jeruzolimo katalikų 
bažnvčia — randasi ant Di'kalb

a# trumpai sukant, yra sekama:
Barberis Giuseppe Maria Ab-

M. Abbot, yra stebuklingas žmo
gus, dar slebuklingesnis už patį 
Kristų. Be juoko. Jis labai pui
kiai atsimenąs kaip jisai išgel-

užgimti, lai buvę labai la-

paskui buvę lemta taip, kad 
Giuseppe Maria Abbate di Gar
melo butų lik paprastu žmogu
mi, sulig profesijos — barberiu. 
Ilgai, ilgai jis gyvenęs tik kaipo

k\ re su
. 11)19 m.

j laulišl 
paliko 2 
broli su

velionis paei
ni)., Naumics- 

kričio, Griškabūdžio 
>, Bliuviškių kaimo, 
pragyveno 18 metų, 
.■•n žiad.s, laidotuvės 

6 liepos, 2 v. po pietų 
>. 848 N. Albany Avė. 
as kapines. Velionis 
broliu, ir 2 seseris ir 
molina Lietuvoje,

švogeris 1‘szelgauskas.

Už $50.00 arba LALSV8S 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertčs 
l’honografą, pasilikusi sankrovo 
je, šita ntašina beveik naujo, prie 

jos randasi rinkiny* 
21 rekordų ir dėl 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke 
lėtą aug.štos klesos 
phonęgcafų, kuriuos 
mes parduosime ui 
bite pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turimi 

pratuštinti
Mes taipgi
1650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai- 

PĮirdnosi,ne už $325

1 O. D. LEIDŽIAM*

ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
V/ESTEKi\ FURNITURE STORAG1 
2810 W. Harrison.St. Ghicago, 111 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė 

Uotnis nuo 10 Iki 4

vietą 
turtint

tęs, kur j mes __ __
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

rim irifyra
J**®7’

sios”, tai kone išimtinai yra 
aklos, raišos ir visiškai pak’

Ofisai: 
859 North 

Rohey Street 
Vai.—<8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madison St.

11 rytą iki 7 vai. Vak.

jamasai žodis italams) ir sku-
tęs-kirpęs savo tautiečius ma

lini limo katalikų bažnyčiai jaunu- apie aidoblizmų ir ^bolševizmų.
Jie- tę “šventųjų Mergelę“, Moriulę f................... , _

na, o tai buvę 1906 metais, jam (pr i,varde Mrauno ,dukterį po-1 paskelbė viešų užreiškinių, jogei

žoj, purvinoj barbernej,
Deki to dailydžių unija vakar

nios Leno Vilnios). Būvį taip: naujoji pasaka yra niekas dail- 
Ponia Lean Malino, kurios vy- Į g>au, kaip sužini provokacija, 

pas (iiuseppe Maria Abbate tli' ras dirbęs tūloje “biskvitų” ! noras diskredituoti streikuojan- 
: 1—1 — čius darbininkus. Ne aidobliz- 

mas ir ne bolševizmus, ten bu- 
“dk viškasui j s*:l svarstoma, o dabartinio strei 

. Mes ne bolše
vikai, o tokie žmonės, kur rei
kalauja to, kas mums priklau
so - pasakė vienas unijistas.

nčj, povėliai atsidarę durjs ir

Kristus!
Ar tu kalbi žydiškai? — pa

klausęs jo Jėzus Krislus.
-a Ne, atsukęs Giuseppe

Maria di Garinėk).

to nevei
zint, kad Giuseppe Maria Abbate
jęs į jį lotiniskai. Ir

iki šeštam pradinės

— lotiniškai.......
Jėzus Kristus vizito pasek

mės buvusios tokios, kad Giu
seppe Maria Abbate di (iarmelo 
tasai paprastas italų “dego", 
likęs tuo, kuo jis dabar esųs— 
antru “dieviškuoju pasiuntiniu”, 
ir tok’iu dideliu, tokiu galingu,

kartu užtraukęs ant pasaulio ne- 
mielaširdingųjų ispaniškų i.n- 
fluenza ir vėl jų pašalinęs. Tai 
ne išmislas, o tikra tiesa. Klau
sykitės:

Po to, kada (iiuseppe Maria 
di (iarmelo patapęs antru “die
viškuoju pasiuntiniu’, taigi ka
da jis apleidęs savo barbernę 
ir įsteigęs antra naujojo Jcru-

tijos leidimas jai tapo išduotas
1917 melais j, jis nuolat tikrinęs

rę. Oi, labai paprastai: viena

ščiausįjį ir karė bus užbaigta. 
Taip ir atsitiko. Ačiū Giuseppui 
Maria Abbate di Garmelo šian
die pasaulis nebekariauja. Atsi
minkite U)i.

Bet (iiuseppe Mai’ia Abbate 
di Garmelo padaręs dar kil;Į 
stebuklų. Tai atsiliko prie se
kamų aplinkybių. Kartų jis už
simanęs anlankvli viena savo
parapijona. Nors Giuseppe Ma 
ria Abbate di Karmelo niekuo

svieto pasikėsinimu ant jo šven-

iionę. Netoli vielos jį tečiaus 
užpuolusi minia griešnųjų pa
kvaišėlių ir pradėję mėtyti į jį 
akmenimis, akurat taip kaip

Giusvppe Maria

ti savo parapijom}. O užtai Au- 
gšėiausio rūstybė pasiuntusi ant 
žemės influenza, kuri tečiaus 
užpuolusi ir jį. Vis dėlto, “dio 
vieškasai pasiuntinys” jos ne

tų, jis pajiegęs apleisti savo bu

kas paprašė Augsi 
dant jis pašalinių

usiojo, 1- 
epidemijų.

Giuseppe’ui Maria Abbate d f 
Gurinėliai jau nebeprisiėjo gul
ti atgal į lovų, o ir nuo viso-

ji influenza ačiū jo švenle-

l'uo
tarjni prisiaitlinęs 
jLisiuntinys“, taigi Giuseppe Ma *<o klausimas.
ria Abbate di (iarmelo, ir ištie
sęs savo rankas virš jos. Čia
buvęs “nekaltasai prasidėji
mas“, kurio pasekmė yra — 
šventoji mergelę Mariutė...

Tokia yra, neskaitant visų ki
tų “stebuklų“, istorija “dieviš-

KADA JIE GALI PAVARTOTI 
GINKLUS, O KADA NE.

Visi žino, kad ("oru Products

pe Maria Abbate

>mo katalikų bažnyčios. M^ix- 
\ve I korto džiodžė, Ir\vin R. j 
Hm :en, išklausęs jos, 
fo.( ei visa esą “O. K.

ri 1 kušiui
i ; traki

savo rankas jaunųjų prasižen
gei i ų kortas.

Visa ta isllorija išėjo aikštėn 
po to, kada viena jauna parapi
joj;' norėjusi verstinai inisiga- 
1k iii į naujojo Jeruzolimo baž
nyčia du jaunu savo broliuku. 
Jie pasipriešinę ir (Tligi apkūlė 

•o‘ pakvaišusių sesutę.
lokių tokelių esama Dumiu 
1 vslėi.

vietai ir šerifo Peterso raštinės 
vadinami deputy sherifais. Visi 
žino, kad jie nušovė tris minė- 

į tos kompanijos darbitinkus, 
s’ kurie išėjo streikai!, kada kom- 

( S panija atsisakė išpildyti reikala
vimus. Negana to, visi taipjau 
žino, jogei prisaikintieji teisėjai 
atsisakė išnešti kaltinamųjį ak- 

■ ta prieš minėtuosius žudeikas.
Taigi visi žino, kad šerifams lei
sta šaudyti į minių nuskuru
siųjų darbininkų. Bet nevisi 
žino tai, ant ko jiems neleistina

Užr UOLĖ BRANG AKMENŲ 
KRAUTUVĘ.

Nusinešė už 8,000 dol. brange- 
t nybių. "

P. nki nepažįstami banditai! 
v. kur ryta atliko drųsų užpuoli-į 
ma ai.'l Cbristian C* Hansen

ditai niekieno nepatemyli spėjo 
pasigrobti už aštuonis lukstan-

li ' laikrodėlių ir pa 
p.ic'imo laiku, beje, banditai 
apsvaigino krautuvės sargų, ku
ris nenorėjęs paklausyti jų ko
mandos.

SivERDYkTųTaRBININKV 
REIKALAVIMAI.

(louncil) pirmininkas vakar 
p; 1 kelbė, jogei smulkmeningi 
darbininkų reikalavimai bus 
įteikti kompanijoms šiandie ar
ba vėliausia sekamų panedelį, 
liepos 27. KeikalaviiHų kopija 
belo busianti įteikta ir valdžios 
arbitratoriui teisėjui. A Iscbi li
teliui. Aplamai, busiu reika
laujama padidinti algas nuo 20 
iki 50 nuošimčių.

MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAI 
MESIĄ DARBĄ.

atsakymų.
Ladies Garment unijos orga

nizatorius, Benjamin Scliles- 
singer, viešai apreiškė, kad, jei
gu firmų savininkai neduos ga

teiktus jiems reikalavimus, se
kamų panedelį apie penki tuk-

Štai ant ko. Didžiausia Chica- 
gos automobilių kompanija, 
Yėllovv Taxicab kompanija, jau

pasažierių rinkų. Keliatas “ne-

(aulomobilių savininkų) despe
ratiškai kovoja už savo išliki
mų. Pastaruoju laiku jos ėmė 
kaltinti savo konkurentų, bul- 
tent: kad jis samdosi tokių šofe
rių, kurie turį paviečio polici-

“reikalui esant,” žinų kaip pasi
elgti su ^‘įieprįikjausoma'isiais’* 

nepri-šoferiais. ( 
klausomieji 
ninkai, šiaip ar taip, nėra darbi-

išgirdo miesto teisių departa 
mento galva, /Santuctl Ettelso

✓

nas.

moties su jais (ginklais) prieš 
kilų kompanijų šoferius. 'Tokia
me atsitikime jie galį būt areš
tuoti ir nubausti — žiūrint jų 
nusižengimo.

Vadinas, šerifai ^uri žinoti,

NUPUOLĖ NUO TREČIŲ 
LUBŲ.

Gal pasveiksianti.
Sieliu Kanopinį jMOl So. 

Ashland avė., trijų melų am
žiaus mergaitė, turbūt išliks gy
va. Užvakar bežeisdama ji nu-

dų, kada motina buvo išėjusi 
krautuvėm Mergaitė nugaben-

SEĮNAS MONEY ORDERIS

kompanija turi galvosūkio: ne

,7 < . i mes darbų ir streiku išreikalaus niuo Waukegano skyriuj. Ne-Be S11Ų dviejų didelių sieliu-1 ,.... ‘...............       ... , . ....... . . ... . . „ | to, kas jiems prideru, būtentklų “dieviškasai pasiuntinys”, | . v. ./ . . ... / .. pripažinimo unijos, didesniu al-taigi Giuseppe Maria Abbate du j 
Garmelo, daręs ir mažesnių ste 
buklų. Jisui, |>av., išgydęs daug 
jaunų ir senų bobų, kurių tūlos, 
kaip jos pačios liudijo Max\vell

valandų savaitės. Pasak Sclde-

alidėlioja atsakymų, lur bu;t 
tikėdamiesi susimedžioti užten
kamai streiklaužiu, v

Bet tam

tai ir tikėk jiems!
“dieviškuisai pasiunti-

sugalvoja dėl dviejų priežasčių. 
Viena, money orderis buyo išra
šytas net 23 melai atgal; antra, 
kompanija dabar yra valdžios

vo padaryta dvidešimts trįs me-

Money, orderio savininkas 
taipjau negalįs sugalvoti, kodėl 

Sako streikui) jantįs darbininkai.! j įsai tik dabar suinislijo išmai- 
Didlapiai jau senai bubnija, nyti jį*

MES NE BOLŠEVIKAI.

tiesioginė pasekmėj “pragaištin- NETURĮ PASISEKIMO. ’ 
gos agitacijos“, kurių varę uit-. Namu statytojai neklausų savo 
raradikališkieji bolševikai. Da- vadų.

Building Triades ('ounciTo

l‘io, pastangos palenkti strėi-' 
kilojančius dailydes idant jie 
grįžtų darban, neduoda lauktų 
pasekmių. Darbininkai griež
tai atsisuko grįžti, kol samdyto
jai neišpildys jų reikalavimo. 
Pasirodo, kad paskelblasai lo
kautas į juos nepadarė jokios į- 
lekmes.

Komtraktorių assoeiacijų vis 
dar tebegrasina darbiiirinkams. 
Girdi, dailydžių reikalavimas y-' 
ra neišpildomas. Jeigu šilo jie 
dar nesuprantu, tai jie turės su
prasti kada nors vėliau. Būtent

kontraktoriai. Mat asociacijos 
bosai liorį n.įdaryti taip, kad

Buvo manyta, kad reikahm 
įsimanąs {(detali valdžia. Ėjo 
gandas, kad darbo sekretorius' 
(ministeris) Wilsonas besiren- *

jų. Kontraktorių asociacija da

taikintojai jiems nereikalingi: 
visviena, jų nuosprendis nebu-' 
siųs imamas domon. Vadinas,1 
samdylo^^ pasiryžę ant žūt 
būt laikykis iki paskutiniam ga-1 
lui — ‘ i *, .y*
unijų 
išeis.

lai gi sulaužyti dailydžių
Pamatysime, kas iš to

GIRTAS “DĖDĖ”. 
Norėjęs pasirodyt labai uoliu, 

bet. !
Netik Suvienytos Valstijis, o 

ii‘ Cbicaga dabar yra “sausa”. 
Bet policistas James Brennanas 
dėl to turėjęs mažiausia bėdos: 
jis žinųs kur gauti gaivinančio 
gėrio. Andais stoties kūpi tolias 
jį pasiuntęs daboti “baksšapės” 
(kurios darbininkai buvo me-' 
lę-darbų) prie 38 ir Bacine gat
vių. “Dėdė” James paliepimų iš
pildęs. Nuėjęs ties dirbtuve jis 
tuoj pradėjęs savo “pareigas”: 
visus, kur tik drįstų/ eiti pro 
“baksšapę” “dėdė” imdavęs ųž

jis gali. Kažkoks šuleris ėmęs ir *
patelefonavęs į stotį, buk “dė-

elgiasi tie žmonės, kur yra 
ragavę — nu, kadir durnaro-! 
piu. Tuoj pribuvus patrolka 
ir pasiėmus uolųjį tvarkos da
botojų. Steišine tečiaus išsiaiš
kinę, kad “dėdė“ James buvo ra- 1 
gavęs ne lietuviškų durnaropių,

Dabar “dėde“ James yra sus- . * . ipenduotas. Veikiausia bus taip 1

kadiK į t r pačių kasšapę ir 
prašyti ten darbo. O jam sus-

dėdė” James.

ATSIPROVOJO — “VISKĘ.”
Henry Zeutschel laimėjo savo 

keisų. Ainiais šerifas Pelers’as 
atsilankė į jo namus ir užgrie-

tschelis patraukė jį tieson. Va
kar teisėjas pripažino, jogei Pe

tinė priklausė Zeutsceliui ir jis

Bet tamstos malonybe,

Panedfilyj 10 štampų dykai

Didelis New Yorko pirkimas

VASARINIŲ
DRESIU

geriausios rų- 
šies gingham ar 
linon. Vienos 
papuoštos bal
tom apykaklėm 
ir antrankovėm 
kitos išsiuivinė 
tos. Taipgi yrai 
visokių kilų ma 
dų ir išvaizdų, 
šios (tiesės yra 
puikiai pasiū
tos, tinkamos 
(tt I apsirėdymo 
m- paprasto dė
vėjimo. Jei no
rite gerą dresę 
už prieinamą 
kainą, ateikite 

ip. išsirinkite vie 
ną šitų didžio 
nuo 36 iki 46 Spalvos! 

Lelijavos 
žalio, ru
svos, rau
svos, juo

dos ir bal
tai lašuo- 
tos.

RAKANDAI
Ant lengvų išmokėjimų

Vyrų 
Siutai

šitie siutai y- 
ra puikiai pa 
sinti iš geros 
materijos dėl 
jaunų ar su
augusių vy
rų, turime vi 
šokių didžių 

speciališka

m., no

žuolo ar mahogany viršus šia
me speeijalvj iš- C 4 C 7R 
pardavime uz . . ■ **

$1.50 rasi), 50c j savaitę

MATRASAI
Tikros vatos matrasas, 45 sva
rų, aptrauktas geru impilu, 
tankiai susegtas visų didžių, 
šiame išparda- CIO Qrt 
vinie ................... IC.UU
Springsos dėl lovos, stambus 
tremas, spėriai dėl šio iš
pardavimo taikiai $4.90

Vyrišky Orapainj Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios štai lės 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.

Zeutscliclis pertraukė teisėjij,—1Mes užlaikome laipgi pilną sande- 

as vistiek negaliu ja pasinaudo-^kutų $8.50 ir aukščiau.
Full dress, tuxedo, frock siutai, 

ir tt. $10.00 ir aukščiau.
Atdara kas vakaras iki 9 vai. vok 

Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Ilalsted St., Chicago, Iii 

įsteigta 1902

—Kodėl? — klausė teisėjas.
—Jeigu aš drįsiu ridinti savo 

bačkutę atgal į namus — Peter-

— tikrino

—Bet tamstos malonybė — 
pirma reikėtų panaikinti tų 
“search and seizure” aklų [toks 
įstatymas, sulig kurio dabar ne
galima perkelti svaiginamųjų

Panelė tSdna Milender, norė-

Bet josios uždą r-

Tada — mielu noru!

Zeulschelis dabar reikalauja

fas, o jam užmokėtų liek, kiek 
K^lo įvyks didelis viešas daily- pirmininko, Simono 0‘Doiuicb‘ji verta.

| Saugokite Savo Akis]
Mes uždarome sukatomis 6 v. 
v., kitoms dienoms 5:30 v. v. 
iš ryto alilara 8:30 valandą.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

Oi. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai
i Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
n>ks,a regėjimas 

Mes vartojam 
f y jr pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

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

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

and

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčlioniis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Re/. Tel. Seeley 420

/— 1 111
Tel. Yards 3654.

Baigusi Akušerijos k< 
legiją; ilgai praktika 
vusi Pennsylvanijo; 
hospitalėse ir Pasek

kėli bilų už savo naujųjų suk
nių, kuri kainavusi lik tris šim
tus dolerių. Tatai ji nusitarus

guli ligoninėj ir turbūt pasveiks. 
Pasirodo, nuodai nebuvo ganėti
nai stiprus.

AKUŠERKA

5a prie gimdymo 
Duodu rodą visokio 
se ligose moterims ii 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINKI?
“NAUJIENAS”
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Pranešimai ASMENŲ JIEšKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
r

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEMĖ NAMA1-ŽEMĖ NAMAI-žEMĖ

Pastaba atsiunčianttems draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardų-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų prune&imus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1509, pranešti 

— Redakcija

REIKIA miglių rerduolo.ių, val
gis, kai. baris ir $55.00 j mėnesi.

(.'hirago Beach Uote*, 
51 St and Cornell Avė., Chicago

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS.
Visi "Naujienų" skaitytojai gyve

nantis tarp 51 ir 63 Vinrcunos ir 
State gatvių, ir norintis, kad “Nau
jienas” jiems pristatytų j mumis jš- 
išnešiotojai atneštų, atsišaukite į 
“Naujienų" ofisų—laišku arba ypa- 
tiškui.

Cirkuliacijos užžiurėlojas.

Pajieškau JURGIO LOMSARGIO, 
paeinančio iš Kauno gubernijos, Ra
seinių pavieto, Sviekšnos paraj>ijos< 
Gidekių kaimo. Amerike apie 8 me
lai, dabar gy veno po mini. 4349 So. 
Ilcrmitage Avė., pirmiau visa laika 
gyveno ant Bridgeporto,

Amžiaus apie 33 metų augŠčio a- 
pie 6 pėdų, sveria apie 159 ar 16(j 
svarų, turi geltonus plaukus, šviesų 
ve'da, eina pasilenkęs ir kalba la
bai žemai,

Jisai nraomdė iš namu liepos 29 
d. apie 2 vai. po pietų, neėmė su sa
vim nei box’o tik išėjo apsirėdęs su 
šventadieninmis drananomis. lis ne 
galėjo nuvažiuoti toli nuo (’bieagos 
nes pinigų su savim neturėjo.

Broliai lietuviai kurie natėmilu- 
mete tokį žmogų malonėkite man 
pranešti ar telegramų ar laišku, kas 
nirmas pran°š, gaus dovanų $25.0(1 
Atsišaukite sekančiu adresu:

P. E KRAULEIDIS,
4349 So. Hermitage Avė., 

Chicago, III.

REIKALAUJAM E 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

AUTOMOBILIUS Oaklanil 5 pasa- 
Žlcrių, atrodo i ir eina kaip naujas, 
nes mažai buvo vartotas. Jeigu no
ri įgyli gerų automobilių už priei
namų kainų, tavo proga dabar. Die
nomis pas E. Jordon 2105-9 Ogden 
Avė., vakarais nuo 5 1007 So. Oak- 
ley Blvd., Fiat Q.

AUTOMOBILIUS Milehell <11
irGeri mimai, su geru vandeniu 

elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Gu
lima ganyti karves, kiaules, tr \ iš
irs. Pavirniems vyrams geras na- 
n.is ir uŽlaiky tnas.

Musų kasyklos dirba kasdieni). 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3‘/a iki 5 pėdų angli
mis.

Mes nemokame už kelione. Mes 
uriine viskų užlaikymui gerų žmo
nų. Geros darbo ir pragyvenimo 
•ų'ygos, ir nenorime tokios klcsos 
įmonių kuri norėtų apmokėti kelio- 
nę.

Del platesnių žinių uleikitu arba 
■a' \ kilę:

NE\V RIVER COMPANY, 
MACDONALD, \V. VA.

•’ 1 ....starter elektros šviesos, didelis bar- 
gemis, atsišaukite.

1054 Norlh Leavitt SI.

IXIRA BARGAIN, pnrsiduoiLi
2 pagyveni-

PARSIDUODA labai pigiai 4 lotai 
ant Kolin Avė., tarpe 59 ir 69 gatv. naujas mūrinis namas, 
Atsišaukit po šiuo adresu: 6529 So. mų po 5-6 kambarius, elektros , va- 
Tahmm Avė., arba lelefonuokilc uos, rendos $37 į mėnesį, parsiduo- 
Prospecl 2471

FarniŲ Jieškantiems
Tie kurie jieškote farmų yra ge- j'j'1 

riausia vieta, lietuvių farmerių ko-

PPD. unijos iusirinkiivus bus s'.l- 
batoj liepos 26, 8 vai. vakare Aušros 
svet. 3991 So. Halsted St. Draugui, 
malonėkit atsilankyt laiku.

— Raštininkas.

LiMPS. 29 kp. rengia piknikų ne
dėlioj 24 rugpjūčio
Lyons, III. M.‘ldžiu kitų progresy
viu draugijų tų dienų nerengti jo
kių piknikų. — Koiaiteas.

Pajieškau savo švogerio Jono ir 
Juozo Jablomko, pirmiau gyvefio 
Clevelnnd, Ohio. Meldžiu jų pačių 
atsišaukti arba kas man praneš ju 
tikrų adreso busiu labai dėkingas.

M. Lagerailis,
Svabo darže,'(J53(; Kenwood Avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Pov\ lo Aliuko.
* >., Pitls- 

ar
seniau gyveno Penno Avė

“7" burgh. Pa. Meldžiu atsišaukti
Brighton Park. Draugystė Adomo kas žinote |>ranešli. ' 

ir J ievos' laikys pusmetini susirin-1 Nikodemas Aliuk us,
kimų nedėlioj liepos 27 2 vai. po Box 469, Benton,
pielti l'ield House sevtainėj MeK n- 
Icy Parke. Nariai turi oribut ’aiku

— Thomas Zurauskas.

III.

REIKIA 
varkvti 

’»as $22

*017 S.

29 palyrusii.i moterų 
skudurus, nuolatinis diir- 

j s h va ii e.
P. Goldman, 

l'airfield Avė., I hl. Norlh

1’ėlK MINGA 25 merginu i dirb
inę, II dnl. j nedeb-i laike mok’ni- 

mosi. Darbas irto šiokių $l(>-$29

Roseland. — I MI). Aido choro dai 
nininkai ir dainininkės 
susirinkti 27 liepos 10:30 
Aušros svet. ir važiuoti 
Tikietai yra. — Pirm. L

malonėkite 
vai. ryt > i 
i piknikų. 
Griškėnas.

•f
[ Pajieškau savo brolio Jono \ nr-, 
I kaus, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių tav, Bakučiu kaimo. Kiek lai
ko alg..l gyveno ('hirago, III. Tmi.i 
dėl tiiv<s svarbi reikalų pranešti 
Meldžiu atsišaukti po šiuo adresu:

Et ank Yuikus,
.Iii -V. Maiket St., Scranton, Pa.

tos druiitfi jos misnietinis susirinki
mas įvyks nedėlioję liepos 27 <1. 
kain 2 vai. po piety Joe Neffo svet. 
159(1 So. 49lh Avė. Draugės ir drau
gai malonei kviečiami visi atsilan
kyti j šį.susirinkimą nes yra labai 
daug neatidėtinų reikalų. Kiekvie
no atsilankymas yru būtinai reika
lingas. — A. B. Liutkus raš'.

nioter

LSS. 4 kp. .aismctin's susirinki
mas įvyks nede’io.i. 27 liepos, kain 
1 vai. po pietų Mildos svet. (ant 
lubų). Draugai malonėkit visi I; 
ku atsilankyt. — Org S. Zavė.

3

nes 23 d. lienos 1919 su kitu vyru, 
su savim pasiėmė 4 metų vaikų Jo 
na. Ji yra 31 metu amžiaus, 5 pėd»» 
8 rol. augščio, šviesiais plaukais 
hir’ į raupuotų, veidas jos sunke
lei* is y ra 6 pėdų augščio. 33 metų 
amžiaus, tamsiais plaukais d’d'de 
uosi. Manau kad randasi apie Pitts- 
bm gb Pa. Kas pirmas man praneš 
lai" duosiu $5.00 <> jeigu pati atsi
šauks, viską dovanosiu.

Antanas Šeputis,
929 \V. 33rd Si. Chicago, III.

Kviečia LMPS. 17 kuo-m 
Biru4ės Dr-jo# draugiškas i 

žiavlmn# bus nedėlioj. liepos 27 
su kviečiame dah vauti. ¥’<>♦;♦• • a- 
ežeryj prie 78 gatvės. — Valdyba.

*-n-
Pajieškau savo draugo Petro Va- 

lirko, nueina iš Lietuvos Vmj -kliu 
»arapijos. Aš atvažiavou iš Simi.x 
City, Iowa. Todėl norečia kad pa
siustumei savo adresų, 

lenas Smetona.
S. Halsted SI. (’liii'ago, <111.

Dr. Vinco Kudirkos draugijos nu- 
smetinis susirinkimas jvvks soba- 
toje, 26 liepos. 7:30 v. »vak. M. Mel- 
tlažio svet. 2242 W. 23 PI. Visi na
riai malonėsite at«ilankvti.

— Rašt. M. Churlis.

1739

Ona R ‘niusaitė po v» ry 
giciė pajieškau 
.Mes. Beniušio..
ti ar kas žinote pranerti.

A. B' piiišaitė
3325 So. Halsted St. Chicago, III

ivo tikro brolio 
Meldžiu atsišauk-

Mnoney Dcfense League reofl-a 
didelį vieša susirinkimų pas.neik
tojo darbininkų vado, Tarno Moo- 
ney, paliuosavimo reikalu. Susirin
kimus jvyks ncdė’ioj. Yugn. 3. kn:o 
2 vai. ’»o p., didžiulėj West Side 
Ambtorimno salėj, pr?e Taylor ir 
Barine gatvių. Bus kAletas jžvmių 
kalbėtoju įvairioms kalbomis. įžan
ga nemokama.

J IEŠKO KAMBARIO
P’ijiešk-iu švaraus kambario ant 

Bridgeporto. dėl vieno vaikino, turi 
būti maudynė ii- elektros šviesa. At
sišaukite greitai. o

F. W.,
3247 Emerald Avė., Tel. Yards 3287

Roaeland. — Lieutvin Darbininku 
I iteraturos Draugija 79 kn. renp’a 
draugiška išvažiavimų nedėlioję 20 
liepos, j Washineton Hcight miš
kus, tarpe 107 St. ir Barine Vve. 
Kam laikas pavėlina, širdingai kvie
čiame atsilankyti) — Rengėjai.

Pajieškau moderniško švariai už
laikomo kabario su valgiu, ani dalyj 
miesto. Atsišaukite i Naujienas 
po No. 4.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

East Chicago, ina. — la(J, Kliubo 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
27. 10 vai. ryto K. Griksos 
150 Northeote Avė,

— Fin. rašt. Frank

FARM A.
80 akerių žemės Michigan, 1% 

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

United Land & Inveslmcnt ('.o.,
117 N. Dearborn St., Chicago, III. \

da už 35 šimtus. Namas randas la
imi gražij vieloj lietuvių upgy ventoj 

I kolionijoj ant Bridgeporto, tas 
mus turi Imt parduotas j trumpų
nt|. Atsišaukite pas

k!’* C. SUROMSKT,
Chicago, III.-.„.lis;;i s<>. s,:.■gyvena ir .visi yra užganėdinti. Trn 

lyra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Bandasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gružių ežerų 
ų- prie lietuviško miestelio, WO()I)._

kuriam dauguma lietuvių mūriniai

mi
lai*

PARSIDUODA ant Bridgeporto 
namas 6 pagyvenimų su namuku už 
pakulyje vienu pagyvenimu abudu 

aukšti beismantai puikiai

STOCK’Ai—ŠĖKUS.

PARSIDUODA automobilius Pier- BORO, t .x . , .1912 metų, 7 pilsažierių gyvena ir turi savo biznius užsidė- Įtaisytus is vidaus, rendos nesą $90ec-Arrow, 
limuzine.

1818 So. String St.

PĄ RSIDUODA 
mobilius, I 
\rba mainysiu 
namo ar tanuos 

5757 S. Torner
Prospect 8502

labai pigiai auto- 
kaip naujas 7 sėdvnių. 

' i ant mažo biznio
Avė. Telefonas

RANDAI
ANT ramios gražus kapinis na

mas tinkamas dėl viskių biznių, di
delis 
1840 
jienų

num

1X11

basrmenlas, randasi po 
So. llalsted SL, biivusis 
namas Atsišaukite

• Jos. Bclmisek.
So. May SI., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ

\merican Insulated \VirsVable Co 
)54 \V. 2lst St. Chicago, UI.

PARSIDUODA namus dėl 3 fnmi- 
liju, mūrinis, po 4 ruimus ir I fa- 
milijos meilinis po 3 ir 2 ruimus. 
Namas naujas, viskas intaisyta, rcn 
dos nešo $63 ant mėnesio, kainuoja 
$6000. Parduosiu pigiai. Parduo- 

isiu viskų kas yra, su fornišiai ir vi-
RFIKIA mašinistu ir heloeriu, su kuo.

$36 j savaitę. Darbininkų prie vi-1 Mrs. Kolz,
šokių darbų lieteliuose ir valgyklo-1181,3 String SI., 

*, enginierių, cinuotdjų ir screvv1 
"ii'-hine opereiferin 55-60c į vai.1 
Kalviu ir migelbininki), karpenlerių 
;l.9d i vai. nasažierinių elevatorių 

opereiterių $78 780 ) mėnesį. Dar
bininku ant ūkės. P.-čkuri-’ 'r pa- 
-clbininkų, panitorių $85-$90 į mė
tėsi, stemn fiterių ir nagelbininkų 
ir darbininkų prie visokio medžio

PARSIDUODA 3 pagyvneimų mu
ro namas geram stovyj su visais pa
lankumais. Pats gali pragyvent ir 
rendos neša $118.50 j mėnesj, gra
žioj apielinkėj, 43 gatvė ir Agerar 
kaina $7000. Kreipkitės į saviniif- 
kų ant 1 pagyvenimo 4313 Burkely 
Avenue.

SOUTH PA R K ’FMPLOYMENT
11’13 So.,llalsted St., 2-r.is aukštas.
pusėje. (Kalbama lenk iškili i.

REIKIA merginos dėl namų 
JO.

S. Becker,
2117 \V, Arthington St., 2nd 

Tel. \Vest 3798

dai\

fl.

jų. Dar yra proga lietuviams (tau- j mėnesį, kaina $8000. Atsišauki! į 
giau biznių užsidėti. i savininkų vakarais arba šventadie-

Ten dabar žemė parsiduoda labai niais iki pietų ant 3Čių lubų iš už- 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- pakalio. 
rj. Galite pradėti pirkti farmų su t

Iii 1 .. 1 « A o I .. i i 11 _ ■ *>$190.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite snvo išmokėta lamui.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėj:) po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietok dėl fal inei i.ivimo 
nesurado, kaip YVisconsine lietu
viu kolonijoj.

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

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. llalsted St.. . Chicago, 111.

n r. . L K.,
3.>33 S. \Vallace St., Chicago, III

PARSIDUODA šimtas šėlų Burk 
Riin Oil and Rcfining Co., d;ibar Še
rai parsiduoda po #2, aš parduosiu 
)io $1.50 Šerų iki sausio mėnesio šė
las bus po $10.09 nepraleiskite gė
jos progos. Kas norite uždirbti ge
rus pimgus. Priežastis pardavi < o 
pinigai reikalingi <H biznio.

J. C. V.
3001 \Va!lacc SI. Tel. Drover 6574

EXTRA RAUGAI N.
3936 S. California Avė. parsiduo

da du mūrinio namu, su dviem biz
niais, bucernė ir grosernė ir y ra di
delis drabužių šIoi js. Namas Par
siduoda labai pigiai. Kaina $12,500.

2851 So. Emeruid Avė. 3 fialų mū
rinis namas po 6-6-6 kambarius. 
Kaina $3500.

2853 So. Emerald Avė, 2 fialų me
dinis narnas po 7-7 kambarius 
niaudvne. Kaina $2600.

CLEMANS MIKUTAITLS
903 W. 33rd SI., Chicago,

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

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

II. 6. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Rldg.

111 W. Monroe SL, Tel. Central 8830
su

III.
ANT PARDAVIMO 2 lotai ir na

mas 4 pagyvenimų po 5 ir po 4 kam 
barius, rendos neša i mėnesi $38.00 
parduosiu už $300 ant išmokėjimo . 2 pagyvenimų po 5 kambarius, elek 

‘ i |r;b gazas. maudvnes, geroj vietoj
Brighton Parke, 1 metas kaip sta
tytas.

po $30.00 j mėnesj. Priežastis pa r- j 
davimo patirsite ant vielos. Savi
ninkas ant I lubų, 3815 So. Halsted 
Street.

BARGAIN Brighton Parke, 4 )>a- 
Chicago. III. gyvenimų mūrinis namas po 4 kam

barius, įtaisytus pagal naujos ma
dos, rendos neša $51 j mėnesį, parsi 
duoda už 46 šimtus. Namas ran
dasi netoli 4 1 ir Franclsco Avė. At
sišaukit pas

% C. SUROMSKL
3346 So. JlalsFed St., Chicago, III.

FARMŲ PIGUMAS.
Dabar yra laikas ir liktai vienatinė proga pirkti trasios žemės. Vir- 

ginia valstijoj 55 myliu nuo Wash- 
! inglon, D. C. parsiduoda 7.300 tik
rų viename plofė tiktai oo $8 už nk- 
•ų, čia augina i 40 įvairių javu, dar
žovių, sodu vaisiu, uog, dobilu ir

PARSIDUODA naujas namaš ant

John Konchus.
4011 So. Brighton PI., Chicago, III.

PARSIDUODA 2 nauji 
namai ant 2 pagyvenimu, 
vandeniu šildomi, gazas ir 
labai geras biznio kampas, 
pagyvenimo medinis namas 
nio frontu, 
linui joje, parduosiu vieni) ar abu 
pigiai, matyki! savininkų ant vietos 

Lo'iis Ebel
2059 W. 43rd SI. Chicago, III.

mūriniai
Karšiu 

elektra, 
taipgi i

i su biz- 
Naujoje lietuvių ką-

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini . 
inns padarys jus žinovu į trumpa 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
skėrius ,kur mes suteiksime praktift 
kų patyrimų kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musu 
siuvinio skyriuose. -

Jus esate užkviečiami aplankyti b 
pamatyti musų mokyklų bne laiku- 
diinų ir vakarais u Kauti speciali! 
km ingių kainų.

i*etreii<js daromos pagal Jusy mie 
rą — bile staiiės arba dydžio, iŠ b» 
le madų knygos.

MASTER DESIGN1NG 8CHOOL
J. F. Kasmcka Perdėtima 

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

DIDELIS BARGENAS.
80 akerių žemės 30 dirbamos, li

kusi ganykla su mišku,»visa aptver
ta apiink. Stuba R mimu, gera bar- 
nė ir kiti budinkai ir šulinis ant ge
ro kelio tik 4 mylios nuo miestelio 
kaina $3000, įmokėti $1000, likusius 
ant 10 melų.

40 akerių žemės 3 akeriai dirija
mos o likusi ganykla su mišku yra 
auza prie gero kelio, 5 mylios nuo 
miesto kainu $800, įmokėti $100, o 
likusius ant 10 metų.

80 akerių žemės, auza ir barnė. ’ 
mylios nuo miesto imt gero kelio 
kaina $2000, jinokėt $500, likusius 
ant 10 metų.

PARSIDUODA MURI-

SU BASEMENTU IR VISAIS PIR- ♦
MOS KLESOS ĮTAISYMAIS, 30 PĖ
DŲ LOTAS, RANDASI PO \(’M, 
1524 SO. SAYVYER AVENUE.

si i jų Žemdirbystės Departamento, 
dafodo, svarbiausi amralai šh>: Ku
kurūzai Ev:“čiai, Avižos, Tabakas, 

i žcinriešč'i1’ ir bulvės. Sodu vaisiai 
i Obuoliai Slivos, Višnios, Persiškos 
Slvvos ir visokios uogos, taiogi vi-

I šokios d '' j->vės ir viskas apsčiai už- ,***••-••, —*;•*«■• , ,deri o pelningus, dėlto kad anksty-1 9- akeruržemės yra auza ant^eže- 
vos ir arti prie didelių mles’u: Wa- 
‘hingtin. D. C.. Jaltimorė, Philad'd- 
» riu i'- Ne\v Yo*k, taingi yru 5 “00 
akru dirbamos f: rmos ir kas 200 uk- 
'•’i namai ir bu< hvones su visais ti
kiu įtaisomais, 4 mvllos nuo uties- 

į to ir geležinkelio, kaina $40 ir 45 
l.'kros. ir f»ali pirklio ir mažiau.1 
Klimatas čia yra labai geras, svei
kas ir malonus, karštis labai retai 
rąsiekia 1 
dienu, ž'emos du mėnesiai, ša’-'

Rcikifl Merginu , -■ ■■ • - *.Hlvl 11 ■ lyokios du’-jnvėš ir viskas ansčiai už 
Merginų i bandery dirbti ir išsiun
tinėti kataliogus, laingi merginu 15 
me ų senunm mokintis, gera alga, 46

MJ-TROPAI l'i'AN SYND. PRESS 
120 NORIU JEITERSON STREET

Reikia Vaikų
Virš 16 metų senumo dirbti prie 
knygų apdarymo, gera alga, 48 vai. 
savaitė, Subatoj pusė dienos.

METROPOLITAN SYND. PRESS 
120 NORTH JEITERSON STREET

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pianas, vargonai ir 

gri mafenas. 'I’aigi ir gi osernė par
duosiu ingiai. Atsišaukit

r
ge) metų, taipgi parduosiu ir 4 kam
barių rakandus. Atsišaukite greitai 
nes iš priežasties ligos turiu ap
leisti ('.Imagų 4256 Mozart

4544 So. Paulina St., Chicago, III.

PARSI DU 
randa bizni:

ODA šiaučių šapo pigi 
s gerai išdirbtas per dau

PARSIDUODA šiaučiit shopa su 
visom mašinom, biznis išdirbtas per 
daugelį metu, atsišaukite

927 \V. 541h St., (ihieago, III.

LIBERTY f AND <1: 1NVEST-

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted hL, 2407 W. M«- 
dison, 1850 N Wells Bt.

137 Mokyklos >uv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas. De- 
srgning, o. j biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
I engvj išmokėjimai Gvarmituo- 
t.i išmokinti jus pasiūti sukneS už 
$10. Phone Seelev 1943

SARA PATEK, Pirmininkė

ro kranto, 4 akeriai dirbamos, likus 
ganykla su mišku kaina $2009 įmo
kėti $599 likusius ant 19 metų.

80 akerių žemės yra auza l> my
lios nuo miesto ant gero kelio, g?'a 
žemė kaina $1600, įmokėt $400, li
kusius no $100 į melus.

40 akerių žemės 2 akeriai dirba- 
2 mos gera auza ant geru kelių neto- 

.....i I' nuo niiesto kaina $1200, įmokėti 
103,Tai’psnius.’,\a"aros’270 *300’ ūkusius ant ilgo išmokėjimo.

/.‘v...,,., ....... ša’-' LtLigi turim dmm daugiau vi
rinusia 3 laipsniai po nitdiu, iš ši- šokių farmų kurias pigiai parduo- 
bi vielų j metus po 250.099 bačkų *,m ^b* mainysim ant auzų ir H- 
obuolii. Jaiuu turi nuomom* mik
li ūkę. tai yra proga ir biednam 
žmogeliui įgyli pjotų žemes, ir užtik | 

' rint'e savo ir šeimy nos būvį ant 
ateities, ir kur nereikės bijoties 
gresiančiu bedarbių ir blogų laikų, PARSIDUODA

BARGFNAI 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

Lowe Avė.. 6 kambariui 
maudynė, Cottage .... $1850. 
Union Avė., 2 flatai 5 ir 6 

kambariai, $500 cash, kaina $2350 
2618 Wallace St. puikus namelis 

onen plunmbing, kaina .. $2000 
3807 Emerald Avc, 7 ir 7 kam

bariai, mandvnė, rendos ne- 
‘a $348. Kaina ............. $2500

3114 yVallaec SI., akmeninis 
frontas 3 fialai, garu šildo
mas, elektra. 6 kambariai ir 

I maudynė kiekveiname flate.
1 Kaina .................................. $9500
3128 Union Avė., mūras, 2 flat

Cottage, kaina tik ... $2150 
Atsišaukite

ERNIS E. FEENEY, 
603 \Vest 31st Street, Chicago, UI.

o kur tavo darbas gerinus apsimo
kėtu negu miesto geriausio amai-1 
nieko aiva ant visados.

Del aiškesnių žinių rašyk greitai, 
neš dabar laikas ten pamatytie au- 
gnL's ir ištirinėli orų o apsinirkit'* 
nakol dar yra š!t» proga. Taliui 
dmitf namlin,,'i žinių turime iš v:>l- 
st:,n ir AVasbingfon, D. C. iš Agri- 
< uP'ire žemd'rhvstės Departamen
tų Vas’ink ukininkystčs / i

Adrev,’»'E'
ŪKININKŲ TARYBA, 

2257 W. 23rd Place. Chicn^o, III.

33(11 S. HALSTED ST., CHICAGO.

PARSIDUODA

BARGINAS

MERGINOS ir vinAi mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra- 
švi ite. Dienomis arba vakarais.

’ TRI-CITY BARRER COLLEGE
Si9 So. State St., arba 606 \Vest 

Madison St.. Chicago, III.
tu. Del platesnių žinių rašyk arba 
atvažiuok.

SANBORN COMPANY.
EAGLE RIVER, WIS.

BUNGAL()W

I kambariai ir maudynė

Lotas 50x125 pėdų
3528 

ir
3543 tiktai $1X50

Atsineškite rankpinigius nes 
bargenas ilgai nelauks. Ofisas at-

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

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

Braižy mo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKI «
Mokinama* angliškos ir lietuviško? 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos. typewriting. nirklvho.s 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, ahel- 
nos Istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomHos, pilietvstcs. dailiarašvs 
tės

Mokinimo valandos: nuo R ryto 
iki 5 no jHefų: vak mm 7:30 iki °-J( ■>inp e e '*<•

II. II. VVESSEL & CO., 
Archer & Tripp Avės 

Imkit Archer-Cicero karų Iki 
Kceler Avenue

Išsiduoda kambariai ant rendos 
dėl 2 ar vieno vaikino, šviesus ir 
yigadnus, su valgiu arba be valgio. 
Te’cfonas bus namuose. Atsišau- 

Sverecki. kitę po pietų nuo 3 iki 9.
, Mrs A. Donilo,

31 and Normai Avė.

liepos 
svetainėj

ir JLAT,LSS. 4 kp. JLSL 1 kp.
Klinbo lavinimo# susirinkimas j 
vyks nedėlioj 27 liepos, kaip 10 v 
ryto Aušros svet. Bus diskusijos 
“Kaip pasekmingiau lavintis”.

—(pirm. S Žavi.

PARSIDUODA pijanas ir Cash 
pijantis yra geras Shebar 

Pardavimo nriežastis saviniu- 
išvažiuoja, pijanas yra po num.

4458 So. Ashland Avė. Klausk t 
Vladislovo Walentynowicz.

Regisler 
Co 
k a*

Pasjrendavoja kambaris ant 3210 
So. Union Avė. kam reikalinga at- 
sišau! ite greitai, galima matyti va- ' 
karais, ant 2rų lubų

Esat Chicago Ind. — SLA. 89 kn. 
išvaž'avimas Į Gerios mišku* b <s 
nedėlioję 27 d. liepos 1919 m., 10 vai. 
ryto. Važiuoti iki Englevvood Avė. 
paeit bloką ir puse, o ten bus vie
ta išvažiavimo. Malonei užprašo
me visus draugus ir drauges atsilan
kyti. Inžanga veltui.

Komitetas.

PARSIDUODA SPAUSTUVE 
LABAI PIGIAI.

Priežastis pardavimo išvažiuoja į 
I icluva. Galima pirkti visa ant 
syk, arba atskiromis dalimis.

.1. Milaševich,
801 — 81h St., \Vaukegan, III,

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME AGENTU.

Reikalingi agentai platinti “Nau
jienas” sekamose kolionijosc, ( hi- PARSIDUODA pirmos klesos bu- 
rago Heiuhls, Roekford. Summet, •ernė ir grosernč, biznis išdirbtas 
Aurora, Elgin. Moline ir Kewanee, daugel) metų, niekados nepar- 
III.. Racine, \Vis.^ir Garv. Ind. duočiau, jeigu turėčiau sveikatų, biz

Norinti platesnių informacijų, at- nis beveik visai cash. Apgyventa 
sišaukite į “Naujienų” ofisą. visokiu tautų, rusų, lenku ir lietu-,

P. Oereika, ' ‘
Cirkuliacijos užžiurėlojas. Parduosiu# už pirmų pasiulimų, 

... _________ _______ A 004 \V. 14 St., Chicago, HL

EXTRA BARGENAI.
Parslduda dviejų lubu augščio 

mūrinis namas, 2 pagyvenimų po 6 
kambarius su augštu beismantu 
baltos maudynės ir sinkos elektros 
šviesa ir ”isi kiti naujos mados itai- 
s'nmi. Kaina tik $5800. Namas 
randasi 3538 S. F.merald Avė.

Parsiduoda naujas dviejų I 
augščio mūrinis namas 2jų pagyv. čių 
no 5 ir 6 kambarius, baltos maudvk-i ‘ 
los ir sinkos, aržttolo vidurys ištai
sytas mig.štas beismanlas. 
Fk $5900. Namas randasi 
Lovve Avė.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicng,- 
je , mirs i.’. /da 2 lotu, krūvoj 6.’x, 

,130 |)ė(!»i pojūti pat 72 ir Archer \v 
htb’Į imt puikaus kalno su 15 žaliuojan- 

i aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninkų.

•a-n a
3009 So.

R. Vaičaitis,
816 \V. 34 St. iš fronto«

2 lol ii ant 
tlalsbd SI.ST. 3337-9 So.

$7500.
Parsiduoda

mūrinis namas 2ju nagyv.
dviejų lubu

Ha -led
Kaina lik

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

’ SINIMAS,
Reikalaukite knygutės 

nuo Užganėdintu Kostumeriu 
sėmės daug reiškia, 
yra geros 
pamatytumėt, 
mos kiekvienam pirkėjui, 
mos randasi greičiausiai

Laiškai 
Pa- i 

Musų farmos
Aš noriu kad jus patįs J 

Ypatiškas palarnavi- ■ 
Šios far- 

augančioj • 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že- |

Pajieškau savo sesers sūnaus An 
tano Bavočiaus, 26 in. amžiaus, a- 
pic 6 pėdų aukščio, švie.šaus veido, 
gltonų plaukų. 15 metų kai)) gy
veno Chicago, dabar nežinau kur 
gyvena, girdėjau, kad paimtas j ka
riuomenę ir buvęs Francijoj sun
kiai sužeistas ar užmuštas. . Paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav.. Elsėdžių 
miestelio. Me’dži.u kas jį žinot ar 
jis pats meldžiu atsišaukti, 

Veronika Zvirzdienė, 
1131 So. CJinton St. Chicago, UI. RAIKAI INGAS geras harberis. 

darbas nuolatinis, mokestis $23 į 
savaitę ir komiš'n. Atsiaukitc pas 

J. Malela, ė
3336 So. llalsted St., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 1969 •.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LĄ UJA KFLFTA AGENTŲ. KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS. IŠLYGOS I \- 
BAI

3.301

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PA MOKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND
INVESTMENT ( O.

So. Halsted St., Chicago, III

augšč'o 
. . i ,* -i • • >■ ■■„■■■no —<j., po 5 kamyiu, kur gali nadar\11 pinkų mmgų., h!irii)« Sų augštu beismantu. Kaina 

lik $3800, penkis šimtus įmokėti, o 
kitus kaipo randą.

ANT pardavimo 2 aukštu mūrinis mė, riebi nitrogenu, molio subsoil. j 
namas |)o 7 ruimus, vanos, fron.es Arli randasi <Fmg sviesto ir sūrių 
cte. lotas 43x125, ramios neša $44 ! i.šdirbysčių. Karvių auginimas č'a 
i mėnesi. Kaina $6390. Parsiduoda ' y ra daugiausia užsiimama ir pasek- 
iš priežasties , savininkas nori pirk 
ti bučernę.

P, Vizbaras, 
3934 S. Rock\vell SL, 

Tel. MeKinley 5277

iningai varomas.
Šios yra tikros farmos, ne tik “pa

dirbtos” farmos. Geri irninai. l\o- 
Chicago.' ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta

PARSIDUODA grocernė ir bučer 
nė lietuviu apgyventoj vietoj. na» 
siduoda labai pigiai iš priežasties i 
važiavimo, Atsišaukite

3(i00 Lovve Avė., Chicago, III.
E^TRA!

PARSIDl ODA bučernė ir groser- 
* nė arba ma'ny sin ant namo, loto 
ar nnt automniuliaiis. Atsišaukite 
greitai, priežastis sužinosite ant vie
tos. •

perkame Liberty Bondsus.

Del 
; prie
3331

plalsenių žinių kreipkitės

MICHAFL T. KIRAS
So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel. Yards 6894.

Pajieškau puseserių Marijonos ir 
Barboros Rudaičių, paeina iŠ Kau
no uub., Raseinių pav.. Rietavo# pa
rapijos, Pivarunu sodos. Pirmiau 
gyveno Philadeiohio, dabar nežinau 
kur. Todėl meldžiu nusescrlų kuo- 
grelčiau atsišaukti arba jei kas ži
notumėt meldžiu pranešti, už kų bu
siu labai dėkingas.

Ignacas Tamošauskis, 
3602H Ceder St., Indiana Harbor, 

Ind.

Slapūnas .Melka,
3111 So. Halsted St. (

RAKANDAI
--------------------------------------- ------ ANT pabdAVIMO — 4 kambarių

Reika’inva 10 aperiteri” ant mo- rakandai, 
leriškų kotu ir siutų, unijų# shana. da pigiai. 
Gera mokestis darbas ant visados, važiuoju 
Pamate apgarsinimų ateikite pusi- vežtis: 
rengę dirbti. Atsišaukite

A. Bačiūnus, 
1444 \V. Ohio St. 1 lubos Chicago.

Mažai vartoti. Pnrsiduo- 
Priežastis pardavimo iš- 

i kitų miestų ir nenoriu

ANT PARDAVIMO neina nešanti 
praperti su 6 pagvvenimais maudy- 

('hirngn II! n’'s **' toilelai vidui, turi būti par- 
’ ‘ duota greitai už bile kainų ant

2926 Canalport Avė. Taipgi medi
nis namukas ant 2028 C/malnori Av. 
pigų pirkėja# neturiu užtektinai ni- 

,ni<?n. ii>i’š išduosiu ant mortgečio.
Al v’šnnk’fe

1917 W. 21st S>t. Tel. Canal 1985

Adomas Balnis
1822 Ruble St.. Chicago, III.

2nd fl. front

i PARSIDUODA lot”# kampas 47 ir 
Albnny Avė. Jotas 45x125

J. Hrach,
2632 W. 47 St. Chicago.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS

i

Lieluviškai-AngEiškas

----- Po įn;okčjinmi vieną penkta «lalį„ 
jums daugiau nieko ant sumos ne- 

nr|i reikia mokėti per 10 metų. Mes par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir tt. ant labai lengvi iš
mokėjimų. Mes taipgi padedame 
nupirkti materijola dėl namu staty
mo. Gelžkelio išlaidos gražinama 
pirkėjams. Jums nieke nekaštuųja 
pamatyti šias formas.

Musų farmos randasi Wisconsia 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Maratbon, Price ir Clark pavietuo- 

___ _______ ________  __ se. Mes priimsime pageidaujamas 
su augštomis užlomis; platus lotas, prapertes kaino įmokėjimų. 
galima laikyti karvę, vištas ir augin gage už likusių skola. 
Ii daržoves; mumis randasi puikioji 
lietuvių apgyvenloj apielinkėj į va-' oLi Hl
karus už Kedzie Avė., vienas blo- '*• —SL, (.Image, M. 
kas nuo Archer imtveknrhi. Kaina 
$2800. reikia įmokėti $1000. likusius 
ant lengvų išmokėjimų. Del toles-

PARSIDUODA po 5 ruimus 
42 ir Princenlpn. kėš $309. likusius 
$2900 išmokėsite kaip remia.

MeDonnelI System 
Naujas adresas 3517 Archer 

Chicago, III.
Avė.,

A.

PARSIDUODA pigiai naujas vie
no pittfvvenimg muro namas su ga
šli elektra maudynė, beismantu ir

Mort-

Geriausias pasiūlymas nupirks 4
nin informacijų atsišaukite pas sa- kambarių namų ant 1% pagyveni-» 
vininkų po šiltom antra'ų:

J. Ynshkevvitz,
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

mų, viršus neištaisytas. AųgŠtas ba- 
scinentas

5429 So. Kcating Avc.

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var 
tojanuis, žodžiu®. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 75c
Galima gauti “N A U 

HF'NU” Administraci- 
1739 So. Halsted Street

fron.es



