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Wilsonas skelbia kovą 
maisto lupikams

streikuoti kol visi jų reikalavi-l ) trunslu'lon Hleil v/Mh the post- 
. . i\ r i master at ('hicago, III. Aug. 9 1919

mai nebus išpildyti. Daugelis or | as ,.e(Illiie(1 |,y thu a. t of Del. «, 19)7

Lenkai paė
mė Minską

ganizacijų pranešė pačiam pre
zidentui, kad jos nepildys jo rei
kalavimo kol jų reikalavinfai 
nebus išpildyti.

Geležinkeliu dirbtuvių darbi-
V v

ninku streikas jau pradeda at-

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Price 2c No. 188

J AU LEIDO ATIDARYTI K AR* 11 I IIIATOAR 136,000 gyvuhil skerdyklti 
darbininku streikuoja

Rūpinsis nupiginti pragyvenimą Buvo sėdynė Lietuvos ir Balt- 
gudijos sovietų valdžios.

CIIICACrO. ^Policijos virši
ninkas Garrity išleido paliepi
mų, leidžiantį atsidaryti saliu- 
nams, bil Hardinėms, atletų 
kliubams, salėms visame riau- 
šis zonų, kudie buvo uždaryti 
neužilgo po iškilimui rasinių 
riaušių.

VIRŠ 3fi,000 GYVULIŲ SGER- ninkai puikiai išnaii^bja 
DYKLŲ STREIKUOJA.

PREZIDENTAS WILS0NAS 
KALBA KONGRESE.

Ragina suvaldyti pelnagaudas ir 
streikierius. Prižada išimti ta

vomis iš sandėlių. v

\VASHINGTON, rugpiučio 8.
Prezidentas \Vilsonas šian-

pragyvenimo brangumų pasakė, 
kad negali būti ramių sąlygų 
Suv. Valstijose ir visur kitur 
pasaulyje kol taikos sutartis ne-

' prezidentas
nesa-

mones, kokių bus griebtasi vald
žios, kad sumažinus brangumų 
pragyvi n’mo .ir padavė sumany
mus įstatymų sust^irlinimui

publika žinotų kiek iš jų pelno 
yra lupama. Tas žinias suteiks 
pirklybos, darbo ir agrikultūros 
departamentu ir generalės pirk
lybos komisijos tyrinėjimai.
Siūlo priėmimų naujų įstatymų.

Tarp prezidento rekomenduo-

sumažintas skaičius išeinančių 
traukinių. Tavorų irgi mažiau 
pristatoma Keliose vietose užsi 
darė dirbtuvės, kadangi ne
gauna žaliųjų medegų. Maisto 
pristatymas turi pirmenybę.

llgalainis prailginimas veiki
mo maisto kontrolės akto ir jo

nuli apie krovimosi paimtų ne
tik maistų, bet taipjau pašarų,

mo būtinas reikmenis.
Sustiprinimas parėdimų prieš

kui ta bausmė butų “įtikinaii-
rėsi, kad iš to galima gauti lik
laikines būtiniausias pasekmes, I Priėmimas parėdymų apie pa-

Prezidentas atsišaukė j publi
kų padidinti produkcijų.
Pastangos numažinti kainas.
Ką valdžia darys kovoje už 

nupiginimų pragyvenimo, pre
zidentas išdėstė sekamai:

Greitas justicijos departa
mento užvedimas bylų prieš

lybos visų tavorų, kurie nepildo

Keletas įstatymų apie stmdė-

taipjau tapo rekomenduota.
Persergsti apie streikų pavojų.

Kalbėdamas apie darbo situa-

da nors buvo šalies
Į blaivų

kontroliavimui ištekliaus ir 
nų.

nacijas odos, anglių, lentų ir 
audinyčių interesų, kurias val
džia mano gyvuojant ir kurios 
kelia kainas.

Sandėliai ir svirnai įstatymiš
kais žingsniais justicijos depar
tamento bus ištuštinti nuo viso 
perviršio drabužių, maisto ir 
kitų reikmenų, pasiremiant mai 
sto kontrolės aktu, draudži in-

protavimų.
“Aš manau, 

kraštutinesni 
/.uotų darbininkų galinus nusi
leis antrai blaivesnei minčiai ir 
kaip didelės masės jų bendrų,

jis, “kad

Aprubežiuos grudfv.

rikiečiai.

daryti šiuo kritišku laiku, tikrai 
padarys dalykus blogesniais, o

pačių ir dėl visų.
Į ‘‘Blogiausiu dalyku, fatališ- 
į kiaušiu dalyku, kokį galima pa- 

gabenimų. daryti dabar, tai sustabdyti ar 
‘pertraukti produkcija ar truk- į svetimas .... , . ...xi-. .. v .. , ... . dyti salies geležinkeliams ir lai-salis ir svirtinių salių kreditai < ,v ? .

- . • . . . . . vanis išdalinti tavorrs.
ti ir kontroliuojami y 
tikslu mi|xiginti kainas

jautiems maisto Europos žmo
nėms nebus .tftsakyia, gabeni
mas užrubežin. bus sumažintas 
ir kviečių derlius, kuris nebu
vo tokis, kokio tikėtasi, varto
jamas bus su tinkamu atsargu
mu. /

GELEŽINKELIŲ DIRBTUVIŲ 
DARBININKAI TEBESTREI-

KUOJA.

Geležinkelių dirbtuvių darbi- 
( ninkai tebestreikuoja, nors pre
zidentas Wilsonas paskelbė, kad 

. jis nesvarstys algų pakėlimo 
Į klausimų, kol jie nesugrįž į

Publikai nuolat bus praneša- darbų. Chicagoje vos tik 450 
ma apie buvimų maisto ir kitų ' darbininkų sugrįžo į darbų. Ki- 
reikmenų, kurių negaunama de-! tuose miestuose irgi negeriau, 
lei krovimus pakėlimui kainų ir Gal tik poroje n,liestų darbinin- 
apie kainas, kokiomis pardavė- . kai sugrįžo, kitur visur 
jai perkasi tavoms, taip kad ninkai

darbi- 
stre.ikuoja ir ketina

True translatinn filed with the post- 
mastei- at Chicago, III. Aug. 9 1919 
•s reuuired by the act of Oct. G, 1917

BELGIJOS ATSTOVAI RATI
FIKAVO TAIKĄ SU VOKIETI

JA.

PARYŽIUS, rugpiučio 8.
Žinios iš Varšuvos sako, kad 
laikraščiai skelbia, jog lenkų 
kareiviai užėmę Minsko miestų.

(Minskas yra už 200 mylių 
nuo Lenkijos rubežiaus ir už 
100 mylių nuo Vilniaus. Kada 
lenkai užėmė Vilnių, į Minską 
persikėlė Lietuvos ir Baltgudi- 
jos sovietų valdžia).

NUŠOVĖ MERGINĄ IR PATS

PEORIA, III., rugpiučio 8.
John Pickerell iš Dės 

>‘an<(ie Irinoj įmonių 
Dry (toods sankrovoj, 
dirbo, trimis šūviais

Moines

kur ji 
nušovė

BRUSSELS, rugpiučio 8.
Belgijos atstovų butas šiandie 
vienbalsiai ratifikavo taikos su

fene translatinn fUrd with Ihe post 
inaslcr at <'hi ago, III. Aug. 9 1919 
as required b v the art nf Oct. (». 191"

HOLANDIJA PAŠALINS VO
KIEČIŲ DEZERTIRUS.

1IAAGA, rugpiučio 8. Pa
sak Vadcrland, vokiečiai dezer- 
tirai, viso skaičiuje apie 7,000, 
kurie atvyko į Holandijų laike

Triie translaHnn filed witb the pnst- 
master at Chicago, Iii. Aug. 9 1919 
as reųiiircd by the net of Oct. 6, 1917

ANGLIJA IR AFGANISTANAS 
PADARĖ TAIKĄ.

niirė ant vietos, o jis dar guli li- 
gonbutyj, bet turės mirti. Viena

sužeista. Priežastis i 
lės meiliški dalykai.

LONDONAS, rugpiučio 8.— MERGAITĖ NUŠOVĖ VYRĄ IR 
SAVE.

cialiai paskelbia, kad taikos su
tartis tapo pasirašyta šįryt.

, (’"♦!<'. b’Hnsintinn filed wi h the pnst 
inastcr at Chicago, III. Aug. 9 1919 
is leųuired by thę act of Oct. •». 5917

SMERKIA PASKIRIMĄ JUOZO 
VENGRIJOS VALDONU.

LONDONAS,, rugpiučio 8.
Lare, kuri turėjo sunaikinti

Priežastim tam yra, jog 1 lo-. kaizerizmų, kaip išrodo, persi- 
landijos įstatymai reikalauja, | keičia į karę atgaivinimui mo

narchijų; Hapsburgų namas bus 
sugrąžintas; karalių biznis iš- 
naujo pastatomas ant kojų.’’

Taip radikalis London Herald

CHICAGO. — Gcrtrudc Hoff- 
man, 129 N. Campbell Avė., 
Turbūt ketvergi savo kambary
je nušovė tūlų Jobu La\vrcnce, 
paskui parašė 21 puslapių laiš
kų prokurorui, kuriame apkalti
no nušautąjį ir dar kitų vyrų, 
Robcrt Aleff už jos nupuldimų, 
ir tada išgėrė nuodų. Jų lavonai 
rasta vakar. Ant kiekvieno pus
lapio laiško buvo parašyta 
“Pakarkite Bob Aleff.”

tik su svetimos šalies pasportu,

jos) pasportu neturėjo. Jie turė-

mirtį, bet dabar Vokietijoj yra 
paskelbta amnestija. Vadcrland 
nieko nesako apie buvusį kaize
rį ir buvusį kronprincų, kurie 
taipgi atvyko j Holandijų kaipo

bės, su pilnu sutikimu ir užgiri- 
mu talkininkų valdžių komisi
jos.

“'lai yra priemonė pilnos ban
gos reakcijos,, ant kurios užhpo

NAUJAS PASIKĖSINIMAS
PRIEŠ DARBININKUS.

Teismų pagelba nori sunaikinti 
darbininkų unijų.

Trae transiannn meo ’vnh ihe »«»>••♦ 
inuslcr at ('hicago, III. Aug. 9 1919 
ts reijuired by the act of Oci ♦». 19 17

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
GAUS 7 VAL. DARBO DIENĄ.

Gana keista, bet ir London 
Tinus beveik taip pat aštriai 
atsiliepia apie erzhercogo pasi

LONDONAS, rugpiučio 8.
Atstovų butas šiandie priėmė bi- 
lių, kuris įveda 7 valandas dar-

“Talkininkų atstovų sauvališ- 
kas delegavimas valdžios erz- 
hercogui Juozui išrodo nužvelg-

monarcliistinio gaivinimo, su-

WATERL()0, Io\va, rugpiu
čio 6. — Pasekdamas garsių 
Danbury bylų y>r^?š skrybėlių 
darbininkų unija, John Deere 
Co. iš Moline, III., savininkai 
Waterloo Gasoline Engine Co. 
patraukė teisman International 
Machinists unijų, jos organiza
torių, viršininkus ir narius, rei
kalaudami iš jų $400,000 atly
ginimo už sulaužymų kontrakto 
tarp darbininkų ir samdytojų. 
Viršininkai yra kaltinami kons
piracijoj suunionizuoti dirbtuvę 
permainyti darbo valandas ir

vo, rekomendavo 7 vai. darbo 
dienų dėl dirbančių po žeme an
gliakasių, vieton 8 valandų, 
nud liepos mėnesio šių metų iki 
liepos, 1921 m., kada šešių va-

jei
uis

leis tai padaryti ekonomi- 
įndust rijos padėjimas).

AREŠTAVO 4 FINUS.

NEW YORK., rugpjūčio 8. —

nūs, kuriuos ji kaltina esant an
archistais, nes jie vedę revoliuci-

suor
ganizavimui da^ neprigulinčių 
prie unijos darbininkų, kurie ir- 

Reikalauja mayoro nuosprend- gi prisidėjo prie streiko.
žio apie gatves sperdyklose.

Kariuomenė jau ištraukta iš 
skerdyklų.

CHJCAGO. Miesto mayo- 
ras Thompsonas, kurio unijų 
viršininkai jokiu budu negalėjo 
rasti per dvi dieni reikale iš
traukimo policijos ir kareivių iš 
gyvulių skerdyklų, netikėtai 
“atsirado”, kada šįryt sustreika
vo virš 36,000 darbininkų, pro
testui prieš laikinių skerdyklose

raliu adjutantu Dickson ir pa
skelbė vakar vakare, kad karei
viai tuojaus bus ištraukti iš

lieka. Darbininkai ir jos nenori.

kti, skerdyklų darbininkų strei

nijų viršininkai buvo nuėję pas 
mayorų ir pareikalavo, kad jis 
taipgi išduotų savo nuosprendį

jos yrav ulių skerdyklas: ar 
privatiniais kompanijų keliais 
ar viešomis gatvėmis.
bus pripažintos viešomis ir taip 
bus paskelbta, darbininkai nesi-

Jei jos

gatvių. Bet jeigu jos yrą-ųiriva- 
iiniais kompanijų keliais, dar* 
bariukai ir toliaus streikuos, kol 
paskutinis policistas nebus iš
trauktas nuo tų gatvių. 'Bet jei 
jos yra viešos gatvės, tuosyk 
darbininkai galės jose vesti agi-

privatiškos.

ra atidarytos. Šįryt unijų vir
šininkai turės pasikalbėjimų su 
policijos viršininku apie buvimų 
policijos skerdyklose, o po piet

visuotinas darbininkų susirinki
mas, kuriame bus apsvarstytas 
mayoro ir policijos atsakymas ir 
bus nutartas streiko tęsimo kiau 
simas.

Dabar darbininkai dės visas

Daug skeryklu uždaryta.
Streikas suparaližavo visas 

skerdyklas. Beveik visos sker
dyklos net ir didžiausios turėjo 
užsidaryti, ir tik poroje sker
dyklų dirba keli šimtai darbi-

dyklas:
Roberts and Oakes, uždary

tos, 100 darbininkų streikuoja, 
Boyd and Dunham, uždarytos. 
500 streikuoja, Millcr and Hari

toru Packing Co., uždarytos, 700

ing Co 
kuoja.

800

tos, 1,500 streikuoja.

darytos, 350 streikuoja.
Louis Pfalzer Packing Co., 

uždarytos, 200 streikuoja.
Oppenheim Casing Co., užda

rytos, 150 streikuoja.
Brennan Packing ('.o., 100 su-

Libby, McNeil and Libby, virš 
2,000 streikuoja.

S\vift and Co., tarp 7,000 ir 
8,000 streikuoja.

Hammond Co., uždarytos, 
3,(MM) streikuoja.

Armour and Co., 8,500 strei
kuoja, 300 dirba.

Morris and Co., 5,(MM) strei
kuoja, 1,900 dirba.

\Vilson and Co., uždarytos, 
5,000 streikuoja.

STREIKUOJA.

MILVVAl KEE, Wis., rųgpim 
čio 8. šiandie sustreikavo a- 
i)ie 600 darbininkų Cudahy
Bros. Co.

to uni-

DANIJOS VĖLIAVA.

Danijos vėliava baltas kry
žius ant raudono lauko yra 
seniausia iš visų dabartinių Eu-

jos. Jei erzhercogas Juozas pa
statomas valdžion Budapešte, 
tai kodėl buvusia karalius Karo- 
liūs, ar kitas narys\jo šeimynos 
neturėtų būti įstatytas Viennoje, 
ar nariams įvairiu Vokietijos 
dinastijų nesugrąžinta jų sos
tai?’’

Beveik visi Londono laikraš
čiai smerkia paskirimų; nė. vie
nas lakraštis negina jo.

ISPANJįJĄ Už TAUTŲ 
LYGĄ.

MADRIDAS, rugpiučio 8. — 
Parlamentas šiandie priėmė įne
šimų, kad Ispanija įstotų tautų

darbininkais.

GRASINA ANGLIAKASIAMS.

SPRINGFIELD, III., rugpiu
čio 8. — Illinois angliakasių vir
šininkai paskelbė, kad jei ang
liakasiai Belleville distrikte tuo-

nijos kortos, t. y., bus pašalinti 
iš unijos.

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; nedidc 
lė permaina temperatūroj.

negrus ir kitus dar neorganizuo- nietais, kada jis ėjo su savo ka- .11**1 ••• *1tus darbininkus ir jie nenori, ’ riuoiliene prieš Lyvus. Jis buk 
kad esanti skerdyklų policija ‘ nwtcs regėjimą —- balta kryžių

Darbininkų solidarumas.

' susiorganizavę ir kokia didelė

dangyj. Po to laimėjęs mūšį, ir 
todėl liepęs uždėti baltą kryžių 
ant vėliavos. Po šita vėliava 
tris šaljs: Danija, Švedija ir 
Norvegija, buvo susivienijusios 
(langiaus kaip per 500 metų,

streikas. Jis tapo paskelbtas ne i 
už kokius ekonominius reikala- 
mus ir nors tik užvakar po piel 
nutarta jį paskelbti, vienok jau 
šįryt 36,000 darbininkų, kaip 
vienas, prisidėjo prie streiko. Vi
sos skerdyklosn yra paliestos.
šį streiką organizuotieji darbi- iš jo $50 kurie buvo registeryj;

UŽMUŠĖ Už $50.

CHICAGO. — Nežinomi plė
šikai vakar užmušė l'rcd Ben- 
der, šiaučių, sankrovoje prie 
456 So. State St., kad atėmus

!    -    - -     ' -     ——■     .............................................................................................. -■       J..       

Ryto-Visi i Naujienų Pikniką!
Puikiame GARDNER’S PARKE, 123čia gatvė ir Michigan Avenue

Kalbėtojai: P. GRIGAITIS, Naujienų Redaktorius, ir Adv. K. GUGIS. — Skambios Chorų dairios. — Deklemacijos. — Įvairios pramogos. — šokiai.
Ka p nuvažiuoti: Iš visų dalių miesto važiuokite iki State St., ten paimkit karų su parašu 119 ir važiuokit iki 119 St. ir Michigan Avė., ten, su tuo paėiu transferiu paimkit kitų karų ir 

važiuokit tusiai Michigan Avė.; tas karas davėš iki pat daržo vartų. Keliaujančiųjų patogumui, gatvekarių kompanija sutiko leist daugiau karų. — Labai puikus kelias automobiliais.
. • < •

I
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Meilė ir Duona
Augustas Strindberg.

juk jaunystė tik kartą eiti gyve
nime! Bet dabar viskas eis ki
taip!-

Ant rytojaus notarius nuvyko 
pas savo draugą, kad pastarasis 
apsiimtų būti užslovu. Ma-

mokėta! Mėsininkus reikalauja 
pinigų, vežėjas grąsina, - sun
kti, vienu žodžiu!

— Tai ir viskas? Ryto jiems 
bus išmokėta iki paskutinio e-

Ii liek, kiek moka kili. Ar neuž
mokėjo kapitonas šimtinę?

tė, pasilikęs dviojuose tuščiuo-

tų! Bet ką ji veiklų tuščiuose 
? Ni^ ftei jau te- 
taip, kaip yra. Jaigul jau buna

porą!
Pačiai

porą kurapkų ir už astuonias
pasitaikydavo pirkti

naį pastebėjo: “'Tiesa, pereitą 
žiemą buvo labai snieginga.'

Taip, bet juk turi sutikti su 
tuo. kad tai gan pigiai.

die, tai ryto lieki tėvas, prisieina 
pagalvoti apie išlaidas! Toki 
jau ir mano mintis, drauguti. 
atsakė draugas, dėl los prie
žasties aš negalėjau apsivesti;

dvi tokių niekų ! Ryto jiems bus 
išmokėta iki paskutinio vro, bet 
užtat jie nustos klijentą! Bet ga
na apie tai kalbėti. Geriau eiki- 
va pasivaikščioti. Nereikia vežė
jo! Davažiuosime iki Zoologinio

re toki plonutė, plonutė, kai 
mergaitė. Veidas truputį išblyš
ko, bet lai jpi pritiko.

Ateina uošvis ir kalbasi su 
Liudviku.

vaikais kol-kas užbaigta! sa

le tik jis butų patenkintas! Bet

Liudvikas buvo sotus nuo ku
rapkos. tai jam nesmagu darė-

kahkamai pinigų I
Po to notarius nebegalėjo ko 

nors reikalauti. Sunku buvo pra
šyti iš viengungio pagelbos sa
vo vaikui; viengungio, kuris 
biednumo delei negalėjo turėti 
šeimynos . Ne, jam

li- jiedu nutraukė į Zoologinį

gambrą ir paėmė atskirą kam
barį, tai jaunimas pradėjo šnab- 
ždėties. “Jie mano, kad lai intri-

truko drą-

namo. pati

košcs, kiek norėti’, kad tuo bu-
pranešė, kad pas jį 
du ponai.

akiniais? Na, žinomu, tai leile 
mintai, draugai iš Vaksholmo.

kas diena, bile tik pati ne-

nos sukimos, vėmimai, skaus
mai. Mažas šaltis — tai ir vis
kas Bet vėmimai nesustojo. 
Hm... Ar tik ji nesuvalgė ko- 
nors nuodingo? Gal tai nuo’va
rinių puodų? Pašaukė daktąrą. 
Pastarasis nusišypsojo ir pasa

tenantai, bet apyseniai žmonės!
Dabar aš žinau: seni Up

salos draugai, reikia manyti, do
centas P. ir adjutantas K., ku
riems užsinorėjo pamatyti, k.’in 
gyvenasi vedusiam Liudvikui! 

ko. i,.. u
Stockbolmo!

daiktas’ Kokiu

lai nuo miegamojo kttnlbario 
popierų, juosi' tikrai randasi

m ui!“ Nuodų nėra! pranešė 
aplit korius. Ar ne, keista? Po
pieriuose - ir nuodų nėra! O 
pati vis sirgo. Jis pasiktiise

su pačia, štai kaip! 'Tai niekis, 
karšiame vandenyj palaikyti 
kojas, ir atliktas kriukis!

Dar mėnesiui prabėgus, aku
šerė pranešė, kad viskas eina 
kaip reikia“!

bet taip greit! Bet jeigu taip — 
linksminkimės., Pamąstyk — 
mažiukas! Ura! Tu busi mama,*

Dabar įjjis
susirado sau

korektoriaus vietą. Dvyliktoj va

čiu laiku jis galėjo pildyti savo

nališka!” Bet pačiai tatai nepa
liko. O rezultate koki bila!

lima nusipirkti už tuos ( pini-*

mėnuo už nie

lyk lėliu.

tds. 'Gyvenimo l'itikmens Ipab- 
nmgo. Sunkus laikai artinasi!

nė vertimui! Žmonės persiėmė 
materializmo dvasia. Jie nebe-

perkasi maisto. Kokius nelemtus 
4r prozaiškus laikus |

kad jie buvb apdriskę ir kiek— 
vienas turėjo lazdą. 

Lazdą! Hm. .. c

tu' žūsi.
Kolkic keisti žodžiai! Ar 

aš nevedęs? Ar mudu nemyliva 
vienas, kitą? Ar-gi nevalia turė
ti vaikų?

Galima, bet reikia turėti 
jiems ir duonos! Jaunuoliai mė-

visa tai malonu; bet atšaIi, 
komybė!

Ir j lis, uošvi, virtute matė

Ant galo, jam buvo pavelyta 
lankyti pačią ir dukterį kartą 
savaitėj, ir (ai esant pašaliniams. 
Subatvakariais jį guldydavo ka
maraitėj, kuri radosi šalę uošvio 
kambario. Nedėlios vakare rei
kėdavo iva^iuotį nlicHtan/ nes 
panedėliais išeidavo laikraštis.

Al .tikindamas su pačia ir 
savo kūdikiu, jis jautėsi nelai
mingiausiu žmogum... O ji!

kai. Pražuvo idealai!
prisieis mokėti ištisus dvide- 
šimtsis m?ir' O paskui? Ir pas-

Illllllllllllllffl
Specialis pasiūly
mas Pennsylva- 

nia Non-Skid
• ‘—yTires.

30x3 — 14.60
34 n 4 — 24.90.

Garantuotu 5000 mylių.
SOUTIDVĖST T.IBE CO., 

2040 \V. 35th St. ir 3177 Archer Av.
Tol. MeKinley 1 19

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiroiyiiiiiiiiiiN
Telephone Yards 5032

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

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

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

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 0-9 va
kare. Tel. Canal 4307

jaunų žanonfifca^rdįh jausliosJ kui Jis negalės užlaikyti pačios' 
Bet teismo antstolis nesiskaitė j įr vaiko. O viltįs? Jokių] Jeigu 
su mdiiėmĮis. Jis aprašė visą 
turtą, o tatai reiškė bankrntą.
Atvyko uošvis ir pasiėmė dukte
rį. Liudvikui liepta nesirodyti 

prisieina iki to laiko, kol jis nesusiras sau

Jis nie- pas. Vežėjai nebenori važinėti 
ku bildu negalėjo klasiprdtėti, notariušv už dyką į Zoologinį 
kas jie buvo per vieni! I’uš- Sodą, pasirodo, kad ir jie tu-

Tarp kita ko, jis davinėtojas balinai

Bet jis. jautėsi taip-pat, kaip jau
čiasi tėvai, sužinoję apie jų duk
terų suvilimą. Jis paskolina me
tams savo dukterį jaunam žmo
gui, ir gauna ją atgal “sutrik
ta“! Ji, suprantama, norėjo gy

žemuogių suvis pusdykiai 
m t juokinga ir kainą minėti!

Pagalvok, lik pusantros 
kronos šiuo laiku!

Liudvikai, Liudvikai, prie 
nieko gero neprives lokis eik
vojimas pinigų!

Prisiartina svarbi diena; die
na krypsta vakarop. Jis užsime-

kai!

siandie

skola ?
Taip, bet kokiomis gi romis

kalbėjus! Puikios žemuogės, ar

si! ra m i mis skolininkus. Ant 'ga
lo jis laiko glėbyj dukterį!

Tuosyk jis pravirko, nes su
prato, koki didelė atsakomybė 
guli ant jo pečių. Tuo tarpu 
nervai jo galutinai suįro. Jis ga
vo v.ertimą, bet (negali dirbti, 
nes nuolat prisieina eiti tai šian,

alvažiavo miestan, kad 
šus linksmą naujieną.

prane-

Smagu girdėti, atsakė
uošvis. — O duonos ar turi vai

algos neužteko pragyvenimai. Turbūt, pinigu reikia?

vyno? ka? Lina! atnešk 
vyno! Balto! Pirmos rų-liuoti? Juk tai bus vaikas, kitaip 

ir negi li būti!
butelį
širs!

iPo
pati ir pasakė, kad turinti ką- 
lai pranešti, tik nepyk!

PIRMYN MIŠRUS CHORAS IR L. S. S. 81 KUOPA.
NEDĖLIOJ, RUGPIUČIO (AUG.) 17, 1919 

G. M. CHERNAUSKO DARŽE, 
LYONS, ILLINOIS.

ir vyno. Naluralio vyno 
šešias kronas butelį!

i

z

A. HERMANAS
LIETUVYS

MALEVOTOJAS IR 
POPIERUOTOJAS
529 N. Kedzie Avė.

Chicago, III.
Tel. Kedzie 971

Tclcfonuokite po 6 v. vak.

DR. A. MONTVIB
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. VVashington St., Marshall 
Fiela Annex, 18 flioras, Suite 
1827. Telephone Central 3362. 

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halfttcd Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakarei 
Rezidencijos telefonas West 0126

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseiand, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

uošvis numirtų, tai pati ir vai-( L

l'iesą pasakius, tas turtas nie-

Kokį baisu nuobodumą ji:

Tokiu budu Liudvikui vėl pri
siėjo pasilikti vienam ir žiūrėti,

jis nebuvo >*žWmlkėjęk už Ra
kandus. Ak! Du ponai su aki
niais pasiėmė lovas; varinius

geisti uošvio mirties!
O, kokis žiaurus gyvenimas, 

kuris visiems gyvūnams duo
bi mar. /), tik neduoda jo žino

ti

Va’andos nuo 4 iki 7 vali 
vakare.

Or. S. Biežis
Telefonas McKinlcy 4988

Kok baisumas, kokis žiauru
mas, kaip biauru, kad gyveni
mas nesuteikia žmonėms kurap
kų ir žemuogių! Kokis žiauru
mas! Kokis žiaurumas!

organas

Pranešimas, pargryžus 
Francijos Chlcagon laikii 
priiminėju ligonius savo į 
gyvenimo vieloj 3125 \V. 
St., arti Kedzie Avė. n: 
greitai bus gatava, atidary 
ofisą ant piet-vakarinio ka

2-ras MILŽINIŠKAS

PiknikaS'
Kokio dar Chicagiečiai nėra 

matę, parengtas
WEST S1DE LIETUVIŲ VIEŠOJO 

KNYGYNO 
Susidedančio iš 13-kos draugijų 

NEI),. 10 I). RUGPIUČIO-AUG., 1919 
NATIONAL GROVE DARŽE 

RIVERS1DE; ILL.
Pradžia 9 vai. ryte. Inžanga 25c y

SillillOIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

AMER. LIET. TAUT. SANDAROS

SANDARA
Puikiausiai nušviečia lie
tuvių gyvenimą visam pa
saulyje ir uoliausiai gina

darbininkų reikalus. Metams
$2.00. Skaitykite visi. Vieną

numerj siunčiam pažiūrėt dykai.

SANDARA*;
366 W. Eroadvvay,
So. Boston, Mass.

Ant seriją eis 25 dalykai dėl dovanų, vertės $2J)0 
ir darže dar bus serijos pardavinėjamos^ 

EXT RA! EXTRA! EXTRA!
12 Dalykų skiriama dcl lenktynių vertės $50. 

Bus lenktynės: vyrams, moterims ir merginoms.
Ir taipgi dar tie gaus DOVANAS-^PHIZES, 

kas bus už visus storiausias, didžiausias; kas pir
mą bulve nuskils, krajflvas vyžas nupins ir kas 
augščiau per virvutę peršoks ir kas pirmiausias 
su kiauliniu nubėgs paskirtim vieton, kas pirmas 
atras savo Čcverykus ir apsiaus, tie gaus DOVA
NAS—PBIZES.

Nuoširdžiai užkvieėiaine visus lietuvius ir lie
tuvaites ant šio milžiniško pikniko, nes kas at
važiuos tai tas ir laimės, o kas neatsilankys iš
gintos graudinsis, už tai visi atsilankykite, nes 
grieš puiki muzikė įvairiausius šokius.

Kviečia visus KOMITETAS.
P. S. Iš visų dalių miesto važiuokite iki 22- 

rai gatvei, ir 22-ra gatpk iki sustos, o iš ten paim
kite LaGrnngc karus/Kurie atveš iki daržo.

Pirmas Didelis Piknikas Su Programų —<K

ir taip visokių pamarginimų. 'Todėl kviečiame visus, senus ir jau-

Gerbiamoji ( bieagos visuomenė, šis piknikas skirsis nuo kitų 
pikniku, kuriuos tamstos matėt ir girdėjot, nes jame daliVaus visi

nūs atsilankyti ant šio pikniko, 
prie geros, J. Grušo orkestrus.

PASARGA. Važiuokit bite karais iki 22 St., o 22 St. karais į 
vlikarus iki sustos, ten paimkite Lyons karus, kurie davež iki daržo.

Kviečia KOMITETAS.

UIUMBUB

* *M

RAS DIDELIS NAUJIEN.
RENGIA NAUJIENŲ BENDROVĖ

Nedelioj,

Rugpjučio-Aug. 10 d., 1919 FUI 'u?
u.

Gardner’s Park Darže
123čia gatvė ir Michigan Avenue.

a

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

nikas butu iltir gražesnis Ir linksnieniš' negu buvo pirmesni Naujienų Ben
drovės piknikai.

Gardnors Park Daržas, kur dabar bus šis Naujienų piknikas yra puikiau
sias. šokių vieta yra valoma ir iškarstoma — slidinainif. šokant nedulka. 
Pats daržas yra didelis ir labai Švariai užlaikomas. Kiekvienas atsilankęs 
turės progą pasimatyti su savo draugais ir draugėmis ir praleisti tyrame ore 
snukiai laiką.

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

'Atvažiuokite visi. Kviečia RENGĖJAI.

Pradžia 10 va. lyto. Iki vėlo vakaro Pastaba kaip nuvažiuoti: Iš visų daliu miesto važiuokite iki State St. 
ten paimkit karą su parašu 119 ir važiuokit iki 119 St. ir Michigan Avė., ten, 
su pačiu transferiu paimkit kitą karą ir važiuokit tiesiai Michigan Avė.; tas 
karas daveš iki pat daržo vartų.

4. ,
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t KORESPONDENCIJOS
ševikai" užvaldysią kuopą.

Laukėm su nekantrumu, ka
da mums reikės pasiduoti “pro
letariato diktatūrai".

Skaitytoju Balsai
dagi su pasididžiavimu maršuo- 
ti buržuazinėse demonstracijo
se.

Draugai darbininkai! Atmin
kime, kad musų pasiliuosavimas 

Draugės ir draugai darbiniu- turi būt musų pačių darbas. Vi- 
kai! Ketverių metų skerdynės so pasaulio darbininkai veda at- 
pasibaigė. Milijonai jaunų vy- kuklią kovą su išnaudotojų kle- 
rų užmuštų ir sužeistų. Del u- sa. Argi nelaikąs mums visiems 

pradėti protauti? Argi nelaikąs 
ir mums pradėti rūpintis savo 
klesos reikalais?

¥

Draugai, darbininkai, - pa- 
meskime rėmę savo klesos prie-

KEVVANEE, ILL.

| * t Are i kita* Marnc skyriuje 
nuomones Redakcijų neatsako.}

Atsišaukimas į darbininkus.

lijonai darbininkų klesos vyrų, 
moterų ir vaikų vargą kenčia. 
Karė už “demokratiją" atnešė 
didelių laisvės suvaržymų, per
sekiojimų ir neapsakomo išnau
dojimo. Kapitalistų žadėtoji lai
svė, laimė ir gerovė virto neini-

Užtat darbininkai, nebegalėda
mi ilgiau pakęst jungo visur pra 
dėjo organizuotis, ir stoja ko
vot su savo engėjais, kuriems 
tarnauja švino kulka, policinio 
lazda ir kalėjimai. Klesų kova 
kaskart darosi smarkesnė. Strei
kų bangos visose pramonijos ša
kose. Darbininkai visur orga
nizuojasi, bet dar tūkstančiai jų 
yra, kurie visai nesirūpina sa
vo klesos draugų gerbūviu ir 
lenkia savo sprandus prieš iš
naudotojus. Kad pasirodžius iš
tikimais )verga\is piddandiosi.os 
klesos ant pašvilpinto kapitalis
tišku bernų sutinka mielu noru.

buržuaziją ir jos politikierius, 
kurie rūpinasi tik savo krūme
liu f ’ dabartines Išnaudojimo 
tvarkos palaikymu, šalyn jie

Lai'gyvuoja kiekviename miešti

organizacijos. — V. V. Petraitis

MILWAUKEE, VMS.

Audra giedroje.

Jau buvo rašyta Naujienose 
(175 num.), kad bolševikai ren
gias šturmuoti SLA. 177-tą kuo
pą. V. Valiukevičius, vaikščio
damas pas narius, gyrėsi, kad 
nuo ateinančio susirinkimo “bot

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu i

viską Valstybinė Banka Amerikoje

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

siriniH^lė grtnai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban 
k«»s Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupi,m uosius pinigus i štą Tvirta Lietuvišką Ranką, 
kur yra gvai anluojama, kad ji>sv pinigai yra Raugini padėti ir bus 
temokėti anl pareikalavimo

3 nuošimlia mokama už padėtuh pinitrns
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban 
kinius reikalus.
įlankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 rv»o iki 
I2d. Utarninko ir Subalos vakere iki 9 vai. vak.

VYRIAUS Y BE:
JONAS R. BRENZA. Pirmininkas IUI II S C. RRFNZA Kasierhis 
H >NAS KROTKAS, Vice-Pirm S. A. SZYMKėAVICZ, Vice-Prez

DIREK TORIAI:
•t»V\S KROTKĄŠ
ZIGM. BAICZIKONLS
JUSTIN MACKEAVICH 
H i il b C. BRENZa

JONAS B. BRENZA

\NT ENZBIG1EL
ST. SZYMKI FW.CZ

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

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FED RAL RESERVE SYSTEM

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

čia valandą jau laukėm tos au
dros giedroje, kada broliai per- 
,vers kuopą. , Perskaičius nu
tarimus, prasidėjo diskusijos a- 
pie suspendavimą tų žmonių, 
kas vartojo kuopos antspaudą 
ant kitos draugijos baliaus. Po 
apsvarstymo nutarta panaikin
ti tą spendavimą. Čia “bolševi
kai" pamatė, kad jiems neinasi, 

i kaip buvo suplanavę. Norėta 
suspenduoti organizatorių ir ki
lus valdybos narius, o kuopos 
vairą patiems užgriebti, bet nie
ko nelaimėjo.

kalendorių 1920 metams. c

Išvažiavus vico-pirmininkui 
jo vieton tapo išrinkta J. Ban
kus.

Pabaigoj bolševikai buvo pra 
dėję duoti skundų, bet visi bu
vo atmesti. Taip audra gied
roje ir neįvyko. Susirinkimas 
ramiai užsibaigė. Kaikurie buvo 
neramus, kad negalėjo “štur
muoti" tatai žadėjo tą dalį pasi
laikyti sekamam LDLI). susirin
kimui. Pagyvensime, pamatysi
me, ką jie nuveiks. — Narys.

CLEVELAND, OHIO.

Bugp. 2 d. buvo Jaun. Soc. 
Lygos 4 kp. susirinkimas. Kuo
pa narių turi daugiau kaip še
šetą dešimčių, o susirinkime l * *
dalyvavo vos vienuolika! Kodėl v* »
Iii k mažai narių dalyvauja su- 

i šit tukimuose, nesunku atspėti: 
nėra draugiškumo, nėra nuosa
kesnio supratimo, kaip tvarky
tus viduje kuopos, štai, kad ir 
ta maža grupelė (11) draugų, 

j brsverstydanU klausimą, kaip 
lūžint resuoti draugus, kurie ne- 
Isilanko į susirinkimus; kaip pri- 
i traukti prie kuopos pašalinius 
j jaunuolius, taip įsikarščiavo be
siginčydami, kad rodos jie sė
di ant žarijų... O susirinkimo 
tvarka - et, kam ji? Ji jiems 
nepažįstama. Je, vyrai dedasi di
deliais žinovais visako, kas anl 
žemės kamuolio yra, o betgi to 
pe.prtis(| tusio dalyfko / susi
rinkimu tvarkos - - nežino, c

Lkl. Jaun. Soc. Lyga... Na
riais gali būti tie, ar tos, Šiuo L") 
iki 30 metų amžiaus. Vienok,

rinkimuose, tokių jaunuolių ne
simatė. Visi surembėję vyrai iš 
LSS. 3čios kuopos. Kiti sako, 
kad lygiečių esama ir labai “jau
nų",, dagi lokių, kuriems dar e- 
sa plaukai ant galvos neužau- 
gę...

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

<u o j * < "a* darios

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO,

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILVVAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood 8ta.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilna “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—0 
Utarninkais, Ketvergais Ir 
Subatomis 9—9.

^rMRVSSIAN^
* ’RKISH v

TH W-''
ITHSA

Pas mus jau nuo senai “sau
sa", o betgi mylėtojai “šlapumė- 
lio" kartais taip “sušlampa", 
krd dagi visoms “keturioms" 
tenka pavaikščioti. Sakau, kur 

ir gauna liek daug prisilak-

.Jeigu taip vadinami tamsuo
ti tiek prisibuzytų, well, ne

vertėtų daug (lomos atkreipti, 
b t kuomet ir -------------------
nieriai tatai daro, tai jau nega
lima tylėt. Liepos 27 d. Mirtos. 
Choro piknike keli jų taip misi-1 
taisė, net ožkinukės turėjo temp

KAIRIASPARNIŲ" PELKfiSE

“tik- 
veni

| ?*Ki1|i|r^isparni^iT pasistatė 
naują Babelio bokštą. Pasekmė 
to yra tokia: vieni jų liko “kai
rieji reakcionieriai", kiti — men 
kute pabėgėlių grupelė, kitaip 
sakant Vpčlkė“, Prie pirmųjų 
puikia ūso llvasįškahail is- 
parnių vadas Fraina; prie ant
rųjų -- self stiied “revoliucio
nierius", Stilsonas ir Ko.

Jie dabar kalba, kalba ir nie
ku budu negal susikalbėti.

Ir vieni ir kiti nor būti 
tais revoliucionieriais." Ir
ir kiti sako, kad tik jų pozicija 
esanti “tikra, neklaidinga." Bet, 
galų gale, abeji prisipažįsta, kad 
ji esanti — ta pati.

Kaip šitą išaiškinti? Labai pa
prastai. Buvusioje “kairiaspar
nių" konvencijoje, New Yorke, 
iš kurios pabėgo “revoliucionie
riai" Stoklilskis, Stilsonas ir ki
ti, buvo priimtas “manifestas", 
naujai partijai organizuoti. Iš- 
pradžios tūli pabėgėlių (ypač 
Micbigano delegatai) labai prie
šinęsi tam “manifestui." Bet ka
da jie — nepajiegdami užkariau 
ti naujojo “kairiasparnių" cent
ro — pabėgę, tai patįs jį priėmę 
ir paskelbę savo spaudoje.

Taigi dabar ir vieni ir kiti: 
skelbia tą patį, bet ... Vieni jų 
liko “kairieji reakcionieriai", o 
kili — “pelkė."

Ištikrųjų gi, ir vieni ir kili jie 
stovi toje pačioje “pelkėje”. Nes 
ir “kairieji reakcionieriai" ir 
“pelkijnii/*’ kieV bepa jiegdamfi

jus, ir rengiasi tverti savo poli
tinę sektą — komunistų partiją. 
Tik pirmieji — kaipo apsukres
ni - dar norį demoralizuol So
cialistų Partiją iš vidaus, o ant- 
trieji daro pastangų sutverti sa
vo sektą tuoj, “nieko nelau
kiant.’

Tik toks tarpe jų skirtumas. 
Ir, reikia pasakyt, visai menkas. 
Vis dėlto, jie. uogai susitaikyti, 
ir dabar ve — koliojasi kiek 
druti!

Tiesa., llicUaviškųjų “kairias-

tyli. Turbūt dar nedrįsta atide
ngti savo skaitytojams tą pelkę, 
į kurią jie pateko. Bet ankščiau

sistebėsinie, jei

r exlra-revoliucio- zaeM°Jc

nors daryti su tais išgverėliais, 
jie daro sarmatą mums visiems.

— Savoy.

kaip išrodo, tai tarpe tų “revo
liucionierių" susitaikymo nebus. 
Anglai “kairiasparniai", šiaip ar 
taip, nesutiks, kad Stoklitskiai, 
Stilsonai ir kiti liktų neapru- 
btžinoti bosai naujosios “kairia- 
sparnių" sekios. O pastarieji to 
kaip tik norėtų. Todėl visai ne

va rda n darbi-
ninku vienybės" jie suskils į dvi 
be si vieni jaučias “kairiasparnių” 
sektas.

Tokių dalykų dedasi “kairia
sparnių" pelkėse. Mums, socia- 

„ I listams, delei to nėra reikalo nė
I džiaugties negi siclotics. Mes, į 
kaipir iki šiol, privalome aiškiu-. | 
ti lietuviams darbininkams, jo- 
gi i jų išganinias yra ne toso pel- 

1 kęso, o tvirtoje jų klesos organi- 
?, pirmiausia socialistų 

organizacijoje. Ir juo greičiau 
mes tatai išaiškinsime, tuo dau-

I giau laimės lietuvių darbinin- 
1 kų judėjimą
žius jos pelkės, į kurias da 
lietuvių darbininkų įklampino 
prisidengusieji socialistų vardu 
demagogai. — Darbininkas.

t .'b■ ■ > ,uv. -}
I PIRMA NEdU PIRKSI, GAUK MUSŲT KAINAS 

ant Dury, Lentų, Rėmy ir Stogams l’opiery.
I SPECIALIAI: Maleva malevojimui stultŲ iš vidaus, pu $1.50 už gal.
j CARU BROS. WRECKING CO„
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liniukai mariną Lietuvos žmo
nės: jie ignoravę klerikalų at
sišaukimą į tėvynės meilę ir ki
lnu tnlvirins dalvkus. Tauti-

Tai yra tiesa, kad tautininkų 
politika ne gerą, o (blogą atne
šė badaujantiems Lietuvos žmo
nėms. Mes, socialistai, šitą sa
kėme senai. Bet ar ponai kle
rikalai geresni? Nieko pana
šaus! O kas skyrėsi savo poli
tikos reikalams dailį surinktų

Ino greičiau išd- badaujantiems šelpti aukų? Kle 
ugelį rikalai! Kas šelpė “nukentėju

sias" davatkas ir kunigus Ru
suose? Amerikos lietuvių kle
rikalų sėbrai!

Bet jie turi drąsos kaltinti 
lokius pat kaipir jie politikie
rius
puodą vanoja — abudu juodi.

Lietuviai darbininkai neuž-

KAIP JIE “ŠELPIA" BA
DAUJANČIUS. 

/.
’Jiicagiškis klerikalų

k ams.

orga-

tų aukų, ku-

tcbegulinčios Washingtone. Kle

tautininkus. Puodas
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ninkai atsisakę prileisti prie 
tų pinigų klerikalus. Ir dabar 
ve __ pasekriiės yra liūdnos. 
Pinigai tebeguli Washinglone, 
kuomet Lietuvos žmonės rei-

vieta
turim*

Už $50.00 arb« LAISVI.
BONDSA

nupirksi labai gražų 820(1.00 vertės 
Phonografą pasilikus) *ankrox 

mu mašina beveik nauja, pri 
jos randasi rinkim 
24 rekordų Ir de» > 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke j 
lėtą augštos klesos 
ihonografų, kuriuos 
nes parduosime u# 
ule pasiūlytą kainą 
♦ tai kad mes turim’ 

•rutiMtlnti
Mes taipgi
<ti50 player piano, 
rfarantuotą 10 metu 
ir vartotą tik 8 savai 

tęs. kur| mes parduosime už 8325 
JEI GYVENATE UŽMIESTY!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽ1AMF 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtina pro 
gu. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
W ESTERN FURNITURE STORAG1 
28)0 W. Harriaon St. Chicago, UI 
ktdara nuo 9 ryto iki 9 vai. NedA 

įlomis nuo 10 iki 4

..----- .....V,., ,, jau IV,

į rikalų organas nurodo, kad tau gul “broliai” klerikalai vely pa-1

Moterim i r Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai,—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison St. 

11 rytą iki 7 vai. vak.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyru ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant ui- 
sakymo siutai ir overkautai, valiau
sios stailčs ir konservatvvi modeliai, 
820.00 iki 845.00.

Yvrų ir vaikinu gatavai padaryti 
siutai ir overkutai 815.00 iki 828.00.

Vyrų kelnes 83.00 ir aukščiau.
Vaikų .siutai 85.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir over-

FuD dress, tuxedo, frock siutai.
• • H. #10.00 Ir aitkSAiaii 

kas vakaras iki M 'ai v»k 
Nedaliomis iki 6 vai vak SnbaO'

U eis# dinea Iki 10 vai vak
S. GORDON

— Lietuvis Darbininkas. 1415 So* Wa,^7igh/iw)2f,’,C<rO’ nL

Telephon» Roulevard 21«fl

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS 0—12 rvb

*30* R St. Chlraąo, UI

sidoiro po savo kromelį, vietoj
įnirš tų “Hevynės Lietuvos gel- smerkę tautininkus, ir pasižiu- kutų''gMO* i/mikš^iau' 
betojų" pasidarbavimo. Ateis ri ar visa tenai tvarkoje. Ir jie 
laikas, kada jie IS'iis pritempti turės išduoti atskaitų iš savo 

prie gėdos stulpo. O tas laikas, darbų. Wakc up! Teismo die- 
rodos, jau nebetoli. Tatai te- na netoli.
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Telephone Canal 1506

Naujienos einu kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: ('.anai 1506.

Chicagoje — pačiu:
Metams ...............................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiartis .............
Dviem mėnesiam .............
Viena mėnesiui .................

( hieagoje — per neftiotojus 
Viena kopija ...................... ..

Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ...............
1‘usei mėty ..........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Pingius reikia siųst Pačio Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85

75

12
51)

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

. 65

Vis tuo pačiu 
keliu.

Grand jury, kuriai valstijos 
tardytojas duoda perkratinėt 
apkaltinimus delei rasinių riau-

prie& tai, kad tardytojas kaltina 
tiktai negrus. Vienok užvakar

Ketverge didžioji kapitalistų 
spauda paskelbė, kad apie 5000 
stock-yardų darbininkų išėjo į 
streikų, kuomet negrai pradėję

tai melas, nes tie darbininkai su
streikavo ne prieš negrus, o 
prieš policijos ir kariuomenės

dutei šitos priežasties nutarė ei
ti į streikų 32,000 organizuotų

Miesto mayoras Thompsonas 
visuomet statydavosi dideliu 

’negrų draugu; jų balsais dau
giausia jisai tapo antram termi
nui išrinktas į mayorus. Bet ka-

darhininkai norėjo pareikalaut, 
kad Thompsonas, dėl išvengi
mo rasinių riaušių, prašalintų

niekur nebuvo galima surast.

Kainos kį/a, maisto 
sandėliai didėja.
i rue translation filed wi.h the post- 
master at Chicago, UI. Aug. 9 1919 

required bv the ari of Ori. 6. 191"

Federalė Vaizbos Komisija
AVashingtone paskelbė memo
randumą apie mąisto dalykų

do, kad šių metų birželio 10 
maisto sankrovose buvo viduti
niškai dviem dešimtim nuošim-

čių dienų pereitais melais. Tuo- 
gi tarpu maisto kainos per vi
sų tų laikų kilo. Federalė Vaiz-

Tas faktas, kad daugelio 
svarbių mąisto produktų san
dėliai buvo šių metų birže-

kuomet

aiškiai 
yra lai- 
tikslais,

nai tuo pačiu laiku, 
kainos buvo taip-pat 
arba dar augštesnės, 
liudija, kad maistas 
komas spekuliacijos
pasaulio pareikalavimui, ku
rio dar nėra dabai\l>et kurio 
laukiama, kuomet bado ver
čiami streikininkai išgąus.au- 
gšlesnių algų ir galės mokėti 
augštesnes maisto kainas.

rųšių ir
10 jų

pa ro- 
bu vo 
arba

1 sako, kad stambieji maisto par
davėjai tyčiomis krauju dide
lius maisto sandėlius, kad galė-

stų nuo biednų žmonių. Kilikam 
gali išrodyji keista, kad ta komi
sija eina prieš maisto spekulia- 
torius, kuomet yra žinomas da-

turčių klesos. Bet keistumo čia 
Maisto spekuliantų go

dumas kenkia industriniam ka
pitalui, kadangi augštos maisto 
kainos verčia fabrikų darbinin
kus streikuoti ir reikalauti di
desnių algų Federalė Vaizbos 
Komisija stoja už industrinio 
kapitalo reikalus prieš maisto

nėra.

Darbininkams Joks komisijos

jie neprivalo perdaug atsidėti 
ant jos. Kovon prieš gyvenimo 
brangumų jie turi stoti patįs.

Milžiniška kova 
dėl geižkelių.
Tnie translntion filed with the phst 
master at Chicago, III. Aug. 9 1919 
>ts required by the act of Oct. 6, 1917

tilo triukšmingi ginčai delei 
Tautų Lygos ir taikom sutarties 
ratifikavimo. Šalies administra- 
• ija uim(i pasiskubino iškelti 
opų maisto klausimą, kad už- 
interesavus juo minių atidžią. 
Mat, Washingtone prasidėjo 
nauja didelė kova, kuri grumo-

teiktas vadinamasai “Plumb’o 
Pienas,” apie geležinkelių su-

liai neprivalo bul sugrąžanti pri
vatinėms kompanijoms. Juos 
turi valdyti šalis; jų vedimo biz-r 
uis turi būti rankose tam tikros 
įstaigos susidedančios iš utsto-

pagamino geležinkelių darbi
ninkų brolijų advokatas Glenn 
E. Plumb’6 kongresui įteikė at
stovas iš Teųnessec, Thetus W.

Rėmimui “Plumb’o Pieno” y 
ra susivieniję visi organizuotic

čiuje kokių 2,000,000 narių, ir 
Amerikos Darbo Federacija, tu
rinti 3,260,000 narių. WashiiTg- 
tone tuo liksiu ta|A) įsteigta spe- 
cialė “Plumb’o Pieno Lyga,” ku
rios pirmininkas yra Warrcn S.

dentas. J'i dabar šaukia naciona-

ką ir sumobilizavus kovai kiek 
galint dauginus jiegų.

“Plumb’o Pieno“ fėmėjai sa

dokumentališkos medžiagos

ležinkelius iki šiol sistematiškai 
plėšdavo Morgano ir Rockefel- 
lerio šaikos, ir kad jeigu vald 
žtia dabar atiduotų geležinke
lius į privatines rankas po to, 
kaip ji sutaisė juos žmonių pi-

galėtų išnaudoti per juos šalį. 
Jie žada pristatyti visus doku-
mentus kongresui ir paskelbti 
viešai.

Taigi ant galo matome, kaip

delei reikalo, paliečiančio visos

tas pats, nors ir šiek-l’iek kito
kioje formoje, kas ir Europoje. 
Bet Europoje socialistai vado
vauja šitokiose kovose, o čia jie 
ėdasi tarp savęs delei “minori- 
tetų,” “kairiojo sparno,“ “so-

didėjo net 298-iais procentais; lių.

GALUTINAI SKALDO 
l’KRTIJĄ.

Clevelande susirinko Ameri
kos “kairiasparnių” vadai ir ap-

i
jie ėmė energiškai kovot už tai
ką. Visos partijos ir valdžia bu
vo jiems priešingos. Junkeriš- 
kos ir huržuaziškos partijos a- 
gitavo prieš taiką juo didesniu 
smarkumu, kad jos geidė paža
dinti žmonyse patriotiško šovi
nizmo jausmus ir tuo būdu at
gauti savo pražudytąją įtekmę.

Subata, Rugpiučio 9 d', 1919

siskolbė “Nacionajiu Pildomuo- J°ms pritarė ir social-demokra-
- — .a I I t » ■ 1 k I % t 1 1 / I V% 4*11

jos”. Tik-ką gavome tos naujos

vardintą “Socialist Party Bulle
tin,” kuriame išspausdinta “pro
klamacija j narius” ir keletas 
pranešimų.

votas aiškiu tikslu suklaidinti 

partijos narius, kadangi centra- 
linis Socialistų Partijos organas 
irgi vadinasi “The Bulletin”.

Tasai Clevelando komitetas 
nėra “Nacionalis Pildomasis Ko

leto partija dar nėra išrinkus.

delei daugelio papildytų juose 
stamjbių nereguliariškumų, tu-

voncijojc, kuri susirinks šio mė
nesio 30 d. ; lodei Louis C. Frai-

k., savinasi “Naeionalio Pildo
mojo Komiteto” vardą 
teisotai.

‘’Kairiasparnių

nuo kares pradžios susibiciulia-

jo ir spartakai (“kairieji socia
listai” arba “komunistai'), ka-

metimas iššauks suirutę šalyje

nuversti valdžią ir atsiekti savo 
tikslo. Tik vieni Nepriklausomie 
ji social-dcmokratai (Ilaase’s ir 
Kautsky'o partija) reikalavo
taikos.

Šitokia Nepriklausomųjų so- 
cial-dcmokratų pozicija, reikia

lai “viduriečiai’ esą koks lai ne
pastovus gaivalas, svyruojąs 
tarpe “buržuazišku fioKialjistų” 
(raba “dešiniųjų”) ir “tikrų 
proletariškų socialistų” (arba 
“kairiųjų”). Stodami į kovą

visai ne

viršinin-

dyba, kartu su sekretorium Ger- 
nierių, suprantama, nepasiduos 
tiems uzurpatoriams, ir tuo bū
du darosi iš vienos partijos dvi. 
Bet centraiinis partijos ofisas, 
lygiai” kaip ir jos vardas, žino-
ma, paliks senajai Socialisli
Partijai. Keista tiktai, kad “kai

vrsus socialistų principus, dar 
vis nori vadinties senuoju vardu. 
Iš to išeina tiktai sumišimas par
tijos narių eilėse. Ar tai taip tu
rėtų veikli žmonės, kurtę sako
si norį šviesti ir organizuoti dar
bininkus?

Turėjome pirma dvi socialis- 
partijas (Socialist Purly ir 

icialist Labor) Purly), dabar

minoritetas) jau yra nutarę

partiją.” Prie ko tas viskas ve

KAIP VOKIETIJOS 
SOCIALISTAI KOVOJO
Už TAIKĄ.

i

ITue translntion filed with the post 
master at Chicago, III. Aug. 9 1919 
• s reqnire<i by the act of Oct. 6.1917

Visi teisingi žmonės pripažįs-

talkininkai uždėjo ant Vokieti-

ma įsivaizdinti tečiaus, kaip 
baisiai jos turi išrodyti patiems 
vokiečiams. Kada talkininkai,

jos laiką, priešingą jų priža
dams, tai Vokietijoje kilo di
džiausias pasipiktinimas. Žino-r 
nes ir valdžia ėmė šaukti, kad

negu kišti savo sprandų į talki
ninkų jungų. Vienok pasiprie- 
šinti talkininkams Vokietija ne

sąlygas, tai talkininkai butų pri
vertę jų spėka. Rezultate butų 
>uvę liktai dar (langiaus krau-

e, bedarbe ir badas milionams

Taigi norą ir buvo baisios los 
aikos sąlygos, bet atmesti jas 

nebuvo galima. Tatai pirmuti
niai suprato Vokietijos Neprik
lausomieji social-dcmokratai, ii1

mieji social-demokratai parodė, 
kad jie turį daugiau tvirtumo ir 
drąsos, negu bent kuri kita par- 
ja; iš antros-gi pusės, spartakų 
ėjimas kartu su buržuazija 
prieš taiką įtikino kiekvieną

nukrypimas nuo socializmo, ly
giai kaip scheidemanniečių Sto

tijos spartakai šiandie neteko 
beveik visos savo įtekmės dar
bininkų tarpe. (Scheidenumn- 
iečiai dar vis. tebėra galingi, lo
dei kad i u slieką buvo labai di-

Nepriklausomieji tcčiiaus

gijos kovo t j prieš visas jieg

ne

ritins permato dalykus už visas 
partijas. Jų pozicija, kaip žino 
me, paėmė viršų; valdžia buvo

mieji social-dcmokratai stengė
si nušviesti laikos klausimą Vo
kietijos darbininkams, kad pa

dį pasakoja franeuzų socialistų 
partijos organas “L’Humanite.’

lnino, balandžio 29 d.

klausomųjų sočia 1-demokra tų 
organų HLA:pzdgcr Volkszei-

Mes nenorime dabar gvil
denti klausima, ar Vokietija
įstengs bėgiu ateinančiųjų 
metų išmokėti tokią sumą 
(kariško atlyginimo). Bet yra

atsitikti, kad talkininkų šaly
se jie sumanė reikalauti tokių 
sumų, kurios išrodo mums to
kiomis baisiomis.

Toliaus, pasak

tapo nualinta šiaurinė Fra nei j a 
ne vien kare, o ir išgabenimu vi-

Vokietijos gilumą; ir sako:
Musų žmonės nepakanka

mai gerai žino, kad Vokieti
ja išgabeno neapsakomus tur 
lūs iš užimtųjų teritorijų. 
Nereikia užmiršti, kad ekono
miškai industrinė ateitis po

Franci jai

giai kaip ir Vokietija, bet dėl

rimą). Ji neturi 
dešimčių milionų

ne kuluriii

trija prieš karę buvo sukon
centruota šiauriuose.; šita da
lis šalies yra visai sunaikin
ta, ir visa, kas paliečia jos ka
pitalą, technikos įtaisas ir 
vaizbos ryšius, suardyta: Vo- • *- *
kietijos pramonija randa ka
pitalą, pilname stiprume, jos 
technikos įtaisus paliko tvar
koje’, jai netruksiu darbinin
kų, o visa ko ji nustojo vaiz
bos susinėsimuose, ji atgaus 
greitai, kaip tiktai bus gali
ma įgabenti iš kitur žaliųjų

lykus franeuzaj, ir teisybe 
reikalauja, kad žiūrėtume tie
siai Į faktus. Mums teks, be

ant pečių (lidžioinsioms žmo
nių minioms; legtd juos mo
ka tie, kurie įstūmė mus į lo-

kia mes matome, kaip Nepri
klausomųjų sdcial-demokratų

si neduot, kad Vokietijos darbi
ninkuose, delei sunkių taikos są-

smas prieš svetimas tautas; o iš

darbininkuose revoliucinę dva
sių, rodydamas jiems tikruo
sius jų nelaimės kaltininkus...

ksilitu musų spaudoje ir prakal-

priklausomieji social-demokra-

ir

TAIP JIE “INFORMUOJA 
PUBLIKĄ.

T: uc Iranslation tHed \vitn the post 
master at Chicago, III. Aug. 9 1919 
is required by the act of Oct 6.1917

jis... veikiausia rems Kol- 
"čako valdžią, nes pirmiau ją’ 
rėmė.
Šitokiais begėdiškais melais 

tie plunksnos banditai “švječia” 
lietuvius darbininkus.

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas.

True translntion filed -with the post- 
mąstei' at Chicago, III. Aug. 9 (919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

.ANGLIJA. **

Londonas. — (Darbininkų 
kandidatas laimėjo). Darbinin
kai vėl laimėjo balsavimuose. 
Bothyvell’yj Lancashire, įvyko 
rinkimai. Pernai Lloyd-Gcorge

rinklay332 balsų didžiuma.
šiuose rinkimuose situacija 

griežtai persimainė. Darbininkų 
kandidatas sumušė koalicinį 
kandidatą, C. Roberlsoną, 7,009 
balsų didžiuma. Anglių klausi
mas rinkimų kampanijoj lošė 
svarbiausią rolę.

Londonas.— (Valdžia yra pa
siryžusi remti Rusijos kontr-re-

glijos darbininkų protestus prieš 
valdžios politiką link Rusijos, 
liepos 29 d. Winslou Churchill 
Žemesniame Bute pasakė: “Mes 
po senovei siunčiame amunici
ją Denikinui, ir bandysime jam 
pagelbėti ekonomiškai.” Po šilo 
užreiškimo buvo atvirai pasaky
ta. kad “Kolčakas nuolat įrau

Rusijos klausimas užims^svar 
blausią j vietą l nijų Kongrese, 
kuris įvyks rugsėjo mėnesyje. 
Visos darbininkų srovės smer
kia valdžios politiką link Rusi
jos ir gina Rusijos darbininkus, 
kurie išrinko savo lyderiu Leni
ną.

Tečiaus nuomonės skiriasi 
streiko klausime. Iki šiol strei
kai buvo panaudojami lik iško- 
vfojimui Įgeresnių ‘.ekonominių 
sąlygų. Taigi esama daug rmo-

padarymo monių kas dėl panaudojimo vi-

suotino streiko tuo tikslu, kad 
privertus valdžią permainyti jos 
a.lsinešimą link Rusijos.I,

Kas girdei Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščiu).

Tauragė Kaip matyt iš laik
raščių, vokiečiai ne viename Lic^ 

mas). Deportavimas nū kiek ne-i lovos kampclyj, grįždami nuo 
baido daibilduku, kurie paeina ! fronto,* daro visokiu jeibių. 
iš tokių šalių, kaip Norvegija, Į J a j p pa( j,. apskrities ne- 
kur darbininkų judėjimas yra i aplenkė los nelaimės.

NORVEGIJA.

Uhristiania. — (Jis esą* link-

labai stiprus. Olaf Finnestad

dabar esąs labai pytenkintas sa
vo likimui, nes kas vakaru tu-

C

kronas (apie 70c.) Į valandą, Ino j 
tarpu pragyvenimas atsieina 30

arti

paskirtam laikui. Dar pirmą 
dieną ėjo pas gyventojus, atim- 
(linėdaini po pificvarta rakan
dus. Atėjo mokyklon, išlauže du 
ris visai niekelio nesiklausę ir 
apsigyveno.

Ant užsėtų kaukų *ir pievų ga
lio savo arklius. Gyventojai ne-

“bet tuo pa- gali pri< šintivs, nes jie atsivežė 
čiu laiku maistas yra brangus, | (|raUgc keletą kulkasvaidžių ir
nemaži,

nors jo randasi pakankamai; to-I 
dėl nėra ko bijotis atvykti pas 
mus ir prisidėti prie musų dar-

anuotą.

Icgul vokiečiai nedurno, jog 
ramus Lietuvos gyventojai grei
tai užmirš padarytas jų žaiz-

MEKSIKA.

Bostonas. — (Fall remia kontr 
revoliucionierius). Kaip ma-

savęs .apsisprendimo principų, 
parodo nesenai paskelbta žinia,

“Mexico City. Liko oficia
liai paskelbta, kad Meksikos val
džia rengiasi paskelbti korespon

Korespondencija susidedan- 
š susinešimų tarp Vilios ir

girdi, prašęs Vilios paskirti Chi- 
*huahua valstijoj vietą, kur se
natorius Fall ir kili amerikonai 
galėtų sutikti jį ir apkalbėti klau 
sinią prieš Meksikos valdžią.”

..SUVIENYTOS VALSTIJOS.

New Yorkas. — (Nevykęs žy
gis). “Panaikinta.” Tą žodį iš
tarė Ne\v Yorko Augštcsniiojo 
teismo teisėjęs, John V. McA-

neralio prokuroro apkaltinimai

uis jaunimas surengė spektaklį,

statyti. Vaidino. “Žemės ar mo
teries” ir “Nutruks”.

Vilkaviškis. Balandžio 1 I d.
Vilkaviškio aiiskdi.ties konlite-

! miesto maisto produktus, o

mas pakankamai iš apskrities 
duonos, priverstas buvo vieną

lojų visai duonos neduoti. Todėl 
daugelis Vilkaviškio biednuo-

darni leidimai duonos kaime nu
sipirkti, bet lik vienai dienai, ir 
jeigu išėjęs kaiman žmogelis tą

tai rytojaus dieną jį pagauna 
milicija ir kaipo “šmuklerį” pri
stato valdybon nubausti.

Didžiausrą neapykantą jaučia 
žmonės prie apskrities komite
to, ant kurio nuverčia visa ba- 

C

priežastį. Jis, girdi, neduo- 
miestui duonos ir uždrau- 
ją miestan įvežti. Kilti ima

Band mokyklos neturėjo jokio kalbėti, kad, lodei taip I.Ioį
pasekmių. Prokuroras reikalavo 
atimti lai mokyklai čarterj už

bartinę'valdžia.
Retai teismų istorijoj pasitai-

lai butų atimta čarlcris ir už
drausta jai toliau veikli. Samu- 
el Untermyer liuosu noru gynė 
mokyklos reikalus. Jis pabrie-

listų tilozofija. Bet esą negalima 
atimti iš mokyklos čarterio be 
nuodugnesnio tardymo. Teisė
jas sutiko su tąja nuomone.

Po to nepasisekimo prokuro
ras užsispyrė, kad mokyklos by
la butų tuoj nagrinėjama. Bylu 
buvo atidėta iki spalių mėnesio.

kuroras paprašė ją atidėti ant 
toliau. Esą jis neprisirengęs. A-

uepamaluotas, kad teisėjas nu
tarė visai panaikinti byla.

Mokykla dabar užvedė bylą,

tus.
'Tuo tarpu Lusko komitetas, 

kurio patarnavimais vadovavo
si prokuroras, Rusijos sovietų 
biuro ir Band Schoolės bylas

ra kad komitetuose daug didžia-

Igliauka (Mariamp. ap.) čia 
a daug s|narkaus jaunimo;

mėgsta net su savo

nėji prisineša. I ečiai | mobiliza
ciją paskelbus visi jie žymiai ap
rimo, nors ir sakosi nieko m bi
ją. Kiti sako eitų kariuomenėn.

duoda darvti.

užaršė dvarus valdžiai; o žemę t
žmonėms išiTuomavo. Kumic- 
čiai (Baigėsi ir ėmėsi darbo. 
Bei dvarininkas Rumševičius pa 
reikalavo, kad žmonės išeitų iš 
grapo Platelio dvarų, sakyda-

mi. ir nors jis, kaipo lenkas, 
nepripažįsta lietuvių valdžios, 
toč.iaus kreipėsi į teismą, prašy
damas padėti išmesti iš dvarų 
(uos kumečius kurie geruoju ne
norėjo iš jų išeiti. Teismas pri
pažino pono pusę ir žmonės tu- 
ij krauslyties iš dvarų. Žmo
nės sako, kad lai visai netcis'lu-

kiečiai valdė. Tatai skundžiasi

ponų puse palaiko.

vogių iš I. \V. W. dokumentų. 
“\Vobbly” lyderiai yra įsF. tikinę,

tokiu jau liasco, kaip ir kili.
i ■■■■, i. , .............................. ■■■> !■■■■ . -.........  •

Taisykitės į Naujienų pikniką, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

Kazimieras Gugis1
Veda visokius reikalus, kaip kriniinali^lcuosc 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
f 27 N. Doarborn St. 

im-i3 imyeidg.
Tel. Central 4411
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Mokslo Žinios
Bornholm; kaip prie magneti-1 liūdną oro staugimą, kuris bai- 
nio {Miliaus, taip ir prie salos liūs net gąsdina. Ta kalnų ir slė- 
Bornliolin ji nerudo gerai, kaip nių muzika kai{X) ne visur atsi- 
reikia. Kokios priežastįs tą .tinkanti, retai girdima, 
nukiypiiną magnetines adatai-

Ūkininkų Balsas. |j*ll—l—
I

MAGNETINĖ SALA.

Ant žemės yra gana žingei
džių vietų, kurių nepaprastų y- 
patybių seniau nepalėmyia. 

:ių violų yra 
— Magnetinė 
Ji susideda iš 

, to-

tikrai nežinia, bet turbūt ten y 
ra geležinė r luta. Bet 
niekur geležies kasyklų ne

Danija 
turi.

GAMTOS MUZIKA.
kalnuose 
viršūnė.kalno

magnetinės geležines rudos 
dėl visa kalno viršūnė turi mag-l 
neto ypatybes, kurios žymiai 
apsireiškia, 
gulžį vėžiu Bet lokių turinčių I 
magneto ypatybes vietų ant žc- 
mes yra ir daugiau. Viena to
kių vielų yra prigulinti Dani
jai sala Bornholm. Bods čia 
magnetas neveikia, kpij) senose 
{Nisalkose {msakojamjin F<ad jis 
iš batų ir medinių padarų iš
traukia geležines vinis, liet vis
gi veikia {iidėmytinai. Ypač jo 
veikimą galima patėmyti ant 
magnetinės kompaso adatos, 
kuri no kartą pro šalį plaukian
čius laivus laike miglos net pa- 
klaid/ina jir plaukiant kur 
nors aplinkinėse magnetiškų 
polių, kurie visai nesusibėga su 
žemes poliais, apie ką jūreiviai 
gerai žino ir jie turi net žem- 
lapius nurodančius magnetinės ziką yra labai graži. Mokslinčiai 
adataites nukrypimą nuo tikro' mano, kad ta stebuklinga muzi- 

■» —•••*•• ' i magnetinė! ka yra vien vėjo pūtimas ir jis 
adataitė nuo tikro ki - vien ją gimdo, kaip kamine oro 
ūkiant laivui pro salą tekėjimas gimdo nepaprastą

Senose pasakose pasakojama 
| apie girių, kalnų ir slėnių muzi- 
. ką, kur be žmonių prisidėjimo 

. , , , duodasi girdėt muzikos balsai,kuomet per kaina ,. , . , , , .‘ žinoma, pasakose viskas labai 
{Mulai,Butą: (lankiausia pasako
jama apie bažnyčių varpų arba 
vargonų balsus giriose ar kal
nuose, kur bažnyčių, nei varpų 
nertu Bet reikia pasaką nuo ne 
pasakos atskirti. Nes girių ir kal
nų slėnių muzika iš tikro yra. 
Tą galima patirti visai j stebuk
lus netikint. Tokių vietų yra kal
nuotose vietose Vokietijoj, Švei
carijoj, Franeijoj; yra tokios 
vietos ir pietinėj Lenkijoj atža
lose Karpatų kalnų. Balsai tos 
gamtos neva stebuklingos muzi
kos panašios į barfos liidsus. 
Mokslo žmonėms tame nei jo-

rodosi 
stebuklinga; bet yra tankiau at
sitinkanti, kokių ir lietuviai tu
rėjo progą girdėti. Yra tai muzi
ka ledinių debesų, skirtumas y- 
ra tik tame, kad ledinių debesų 
balsas yra vietomis, kuomet gi
rių, kalnų ir slėnių muzika susi
deda iš daugelio tonų, kaipir ko- 
mpoiftstų tveriama. Debesų mu
ziką tveria besitrynimas debesy
se j viens kitą ledų šmotelių.

TERMITAI MEDŽIŲ IR SIENŲ
Naikintojai.

(žiur. No. 185)

Augmuo — sudėtinis kūnas

Jeigu mes paėmę 109 svarų 
žalių augančių kornų ar kito
kių augmenų gerai išdžiovinsi
me, apie 80 svarų pranyks. Tas 
dingęs sunkumas yra vanduo. 
Bet vanduo yra sudėtiniu iš dc- 

1“ • • •|gio ir vandendario. Vanduo ant 
kiekvienų dviejų dalių vanden
dario turi šešioliką dalių degio. 
Dar aiškliau: jeigu paimsime aš- 
tuonioiiką svarų vandens, šešio
lika bus degis, du vandenda- 
ris. Kiek randasi degio ir van
dendario 80 svarų vandens, kurį 

I mes praradome bętlžiovindami 
ii-j augščiau minėtus augmenis?

’ ’IU Dt1utUaIA

3OD DRIMį

TH!

PROOUCT Ct»

-Nukrypsta 
o

na visai paprastomis priežasti
mis. Ta kalnų, girių ir slėnių mu

i yra labai graži. Mokslinčiai

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

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK

1112 West 35th Street (3 blokai nuo Halsted) Chicago

Kapitalas $550,000.00. Turtas virš 5,000,000.00.
W.N. Jarnagin 

Prezidentas
Frank L. Webb

Kasininkas

H. E. Poronto
Vice-Prezident

John W. Gorby
Vice-Presidcnt

J. R. Roll«y
Pag. Kasininko
F. C. Hoebei

Pag. Kasininko

S. L.
FABIJONAS 
l’žrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Reni 
Estatc, lustu 
runce ir Mort- 
gage Dcpartm.

A STATE BANK
Dėkite be baimės ir abejones savo pinigus į ŠIĄ VISIŠ-

Gausite 3-čią procentą ir SUMA ant PABICIKALAVIMO. 
PRANEŠIMAS.

Del parankiimo žmonėms TAUPOMASIS SKYBIUS BUS 
ADABAS VISA DIENA SUBATOJ nuo 9 ryto iki 8 v. vakare. 
NAUJOS BANKOKĄ LANDOS: Kasdiena nuo 9 ryto iki 3 po 

pietų. Sercdomis ir VAKABE ano 6 iki 8 vai. SubatoniLs 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Taupomasis skyrius adaras 
visą dieną Subotoj nuo 9 ryto iki 8 valnadai vakare.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

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

VIENATINIS BKGISTRUOTA8 RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGKPOBTO

SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuoaa nuo 48.00 !r aa- 
iflėiau. Sidabru rėmuos u nuo 91.00 Ir 
au/Ąėinu. Pritaikome akiniu* u4«|yk<. 
Atminkit: Galvon Hopčjin.aa, narvŪku* 
man, akių akaudijimaa, uivilkimaa ir 
tt. yra vaisinis (vairių ligų, kurio# ga
li būti prašalintos crerų akinių nritaky- 
mu. lltyrimas uidykų, jei perfttl ar 
sknuda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopu, jei blogai matai, jei ak|u silp
sta. netęsk ilgiau, o jiekkok pagalbos 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mus kot- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas, 
irha vaistų, ateikit pas Ariana. A* buvau Šti
li metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai asu

Morgan St, Chicago, III.

IR

Termitui, arba baltosios šiltų 
kraštu skruzdelės vni šiltuose v 
kraštuose Amerikos, yra 
{Metinėse Ivalstijo'se Jungtinių i Tai paprastas aritmetikos užad- 
Valstijų. Jos ypač naikina mc- vinys. 80 svarų vanedns degio 
dį, medines triobas, bet ir vai-'yra: 
šių neaplenkia. Medį mėgsta i 
naikinti visos skruzdėlės, 1x9 
kilos ne taip vodingos. Medį 
naikina net saugojamos Lietu
vos giriose gyvenančios, bet los 
ne taip vodingos, nes medžių ne 
daug sunaikina, o naikindamos 
vodingus medžiams viIbaluA ir 
naudą atgabena, kuri pereina 
blogą, jų daromą. Termitai yra 
medžio naikintojai; jie naikina 
ypač ant farmų medines trio
bas; gyventi jie šakose ir viduj 
nudžiūvusių medžių, pamaino 
se medinių triobv, žemėj įkas
tuose, miuliniuos stulpuose ir 
kitokiose medinėse budavonėse. 
Vienoj termitų kolionijoj yra 
paprastai daug tūkstančių vaba
lų. Jie savo darbą ptuslepiti nuo 
žmonių akių, bet jeigu jie ko
kioj Irioboj jau apsigyveno, la
bai yra sunku juos išnaikinti. 
Savo naikinančiam veikimui jie 
pasirenka šiltas ir drėgnas vie
tas. Užpuola jie ir didelius 
medžius ir krūmus. Floridoj da 
ro jie daug bloįįg ir nuostolių 
orinčių pliantacijoms; daug 
blogo padaro ii- kiltoms pietinių 
valstijų vaisinėms pliantaci- 
jonis, kaip antai riešutų j)lian- 
tacijonis. Kansas valstijoj, kur 
yra kieta ir sunki žeme, termi
tai .sunaikinti ypač jaunų nie
žiu šakas. Nuo šilų sutvėrimų 
kietoj, drėgnoj žemej kenčia 
visoki augmenįs ir gėles dar
žuose, ir oranžerijose. Geriau
sia nuo jų apsauga augmenų 
auginamų oranžerijose dirvoj 
ir daržuose, laikyti jas sausai, 
pasirupinti oro pritekėjimu; ge
ra yra dirvoj primaišyti :d<me
nų ir plytgalių; prašalinti visus 
pagadyiKus šmotelius medžių, 
palaistyti žemę kerosimi, kol 
dar nieko nėra pasėta ir praša
lintą, jau pagadylą medį apmai
nyti tukmeniu. Jeigu gi reikia 
kur medžio, tai jis turi but iš
teptas kreozotu, derva. Ypač 
reikia prašalinti drėgnumą, lai 
vabalai ne po ilgam patįs išnyks 
ir sausose vietose nesiveis.

Bet gėlių darželiuose ir tarp 
jaunų vaisinių medžių daug 
biėdies {)tidaro ir paprastos ir 
Lietuvoj esančios skruzdėlės. 
Jos, radusios nudžiūvusią šake
lę, ją išgraužia ir krąuja sau 
lizdą medelio viduryj, vis didi
nti išgraužtą skylę. Skruzdelių 
užpulti jauni vaisiniai medeliai, 
jeigu su visu nenudžiusla, lai 
veik visai sunykslai; lik senesni 
vaisiniai' medeliai įstengia nuo 
skruzdelių atsiginti. Kbnkia 
skruzdelės duržuosė rožių krū
mams, jeigu šaknis užpuola, o 
loki užpuolimai lankiausiai pa-

18 : 80 = 16 : X. čia X
71.10 svarų, (ii vandendarki 

randasi: 80 — 71.10 — 8.90 sva
rų.

Dabar imkime ir išnagrine- 
kime. tuos dvidešimts svarų, ku
rie paliko po džiovinimo. Sude
ginę ir pasvėrę perinus atrasi
me, jog jie sveria tik vieną sva
rą. Dcvynioliką svarų dingo; jie 
iššgaravo į orą, nes iš ten jlie bu
vo paimti. Vienas svaras pelenų 
parodo,< kiek medžiagos buvo 
paimta iš dirvos.

išvedimą: Augmens kūnas susi
deda liš 89 nuošimčių vandens, 
19 nuoš. guzų ir 1 nuoš. sausos 
medegos.

Vandens garavimas.

augmuo ima maistą iš minorą 
lių druskų, kurios šaknįs įsiur
bia kartu su vandeniu. Dirvos 
vanduo 'turi labai mažų apštį 
minerulių ,'driis.kų, kurių aug
muo reikalauja. Jeigu paimlu- 
įpėm šulą dirvos vandens ir iš- 
Uagrinėtiime, vargu rastume ja
me vieną šaukštą mineralių dru
skų.. Vienok augmuo reikalau
ja jų nemaža. Taigi greitas van
dens išgaravimas labai reikalin
gas, kad suteikus augmeniui rei
kiamą apštį mineralių druskų.

Vandens išgaravimo da.ugis 
priklauso nuo klimato ir dirvos, 
bet paprastai nuo 300 iki 500 
svarų vandens reikia ant įdiek vie 
no svaro augmens pagamintos

kia daugiau vandens, negu t drė
gnose. Nebarskos agrikultūros 
tyrinėjimo stotyj buvo augina
mi komai dviejose atskirose au
gint u vėso. Vienoje oras buvo 
laikomas labai sausas, antroje

je reikėjo 340 svarų vandens ant 
kiekvieno svaro sausos medžia
gos augmens, drėgno j e-gi rei
kėjo tiktai 191 svarą vandens. 
Panašiu Jatdu apskaityta, kilek 
vandens kokie augmens reika
lauja žemiau paduodu lentelę, 
kuri pabodo,
kirk reikalavo vandens ant vie
no svaro sausos medžiagos:

Avižos reikalavo 102 665 sv 
Raudon, dobilai 219 153
Miežiai 
Komai

kokie augmens

262 774
233 400
225 - 650
- A Dvylis.

Padangė Blaivosi

Jei !ųs sergate ir reikalaujate 
tiekoriuii Rusijoj viri 10 metų, 
padaryti bile kokius nutikus 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149

žolvnams, sakius už-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

♦ •
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Niekuomet senovinėj lietuvių 
istorijoje nebuvo galima rasti 
kas butų buvę prieštarauja
ma kas link meilės ir paguo- 
dunės tėvynės. Niekuomet ne
sielgdavo įstatų, kad to arba 
kilo negalima valgyti, ir to 
negalima gerti. Tikrai žino
me kad musų protėviui su pa
sididžiavimu priešindavosi 
prieš tokį {statymų, kadangi 
buvo persitikrinę, kad vynas 
ir lengvas alus buvo vaistas 
vartojant juos ne po daug.
Per tūlą laiką Lcnkiikai-Lie- 
I u viską Balto Erelio Aludarė, 
While 
pany, 
“n ra r 
Įima
sankrovose, 
lors”, aludėse, 
lt. 
niet
pastarojo laiko.

Eagic Products Com- 
leidžia taip vadinamų 
beer”, “Piwo”, kurj ga
ganti visose saldainių 

“!re crcam par- 
grosvrnėšc, ir

Atminkite kas tai visuo- 
buvo ir yra lietuviai iki

White Eagle ProductsCompany
38-tirand Racine Avenue

Telefonas Yards 158 _

B .. GERBIAMĄJA! VISUOMENEI: š
| SkC'8 klaS<' “,I,U ‘llCfOnU iil>il<l0,,le sl*cii,li" imsistengimu, jSpiklydami t, pa- j

iiiiiffliiiiiNifflffliiiiiiiiiiHiiaiiiiiiiiiiiii
toriai — tai buvo netikri vado
vai, Jxl demagogai ir klaidinto
jai organizuotų darbininkų abcl-

kairįjį spar- 
i- 

tenai slepiasi. Nors kai-

Kuris jųv buvo užsikrėtęs tuo 
bolševikinu fainatjzJmu, dabar 
turi progos pamatyti savo nukly 
dimus. Drg. P. Grigaičio lekci
jos atidengia
ną” ir. parodo, kak ir kokios 
dėjos 
kurie jų dar ir labai purtosi, bet 
nuo faktų negali pabėgti, Užtat 
drg. Grigaitis jiems buvo ir yra 
nemegus, kad kairiasparniai ne
gali atsakyti j jo argumentus 
nei užginčyti jo nurodomus fak
tus. Negalėdami atremti lakių, 
jie pravardžiuojami ir koliojasi, 
kai maži vaikai. !

Kliubas, rengdamas dabar drg. 
Grigaičiui protekcijas atlieka

buvo įputę užsispyrėliai. Aiški
nimas vėl prasidėjo. Prasidėjo 
su dar didesne energija; su dar 
didesniu pasiryžimu.

Yra vilties, kad daugumas bu
vusių suklaidintų socialistų, vėl 
pradės dirbti tikrąjį tveriamąjį 
sooialistišką darbą.

Ardymo darbas niekam na‘u- 
dos neneša. Neneša naudos nei 
patiems ardytojams. Ir tas pra
kilnus obalsis: “Vienybėje Ga-S 
lybė” dar nedingo niekur. Jis 
buvo tik iužm^.’štas, apleistas; 
bet jis dabar ir vėl pasirodė ir 
gyvuos tarpe soeįalistų-darbinin 
kų. Tuo obalsiu vaduodamiesi, 
mes aiškinsim išnaujo socializ
mo uždavinius ir nurodinėsinie 
veikimo budus.

Stiprinsiu! vėl pakrikusias dar 
bininkiškas organizacijas. Ir 
dirbsim tveriamąjį darbą iš
naujo. — Ž.

Chicago lietuvių socialistų pa

didelių audrų vejų, vėl gyveni
mas pradeda eiti šiek liek labiau 
normalei! vagoti. Kairiasparniš- 
kos revoliucijos buvo apsvaigi
nusios kaikurių žirninių protus 
ir jausmus. Jie manė,- kad ryt 
poryt visas pasaulis apsivers aug

Apsiriko. Laukiamoji

letarų diktatūra neįvyko. Did- 
jiumįi tų. Vaja-ndos rev<s(liiieif- 

onierių apsivylė. Dabai’ jau pra

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas prieš pradedant biznį ant Birželio 30 <1., 1919 padarytas 
Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.

TURTAS
Paskolos ir diskai)! *1,005,927.86
S.V.Bondsai ir Certif.
Munic. ir Korp. Bonds
Overdraftai ................
Fikčeriai ....................
Karės Taupimo ir Rev.

stampos ..............
Reni Estatv ................
Cash ir iš kitų bankų

priklausančiai ....

ATSAKOMYBĖS
Capital stock sumokėta $200,000.00 
Perviršis ......................$10,000.00'
Nepadalintas pelnas ... 12,075.28 
Depozitai ................ 2,074,702.33
Neišmokėti dividendai .. 5,007.50 į 
Rczeiyiioti taksomis .... 4,871'.2t-

——

Viso atsakomu bCs $2,306,656.32

Oficieriai
ASA WIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas. • 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. VVIERSEMA, p.-k. 

Mes parduodame banko ir pačio kvitas j Lenkiją.

610,013.1 I

4,277.68

962.40

FARMOS
Pirkite i'armus geriausioj apielinkej, kur .lavai auga. Atsisau- 

kit, o pamatysit daugybę kornų, nuo P iki 16 pėdų aukščio.
36 Fanuos ant pardavimo, 

bunka priims Liberty Bondsus,

kas Chieagoj, kuris galės jums viską apsakyt, 

vakare, Augusi 14 pas E. Wolk 712 \V. 14th PI. 

čios vakare nuo 5 iki 6 pas .1. Mironą, 4901 \V. 14th St., 
Subatoj po piet nuo
Ateikit pasikalbėt arba draugi 

pigiau iš Chiragos laivais, 
gon arba geležinkeliu nuo 

ateina pas mus

tarpe Lietuvių 

iš mus kaimo
Ukininkų. Musų 

bus vienas ukinin- 

Ale’kitc ketvergo 
nu.) 5 iki 8, pėtny- 

Cicerę.
2 iki 6 Lietuvos spaustuvei, 33txl ir Morgan St. 

važiuot 

Muske- 
trukiai 

Ateikit

važiuot j Midugan, galima 
Išeina kas vakaras pusiau 8 į 
5th Avi*. ir Harrison Stoties, 

per dieną į pa! musų kaimą.

BOX 96.

tris karius
rašykit Į

AMERIKOS UKINIKAS,
HART, MICHIGAN.

DR. O. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
prirenki! aki
nius. Jeigu esi 
nervuotis, 
da galvą,, 
galva sukas 
la važiuoji str- 
eclkariu, krei
vos akis, Ii taros 
bėga krūvon sk- 
lilant, arba kiloki 
kitę ir pamatykite 

dykai dėl moterų, .............
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Ncdčliomis nuo 10 lig 1 po pietų.

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

keblumai. Atci- 
manc, patarimas 
vyrų ir vaikų.

Taisykitės į Naujienų pikniką, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedelioj

Bridgeport Painting & Hardware Gompany
(Not Ine.).

Malevojinio, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
‘ Buvimo.

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

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halstcd Street, Telephone Yards 7282

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, Hl.
Ofiso Tel. Boulcvnrd’ 160

RvZ. Tel. Scvlry 4211

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 We«t 22 n 4 Street 
Tcl. Lawndale 660 

Gyvenimas: 211 i Marškai! Blv.
Tel. Rockvvell 1681.

PRANEŠIMAS.
šiuoin pranešu visuomenei kad Aš 

užėmiau pono Vaizgcrto vietą au 
mufavimu ir anglių vežimu, tai kat
rie dar nenusipirkote anglių, tai už
sisakykite dabar, o anglis riua brau 
gin kasdiena. Antrašas ioks:

STANLEY S1AZAS, 7
1’MtV So. Halstcd Si., Cldcago, III.

Phone Ganai 2452 >
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Žmonės
Maksim Gorki.

Mažoj |t°b.i' huri randasi 
tarp Kymo ir (lėtumą, kondukto
rius ir aliejuotojak įvedę į mu
su vagoną susisukusį senį.

Labai senas! — tarė jiedu 
vienu balsu ir tuo pačiu laiku į 
nusišypsojo. \

Bet senis buvo dar gan žvalus. 
Paačiav^ jiems už suteiktą pa
galbą, jis nusiėmė apglamžytą 
skrybėlę ir pažiūrėjęs Į divoną, 
paklausė:.

Jam tuoj buvo suteikta vieta. 
Jis patampė savo drabužius, 
lengvai atsiduso ir padėjęs ran
kas ant kelių nusišypso jo.

paklausė mano drangas.
O, tik tris stotis! noriai 

atsakė senis. Važiuoją j sa-

O už kelią minučių

puses, lyg rudens metu 
tas medis:

Jo nusidėvėjęs veidas priėmė nieko! Tu iš galvos išsikraustei,
esame stiprus, štai aš turiu try-. gudrią išraišką.
liką suną ir keturias dukteris. -•• Kuomet pragyveni liek me- 
Aš jau suklystu beskaitydamas(tą, kiek aš pragyvenau, galima 
anūkus. Tai jau antras apsive- ■ apie žmones drąsiai kalbėli, ar 
da Herai, ar netiesa? ne liesa?

įr išdidžiai pažiūrėjęs į mus 
savo viena, bet dar linksma aki
mi, jis tyliai nusijuokė, sakyda
mas:

— štai kiek aš daviau žmo-į 
nią savo šaliai ir karaliui!

Kokiu budu netekau akies. 
O, tai buvo senai, tuosyk buvau 
dar vaikas, bet jau padėdavau 
tėvui darbus dirbti. Jis kasė že
mę vynuogių darže. Musu žemė |

kumpusį pirštą, lyg kam tai 
grąsindamas.

- Aš jums, senjorai, papasa- 
. kosiu šį-lą apie žmones...

Kada tėvas mirė*, aš turė-
I jau lik tryliką metą. Jąs matote 

k*>kis aš mažas? Bet aš buvau I
i vikrus ir nepailsdavau darbe - 
I tai viskas, ką tėvas man paliko, 
'nes žemė ir namai liko alimli

darbo: daug akmenų... Akmuo♦ 
atšoko nuo tėvo lopetos ir smo-| 
gė man tiesiai į akį... aš neal-| 
simenu skausmo, bet bevalgant 
pietus, mano akis iškrito lai j 
buvo baisu, sinjorai!.. Akį js-1

lios, bet regėjimas žuvo!

viena akim ir dviem rankom, 
dirbdamas visur, kur tik gau
davau darbą... Sunku buvo, bet 
jaunystė nesibijo sunkumą 
taip?

'Lurėdamas devyniolika 
metą, aš sutikau mergaitę, kurią 
lemta buvo pamylėti. Jinai bu-

psojo.

daktaru ir žmonės gyveno blo-

aš, bet tvirtesnė už mane, gyve
no su molina, sergančia senute 

ir dirbdavo, kaip ir aš, kur

O bekojis, rdumalizmo nu
kamuotas Etlore Viano šaukia

- “ Paklausk jo, ar daug jis 
vyno turi svečiams, e? Ak, žmo
nės, kokis lengvatikiškas daly
kas!”

vo sužicdotinę... Silpnos

Per senio veidą nuridėjo aša-

SO|O.
O, senjorai, senjorai! 

per ašaras ir kvapą gaudyti;

adinga namams: Madonnos 
ryklu, marškiniai, rakandai 
viskas, duodu gar-

gcrai, nepatogu verkti ves t u vė

Senjorai! 'lai labai smagu 
vadinti žmones — savais. Ir dar 
smagiau jausti juos savo, arti
mais taifj giminingais žinonė-i 
mis, kuriems tavo gyvenimas 
ne juokas, tavo laimė ne žai-

KAM REIKALINGA
turtas, taip 

taipgi neblogai
Ir vestuvės įvyko! Stebė-j 

tina diena! Visi žmonės žiurėjo, 
į mudu ir atėjo į musą butą, ku-!

GERŲ NAMŲ?
Mūrinis namas po I kambarius ant 2 fialų, gražioj vietoj, visai
McKinley Parką, kaina ...............................................................

o! Dainuodavo ji, kaip tikra 
artistė, o tai juk 
senjorai? A: 
dainuodavau.

, —Ženysivos? tariau aš jai, 
po to. kaip mudu ilgai vienas i 
kitą žiūrė jo va.

“Tai bus juokinga, kreivo
ki!” — nelinksmai atsakė jinai,

00.90

turtingus namus... Mes turėjo
me visako: vyno ir vaisią, ir 
mėsos, ir duonos, ir visi valgė, t 
ir visiems buvo 
to, kad nieko

Marinis namas ant 2 augsią, G ir 7 kambariai, intaisvmais;

dabartinė kaina . . $6,500.90

kaipgi mudu gyvensiva?”

• Šventa liesa: nė aš, nė j 
nieko’neturėjova! bet kas reika-

patikėkite man, 
resnio už tai!

linksma . .. Del- ! 
nėra geresnio,! 
žmonoms gera, 

nieko nėra ge-

Mūrinis mimas 2 augsią po I kambarius su visais intaisymais. dar nėra 
iretą kaip pabudavotas, parsiduoda pigiai.

I , .. senjorai, žinote, kaip mažai te

Virš minčtus nulinis galit pirkti turfdaini keleto šimtų, likusius 
ramiom išmokėsite.

ir kunigas bt^vo! štai, 
sako jis, - štai žmonės, kurie 
dirbo jums, o jąs pasirūpinote,

Jei turit lotų ar k(j.kį biznį, mes mainome.

Jei nori pats pasibudavoti, mes jums pabudavosime gerai ir ne-
brangiai.

J. A. JOKANTAS
GENERAL KONTRAKTORIUS,

3931 SO. R0CKWELL ST., CHICAGO, ILI.
Tel. McKinley 5277

Chicago Streikuose
30 užmuštą ir daugelis sužeistą

Argi nelaikąs išsisaugot nuo tokių nelaimių, kaip Chicagos 
arba anglių kasyklose lankiai atsitinka, argi negalima gyvent kur 
nėra tokių nelaimių, kur galima linksmai gyvent; kur javai auga 
kuopuikiausi kviečiai, rugiai iki G pėdų, komai iki 12 pėdų augš- 
čio. Nieko neklausę atvažiuokit patys pasižiūrėt, kur sodų me
džiai aplipę. Pas mus yra 38 farmos ant pardavimo, tarp tu yra 
kelios mažos ir pigios, kelios didesnės, kelios nuo 80 iki 200 akrą 
> ra ir labai gera žemė su gražiais bndinkais ir visukuo, palei lie 
tuvius, ant gerų žvirinių kelių, nuo Mu.skegon jau netoli. Atva 
žinokite i Ūkininko Redakcijų, mes jums parodysim kur su pa 
čiais savininkais deresites kaip tik norėsit. Perkant farmų, musų 
bunka priima Liberty Bondsus už jų pilnų vertę.

M. Walenčius
B0X 96 IIART, MICHIGAN

*

Atidarau Sanitarišką 
Keptuvę Cicero j

Yra kepama juoda ir balta duona ir visokios rų~

sies keksai. /
Parduodu ant vietos ir pristatau į bučernes ir

grosernes.

PETRAS P. SZATKAUSKAS,
1100 SO. 48th CT., CICERO, ILLINOIS,

kampas 14th St.

SERGANTI ŽMONES
ios ligos gydomos be Operacijos. Serum dėl pri- 
Francuzišką daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Kedzie Avenue
vatiškų ligą.

Dr. J. Van Paing 2221 So.

mėjau.

man. Kada nnrdu gyvenova 
skyrium, lai Jai, žinoma, bus 
lengviau padėti mudviem, kada

ir reikėjo padaryti, nes jie dirbo 
dėl jūsų, o darbas stovi aug- 
ščiau už varinius ir sidabrinius

Gerklės Ligos Pasi
baigs

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

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingu perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. 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 jie įtraukia perą ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia 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 moksliškų metodų 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, justi gerklės ligos užsibaigia 

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

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gvdvti 
kiekvienų gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimų jū
sų tonsilų bus mažesnis negu * 
sų daktaro s.'jsknitu už just) (tymą. Todėl tas neužstos i 
ant kelio. Jeigu jąs sergate 
klu dabar arba kada pirmiau 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik 
mane tuojaus—kol pasekmė? 
ra pavojingos—ir aš patarsiu

CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
21 metas prie State gatvės

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

The Fair Nedėliomis 10 iki 12

Akys
Priežastis nervų ligos

Žmonės serga galvos skaudėji
mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaisius, gauna gi 
liktai laikinų pagclbų. Išgydy
mui preižaslies yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose nkyse. 

Jos ardo nervų sistem | — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitą

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusią ir bevilčių, ir aš galiu tų 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 melą buvusi kreivomis 

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

Jeigu jąsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stą, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyli Jums 
laiškus nuo šimtą išgydytą ligo- 
nią, patvirtinančią mano praktiš
kų gydymo metodą prašalinimui 
ligą. Aš jums užtikrinsiu nuola
iką gydymų, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveikų regėjimų. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkrilimas ausies 
nuo įvairią .« priežasčių gydoma 
pasekmingai.

1 u
Kam kentėt nuo n<X 
sies ligij ir kataro
Daug akią, ausų ir gerklės li

gą paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančiu akiu kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligų. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimų. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šalti”

Mudu nusprendėva eiti pas 
kunigą.

darbas — pasilieka. .. Tie žmo
nės - ir liąksmi ir geri, jie ve-

ko kunigas.
beprotystė!” ir nesudejuos

C. M JORDAN, M. D.
Buvęs Inspektorius Chirurgas dėl valdžios pensijos 

Suvienytų Valstijų Amerikos.

Y •UZ J u-
su silpnybę!”

Visas jaunimas juokėsi iš įmi

Idai ir visiems susirinkusiems!..'
Senis pažiurėjo į visus savo1 

pajaunėjusia akim ir pasakė:
Štai, senjorai, ką aš norė-

ju- 
«y- ims 
ka
lus

nė-
im

PIRMAS ATVIRAS LAIŠKAS

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos 

Pamąstykite tiktai 7G iš 100 žmo- 
nią reikalauja peržiūrėjimo dantą 
taisymo Kurie kenčia dantą skau
dėjimų mažai suranda užsiganėdi- 
nimą gyvenime, jie neturi tiek daug 
energijos, uždirba mažiau, negali 
naudoties smagumą ir- negali nau- 
doties jokiais užsiganėdinimais. Ge
ras užlaikymas dantą reiškia gera 
sveikata. Pabandykit dabar.

(TlSm THJBSUCTIOM

Dantįs be piritą, tai musu speci- 
ališkumas.

Musą rekordas; mes esam čionai 
22 melu.

Perleidom 100,000 
i Užleidimas auksu $1 
l’oreelcnavos crown 
Visas setas dantą . 
Visas setas auksinis 
Užleidimas ...........
Auksinis Crown ... 
Aluminum setas .... 

j Apdengimas danties ............

{Boston Dental Co

pacijentų. 
ir

$.3 ir
utg.ščiau 

uigščiau 
.. $4.00 
. $65.00 
. $1.00 
.. $3.75 
. $12.00

4701 S. Ashland Avė
Prieš Oppenheimer 

Įėjimas 1553 West 47th St.

ŠUTAU PY K IT E OKU U STO 
MOKESTI.

reikalo yra mokėti $5.00 ar-Be
ba $10.00 už išegzaminavimų ju- 

Į sų akių privatiškarn okulistui, 
kuomet jąs galite gauti tų patį 
patarnavimų, kurį jis suteiks 
jums musų sankrovoje be jokios pridery stes. Jeigu jums nerei
kės akinių mes jums pasakysime 
tikrai. Akiniai yra taip pigus, 
kaip du doleriu kuriuos jus , už
mokėsite Visas darbas garan
tuotas. Mes su akiniais atitai- 

. some kreivas akis.
Dr. J. Groupe,
KLEIN BROS.

Ilalsted & 20th Sts.

.mudu nė kiek nebuvova turtin- 
! gesniu ir, tiesą pasakius, nežino- 
jova ,kur praleisiva pirmą nak
tį-

— “O mudu išeikiva į lau
kus!” — tarė Ida. — Kodėl lai 
bloga? Dievo Motina visur ge
ra link žmonių, o meilė visur 

'karšta, kada žmonės jauni...

[saugokite Savo Akte]

žeme mudviejų guolis, o dan-

.kitoniška istorija, senjorai, lo
dei prašau atkreipti (lomos:

; tai geriausi istorija mano ilgo 
gyvenimo! Už dienos prieš ves
tuves senis Džiova ni, pas

kę dantyse, prakošė man.

kurį 
pyp-

(ištisus melus, bet tu visgi išva
lyk jį, jeigu nori gyventi jame 
su Ida!

Štai mudu turiva ir namus!

angyj stovintis dailydė Konstan- 
čio klausia:

ne

dę, piktoji Marėnkrautavinuke

— “Vedasi nelaimingi, netu-1 
rėdanti nė pagalviu, nė kaldros,

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jąs kenčiate galvos skau
dėjimų, kuoąiet raštas susibėga į 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jąs esate trumpa
regis arba toli regig, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metą 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visą akią, ausą no
sies ir gerkles ligą. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir Pėdnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietą.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-Čios lubos, virš Platt’o aplietos 
Tėmykite į mano parašų.

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

DR. G. M. GLASER
u Praktikuoja 27 metai

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan st., kertė 32 st.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Tikrai nuostabu, kad daug ypatų, sergančią nuo šiluminio ir 
nervą ir jie nežino tikros ligos, kuria jie serga. Pavyzdžiui daug 

'ypatų vos negaluodami arba jausdami mažų skausmų viduriuose, 
jie pradeda krauti į vidurius aliejus, Saline valytoja, arba neiš- 
maningai pradeda patįs liuosuotis nuo maisto, tokiu budu kas sy
kis daugiau silpnindami savo organizmų, kuomet tikra priežastis 
skausmo arba kitą klinčių turi rastis nusilpnėjusios nervą sys- 
iemoje.

Tas pats atsitinka su žmonėmis sergantimis galvos skaudėji
mu, nubalimu, nemiga, praradimu apetito ir tt. kurie bando rasti 
pirmų pagelba nunuolime arba nusiminime, kuomet tikra priežas
tis ją ligos yra silpnume nervų systemos.

Iki kelotos metą atgal mažai, arba nieko nebuvo žinoma kas 
lir k nervu sistemos ir jos tikro veikimo, šiandien yra labai ge
rai žinoma, kad žmogus negali būti geros sveikatos, jaustis gerai 
ir piinas pakantrumo jei ją nervų ,systema “ negerai maitinama, 
stoka pridavimo energijos, gyvumo jo nervų syslemai.

Kasdien nauji lignoiai sako man: "Gydytojau, aš nežinau 
kaip -iš jaučiuos, aš nežinau kas yra, liet aš. visuomet jaučiuosi nu
siminęs, .nelii’ksmas. susierzinęs 
n’ievoiau ii’ aš neturiu apetito, 
č’au taip sveikas, kaip pirma”. 
Šimlies šių atsitikimu, priežastis 
vu systemos ir po mažo gydymo

Pranešu Visiem
Kad Salule Stomach Bitters yra 

pripažintas ,Washingtone, D. C. už 
tikrų ir geriausių gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krūtim*, vidu
rių užkietėjimų, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape- 

Įtito, galvos skausmų strėnų ir inkstų 
I ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bbnkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 3 bonkos $4.00, G bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Hitleris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj,
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymų kiek reikalaunat 
tai prisiąsime dėl tomistą.

Pasarga: Reikalaudami prisiąskit 
tikrų ir aišku savo antrašu ir rašy
kit taip:

G 1(*
P. A. BALTRANAS CO., 

\V.*31st St.. Chicago, III.

nemiegu kaip aš 
nors kad aš bu- 
praktiškai iš de- 
maitinimosi ner-

ir sifonas. Aš 
Duokite man ka 
Aš atradau kad 
randasi stokoje 
su Partoglory Cherąiko Pharina- 

eisto N. C. Purios, ligonis stebėtinai sustiprėja, ir nustebinančiai 
:’gavo gyvumų.

I nike mano profesijonales praktikos, aš visuomet vengdavau 
rito žmonių vaisius, kuriuos aš vartodavau, nežiūrint kaio jie ge: 
ri Imlu ir visuomet vengdavau rekomenduoti savo speciališkumus; 
bet dėl Partoglory aš jaučiu pareiga, padaryti skirtingų taisyklę.

Kielvelnas gydytojas turi žinoti šią nervu tonika, kurie yra ne 
nuprastai pasekminga prirašyti silpniems, nervuotiems ir sergan
tiems ligoniams.

Aš taipgi ir pats mėginau Partoglory ir lodei aš galiu paliu
dyti, kad atitaiso spėkų ir stiprinu, lavina silpnų ir nusiminusę 
nervu systema.

Tikrai sbbėt’na, kah) Partoglory greit priduoda nagelbų ner
vą syslemai ir I aip tankiai, tiktai j vienų savaitę, jąs galite gau
ti nelauktas pasekmes.

P. S.’ GYDYMAS Iš PENKIŲ BONKU Partoglory kainuoja

Reumatizmas Sausgėla.

(G. 134)

I

t

■i

Nvsikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu. SsimM* 
Kaulą Gėlimu, arba Mėšlungiu 
-raumęną sukimu, nrs skau
dėjimai naikina kūno gvvvbę 
n dažnai ant patalo paguldo 

CAPSICO COMPOUND mo 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
«,oe žinomą smneia padėka 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga/'KALTINIS SVEIKA
I 08*’. hijumIhi.1* avclvlies kai 
IH »(Jl

SVEIKATA
NEO-ABS- 
PIIENA- 
MINE 

arba

606
arba

914

M. JORDAN, M. J>.

Kraujo—įleidimas m

nuo sifelio arba venerišką ligų 
Egzaminavimas dykai
DR. LAYTON, nė daugiau

740 W, Madison St., Chicago. nė mažiau

i lElUVIškA GYDYKLA DR DICKSON 
Gydytojas ir Ohirurgas

visokia^ ligas naujausia metodą su pagf*lbi< naiijausn 
■ arriausią elektros prietaisą.
'< ’m«> valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dienų ir nuo I iki K vai vhI 

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

t
<rha tiesus ir trumpa

melkai
•aveiksli apie žmogair kum 

sudėjimų KprHŠoma įvairinus 
apsireiškimai žmognu* kum 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso 
kią ligą Tokios knygos lietu 
viu kalboj dai nebuvo Tur» 
339 mist Driibiosf amteli u 
•laruost liHŠim.l ’H !•>(».

Užsisakydami ir pinigu* *iu 
<1nmi > kit. ftiii.

‘Naujienos’, 
’7‘W s ilalsted st„ Chicaiu, iii.
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Lietuvių Rateliuose.
CICERO

Namo Bendrovės reikalu.

ti nuosavų svetainę, ir kuovei- 
kiausia. čia trumpai pažymė-1 
siu tai, kas jau atlikta ir kas dar 
turėtų būt atlikta veikesniam į- 
sigijimu;i nuosavos svetainės.

Lotai jau užpirkti, kampas 
49-th avė. ir 14-tos gat. Dabar 
prasidėjo pardavinėjimas Šerų. 
Lietuvių Raudonos Rožės Paš. 
Kliubas paėmė 40 šėrų už tūks
tantį dolerių; Vyrų ir Moterų 
Apšvietus Drs-tė 20 šėrų — už 
500 dolerių; Lietuvių Valgomų
jų Daiktų Krautuvė — 4 Šerus

asmenų. Tie, kur neturi serų, te
gul pasiskubina įsigyti, bent po

kiekvienas narys dalyvautų L.L. 
N. Ben. susirinkime, kuris įvyks 
panedėlyje, rugp. 11 dieną J.

Avenue. Ateikite patįs ir atsi
veskite naujų narių. Prasi
dės gyvas darbas statymui Lino 
sybės Namo Ciceroj. Tad su- 
kruskime visi kad juo greičiau 
ir pasekmingiau tas darbas‘eitų 
pirmyn. — Oicerietis.

Argo streikas tęsiasi.

Melais norima sulaužyti streiką.
Argo Corn Products Refining 

kompanijos darbininkų streikas 
tęsias!. Tatai vakar paskelbė 
streikininkų unijos sekretorius, 
(ieorge Davidson. Jašai sako, 
kad didlapių skelbiamos žinios 
dėl Argo Wlrciko esančios 
perdėm melagingos. Pavyzdžiui, 
užvakar buvo paskelbta, jogeiB
1800 darbininkų jau sugrįžę dar

NAUJIENOS, Clticac#., tlt
Iii. ■R!

bau. Tuo tarpu unijos sekreto-1 lais paneles Sonia Karp, su ku-1 ganizuot, dabar pradedama orga visai negausią. Darhiin'inkal ir 
rhis apreiškia, kad kompanija ria jisai 
turinti tik apie septynis šimtus 
streiklaužių -— apie 6(W negrų

ir prie jos suvaryta apie keturi 
šimtai šerifų. Tai ir visi “dar
bininkai”. — Šiaip streikininkai 
nė nemano grįžti — užreiškia 
sekretorius.

TŪKSTANČIAI BOIKOTUOJA 
GATVEKARIŲ LINIJAS.

Eina darban pėsti ar važiuoja 
geležinkeliais.

Tūkstančiai chieagicčių va
kar paskelbė gatvekarių kompa
nijai ir jos geradarei Public Uti
lities komisijai neoficialį boiko
tų. Jie ėjo darban pėsti arba 
važiavo geležinkeliais — kaip 
kam pasirodė esant parankiau.

ko padidinimu kainų už važinė- 
jimąsi. Patįs gatvekarių savi
ninkai prisipažįstu, jogei vadi
namosios nshort haitl” — trum
posios gatvekarių linijos dau
giausia nukentėjusios, rūkstan
čiai žmonių vakar rytą užpildę 
Madison, Harrison 18 ir kitas 
gatves. Daugelis ėjusių patylo
mis ir garsiai siuntę įvairių pik
tų žodžių kompanijos ir Public 
Utilities komisijos adresu. O tū
li jų net likę agitatoriais — už 
paėmimą gatvekarių linijų mie
sto nuosavybėn.. .

Public Utilities patvarkymuI
labai nepatenkinti ir patįs kon- 

’ duktoriai: tatai mat suteikė 
jiems dvigubai daugiau darbo.

Kompanija tečiaus mano, kad 
šitas nepasitenkinimas veikiai 
praeisiąs, o po to — biznis ir vėl 
eisiąs usual.

TIK

atvyko .iš New Yorko nizuot pačius mielių dirbėjus, 
penkis savaitės atgal. Janicsui Organizavimosi priežastis — ma 
gręsė ilgų metų kalėjimas, taigi žos algos ir netikusios sąlygos 
jisai nusitarė geriau apsivesti su darbo.
panele Sonia, o prosckutorius Į
nutarė paleisti juodu “ant dievo
valios.”

I

Taisykitės į Naujienų piknikų, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

IŠĖMĖ VARANTUS SUMOKS- 
LININKAMS.

REIKALAUS INDŽIONKŠE 
NO PRIEŠ GATVEKARIŲ 

KOMPANIJAS.

Majoras žada kovot “iki pasku
tiniosios.”

Chicagos majoras Thompson 
vakar paskelbė viešą užreiški- 
UUi, jogei jis kovosiąs prieš Chi
cagos gatvekarių irt elevatorių 
kompanijas “iki paskutiiuo- 
slos”. Jisai norįs pildyti savo 
prižadus piliečiams balsuoto
jams. Sekamą savaitę miestas 
atiduosiąs dalyką į teismo ran
kas — reikalausiąs indžionkše- 
no prieš gatvekarių ir elevatorių 
koinpnnijas, jos iieįjnliStų

“Unijų išlikimas ant svarstyk
lių” — sako darbininkų advoka

tas.
Pagalios tie sąmokslininkai, 

kur pasiryžę suardyti namų sta
tytojų unijas, tapo patraukti 
Ii son. Streikuojančių karpen- 
turių unijos advokatas, Hope 
Tiiompson, vakar kreipėsi į 

t< išėję I fugh K. SkMartę ir gavo <■>><■is, žnioni,< tik'k’ nus'a'yl,i 
> .'rantų prieš keliatų i____
I trupinimo associacijos virši- 
1. nkų bei kontraktorių. Visi 
ji ' kaltinami sumoksiu atkirsti 
m?m)ų statymui reikalingas me
džiagas nepriklausomiems aso- 
c acijai kontraktoriams, kurie 
išpildė savo darbininkų reikala
vimus.

Unijos advokatas be kita va
kar užreiške, jogei unijų išliki- 
r.: .) klausimas esąs‘ant svarsty- sėkmių. Esą, ir viena ir kita 
kliu, ir tai netik Chicagoje, o ir 
visur kitur. Jeigu kontrakto
riams pavyktų atsiekti savo tik- zja nieku budu nenorinti padi- 
alo Chicagoje, jeigu jie suar- dint darbininkams algų, o pas

tarieji nesutinka grįžti tol, kol

medžio į Public Utilities komisijos mokės 
tj už važinėjimųsj.

NESUSITAIKO.

Ir kontraktoriai ir darbininkai 
nenor nusileisti.

Namų statytojų streikas ne
greit užsibaigs. Vedamosios ta
rybos neduodančios lauktų pa

pusė griežtai laikosi savo reika
lavimų. Kontraktorių asociac.i-

šito nepaiso. O tuo tarpu komu
nikacija geležinkeliais vis labiau 
įra, — nėra kam pataisyti pasi
gadinusių lokomotivų ir vago
nų. Spėjama, kad, jeigu streikas 
tižsitęs dar kelintų dienų, didie
ji pramonijos centrai atsidurs 
labai kebliame padėjime: pris- 
tygus lokomotivų ir vagonų pris 
tygs ir visa to, be ko miesto gy
venimas pasidarytų negalimu — 
žaliųjų medžiagų ir daugelio 
maisto reikmenų.

VIS DAR KALTINA — TIK 
NEGRUS.

Virš keturiasdešimta negru 
.kaltinta už kėlimų riaušių 

žmogžudystes.

ap- 
ir.

dar

AIŠKINO ĮSTATYMUS 
TIEMS.

Pate juos užmiršo.

KI-

Prisaikintleji teisėjai vis 
kaltina — tik vienus negrus. I- 
ki šiol tapo apkaltinta virš ke
turias dešimts negrų — vyrų ir 
moterų -*-••• dalyvavusių rasinėse 
riaušėse. Nemažai jų apkaltin
ta pirmo laipsnio žmogžudystėj 
— kartu ir moterų.

Prosckutorius nors ir buvo ža 
dėjęs, bet kol kas prisaikintiem- 
sieins dar nepristatęs nė vieno 
baltojo riaušininko. Turbūt per-

..Lietuvių JanitiTrių vyrų ir moterų 
Pašelpinio Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedelioj 10 rugp., 
1 vai. po pietų John Engei svet. 
3720 W. Harrsison St. Draugai, 
malonėkite pribut laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų.

- Rašt. F. Stfiško.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. mėnesinis susirinkimas Įvyks 
nedėlioję 10 d. rugp., 2 vai. po piety 
Zvviązek Polek svet. 1316 N. Ash
land Avė. Drauges ir draugai, ma
lonėsite atsilankyti laiku.

— Šekr. J. Kalpokas.

Kensington. — LMPS. 67 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks panedė- 
lyj 11 d. rugp., kaip 8 vai. vakare, 
Aušros kambariuose, 10900 Michi
gan Avc. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti laiku nes turime išpildy
ti nominacijos blankas ir taip svar
bių reikalų aptarti.

— Sekr. U. M.

Dėdė Joscphas Huszar, paskir 
tas gaudymui greitai lakstančių 
automobilių ir aiškinimui jų sa
vininkams bei vužnyčioms įsta- 
tyimj Ittiip greit gulimu važiuo
ti, vnkar pats juos užmiršo, ir 

pateko bėdon. Ant Madison gat
vės vakar jo motorinį dviratį 
sustabdė kitas dėdė, Milleris.— 
Tu važiuoji 31 mylią į valandą!

I *— riktelėjo dėdė M|illeris. — 
Taip negalima...

Ar taip galima ar ne, apie tai 
dėde Huszar dabar turėsiąs pa
aiškinti ponui džiodžei.

Taisykitės j Naujienų piknikų, 
Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

Atsisaukimas. — “Birutės” išva
žiavimas, kurs, kaip buvo skelbta, 
turėjo ivykt ryto, rugp. 10 dieną, 
nebcjvyka. Del kaikurių priežas
čių atidėtas ant toliau. Serijos bus 
geros kitam išvažiavimui, apie kurį 
bus vėliau pranešta.

— “Birutės” Valdyba.

RADO SUMUŠTA VAIKĄ.

Kaltina — žydus.

Douglas parke vakar rasta bia 
uriai sumuštą 13 melų amžiaus 
vaiką, lenkutį, Milton Thomp
son. Sako, kad jį sumušę ketu
ri žydai-peštukaij. Prisibijoma, 

įlinkų unijas. — Šito negalima Taisykitės | Naujienų pikniką, -kad deldj )to igali kilti įriaujfc 
dalcisti! — pasakė jisai. — Mes 
dabar kovojame netik už savo 
reikalavimus, o kartu ir už savo 

APSIVEDIMAS IŠGELBĖ- išlikimą —- musų organizacijos
JO JĮ Iš BĖDOS.

dylu namų statytojų unijas, 
lai butų paskatinimu ir kitiems nebus išpildyta jų reikalavimai, 
jų sėbrams ardyti savo darbi- --------------

J I —

išlikimą

Sl-

Gardner’s Parke, 123čia gatvė 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

GRŪMOJA MAISTO SPEKU- 
LIATORIAMS.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gy venimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
palinga (loma at 
kreipiama į vai

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vok. 
nedaliomis, nuo 10 iki 1 lj dieną 
4649 S. Ashland av. khmp.47 st.

Telenhone Yards 4317 
Boulevard 6437

ChicagOB Lietuvių vyrų eliorct na
riui, malonėkite susirinkti į repe
ticiją M. Meldažio svet., nedėlios ry 
tų tl vai., nes turime dainuoti tą 
pačio dieną piknike, Gardner’s Park 
darže. — F. Mažola.

PPD. unijos susirinkimas bus su- 
batoj, rugpiučio 9 d. 8 v. vakare, 
Aušros svet. 3001 So. Halsted Str. 
Draugai, kurie nebuvot atsilankę 
pracitan susirinkiman, meldžiu-vi
sus atsilankyt, nes turime daug 
svarbių reikalų. — A. P. R.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj rugpiučio 10, 
Aušros svet. 3001 So. Halsted Str. 
11 vai. iš ryto. Nariai, malonėkite 
atsilankyti, bus pranešta atskaita iš 
“influehzos” pasekmių Ir kiek na
rių apleido kuopą, delei ekstra duok 
lių ir tt. — Valdyba.

Fedcralės valdžios agentai an- 
WNTK» YOVNG LAiMtt TO *hl'is arcšlavo tūlų. James Saur, 

kaltinamą peržengimu įstatymo 
apie “baltąją vergiją”, kitaip 
pasiviliojimą nemoralfiais tiks-

•> LBARN NVRSING ”
We pay all expenses and small salary 
whilo training in our new two year graded 
course. Write at once f >r our cntalogue B.

FORT DEARBORN HOSPSTAL
* 3*31 Av.r»*« Bm , CK1CACO •<

Didelis Susipažinimo 
Išpardavimas

I VISUOMENE!

šiuomi pranešame visiems, kiiid Mr. P. K. Bruchas, 

3323-3325 So. ilaisded Si. pardavė savo Dry Goods ir Fur- 
nishing Storo ir pasitraukė iš šios eilės biznio. Mes nupir- • 
kome jo sandėlį už didelį nupi^įnimn ir pasriulomc šias 

švarias, auk šos rųšies prekes už didelį sulaupymą. Mes - 
esame žinovai toje ritėje ir žinome kaip nupirkti ir kur 
pirkti, kad galėtumėm už pigkui [nirduoti negu kitos san

krovos. Geriausios kokybės prekes, pigiausios kainos ir 
teisingai pirkliavimas su kiekvienu ir išbandVinJas pat- 

virtįs musų sakymą. Pinigai bus linksmai grąžinami su 
kiekvienu neužganėdintu pirkiniu. Apsimoka atsi'lankyti 
|xis mus ir susipažinti. Pasiliekame su tikra pagarba

BECK’S DEPT. STORE.

sis didelis išpardavimas prasidės Panedėlio ry
tų, Rugpiučio litų ir tęsis iki Subatos, Rugpiučio 
16tai. Kiekvienas daiktas bus padėtas apžiūrėji
mui ir jus turite liuosų norų pirkti kas patinka.

BECK’S DEPT. STORE
3323-3325 SO. HALSTED STREET.

M

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta, jei#! gydys teisingai. AŠ per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
'ndymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
^5'dymu.

Pritakau akinius teisingai
Pasitarimas nemokamas.

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

(ILvapan Monroe) .
Kambarys 307. _

VALANDOS 9 iki 3 .Lili C JI (H) 
Nedeyomis 10 iki 1.

jšžAGfi JAUNĄ MERGAITĘ.

Valdžios agentai įieško de
šimt vyrų, kurie užvakar išža- 
gę jaunų 16 metų amžiaus mer- 
f aitę^ Elsie Simon. Užvakar nak

žada, žada, žada areštuoti juos.

muštynių tarp žydų ir lenkų 
“patriotų”* Kiek laiko atgal mi-i 
lietame parke jau buvo kilusios 
didelės muštynės, \kurių malši
ni midi policijos departamentas 
buvo paskyręs net porų 
policislų.

šimtų

Roseland. LSS. 137 kp. susirinki
mas įvyks nedėlioj, rugpiučio 1(1 d. 
10 va!, iš ryto, Aušros mokykloj 
10900 Michigan Avė. (am antrų lu
bų). Nariai, būtinai privalote bū
ti, nes bus svarbių reikalų.

E. Chicago, Ind. - LDLD. 70 kp. 
rengia pikniką nedėlioj, rugpiučio 
<0, Gruentrs Darže, \Volf Lakė, 214 
Shcffeld Avė., Haininond, Ind. Pra
džia 2 vai. po pietų. Vietos »r a- 
i ielinkės lietuviai kviečiami skait- 
’higai atsilankyti. — LDLD. 70 kp.

Federaliai ir miesto valdiniu- MERGELĖ IŠGELBĖJO 
kai labai užsirūstinę ant tų be
gėdžių — maisto spekuliatorių.
Vienas už kito jie siunčia piktų

SĖJĄ.
TEI

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Wrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pašėk
ui i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
8113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, 111.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

Ind. Harbor, Ind. Liet. Vylų ir 
Moterų Apšvietos Dr siūs mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedalioje kaip 
10 vai. po pietų J. Rudžiais svet. 
3622 Cedor St. Visi nariai ir na
rės turit pribut paskirtu laiku.

Užrašų Raštininkas.
Nepažįstama mergelė vakar 

naktį išgelbėjo — ne iš kalėji
mo, o tik mirties — apskričio 
korto teisėją, Richardą S. Tu- 
thillą. Tai buvo -Evanstono 
“byčiuj”, ties Main gatve. Tei
sėjas buk bandęs pasinerti, bet

pač skerdyklų baronų) adresu.
Bara juos apskrities prokuroras 
Clyne, bara investfigacfjos de
partamento joerdėtinis Brtenna 
nas, bara valstijos prokuroras
Hoync ir bara visi kiti. Ot, tuoj pasinėręs nebespėjo iškilti pirm 
tuoj jie padarysią nuodugnų ty-

Tr.isykitės į Naujienų pikniką, rinūjimą ir areštuosią ir nubau-
Cardner’s Parke, 123čia gatvė šią juos, juos, juos — speku- 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioj.

AUKA POLITIKOS KALI
NIAMS ŠELPTI.

nes po vienu krumu, Sherman 
Erike. Mergaitė sako, kad til
tas switchma-nas pakvietęs ją į 
geležinkelio sargo budelę, kur ir 
papildyta įledoras prievar os 
darbas.

negu gavo gerokai vandens. Ant 
ru kartu jam prapuolus nuo 
vandens paviršiaus, mergelė pri 
šokusi ir išplaukus su juo į pa
kraštį, kur ir pati apalpo. Teisė
jas pavyko atgaivinti. Drąsioji

liatorius.
Je, ponui valdininkai barasi, 

o mes mokėkime kiek reikalau
ja jų baramieji spekuliatoriui., mergelė gi atsigavus nuėjo sa-
O kada ponai valdininkai pa- vais keliais, nepasakiusi kas ji 
liaus barties — mes 
mokėti ir daugia. či 
kontras!

Melrose Park. — LSS. (3 kp. drau
giškas išvažiavimas nedėlioj 10 d. 
rugp., kaip 10 vai.'ryta. Išvažiavi
mo vieta ant Desplaincs upės kran
to. Važiuoti reikia M.'id’sort karais 
iki Desplaincs upės, čia pa! ir iš
važiavimas, North East pusėj. Bus 
gerų kalbėtojų ir įvaoių pamargi- 
rimų.

Kviečia visus Komitetas.

DR. M. HERZMAN

Praeitų seredų, rugpiučio 6, 
P. B. Palmer moteriškų rūbų f ir 
mos darbininkai laikė vadinamų 
shop mitingų. Vienas draugas, 
biznio agentas, davė įnešimų, 
kad kas kiek išgalėdamas pa
aukotų laikomų kalėjimuose po
litikos kalinių šelpimui, kitaip 
jų išliuosavimui. Darbininkai 
mjdai sutiko, ir tapo suaukota 
$11.50* Pinigai perduota Socia
listų Partijai. Kartu nutarta pa
skelbti tai keturiuose vietos laik
raščiuose: anglų, žydų, lenkų ir 
lietuvių. Už lietuvius pagarsinu 
aš.

— J. Zacharauskas.

UŽPUOLĖ DU. BROLIU — NE
TEKO $6,000.

Nepažįstami jauni piktadariai 
vakar naktį užpuolė Jacobą ir 
Natluiną Colinus prie jų gyvena
mojo namo durt; 1339 So. Law- 
ndale gatvėj. Abu neteko šešių 
tūkstančių doleriu pinigais, če
kiais ir brangakmenimis.

MIELIŲ DIRBĖJAI ORGANI
ZUOJASI.

Mielių dirbtuvių darbininkai 
pradėjo organizuotis. Mielių iš
vežiotoji; unija jau baigianti or-

do viena.

Gerai lietuviams žinomas; per 1(5 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

So. Englevvood. — LSS. 170 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj rugp.. 10 d., kaip 10 vai. iš ryto 
S. Pečeliūno bute, 8463 Gilbert Ct. 
Draugai, malonėkite pribut paskir
tu laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų. — Rast. F. Kanašonkas.

PLAUKĖ DVI MYLIAS, KAD 
IŠGELBĖJUS SAVIŠKIUS

Frod Wagelaar, 4056 Green-

Dr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE 
Galvos, Akių, Ausų ir Gerklės 

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

PARODA IR EGZAMINACIJA

Draugystės Lietuvos V. A. No. 1, 
mėnesinis susirinkimas bus nedė
lioj, rugp. 10 d., 1 vai. po pietų. 
Davis Square Park svet. prie 45 ir 
Paulina gatvių. Draugai ir draugės 
malonėkite susirinkt laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— Prot. Rast. D. Matus.AR VISI GATVEKARIŲ DARBI 
NINKAI SUGRĮŽO DARBAN? 
Ne, daugelis jų dar tebestreikuo- 

ja.
Chicagos gatvekarių ir eleva

torių darbininkų streikas dar 
neužbaigtas. Darban sugrįžo

dvi mylias Michigan ežeru, kad ‘ tik konduktoriai ir motormanai. 
išgelbėjus savo tėvų, seserį ir dr
augus. Mat, bevažiuojant Wau- 
keganan pasigadino jų valties 
motoras, taip kad kitokio išėji- 
rtio nebebuvo: arba Fredui plau-

gybai, ar leisti vėjui nunešt valtį 
toliau į ežerų ir ten visiems pas
kęsti. Fredas pasirinko pirmų j į 
nors taipjau pavojingų žygį. Ir 
atliko jį pasekmingai.

tų departamentų darbininkai da 
streikuoja, kadangi bėdinieji ga- 
tvekarių baronai nieku budu ne- 
nor išpidyt jų reikalavimus. O 
jie kaipir visi kiti darbininkai, 
reikalauja padidint 'algas. Ka
žin, ar delei to samdytojai nesi
kreips dar kartų į Public Utili
ties komisijų?

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vakare

Nedaliomis nuo 9 iki 4 po pietų.
1407 Mihvaukee Avenue, 

CHICAGO, ILL.

Kenosho, Wis. — Nedėlioj, rugp. 
10, kaip 4 vai. po pietų, svet. Liber
ty Hali įvyks vietos lietuvių susi
rinkimas ir prakalbos, tikslu įkurti 
Raudonojo Kryžiaus skyrių. Kal
bėtojai bus iš Chicagos. Betoj p. 
P. A. Jakutis padainuos keletą dai
nų, o p-lė R. špokevičiutė skambins 
ant piano. Kviečiame vietos lie
tuvius gausiai susirinkti. Inžanga 
nemokama. — Komitetas.

Pranešimai

GELEŽINKELIŲ STREIKAS 
TĘSIASI.

Nepaiso valdininkų grūmojimo.

Vis nauji darbininkių būriai me> 
ta darbų. Valdininkai gi nepa
liauja grūmoję streikininkams. 
Vakar net pagrūmota jiems iš 
Washingtono. Girdi, jeigu dar
bininkai negrįš darban, reikalai! 
j amo padidinimo mokesties jie

RADO DINAMITO.
Humboldt parke prie Divi- 

sion ir California gatvių vaikai 
vakar rado tris lazdutes dinam-i 
to. Dinamitas atiduota policijai. 
Kokiuo tikslu dinamitas buvo 
padėta, nežinia. Rasi kas nors 
užmiršo jį. Investįgacijos depar
tamento agentai jieško dinami
to savininko.

Cicero. — LMPS. 43 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks panedūlyj rugp. 
11, kaip 7:30 v. vakare Onos 'l'amo- 
liulienės svetainėj 1447 — 49 Avė. 
Visos narės prašomas susirinkt pas
kirtu laiku. — Valdyba.

SLA. 176 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, rugp. 10, Tarno 
Mažimio svet. 3834 So. Kedzię Avė. 
Pradžia kaip 2 v. po pietų. Visi na
riai kviečiami atsilankyti laiku ir 
kurie neužsimokėję, užsimokėkite 
nario duokles. —Rast. J. Povilaitis.

Waukegan, III. — LMPS. 47 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj 
10 rugp. kaip 1 v. po piety Liuosy- 
bės svet. Narės prašomos atvykti 
paskirtu laiku.

— Sekr. P. Radavičienė.

Taisykitės į Naujienų piknikų, 
Gardner’s Parke, 12321a gatve 
ir Michigan Avė. Bus nedėlioja

Cicero. — Panedėlyj, rugp. 11 d. 
ivyks Cicerus Liet. Liuosybes Namo 
Bendroves susirinkimas, J. Ncffo 
svet. 150(1 So. 491h Avė. Bukite vi
si nariai ir nu'tfjųjydsiveskite lygiai 
Kaip 8 vai. vakare*\— Valdyba.

Kewanee, III. — LSS. 201 kp. mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
rugp. 10, kajp 2 v. po pietų, svet. ant 
3-čios gatvės prie Chcstnut gatv. — 
Malonėkite visi susirinkti ir atsive
skite daugiau draugų ir draugiu pri 
sira.šyti prie kuopos. Vienykimės, 
draugai darbininkai.

— V. V. Petraitis, Org.

LSS. 4 kuopa stato veikalą Valka
ta 5 d. spalių C. S. P. S, svetainėj, 
1126-28 18 st. Kuopos ir progresy- 
ves draugijos nerengtų tą vakarą ne 
kokių pramogų. — Komitetas.

— F. Mazola, 3126 S. Lowe Av.
SLSDA. Imojo Apskričio chorai 

malonėsite atsiųsti savo delegatus 
Jungtiniai Tanbon suimtoj, rugp. 
9, M Meldažio svet., 2242 \V. 23rd 
Placc. — F. Mazola, Sekr.

ASM ENy J I EfeK IM A 1
Pajieškau savo žmonos Alberti

nos. Ji prasišalino nuo manęs lie
pos mėnesyje, pasiimdama su sa
vim sūnų 9 metų, dukterį 14 metų, 
abu šviesių plaukų. Ji turi am
žiaus 39 mėtų šviesių plaukų, mažai 
temoka angliškai. Kas patemysite 
praneškite man. Kas pirmas praneš 
duosiu 5 dolerius.

Pranciškus Bujvidas,
706 W. 12lh St., Chicago, 111,

‘ ' ' .T '
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ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio Viliamo 

Petraičio kuris gxveno pirmiaus po 
num. 227 No. 12th St., PhiladeHhia, 
Pa. Turiu svarbų reikalą, malonė
kit atsišaukti arba kas kitai praneš
ti šiuo adresu:

Anton Jenkausky, 
4232 So. Richmond St.. Chicago, III.

Pajieškau, ženotos poros, mote
ries kuri neina į darbą, kad pri
žiūrėtų namus. Mano šeimyna ma 
ža, aš pati ir mergaitė 13 metų, aš 
akušerka ir dažnai prisieina nebūti 
namie. Duodu kambarį už dyką. 
Atsišaukite

P. U r lianas, 
3313 So. Halsted St. 2rų lubų.

J IEŠKO PARTNERIŲ

REIKALINGA vyro kaipo pusi
ninko į gerai apsimokama dirbtu
vę. Mes patys vedame dirbtuvę 
kooperatyvišku budu. Mes išmo
kysime jus gero amato ir mokėsi
me gerą mokesti laike moki n i mosi. 
Buk pats gaspadoriumi ir dirbk pats 
dėl savy”. Jei jus turite $500 ir no
rite dirbti ateikite ir pamatykite Mr. 
Šidlauskas nuo 5:30 iki 8 vai. vuk. 
tiesiai j dirbtuvę 4156 Irving Park 
Blvd. 3-čias aukštas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
aNT RENDOS — kambaris dėl 

dviejų vaikinų su ar be valgio.
3240 Emerald Avė.

ANT RENDOS — kambaris, (Iri 
vi-no ar dviejų ypatų. Gražioj a- 
pie'lnkėi.

7212 Fast F.nd Avė. 2 blokai East 
nuo Stony Island Avė.

PARANDAVOJIMU1 kambaris ant 
antro aukšto, iš fr »nto; kainba' is 
šviesus ir dailus dėl dviejų vaikinų, 
ni ba merginų, | ai ruduosiu ir pa- 
vienani, geistina, kad atsišauktų lik 
laisvų pažiūrų žmones.

703 XV. 21st Place Chicago.

1SSIDUODAMA KAMBARYS
Šviesus, elektrinė Šviesa, ir visais 
kitais patogumais, vienam vaiki
nui. Reikia kreiptis šituo adresu: 
3247 Emerald Avė., pirmas augštas 
iš pryšakio

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI 

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI 
NIŲ

3301

GEBOS. KLAUSKITE PLATĖS 
PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND
1N\ ES1MENT CO.

So. Halsted Su Chicago, Iii

REIKALINGA darbininkės. Dar
bas lengvas ir pastovus.

1707 So. Halsted St., Chicago, Iii.

REIKALINGA mergina arba mo
teris į keptuvę pardavinėti, turi kai 
bėti angliškai, gera mokestis.

K. Neffas,
542 E. 43rd St.. Chicago, III.

The Parish A Bingham Co., iš
dirbėjai automobilių rėmų, gali pa
naudoti pirmos klesos Riveters, I 
Buekers-up Rivet šildytųjų. CaL 
kers, Chippcrs ir abelnų dirbtuves! 
darbininku. Musų darluninkai už-1 
dirbu didelius pinigus dirbdami nuo* 
šmotų. Dirbtuvė dirba 50 valandų 
į savaitę dienomis ir 60 valandų j 
savaitę naktimis. 1H moka už virš 
50 valandų nakties darbo. Pastovus 
darbas užtikrintas pirmos klesos. 
žmonėms. Nėra su darbininkais 
jokių keblumų Atsišaukite ypatiš- 
kai arba susižinokite 
ish A Bingham Co. 
Dept. Madison Avė. A 
Cleveland, Ohio,

su The Par- 
Emplovment 

West i06 St.,

REIKALINGA moterų indų plo
vėjų. 

Block’s Restaurant, 
1356 So. Halsted St.

REIKALINGA merginų prie siu
vimo elektros mašinomis j matrasų 
dirbtuve. Pastovus darbas Gera 
mokestis.

Ftnpire Mattress Co., 
2231 XV. Madison St.

REIKALINGA mergina Jule namu 
darbo, gera mokestis tik 2 šeimynos. 
Kreipkitės adresu:

Miss V. Mcssage
3548 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA — sheanuano ant 
No. 2 shear, dirbti į seran iron 
yard. pastovus darbas. Atsišaukite į 

Chicago Metai Refining Co., 
3000 So. Kedzie Avė.

REIKIA DARBININKŲ į REIKIA DARBININKŲ

REIK/ALINGA MOTERŲ 
SIUVĖJŲ

I KAUTŲ ŠAPA

MOTERŲ R E l KALAUJ AM A 
NIV KIŠENIŲ DlRBft.lV. .

KEl.-

MES HEIKALAl JAME TVO-

F1NHERKŲ
ABM HOLE BEISTERKŲ 
GUZIKŲ SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ 
KRAŠTŲ TRIMERIŲ 
VISOKIAM DARBUI OPERA-

TORIŲ
PRIE MAŠINŲ MERGINŲ 
DIRBĖJŲ DIRŽŲ

TAIPGI MERGINŲ GALINČIŲ 
GRAŽIAI RANKOMIS SIŪTI, 
MOKINTIS VISOKIO SKY
RIAUS DARBO. GERA MOKĖ 
STIS MOKINANTIS.

HART SCHAFFNER & MAIiX
520 S. WELLS ST.

REIKALINGA moterų 
SIUVĖJŲ 

Į SIUVĖJŲ DIRBTUVĘ

MES GALIME PANAUDOTI 
TUOJAUS MUSŲ NAUJOJE 
DIRBTUVĖJE ANT SOUTH- 
\VEST SIDE PATYRUSIŲ GU 
ZIKAMS SKYLUČIŲ DIRBĖJŲ

FINlšERKŲ
ARM HOLE BEISTERKŲ

MES GALIME TAIPGI 
NAUDOTI RANKOMIS SIUVĖ
JŲ MOKYTIES ĮVAIRIUS SKY 
RIUS SIUVIMO. GERA MO
KESTIS LAIKE MOKINIMOSI.

PA-

H ART SCHAFFNER & MARX 
823 SO. TRIPP AVĖ.

Paimkite Garfield Park “L” ar-

NAMAI-ŽEMĖ

THE ROYAL TAILORS, 
731 SO. WF,l.l.S ST.

ant burdo vvrų 
dvlej

REIKALINGA 
Kambariai dėl 
niems. Svarus 
valgis. Galima 
vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ HOTEIS, 
1606 So. Halsted St., Chicago.

AUTOMOBILIAI
BARGENAS - SKUBINKIT PIRKTI.

Allęn 5 pasažierių automobilius Visi namai tuojaus pabrangs, nes 
pardavimui pigiai. Pirmos klesos pabudavojime materijolas eina vis 
padėjime, išrodo kaip naujas, taip- nrang> n, o difrbininkų algos kcle- 
gi naujos tairos. Turi parduoti iš inos kaskart aukšt.sn, tokiu budu 
priežasties kito biznio. j * * _

Azukas Garage, ventojų skaitlius kožna’tncti| padi-
847 XV. 33rd SL Tel. Yards 3036 Joe. dėja virš šimįu tūkstančių šeimynų, 
_______ i.......... ........—_____—------ ’tni toks skalHius namų trūksta, už- 

PARS1DUODA automobilius 1913 tai dabar Hiatų randavoti negulima 
Fel Car, 5 sėdynių, 6 geri gumai,1 gauti o ramios buvo pavasatį ant 

i mašina geram stovyj parduosiu už Halų pakeltos, o dabar rudenį ir yėl 
$225 ir važiuot išmokysiu.

J. M.,
3127 S. Emerald Avė., 3 čios lubos

NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ

vleju arba pavie-. 
kambariai. Geras

ir be valgio. Gera RAKANDAI

REIK ALINGA leiberių dirbti | 
s< rap iron yard. Pastovus darbas, 
Gera mokestis.

Chicago Metai Refining Co., 
3000 So. Kedzie Avė.

REIKALAUJU susižinoti, kas turi 
šieno dėl pardavimo, dobilų, mo
tiejukų, ypač W»s. ar Mich. valsti
jas, jei galima butų gerai gauti tai 
pirkčia kelis freilkarius. Meldžiu 
greitai atsišaukti šiuo antrašu:

, A. S. Raulinnitis, 
2026 N. 11-th St., Springfield, III.

TIKTAI fil MĖNESI
UŽ $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Sies esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailūs. Mes 
taipgi turime visokių divonų. z Taip
gi pianas ir fonografas. PRISIUN- 
ČIAME UŽ DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 va k. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

REIKALINGAS buferis gerai pa- 
h res savo darbą, tuojaus atsišau-

M. Ramunausky,
836 W. 20 St., Chicago.

Pajieškau merginos dirbtie saldai 
nių krautuvėj, kuri gali kalbėti an
gliškai. Malonėkite atsišaukti ant 
žemiau paduoto adreso, su išilgoms 
sutiksime.

4854 S. Wells St. Tel. Drover 4489

REIKA1 INGA merginu ir moterų 
prie lengvo dirbtuves darbo $13 j 
savaitę pradžiai. Gali uždirbti $20 
savaitėje, kuomet patirsiu. Pasto
vus darbas. Nėra keblumų su dar
bininkais.

Olson Rug ('o.,
1508 XVest Monroe St.

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir grosernę 

labai pigiai, geroj lietuvių kolonijoj 
prašom atsišaukti ant šio adreso:

A. Siedleckis
718 XV. 120th St., XV. Pulhnan, III.

PARSIDUODA pekarnė geroj vie
toj, apgyvento] lietuviais, lenkais, 
slavais ir tl. Priežastis pradavimo 
vienas negaliu viso biznio apžiūrėti 

Joe. Labeikis,
4938 Melville Av., E. Chicago, Ind.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
heroje vietoje, lietuvių apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju i kitą miestą.

J. Gcdcnti, 
732 XV. 191h St. Tel. Canal 5821.

PARSIDUODA šiaučių shapa su 
visoms mašinoms, biznis išdirbtas 
er daugeli metų, pigi randa. Atsi

šaukite,
927 XV* 541h St., Chicago, III.

PARDAVIMUI kriaučių dirbtuvė. 
Biznis išdirbtas per 6 motus. Atsi
šaukite į

832 XVest 33rd St., Chicago.

PARSIDUODA bučernč ir groser- 
nė ir su t roku tarpe lietuvių apgy
ventos vietos 1 blolęas nuo bažny
čios. Graži vieta, namas mūrinis 
«;i beismantu, kampas 48 Ct. ir 15 
St, Cicero, III.

PARSIDUODA pelningas drugšto- 
ris lietuvių apgyvento npiclinkr, 
savininkas turi dvi vaistinyčias, 
kaina $1500, vertės daug daugiau, atba Harrison St. kąra iki Tripp\ k.“lnn. vcrt. .(,?U|* 1 1 įsišaukite pas savininką

Avė. Paeikite du bloku South.

REIKIA moterų ir merginų, 16 
metų prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gera mokestis.

Rathborne Ilair &• Ridgway Co., 
1418 XV. 22 St., Chicago, III.

REIKALINGAS jaunas darbinin
kas, trumpbs valandos, gera mokes
tis, darbas ant visados gera proga 
y pač tiems, kurie lanko arba turi 
palinkimą lankyti mokyklą, 
šaukite greitai

Naujienų Stotis
3238 So. Halsted St.

Atsi-

6062 S. State St., Chicago, III.

PARDAVIMUI barzdaskutvklė lie
tuvių ir lenkų apgyvento] vietoj, la
bai pigiai.

D. Jurėnas.
4932 Magoun A v.. E. Chicago, Ind.

PARSIDUODA puikus pianas la
bai pigiai iš priežasties apleidžiu 
miestą. Atsišaukite:

31 IT So. Halsted St., 3čiu lubų iš 
priešakio.

ANT PARDAVIMO Bnrber shop, 
geroj vietoj, parduodu dėl ligos.

771 Indiana Blvd., Whiting, Ind.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius, at

rodo ir eina kaip naujas už labai 
priėmimą kainą Oakland kompani
jos Dienomis — 2105-9 Ogden Avė. 
vakarais nuo 5, — 1007 So. Oakley 
Boulev. Tel. Seeley 420, F. Jardon,

PARDAVIMUI dviejų fintų name 
lis penki kambariai, gesas, inaudy- 
nė ir juise bloko nuo Archer Avė 
karo.
125.

i mažai kas budavoja o Chicagos gy- $2450.
. L.tll Hat i> bzii no * DO i 4 i _ I

l’u metu statytas. Lotas 30x
Daug paukščių. Viskas už

PARSIDUODA labai pigiai 4 lotai 
ant Kolin Ay., tarpe 59 ir 60 gatvių. 
Alsišaukit po šiuo adresu: 6529 So. 
Tahnan Avė., arba teleforuiokitc 
Prospect 2471

Andrew Vavrik, 
5148 So. Ken net h Avė.. Chicago.

REIKALINGA moterų tvarkyti cTnI1KTnnin 
nopieras ir skudurus Pastovus dar- , I 
bas ir gera mokestis. Atsišaukite 7 
vai rytą.

Gtimbinsky Bros. Co., 
2261 So Union Avė., Chicago, III.

BEIRAI INGA MERGINŲ MOKY- 
TIFS OPERUOTI ANT KAUTŲ, 
VESčIU IR KELNIŲ PO GFRU IN- ------ ----------- GFRA M0KFSTIS 
LAIKF MOKINIMOSI, ATEITIS

JŪSŲGAL
PA-

GABl’MA.

DIDELIS BARGENAS. * 
PARSIDUODA automobilius 7 

<bnių, 17 melų, Chandler Tu r:

RFIKALTNGA moterų prie rinki
mo žemuogių. Ant nekurto laika. 
Gera mokestis.

Glaser Grandei! Co., 
2906 So. Western Avė., Chicago.

THE
731

ROYAL TAILORS, 
SO. WELDS ST.

sė 
yng 

Car ir parsiduoda nuikus pianas ir 
Cash Register. Tuos daiktus ga
lima matyti Bile kada. Kam toki 
daiktai reikalingi, meldžiu atsišauk
ti po numeriu.

4632 So. Mafshficld Avė 
Boulevard 9091.

Phono

REIKIA moterų ir merginų. 16 
metu prie lengvaus dirbtuvės darbo 
gprn mokestis.

Rathborne Halr A Ridsrvvav Co., 
2279 So. Union Avė., Chleago, III.

REIKALINGAS bučeris kuris mo
kėtu savo dm-ba atsakančiai, turi 
kalbėti angliškai. Darbas ant vi
sados. Mokestis gera, kambaris ir 
▼eitis. Atsišaukite

3200 So. LoAve Avė., Chicago, III.

RETKATINGA MOTERŲ RANKO
MIS SIŪTI GUZIKŲ SKYLUTES 
KAUTAMS.

PASTOVAS DARBAS. GERIAU
SIA MOKESTIS IB DARBO SAN- 
LYGOS. ATEIKITE PRISIRENGĖ J 
DARBA.

PARSIDUODA automobilius Pier- 
ce-Arrow, 1912 moty, 7 pasažierių 
limuzine.

1818 So. String St.

THE BOYAL TAILORS, 
731 SO. WELLS ST.

PARDAVIMUI 1916 modelio 
'“BUICK” 7 hasažierin 5 naujos tl- 
res, naujas “Victoria” viršus, su 3 
stiklo langais. Priežastis parda
vimo karo — nirkau didesni

Tel. Yards 6894, 3331 S. Halsted 
St., Chicago.

P V’SIDUODA — 1 kambarių ra
kandai — mažai vartotas — beveik 
naujas. Parduosiu labai pigiai, kad 
parsiduos gi eitai. Atsišaukite 

3641 So XVallace St.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon kampinė 

sankrova ir pagyvenimui kambariai 
prie 514 XVest 18th St. Savininkas 
prie 2938 West Polk St., Chicago.

ATIDUODAMA rendjnn 3557-3559 
XVallace St., nauji ir švarus 4 kam
barį- fintai: $10, $11, $12. Visi prie 
kiai šviesus. Apgyventa baltais 
žmonėmis. Gera vieta.

visi savininkai namų dar daugiau 
pakels. Užtaigi pasiskubinkite nu
sipirkti namus pakol dar galima už 
prienanią kainą gauti, o kas mislina 
kad, kada namai atpigs, tai tas la
bai klysta nes Chicagos Žinovai ’«a- 
sfrrmdcmi taktiškai ant visų aului- 
kybių sako: Nepaisant kad kirk 
ateivių ir išvažiuos j Europą, tai 
tas Chicagos milžiniško augimo ne
sumažins, tai kito išėjimo nėra, kad 
narnai pigių, kada viskas brangsta.

Mes žemiau/paminėję dar turime 
keletą namų, pnt kurių kas pasisku
bins nupirkti, tai dar gab'S turėti 
gera pelną parduodant. Aimet per 
musų korporacijos ofisą buvo ke- 
holiką šimtų namų parduota, neku- 
rie iš pirkusiųju jau uždirbo gerus 
pelnus, o kiti dar uždirbs. 'lodei 
nieko nelaukdami atvažipokite ir 
išsirinkite namą pagal savo norą, 
pakui dar galite pigiau gauti. 
PARSIDUOLA 1 pag. namelis ant

1 Bridgeporto tarp lietuvių už $1100. 
PARSIDUOLA 2 pag. namas 4 ir 6 
kambarių ant mūrinio fundamento.

ndos neša v24 j mėnesį. Prekė 
$2000 tik $300 įmokėti, o likusius 
raudos išmokės
PARSIDUODA 3 pag. muro ir me
džio namas su puikiais įtaisymais ir 
gražioj vieloj. Rąndos neša $14 pro
centą, parsiduos už ............. $3000.

PARSIDUODA 4 pag. po 4 kamba
rius mūrinis namas už ......... $3600.

pag.miirinis namas 
.......... .  $7000. 
pag. 2 pag. po 4 

po !) kamb. namas 
puikiais įtaisymais

MOt'NT GREENWOOI>.
r

PIGIAUSIAI parsiduoda lotas ir pu
sė (37Vj jiėdos, ant Lowe Avė. ir 
33 ir 34 ir vienas lotas prie Sv. Ka
zimiero klioštoriaus. 
Čiai nuo savininko, 
teiraukitės

Lietuvos ofise, 3253

Perkate sta- 
tašykite ar

S. Morgan St.

$325 nupirksi pusę akro lotą. Iš
lygos: $7.50 mėnsyje. Be nuošim
čio . Tik keletą jų liko. Arti prie 
gatvekario transportacijos. (5c va
žiavimas). Paimkite Halsted ir 
Uitos gatves karus iki galo linijos, 
tuokart paeikite vieną bloką XVest 
iki Subdivizijos ofiso Kasdien at
dara nuo 1 iki 4 po pietų. Neda
liomis nuo 9:30 ryto iki 5 vai. po 
pietų.

J. S. Hovland, 
133/West \Vashington St. Chicago.

•ae
NAMAI-ŽEMĖ

PARDAVIMUI: — čia yra geriau
sias bargenas mieste.

B < — $650 —
Nupirksi 3 lotus 30x125 pėdų kiek 

vienas, šalitakiąi, elektros šviesos, 
įvesta, vanduo ir išmokėta. Vienas 
lilokas iki Archer-Cicero karų. Vie
ta tinkanti daržams, vištoms, kar
vėms ir it. Paskolinsime jums ga
nėtinai pinigų pasistatyti namą.

H. H. XVessel & Co., 
5107 Archer Avė. Atdara nedėliomis 

Paimkite Archer-CleėfO karus iki 
Keeler Av<\

BARGAIN

T

TT

■ i Ull.l..
»>»■H. t

BARGAIN

— 5 KAMBARIŲ BUNGALOYV —
Didelė atika, vana, elektros švie

sos, lotas 50x125 pėdų. Puikus sod
nas, vištų tvartas ir tt. Gera vieta 
pigiai gyventi ir angy t i savo vaikus.

Kama tiktai $1,850.
Cash reikalinga $650.

Ateikite nedėlioję. Atsineškite 
deposita ir atsiveskite savo pačią.

H. II. XVessel & Co., 
5107 Archer Avė.

Paimkite Archer-Cicero karus 
išlipkite prie Kecler Avė.

ir

Didelis 1 % aukšto namas prie S. 
E. kampo Troy ir 109 gatvės (Mt. 
Greenvvood), kaina $2000. Priimsiu 
gerą pagerintą neužimtą arba Li
berty bonds kaipo dali įmokėjimo. 
Klauskite Joseph L Hrad ant vietos

PARSIDUODA d 
už ..................... .
PARSIDUODA 4 
kamb. ir 2 pag. 
visai naujos su 
viduryj ir su 2 lotais. Randasi Brigh 
ton Parke, 
PARSIDUODA 3 pag. visai naujas 
mūrinis namas su aukštu ir geru 
beismentu. Randasi ant Lovve Avė. 
ir 33Čios. , 
PARSIDUODA 2 pag. naujas mūri
nis namas su pirmos klesos įtaisy
mais. Randasi ant Union Avė. ir 
43čios.
PARSIDUODA 2 pag. naujas mūri
nis namas. Viskas įtaisyta pagal 
naujausią madą. Randasi Brighton 
Parke.
•’ARSIDUODA 2 pag. tik ką pabaig
tas budavoti mūrinis namas ir 6 
kamb. su labai puikiais įtaisymais, 

'kad ir milijonierius galėtų gyventi, 
j Randasi netoli 
riaus.
PARSIDUODA 
ton Parke labai 
PARSIDUODA vienas Intas prie lie
tuviško kh.šiorlaus už *600 kiti par 
davoja po $900, yra proga $300 už
dirbti.
PARSIDUODA viefiąs lota prie Sv. 
Jurgio bažnyčios ant BHdgono’to 
vertas $1500, bus meduotas už $900.

Tui'ie dar įtyllūjpų tgcru burgenu, 
bet dd stokos vietos nededame, mel
džiam kreiptis į bendrovės ofisą, o 
užtikriname kad galėsite išsirinkti 
pagal savo norą ir gausite ant leng
vų išmokėjimų pirkti. Taipgi iš
mainome visokias prapertes.

Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted Sį, . Chicago, III.

lietuviško kliošto-

keletas lotų Brigh- 
pigiai.

Farmų Jieškantįems.
Tie kurie jieškote fąrmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj XVis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
r nrie lietuviško miestelio, W00D. 

BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
ją. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

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

Daugumas musų žmonių yra iŠ- 
važinėją po daug valstijų, ir tiiu 
kalnesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip XXTisconsine lietu
vių kolonijoj.

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

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

DIDŽIAUSIAS bar«enn.» Chicug >• 
i<» , pars G’.o<la 2 tolu, krūvoj (».‘x 
130 pėdu p>al pat 72 ir Archer A v 
ant puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

PARDAVIMUI iieiuvių anielinkė- 
" * " ‘ . Karštas ir

• NORIU pirkti narna. Todėl kas 
turite parduoti meldžiu pranešti.

Joseph Žolinas,
4063 So. Maplevvood Avė., Chicago.

fara/a.
80 akrų žemės Michigan, 1 my

lios iki miesto, arti didelių fabrikų 
miestų, 40 akrų dirbamos, 40 akrų 
ganyklos, aptverta tvoromis, dide
lis sodnas, arti ežero. Kaina $1980, 
mainom ant miesto propertes.

United Land & Investment Co., 
117 N. Dearborn St., Chicago, 111.

PARSIDUODA —• namas 4 pagy
venimu — $38 rendos neša j mčne- 
sj — parsiduoda labai greitai. — At
sišaukite pas savininką greitu laiku 
ant pirmo flioro

3815 So. Halsted St.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu Bendrovės apie Lietuviu 
kolonija WiscoųRlne, kur jau daug 
lietuvių gyvenu ir dar tūkstančiai 
ansigvens. nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
ne.butų, visada geras 'užderėjimas. 
Dabar geriausias laikas važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo išvažinėją po 
vi«ą Amerika, bė geriau negalėjo at
rasti kaip XVis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpusi 
’ugesnė už Žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa
rankamais dėl farmerių. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą farmą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa
vųjų.

Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
nlenu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimu mu
ro namas. 6 — 4 kambarius. 8 me
tai kain statytas. Rendos $55 i mė
nesi. Parduosiu už $5400, Namas 
randasi labai geroje Mieto^e prie 
pat Sv. Jurgio bažnyčios. Tą namą 
gali pirkti ir su mažai pinigų. Ma
ža druj gali iitmkMl, kilus kas uč- 
p'io kaip rendą išmokėsi. Kreipki
tės i

C. Suromski, T
3346 So. Halsted St.M Chicago, III.

PARSIDUODA — mūrinis namas, 
akmeninis, frontas po 6 ir 7 kam
barius, kaina $1,500 — po no. 3823 
So. Pamali Avė. Atsišaukite pas 
savininką

3815 So. Halsted St.

BARGENAS, parsiduoda mūrinis 
namas akmens prišoktu, Bridgepor- 
to apiielinkėje. No. 2804 Union Avė. 
ant 5 pagyvenimų, rendos neša j mė 
nesj $49. tiktai i trumpą laiką, kai
na $4,375. Atsišaukite pas savi
ninką

2723 Emerald Av., ant antrų lubų

F,XTRA farma su trlobomis par
siduoda 60 likerių, žemės labai gera 
dirbamos 15 akeriu miško ir pievos 
5 akeriai, upė žvejojimui, šaltinis. 
gaJnyklos geros,, arba mainau 
namo ar automobili®. Meldžiu 
sišaukti paties, matysite ar gera 
me, be agentų parduosiu daug 
giau. priežastis, vienas negaliu 
venti. Galėsiu parduoti pusę
mės. mažu kapitalu su triohomis ar 
be triobų, su gyvuliais ar be gyvu
lių.

Antanas Maskalunas, 
Box 56, Irons Lake Co., Mich.

ant 
at- 
že- 
Pi-
že-

PARDAVIMUI per Ignatius Chap 
Co.. 555 XV. 31st St., arti XVallace 

2914 XVallace St. 4 flatų muro na
mas, aukštas apatnamis ir atika. 
Rendos $55 j mėnesi. Kaina $5400. 
2948 Emerald Avė. Muro 
skirtas trims šeimynoms, 
mieros lotas. Kaina tiktai 
2912 Parnell Avė. 2 aukštų
namas turintis savyje 2-6 kambarių 
flatus su maudyne, gezu ir lt. Kai
na ......................................... $3675.

Kiekviena viršminėtu nuosavybių 
galima pirkti išmokėjimais, jeigu 
reikalinga.

Ignatius Chap & Co., 
31 & XVallace St. Vieninteliai agent.

namas, 
Pilnos 
$2800. 
muro

UŽGANĖDINTI KOSTUMERIAI
YRA GERIAUSIAS APGAR

SINIMAS,
Reikalaukite knygutės “Laiškai 

nuo Užganėdintu kostumerių” Pa
sėmęs daug reiškia. Musą farmos 
yra geros. Aš noriu kad jus patįs 
p; matytumėt. Ypatiškas patarnavi
mas kiekvienam pirkėjui, šios for
mos randasi greičiausiai augančioj 
dalyje Suvienytų Valstijų. Molio že
mė, riebi nitrogenu, molio subsoij. 
Arti randasi daug sviesto ir sūrių 
išdirbysčių. Karvių auginimas čia 
yra daugiausia užsiimama ir pasek
mingai varomas.

šios yra tikros farmos, ne tik “pa
dirbtos” formos. Geri namai, tvo
ros, šulinis, 10 iki 50 akrų išdirbta 
su gyvuliais, kitos be gyvulių

Pp įmokėjimui viemp-penkta dalį,, 
jvms daugiau nieko ant sumos ne
reikia mokėti per 10 metų. Mes par
duodame arklius, karves, vežimus 
pakinkius ir tt. ant labai lengvų iš
mokėjimų. Mes taiogi padedame 
nupirkti materijola dėl namų staty
mo. Gelžkelio išlaido; gražinama 
pirkėjam*. Jums nieke nekaštuoja 
pamatyti šias formas.

Mirų formos randasi Wisconsin 
valstijoj, Lincoln, Langlade, Taylor, 
Marathon, Prire ir Clark pavietuo
se. Mes priimsime nageidaujamas 
prapertes kaipo įmokvjimą. Mort- 
gage už likusią skolą.

M. .1. AUGULIS. 
2209 XV. 23rd Place, Chicago, III.

'mokyklos

R. Va’čaitis.
816 XV. 34 St. iš fronto

jo 5 kambarių namas. Karštas 
šaltas vanduo. Vana. Du lotai.

5527 So. Košt nėr Avė.

PARDAVIMUI, išvažiuojant iš 
miesto, 9 kambarių namas, didelis 
sodnas, vištų ir kiaulių tvartai ir 
barnė, obelis, gervuoges, vynuoges 
ir Vi akro žemvuogių. Akras 100x400 
Kaina $4500. Lygiai 1000 per 3 me
tus. 1 mvlia nuo Sv. Kazimiero ka
pinių. P. Dyckma, 114th ir Homan 
Avė., Mt. Greenvvood, Telefonas 
Mongrcemvood 81.

PARSIDUODA namas priekis mū
rinis iš užpakalio medinis ant pen
kių familiju po 4 ir 3 ruimus, ren
dos neša $46 ant mėnesio, nereika
linga turėti visus pinigus ant rankų. 
Atsišaukite

Marv Klescik, 
1815 S. Ruble St. arti 18 gatvės.

PARDAVIMUI didelis bargenas, 
muro 2 flatų 7—8 kambarius ir ga- 
rage. Kaina $2,800.

2713 Emerald Avė., Chicago.
Parsiduoda medinis namas po 7-7 

kambarius su maudyne, rendos $32 
kaina $2600.

2853 So. Emerald Avė. 2 flat J. G.

BARGAIN.
3936-3936 So. California Avė. par

siduoda 2 muriniu namai su 2 buss- 
aes, kaina $12500.

3427 So Lowe Avė. 2 flatų mūri
nis namas su lotu šalyje, namas yra 
po 6-6 k<rnbaęjus su maudyne su 
elektros šviesa ir yra mūrinė bar
nė dėl 3 karų, parsiduoda namas la
bai pigiai.

3 flatų mūrinis namas po 6-6-6 
kambarius kaina $3600.

2 flatų medinis namas no 7-7 kam 
barius su maudyne kaina 82690.

CLF.MENS MIKUTAITIS,
903 XV. 33rd St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI 3 pagyvenimu mu
ro namas geram stovvj su visais pa
rankamais. Pats gali pragyvent ir 
raudos neš $118.56 j mėnesi, gražioj 
apielinkėj, 43 gatves ir Ogerar, kai
na $7000. Kreipkitės i savaininką 
ant 1 pagyvenimo

4313 Burkely Avenue.

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas. 3206 So. Canal St. 5 ir 6 kam
bariu. vana ir gezas, didelis medi- 
n’s dirbtuvei namas užpakalyje. 
Klauskite savininko.

2ras flatas, Tel. Yards 7144.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatlškas mokini 
mas padarys jus iinovu i trumpa 
laiką.

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

Elektra įvaromos mašinos musą 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečianu aplankyt) b 
pamatyti musų mokyklą biie jaiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kiti pigią kainą.

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

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

Kampus Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos 3uv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti stiknes ui 
$10. Phone Seclev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

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

‘ TRI-CITY BARBER COLLĘGE
819 So. State St., arba 606 XVest 

Madison St., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir, lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės. stenografijos, typęwriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
t’kinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašystės.

Mokinime valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Aušros Mokykla
3001 So Halsted St.

Dabar turi šiuos skyrius:
1) l ietuviu kalbos, 2) Aritmeti

kos, 3) Algebros ir kitų matemati
kų, 4) Braižinio. Mokytojai: Lietu
vių kalbos J. T. Vitkus, matemati- 

yardas ir garage, taipgi 4 kų ir braižinio V. Mišcika.
Mokinimas fensis visą vasarą die

nomis ir vakarais. Mokytojai patv- 
rę “ “ 
lis

PARDAVIMUI lengvais išmokėji
mais maža sankrova ir šeši kamba
riai muro. Kietmcdžio flioras, tei
ktas ir maudvnė. Didelis porcius. 
Didelis 
kambariai. Namelis elektra anšvie 
stas, toiletas viduje. Savininką 
galima matyti nedėliojo iŠ ryto.

3631 Union Avė.
ir žinovii savo dalykų. Mokes- 
maža, prisirašyti galima visada.

________________Ii ,_________________________

DlRBft.lV



