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True ‘ranslation filed v it n Ihe post-master at Chicago, III. July 3, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai paėmė Perm
Lenkai užpuola ukrainus
Černogorai sukilo prieš serbus

Anglų dirižabelis skrenda per Atlantiką
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ PERM.

LONIM)NAS,

kų bevielinė žinia skelbia apie 
atėmimą iš Kolčako valdžios 
spėkų miesto Perm. Užėmimas

Tinę translation filed with thc post- 
nuister at Chicago, III. July 3, 1919 
as i cipiiied by the act of Oct. 6,1917
TIK 100,060 AMERIKIEČIŲ Už- 

JURYJ.

WASIIINGTON, liepos 2. —
Karės departamentas šiandie 

paskelbė, kad lik 1,(M)0,000 karei 
xių, iš kruių virš 100,000 yra už-

Švedijos darbininkai skelbia Lietuvai blokadą True translation filed v-ilb the post-master at Chicngo, III. July 3, 1919 
a.s rooulrcd by the act of Oct. 6,1917

Policist ųir ugniagesių priėmi
mas pakelinio algos nėra galuti
nas. Apie lai nuspręs x'isho<lini 
jų siisirnikimai

Blokada skelbiama 
prieš visas Pabal- 

tijos šalis.

IOVVA RATIFIKAVO MOTERŲ 
BALSAVIMĄ.

rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

Vokiečiai šeimininkauja
Rygoje

ATŠAUKĖ TELEGRAFISTŲ 
STREIKĄ.

NEW YORK, liepos 2. — šian 
die čia paskelbta, kad Western 
Union ir Pošlal Telcgrapli

KvicČia dokų darbininkus ne
leisti sivsti daigių į Baltiko 
buržuazijos valdomas šalis.

DlkS MOINES, IOWA, lieprts 
2 hnva valstija šiandie rati
fikavo priedą prie* federalės kon 
stilucijos, suteikiantį moterims

tas ratifikavo priedą vienbal-

liko atšauktas.

GRASINA LOKAUTU.

STOCKILOLM, liepos 2. — 
Švedijos kairiųjų Socialistų par
tija, turinti apie 50,000 narių, 
jų tarpe daug dokų darbininkų, 
skelbia blokada Finlandijos Es- 
tonijųs, Latvijos, Lietuvos, Len-

prieš 5. Vi 
dvi valandi.

DARBIETIS IŠRINKTAS KON- 
GRESAN.

Vokiečiai ratifikuos sutartį
Laukiama senate smarkių ginčų už slaptą 

sutartį Amerikos su Francija
VOKIEČIAI PASKELBĖ RY

GOJE KARĖS STOVI.

COPENHAGI

vačtę su vaisiais šišių mėnesių 
buvimo užrubežyje, taikos su
tartis bus vienu iš mažiausiai į-

i

c

ST. PAUL, Minu., liepos 2. — 
Specialiuose rinkimuose šian

die nepriklansomasai darbo kan 
didatas Oscar Kellar tapo išrink
tas į kongresą. Jis užims vietą 
mirusio kongresmano C. C. Vau

keikimas užima visą puslapį po 
organe Politikėm

Paskelbimas suko:pasiuntė ultimatumą plirĮomii- 
| jaj tarybai Hod Carriers and 

(i BuiMing Laborcrs’ Union, kad 
j jei streikuojantįs (JaifiininkiM 

ni«»jučio 1 <1. Amerikos oku|>i>.i,,cs"«,iA iki P"""1™" 1 
einė nnnijn susidės tik iš dviejų 1 ',ril S 'uos ln,s
.. ... tas.divizijų.

Trnc translation filed wdh the post- . ... . . . . i
nu.slei- at Chicago, III. July 3, 1919 jnryj, dabar yra po ginklu. Prie 
mastei’ at Chicago, III. Jane 28, 1919 j (|aj)ar)jIHis rntos grižimo namo, Į 
LENKAI PRADĖJO OFENSIVA..................................................

PRIEŠ UKRAINUS.

Sakosi persilaužė per ukrainų 
liniją.

PARYŽIUS, liepos 2. — Pasak 
žinių iš Varšuvos, lenkų s|M»kos 
subaloie pradėjo k o n t r -

True translation filed with the post- 
master at Chicngo, III. July 3, 1,919 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917 
“Pastatykit mane prie sienos’’, 

sako Hinderburgas.

Skelbia lokautą prieš streikie- 
rius.

pos 2. — Bovelnos audinyčių sa-

.lis pusi:

Jonijos frontą.
laikai tvirtina, kad jie visur 

sulaužė ukrainų priešinimąsi ir

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. July 3, 1919 
aš rt*<|iiir**d bv Ihe nei of Oct. 6. 1917

ČERNOGORIJOJ SUKILIMAS.

Nenori Serbijos okupacijos.

BERN, liepos 1. — Gautosios 
čia privatinės žinios sako, kad 
veik visa Černogorija sukilo

ją. Daugely] vietų įsuko Kruvi
ni susirėmimai ir kalnuose pra-

DIRIŽABELIS SKRENDA PER 
ATLANTIKA.

LONDONAS, liepos. 2.

skaido per Atlantiką į Ameriką.

viduryje Atlantiko vandei^no. 
Jis skrenda 30 mazgų į valalan- 
dą greitumu.

nyčios ryte.
Dirižabi bu skrenda keliol ka 

žmonių, jų tarpe vienas anglų

zidentui VVilsonui.
Ikišiol Atlantiką bandyta por-

planais, bet dabar bandoma per
kirsti < I rižabeliais, kurie yra 
daug geresni ilgai ki lionęi ir ga
li gabenties daug žmonių.

True translation filed with the pnst- 
masler at Chicago, III. July 3, 1919 
as re(|uired by the act of Oct. (i, 1917
Cenzūra Amerikos armijoj už

sibaigė.

COBLENZ, liepos^2. — Visi 
cenzūra ant esančių prie Aiuti

BERLINAS. liepos 2. — Fiold 
maršalas von Hinderburg, ku-

ti lokautą prieš savo darbinin
kus, jei jie luojaus nesugrįš j

po viršininkas generalio štabo, 
pasakęs pas jį atsilankiusiems 
Goeltingen studentam^, kad “jei

seną žmogų, kaip aš. kuris atli-

jie gali paimti mane Jie užsi
kraus tik dar vieną panickini-

True translation filed with the oost- 
master at Chicago, III. July 3. 1919 
as re<|ulred by the act of Oct. 6.1917

Franci ja švęs pergalę Bastilijos 
dienoje.

PARYŽIUS, birž. 26. — Fran- 
eijos valdžia nutarė, kad Franci- 
jos ofieialis šventimas pergalės

sugriovimo dienoje.

LONDONAS, liepos 2. — Se 
karnas nedieldienis, liepos 6 d

Darbininkų kova
GATVIŲ ŠLAVĖJŲ STREIKAS 

UŽSIBAIGĖ.

Laimėjo $3.65 į dieną.

COICAGO.
ir išmatų rinkėjų streikas užsi
baigė ir šiandie jie grįžta prie 
darbo.
Konferencijoj tarp darbininkų 

atstovų ir miesto valdininkų su
tarta, kad neunifor.nuioti darbi
ninkai gaus $3.65 į dieną, o ilni- 
formuoti $3 75. Išmatų rinkėjai

klius — $9.00 į dieną.
Darbininkai reikalavo palkelti 

mokestį $1.(X) į dieną.
Kiti mies|lo darbininkai, ypač 

inžinieriai, irgi nerimauja. Inži
nieriai gavo pakėlimą algos 10 
nuoš., bet tai buvo 11 melų at-

nešimu ir cenzūravimas karei-'sidurtų be vandens ir švlicsos.

gia šiąnakt. gos vandens ir tiltų darbininkai.

Gėrimų klausimu
Saliunininkai esą nė pakarti nė 

paleisti.

CHICAGO. — Saliunininkai 
skundžiasi - ir ne tiek karės lai 

ko probibiųijat, kiek Illinois

Saliunininkai dabar esą nė p:i-

išsilaikyti pardavinėdami taip 
vadinamą “near beer”, jie kartu

Mat visi saliunininkai turi neina

benti, nes tada ji, sulig įstaty
mais, taptų sunaikinta. Tad pri
semti laikyti ją saliune ir, jei 
uždarius saliuną, vistiek mokė
ti, remia, nes išsikelti kitur, ar

n alima.

viliojama.

dar ir dabar tikrai nežinomi. 
Vieną dieną vienaip skelbiama,

belaukdami naujo atsidarymo 
sabinių, kas įvyks kada užsi
baigs demobilizacija, pardavinė
ja kol-kas lik minkštuosius gė
rimus. Miesto taryba tariasi nu
statyti tokiems saliunininkams 
laisnio kainą $200 į metus. Mie
sto advokatas taipgi turės nus-

rimų sabiniai turi užsidaryti va
karais, taipjau kokius pasilinks-

ieŠbučiai, nebegaudami į p-

nas nuo 25c iki $1.00 už kamba
rius į dieną.

Saliunininkai žada kovoti

Saliunininkai nori užbaigįli ši 
iK’ži.nysilčs stovį. Jie susirinko 
vakar ir nutarė pareikalauti 
iš teismo injuncUiion prieš verti
mą pildyti “searcli and seizure” 
įstatymo Chicagoje tiki sausio

n

parsidavė yasaliHo įtūpei Jakš
tams ir darbininkų revoliucijos 
budeliams ir tarnauja kaipo o- 
peravimo bazes bei kapitalistų 
legionų. Jvs turite sutrukdyti vi
są susinešimą su Liepojum, Vin- 
dava, Ryga, Bevebu, Viborgu, 
I Ielsinfor.su, Hpngo, Abo, Ma-

nea, Murmansku, tvrcliangejs- 
ku ir kitais uostais toso reakci- 
nėse valstybėse. Tuo bildu kovo

tidžiai išžiūrėkite čia pifidė.lą 
žemlapį. Švedijos. Norvegijos ir

kai tuo gali priversti Finlandi-

16 d. sekamų metų, kada prasi
deda tikroji probibicija. Jei jie ir

č'ia an|l sabinių dabar’ yra ran
kose* profesionalių prohibicionis 
tų. Iki nebus galutino nuospren- 
dd'o. saliunininkams patariama 
kuoaštriausia laikyties įstatymų.

kad jis nedraus sabiniams būti 
atdariems nedalioj, kadangi jie 
lik minkštuosius gėrimus lepar- 
dlioda.

MIRĖ DR. ANN SHAW.

3uvo pasižymėjusi sufragisčiu 
vadovė.

POILADELPHIA, Pa., liepos
2. — Dr. Auna Hovvard Sha\v,

man’s Suffrage Asd’n, kurios 
per 11 melų buvo vertikliu prezi-

savo namuose Moylan, Pa., neto
li nuo čia. Ji buvo 71 m. am
žiaus.

.Ji susirgo Springficld, III. apie 
mėnuo atgal, kada ji važinėjosi 
su prakalbomis. .Ii gavo plaučių 
uždegamą, nuo kurio buvo kiek 
pagijusi, kada vėl atkrito ir mi-

Dr. Shaw veik visą savo gyve
nimą pašventė kovai už mote
rų balsavimo teises. .Ji visur kal-

letams, taipjau pdieš kongreso 
komitetus. Ji Ihuvo pioniere su- 
fragisčių judėjimo Amerikoje 

ir veikė jame iki pasfki’įtinės dlie- 
nos gyvenimo. Tik Ųaskulanėj 
moterų konvencijoje Springfiel-

100 žuvo žemės drebėjime.

b'LORENC.E, Italijoje, liepos
2. - Sulig vėliausio apskaity-! 
mo, žemės drebėjime pereitą ne- 
dčldienį žuvo viso 100 žmonių,: 
tuksiančiai žmonių liko be pas-j

keli vieši budinkai liko visai su
griauti.

SUDEGfi 4 ŽMONĖS

Mrs. Cora Abbott ir jos trjs vai

priemiesty}, kada gaisras sunai
kino jų namą.

Rado du lavonus.

IIARBISBUBG, III., liepos 2.
Arli Rauni rasta lavonai Gi

to Bandolpb ir jo pačios. Juos 
nežinia kas užmušė kt lėtą dienų 
atgal. Vyrui perskelta kirviu

True transhdion filed with Ihe post- 
mastei’ at Chicago, III. July 3, 1919 
u» required by the act of Oct. 6,1917

Nori apginti kaizerį.

ZURICH, liepos 2.

valdKa neišduos talkininkams 
buvusio kaizerio, sako Bėrimo 
žinia.

True translation filed wi'h the post- 
master at Chicago, III. July 3, 1919 
as iequired by thc act of Oct. »», 1917 
26 talkininkų valstybės pasi

rašė po sutartim.

Po taikos sutartim pasirašė 
26 talkininkų ir susivienijusios 
valstybės. Jos yra sekamos:

ja, Italija, .Japonija, Belgija, Bo-

Guatemala, Haiti, lledjaz (nau
ja Arabijos valstybė), Įlomiu-

a,

tim.

Chinija — ai

ORAS.

nim Rygos gubernatorium.

True translation filed vvith Ihe post 
master at Chicago, III. July 3, 191! 
as reąnircd by the act of Oct. 6,1917 

i Taikos kongrese
GAL SEKAMĄ SAVAITĘ VO 

1 KIEČIAI RATIFIKUOS SUTAR
TI.

PARYŽIUS, liepos 2. — Pasai 
talkininkams pasiustos notos 
•okiečiai tikisi ratifikuoti tai

savaitės. Tas pripažino talki 
ninku parėdimus, kad blokadi 
bus panaikinta kada sutartis bu* 
ratifikuota. Vokiečiai taipgi iš

belasviai bus pa I mosuoti tuo pa
čiu laiku.

Nauja mažoji taryba penkių.

PARYŽIUS, liepos l.° — Ma
žieji kiurių Įiišaugo į mažuo 
sius penkis ir nuo šio laiko tary 
bon įeis Japonija ir tarybos sas 
talas suodės iš Pichon (Franci

Balfour (Anglija), Tittoni (Ita
lija) ir Mtikino (.Japonija. Cle- 
menceau ir Chinda šiandie daly 
vavo pirmame mažųjų penkii 
susininkiime, kad pagelbėjus jie
ms susitvarkyti su darbo rūtini

visi klausimai bus svarstomi.

pos 15 d. ir manoma, kad jo vie
tą užims Frauk L. Pulk iš vals'ly-

taipgi mano grįsti į Ameriką pc 
pasl;rašymui po Austrijos sutar
tim.

Turkijos sutartį, kol Suv. Valsti
jos nenuspręs ar jos priima mar 
datą ant Armėnijos ir Konstan
tinopolio. Jeigu ne, llai turkai 
galbūt pasilaikys savo sostinę.

sitarti apie valdymą Konslanti-

master ai Chicago, i 
as rcąuired by thc
PREZIDENTO
TARTIS SUJU1

.Tūly 3, 1919 
f of Oct. 6,1917

SLAPTOJI SU-
O SENATA.

Priedai prie sutarties susilauks 
smarkių ginčų prezidentui su
grįžus.

prezlidentas Įteiks

iš vių siurprizų

Kadangi Chicago l'ribune į- 
IČikė senauti pilną sutartį, ofi
cialia ir neoficialia idomavimas 
iitai’tim lapo pilnai užganėdin
ąs. Svarbiausiais įdomumais da 
>ar pasilieka protokolai ir prie
dai, kokius 

icnatui.
Didžiausiu

uis tekstas susivienijimo, ar są
myšio ar defensiv'io susitarimo, 
kurį, anot Paryžiaus žinių, pre
zidentas padarė su 'Anglija ir 
?Tancija ir kurio buvimui pre- 
'.idento sekretorius Tirmulty pe- 
’iodiškai užginčija.

Pasak neoficialių pranešimų, 
aisivienijimo sutartis priverktų 
Suv. Valsli jas eiti nagelbon Fran

igumui grę-

Kad susivionij'jmo 
bus įmaišyta tautų ly

sutartis

■tyla toriai pc rakai'tė 
mieras Clemk nceaiji įld’kė 
ta)'į jFrancijos se

andic, kada 
kad pre- 

su- 
iivtui ratifi-
a nebus su

rišta sutartim, jei Suv. Valstijos 
Jos neratifikuos.

Niekurie tautų lygos santar
vės i Ura ilgai \atdirni pripažino, 
kad padavimas susivienijimo su 
tarties labai susilpnins jų reika-

irgumcntu. jog siūlymas suda
ryti defensyvį susivienijimą yra 

prisipažini-pilnu ir tiesioginiu 
m u, kad tautų lygi 
tižiu dalyku.

mokratas, kuris užminė, kad jis 
rems Augti jos-Fra nei j os-A men
kos sutarto, pasakė, kad argu
mentų už susivienijimą yra, jog 
jis gvarantuos apgynimą Franci 
jai. kol nepradės pasekmingai

Sumanymas iš administraci
jos šaltinių, kad prezidentas Wil 
sonas gali panorėti kalbėti prie
uždarytų durų, kad išaiškinus 
niekurias priežastis, kodėl sutar
tis turi biDti tuojaus ratifikuota.

priešinimu.

Bepublikonų vadovas senato
rius Lodge ir senatorius Borali

prie jokių aplinkybių jie nclctii 
prezidentui kalbėti senatui slii/ • 
lame posėdyje. Jie užreiškė, 1/ 1 
jie reikalaus pilno panaudoji
mo doktrinos “atviros sutartįs. 
atvirai padarytos”.

PASTABA
Idant ir dienraščio darbi

ninkai galėtų turėt kiek pa- 
silsio, ryto, Liepas Ketvir
tąją, Naujienos neišeis.

itį

į

r

J

de ji dvlei ligos jau nebegalėjo apsiniaukę, gal nepaštovus. 
dalyvauti,, nors ir buvo atvykusi Saulė teka 5:19 vai.; leidžiasi 
j ją. 8:29 vai.

WASHINGTON, liepos 2. 
Kada prezidentas ^Vilsonas 

j grįš į savo sostinę sekamą
su
są-'

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

.— ...... __ _
. , r
------------------------ -----------------------------------

Ielsinfor.su


#.........=====—.......- ......... . —

Metinis Didelis Piknikas
— bengiamas —

LIETUVIŲ NEPRIGULMINGO KLIUBO
j — Bus — , .

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

Pradžia (J-ti| vai. iš ryto. \ įžanga 25 centai porai.
Maloniai užkviečiame visuįl lietuvius ir lietuvaites, senus -r 

jaunus atsilankyti i musų piknikų kur galėsite linksmai praleisti 
laikų, urie gražios muzikos pasjšoktj, nepamirškite dienos.

Kviečia visus KOMITETAS.

PASAHGA: — Važiuokite 22ros karais iki sustos, polam La 
(dange karais iki daržui.

Nykstanti ežerai.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENAS”

Ketver^as\ Liepos 3 d., 1919

NAUJIENŲ” STOTJS

SE , 
ir NVV
SE

tJ

ChicagO,

13tos GATVStS APIELINKĖ 
Agentūros

.1. F. Mallv, 633 W. 181h St.
Yutelis. 733 W. 1 tth PI.

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Grecnvvich St.
J. Stropus, 1656 VVabansia Avė.

Gatvių kampai: 1

Milwuukcc ir Paulina, NVV 
Milyvaukee ir Lincoln, 
Milwaukec ir Hoby. NI 
Milwaukee ir Wcstcrn,

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 VV. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Bluc Island ir VVestern, NVV 
Leavitt ir 22nd, NVV 
12tli St. ir Homan Avė.

■■

B < i .riji

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Liatuviškas

IIKUS PIKNIKAS gU PROGRAMŲ
Pradžia

'PI

(Milijonierius Bolševikas), kulbes dar pirmu 
bus ir lietuvis kalbėtojas.

Maxwell, SE ir 
14th, NE 
181 h. SVV 
Archer, NVV 
31st. NW 
35th. NW 
42nd SW 
47th, SVV ir NE 
51 st, SE

CICERO, ILL.
Agenturos

Budinskas, 1409 S. 49th Avė.

ROSELANI), ILL.
Agnturos

F. Grybas, 125 E. 104(11 St.
G. Valaskas. 373 Kensington Av
» • a * * . — - * — — - • * —

M. (.............. ..........
A. Žalais. 111 E. 107lh St

Visi lietuviai ir lietuvaites yra kviečiami atsilankyti, nes progra
mas bus vienas iš puikausiu.

PASTABA: Važiuokite Lile karais iki .22 gatvės, o 22 gatvės ka
rais j vakarus iki sustoja, ten paimkite Lydos karus, kurie daveža 
iki daržui.

Kviečia KOMITETAS.

— Bęngiamas —
L. S. S. 4-tos kuopos

PĖTNYčIOJE, LIEPOS 4 D., 1919,
10 vai. ryte. įžanga 25 centai ypatai.

GEO. CHERNAUSKO DARŽE, 
Lyons, Illinois,

Turime pranešti, kad Ims kalbėtojas, draugas WM. BROSS LOYD 
syk lietuviams. Taipgi

M. Jein. * Vertė K. A.

Aukso Jieškotojai.
Šaltų, nejauku -ir mmu miš

ke. Nei gyvos dvasios aplinkui, 
nesigirdi jokio balso. Medžiai 
stovi susiglaudę ir žiuri į klonį, 
kur riogso medinis aukso jieš- 
kolojų budinkas.

Tyla klonyj. Baniu ir miške. 
Skurdžiai stivi eglės ię pušįs. 
Nesigirdi šlamėjimo, paukščio 
dainos, žvėrie riksmų. lik 
! liks nuo laiko lyg išnetyčių 
nistelės vėjas, sujudins meil

užius. Jis tarytum žaidža. Su- 
nirtys vienų medį, paskui kitų, 
retį, ketvirtų... Bet praėjus vė

jui, vėl užstoja tyla; vėl viešpa
tauja kapų lyta.

Bet tik vėjui ir medžiams ru
josi, kad tuose budinkuosc ra
mi tik jiems rodosi, kad tarpe 
ukso jieškotoj^ neiškįla jokių 

audrų.
Ne. Išdidžiai ir tragingai atl

ipina tų žmonių gyvenimas, 
l'aip, tragingai. Toli nuo mie
to gyvena būrelis žmonių, Uli
nes jieškotojų. Juos, tarytum, 
ižmiršo ir Dievas ir žmonės.

l\ir pavasario pradžioj 
traukė virtinės valkatų jieškoti 

»ukso. Keturi žmonės turėjo ir 
žiemų praleisti sniegu apdeng
tam įyrlaukyj. Mark^ic •— 
šeimininkas, jo graži ir išdidi 
iati Eudokija, sena virėja Aga- 

t ija ir jaunas, gražus bernas
Vntanas.

Kas žino, kaip ilgai tęsiasi 
lituos toj šalčio viešpatijoj, lik 
atsitraukę medžiai ir baltas 
sniegas ncnubo(|auja Ucn.

Evdokija mėgsta dainuoti, o 
jos sankeleiviai godžiai klausosi 
jos dainų. Bet mlo pat rudens 
ii nustojo dainavus. Žiaurus se
nis. Jis atidengė,'kad jo jauna 
pati nėra jam ištikima. Jaunas 
prie jauno šliejasi. Susibičiuo- 
jiavo jįpai su Antanu., Ir senis 
Įlūžo. Piktai ir begailestingai 
jis sumušė jų. Paskui viską pa
siėmęs jisai išėjo, tegul kenčia 
badų ir šaltį prasikaltėliai! Ir 
gyvena pusbadžiu trįs žmonės. 
.Jie neapkenčia despoto, paver
gėjo, kuris sugriovė jų gyveni
nių. \ .

'l ik senutė Agafija bešališkai 
žiuri į jaunųjų širdžių tragedi
jų ir puslaukinio šeimininko 
žiaurumų. Jai visvien. Jos se
nas kraujas nebekelia audrų 
Širdis atšalo. Ji liuosa nuo mei
lės kvaitulio. Ji bešališka, kai 
baltas sniegas.

Pasirodys valandėlei saulė,

——------------ "A
STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas . «100,000.00,
ir neišdalintas pelnas $-1.>,000.00.

3% ant sutauplnty pinigų.

j.a.i n i ii"iw»

apsidairys aplinkui |tr vėl pa
sislėps. O naktis ilga ir tamsi.

Diena tyli, rami. Bet užtat 
naktį girdisi kraugeringi balsui 
išbadėjusių vilkų.

Markeličo namuke nesimato 
šviesos. Jis miega. Ir sapnuo
ja. Bodosi jam, kad jo pati da
bar randasi ežio rankose. Ji 
negali daugiau pasimatyti su 

i Antanu...
Staigu jis pabunda. Jis tik vie

nas guolyj. Daug naktų jau jis 
vienas... Ir mintįs protingo 
žmogaus apgali mintis pavy
daus vyro. Jo širdis suminkš
tėja. Gaila jaunos meters. Juk 
ji dar toki jauna, graži, o jis 
senis. Bet prigauto vyro jaus
mas vęja šalin tų gailesį.

Bet gailesio jausmas vis la
biau ir labiau didinasi. Stene- 

, damas paslikelia ant alkūnių 
senis. Dairosi aplinkui. Paskui 
atsistoja.

Jis supranta savo jaunos pa
čios pasielgimų. Gaila jam jOT 
Norisi atsiprašyti jos, atlyginti 
jai už padarytų skriaudų. Juk 
ir jam jinai paaukavo daug sa
vo jaunų dainų. Ji metė žmo
nes ir keliavo su juo į tyrlau
kius. Ten ji kamavosi, kentė
jo-

Atsikėlė senis ir užsinorėjo 
jam pažiūrėti savo turtų. Šiek- 
tįek aukso jis nuneš ir savo pa
čiai. kaipo dovanos.

Mirguliuoja drebančiose, bet 
stipriose senio rankose žvake. 
Atidarytas šėpas. Eilė dėžių, 
kuriose randasi aukso smiltįs. 
Ypač sunki viena dėžulė, kurioj 
rnndaši keli svarai geltono me
talo.

Gęsta žvakė. Beikia užžieb
ti jų. Degtukai visuomet būda
vo po pačios pagalve. Bet lova 
tušti. Nėra Evdokijos. Kaldra 
atidengta, — guolis šaltas.

Persimainė senis. Jį apėmė 
nepaprastas piktumas, liaukos 
stipriai spaudžia dėžutę su auk
su. Kokis lai nepermaldauja
mas jausmas traukia jį į kitų 
kambarį, ten, kur randasi Anta
no lova.

Prisiglaudę jaunieji vienas 
prie kito. Miega abu. Miega 
netoliese ir sena Agafija. Nusi
bodo jai gyvenimas — jai vis
vien.

Sunkus žiaurus smūgis... ir 
antras. Auksas išbirėjo.

l'žgęso dvi jaunos gyvybės. 
Galingi ir mirtingi du paskuti
niai smūgiai užkietėjusiu ir su
žvėrėjusio senio!

Ugnis laižo sausų guolį. Lieps
na vis labiau ir labiau plėtoja
si. Nesijudina Markelič. Pasku
tinė vyriškumo spėkos banga 
užliejo širdį — nebeišlaikė ji.

Baimės apimta bėginėja Aga
fija. Ir jai mirti ne visvien.

Mėtosi senė. O ugnis vis plė
tojasi. Štai jau traška slogas, 
sienos, lubos... Kavoja sniegas.

i i i 1 iii h.i ■ i

Bet veltui. Išsiveržusi ugnis ap
dengia raudonu apdangalu vis- 
kųx kas taip dar nesenai matėsi, 
jautė ir kentėjo.

Visų naktį siuto ugnis. Pate
kėjusi saulė jieško pažįstamų 
namų. Jų nėra, l ik pelenai iv 
apsvilę rustai.

Barnu miške. Paniurusios 
eglės ir pušis tyli.

Nesigirdi garsų. Tik užkly
dusiu vėjo srovė atlanko tų 
kampa ir vėl bėga tolyn, kad 
papasakojus medžiams apie at
sitikusių klonyj tragedijų.

Edelweiss
C1CBEAL BKVEBAGE

Mokslo Žinios.
Bašo ŠEBNAS.

Daugelis ežerų visai išnyko. 
Jų vieloj dabar yra dirvos ir 
laukai. Bet netrūksta nei da
bar nepastovių ežerų. Vienas 
lokių dabar nykstančių ežerų y- 
ra pietiniame Tjroliuje — eže
ras TaHaga. Jau nuo šimto me
tų jis stengiasi išnykti. Matavi
mai 1837 m. surado didžiausia 
jo gilumų 1 1 metrų, dabar gi di
džiausia jo giluma yra tik 9^2 
metrų. Vidutinė gi to ežero gi
luma, kuri 1837 m. buvo 2 met
rai, dabar yra tik 1.8 metro. Per 
ežero vidurį eina negili juosta, 
75 metrų platumo. Toj vietoj 
vidutinė giluma yra tik 2 met
rai. Kadangi vanduo ežere 
greitai nyksta, tai be abejonės 
per tų negilia juostų neužilgo e- 
žeras visai pasidalins ir iš vieno 
pasidarys du. Matyt vanduo 
kokiuo-nors požeminiu kanalu 
nuplaukia j žemės vidurius, ir 
dėlto ežere jis slūgsta. Kadangi 
tatai nuolatai tęsiasi, tai turi 
ateiti greitai laikas, kad ežeras 
visai išdžius; nes pritruks van
dens — kaip išdžiuvo jau nema
ža ežerų ir Lietuvoj.

Nykstančių ežerų yra ir kitur. 
Vienas tokių yra vidurinėj Af
rikoj, Tanganyka apskrityje bu
vusiose Vokiečių kolonijose, c- 
Žeras Bikva arba Leopoldo. 
1891 m. tas ežeras beveik visai 
buvo išnykęs, liko jo tik 250 
ketvirtainių kilometrų, kilos e- 
žero dalįs virto klampynėmis. 
Bet lietų laiku vandens atsiran
da ir jau išnykusioj ežero dalyj.

-Yra ant žemės paviršiaus nu 
viefr nykstančių, bet ir periodiš
kai tai visai išnykstančių, tai 
vėl, po kuriam laikui, atsiran
dančių. Vienas toks ežeras yra 
Karintijoj. Jis periodiškai ku
riam laikui visai išdžiūsta, ir 
tųsyk žmonės ežero vietoj sėja 
sau reikalingus augmenis ir pas
kui juos nuvalo. Taip tęsiasi net 
keletu metų. Bet vanduo vėl 
sugrįžta, ir vieloj laukų pasida
ro vėl ežeras. Bet žmonės žino, 
kada vanduo sugrįžš, lodei neti
kėtai užklupti jų negali.
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Suviekas Piknikas
Rengiamas

LOKALŲ 111 IR 152 AMALGAMATED CLOTH1NG W0RKERS OF
AMERICA

Subtoje, Liepos=July 5, 1919
f

RIVERV1UW Park’
Visi siuvėjai, kautų dirbėjai, kelnių dirbėjai, veisčių dirbėjai, bušelmanai 
ir jų draugai ateikite ir pasilinksminkite.

Lokalas 152, vesčiu dirbėjai. I.okalas 144, kelnii dirbėjai.

DIDŽIOS PRAKALBOS
į Vakarą, Liepos 3, 1919, 7tą v. vai

Arrhpp H n 11” 2988-90 Archer Avė., kampas
rkl LllCI Hali Ocllvjv, McDermott Avė. Chicago, Hlinois.

/ Tema: “ATĖJO DIDI VIESULĄ SU DIDŽIU DEBESIU???” 
Rengia Biblijos Studentai.^a- dykąi. Nebus kolektos.

—/--------------;-------------------

Nėra nū jokios paslapties, 
kaip išsisaugoti nuo ligų, sako 
Suvienytų Valstijų Sveikatingu
mo Biuras. Švarus namai, šva
rios rankos, geras maistas, svei
kas pienas, tyras vanduo, švie
žias oras, sanitariškos išeina
mosios vielos, kova su musėmis 
ir uodais pilnai atsieina, bet 
daro stebuklų apsaugojime nuo 
ligų-

I —■ ■ ■ ■ - —

Didelis ir 
F^viikvis

NAUDAI LIETUVIU TAUTIŠKU KAPINIU

Petnyčioje, 4 Liepos-July, ’19 
Blinstrupo Oarže 

(Leafy Grove)
Pradžia 10 vai. ryto. įžanga 25(

Sis piknikas yra rengiamas ne naudai kokios pavienes organizacijos, bet 
naudai organizacijos, kuri .yra visų (Jiicapos ir apielinkės Lietuvių-Tautiškom 
kapinėm. Perlai rengėjai širdingai kviečia kuoskaitlingiausiai atsilankyti vi
sus be skirtumo ant šio Pikniko. KOMITETAS

. lASAHtiA: Važiuojant paimkite Archer Cicero karus ir važiuokit 
ilu sustos, tada paindųl \Villow Springs kari), kuris nuvež prie daržo.

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusipikti.
VIDURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Aibinis ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NVV 
Van Buren ir Wells. S\V
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. S\V
Harrison ir VVabash, NVV
18th ir State. NVV

SOUTH SIDE 
Agentūros:

.1. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 

.1. Mirauskas, 813 W. 33rd St.
M. Matulevvski, 3121 Lime SL 
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė. 
š veliu s, 3116 VVallacc St. 
Peldžius, 3651 \Vallacc St. 
Mlščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budri kas, 3313 S. Halst ed St. 
Sol Man us, 03rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Bar.škis, 5363 Princenton Avė. 
Ą. Janauskas, 1563 S. \Venthwoith 

Avė.
Gatvių kampai 
ir Madison, N\V 
ir Jackson, N\V 
ir Van Buren, SVV 
ir 12th, NE 
Jefferson, Nf- 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted 
121h ir 
Halsted 
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Wentworlh ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SVV 
Ashland ir 35th, SE

BRIGHTON PARK / 
Agentūros

A. Diklavičia, 4147 Washtcnaw Av
J. Smilh, 3813 S. Kcdzie Avė. 
Pasevičia, <1111 S. Richinon<l Avė. 
Žyrauskas, 1053 S. Maplevvocul Av.
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
Western ir 47th gatvės

TOWN OF LAKE 
Agentūros

A. .1. Bertash, 4601 Hennitage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 171h, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47th, SW ir NE

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 75c
Galima gauti “NAU

JIENŲ” Adminiatraci- 
1739 Su. Halsted Street 
Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS!
SO. BOSTON, MASS.

Revoliucioniškos”

nimų jiepaiše, važiavo vistick 
socialistų | iknikan, norėdami 

prakalbos.1 įsitikrinti, ar teisybę jie sako. Ir

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedavoti

Liberty Sts.
Uždaryta visą dieną Pėtnyčioje Liepos 4tą d.

Birželio 27 dienų Lietuvių žmonių ramiai besilinksminan- 
etainėje LSS. 00 kuopa buvo čių, o pabelsto nei vieno. Tada

Išpardavimai Subatoje
Sankrova uždaroma 6 vai. vak. Subatoje.

Atlikite 12 Valandų Usiemimą 
į 9 Valandas.

Mes dabar uždarome Subatoje 6 vai. vak. vietoje 
9:30 kaip pirmiau — trįs ir pusę valandos mažiai, 
kuriose daroma biznis. Tas reišk.a paakinimui atei
ti čia daugiau kostumerių, nus’pirkti čia surašytų 
dalyku.

H M KHIB p l\UV|J(| IHI VV < l IU, Ilki vivilkj. 1 OU(t

surengusi prakalbas J. V. Stilso-1 žmonės suprato įkokiuo tikslu 
gųzdintojai tai darė. Daugelis 
žmonių pasipiktino tokiuo šlyk
ščių pasielgimu. Girdėjau kai- 
kuriuos šnekant: Mat, kaip pa
tįs kvaili, tai mano, kad visi 
žmonės tokie jkvaili, iiusigųs 
baubo ir neis pas socialistus.

(iš Norvvoodo. Žiurinskas buvo 
tikrai stebuklingas kalbėtojas. 
Per penkioliką minučių jis ap-

per Atlantiką į Rusiją, iš Busi-

grįžo Amerikon, iš Amerikos 
vėl į Rusija ir, ant galo, iš ten

Slilsonas, nors kalbėjo apie 
pustrečios valandos (nuo 8:30

pusiau lupu neužsiminė. Matyt,

rek,
Kitas tam pritardamas sako: 
“Taigi, jie jnat mokytesni, už tai 
pas juos viskas taip gražu, o ir

Šilkiniai Plaukams Tinkleliai 4 už 25c
Padaryti labai gerų šilkinių siūlų, puikus tinklelis, su elastika, di
deli miera, visų spalvų.

Puikus šilko kaspinai, yardas 29c.
Puikus kvietkuoti ir salino drsžuotos prlrenos, visų spalvų, ;> iki 
5% colio pločio.

Vyry ir vaiky atletiški union siutai 39c.
Padaryti puikaus austo nainsook. be rankovių iki keliu ilgio, gC-

Motery sainple union s hitai 59c.
Regidiarė ir extra miera. pasirinkimas iš lisle arba bovclnos, balti 
arba rožavi, didelis įvairumas stailių.

Vaikų spalvuotos viršutinės pančiakos po 25c.
Padarytos geros kokybės baltos bovelnos, puikus spalvuoti viršai, 
mieros nuo 5 iki

Motery šilkines pančiakos pora 90c.
Buster Brown braml, puikios rųšies šilkas, plačiais plastiškais šil
kinio lisle išsiuvinėtais viešais, juodos, baltos, cordovan arba Ru
sijos lėliukas, mieros 8VG iki 10.

Moterų maudymosi siutai, specialiai $3.50 
Pasirinkimui bite kurio audeklo arba audimo siūlai musų dide 
liainc sandelyje, priskaitanl mohair siutus, viskas su kelnėm.

Pavydalai guminių maudymosi kepur’y po 25c.
Visų naujausių modelių ir spalvų, verti dvigubos musų pardavo- 
jimo kainos.

Vyru ‘Headlighf khaki kelnes $1.75 
“Headligbl” reiškia nėriausi;) audimą ir darbą koki galima duoti, 
mieros 2X iki 10 per juosmenį.

Va’.kų vasarinės kelnės, specialiai 85c.
Lininė, erash arba khaki kelnes, padar\tos su diržais, apačia se- 
giojama guzikais. pilno kirpimo.

Motery “Kayser” šilkinės pirštinės, pora 68c.
Storos Milanese šilkinės pirštinės, dvejopa suspgama slaile, dubulti 
pirštai, baltos, |>ongce, pilkos arba juodos

Vyrų tikros Panama skrybėlės $3.75.
Labai puikaus pynymo, geresnės rūšies materijolo. juodu šilko 
kaspinu aplinkui, skuros diržiukas viduje nuo prakaito.

Vyru pasivaikšč ojiinui oxfordai, pora $1.85.
Padaryti iš whi!v s<a island canvas, angliškas kurpalis, skuros pus
padžiai. antraukli Cuban užkulniai, naujausias kurpalis, visų mie
lų ir platumų.

Motery baltos pttmps. pora $1.65.
Padaryta ir sea island canvas, rankomis siūti puspadžiai, aptrauk
ti ( uban užkulniai, naujausias kurpalis, visų mierij ir platumų.

Motery windsor crepe bloomers, 85c.
Labai geros rųšies materijolo. pilno kirpimo, papuošta siauru 
rankų išsiūtu papuošalu, orebid spalva

Aluminum convex katiliukai, po $1.25.
Gilus, padaryti tvirta rankena ir spalva.

Vandeniui irerti, specialiai 6 už 32c.
Linines vandeniui semti, pilna stalava miera, papuošta spalvom.

Red Seal balto cino svaras 12’Ac.
Old Dutch Boy proccss, visai tyras 25 iki 100 svarų bačkutsė.

Motery šilkinės jupelės, po $1.00.
Grepc de cbine arba saliu, storos rūšies, papuošta geru filct arba 
geru de Paris lace ir apsiūta kaspinu.

Motery plaunami sijonai, po $3.95.
Padarvli iš bovclnos Sftnb;»rdine. prisiųli kišenini, platus diržas, 
perliniai guzikai, mieros 25 iki 30

Moterų šilkinės bliuzės, specialiai po $2.50.
Dvejopų modelių, crenc de cbine arba georgette. išsiuvinėto arba 
paprastos išžiupos, mieros 36 iki Ii per juosmenį.

Vaiku pančiaky pakabai, pora 15c.
Padaryta storo plataus eablc elestiko, gurno paduškaitčs, labai 
tvirti.
, -r- %

Musų geriausias sviestas, svaras 53c.
šviežios extra Smetonos, jokis sviestas nesusilygina riebumu 

ir skoniu. I i !
k ----- ------------—

VADOV AUTOJ AI GROSERIO IR MĖSOS
POliK TENDERI.OIN -r atpjau 
ta nuo nenelos kiaules sv. 48c 
PIKNIKUI ŠINKOS — liesos, I 
iki 5 svarų kiekviena už svarą 
tiktai .................................... 31 */jc
SIBLOIN STEAK — geriausia, 
puikios rūšies svaras...........32c
ROAST BEEE — roliuotn, be at
skirų skani ir sultinga sv. 30c

VVERB’S KAVA — puiki kokybė 
šviežiai kepta, sv................... 43c
IIEINZ’S BEANS — skaniai ke
ptos, vidutines mieros bloki
nės ............................................. 16c
GBAIIAH CRACKERS — geria
usia kokvbė, šviežiai kepti 15c 
P & G IVORY MUILAS — pen
ki šmotai už............... ...............28c

nuklampinęs, todėl tyli. Bei 
kad žmonėms akis duiims ir sa

Taigi gundytojai benorėdami 
kitiems užkenkti, nei nepasiju
to, kaip sau tuom pakenkė.

— Savoy.
Ar Tamsta Norėtumėt Viena Sity įsigyt?

onierium prisistačius, jis užsisė
do ant mylimiausio savo ark
liuko - perkunuoti “socialpat- 
riotus,” “menšeVikus," “darbi
ninkų išdavikus" ir tt. Grigaitis 
Naujienos, MiclieJsonas, Kelei-

uos Grigaitis, Keleivis, Michel-

vo “prakalbą” kankinosi vyras, 
šaukė, rėkė, net putos tyško.

rodė, kaip pavyzdį Amerikos

rijos darbininkus. Darbinin
kai turį tuojau sukill ir paimt j 
savo rankas pasaulį, bet tolinus, 
patsai sau prieštaraudamas, už- 
reiškė, kad revoliucijos nieks

Toliau jis su didele svarba nu
rodė, kad kaip Grigaitis, taip 
Mich Isonas, norėdami prirody-

vedę ištraukų iš Markso mokslo 
tik iš sau tinkamų vietų ,o ne iš-

girdi, jie fušerkioją Markso mo

perskaitė porą ištraukų iš Mar-

pat j revoliuciją žiūrėję, kaip 
kad jis, Stilsonas (skaldyti, ar
dyti socialistų spėkas!).

bet šiuo sykiu neįsirašė ne viri
nas. Publikos išpradžių buvo 
prisirinkę tarp trijų ir keturių

pora šimtų. .Buvo manyta’duot 
klausimų kalbėtojui, bet pra-

kui, tai nebebuvo jau kada — 
publika nebelaukė.

— Raulinaitis. .

CLEVELAND, OHIO.

Nešvarus pasielgimas.

Birželio 29 dienų LSS. 3-čia 
kuopa surengė piknikų Chestnut 
G rovė darže. Tą pačių dienų, 

, kitoj vietoj, ir Kudirkos Paš. 
Dr-ia turėio pikniką. J 3-čios

važiuoti pro šalį kudirkiečių. 
Kai kuriems kudirkiečių buvo

OTOKOLAS.

SLA. X Apskričio 1-ma kon/s 
rcncija, laikyta 22 d. birželio, 

191!), Racine, Wis.

Konferenciją atidarė M. Kas- 
paraitis-1 :pO vai. po pietų. Man
datams peržiūrėti išrinkta šie 
draugai: A. Saltonas ir M. Kas
paraitis.

Mandatu komisija raportavo,

viso delegatų randasipos ir kad
15: Nuo 100 kp. — P. Sinkus, 
M. Kasparaitis, A. Saltonas, B. 
Putrimas. Nuo 177 kp. —-I/. De
mentis, S. Beržanskienė, F. Ber-

Nuo 212 kp

Litvinas, K. Jocius, 
čius, J. Baubonis, M.K. Mickev 

Gedvilas.
Išrinkta konferencijos prezi

diumas slaptu balsavimu: J. De
mentis I pirm., A. Saltonas II 
pirm.; Ig. Baubonis I raštinin
ku, P. Sinkus II rašt.

Išrinkta 
mui dieno

X

Nutarta
aitis, J. Baubonis. 
dešimts miliutų duoti

Antrų si 
kas .1. l)en

Sesija II.
\ 

siją atidarė pirminin-
lentis. Drg. Dementis

savo nuomones: kokiam tikslui 
manoma steigti Wisconsino Val

Nutarimai Apskričio reika
luose, ir kiti.

1) Nuli riti, | ad Apskričio 
confcrencijos nutarimai butų 
patvirtinti referendumu.

2) Nutarta rinkli Apskričio 
valdyba iš: pirmininko, vice- 
nrmininko, nutarimų rašt., fi
nansų rašt kasteria us ir dviejų

3) Kadangi buvo duota du į- 
nešimai, ąad: nariai mokėtų j 
Apskričio 
čių po 10c ir po 5c

•isti visuotinu nubalsavimu.

iždą metinių mokcs- 
tai nutarta

čio įstatų projektas; komisija 
J. Dementis, M. Kasparaitis, F 
Beržanski?.

apąkričio naudai; darbų 
Baubonis, K. Micke- 
. Jočius.

minia traukia j socialistų pikni
kų, kuomet pas juos vos keletas 
hužkliuvų. Tat, kad atitrau
kus žmones nuo socialistų pik
niko, pavartojo visus netinka
mų priemonių budus — gązdi-' pos turi v 
nimu areštais. Kuomet gatve- teises siųsi 
kuris sustoja ties jų pikniko vie-' Apskričio 
ta. keli vyrai sustoję šaukia: nuo 10 na 
“Nevažiuokite ten, nes apie pusę 
valandos atgal

atliks: Ig.
vičius ir K

6) Kur bus rengiamos prakal
bos ar pu skaitos apskričio lė
šomis, tai 
Apskričio

7) Nu tu

nutarta parinkti aukų 
naudai.
rta,, kad kurios kuo-
irš 10 narių, neturi

konferenciją, kaip 
rių vieną.
į konferenciją nutar-

rugsejo mėnesyje,

Dūk savo pinigus, savo atliekamus skatikus į geriausią Ban
ką švieti į savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi 
truso pastangas nuomone ir medžiaga. Geriausių exporty 
žinovų subdivizijų bodavonių. Šita kombinacija padaro 
šios prapertįs geriausioms ant South Wesl side ir suteikia 
Cliicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
Aioso prapertesc yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes 
ant šių praperčių dedame savo repolaciją ir kad augantis 
šios organizacijos pasisekymas priklauso nuo pilnai užga
nėdintų musų kostumerių. Paklauskit tų kurie iš musų 
praparlcs pirko tai jie palvirtis viską, ką mes sakom.
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Electric 
Co. ir kilos. Per šitas praperles eina Douglas Park eleva
torius ir yra trįs stoljs 48tb Avė. (Cicero Avė.) ir 52nd ve. 
(Laramie Avė.) karai eina per prapartes. Namai budavoja- 
mi kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelną. Dėlto šios prapt rlįs nesvietiškai 
auga.
Nuo Liepos (July) 20. 1919 įeina į faktą po $100.00 
properčių kaina, pakįla aukščiau.
Čia įsigyti savus namus yra labai lengva, jus galite pradė
ti mokėdami kad ir $10 į menesį ir be jokių jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant vietos 
ir gvarantuojami visoje Amerikoje žinomos Cbicago Titlc 
and Trust Company.
Norint matyt šitas prapartes, meldžiam pasimatyt su ma
nim,

. ............... —

Adam Markūnas
Sales Manager

847 First National Bank Building 
Randolph 7100

Kas diena ant properčių nuo 10 vai.

Parkholme — Cicero.
.abai paranku patiems atvažiuoti arba
Automobilius tamsta atveš už dyką, ir

faiTu.

čo suvtuVav.imasį, apmokėtų 
svetainės lėšas.

10) Kadangi tarpe didžiumos

kinimas dabartine Tėvynės pa
kraipa, tai nutarta išnešti viešą'

'redaktoriui Račkauskui.
11) Rezoliucija į Atstovų Bu 

tų, kad pripažintų Lietuvos da
bartinę valdžių, atmesta.

12) Nutarta parinkti aukų 
ant vietos Apskričio naudai; au
kų surinkta $2.14.
Delegatų raportai ir viršininkų 

rinkimai.

Isigyk vienų šilų Rezidencijų Parkhohne

AS„ ADOMAS A KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU 
AA labai Miguti per 3 metus, nuslubnėjęs pilvelis buvo. BisAA labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. DKp** 

sija, nevirinima? pilvelio, nuslabnėjinias Kraujo, lukštų, Nervu u 
dbelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Ame 
riko) ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kaita pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto 
jof Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Rw 
nudizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas ta i 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar laučiu<>> 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem «v tokiais 
stsitikimai* patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrenaz, Prof.
1707 So. Halated 8U Telephone Gana) 6417 Ūkicago, IU.

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
turite kokią vidurių ligą, kepenų, 

arba Žarnų; spuogus anl skaros, se- 
nustojinią STIPRUMO arba a- 
gėlimą arba skaudėjimą arba 
ėjusią ligą, kurios jums neiš- 
ITE PAS MANE.

Duodu patarimus ir išegzaminuoja.
C. T. DONOHOE, M. D.

16 Waet Randolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalio

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

kraujo arba 
nas žaizdas, 
petito, koki 
kokių užsisc 
<vdė, ATEII

Wis., 212 kp., narių yra 102 ir 
ižde $49.00.

Valdyba šiems metams išrin
kta slaptu balsavimu: A. Šalto

jo: Racine 1(M) kp. yra 100 na- nas pirmininku., M. Kasparaitis, 
rių ir turi ižde $70.00; Mihvau- vice-pirm.; J. Dementis, orga- 
kee, Wis., 177 kp. yra 50 narių nizatorium: Ig. Baubonis, prot.

Beržanskienė; kasierium: Iz.
Baubonis ir K. Paukštys, iždo

8) Antr 
nu- ta laikyti

važiavo ir visus ten esančius a- 1919, Mil vaukee, Wis.
9) Nutarta, L/. ‘--------------- ---------, ... ,.............. ..v ................... ----------- , ,-----

opa kur įvyks apskri-'ir turi ižde ..60.00. Kenosha,] rašt., B. Putrimas, fin. rašt., S.
1 reštavo; ir jus areštuos.’’ Vjenok 
susipratę darbininkai tų gązdi- vietine ku

kad kiekviena

Konferenciją uždarė A. Šal
tomis, 8:(X) valandą vakare.

1(I-to Apskričio oraŠ^ihinkas.
Iz. Baubonis.
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tik aplinkybės reikalauja vieno
kios ar kitokios taktikos ir pri
taikymas veikimo pri^ aplinky
bių reiškia sutvėrimą tam tikros 
taktikos.
organizacijos
kad aplinkybės yra kitokios, ne
gu didžiuma Partijos narių ma-

Nors vienas ar kitas 
narys manytu,

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILUNOLS.

TalaphotM Caaal IBM

Naujiena* eina kaMtoM, ilsklriant 
nedėldienius. LetMia NhaJientj Ben
drove, 1739 8. Halated St., Chicaio, 
UI. — Telefonas: ('anai 1506. 

Uisisakomoji Kainai

Olcafoje — pačtai
Metnis.......... . ............... .
Pusei meto.................... .
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiai •••••••

Viena kopija ....................... .. .
.Siįviiitel t * * J®
Mėnesiai .................................. BU

Suvienytose Talstijose, ae CMlcUo), 
Petrus....................................... MJX)

B JO 
1.65 
1.25

•6 JO 
1^0 
1.85

kad taip ir yni. Jis turi tiesų 
darodyt, pertikrini kitus, o 
ne šokt ir tvert kitų organizaci
jų su skirtinga taktika. Demo
kratiškose organizacijose spren 
džia didžiuma ir kas jos nu
spręsta, tų visi turi pildyti, 'l ik 
tada veikimas yra tvarkus ir pa
sekmingas, kada norintieji ir 
nenorintieji laikosi disciplinos. 
Be disciplinos butų išgvėrimas,

grupe susideda iš įvairių pakral 
pų socijalisliškų srovelių, pa
saulio pramoniečių, iš anarchis
tų ir kitų tiems aęlimų ir pa
našių kurie savo veikime re
miasi materializmo pamatais, 
kurs ištraukoje išreikšti galima 
yra šiaip: Žmogus gyvūnų kara
lijoje yni geriausiai išsivysčiu
si vienutė, o visų gyvūnų pripra
sta kiekvienam savo skriaudi
kui atkeršyti ir jei tik juos pa
gali, tai neturi ant jų mielašir- 
dystės nei pasigailėjimo, atsi
moka žiaurumu už žiaurumų, 
skriauda už skriaudų. Jų nuo
mone ir žmogus taip-pat turi da
ryti.

“Trumpiau sakant, krikščio
niškoji grupė remiasi ant teisy-

CEIeigo, III.'
Jiems

n ■—I IB 1 i,—*^11 ■ * — H—ĮM—»—— 1" 1 '

- dolerių j savaitę. Taip tai buvo kių fabrikų savininkai.
jšiiu Jojami darbininkai vienoj 
turtingiausių valstijų.

Kt
jam
Didi
nėra
Partija yra silpna; įvairių tautų

jpilalizmas gali- daryli, kas 
patinka, Massaclmscttse. 

luinoj miestų darbininkai 
susiorganizavę; socialistų

darbininkai nesutinka tarp sa
vęs. Kuomet kapitalizmas gali 
liuosai veikli, jis visuomet daro 
vienų dalykų, moka darbinin
kai! s tokias algas,
jie negali tinkamai pragyventi ir 
tod(

už kurias

ni pa tam tikslui buvo gera rin
ka.

Paprastai visur, kur šiek-tiek 
prisilaikoma teisybės principo, 
pirmoj vietoj baudžiama suve
džiotojai. Bet kodėl Amerikos 
darbininkai nenori suprasti tos 
tiesos ,bet verčia visų bėdų ant 
svetimšalių? Ar svetimšaliai jau 
kalti ir todėl, kad jiems norisi 
žmoniškesnių gyvenimo sųly-

Ketvertas, Liepos 3 d., 1919

1 kenčia badų, šaltį ir ligas.
— Scott Nearing.

Amerika amerikiečiams.

_ ctmi..................
Pusei meto........
Trims mėnesi a nu
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiai

Pinigus reikia aiyst Palto Money 
Orderiu, kartu su ui sakymu.

cialistų Partijoj nemažai atsira
do narių, kurie spiovė ant dc- 
mokratiškunfo ir disciplinos ir

Nesocialistams so 
cialistų organiza
cijoj vietos nčra.

Kada Russell, Spurgo, Stokos 
ir kiti buvę socialistai išstojo iš 
Amerikos Socialistų Partijos ir 
tvėrė savo Nacionalę Socialistų 
Partiją, mums buvo aišku, jog 
jie taikosi su karės pagimdyta 
reakcija. Pas vienus jų kinkos 
drebėjo, kad reakcija liko drū
ta ir bus persekiojimų, todėl jie 
jau iškalno gerinosi prie jos ir 
rodėsi nekaltais avinėliais; kiti 
jų buvo stipriai periėinę 
vadinamo patriotizmo, 
kiems Socialistų Partijoj
voliucijinėj ir tarptautinėj orga
nizacijoj — vietos būt negalėjo. 
Jie sutvėrė savo partijų, kuri 
U’čiaiki. neranda pamato gy- 
vuot.

rę. Jų pasielgimas yra anar- 
chisliškas, nes nestovėjo Parti
joj ir nedirbo, kol pertikrins ki
tus ir darodys kitiems, jog jie 
yra teisingi, o tuoj šoko tvert 
partijas ir lygas. Kas jiems Par
tijos didžiuma? Kam jiems lai- 
kyties to, kas didžiumos pripa
žinta? Jie nori būti laisvi, ne- 
aprubežiuoti, didžiumos neval
domi. Juk tai tikras Bakunino 
ir Kropotkino pageidavimas. Ši- 
tokiiems žmonėms, ar jie butų 
iš dešinės ar iš kairės, vietos 
neturi būt socialistiškoj organi
zacijoj.

Gomperso triumfas.

cialkstiškoji ant pagiežos ir at- 
monijimo keršto. Tame tai ir 
yra jų tarpe didžiatisis nuomo
nių skirtumas ir idėjų priešin
gumas dėl kurių įvairių specia
listų teoretikų dalykų žinovų 
tiek^laug prisirašoma ir prikal
bama, o dar šimtų sykių dau
giau tokių, kurie apie dalykų ar
ba visiškai nieko nesupranta ar
ba jei bent kiek ir supranta, tai 
taip mažai, kad net nesugėbia 
dalykuose tinkamai oj’ientuo- 
ties.

“Iš viso viršminėto galima yra 
bendra išvadą padaryti tokią:

“Visos darbininkiškojo judėji 
mo srovės ir organizacijos, klesų 
kovos dalykuose išvien sutinka 
tame, kad reikia prieš kapitalis
tus kovoti, bet tarpe savęs nb- 
susitaiko tos kovos būdų ir prie
monių vartojime,, o tas pacona 
labiausia iš skirtingumo srovi

Tai nebe naujas obalsis. 
yru vartojamas nuo senai, 
niaii jį kartodavo didlapiiį

Jis

Butų daug sveikiau, kad tie 
ponai unijistai jieškolų nerima
vimo priežasties ne svetimšalių 
“tamsume”, o kur nors kitur. 
Scott Nearing, rodosi, jau ir su
vis “čyslo kraujo” amerikietis,

taip 
ilito-
- re-

Amerikos Socialistų Partija 
yra nefrakcijinė socializmo reiš
kėją. Joje negali liuli vietos 
tik tiem, kurie, ar į kairę ar į 
dešinę bežengdami, išsižada so
cializmo principų ir vartoja ta
ktiką arba socializmo prirengi- 
niui ir įkūnijimui blėdingą arba 
kenksmingą nors ir laikinam 
darbininkų būvio pagerinimui. 
Socialistų Partijos tikslu yra 
ginti darbo žmonių interesus ir 
jų kasdieninėj kovoj ir jų ulti- 
matėj kovoj už socializmų. Tam 
vartojama ir švietimo tinkami 
kiliai, ir politinė ir ekonominė 
kova. Jeigu Amerikos Socia
listų Partija neatsiekė to ar ki
to ko, tai nctodel, k; 
butų negera, kad jos
takįikoj butų klaidinga, o 
todėl, kad pats socializmo ju
dėjimas pasirodė Amerikoj žy
miai vėliau, negu Europoj, ir 
kad jam prisiėjo augti čia skir
tingose aplinkybėse. Kad Socia
listų Partijos taktika yra pritai
kyta prie Amerikos darbininkų 
gyvenimo aplinkybių, apie tai 
kalba Partijos pusėtinai spar
tus augimas. Kadangi socialis
tų Darbo Partija, kuri taip giria
si revoliucioniškumu, vos tik

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija praėjo • laimingai. 
Didelių nesusipratimų nebuvo. 
Kas Gompersui patiko — liko 
pravesta, o kas nepatiko liko at
mesta. Gomperso mašinerija 
dirbo nepaprastai gerai.

John P. Frey įneša, kad dar
bininkai turėtų teisės rinkitės 
formalius. Įnešimas lieka ati
duotas ikomįisiiiai. Komisija 
suranda, kad tas įnešimas netin
ka. Girdi, jeigu mes priimsime

ros bei teisingumo pamatinių 
dėsnių nevienodo supratimo.”

Ar jus supratote, kas čia no-

pozicija
lik

Pad+foj yra daugiau ir mažiau 
radikalių ir konservatyvių ele
mentų. Ne tik apie socializmų, o 
ir apie kiekvienų dalykų kiek
vienas žmogus turi kiek nors 
skirtingų žinojimų ir filosofijų. 
Jeigu žmones skirstytus į frak
cijas dėt kiekvieno skirtumėlio,

vimi ir politikoj, ir moksle, ir 
tikėjime, ir visame. Prinčipia- 
liai socializmo dėsniai turi bū
ti mažiau ar daugiau vienodai 
suprantųmi visų socialistų, ir 
jie yra taip suprantami. Parti
ja, kuri skleidžia socializmo 
mokslų ir rengia (darbininku^ 
prie jo įkūnijimo praĮctikon, 
prisitaiko prie aplinkybių, nes

butent: kad darbininkai rinklų 
direktorius į korporacijų tary
bas.

Tuo tarpu Bernard M. Ba 
rnch, Wall stryčio atstovas Pa
ryžiuj, užrri.škč, kad darbinin
kams turi būti suteikia teise sių
sti savo atstovų į korporacijų

Žinok dabar, žmogus, kam 
darbininkų reikalai yra artimes
ni — Gompersui ar Wall stry 
čio atstovui?

Bet lai dar ne viskas. Gom
persui rūpėjo parodyti begalinį 
savo “lojališkumų — ir jis visus 
“maištininkus,” t. y. tuos žmo
nes, kurie nesutiko su jo nuomo
nėmis, išvadino bolševikais.

Trumpai ir įtikinančiai.
Margarct Bondfield nori pa

aiškinti, kaip Anglijos darbinin
kai žiuri į kai kuriuos politi
nius klausimus, kaili tai — Tau- 

n e- 
lai.

tų Lygą. Bet Gompersas 
nori, kad delegatai žinotų 
Ir jai nesuteikiama balso.

Tokie ir panašus dalykai 
sitiko konvencijoj.

Ir tai, žinoma, išėjo ant nau
dos Gompersui ir jo mašineri
jai, 6u darbininkų interesams.

Klesy kovos aiškinimas.

Vienas “Darbininko” bendra
darbis rašo:

“Krikščioniškųjų proletaria
to grupę sudaro visi krikščionys 
ir tie visi darbininkai, kurie 
nors ir nėra krikščionimis, bet 
gyvenimo prisilaiko krikščioni
škos doros principų, kurie, kaip 
žinome remiasi ant tokio pa
mato: Mylėk Viešpatį Dievą už 
vis labiausia, o altinių savo kaip 
pats save.”

“Bedieviškoji

pa

kai. Bet dabar prisidėjo prie 
r, taip vadinama darhinin- 

j irisą.

• Keli metai atgal žinomas Prin 
cetono profesorius Henry Vau 
Dyko pavadino lietuvius puslau
kiniais žmonėmis, kuriems pri
valgius būti užkirstas kelias j A- 
merikų. Esu jie neša lik blėdį 
musų šaliai. Tuo laiku jis skai
tė pageidaujamais lik vokiečius, 
švedus ir norvegus. Karės me
tu
“niiosprcndį.
“n<

to

m Dyko atmainė savo 
Jis ėmė rašyti 

apykantos himnus” prieš vo- 
čius, o lietuviuose ir kituose

“laukiniuose” žmonėse jis pas
tebėjo šiek-tiek ir civilizacijos.

Girdėti tokių, dalykų iš Vau 
Dyke, žinoma, yra paprastas ap 
sii
nižino skelbėjas.
kailio, kuomet svetimtaučiai — 
m

eiškimas. 'lai pan-Ameriko-' 
Jis nėrėsi iš

“tamsus“ svetimšaliai yra kalti 
darbininkų nerimavime, o ne
žmoniškas kapitalistų išnaudo- 
jmas. — K. Sėjikas.

Triie translatton filcd wi .h thc post- 
niasler at Chicago, III. July 3, 1919 
as rcijuired by thc acl of Oct. 6,1917 •
Pasaulio Darbininkų 

Judėjimas.
(Žinios Intcrn. Labor News 

Service).

SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

New York. — [Bandoma pa
naikinti yia^imų ant arbatos] 
Frcnca Pastry Sbop, kuri turi

savo darbininkams tuos laimė
jimus, kuriuos iškovojo Angli- ✓
jos darbininkai. Maža to, dar
bininkui drauge su darbdaviais 
žada dirbti išvien, kad praplati
nus tuos laimėjimus visame pa
saulyje.

Nuo gegužės 1 dienos dirbti!' 
vėsi* pradėta dirbti 48 valandas 
į savaitę. Tokis patvarkymas vi 
sų pirma liko 
pasidėkojant 
mams.

Fabrikantai 
savo atstovus,
audėjų delegatais kas dėl prave- 
dinio to patvarkymo gyveni
mai! ir padidinimo algų.

Laiškai iš Lietuvos
K. Augustinaviičiu^ Chicago, 

III., gavo nuo savo draugo. Ado
mo Makos, iš Žemaičių Kalvari
jos laiškų, kurį žemiau išspaus
diname. ' i

Kasieji!
Gečaičiai, bal. 21, 1919 '

aridėjų laimėji-

taipgi paskyrė 
kurie tartasi su

TURKIJA.
PARYŽIUS/ — [Ottomanų 

šaukiasi į socialistus]. 
Monhtan Bey, cenlralinio komi
teto narys, ir Bechid Salvet, Ol- 
tomanų Lygos generalis sekre
torius, kreipėsi telegrama į 
Jean Longuet, franeuzų socia
listų vadų. Tele grama bus pri
duota Socialistų Internaciona- 
liai komisijai. Telegramoj pro
testuojama prieš taikos sutar- 
tyj esamų patvarkymų kas dėl 
Europinės Turkijos.

'Purkų tauta, sako telegrama, 
susideda iš darbininkų ir maža
žemių ūkininkų visoj Mažojoj 
Azijoj. Turkijos arabai sako, 
kad jie nesustos jiričš nieką, i- 
dant nedaleidus įkūnyti 
rialislinius patvarkymus.

impc-

gyvas? Kas pas tave
Kuomet laikraščiuosededasi?

liko paskelbta, kad galima siųsti 
laiškai užrubežin, tai prie pir
mos progos ir rašau tau.

Pas mus dabar kiti laikai, ki
ta gadynė. Buvo karine vald
žia, — ji žlugo. Prisikentėjo 
liaudis, kiek norėjo, nuo žanda
rų nagaikos. Pernai aš pats

tosios policijos ir slapsčiaus Vil
niuj kol tik kure ssi | ,s, igę.

Karei pasibaigus grįžau, bet čia 
irgi visko buvo:
monslracijos su marselietėmis, 
mitingai. Vieni
plojo rankomis, kiti verkė, o (ki
kili švilpė ir Jojo... Davatkė
lėms labiausiai patiko tų kal
bos, kurie geriau rūkti mokėjo. 
Mat, sako, nuo

įvairios

šaukė 'bravo,

Dievo kunigu 
bet velniui te-

/
TJabar visa 

kairiųjų komitetai liko nuversti.. 
Įsisteigė nauji. Bolševikai iš

tai praėjo, nes

lių lik naujų dalyki! sužinojau, 
būtent: gyvūnų karalijoj viešpa
tauja kerštas ir almonijimas. t- 
ki šiol mes manėme, kad vilkas 
drasko avį visai nemanydamas 
jai keršyti, o tik todėl, kad jaut 
norisi ėsti. Apie kiškio “kerš
tus” mes irgi nieko negirdėjo
me. Bet pasirodo, kad ir jis ker
šija kam tai. Eidami tuo keliu 
mes prieisime ir prie los išva
dos, jog '“krikščioniškojo pro
letariato” sekėjas skerdžia kiau
lę ir-gi norėdamas jai almonyti 
ir atkeršyti.. .

Apie klesų kovos “budus ir 
priemonės” autorius nesiteikė 
nieko pasakyti. Todėl nežino
me, kaip pritaikinama prie kle
sų kovos vyriausias “krikščioni
škojo proletariato” principas: 
mylėk Viešpatį Dirvų už vis la
biausia, o' artimų savo kaip pats 
save. — Z.

Kapitalizmas Massachu 
setts valstijoj.

Massacliusetts yra viena pra- 
moningiausių valstijų Ameriko
je*. Jos fabrikai yra senai įsteig
ti. Jos komercija pastovi. Jinai 
yra turtinga. Kaip joje apsiei
namų su darbininkais?

Massachusfjtts Valstijos pra
monė priklauso nuo darbininkų. 
Darbininkai sutveria visą turtą. 
Ir jie gauna tik tokias algas, už 
kurias negalima žmoniškai pra
gyventi.

Charles F. Geltony, statisti
kos biuro direktorius, ką tik ne
senai paskelbė skaitlines, kurios 
parodo kiek buvo mokama su
augusiems darbininkams 1917 
melais, šeimyna iš penkių na
rį ų-vyro, moters ir trijų vaikų 
— galėjo žmoniškai pragyventi, 
sulyg žinovų nuomones, už 
$1,350 — 1,500 melams. Tuo 
metu Massacliusellse dirbo 530,- 
890 darbininkų. 71,843 darbi
ninkai, arba 13.5% gaudavo 
$1,300 su viršum dolerių. 9.1% 
visų darbininkų gaudavo ma
žiau $12 į savaitę; 20.8% gauda
vo nuo 12—15 dolerių į savaitę;

proletariato 35.4% gaudavo nuo 15 — 21

puslaukiniai”, bet vokiečiai, 
meuzai ir anglai, — nupeik

davo Amerikos kultūrų.
Kuomet litai skaitai didlapio 

skiltyse, nei kiek nesistebi. 
Reikėtų ląbiąu stebėtis, jei ten 
butų rašmiia kitaip. Vienok, 
kuomet raginama daryti “abla- 
vr ” ant svetimšalių darbininkiš-

pirmų žingsnį, kad panaikinus 
“ant arbatos” davimo paprotį.

Ant valgių surašo liokajai y- 
ra vadinami “valgių pardavė
jais” ir ten yra išspausdintas se
kamo turinio pranešimas kos- 
tumeriams:

“Musų rėmėjams:
Padėkite mums panaikinti 

“ant arbatos” davimo paprotį, 
'lai senosios Europos palaikus. 
Jis mums netinka ir, nėra abe-

PORTUGALIJA.

vis kitokiomis akimis pažin
ti į tų diUykų. Štai kų rašo 
ic Unionist:

n. t . . i“Ballimoi’ėj agitatoriai daro 
didelę intakų į tamsias svetim- 

lių minias. Ir valdžia neran-
i reikalingu įiadaryti gala 

toms agitacijoms. Aš ncsulin- 
u su tokia politika, ir jeigu su-

si

Si

k

aštrus, tai kongresas privalo su
teikti valdininkams galės pa
imli (uos agitatorius už keteros 
ir pasiųsti juos ten, iš kur jie at
vyko.”

O toliau kalbama apie tai, jog 
.los šalies politinis surėdymas 
sąs geriausias visamo pasauly- 
e. Girdi, svetimšaliai atvyko į

š 
e

l ėsių dirbti, kad čia pinigai 
slačiog ant “medžių auga”. 
Kuomet' jų laukimai neišsipildė, 
jie ir pradėjo nerimauti.

Vadinasi,1 čia “viskas tvar- 
oj” — o visokis darbininkų ju- 
ėjimas paeina lik nuo tų “tam

Bet
i

sjiųjų svetimšalių minių, 
mes užmausime jiems apinasrį.
Jeigu jie nepasitenkina musų 

apitalistais, lai tegul jie sau 
rausiusi kur-nors kiluf. Ame- 
ika amerikiečiams...
Tai nebe paujas argumentas.

- isokie “negeri dalykai” šioj 
šalyj įvyksta tik, pasidėkojant 
tiems nedėkingiesiems svetim- 
saliafins...

r

kai neužmiršta ir to dalyko, 
ui keli melai atgal kapitalistųk

agentai bastėsi po Europų rek
rutuodami darbininkus.
n

Darbi- 
inkams buvo prižadama “auk

so kalnai.”
Visa lai buvo daroma tuo

įsažierių. Laivų kompanijos 
nič tame buvo užiuteruolos. 
ais “laimingais laikais” vienas 

a-
Neina- 

au buvo užinteresuoli ir visu-

laivas duodavo kompanijai 
pie $60,000 į menesį, 
v z

nykti.
Davimas ant arbatos pažemi

na patarnautojų; uždeda ant 
jo vergavimo antspaudą.

Todėl mes kreipiamės į mu
sų rėmėjus, kad jie padėtų 
mums panaikiyti tų žeminantį 
paprotį. Vieloj to, mes rok įlo
sime už patarnavimą dešimtis

LISABONAS. — [Socialistai 
laimėjo 11 vietų]. Pastarųjų 
rinkinių pasekmės rodo socia
listų augimą. Parlamentai! liko 
išrinkta 11 narių. Tai didelė so- 
sialislų pergalė, nes pirma jie 
teturėdavo lik vieną atstovų.

Sulig vėliausių žinių, Parla
mento atstovai dalinasi sekan
čiai: 80 demokratų; 30 evoliu- 
cionistų; 22 unijistų; 11 socia
listų; 20 beparlyvių ir centra- 
listų. Senate demokratų esti 
didžiuma.

nešdami savo rojų... Jiems 
viešpataujant Telšiuose duonos 
svarelis tuoj pakilo iki 3 rub
lių.. . Išvijus bolševikus daug ir 
musų jaunimo dingo. Vieni liū
go nuo vokiečių kariuomenes, 
kiti nuo lietuviškosios milici
jos. Daug tavo draugų ir pažįs
tamų slapstosi. Jų skaičiuj

Tie dešimtis centų bus pa-

Liokajus, imantis ant arba
tos, bus pašalinamas nuo darbo.

“Administracija”.
“Hotel Worker” — organizuo 

tų liokajų organas — užgiriu tų 
patvarkymų. I'en sakoma, kad 
tuo keliu į liokajų bus žiūrima 
kaipo j darbininkų,’O ne kaipo į 
tarnų.

VENGRIJA.

Budapeštas. — | Panaikini
mas kyšių]. Vengrijos darbo 
žmonės pradeda suprasti. Ver
gavimo dvasia naikinama. Są- 
ryšyj su tuo Budapešte liko pa- 
naiknta kyšių davinio paprotis. 
Esu tatai pažemina liokajų.

Tie, kurie peržengia tą patvar
kymų, esti pašalinami iš unijos 
ir baudžiami.

Unijistai sako, kad 'liokajams 
neprivalo būti suteikiamos spe
cialūs privilegijos. Esą dabar 
darbininkai esti lygus. Maistų 
kontroliuoja valdžia ir visi — 
biedni ir turtingi — gauna vie
nodų maistą. Algos taipgi liko 
nustatytos. Taip dalykams sto
vint, liokajai turi tokias, pat 
teises ir privilegijas, kaip ir li
kusieji darbininkai.

ITALIJA.
MlLAN. — [Darbininkai in- 

ternac|ioi»alizilojaai]. Kad dar
bininkų judėjimas persimeta iš 
vięnos šalies j kitą, ir kad jų 
teisės visur pradeda darytis vie- 
nodojnis parodo tas laktas, kad 
Italijos kapitalistai pripažino

ŠVEDIJA.

kiutė, A. Gedviliutė, VI. Buži- 
nauskas ir daug kitų. Kai-kuric 
jų paljėgę, kaip girdėti, su so- 
vietids; *-

šiuo tarpu pas mus vienoj ki
toj vietoj kiek laisviau, o kitur 
tikra reakcija siaučia. Sodžiuos 
lokis ūpas—Šiek-tiek laisvesnių 
pažiūrų žmogus yra apšaukia
mas be niekur nieko “bolševi
ku” (komlunistu). Taip esti

STOCKHOLM. — [Neprigul- 
mingųjįi socialistų kongresas 
nutarė prisidėti prie bolševikų].

kongresas nubalsavo 186 balsais 
prieš 22 prisidėti prie “'Trečiojo 
Maskvos Internacionalo“. Taip
gi kongrese liko užgirta bolše
vikų patvarkymai, sulig kurių 
(larlliijinlcji 'knotroliuoj'a Jpro- 
dukcijų. Be to, darbininkams

buržuazams tatai yra draud
žiama.

Parlamento nuirai protestavo 
prieš tą užgirimo rezoliuciją. 
Bet veltui.

Spėjama, kad humanitariška
sis socialistų sparnas, kuris at
stovauja neprigulminguosius 
socialistus Švedijos Parla

mente, pasitrauks iš organizaci
jos.

Išgedu dantįs dažnai yra prie
žastimi renta tiznio ir narių

slijų Sveikatingumo Biuras, ir

išlirli su x-spinduliais, kad suži
nojus, ar nėra išgedusius.

Pienas kurį geria kūdikiai, 
turi būti ar certifikuotas ar pa- 
slerelizuotas. Kiekvienas kūdi
kis turi gauti kasdien po tris 
stiklus pieno, sako Suv. Valsti
jų Sveikatingumo Biuras.

ir politikui!ant Dievo garbėsI 
kaip ir nesikišu, 
tuos vėjus.

Tavo brolis, sesutė ir visa šei
myna grįžo iš Rusijos ir gyvo-, 
ha potvarke. Brolis liko išrin
ktas viršaičiu.

Ba-

gero pas tave? Kada manai grį
žti Lietuvon? O juk grįši, ar 
ne? čia juk inteligentiškos 
spėkos yra labai reikalingos.

Siųsti laiškus ims turime į 
Kauną, gi iš ten siunčiama į 
Daniją. O jau iš Danijos gabe
nama paskirton vieton. Laiškai 
siunčiama dviejose konverluo-

Beje, mokytojas K. Kupčins
kas grįžo iš karės. Dabar jis 
apsigyveno Telšiuose.

Daugiau neberašysiu, nes ne
žinau ar šis laiškas pasieks tave.

Lik sveikas ir drūtas, 
Tavo Adomas.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopteras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Td. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13
T ei. Central 4411

Skaitykite ir Platinkite

‘T’ajieškojimų Žurnalas”
Pajiesko gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems pajieškojimai 
kaimioja tik $1.00. Merginoms pajieškojimai vaikinų Už DYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinanti straipsniai, \ pač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės: apsčiai puikių juokų. Siuskite pa- 
jieškojimus tuojaus. Žurnalo kaina metams $1, viena kopija 10c. 
Reikalaukite platesniu informacijų, prisiusdami 3c štampų. Adresas:

ADV. JOURNAL
Rouin 209 - 210 Temple Court Building,
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Darbas ir nedarbas 

Suv. Valstijose.
Telegrafų pranešimai gauti 

Suv. Valstijų Samdymo Biuro 
per savaitę baigianties birželio

15,000; praėjusią savaitę ten 
buvo 12,000 bedarbių. Man- 
chester (N. H.) yra 8(M) bedar
bių, o Providence esu tiek, kiek

tijų miestų, parodo kad dar
bininku be darbo buvo 208693.• v
Savaitę pirmiau, 100 miestų bu
vo 2-11016.

Centralės Valstijos. — Ncav- 
Yorko mieste yra KM),(KM) be
darbių, o Albany 5,000. Indust
rijos santykiai aštrus. Buffalo

Hoches-

Iš SU miestų, iš kurių buvo 
gautų žinių, 39 arba 43% prane-

siu trukumų. Iš .*18 valstijų 20 
praneša, kad darbininkų 
daug; 9, jog yra tiek, kiek rei
kia, ir, 9, jog trūksta. Bridge- 
porte bedarbių sumažėjo iki 
1800; East St. Louis iki 1500. 
St. Louise yra *,2(M) bedarbių, o 
Cincinnati apie 8(M); savaitę pir
miau ten buvo 1,900.

Naujoji Anglija. — Iš 14 N.

turis 1,500. Sara toga Springs 
yra apie 3(M> audėjų be darbo; 
Pbiiadelphijoje 450, ir industri
jos santykiai aštrus. Allentown 
ir South Betblehem praneša 
mažų trukumų.

šiaurvakariai. — Chicago e- 
sama 50,(MM) 
Louis 1,500 
buvo 2,<M)0). 
<iek reikią.

| tiek, kiek reiklų, o Charlottc 1(M) 
I bedarbių. Kaip Oklahonia City, 
I taip ir Tulsa praneša, kad dar- 
Ibininkų pakanka ,o industrijos 
I santykiai esu aštrus. Cliarles- 
I ton (S. C.) trūksta 300, o Co-i 
luinbia^ 1 ,(M)(). Cliattanooga yra 
800 perdaug, o Mepliise 900 
trūksta, — industrijos santy
kiai geri. Dalias praneša, kad 
darbininkų esu tiek, kiek rei
kią. ' Houslone trūksta 400, 
lUchnionde 1,<MM) bedarbių.

Pacifico Pakrantės. — Ouk- 
landc 200 bedarbių, o San Fran- 
cisco 500. Industrijos santy
kiai geri. Portlande (Oregon) 
600 bedarbių. Oaklande ir 
San Franeisko straikuoja tele
grafistai, bet trūksta darbinin
kų prie laivų dirbimo. Darbo 
santykiai esą geri..

Reikšme Amerikos

reikia, ir 3, kad stoka. Industri
niai santykiai esą geri. Didžiau- 
sis darbininkų perviršis Connec- 
tigutto valstijoje yra Bridge- 
portr, Willimanticc\yra audėjų 
streikas. Norvvicbe esą 700 De
da rbių Portlande 250, o Bostone

DATRIJ0T1ZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Pervirsią— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ana 

Jackson Sts.
SI0UX CITY, IA.

bedarbių; East St. 
(savaitę pirmiau 
Rockfordc tiek, 

Detroite darbinin
kai įvairių metalo darbų ir au
tomobilių įstaigų dar streikuo
ja. Mihvaukee esą 35(M) bedar- 

| bių. Tiek kiek reikia darbinin
kų, ir geri industrijos santykiai 
esą Duluthe, Minneapolis ir St. 
Cloud. Omaboje esąs darbi
ninkų nepasitenkinimas darbo 
sąlygomis.

Centro Vakarai. — Akronei 
industrijos santykiai yra aštrus. | 
Cincinnati turi 8(M) bedarbių, 
Dayton 200, ir YoungstcAvn 
3,000; iš Clevelando ir Indiana- 
polis praneša, jog ten esą dar
bininkų tiek, kiek reikia, o 
South Bcnde dar 200 trūkstą. I 
Industrijos santykiai esą geri. <

Pietai ir Pietvakariai. — Lit-| 
tie Kocke trūksta 1,(MM) darbi-1 
ninku! Tampa turi 
darbių, o Pensacola 
dustrijos santykiai 
Louisville turi 1,300 
perdaug ir aštrius 
santykius. Rak iui) i

CHICAGOS
ŽINIOS <

MARGARET BONDFIELD AT
VYKSTA CHICAGON.

Sekainą ncdSldicnį, liepos 4), 
Chicagos darbininkai turės pro-

1776—1919 143 METAI LAISVĖS.

i nei laisvei.

švęs

Laisvė visiems 
žmonėms

lišk^nną Amerikos ir 
svie

mylės Dienoj 24 tautų A- 
mer

askutinėj Nepriktauso-

Prezidentas Wilsonas at
šaki, prašydamas, kad mes 
švęst ūme Liepos 4 d. su 
nauja ir didesne dvasia de> 
mokratybės “per kurios įte
kmę mes tikimės ir mano
me Kad apie ką svajojo dėl 
saves ir viso viengenčių 
pasiiašiusidji po Dekleraci- 
ja, (bus atsiekta dėl visos 
žmonijos.”

Šiandie daugybė mažų tau 
tų puropojo arba jau pa
skelbė savo Dckleracijas 
Nepriklausoinyl)ės, arba 
rengiasi tai padaryti.

koje atstovai pasiuntė 
Prezidentui dekleraciją, iš
reiškiančią jų žmonių loja- 

visa-

>

v

Jei Jus važiuosite 
Namo i Europą

1,100 be 
400.
esą 

darbininkų
industrijos

la
geri.

kad turi

darbininkių organizatorę ir pra
kalbto inkę, Margarlet Bond- 
field, kuri dalyvavo tik-ką užsi- 
(baigusioj Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencijoj kaipo bro
liškas delegatas nuo Britani
jos Darbo Unijų Lygos ir ku^ 
rios kalbos taip nervavo didįjį 
Amerikos demagogų Gomper- 
sų bei jo sekėjus.

Ji kalbės Labor Temple, kam
pas Ashland ir Vau Burenn gat
vių. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kurie supranta anglų kalbų, te-

Jci jus važiuosite namo į 
Europą, pasakykite pilną 
tiesa apie Ameriką.

Europa ir jūsų gimtinė ša 
lis nori žinoti tiesą apie A- 
meriką. Tai jos interesuose 
žinoti pilną tiesą.

žmogus |uri 

mui apie Ameriką, ne- 
dogų dalykų.

Neperdėk gero ar blogo 
—vaizdai, kurie yra perdaug 
skaistus, ar perdaug tam
sus, niekam nepagclbsti.

Kiekvięnas
daugiau gražių dalykų pa
sak) 
«u

Moters Kenčia
lankiai skausmus iš neiškentėjimo, iš priežasties kokio nors su 
irimo jų švelnių kūno sudėiimų. Joms reikia sustiprinančių ir 
reguliuoajnčių vaistų, tokių kurie sumažintų iki mažiausios; ne
galės ir prašalintų skausmus.

Severa’s Regulator
(Severos regulatorius) tikrai liko pavadintas “moterų draugu 
ligoje”, kadangi jo sudėjimai yra tokie, kurie yra žinomi savo 
reguliuojančiomis ypatyliėmis ir sustiprinimu paliestų kūno da 
lių. Jo ankstyvas vartojimas yra labai pasiūlomas visoms mo 
terims, kurios kenčia negalia savo ligos. Kaina $1.25 ir 5 cen
tai duokles. -

kilbusių Anglijos darbininkų or- 
ganizatorę.

DARBININKŲ VADAS” NE
TEKO VIETOS.

• < 
Darbininkai jį pasiuntė pas “bro 

liūs kapitalistus”.

VIRšKI- 
kalingas,N1MO, yra tankiai rei 

kad jį vartojus priedais prie 
kitų vaistų, o Severas Balsam 
<»f Life ^Severus Gyvasties Bal 
samus) 'yra žinomas kaip tik
ini tokis priedinis vaistas gy
dymui įvairių negalių. Svar
bus jo veikimas randasi regu
liavime suirusių dalių virški
nimo ir veikimo su stiprinimo 
viso organizmo. Kaina 85 c. 
ir 4c. duoklės.

IŠPLOVIMAS tankiai yra pa
siūlomas gydymui įvairių ligų, 
kur jautrios dalįs yra palies, 
tos, dėl to Severa’a AntiaeĮisol 
(Severos Antisepsolius) priva
lo būt maišytas vandeniu, ku
rį geriate. Vienas stalavas 
šaukias pridedamas prie kiek
vienos kvortos vandens lieka 
atsakančių antiseptiškų prie
maišų. Kaina 35 centai ir 2 
centu duokles.

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

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

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gvdo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak.

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Kerny ir Stogams Popiery.

SPECIALIAI: Maleva inaievojimui stuby iš vidaus, po $1.50 UŽ gal. 
CARRBROS. VVRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HAbSTED STREET, ’ CHICAGO, ILLINOIS.

RENGIASI PRIEŠ “RAUDONĄ
JĮ PAVOJŲ’*.

Nueik į biviešąjį knygy
ną jūsų mįeste ir pa
prašyk knygiaus leisti jums 
skaityti kokias jus norite 
knygas.

Perskaityk apie milžiniš
kus turtus šalies, kuri parū
pins darbą ir ateinančioms 
genlkartėms ir aprūpins 
pasaulio marketus.

Vienas namų statytojų unijos 
darbininkų vadas — tos unijos 
prezidentas Joseph Moresehi 
neteko vietos. Ylin triukšminga
me susirinkimu, kuris turėjo 

vielos West Sidc Auditoriume, i
užvakar vakare milžiniška bal
sų dauguma tapo nutarta paša
linti jį nuo vietos. Vietoj jo iš

rinkta “raudonasai nenuora
ma” Martin Egan, tas pats, ku
rį Moresehi buvo išbraukęs iš 
unijos ir, pagalba policijos per
dėti n to Alcotjkd, irengesi |išvyt. 
iš miesto. Apie tai buvo rašyta 
vakarykščiose Naujienose.

Dabad tas “darbininkų va
das” galės eiti jas savo “brolius 
kapitalistus”, Jaukiuos jis taip 
užtaravo laike pastarojo namų 
statytojų streiko.

SUSTREIKAVO MOTERŲ RU- 
BįJ SIUVĖJAI.

Vakar .‘kaip JO vai. fš ryftd 
mete darbų moterų, rūbų siuvc-

vaitos ir minimum $50.00 lito- 
kesties į savaitę. Iki šiol jie dir
bo 18 valandas. Moterų rūbų 
siuvėjai yra nariai^ Internatio
nal Ladies Garment Work(TS 
of America. Ta organizacija tai-

darbiųinkai jau išėjo išskiriant 
mažas kontraktorių lūšneles, ku 
rios nėrp pilnai organizuotos. 
Darbininkai tikisi, kad streikas 
bus laimėtas. — Rubsiuvis.

Perskaityk apie progas, 
kokias jus ir jūsų vaikai ga
li turėti, kadangi mokslas 
yra nemokamas ir daugelis 
tūkstančių ateivių susitiko 
pasisekimą ir tiko naudin
gais ir gerbiamais amerikie
čiais.

Perskaityk apie didelį iš- 
siplėtoijimą šios šalies, jos 
turtingus tikins vakaruose, 
jos augšlus kalnus ir dide
les upes ir šimtus naujų 
miestų, kurie kasmet auga ir 
kur visiems yra gera pro
ga.

Jei jus valiuosite namo 
Europoje, pasakykite jiems 
apie jau atsiektą čia laisvę 
ir Amerikos pageidavimą 
visų laisvi' mylinčių žmonių 
kad pagelbėjus jai įgyti dar 
didesnę palaimą.

Atvyko į Laiką
Immigrantas, iš didelio Europos miesto girdėjo daug 

stebėtinų dalykų apie AmeHką pirm negu jis atvyko— 
Jis svajojo apie laisvę ir progą, turtą ir liuoslaikį, 

miestus, teisingystės ir didelius turtus, užlaikomus 
žmonėms.

Kada jis atvyko ir pamatė tenementus ir skurdą, 
sunkumus, kurie tūkstančius stūmė nuo pasisekimo ir 
rado niekurias sąlygas dar blogesnėmis už sąlygas tė- 
vyškėje, jis apsivylė.

Daugelis kaip jis patapo karčia-širdžiais.
Tečiaus jis palaikė savo dvasią ir kada ji vėliau pa

klausta apie apsivylimą, jis pasakė:
“Išprad^ų aš buvau apsivylęs — šiandie 
Aš džiaugiuos, atvykęs į laiką pagelbėti.” 
bėti bpdavoti Ameriką. Aš ten būdamas 
maniau, kad čia viskas užbaigta ir tobula. 
Aš džiaugiuos, atvykjs j laiką pagelbėti.”

Amerika yra budavojimos stovyje — nors jau daug 
atlikta užbaigimui, bet visgi dar daug pasiliekta pa
daryti.

Kad padarius pilnai išsipildymą Deklaracijos Ne
priklausomybės ir kad visi žmonės įgytų gyvenimą, 
laisvę ir siekimą prie laimės, visi amerikiečiai šiandie 
turi priimti savo dalį atsakomybės.

Kiekvienas žmogus turi žinoti šios šalies kalbą, kad 
galėtų susižinoti su savo žmonėmis.

. Kiekvienas žmogus turi patapti piliečiu šalies, ku
rioj jis užsidirba sau duoną ir semia užlaikymą savo 
šeiminai.

Kiekvienas žmogus turi balsuoti.
Nestovėk rankas sudėjęs ir nelauk kol Amerika tau 

pagelbės. Nedejuok kada jus jaučiate vargingąją ir 
sunkiąją pusę Amerikos gyvenimo. Immigrantai pen
kios dešimt metų atgal nebuvo taip gerai priimami, 
kaip kad jus dabar esate priimami.

Nors dar yra daug kas atlikti, kad padarius Ameri
ką tobula, negalės būti atlikta taip gerai, jei jus nepa- 
siliksite čia ir nepagelbėsite mums darbe.

143 metai atgal pirmieji amerikiečiai suskambino 
senuoju Laisvės Varpu, kad apvaikščiojus jų naują 
laisvę. Šiandie mes vėl galime skambinti už musų tu
rimą didesnę laisvę ir jos prasiplėtimą ant pasaulio 
tautų.

Jei Jus pasiliksite Čia 
Amerikoje

Jci jus paliekate Ameriko
je atkreipkite savo mintį į 
Ameriką labiau, negu į gim
tinę, kurią jus apleidote.

Joks tikras amerikietis 
nenori priversti -jus išmok
ti jo kalbos, bet jis nori, 
kad jus patįs prisiverstu- 
met ją išmokti taip kad jis 
ir jus galėtumėt vienas ki
tą suprasti.

Patapkit balsuotoju kaip 
greit galėsite ir pagelbėkit 
visiems geriems Amerikos 
piliečiams įgyti teisingą 
miesto valdžią, švarų poli
tinį gyvenimą ir teisingys- 
tę (isiemsį.

• Rykite savo .vaikus 
muk) kloję kuoilgiatisiai ga
lite. Duokite jiems progą, 
kokios jus patįs geidėte jau 
nais būdami.

Pagelbėki t e savo pačiai 
išmokti kalbą, ir tuo tu
rėkite ryšių su jūsų vaikais 
ir jų Amerikos draugais.

Jei jus pasiliekate Ameri
koje, nrpasidarykit tnktais 
ir kerštingais, kada jus su
sitiksite su neteisingumu ir 
vargu.

Jieškokile teisingystės (jei 
kilų ir savęs įstatymišku 
keliu. Paprašykit gerų a- 
merikiečių pagelbėti jums, 
kada jus negalėsite patįs į- 
gyti teisingystės.

Jei jus pasiliekate Ameri
koje, kalbinkite savo vien
genčius, kurie mano aplei
sti Ameriką. Pagclbėkite 
'jiems pamatyti, kad yra 
daug priežasčių pasilikimui 
čia. Tas pagelbsti Amerikai 
ir jūsų Pačių šaliai dabar
tiniu laiku, kada jus pasi- 
liekate Amerikoje.

“Nėra abejonės, kad jus susivylite niekuriais musų. Niekurie musų yra labai suvyrančiais. Nėra ab
ejonės, kad jus radote, jog teisingystė Suv. Valstijose eina kartu tik su tyra širdžia ir teisiu tikslu, 
kaip tas būna ir visur kitur pasaulyje. Nėra abejonės, kad ką ius radote čia, neišrodė jums pilnos 
grožės idealo, kuriuo jus persiėmėt pirmiau. Bet atsiminkit štai ką: Jei mes užaugome visai bėdini 
idealais, jus atsigabenote jo su savim. Jeigu niekurie musų užmiršo j ką tiki Amerika, jus, atsigabe
note mažiausia, savo širdyje atnaujinimą to tikėjimo, štai yra priežastis, delei kurios aš bent jus šir

dingai sveikinu.” — PREZIDENTAS WILS0NAS.

THE JNTEB-liAClAL OIUNC1L.

liepos ketvirtų. Įsakymų davęs 
pats policijos viršininkas, kur 

(tikrką sugrįžo iš New Yorko at
laikęs “svarbių konferencijų” su 

(kilų miestų policijos viršinin
kais.

Koks tas “raudonasai pavo
jus”, kurio taip nusigando po
licijos viršininkas ir kiti jo auta 
to bendrai? Tai rengiamasai or
ganizuotųjų darbininkų streikas 
.Tarno Mooney reikalu. Mat, tų 
dienų darbininkai žada viešai ap 
reikšti savo protestų San Fran- 
cisco darbiu ii ik i»(xvado kankin
tojams. Tai visa. Jokiij kitų tik
slų jie neturi. Bet uolusis polici
jos viršininkas tame surado di-

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA x 

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografą,* pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
1650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY/, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtina p 
ga. Ateikite arba rašykite tuoju 
PR1SIUNČIAME UŽ DYKA. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chiratfo.^Ill. 
Atdaru ntu> 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Chicagos policijai įsakyta bu
dėti. Budėti ir rengtiep pasitikt 
visokį “raudonųjų” pasimojimą. dclį “raudonąjį pavojų 

’ V i < <

iro- 
aus.
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Darbas ir nedarbas 
Suv. Valstijose.

Telegrafų pranešimai gauti 
Suv. Valstijų Samdymo Biuro 
per savaitę baigianlies birželio 
21 diena iš 89 įvairių Suv. Vals
tijų miestų, |>arodo kad dar
bininku be darbo buvo 208693.• V

Savaitę pirmiau, 100 miestų bu
vo 241046.

15,000; praėjusių savaitę ten 
buvo 12,000 bedarbių. Man- 
chester (N. H.) yni 800 bedar
bių, o Providcnce esu tiek, kiek 
reikių.

Centralės Valstijos. — Now- 
Yorko mieste yra 100,000 be
darbių, o Albany 5,000. Indust
rijos santykiai aštrus.

tiek, kiek reikią, o Charlotte 100 
bedarbių. Kaip Oklahonia City, 
taip ir Tulsa praneša, kad dar- Reikšme Amerikos

Buffulo
Rochcs-

Iš 80 miestų, iš kurių buvo 
gautų žinių, 39 arba L’P/Vprane- 
ša perviršį darbininkų, 17 mie-

teris 1,500. Sara toga Springs 
yra apie 300 audėjų be darbo; 
Philadelpbijojc 450, ir industri
jos santykiai aštrus. Allento\vn 
ir South Bethlehem praneša

santykiai esu aštrus. Cbarles- 
ton (S. C.) trūksta 300, o Con 
lumbia^ 1,000. Chattanooga yra 

ig, o Mepbise 900 
- industrijos santy- 
Dallas praneša, kad 

kiek rei-

praneša, kad darbininkų per
daug; 9, jog yra tiek, kiek rei
kia, ir, 9, jog trūksta. Bridge- 
porte bedarbių sumažėjo iki 
1800; East St. Louis iki 1500. 
St. Louise yra ’,200 bedarbių, o 
Cincinnati apie 800; savaitę pir
miau ten buvo 1,900.

Naujoji Anglija. — Iš 11 N. | bių. Tiek kiek reikia darbinin- 
Anglijos miestų. 7 praneša, kad 
darbiniiiKų nedaug; 1, tiek kiek 
reikia, ir 3, kad stoka. Industri
niai santykiai esą geri. Didžiau- 
sis darbininkų perviršis Connec- 
ticftitto valstijoje yra /Bridge- 
porte, \Villiinantice\jTa audėjų 
streikas. Norwiche esu 700 be
darbių Portlande 250, o Bostone

pirmiau
Rockforde tiek,

šiaurvakariai. — Chicago c- 
sama 50,000 bedarbių; East St. 
Louis 1,500 (savaitę 
nivo 2,900).
tiek reikių. Detroite darbinin
kai įvairių metalo darbų ir au- 
omohitių įstaigų dar streikuo

ja. Mihvaukee esu 35(M) beda r-

kų. ir geri industrijos santykiai 
esą Duhithe, Minneapolis ir St. 
(’loud. Omahoje esąs darbi
ninkų nepasitenkinimas darbo

trūksta, 
kiai geri, 
darbininkų esu tiek, 
kių. • Iloustone trūksta 400,
Richnionde 1,000 bedarbių.

Pacifico Pakrantės. — Ouk- 
lande 200 ladarbių, o San Fran- 
cisco 500. Industrijos santy
kiai geri. Portlande (Oregon) 
600 bedarbių. Oaklande ir 
San Francisko straikuoja tele
grafistai, bet trūksta darbinin
kų prie laivų dirbimo. Darbo 
santykiai esu geri..

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

Laisvė visiems 
žmonėms

Paskutinėj Nepriklauso
mybės Dienoj 24 tanių A- 
merikoje atstovai pasiuntė 
Prezidentui dcklcraciją, iš
reiškiančią jų žmonių loja- 
liškumą Amerikos ir visa- 
svirtinei laisvei.

Prezidentas VVilsouas at
sakė, prašydamas, kad mes 
švęstume Liepos I d. su 
nauja ir didesne dvasia dc*- 
mokratybės “per kurios įte
kmę mes tikimės ir mano
me kad apie ką svajojo dėl 
savęs ir viso viengenčių 
pasirašiusieji po Deklaraci
ja, bus atsiekta dėl visos 
žmonijos.“

šiandie daugybė mažų tau 
tų l'Airopoje arba jau pa
skelbė savo Deklcracijas 
Nepriklausomybės, arba 
rengiasi tai padaryti.

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ana 

Jackson Sts.
SI0UX CITY, IA.

Centro Vakarai. — Akronc 
industrijos santykiai yru aštrus. 
Cincinnati turi 800 bedarbių, 
Dayton 200, ir Youngstohvn 
3,000; iš CIevelando ir Indianu- 
polis praneša, jog ten esu dar
bininkų tiek, kiek reikia, o 
South Bende dar 200 truksiu. 
Industrijos santykiai esu geri.

Pietai ir Pietvakariai. — Lit- 
tle Bocke trūksta 1,000 darbi
ninkų! Tampa turi 
darbių, o Pensacola 
dus t rijos santykiai 
Louisville turi 1,300 
perdaug ir 
santykius.

MARGARET BONDFIELD AT
VYKSTA CHICAGON.

Seknmą nedčldicnj, liepos 6, 
Chicagos darbininkai turės pro-

1776-1919 143 METAI LAISVĖS.

’--------------------------------------
Laisvę Mylintjs žmo

nės yra susirišę.
Abraham Lincoln pasakė:

“Mes turime — šalę pa
einančių iš kraujof niusy 
bočių — tarp mus galbūt 
pusę musų žmonių, kurie ne 
gali nužengti atgal į tą gar
bingą laikotarpį Revoliuci
jos.

Bet kada jie žiuri į tą se
ną Deklaraciją Nepriklauso
mybės, jie rifflda, kad ji 
yra tėvu visų juose mora

lių principų ir kad jie 
kraujas iš kraujo ir kūnas 
iš kūno tų žmonių, kurie 
parašė tą Deklaraciją; ir 
tuo jie yra.

Kad Deklaracija suriš tas 
patriotine# širdis, kol tik 
meilė laisvės gyvuoju minty 
se žmonių visame pasauly
je.”

darbininkių organizatorę ir pra- 
kalbininkę, Margarlet Bond- 
field, kuri dalyvavo lik-kų užsi- 
baigusioj Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencijoj kaipo bro
liškas delegatas nuo Britani-

1,100 be- 
400. In- 
esų geri, 

darbininkų
aštrius industrijos 

Baleigh ir Wilniing- 
nraneša, kad turi

rios kalbos taip nervavo didijį 
Amerikos demagogų Gomper- 
sų bei jo sekėjus.

' ' ... .......................
Moters Kenčia

tankiai skausmus iš neiškeidėjimo, iš priežasties kokio nors su 
irimo jų švelnių kimo sudėjimų. Joms reikia sustiprinančių ir 
reguIiuoajnčių vaisių, tokių kurie sumažintų iki mažiausios ne
galės ir prašalintų skausmus.

Severa’s Regulator
(Scveros TeguIntorius) tikrai liko pavadintas “moterų draugu 
ligoje“, kadangi jo sudėjimai yra tokie, kurie yra žinomi savo 
reguliuojančiomis ypatybėmis ir sustiprinimu paliestų kūno da 
lių. Jo ankstyvas vartojimas yra labai pasiūlomas visoms mo 
terims, kurios kenčia negalia savo ligos. Kaina $1.25 ir 5 cen
tai duokles. <

pas Ashland ir Vau Bureiin gat
vių. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kurie supranta anglų kalbų, te-

kilbusią Anglijos darbininkų or
ganizatorę.

DARBININKŲ VADAS” NE
TEKO VIETOS.

Darbininkai jį pasiuntė pas “bro 
liūs kapitalistus"*.

SUSTIPRINTOJAS VIRŠKI
NIMO, yra tankiai reikalingas, 
kad jį vartojus priedais prie 
kilų vaisių, o Severas Balsam 
of Life įSeveros Gyvasties Bal 
samus) »yra žinomas kaip tik
rai tokis priedinis vaistas gy
dymui įvairių negalių. Svar
bus jo veikimas randasi regu
liavime suirusių dalių virški
nimo ir veikimo su stiprinimo 
viso organizmo. Kaina 85 c. 
ir 4c. duoklės.

IŠPLOVIMAS tankiai yra pa
siūlomas gydymui įvairių ligų, 
kur jautrios dalįs yra palies- 
tos, dėl to Severa’s Aniisepsol 
(Scveros Antisepsolius) priva
lo būt maišytas vandeniu, ku
rį geriate. Vienas stalavas 
šauktas pridedamas prie kiek
vienos kvortos vandens lieka 
atsakančių anliscptiškų prie
maišų. Kaina 35 centai ir 2 
centu duokles.

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

—v --------—.---- :—.. .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 gvaruntuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

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

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausią 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak.

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

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

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

3003-3029 SOUTH HAtSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS.

Vienas namų statytojų unijos 
darbininkų vadas — los unijos 
prezidentas Joseph Moreschi — 
neteko vietos. Ytin triukšminga
me susirinkimu, kuris turėjo 

vielos West Side Audiloriumc, i
užvakar vakare milžiniška bal
sų dauguma tapo nutarta paša
linti jį nuo vietos. Vieloj jo iš

rinkta ‘‘raudonasai nenuora
ma” Martin Egan, tas pats, ku
rį Moreschi buvo išbraukęs iš 
unijos ir, pagalba policijos per
dėti n i<x Alcojkcį, ♦rengėsi Įišvyt 
iš miesto. Apie tai buvo rašyta 
vakarykščiose Naujienose.

Daba 11 tas ‘‘darbininkų va
das” galės eiti jas savo “brolius 
kapitalistus”, kukiuos jis taip 
užtaravo laike pastarojo namų 
statytojų streiko.

SUSTREIKAVO MOTERŲ RŪ
BŲ SIUVĖJAI.

Vakar *ka;ip ]į(> vai. fš; ryfld 
im te darbą moterų, rūbų siuvė
jai. Reikalauja 44 valandų sa
vaites ir inininium $50.00 mo- 
kesties į savaitę. Iki šiol jie dir
bo 48 valandas. Moterų rūbų 
siuvėjai yra nariaitį Internatio
nal Ladies Garment Workcrs 
of America. Ta organizacija tai
gi veda streiką. Visų dirbtuvių 
darbininkai jau išėjo išskiriant 
mažas kontraktorių lūšneles, ku 
rios nėrę pilnai organizuotos, 
llarbininkai tikisi, kad streikas 
bus laimėtas. — Rubsiuvis.

RENGIASI PRIEŠ “RAUDONĄ
JĮ PAVOJŲ”.

Jei Jus važiuosite 
Namo i Europą

Jei jus važiuosite namo į 
Europą, pasakykite pilną 
tiesą apie Ameriką.

Europa ir jūsų gimtinė ša 
lis nori žinoti tiesą apie A- 
meriką. Tai jos interesuose 
žinoti pilną tiesą.

Kiekvienas žmogus turi 
daugiau gražių dalykų pa
sakymui apie Ameriką, ne
gu blogų dalykų.

Neperdėk gero ar blogo 
—vaizdai, kurie yra perdaug 
skaistus, ar perdaug tam
sus, niekam ncpagelbsti.

Nueik į biviešąjį knygy
ną jūsų mieste ir pa
prašyk knygiaus leisti jums 
skaityti kokias jus norite 
knygas.

Perskaityk apie milžiniš
kus turtus Šalies, kuri parū
pins darbą ir ateinančioms 
genlkartėnis ir aprūpins 
pasaulio marketus.

Perskaityk apie progas, 
kokias jus ir jūsų vaikai ga
li turėti, kadangi mokslas 
yra nemokamas ir daugelis 
tūkstančių ateivių susitiko 
pasisekimą ir liko naudin
gais ir gerbiamais amerikie
čiais.

Perskaityk apie didelį iš
siplėtosimą šios šalies, jos 
turtingus ūkius vakaruose, 
jos augšlus kalnus ir dide
les upes ir šimtus naujų 
miestų, kurie kasinei auga ir 
kur visiems yra gera pro- 
ga.

•
Jei jus valiuosite namo 

Europoje, pasakykite jiems 
apie jau atsiektą čia laisvę 
ir Amerikos pageidavimą 
visų laisvę mylinčių žmonių 
kad pagelbėjus jai įgyti dar 
didesnę palaimą.

“Atvyko i Laikų”
Immigrantas, iš didelio Europos miesto girdėjo daug 

stebėtinų dalykų apie AmeHką pirm negu jis atvyko— 
Jis svajojo apie laisvę ir progą, turtą ir liuoslaikį, 

miestus, teisingystes ir didelius turtus, užlaikomus 
žmonėms.

Kada jis atvyko ir pamatė tenementus ir skurdą, 
sunkumus, kurie tūkstančius stūmė nuo pasisekimo ir 
rado niekurias sąlygas dar blogesnėmis už sąlygas tė- 
vyškėje, jis apsivylė.

Daugelis kaip jis patapo karčia-širdžiais.
Tečiaus jis palaikė savo dvasią ir kada ji vėliau pa

klausta apie apsivylimą, jis pasakė:
“Išpradžių aš buvau apsivylęs — šiandie 
Aš džiaugiuos, atvykęs j laiką pagelbėti.” 
bėti budavoti Ameriką. Aš ten būdamas 
maniau, kad čia viskas užbaigta ir tobula. 
Aš džiaugiuos, atvykjs į laiką pagelbėti.”

Amerika yra budavojimos stovyje — nors jau daug 
atlikta užbaigimui, bet visgi dar daug pasiliekta pa
daryti.

Kad padarius pilnai išsipildymą Deklaracijos Ne
priklausomybės ir kad visi žmonės įgytų gyvenimą, 
laisvę ir siekimą prie laimės, visi amerikiečiai šiandie 
turi priimti savo dalį atsakomybės.

Kiekvienas žmogus turi žinoti šios šalies kalbą, kad 
galėtų susižinoti su savo žmonėmis.

. Kiekvienas žmogus turi patapti piliečiu šalies, ku
rioj jis užsidirba sau duoną ir semia užlaikymą savo 
šeiminai.

Kiekvienas žmogus turi balsuoti.
Nestovėk rankas sudėjęs ir nelauk kol Amerika tau 

pagelbės. Nedejuok kada jus jaučiate vargingąją ir 
sunkiąją pusę Amerikos gyvenimo. Immigrantai pen
kios dešimt metų atgal nebuvo taip gerai priimami, 
kaip kad jus dabar esate priimami.

Nors dar yra daug kas atlikti, kad padarius Ameri
ką tobula, negalės būti atlikta taip gerai, jei jus nepa- 
siliksite čia ir nepagelbėsite mums darbe.

143 metai atgal pirmieji amerikiečiai suskambino 
senuoju Laisvės Varpu, kad apvaikščiojus jų naują 
ląisvę. Šiandie mes vėl galime skambinti už musų tu
rimą didesnę laisvę ir jos prasiplėtimą ant pasaulio 
tautų.

Jei Jus pasiliksite čia 
Amerikoje

Jei jus paliekate Ameriko
je atkreipkite savo mintį j 
Ameriką labiau, negu j gim
tinę, kurią jus apleidote.

Joks tikras amerikietis 
nenori priversti -jus išmok
ti jo kalbos, bet jis nori, 
kad jus patįs prisiversta
me! ją išmokti taip kad jis 
ir jus galėtumėt vienas ki
tą suprasti.

Patapki! balsuotoju kaip 
greit galėsite ir pagelbėkit 
visiems geriems Amerikos 
piliečiams Įgyti teisingą 
miesto valdžią, švarą poli
tinį gyvenimą ir teisingys- 
tę Visiems. (

1 lykite savo vaikus 
niuk^iJoje kuoiigiausiai ga
lite. Duokite jiems progą, 
kokios jus patįs geidėte jau 
nais būdami.

Pagelbėkitc savo pačiai 
išmokti kalbą, ir tuo tu
rėkite ryšių su jūsų vaikais 
ir jų Amerikos draugais.

Jei jus pasitiekate Ameri
koje, nepasidarykit jnktais 
ir kerštingais, kada jus su
sitiksite su neteisingumu ir 
vargu.

Jieškokite teisingystės dėl 
kitų ir savęs įstatymišku 
keliu. Paprašykit gerų a- 
merikiečių pagelbėti jums, 
kada jus negalėsite patįs į- 
gyti teisingystės.

- Jei jus pusi liekate Ameri
koje, kalbinkite savo vien
genčius, kurie mano aplei
sti Ameriką. Pagelbėkitc 

‘jiems pamatyti, kad yra 
daug priežasčių pasilikimui 
čia. Tas pagelbsti Amerikai 
ir jūsų p^čių šaliai dabar
tiniu laiku, kada jus pasi- 
liekate Amerikoje.

“Nėra abejonės, kad jus susivylite niekuriais musų. Niekurie musų yra labai suvyliančiais. Nėra ab
ejonės, kad jus radote, jog teisingystė Suv., Valstijose eina kartu tik su tyra širdžia ir teisiu tikslu, 
kaip tas būna ir visur kitur pasaulyje. Nėra abejonės, kad ką jus radote čia, neišrodė jums pilnos 
grožės idealo, kuriuo jus persiėmėt pirmiau. Bet atsiminkit štai ką: Jei mes užaugome visai bėdini 
idealais, jus atsigabenote jo su savim. Jeigu niekurie musų užmiršo j ką tiki Amerika, jus, atsigabe
note mažiausia, savo širdyje atnaujinimą to tikėjimo, štai yra priežastis, delei kurios aš bent jus šir

dingai sveikinu.” — PREZIDENTAS WILSONAS.

THE 1NTER-RACIAL COUNCIL.

liepos ketvirtą. įsakymą davęs 
pats policijos viršininkas, kur 

itik-ką sugrįžo iš Nr\v Yorko at
laikęs “svarbią konferenciją” su 

(kitų miestų policijos viršinin
kais.

Koks tas “raudonasai pavo
jus”, kurio taip nusigando po
licijos viršininkas ir kiti jo ama 
to bendrai? Tai rengia įnašai or
ganizuotųjų darbininkų streikas 
,Taino Mooncy reikalu. Mat, tą 
dieną darbininkai žada viešai ap 
reikšti savo protestą San Fran- 
eisco darbininkųxvado kankin
tojams. Tai visa. Jokių kitu tik
slu jie neturi. Bet uolusis polici
jos viršininkas tame surado di-

Chicagos policijai įsakyta bu
dėti. Budėti ir rungties pasitikt 
visokį “rairttonųjų” pasimojimą^ deiį “raudonąjį pavojų

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA x

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

> jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke- 

HlMinVi lct,l angStos klesos 
phonografų, kuriuos 

į > s mes parduosime už
I 'Mvlnlll pasiūlytą kainą 
I Rmi I u*kl,(i ines uHl ll)yiww I pratuštinti vietą. 

Ii i I —Mes taipgi turime 
IP B—nr $650 player piano, 

I Y) garantuotą 10 metų 
: Ii ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIEŠTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuofaus. 
PRIS1UNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago,"III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Knygelė parašyta įmes A 11 e n, versta 
St Biežio. J. Ilgaiido laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymąs.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai j Augštesnfjj Gyvenimu 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės. 
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinoi
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North=WesternTrust 
and Savings

A N K
1201 Milwaukee Avenue

Kampas Division Gatves

Turtas $11,000, OOO.oo
Po Federalės Valstijos ir Clearing House priežiūra

Nuo laiko kuomet ši Kanka įsisteigė ji vis dide- 
jo ir kas kart išsidirbo geresnį vardą, pakai įsigijo 
neabejotiną vardą tapusi

Didžiausia Batika 
Northwest Sidej

t

t

VALDININKAI
John F. Smulski, Prezidentas,

*
Wm. H. Schinidt, Vice-prezidentas,

John A. Prebis, Vice-prezidentas,
Walter J. Raymer, Vice-prezidentas,

T. M. Helinski, Kasierius,
August J. Kowalski, Jr. ,Kasieriaus pag.

Pinigai padėti j musų taupomąjį skyrių iki Lie
pos 19ta dieną, neša nuošimtį nuo Lepos Imos dengs

k

Frank Tissa. Verte K. A.

JONAS.

Ryto 4th of July
Važiuokite visi į MORGAN PARK, nes galėsi

te linksmai laiką praleisti pakvėpuosite tyru oru, po 
dideliais medžiais, geras pavėsis, tai apsaugoja nuo 
karščio. Tai galima gauti gerų užkandžių, šviežio 
pieno, sūrio, sviesto ir kiaušinių, viskas nuo vietinių 
farmerių. . '

Visi važiuokite Halsted gatvekariu iki 112-t‘ii 
gatvei kur sukasi gatvekaris j vakarus ten išlipkite 
po numeriu 11201 Vincennes Avė. tai tenai musų 
ofisas, o nuo tos vietos tik vienas blokas paeiti, tai 
bus Morgan Park subdivižinas, kur rasite būrį lie
tuvių, ne tik laika puikiai praleisite, bet ir pamatysi
te lietuvių bendrovės puikų subdivižiną, kur dabar 

lotus pardavoja. dorintieji turėsite prop^a iš- 
sirinkti po puikų lotą ar kelis pakol galima pigiai 
gauti. Trumpame laike minėti lotai bus trigubai 
brangesni, nes vieta labai graži ir transportaciia 
gera iš visur privažiuoti. Kas norite įgyti virš mi
nėtų lotu, tai nieko nelaukdami pamatykite, nes jau 
yra baigiami pardavotr, buvo virš 300 lotų o jau ne
daug liko, nekurie pirkusiejie jau pradės budavoti, 
sau namus, o norintiems bendrovė pabūdavęs.

Dar dabar lotai parsiduoda su $25.00 imokėji- 
mu ir po $10.00 ant mėnesio. Priimame už nilna 
verte LIBERTY BONDSUS ir LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. Šėlais.

Kas ateis į musų ofisą mes su savo automobilia’s 
nuvešime ir parodysime vietą, užtikriname kad ne 
vienas nesigailėsite.

LIBERTY LAN!) & INVESTMENT CO., 
3301 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

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

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

CHICAGO, ILL.

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

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

(Pasakojimas iš Rusijos imti
nių gyvenimo Vokietijoj).

• ”—4 .Musų iihIiuį vadina Jonu. O 
gali buti ir kitaip. Mes jį vadi
name Jonu ir liek. Labai gali
ma. kad jis dar vadinasi Teodo
ru Kapulinu arba Fcdišecnko, 
arba kokiu, nors... — vieno, 
kiku, arba — ko, to aš nežinau. 
Bet mums jis lik Jonas ir gana. 
Jis musų initinis. Ne, ne musų, 
nes tarnauja viešlhii'tyj. Bet pas 
njus dabar tokis tuštumas vi
sur. Namai dideli, žmonių ma
žai, — sueiname labai tankiai. 
Kiekvieną vakarą Jonas praeina 
pro šalį, pumpuoja vandenį ar
ba neša malkas, surinktas miš
ke. Žinoma, lik su gestų pagal
ba galima jam išaiškinti, kad 
reikia eiti į mišką rinkli malkų. 
Vienok jis nepataiko; grįžta su 
našta ne sausų, bet žaliu, pri
birsiu malkų!

Ak, Jonai, Jonai! Šypsosi jis 
ir ką tai kalba, ko niekas ne
supranta.

Vakare Jonui duodama kep
tos bulves ir dar šis-las.

Išpradžių aš Joną ir težino
jau iš tos pusės, žinojau apie jį 
lik tai, kad jis tas Jonas, kuris 
renka malkas. Jonas, kuris 
nieko nesupranta, vienu žodžiu, 
žinojau Joną iš komiškos pusės. 
Bet šiandie aš jame atidengiau 
visai kitą žmogų. Ir man bu
vo gėda, kad ligšiol aš tekrei
piau domą lik į jo šypsą, o vi
sai ncsiindoniavau jo siela.

Jonas valė sodą. Užstojo va
karas. Toli už augštųjų 
pušų blizgėjo jure. Aš paste
bėjau, kad Jonas pasilenkė ir 
paėmė ką-tai nuo žemės. Aš pri
ėjau. Jis susimaišė.

—Ką tu darai, Jjjiųii?
■Jis■parode j dėliii). Mažylis, 

puikus vabaliokas įsėdėjo 
Mėlynas su geltonu užpakaliu ir 
juodomis, gudriomis akutėmis.

Kam jis tau reikalingas? 
paklausiau aš.

— Tokie vabalai gyvena pas 
mus, netoliese nuo Baltosios jū
rės, — atsake Jonas ir ėmė glo
styti vabalą ir pusti į jį. Pasta
rasis, judindamas sparnelius, 
pradėjo bėginėti.

— Ar tu dažnai mąstai apie 
tėvynę?

Jonas tylėjo ir akylai žiurėjo 
į vabalą. Paskui jis atsiduso ir 
atsakė.

— O, pone, jeigu jus būtute iš 
Sviatopolšensko, jus ir-gi pa- 
glostytute valialClį

Ir jis padėjo vabalėlį ant la
po, ir ilgai tėmijo, kaip pasta
rasis lipo į viršų, o paskui pasi
kėlė lėkti...

Šiandie vakare aš užėjau pas 
Joną, į nuobodų Scbultzo vieš
butį. Aš paėmiau papirosų Jo
nui, nes man gaila buvo jo, kuo
met jis vyniodavo tabaką į laik
raštinį popierą. Kuomet aš pri
ėjau prie jo, jis susimaišė, bet 
tuo pačiu laiku bandė nuduoti, 
kad jam linksma matyti mane. 
Jis ką tai pakišo po kaldra.

—Ką tu ten slepi Jonai?
Jis pasikėlė nuo lovos ir susi- 

kuofuzijęs ėfme tampyti savo 
drabužius. s

- Ką tu paslėpei? .
Kankinanti tyla.
Aš daviau jam papirosų.
—“Domše!”
Tai Jonas nori pasakyti: “Da- 

nke seboen.” f
Dabar jis atsargiai atidengė 

kaldrą ir parode mažą rytinėlį. 
Kuomet aš prisižiūrėjau arčiau, , 
tai pastebėjau, kad tai buvo iš 
visokių skurflihj ^padaryta 'lėlė. 
Drabužiai, rankos, veidas, vis
kas iš senos medžiagos, bet pa
daryta taip puikiai, taip rūpes
tingai! Jonas palinksmėjo, kuo
met pamate, jog aš nesijuokiu.

—Tai Lizutei....

Jūsų Vasaros Smagumui Vartokite

COLGATE’S
TALC POMDER

DAUGIAU TALC KAITRIAME ORE REIŠKIA DAUGIAU 
SMAGUMO KŪDIKIAMS IR LIKUSIEMS ŠEIMYNOJE.
JUS GALITE NAUDOTI VISA KĄ JUS REIKALAUJATE IŠ 

M- COLGATE’S TALC — JIS YRA VISAI SAUGUS.
^SUSIGERIĄ. TETP KAD JIS PRAŠALINA KAITRAUS ORO 

LIPNUMĄ IR PRIDUODA APSITAISIUS SMAGUMĄ.
' SUMINKŠTINIMAS PRAŠALINIMUI SUEIŽĖJ1MO IR SUER

ZINIMO, PAEINANČIŲ NUO KAITRAUS ORO.
ANTISEPTIŠKAS, SU UŽTEKTINA DAUGUMA BORTO AC- 

A ID MILTELIUOSE. ŠIS ŠVELNUS ANTISEPTIŠKAS BORIC 
•' &-ACID (KURI MOTINOS VARTOJA VALYMUI BURNOS,- 
■' 1AŲSŲ, AKIU IR NOSIES MAŽIEMS VAIKAMS) SUMINKŠ- 

„■ ’ ? tlNA ODA. KUOMET VARTOJAMA FORMOJE COLGATE’S 
TALC P0WDER.
KVEPIA VIENUOLIKA JVAIRIŲ KVAPŲ IŠ KURIŲ GALI-

■ MA PASIRINKTI APART SPALVUOTŲ IR NEKVEPIAN
ČIŲ TALCS.

/J
— Lizulė tavo duktė?
Jonas palenkė galvą.
- Mano duktė. Turėjau šešis 

vaikus, visi išmirė, pasiliko Jik 
Liziutė... Tai jauniausioji. Aš 
ją labai myliu.. .

—Ar tu nori jai pasiųsti lėlę?
—Taip, noriu. Rašyti aš ne

moku... Pasiųsčiau laišką, is- 
prauninkas perskaitytų. Pasių
siu nors lėlę. Žinos, kad be
laisvis tėvas dar neužmiršo jos...

Kuomet aš ėjau namo, aš 
mąsčiau apie Sviatopolščenską 
su maža mergaite, kuri neuž
ilgo gaus iš skurlių padarytą lė- 
,ę- . .

Ir ilgai man dar skambėjo au
syse:

—O, pone, jeigu jus būtute iš 
Sviatopolščensko, jus ir gi pa- 
gloslylule vabalėlį!...

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietą iki 4 
6 iki 9 vakare.

Dr. O. VAITUSH O. D.

Lietuvis akių specialistas, 
egzaminuoja akis ir teisingai 
prirenka akinius. .Jei jus esa
te nervuoti turite galvos 
skaudėjimų, kreivas akis, ar 
kili keblumai, ateikite ir 
pamatykite mane, patarimai 
dykai dėl moterų, vyrų ir 
vaikų.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 
valandai vakare.

1553 W. 47 St., Chicago, III.
Phone Drover 9060

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.

J---------------  ~\s
DR. VIRG. NARBUTT

Phy.sician & Surgeon
Office: valandos 2—4 ir 7—9 

po pietų.
3001 West 22nd1 Street 

Tel. Lawndale 660
Gyvenimas: 2111 Marshall Blv. 

Tel. Rockwcll 1081.
1

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologijų, politikų, gamtos ir ki
lų mokslų; hygienų, istorijų, etnolo
gijų, biografijų, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome |a*- 
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivi”, 
“Kardų”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
sų”, “Musų Tiesą” ir “Žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katulo 
gus; reikalaudami katalogo prisiųs- 
kile sykiu už 6c krasaženklių.

DR. C. A. LUNDE, ]
SPECIJALISTAS 

Skuros, kraujo, nervų, vidurių, 
inkstų ir pūslės ligų. 

Patarimas nemokamas
1088 Broadvvay, Gary, Ind. 

. ----------- ------------------- -----

f" ....... '
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wtegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted S t., Chicago. I

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS
(.KIMIOJ AS IR CHIRUROAH

VALANDOS: P—12 ryto2—9 vakaro
3303 N M<>ry»n Rt, Chicago, III

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausy, Nosies, Gerklė* ir Plaučių
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš- 
K'dyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tu gydžiau pftsekmingai Šiai ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. ,

Pritnkau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

(Tmpaa Monroe) .
Kambarys 307.

VALANDOS 9 iki 8
Nedaliomis 10 iki 1.

Chicago

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

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

IMPERFECT IN ORIGINAL

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

lc ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsus ir war sav- 
ings stamps nuperka už cash Ėmei 
and Co., 740 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Boom 232, 2-ras 
augštas, virš Famous Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Ncdėliomis nuo 10 iki 1.

Vyrišku Drapanij Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią Žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kulų $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Ncdėliomis iki 6 vai. vak. Subato
mis visų dineų iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chicago, 111. 

įsteigta 1902



Lietuviu Rateliuose. Saugokite Savo Akisatsimena

WEST SIDE
ROSELĄND

Draugiškas išvažiavimas.

sis

BRIDGEPORT

Girdai-gandai

apie pap

Antro meto atidarymo sankrovos rengiame

DIDELI IŠPARDAVIMĄ
Vasarinių Skrybėlių

11124111 Milwaukee Avė. ir 17014703 W. 47 gatvė

Ugniagesiai ir policistai nusilei
do; gatvių šlavėjai ir kiti laikosi

no- 
iura

Nebebus vietos socialis 
tams Riverview Parke.

kad
s ne

tirti i—
draugai
pakėlus klausimą

Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

mes Ka 
prieš so

Prie kiekvineo ‘pirkimo duodame dvigubus 
ženklelius.

(Įduodame jas tiktai po
95 centus

pritaria tre 
tikriau 

išdavikas 
jam nevio-

Socialistų 
nenubaus.
- tvirtina pir-

AKIV SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
t Gyvenimas yra

k tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

J Mes vartojam 
JĘMpjf pagerintą Oph- 

O thalmometer. Y- 
patinga doina at 

< "c. kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

kad jis nesuspažinlų su anglis 
kuojų milionieriu, tuo Bross’u..

— Kimsas

AUSTAS: 
ir Vyrišky.

Chroniškų Ligy.
~ “ ■ -- --------- •

10 ryto, nuo 12—2 po

Kas man pasakytų ką dabai 
cįikia Brid^eporto IjictuAišikas 
mjlionierius? Djevaž, bijausi

iki 5 po piety.
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago.

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos, virš Platt’o aptickos 

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

idoblistai 
pripažįsta parlamcntariškas tie
sas ir mes galime kartu su jais 
detidiškai operuoti.

— Taigi, esą jis perdaug ne 
detališkai prasitaręs prieš mus 
kairiuosius.

—Ką tai reiškia?
O gi tų, kad ir

Praeitą nedėldienį LMPS. 25 
kp. surengė draugiškų išvažia
vimų į Fermvood Parkų. 'Lai y- 
tin graži vietelė ir moters bei 
svečiai puikiai praleido Šventa
dienio laikų žaisdami įvairius 
žaislus bei šiaip draugiškai šne
kučiuodamas!.

“Kur nors“ susirinko vyriau 
sias dvidešimts antrosios ketu 
rių minoritetų tribunolas ir ta 
riasi. Vienas sako:

MIESTO DARBININKŲ STREI 
KAS.

Vitnas kraštutinysai prie telis 
milais man pakuždėjo:

— Ar žinai
ilsi tiko su Geležėle?

— Tas, kas atsitinka ir su di-
atkirtau

Prekybine Korporacija 
Palatine

Aplamai, išvažiavimas buvo 
1: bai gyvas ir draugiškas.

- — K. Jamontas.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

RiįZ. Tcl. Seclcy 420

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

Gydymas visų akių, ausų 
sies ir gerkles ligų. Po priez 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2

Priguliu i ngo joj ka
paprasto. Komitetai knisasi, 

knisasi po knygas ir vis ko tai 
nesuranda...* — Tipu-Tapu.

.Tipu-Tapu?
— Aha, ištikro! — 

tribunolo pirmininkas 
kro, kasgi toks tas Tipu-Tapu 
Draugai, kų jus manote?

— So-ci-al-bur-žu-jus! — at
siliepia visi.

Pirmininkas padaro rimtą 
minų iiųtaria:
—Taigi, draugai, dabar jau aiš 
ku. Tipu-Tapu yra socialburžu- 
jus, tikras soeiališdavikas. To
dėl— posėilis skaitosi uždary-

Kilęs miesto darbininkų strei
kas eina prie galo. Ugniagesiai 
ir policistai, kurie visų laikų spy
rėsi* ir žadėjo mesti uniformas, 
jeigu miesto valdininkai atsisa
kys išpildyti jų reikalavimus, 

galų gale sutiko priimt tai, kas 
buvo pasiūlyta, būtent: 1800 dol. 
metinės algos.

Gatvių šlavėjai ir išmatų rin
kėjai — viso virš penki tukstan- 

vis dar laiko
si. Jie nežada grįžti tol, kol ne
galįs to, kp reikalauja. Tuo tar
pu gatvėse susirinko didelės kru 

vos nešvfarumų bei puvėsių, 
Tatai grūmoja pavojumi gyven
tojų, ypač kūdikių sveikatai. 
Manoma, kad galų gale reika
lui įsimaišysiąs pats majoras, i-Į 
dant atsiekus kompromiso, iš’ 

vienos ir kitos pusės.

Išdirbėjai augščiausios ryšiai turkis 
ky ir egiptišky cigąrety sviete.

dėlėmis |»uležinV*s — 
savo prieteliui.

Nu, ne, aš manau ne 
rastą geležį, o žmogų 
monietį Geležėlę, kurį 
dais kvietėmės į talkų 
cialpatrotus...

— Taigi, o kas man
— Matai, pramoniečiai

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECL 

Moterišky 
Taip

OFISO VALANDOS
Nuo 9 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

dėl to?
sako, 

pradėję jį cenzūruoti ir visai su- 
cenzuravę... O tai delei tos pra
kalbos, pasakytos Džefersono 

miške.

10,000 nuolatinių pirkėjų nutarėme surasti Liepos mėną 
syje, ir kiekvienam pidarnausiilic kuogeriatįsiai.

Kaip matyt/ tai “neregimoji 
galybė“, reakcijos slibinas užkė
lė savo letenų ir ant Riverview 
Parko, kuriame paprastai Chi- 
cagos socialistai laikydavo savo 
piknikus ir milžiniškuosius de
monstracijų susirinkimus.

lai paaiškėjo vakar. Kaip ži
nia, socialistai • ir darbininkų 

organizacijos rengia ateinantį 
panedėlį ir utarninkų demons
tracijas 'lamo Mooney reikalu. 
Rengimo komitetas todėl dele
gavo d. E. Arnoldų nusamdyti 
paiką. Tųn\ inuųjus j 'parko 
valdybų ir paklausus, ar gali
ma busiu gaut vietos demonstra
cijoms, parko užveizda paklau-

Nelaiinė gali pasjpainioti vi
siems — ir dvasiškiams. Apie 
tai tolusios gulite pasiteirauti 
dvasiškojo tėvo. Andais jisai 
norėjęs pamatyti Jackson parkų, 
ir parodyti jį —i nu, šį syk 
terkų skalės“ graduatams 
sišaukęs automobilių suderėjęs 

Bet žmo- 
priklau- 
yra toks 

van-

kainų ir pradėjęs žygį 
gus, o dvasiškis taipjau 
so tai pačiai veislei — 
sutvėrimas, kuris, pasak 
kių, dažnai padaro chan 
mind. Padaręs jį ir dvasiškasis 
tėvas. Trumpai sakant* ,už aš
tuonis auksinus jisai norėjęs pa
matyti jau netik Džekson parkį, 
bet taipjau ir Duglių 
parkus. Važnyčia — j 
tuvio
reikalavo ekstra mokesties. Žo
dis po žodžio, tėvelis buk pa
siūlęs jam chamų. Bet šoferis 
tą chamų, ir dar su priedu, su
grąžinęs kunigui atgal, o lai pa
daręs ir jį patį su visais gradua- 
tais iš dumpavęs ant Michigan 
aunės..

šiomis dienomis atidaro savo 
ofisų jaunas lietuvis Realistas 
Dr. A Juozaitis. Jisai užima už 
metusiu savo pro tiesi jų, Dr. 
Draugelio, ofisų prie Halsted ga-

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 nietų, ir 
8 vakarais. Telerhono Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Bet, — pabi jojo ketvirtas. 
— kažin ar jisai priklauso prie 
minoritetę, partijos 
partiją vlstiek j

— Taip, taip 
masai, Būtinai pirma reikia iš
rišti klausimų, ar jis minorite- 
tas, ar Socialistų partijos narys. 
Draugai, kų jus manote?

— Taip, būtinai reikia tai iš- 
prftaria antrasai. (Bct 
ar nebūtų gera pirma 

kas yra tas

Rez. 933 S. Ashland BĮ v d. Chicago
Telephone llaymarkct 2544 *

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišky, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligy

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—<8 v;ik, Nedalioms 10—12 dieną.

Norime pertikrinti visus Cl*icagoje, 
bendrovės sankrovose gaus geras preke 
brangiau, o dargi piginau negu kur kitur. 
Tuo liksiu atiduodame visų vasarinių skry 
'Iželių 
Dideli 
visokių naujausių fasonų

Pasiskubinkite iki yra ganėtinai /sandelio, 
kas ankščiau ateis tas galės išsirinkti sau ge-

' Beje, rengėjos buvo paskyru- 
sioš dovanų daugiau pasižymėjo 
sičius (oms) tam tikrose žais
mėse. Dovanų laimėjo šie drau
gai: F. Padžiukas, P. Sadula ir 
P. Pūdžius. Iš moterų pirmų do
vi ną laimėjo degė J. Kučinskie-

Matote Mano Sesei; ? Taip.
Jis išrodo taip kaip aš, bet tai neesmi aš. 

Ar rūkėte kuomet pakelį cigaretų?
gali išrodyti kaip Helmar ■ bet tikėkite man! 
tokie, skanus kaip Helmar.
negali būti tokie skanus = kadangi jie turi sa

vyje tik “priemaišą” Turkiškų - o Helmar yra 100% 
tyras Turkiškas ■ švelniausias ir geriausias cigaretams 
tabakas.

Mes kalbame paprastai ■ bet tai yra tiesa.

Telephone Yards 5032

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

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

— Draugai, kųgi mes darysi 
me su juo, tuo social-išdaviku?

— Mest, mest jį laukan iš pa r-
— atsiliepė antras.

Taip, taip 
ėias, — tas Tipu-Tapu 
sias sočiai j udošius. 
buržujus! Partijoj

Tel. Yards 3654. AKUšEIiKA

Mrs.A.Michnl8wiczĮrraMi 
Baigusi Akušerijos 
legijo; ilgai praktika-Kr ® 
vusi Pennsylvanijosly 
hospitalėse ir l’asek-Į? 
m i n g a i patarnau-ffir 
!ja prie giindynio.flr* 5 p 
Duodu rodą visokio-7 
se ligose moterims irįfj 
merginoms. M ęjn
3113 So. Halsted Str. I

(Ant antrų hi!)ų) 
■ Chicągo, 111.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

Kokioms j demonstradi 
joms, Kas jas rengia? '

— Darbininkai 
noki.

— Tokiems dalykams mes 
daugiau Įtarki) nebeduosime.

Kaip tai? O juk ir a teina n- 
i nedėldienį čia bus dar Work- 
ngmen’s Girele piknikas, — pri

minė d. Arnold.
Taip, ale tai bus paskutinis 

Tartas socialistams laikyti pik
nikus Revcrvew Panke. Dau

giau čia to nebebus, — katego
riškai atšovė parko užveizda. — 
Ni. bebus čia nė jokių darbinin
kų demonstracijų nei socialistų 
piknikų. Taip pereitame savo 
suvirinkime nutarė parko di

rektoriai !
Taip toli jau žengiama. Grei

tu laiku gal susilauksime to, 
kad ir Chicagoj socialistai nebe
gaus svetainių dagi paprastiems 
savo susirinkimįams laikyti, 
kaip kad kitur jau dedasi.

Nieko, nieko! '

r Linkiu 
butą be

drįso pasipriešinti. Jis
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Ketvergasj Liepos 3 d., 1919

Pranešimai
Pastaba atsiunčiant(ema draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar Įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
uiitingus etc., skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
viųtos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

Jaunų Lietuvių Kliubo pusmetinis 
I susirinkimas įvyks ketverge liepos 
;3 d„ 7:30 vai. vakare, Fellowship 
ouse svetanėj, 831 \V. 33 Place. Yra 
daug svarbių reikalų, todėl drau
gai malonėkite būti laiku

— Rašt. J. C. VebtauRkas.

Ros>eland, III. — LSS. 137 ir LM- 
PS. 67 kp. draugiškas išvažiavimas į 
\Vashington cigbts miškus bus ne- 
dlioj, 6 liepos, kaip II vai. dienų.. 
Programas susidės iš įvairių žais
mių, deklamacijų ir tt. Išvažiavimo 
vieta tarp 107 ir 108 galvių ant Ba
rine Avė., prie Pannsylvanijos ge
ležinkelio bėgių. — Komisija.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ MOKYKLOS

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI 
NIŲ

REIKIA 
skudurus, 
mokestis.

patyrusių moterų rinkt 
Pastovus darbas. Gera

3301

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chieago, III

Goldman
1017 Fairfield Avė, Chieago,, iii.

REIKALINGAS indų plovėjas — 
vyras.

1015 AVcst 121h St.,

BARGENAI.
Dar turime keletu gerų namų pi

giai parduoti, labai gerose vietose 
ant Bridgeporto, Brighlon Parke ir 
Maripiette Parke. Gali dar išsirink
ti namų pagal savo norų ir su mažu 
jmokėjimu galėsite nupirkti. Pas 
mus tuksiančiai yra pirkę mimus ir

PARDAVIMUI — Bargain 4 aukš
tų ir beisementas, muro namas, ge
roje vietoje. Atsišaukite į

Frank H. Bicek,
106 No. La Sųlle St„ Tel. Main 3001

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National Leed Co., 900 AV. 18lh St., 
Chieago. III.

REIKAI INGAS porteris — vyras
1015 AVest 12th St.,

PARDAVIMUI

Brighton Park. — Brolbcrs of 
Litlmania Building and I.oan Asso- 
eiation metinis susirinkimas bus 
krtvergo vakare 3 d. liepos, kaip 
7:311 vai. vak. Liberty svet. 3925 S. 
Kedzie Avė. šėrininkai, visi malo
nėkite būti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų. — Sekr. J. Gustaitis.

Rockford, III. — SLA. 77 kp. pus
metinis susirinkimas jvyks nedėlio
ję, <1. liepos, 1012 S. Main SI., ly
giai 2 vai. po pietų. Nariai, kurie 
dar nėra užsimokėję pilnai nepa
prastų mokesčių, pasistenkgite tatai 
padaryti Nes kitaip busit suspen
duoti. — Org. S. J. Petrauskas.

REIKALINGA — MOTERŲ DEL 
DIRBTUVĖS DARBU. 20 METŲ IR 
SENESNIŲ. PASTOVUS DARBAS.

JOHNSON CIIAIR CO., 
1101 NORTI1 AVĖ., CIHCAGO, ILL.

'asmenų HESKOJIMAI

RUKAI.INGI dailides dėl taisy
mo rakandų pastovus darbas gera 
mokestis.

Glaihnan Bros., 
832 Mnxwel St. Chieago

PARSIDUODA gramafonas mažai 
vartotas, vertas $170, atiduodama 
už $90 su 35 rekordais, kam butų 
reikalingas gera proga. Meldžiu 
silankyti nuo 4 vai. iki 9 vai. 
kare

al- 
va-

P. PrAnckevičius
2006 Canalport Avė., Chieago, 

Ant antro aukšto iš užpakalio.
m.

West Pullman. — LSS. 235 kuopos 
mėnesinis susirinkimas 
lioj liepos 6 d., pradžia 
uos. 1H9I6 So. Ilalsted 
pribuki! paskirtu laiku.

— Sekr. J. L

įvyks nedė- 
kaip 12 die- 
St. Draugai,

Pajieškau draugo Antano Dudie- 
no, malonėkit atsišaukti 

A. Vilutis
1916,-4928 Bloomingdale Aveuue, 

Phone Albany 1210

Chėsuna*.

LST. Lygos 1 kp. rengia šelmy 
niškų išvažiavimas nedėlio 6, d. tie 
pos į Brverly Uitis, 
kurie norėsite 
nusipirkt 
linu kain 
ma gauti

Visi draugai, 
malonėkit 
— nevė-

dalyvaut, 
tikietus iškalno 
tik subatoj, tikietus gali 
nuo Lygos narių.

— Komitetas.

Pajieškau savo vyro Jono Reima 
lio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Titavėnų miestelio, pirmiau 
gyveno Passaic, N. J. Kas apie jį 
žinote malonėkite’man praneštie už 
k:) busiu labai dėkinga.

K. Reimalienė,
3126 N. Bi<lgeway Avė., Chieago, III,

VYRAI

turime keleli) puikiųMes 
musų šviesioje dirbtuvėje 
siems.

Bušelmonam

kp. mėnesinis susirinki- 
liepo.s 2 d. 8 vai. vakare

LSS. 22 
mas jvvks .... _ 
M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd 
P). Draugai kviečiami atsilankyt.

— Organizotorius.

Pajieškau dviejų pusbrolių Juo 
zapo ir Jono Sėmenų, abu paeina 

. —. '., Va
danių sodžiaus.. Jie patys ar kas 
Žinote malonėkite pranešti.

Joc Sėmėmis, 
2123 Corr Road Sioux City, Iowa.

11 ovilll liy, «IHU j/<

1 iš Kauno gub., Vilkmergės pav
Kraštų apsiuvėjams

Kišenių dirbėjams

Pirmiems beisteriams
Antriems beisteriams

IV DP. Kliuho susirinkimas bus 3 
I.. Malinausko svetainėj, 

Ilalsted St. kampas 19 St.. 
vakare. Draugai malonė- 

nes turime
7:30 vai.
kitę būtinai atsilankyti,

— Pirm. B. Fabrica.

Chicagoa Liet. Soc. Vyrų Choro. 
nariai .malonkite susirinkt Cher- 
nausko daržan pėtnyčioj. I lie)>os, 
ant Liet. S. S. 4 kp. pikniko.

— Valdyba.

PAJIEŠKAU merginos ar našlės 
moteries prie stubos darbo, ir porų 
vaikučių pridaboti, 
tis. Bet išskyrus lietuviškai, 
mokėti lenkų ar anglų kalbas 
riu Įmikių stubų ir labai 
virtoje 
veninių, meldžiu atsišaukti greitai, 

h’. K rrnkė,
1118 So. Main St.. Rockford, III.

Gera užmokes- 
Turi 
Tu- 

įjražioje 
Taigi kas mylite gražų gy-

vietų
patyru-

Atsišaukite tuojaus j musų samdo
moji ofisų

H ART SHAFFNER
MARX 

52(1 So. Wells Str.

PARSIDUODA pirmos klesos 
dnonkepykla su troku ir dviem ve
žimais. Biznis eina gerai, išdirbtas 
per 10 metų, per tų patį savininkų. 
Gera ateitis dėl pirkėjo. Atsišaukit.

S. Grotsky,
317 Orange SI., Kenosha, \Vls.

PARDAVIMUI vyrų aprėdalai ir 
Čeverykai. Seniai įsteigtas biznis. 
Turto viso apie $8000.

4621 AA'entworth Av., Chieago, III.

PIKčERNė pigiai ant pardavimo 
prie pat lietuviškos bažnyčios. Biz
nis išdirbtas dauginu 
metų, kas nemoka to 
mu išmokinti.

Stanlev’s Piloto 
665 W. 18th St.

kaip dešimti 
amalo apsii-

Studio, 
Chieago, III.

—T

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA LOKOMOBIL, sa

vininkas aplcizdamas (’hieagų pali
ko ant musų ranku parduoti geriau
sio darbo 5 sėdimų, 6 nauji tairai, 
naujai parjK'ntytas nauji betery ge
ram stovyj automobilius Parduosi
me pigiai, norintis pirkti alsi.šaukit 

Drovers Garage,
4156-68 Emerald Avė., Drover 188

nelaukdami atvažiuokite ir išsirin
kite ta ka tamstos jieškote .

P ATSIDUODA vienai familij.d 
mūrinis namelis, su geru beišeini li
tu, šviesus iš abiejų pusių. Kaina 
liktai $1409.00.

PARSIDUODA muro apačia o vir
šus medžio 2jų fmnilijų namas 1-6 
kambarių su visai gerais įtaisymais 
viduryj. Ramios neša 14 procentų 
už *2000, lik $300 įmokėti o liku- 
snus ramios išmokės.

PARSIDUODA naujas meilinis 
bizm vas namas ant cementinio fiin- 
dameto su pirmos klesos įtaisymais, 
gesti, elektra ir maudykloms dide
lis Storas su kambariais ir viršui 6 
kambarių lietas, taipgi su beismen- 
tu ir su didele pastoge, su gražiai į- 
Lusylii jardu, šiandieniniais u ki
tai įtaisymais. Galima pirkti su biz
niu arba be biznio. Randasi Brigh- 
ton Parke. Parsiduos daiitf pigiau 
negu kainavo pabudavoti, nepraleis
kite progos.

PABSIDUODA labai pigiai 2 nauji 
mūriniai namai su didęlėms bar- 
ncms dėl automobilių, labai gražioj 
vietoj, neša gerų randų ir galima 
nupirkti pigiau tūkstančiu negu kai
navo pabudavoti.

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

PARSIDUODA 4 familijų mūrinis 
namas I fletai po 4 kambarius, ne
ša II procentų randa bus parduo
ta už $3800.

Visi virš minėti bus parduoti su 
visai mažu įmokėjimu.

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

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

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Farmų, geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten Farmų ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a. 
gentų, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

AVM. PILYPAS,
720 AV. 120 St.. AVest Pullman, III.

FARMO8.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurioj viskas geriausių auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų su daugeliu žuviu. 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerj. 
Galit pradėti dirbti farmų su $100 
ir nejusit kaip turėsit savo farmų 
išmokėta. Ir mes duodame darbų 
ant farmų katrie pirks formas ir 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilnų preke ii* imam Jotus kaipo da
lį jmokėjlmo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Godlauskas lietuvis direktorius.
SANBORN COMPANY, 

Engei Rivcr, AVisconsin.

PARDAVIMUI 3301 Wood St., 
dvieju pamilijų cottage, priekis ir 
užpakalis (5x4) lotas 50x125. Ga 
sas, maudynė ir tt. Išmokėjimui. 
Bargenas už $1600.00.

McDorpiell System, 
2630 West 38th St. Chieago.

ANT PARDAVIMO arba Išmainy
mo šluba — bdrnė ir didelis plytų 
16x34 pėdų vištnamis aukšto, 
ant 111 St. ir Lawyer Avė.. Mont 
Greenwood st. car. Tel. Central 1377

Burnside. — SLA. 63 kp. susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, 4 d liepos, 
7 vai. vak. J. Macinkccičlaus sve
tainėje. 1036 E. 93 St. Visi nariai 
malonėsite susirinkti paskirtu laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui ir taipgi atsiveskite nau
jų narių. — Rast. B. Barniškis.

PAJIEŠKAU Agotos Grimaliutės, 
po vyro, pravardės nežinau, paeina 

.iš Suvalkų gub., Lazdijų parapijos, 
’ Dusnyčios sodos. Keli mėnesiai at
gal gyveno po numeriu 3616 Lowe 
Avė. Pati, ar kas pažįstate toki) y- 
pnlų, meldžiu pranešti.

Ona Grimailiutė, 
LIU So. Peoria St., Chieago, Iii.

Jaunos moters

Norinčios išmokti gero ir 
apmokamo amato, gali jstoti 
sų nurodymo mokyklas.

VIENA PUSE arba VISA 
NOS LAIKA.

gerai
į mu-

DIE-

JIEŠKO DARBO

PARDAVIMUI: 2 tonų Auto Truc- 
kas, vartotas labai mažai geras an
glims ir kraustymui . Tairai kaip 
nauji in A. L eon. Priežastis par
davimo išvažiuoju iš miesto. Pigiai 
$625. Atsišaukite tarp 4 ir 7 po pie
tų, 5439 So. Robcy St., Chieago.

•- - —> i •m'.' “ ' '"-'i.     ■ ■

PARSIDUODA dvi mašinos, viena 
žieminė kita vasarinė, už pusę kai 
uos, gero išdirbinio, 1 Paekard, 1 
AVbite, gerame padėjime. Atsišauki 
te j 3238 So. Halsted St., Chieago.

Soc. Partijos Lietuvių Skyriaus su
sirinkimas dėlei tūlų priežasčių šlan 
dien neįvyks Vietoj te nariai.kvie
čiami atsilaukvtj j 
nedėlioj, birželio 6. Susirinkimo 
virta: ties Field muzėjų ir nė vė
liau kaip 1 vai. ]>o pietų.

— Organizatorius.

Pajieškau, darbo prie namų 
gaspadinę Jaunu moteris turi 
mergaites. \

Z. Grausiienč 
, Chieago,

i . . ■ , < a* ■ Husuii . laekson pa ik:) j;o Ufiton Avė.,
l. i pi n 1- i nt/v

JIEŠKO KAMBARIŲ

už 
dvi

III.

Pajieškau kambario, turi būti su 
valgiu ir elektros šviesa, vietoje nuo 
Humboldt Parko Bile į kokių pusę 

nedėlioj, liepos 6, į Jaekson mylios. Atsišaukit.
Sariai prašomi susirinkt kaip 1 

1 valandų po pietų ties vyriausio
mis ield muzĄįaus durimis. Sariai į 
prašomi susirinkti Imtimii. — Tarp ' 
f ita bus susirinkimas ir bus kalba- 
|na a|>ie svaibius einamosios valan
dos klausimus.

— Kliuho Valdyba.

Lietuvių Socialistų Apšvietos Kliu- 
bo narių draugiškas išvažiavimas 
Ims nedėlioj, liepos 6, j Jaekson A. Vilutis

1906 AVabansia Avė., Chieago, III. 
Phone Behnont 2698

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Jus galite išmokti daug skyrių 
rankomis siuvimo, kaip tai

DIRBTI RANKOMIS SKYLUTES

ARM HOLE BASTING

NUDIRBIMA

EDGE TRIMMING

su 
PUIKIU APMOKĖJIMU LAIKE

MOKINIMOSI

(’.HANDI.EB AUTOMOBILE, tu- 
riu parduoti savo 1917 m. 7 pasažie
rių pasivažinėjimui karą, 
kaip naujas Bergenas, 
arba išmokėjiirtp 
St., Tel. Yards ^8

Geras 
Už cash 

i,' 4159 So. AVood 
85.* .

PARSIDUODA 7 pasažierių kuip- 
lik naujas Haynes automobilius par
duosiu pigiai arba maiuisiu ant lo
to: C. S. 3346 Sp. Halsted Street, 
Chieago, III.

PARDAVIMUI, 1917 m. 5 pasažie- 
rn» Maxwell toŲrjng karas, puikia
me stovyje, elektros šviesos ir star
teris, k.(imi $375, arba geriausi.)'; 
cash pasiulyjimas. 1031 AVest 1-Sth 
St., 2ras fialas užpakalyje.

FARMŲ JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj Wisconsine. Kurioj daugybė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Bandasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių laukų 
ir prie lietuviško miestelio, W00D_ 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo Dar yra proga lietuviams dau
ginu biznių užsidėti.

'ITkdabar žemė parsiduoda labai 
pigiau po $15.00 ir aukščiau už ake
rj.- Galite pradėti dirpti farmų su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta fnrma.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėj:) po daug valstijų, ir tin
kamesnės vielos dėl farmeriavimo 
nesurasite. kaip VVisconsitle lietu
vių kolonijoj. ».

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog j Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu farmų, o jums bus 
inijdųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la- 
Pnis.
Liberty Land & Investment Co., 

3301 So. Ilalsted St.. . Chieago, III.

PARMOS
Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug- 

štyn ant lengvų išmokesčių 10 melų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir tt. ant lengvų i.šmoLesėių. 
ALiinom miesto namus ant 
anikokioj vietoj Amcrike. 
bargenai.

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

Dearborn St., Phone Randolph 5757

farmų
'1 -krai

So.

DIDELIS BARGENAS
5 akrų farma, arti Chicagos, arti 

visokių didelių dirbtuvių ir arti ge
ros transportacijos. Derlinga juoda 
žemė. Jus galite būti neprigubnin- 
gas ant tos žemės. Del informaci
jų rašykite, telefonuokite arba atei
kite pas

Paul P. Baublys, 
Room 40 — 106 N. La Šalie Street, 

Tel. Main 2043.

' VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Halsted 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wella it.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS ir VYRAI mokykimės 
skutimo amato. Ateikite aiVą^ra- 
šykite. Dienomis arba vakarais.

TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 AVest 

Madison St., Chieago, III.

i DRAUGIJOS IR ORGĄr
NIZACIJOS^____

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAfiELPOS.

Valdyba 1919 metams:

P. Svelnis, pirmininkas,
1732 N. Lincoln St.

Aricc pirndninkas Dom. Žutautas, 
1502 N. AVood Street.

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas
1839 AVabansia Avė.

Ar. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marsbfield Avė. 

Just. Antanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

H. Rauskiniutė, kont. rašt.
1652 AVabansia Avė. 

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dat. kvotėjas.

1554 W. Chieago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansia Avė.
--------- 1 —------------------ - -. —--------------------

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS.

A’aTdyba 1919 metams:

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street 

Vicc-pirm., Ig. Jaseliunas,
960 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Sereikis, 
960 Jenne Street

Fin. sekr., Kaz. Orlauskas, 
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis,
313 N. Sheridan Road 

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 809 Albe’rt Street
M. Songaila, 653 Market Street 

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Neknišas, 420 Orange Street

Teisėjas Antanas Bubele, 
313 Quincc Street 

Vėliavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main_ —St.
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Marke! Street 
B?n. Končius. 274 N. Chieago St.

Hnrvey, III. — SLA. 289 kn. pus
metinis susirinkimas bus 3 d. lie
pos kaip 7:30 v. vakare. Draugai 
ii- draugės atsilankykit. Susirinki
mas įvyks J. A. Garuckio svetainėj 
15639 Ilalsted St.

— Org. K. Kazanauskas. 
_________ l

Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubo 
juismelinis susirinkimas bus 6 lie
pos, kaip 1 vai. po pietų, Mildos sve- 
Ų’inėj. 3112 So. Halsted St. Draugai, 
teiksitės priimt paskirtu laiku, nes 

• :• daug svarbių dalykų apsvarst>- 
mui. — Rašt. K. J. Petrukas,

3131 So. Emerald Avė.

1-mos kp. mėnesinis 
mnkiains jvyks subatoj, liepoj 
Aušros 
Pradžia 8 vai. vak. 
lonėkih- susirnkti, nes turime 
Minuoti kandidatus į centro valdy-t 
bų ir daug kitų svarbių reikalu ap
tarti. — Valdyba.

3001 So. Ilalsted St. 
isi nariai ma- 

no-

Cicero. — I.SS. 138 kp. Mišraus 
choro repeticija įvyks ketverge, lie
pos 3 d. 7:30 v. vak. Tamuliunienės 
svet., 1147 So. 49 Avė. Dainininkai 
ir dainininkės malonėkit^ buU pas
kirtu laiku — Org. A. M.

LSS. 43 kp. melasinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, liepos 6. kaip 
10:30 v. iš ryto Frank aiul James 
svet. 23 ir Lake gatvės. Melros Par
ke. Draugės ir (įrangai nepamirški- 
te*ilank\ti, nes turime daug svar
bių reikalų. — Sekr. J. Jurgaitienė.

SL A. 36 k n. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, liepos 4, Boru- 
ts svet. ant 33 ir Morgan gatvės, 
pradžia 7:30* vai. vakare. Nariai, 
malonėkite Msilankyti, nes turime 
labai svarbių reikalų, kurių nieku 
budu negalima atidėti.

PA.HFŠKAU dviejų laisvu ir jau
nų merginų ant ruimo, už prižiūrė
jimo. Ruimas duodamas už DYKA. 
Atsišaukite taip greit kaip galima.

.L AA’ahish, 
3121 So. Union Avė., Chieago.

Vedę moters ras tų pusę dienos 
propozicijų puikia proga pusė die
nos dalimi. Ateikite ir leiskite 
mums paaiškinti vienoje žemiau nu
rodytų vietų.

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ IIART SCHAFFNER A MARX'
520 So. \Vells Str.,
1922 So. Halsted St.,
1313 N. Wood St.

REIKIA merginų mokytis opera- 
tors ant koutų ir kelnių, geriausios 
išlygos, gera mokestis laike lųokini- 
mosi.

Brcdi A Rogowsky,
833 Jaekson Blvd., Chieago.

Tel. Haymarket 710

REIKALAUJAMA: LF.IBERIŲ. GE 
RA MOKESTIS IR ŠVARUS DAR
BAS.

RATHBORNE, HAIR & 
RIDGEWAY CO., 

1418 W. 22-n d ST.

TIKTAI ŠI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Ronds.
AVESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 AV. Harrison st. , 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDAVIMUI puikus namas _2 
flatų po 6 kambarius, lotas 26x125. 
Kaina $5600, cash $1000, likusius iš
mokėjimui.

PUIKUS muro namas .akmenų 
priekiu, 2 flatai 5-6 kambarių, kaina 
$5400, $1500 cash, likusius išmokė
jimui.

BUNGALOW mūrinė, 6 kambarių, 
karštas vanduo apšildymui, prie 
parko. $5600, $1500 ca.sli, likusius iš
mokėjimui.

'Turime daug namų, lotų ir biz
nių gerose vietose. Pirm pirkimo 
matykite mus.

P. II. LYOS ir A. MASIULIS, 
6931 So. Kedzie Avė., arti 59 gatvės, 

CHICAGO, ILL.

FARMA — 120 akerių — panine 
siu už $1,500, visa apdirbta. I ark 
liai. 
Geri

REIKALAUJAMU 
ANGLIAKASIU IK KROVĖJŲ

REIKALINGA MOTERŲ IR MER
GINŲ 16 METŲ IR SENESNIŲ 
LFNVAM DIRBTUVES DARBUI. 
G EI 11A U SI A MOK ESTI S.

RATHBORNE, HAIR & 
RIDGEAVAY CO., 

2279 SO. UNION AVĖ.

PARDAVIMUI
Parke, su dviem 
šienas už dykų, 
kiaulių, žųsų, ančių, vištų 
ri. Atvažiuokite vakarais 
10 vai. vak.

P. Riškus, 
2837 So. Emerald Avė.,

namas Brighlon 
lotais, 2 karves,
Galima laikvti, 

kiek įlo
mio 5 iki

Chieago.
1-mos lubos iš Įnirkio.

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

659 West 18th St., Tel. CanaI 5005

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

2713 Emerald Avė., Chieago.

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

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:
A "~

Pirmininkas Alex I^emesh,
155 and Vinccnnes B., Box 88, 

Phonix, III. 
Vice-pirm. Kazimieras Nor\vieh,

15520 Loomis Av., Harvey, 111. 
Protokolų Bašt. Antanas Bernotas.

194 — 157th St.. Harvey, Jll. 
Finasų Rašt. Mykolas AValenta.

553 155111 St., Pbonix, III.
Kasierius Alex Macikas,

526 — 154th Place, Phonix, III. 
Kasos Glovėjai:

Petras Cheponis,
154 Place, Box 80, Phonix, III. 

Izniis Buividas,
15819 Latrop Avė., Harvey, III. 

Maršalka Petras Dclba,
15815 Carce Avė., Harvey, III.

Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
paskutini nedėldienį, 2 vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, III.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliuho 
valdyba 1919 metams:

Gert namai, su geru vandeniu ir 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir ils
ias. Pavieniems vyrams geras na
mas Ir užhiikvmas.

Musu kasyklos dirba kasdienų. 
Mes turime abi kasyklas paviršini 
ir gPiai, su 3% iki 5 pėdų angli
mis.

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

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVER COMPANY.
MACDONALD, W. VA.

’H IKALINGA MOTERŲ IR MER 
GINŲ 16 METU IR SENESNIŲ 
I FNGVAM DIRBTUVE DARBI:I. 
GERIAUSIOS MOKESTIS.

RA'TIIBORNE, HAIR & 
RIDGEWAY CO., 
1418 W. 22-nd ST.

REIKALINGA: LEIBFRIŲ, GERA 
MOKESTIS IR SVARUS DARBAS. 

RATHBORNE, HAIR & 
RIDGEAVAY CO.,

2279 SO. UNION AVĖ.
REIKALINGA merginų prie kam

bariu. $36 kambarys ir valgis. Atsi
šaukite i namo nrižiurėloją.

Chieago Beach Ilotel, 
51st & Cornell Avė., Chieago.

i RFIKALISGA pastovaus žmogaus
— Pirmininkas J. Yuknis. įlel “wholesale junk business”. Ge- 

---------- , ra mokestis.
Harrv Dray,

1147 Blue Island Avė. Chieago.

REIKALINGA 25 merginu prie 
dirbtuvės darbų, $14 į savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitė nuo šmotų.

American Insulated Wire & 
Cable Co.,

954 West 21st St., Chieago, III.

Liet. Ryt. Žv. P P. Kliubo, mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketverge, Ilo
nos 3 d. I.iuosybės svet. 1822 Wa- 
!<ansia Avė., pradžia 7’3(1 v:»l va
kare Draugai, malonėkite atsilan
kyti ir nesivėluoit.

— Rašt. .L Zakarauskas.

AR NORI padaryti ekstra pinigų 
liuosu laiku po $10 ir daugiau į va
karų, mums reikalingi gabus vyrai 
Chieago ir apielinkėj, kurie norėtu 
’hinsų laika padaryti naudingu iš

Roseland. Jll. — Draugios L. D. Cbicatfos, kreinkits ypatiškai nanc- 
K. Vytauto So. 2, pusmetinis susi- (lėlio ir utarninko vakarais iki 
rinkimas jvyks nedėlioję, 6 d. lie- o Iš apie’inkės galite laišku klausti 
pos, broliu Strumulų svet., 158 E. inforniealjų.
1B7th St. Nariai, nepamirškite kon
stitucijos skyrių 8 paragrafų 11.

— A. Grebelis rašt.

REIKALINGA finišerių, fellerių 
taipgi rubberių prie rakandų.

Clemetsen Co.,
2414 AV. 2001 St., Chieago, III.

REIKIA moterų j furniture dirb
tuve išmokt gero darbo, pastovus 
darbas.

Clemetsen Go.,
2414 AV. 20 St. , 2 fl., Chieago.

Wm. D. Mnrdock X' Co.. 
Klauskie J. Mozerio Ass. Mgr. 

1447 So. 50th Avė., Cicero, III.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balno arkliu, darbas ant visados, 
mokestis $90.00 j mėnesi ir ruimas.

4129 Emerald Avė., Chieago, III. 
Phone Yards 1076

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums rinklia rakandų ne

praleiskite Šio bargeno. Puikus 
Player'Pianas, šlaite 1919, vėliausios 
nuulos seklyčios setas, valdomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir it., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiulijimų, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Resideneija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chieago, III.

EXTRA BARGėNAS.
Parsiduoda grosernės rakandai. 

Didelis aisboxis, šiokeisai ir dideli 
barai, Didelė marmurinė varia dėl 
maudymosi ir kiti smulkus rakan
dai. Priežastis pardavmoi nesvei
kata. Atsišaukite į saviniiik.)

933 VVest 3llh PI., Chieago.

PARSIDUODA labai pigiai lova 
“Davenport” ir vargonai iš prieža
sties stokos vielos. Atsišaukite į 

3205 So. Wallace St., Chieago. 
1 - ■ • ■ ■" ■ r——

NAMAI-žEMe
40,000 akrų trąšios juodos žemės 

nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 
Gera transportaeija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooperacija. Ten 
yra jūsų krašto žirninių. Platesnių 
žinių rašykite:

I b'rank Fn’di, Core Sound Fanus, 
634 Otis Bldg., Chieago, III.

2515

10 galvijų, visokios mašinos, 
budinkai Pusę įmokėti.

Peter šlaužis,
Clara PI. Tel. Humboldt 6277

STOCK’AI—šeROS

PARSIDUODA pigiai šešių pagyve 
niinų muro namas su beismantu, 
viskas geram padėjime ir neša ge
ras remias; namas randasi lieluvių 
anielinkėje; kaina $7600, galima 
pirkti įmokant $2691) ar daugiau, li
kusia sumų pačios rendos išmokės. 
Šitas namas yra geras ir yra pi
giai parduodamas vien dėl to, kad 
dabartinis savininkas yra ne lietu
vis. Atsišaukite nas

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

PARSIDUODA naujas muro na
mas su gasu, elektra, maudynėms ir 
kitais parankumais; namas randasi 
lietuvių apgyventoj apielinkėje į 
vakarus už Kedzie Avet, vienas blo
kas nuo Archer Avė., gatvekarių; 
kaina $2800; galima laikyti karvę, 
vištas ir auginti daržovės. Atsišau
kite pas savininkų no šiuom antrašu 

J. YUSHKEWITZ.
3114 So. Ilalsted St., Chieago, III.

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolioni|o|. Michigano valstijoj, for
mos visokios, su gyvenamoms trio- 
bo’ns ir sodais ir apsėtais laukais, 
galima pirkt ant lengvų išmokesčių, 
dabar geriausias laikas pirkt far- 
mos. Platesniu žinių kreipkitės 
per laiškų įdėdamas štampų už 3c.

TONY ZARELA, 
P. O. Box 1, Peocock, Mich. 3346 So.

PARSIDUODA ant Bridgeportb 
namas 6 pagyvenimu su namuku už
pakalyje vienu pagyvenimu abudu 
mūriniai aukšti beismantai puikiai 
įtaisytas iš vidaus, rendos neša $90 
j mėnesj, kaina $8000. Atsišauki! i 
savininkų vakarais arba šventadie
niais iki pietų ant 3čių lubų iš už
pakalio

J. K.,
3533 S. Wallace St., Chieago, III

PARSIDUODA 2 mūriniai namai 
ant vieno loto rendos $43 i mėnesi 
ivrsiduoda labai nigiai už 31 šimtą,
netoli Sv. Jurgio bažnyčios, at >išau- 
kit pas

P. O. Box 1,
C. SUROMSKI, 

Halsted St. Chieago.

LIBERTY BONDS
Mes perkame liberty bonds ir 

rėš taupinimo stempas nors ir 
pabaikli mokėti, mokam grinus 
n i Mus.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Ilalsted St., Chieago.

ka- 
ne- 
pi-

S. S. Meškauskas, Pirm., 
3752 So. AVallace st.

K. Kunca, Vice-pirm.,
\ 3126 So. Lowe avė.

K. J. Pctroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė.

J. Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

J. Žilvitis, ižu.
t 841 AV. 33 si.

LIBERTY BONDS!
Priimsime Liberty Bonds už pil

nų vertę nuo tų, kurie pirks sau 
namą ar lota per mus, arba mokė
sime 
St). 
pas

piniiift.ns pagal dabartinį kur- 
Atsikinkj kitę sekančiu antrašu

A. GRIGAS & CO.,
So. Ilalsted St., Chicaoo, III.H14

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškę Aprėdalų

Musų sistema ir ynatiškas mokint 
mas padarys jus žiuovu j trumpr 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpi no-designing ir siuvim. 
skyrius ,kur mes suteiksime praktR 
ką patyrimą kuomet jus mokysite

Elektra varomos mašinos mušt 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti F 
pamatyti musų mokyklą bile Iniku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų role 
rą — bile stailės arba dydžio, iš 
le madų knvgos.
MASTER DESTGNING SCHOO1

J. F. Kaanirlca PerdėtinU
190 N. STATE STREET, CIHCAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 Str.

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 
324 E. 116 St.

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

A. Norbutas, finansų raštininkas,
27 E. 102 Place. 

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvil]o svetainėj, 341 Ken
sington avė.
SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M.

, Kenosha, Wis.

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albcrt Slreet 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Care Avė., Rarine, AVis.

Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,
447 N. Plcasant Street 

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milwaukee avė.

J. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis.
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