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Sukilimas ir karės sto= 
vis Serbijoj

Belą Kun esąs pašalintas

Francijos socialistai pasmerkė taikos 
sutartį

SUKILIMAI APIMA VISĄ 
SERBIJĄ.

Visoj Serbijoj paskelbta karės 
stovis.

True translatlon filed v.i h Ihe post- 
niaster at Chicago, III. Jule 18, 1919 
as »equired b.v the acl of Oct. (i, 1917

GALIMA SIUSTI PAKIUKUS Į- 
VOKIETIJĄ.

Kruvinojo Kapitalizmo Istorijos Paveikslas Argo, III., Liepos 10.

bijoj peskelbta karės stovis. 
Bielgrade ir kituose miestuose 
ištiko susirėmimai ir daug žmo
nių krito.

VVASHINGTON, 1.17. —Kra
sos departamentas paskelbė 

' šiandie apie atsinaujinimą pa
kinką siuntinėjimą į Vokietiją. 
Pakinkai iki 11 svarų gali būti 
priimami siuntimui.

True Iranslalinn flle-l v**h IN' 
nuister at ( uirugo. III. July 18. 19i9 
as re<|uire(l bv the ari nf Oct. H. 1917

BELĄ KUN ESĄS PASALIN
TAS.

10,000 laiškų Vokietijon išsiųsta 
už kelių valandų.

Sumišimai Budapešte einant į 
ten kareiviams.

CHICAGO. 10,000 laiškų, 
adresuotų Vokietijon buvo 
siustą Čhicagos krasoie iki

1S-

durdieniui vakar.*
las užplūdimas sekė tuoj

paskelbimui, kad vaikščiojimas
atnau-

po
PARYŽIUS, 1.17. — ____ .

• i i r •• . krasos j Vokietiją tapotaikos konferencijos gautų is * *
jintas.

Tie laiškai bus išvežti utar- . -------

( bus iškrauti Norvegijoj, o iš ten 
persiųsti j Daniją ir tada įeis 
Vokietijon.

ištikimų šaltinių Vienoje žinių, 
Belą Kun, gaiva Vengrijos ko-1
munistų valdžios, tapo pašaliu- ninke laivu 1 niteęl States.
tas.

Pranešama, kad grįžtantis iš
č.echijos fronto kareiviai dide-

tą... Budapešte esanti betvarkė.
Boehm ir Landei* apėmę kon

trolę komunistų valdžios.

True translatlon filed wlth the post- 
rnasler ai Chicago, III. July 18, 19’9 
gs reqnired hv the art of Oct K. *917

VOKIETIJA NORINTI SUSI- 
’ TARTI SU RUSIJA.

lipinamas 5c. krasos ženklelis 
už pirmą unciją ir po 3c. už 
kiekvieną sekamą unciją. Laik
raščiai reikalingi 1c. ženklelio 
už kiekvienas 2 uncijas.

LONDONAS, 1.17. — Užru- 
bežinių reikalų ministerio pa
galbininkas (’ecil B. Barnis-' 
v>x>rth pasakė šiandie atstovų 
bute, kad Vokietijos valdžia, 
manoma, bando užmegsti ry
šius su Rusija ir kad Vokieti
jos misija apsilankė ar dar apsi
lankys Rusijoje.

HannsAMorth sakė, kad jis 
neturi tikrų žinių tame dalyke.

Tiw ♦rancl'iHnn ftlpfl w{th tlif* pnst- 
niHstcr ai (’.iiiratfo, III. July 18, 1919 
as į eriuired by the net of Oct. 9, 1917

Taikos kongrese
ITALIJA NEGAUS KONCESI

JŲ CHINIJOJ.

PARYŽIUS, 1.17.— Talkinin
kų taryba šiandie atmetė Itali
jos reikalavimą, kad jai butų 
atiduotos Austrijos koncesijos 
Tientsine, Chinijoj.

Trun trancln’lnn filed wHh t h“ i 
nuister at C.h rago, III. July 18. 1919 >rquirr<1 t»y a«-t of »». »,»t“

WILSONUI NEVYKSTA “AT
VERSTI” SENATORIUS.

Alabama prieš moters baisa 
vima.

3 republikorai senatoriai po 
konferencijos sako, kad jie 

tebesilaiko pirmesnės 
nuomonės.

IX

is
• t 
1S

MONTGOMERY. Ala.. 117.- 
Alabama valstijos senatas 19 
balsais prieš 13 šiandie atsisakė 
ratifikuoti moterų balsavimo 
priedą. Debatai tęsėsi 3 valan- 

i das, laike kurių tapo perskaity- 
I ta prezidento Wilsono laiškas, 
raginantis ratifikavimą.

laidotuvės žuvusių 
streikininkų, Anupro Mar- 
čako ir Jono Vutako, kurie 
buvo Corn Products Refi- 
ning kompanijos samdo
mųjų žudeikų nušauti, Lie
pos 8 dieną, Čhicagos prie
miesty j Argo. Liūdnoj lai
dotuvių procesijoj dalyva
vo tūkstančiai žmonių. Ly
dint, žuvusiųjų grabus ne
šė iš kariuomenės atleistie
ji kareiviai-proletarai.

Kairiajam kampe — pa
veikslas Argo miestelio 
majoro James Edward Re- 
eves; jis yra ir Corn Pro
ducts Ref. kompanijos ma- 
šinšapės superintendentas. 
Vietos moterįs apkūlė jį, 
po ko jis kažin-kur išdūmė.

Vėliausios žinios sako, kad 
streikas plėtojasi, bet valdinin
kai tikisi palaikyti maisto san
krovas atdromis pagelba 
riuomenės. 
Liausiu, I 
apsistojo.
metė darbą, bet streikas ten e- 
sąs ramus.

Girių gaisrai siaučia dviejose 
valstijose.

mosi.
Jie tikrina, kad Vokietijos 

žmonės nesą atsakomingi už i 
valdžios nusidėjimus ir kad 

ka- “Francijos respublika i pridera
las skaitoma svar- teisinga ir garbinga taika Vokic- 

kadangi darbas uoste ’ tijos respublikai.“ Jie toliau 
t kių darbininkai tvirtina, kad neaprubežiavus al-

lyginimo tik tikraisiais nuosto
liais, Vokietijos kreditai bus ap
sunkinti ir iš tos priežasties

Vokiečių kareiviai laužo streiką, ^’-ancija negaus.užtektinos pa
galbos atbudavojimui nuterio- 

COPENHAGEN, 1.17. — Iš apygardų. Jie skelbia, kad 
Greifssvald pranešama, kad lau-j kapitalistų klesa icngiasi už- 
kų darbininkų streikai Franz- M’a'bti Europoje, lytuose h 
burg distrikte, Pomeranijoj, yra kolonijose visus individualius ii 
smarkiai laužomi vokiečių ka- kolektyvius turtus 
reivių. Kareiviai, užėmę ukius , valstybių.
ir verčia darbininkus grįžti j jįe užreiškia, kad 
prie darbo. Darbininkų unijos ga< netinkama ir 
pildomojo komiteto lo narių sutartis negali pasilaikyti ilgiau, 
tapo areštuota. 1 kiek gali pasilaikyti taika, kurią

--- :------------------------ ' sutartis įvykina, paremta laužy-
Trne trnnsinHnn fiW uith the ru-1- m įmonių teisių ir ant kontr- 
masler at Lucago, III. July 18, 1919 1
>i' reųuired by the act of Oci. 6. ibi7 revoliucinės prievartos.

Vienoj vietoj sakoma:
“ši sutartis, gimusi prie nie

kad dar nebuvusio tokio skan- 
dališko slaptosios diplomatijos 
panaudojimo, kuri atvirai su
laužo apsisprendimo teisę, kuri 
pavergia ištisas tautas, kuri vi
sur sukelia naujus karės pavo-

SPOKANE, Wash., 1.17.
Dideli girių gaisrai, didesni, ne
gu buvo ten 1910 m., dabar siau
čia vakarinėj Montana ir šiauri
nėj įdubo valstijose. Didelis 
vėjas gelbsti gaisrams plėtoties,' 
o kovai su jais trūksta žmonių.1 
Neskaitant išdegusių didelių 
plotų miškų, sudegė daug na
mu ir tuksiančiai aviu ir kilu < c c

galvijų. Dabar gaisras artinasi 
prie keleto didokų miestelių, ku
riems gręsia visiškas sunaikini
mas.

..X. McCormicko darbi- 
su kompanija daugelyj dalykų, i a . 1 a|
Kompanija Imi kasyklas Kami H||1KI| SllfilKaSl 
sas ir Missouri valstijose ir a-, n
bejose valstijose jos darbiniu- ' . .. ., . . Kompanija medžioja streiklau-kai sustreikavo. ••• xžius; streikininkai — unijistus;

juokiasi dėl lokauto.1,500 angliakasių streikuoja.

MACON, 1.17 — 1,500 anglia
kasių dirbusius Central Coal 
and Coke Co. kasyklos Bevier
distrikte, ši ryt sustreikavo, su-.. 
lig panedėlyj išleistu paskelbi
mu streiko.

nugalėtu

ši neteisiu- 
nenuosekli

True Iranslalion filed witn Ihe post- 
,našlei ai („'.nago, III. July 18, 1919 
as irquii‘ed tų the acl oi 6cl (». 1917

Suv. Valst. Kongrese
NORIMA SUVARŽYTI SVE

TIMTAUČIŲ SPAUDĄ.

Francijos socialistai 
smerkia taikos 

sutartį.
Francijos socialistai smerkia 
aneksavimą Saar ir pasidali

nimą Vokietijos kolonijų, 
taipjau ir tautu lygfij.

Senatan įneštas bilius, užde
dantis naujus pančius ant

WASHINGTON, 1.17. — Se
natorius King, demokratas, iš 
Utah, įnešė bilių, kad laikraščiai 
svetimose kalbose, rašantįs apie

Intftanational Harvester koni 
ponijos darbininkų streikas tę- 

jtempi- 
pa tirta, 

netiki 
lokau-

siasi. Ir dar didesniu 
mu negu iki šiol. Mat 
kad kompanija ir pati 

i tuo, ką skelbia, būtent
tą. Vietoj uždaryti savo dirb
tuves ji ištikrųjų atidaro jas— 

' streiklaužiams, l ik visa bėda, 
-i . kad lokiu vra visai mažai; taipElevatorių kompanija vėl rei- ’

i „i,..* i-r . , .. v maža, kad i pati nedrįsta pasi-kalauja pakėlimo rtiokesties uz . 1 ,, . ..
v. ... ' girti,'ingei pono Heroldo Mc-važmejimą. ... ...l Cormnko dirbtuvėse darbas ei- 

na “as usual.” Tik delei to kom
panija ir buvo priversta pasi
skelbti, kad ji uždaranti dirb
tuves “neapribotam laikui”. Va
dinas, kol sumedžios daugiau

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
BALSUOJA APIE STREIKĄ.

Čhicagos 15,000 gatvekarių ir 
ekvatorių darbininkų šiandie 
balsuos apie paskelbimo strei
ko, kad privertus kompanijas 
išpildyti jų reikalavimą pakelti 
algas. Jei bus nutarta streikas, 
kompanijos, manoma, dar sykį 
bandys tarties su darbininkais, 
kad išgavus iš jų kompromisą.

Čhicagos elevatorių kompnni- 
ja<jau padavė valstijos Utilities 
komisijai reikalavimą, kad butų

Siuntinėjanti agentus.

Tapo sužinota, kad kompani
ja siuntinėjanti agentus, kurie 
gaudys-medžios “gerus darbi
ninkus” ir duos jiems “gerų 
darbu” streiklaužiauti. Betbežinę politiku, vėliava ar įsta

tymus, nebūtų siuntinėjami 
knisa, jei i.škalno nebus pri
duota vertimai federaliai vald-
v • •ziai.

iki Šiol l><? jokių To-

kių “gerų darbininkų", kol kas 
j ji turinti vos kelintą dešimčių, 
j Ir tie patįs — tamsiausieji ir 
negabiausieji darbininkai.
Jie nė Dievui, nė Velniui! — 
tyčiojasi darbininkai. — Tegul 
pasigauna jais, o kada reikės at 
likti darbą - McCormickas pa
sikvies mumis... ,

Verbuojąs! unijistus.

Tuo tarpu streikininkai stip
rina savo eiles. Verbuojasi- 
renkasi naujų unijai narių. Ir 
jie, pasirodo, ytin geri meiste
riai. Vakar jie prirašė prie li
nijos dagi vieną “gerą darbinin
ką,” tiesiai sakant “skebą.“ Bet 
buvo taip: Vakare, kada atsi
darė “uždarytosios” filiantropiš- 
kojo Heroldo dirbtuvės, pro 
varius išslinko viena-kita suo
dina žpiogysta. Vieną tokią 
streikininkai ėmę ir pasigavę. 
Išpradžios žmogysta nenorėjusi 
pasiduoti. Ji paspaudusi į “kar- 
barne”. Bet kadangi ir gatveka
rių darbininkai rengiasi strei-

'aštrių priemonių prieš išsiliuo- 

savimo judėjimus, netik Veng
rijoj ir Rusijoj, bet visose buvu
siose šalyse Hapsburgų imperi
jos, visuose rytuose ir Vokieti
joj, prie jokių pretekstų negali

■ gauti socialistų balso.
“Daugiau to, ji priešinasi ge

riausioms interesams Francijos, 
prieš kurią visur prirengia- ne
apykantą ir visokios pušies kon- 
flinktus ir kuri, delei eksesų už
dedamos ant nugalėtojo naštos, 
rizikuoja net negavimu atlygini
mų, kurie jai pridera.’4

mijsi elevatoriais. Gatvekarių 

kompanija dar nepadavė savo 
reikalavimo ir kol-kas jo neduo
sianti. Turbūt laukia pasekmių 
darbininkų balsavimo ir vėliau 
tarybų su jais. Elevatorių 
kompanija nesako kiek ji norė
tu dabar imti už važinėj imąsi. 
Nemini ji ne apie darbininkų 
reikalavimą pakelti algas. Ji 
vien nurodo, kad nors nesenai 
pakelta mokestis už važinėji- 
mąsi nuo 5c. ant 6c. kompani
jos pelnas teČiaus sumažėjo 
ant $524,619.74. Komisija pra- 

| šoma yra nustatyti tinkamą mo
kestį už važinėjimąsi, pasire-

1 mitini kompanijos turto verty
be.

PARYŽIUS, 1.17. — Franci
jos Socialistų partija išleido 
manifestą, pauškinantį, kodėl 
visiems socialistams atstovams 
tapo paliepta balsuoti prieš ra
tifikavimą taikos Zutarties: Jie, 
protestuoja prieš “pridengtą 
aneksavimą” Saar baseino, ’ 
prieš pasidalinimą tarp taikiniu-1 
kų Vokietijos kolonijų ir prieš 
“aiškų peržengimą populiarių 
teisių Rytinėj Prūsijoj”. Sutar
tis, sako jie, subalkanizuoja cen- 
tralinę Europą.

Tautų lyga yra vadinama ka
rikatūra tautų draugijos, kokia 
buvo prižadėta žmonėms laike 
karės. Jie priešinasi atidavimui 
šaritungo Japonijai ir pripaži
nimui Anglijos protektorato ant 
Egypto. Jie “iškilmingai pa- 
pavojingumą” tautų lygos, kuri 
visą tai paremia. Jie pa- Miestelis St. Regis, Mont., kurį 

veik visą sunaikino girių gais
ras 1910 m., dabar vėl yra ap
suptas Nigger Hill girios gais
ro. Miestas yra visiškai atkirs
tas nuo pagelbos ir jam gręsia 

Stcttine yra uždarytos ir visi didelio sumažinimo ginklavi- j pilnas sunaikinimas.

Tr»»e irnnc'nlton filed with th»* 
nvister ai Chicago, III. July 18, 1919 
n»: rpnnivod h v 1h p net nf net «. 1917

KARĖS STOVIS UŽDRAUDĖ 
STREIKUS.

Visa Pomeranija sujudusi.

BEBLINAS, 1.17. - - Visa Po
meranija sujudo delei paskelbi
mo ten karės stovio ir uždrau-

Dideli girių gaisrai

Darbininką kova
\VASHfN('rT()N, 1.17. — Pre

zidentas Wilsonas pradėjo seri
ją savo konferenęijųi su republi- 
konais senatoriais, kuriomis jis 
tikisi pabraukti juos prie rėmi
mo tautų lygos, pasišaukdamas 
šiandie į Baltąjį Namą senato
rius Porter J. McCumber 
North Dakota, Knut Nelson 
Minnesota ir Lebaron Coli 
Rhodo Island.

Tikrosios pasekmės pirmosios 
dienos konferenci jos yra tos, ’dimo darbininkams streikuoti, 
kad visi trįs senatoriai neper- Darbininkai reikalauja, kad ka- 
mainė savo nuomones, jog susi- rėš stovis butų panaikintas, kad 
laikymai apie tautų lygą turi areštuotieji darbininkai dabar- 
buti padaryti. tiniame streike butų paliuosuo- laiko tuos nusprendimus. Jie pa-

Tai pasakė patįs senatoriai po ti ir kad darbininkų tarybos bu- stebi, kad “pretenduojamoji ly- 
išėjimui iŠ Baltojo Namo ir sa- tų pripažintos. gos sutartis, priešingai iškil-

Miestelis apsuptas girią gaisru.

MISSOULA, Mont., 1.17.

BOSTONO GATVEKARIŲ 
DARBININKAI STREIKUOJA.

BOSTON, Masę., liepos 17. — 
Gatvekariai, elevatoriai ir po
žeminiai keliai šiandie sustojo 
vaikščioję netik Bostone, bet ir 
12 apielinkės miestų, kada 8,000. 
konduktorių ir motormanų šį-' 
ryt sustreikavo, reikalaudami 
pakėlimo algds ir sutrumpini
mo darbo valandų. Reikalavi
mas paduotas karės darbo tary
bai, bet ji vis vilkino* su atsaky
mu ir darbininkai netekę kan
trybės sustreikavo.

400 GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
DARBININKAI SUSTREI

KAVO.

išėjimui iš Baltojo Namo ir sa- tų pripažintos, 
ko, kad jų nuomonės nepersi
mainę po jų pasikalbėjimui su 
prezidentu.

(iazo, elektros ir vandens įs- mingiausiai duotiems priža- 
tajigos (Pomoranijos sostinėje dams darbininkams, neįvykina.

Kansas angliakasiai streikuoja.

PITTSBURGH, Kans., 1.17.
— Visos Central Coal and Co- 
ke Co. anglių kasyklos Kansas
valstijoj stovi uždarytos iš prie- vo vakar.

CHICAGO. — Vakar ustrei- 
kavo 400 darbininkų Wilson & 
Co. gyvulių skerdyklų.

200 salinių darbininkų Swift 
and Co. skerdyklose sustreika-

(Seka ant 5-to pusi.)
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Svečias.
Anton Cechov. Vertė K. A.

Advokato Zellvrskio merkėsi 
akįs nuo miego. Visa gamta pa
sinėrė tamsoj “Nutilo tėjai, 
sustojo paukščiai čiulbėti ir su
gulė gyvuliai.” Zellvrskio pati 
jau Minti nuėjo miegoti, miego
jo ir visi tarnai, lik jam vienam 
nebuvo galima eiti į miegamąjį 
kambarį, nors akįs ir lipo nuo 
miego. Dalykas mat tame, jis 
privalo priimti svečių, buvusį 
pulkininkų Peregarinų. Perega- 
rinas atėjo tuoj po pietų ir kaip 
atsisėdo ant divono, taip ir pri- 
silipo — nė karta nepasikėlė 
nuo divono. Jis sėdėjo ir kran
kė, pasakojo apie tai, kaip 1842 
m. Krtmeiičuge jį sukandžiojo 
pasiutęs šuo. Papasakojo ir vėl 
pradėjo išimojo. Zelterskis tie
siog įpuolė į desperacijų. Kų tik 
jis nedarė, kad išvijus^ svečią! 
Jis nuolat * žiurėjo į laikrodį, 
skundėsi kad jam galva skau
da, karts nuo karto išeidavo iš 
kambario, bet niekas negelbėjo. 
Svečias nesusiprato ir tęsė savo 
kalbų apie pasiutusį šunį.

“Ta sena birbinę iki aušros 
sėdės! Kokis mulkis! Na, jei
gu jis nesupranta mandagių 
priminimi*, kad jau laikas eiti 
namo, tai prt’dieis pavartoti 
grubijoniškesnių priemonių. 
Klausykite, tarė jis garsiai:

ar žinote kodėl man patinka 
vasarnamiai?

—Kodėl?

Todėl, kad čia galima regu- 
liarį gyvenimų vesti. Mieste 
sunku laikyties kokių nors tai
syklių, o čia labai lengva. Septy
niuose mes atsikėlėme, trijose 
pietaujame, dešimtoj vakarienę 
Valgome, o dvyliktoj miegame. 
Dvyliktoj aš visuomet lovoj. Ne
duok Dieve jeigu prisieina atsi
gulti vėliau: ant rytojaus btili-

DATRIJOTIZMAS
* Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
Š. E. Cor. Fourth aiui 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS
— Rengia —

METINĮ PIKNIKĄ
Nedėlioję, Liepos-July 20, 1919

LEAFY GROVE, BLINSTRUPO DARŽE 
Willow Spring.

Pradžia 10 vai. ryte. įžanga 25 centai.

Tik žiūrėkite... Kada įpran 
1 tomą, tai ir sunku. Turėjau, 
žinote, aš vienų pažįstamų, tūlų 
Kliuškinų, štabs-kapitonų. Susi
pažinau aš su juo Serpuchove. 
Na, tai tas pats Kliuškinas...

Ir pulkininkas^ mirkčiodamas 
ir gestikuliuodamas riebiais pir
štais, pradėjo pasakoti apie 
Kliuškinų. Išmušė dvyliktų 
valandų rodyklė nukrypo ir iki 
pusė pirmos, o jis vis pasakojo. 
Zelterskis pradėjo net prakai
tuoti.

“Nesuprantu,’ Kvailas! -- py
ko jis. — Negi jis mano, kad sa
vo atsilankymu jis suteikia man 
smagumų? Kaip jį čia išginti?

Klausykite, pertraukė jis 
pulkininkų: kas man daryti?
Man baisiai skauda kaklas! Ve
lnias mane pagundė šįryt ap
lankyti vienų pažįstamų, kurio 
vaikas serga difteritu. Turbūt, 
užsikrėčiau. Taip, aš jaučiu, 
kad užsikrėčiau. AŠ sergu dif- 
terija!

Pa si t įtiko! - - ramiai su
murmėjo Peregarinas.

Pavojinga liga! Maža to, 
kad aš pats sergu, bet dar galiu 
ir kitus užkrėsti. Ta liga baisiai 
limpa! Kad aš tik jus neužkrės- 
sčiiiu!

Mane tai? lle-he! Ligoni
nės, kur'kai’štinėmis sergantieji 
gulėjo, lankiau neužsikrėčiau, 
o pas jus neužsikrėstu! He-lie... 
Manęs joki liga neįveikia. Se
niai ne taip lengvai pasiduoda. 
Musų brigadoj tarnavo senulis 
pulkininkas... francuziško paė
jimo. Vardas jo buvo Trebie- 
n. Na, lai tas Trebien...

Ir Peregarinas ėmė pasakoti 
apie Trebienų. Išmušė pusę pir
mos.

Atleiskite, kad aš jus per
traukiu, Porfeni Savič. Jus ko
kiu laiku einate gulti?

Kartais apie antrų, kartais 
apie trečia, o kariais pasilaiko 
ir visai nemigti, ypatingai jei
gu į gerų kompanijų patenku 
arba reumatizmas ima kankin
ti. šiandie, pavyzdžiui, aš be 
keturid neisiu i lovų, lodei, kad 
iki pietų išsimiegojau. Aš galiu 
suvis nemiegoti. Karės lauke 
mes ištisomis savaitėmis nemie
godavome. Kartų buvo štai ko
kis atsitikimas. Stovėjome mes 
prie Achalcycho...

Atleiskite. Aš štai visuo
met dvyliktoj gulti. Keliuosi 
devintoj, tai nenoromis prisiei
na anksčiau gulti.

— Žinoma. Anksti kelties ge
rai. Sveika. Na, tai štai... sto
vime mes prie Achalcycho...

Velnias žino, kas darosi! Ir 
šalta ir karšta. Tai prieš prie
puolį. Reikia žinot, kad su ma
nim pasitaiko gan keistų daly
kų. Dienų nieko, bet apie pir
mų valandų nakties nervai pra
dedu siausti... Galvoj užimąs: 
žžž... Aš netenku sųinonės ir 
pradedu mėtyti į namiškius, kas 
tik į rankų papuola. Jeigu pasi
taiko po ranka peilis metu 
|H*ilį, krėslas — drožiu krėslu. 
Jau dabar man pradeda dary
ti es šalta. Tai pirmus sympto- 
mas. Visuomet taip prasideda.

-štai kaip... Jums reikėtų 
gydyties!

Gydžiaus, nieko negelbėjo... 
Pasitenkinu tuo, kad tai nelai
mei prisiartinant perspėju na
miškius ir pažįstamus, kad ne
sipainiotų man ant kelio, o gy
dymų mečiau.. .

Pss... Kokių, tik pasaulyj 
nėra ligų! Ir maras, ir cholera, 
ir visokie priepuoliai.

Pulkininkas palingavo galva 
ir užsimąstė.

“Paskaitysiu aš jam savo li
teratiškų tvarinėkį — pamąstė 
Zelterskis. Kur tai guli mano 
romanas, gimnazijoj Imdamas 
rašiau... Gal jis jkartės jam..

- Ak, prie progos, — pertrau
kė Zelterskis tylų: — gal norite 
kad aš savo literatiškų darbų 
perskaityčiau? Neturint kas 
vdktf parakiau... Romanas 
penkiose dalyse su prologu ir 
epilogu.. .

Ir nelaukdamas atsakymo, 
Zelterskis ištraukė iš stalčiuko 
didcl? pundų rankrašči'ųi. Ant 
viršaus buvo parašyta: “Miręs 
Liugninas. Romanas penkiose 
dalyse”.

“Dabar turės išeiti. — svajo
jo Zelterskis vartydamas savo 
jaunystės griekus. — Skaitysiu 
iki lo laiko, kol jis nepradės 
bliauti!!! Na, klausykite, Par
ieti i Savič...

Su mielu noru... aš mėgs
tu....

Zelterskis pradėjo. Pulkinin
kas padėjo kojų ant kojos, pa
togiau atsisėdo ir padaręs serio- 
ziškų veidų prisirengė klausy
tes ilgai ir sąžiningai... Skai
tytojas pradėjo nuo gamtos ap
rašymo, kuomet išmušė pirmų 
valandų gamtos aprašymai už
leido vielų aprašymams tos pil- 
lies, kurioj gyveno romano he
rojus, grafas Valentinas Blcn- 
skis. ,

t

Ot, kad pačiam hutų gali
ma ten pagyventi! — atsiduso 
Peregarinas. — Ir kaip gerai 
parašyta! Rodosi, amžių sėdė
čiau ir klausyčiau!

“Ne, palauk! pamųstė Zel
terskis. — Pradėsi bliauti!”

Kada išmušė pusę antros pi
lies aprašymas užleido vietų 
aprašymui nepaprasto herojaus 
gražumo... Antroj valandoj, 
Zelterskis tyliu ir nuvargintu 
balsu skaitė:

—“Jus klausiate, ko aš norių 
O aš noriu, kad jūsų mažylė! 
ranka loli-toli pietų šalyj laiky

tų mano rankų. Tik ten mano 
širdis smarkiau suplaks... Aš 
noriu meilės, meiles!“ —- Ak, 
Parfeni Savič... nebegaliu dau
giau... Nusikamavau!

Nustokite skaitę.! Ryto už
baigsite, o dabar pakalbėkime. 
Na, tai aš dar nepapasako ja u 
kas atsitiko prie Alchacycho.. .

Nukainuotas Zel/lerskis per
griuvo ant divono ir, užmerkęs 
akis, klausėsi...

“Visas įmones išbandžiau, — 
mąstė jis. Nė viena negalė
jau nieko padaryti. l>abur iki 
ketvirtos valandos sėdės... Vie- 
špate, šimtinę duočiau, jei da
bar galėčiau atsikratyti nuo to 
nevidono... A-u-aĮ-a! Paprašy
siu jo pinigų paskolinti! Puikus 
dalykas...” — Parfeni Savič!— 
pertrauke jis pulkininko kalbų.

Aš vėl jus pertrauksiu. Nori
si man paprašyti jūsų vienos lo- 
skos... Dalykas tame, gyven
damas čia aš baisiai daug pra
leidau pinigų. Neturiu nė ka
peikos, o tuo tarpu be rugpiučio 
pirmos aš negaliu gauti savo 
algos.

Vienok... aš pas jus užsi
sėdėjau... — suprunkštė Pere
garinas, j ieškodamas akimis ke
purės. — Jau trečia valanda... 
Ką jus sakėte?

- Aš norėčiau pusi kolinti ko
kius du, tris šimtus rublių... 
Ar nežinote jus tokio žmogau’ 
kuris galėtų paskolinti?

—Kur jau čia man žinoti? 
Vienok... jums bai-bai jau lai
kas... Likite sveiki... Labų ju
sli žmonai...

Pulkininkas paėmė kepurę ir 
pradėjo eiti link durų.

Kur jus? — triumfavo Zel
terskis. — O aš norėjau jūsų pa
prašyti... Žinodamas jūsų gerų 
širdį, aš tikėjaus...

- Ryto, o\labar reikia namo 
eiti! Pati gal nerimauja... He- 
he-he.... Sudie, angele. Mie
goti!

Peregarinas ant greitųjų pas
paudė rankų, užsimovė kepurę 
ir išėjo, šeimininkas triumfa
vo.

Mirties šokis.

Gieagos Stokjardai padarė 
naujų išradimų — įveda darbi
ninkams muzikų ir dainas. O 
merginos, dirbančios prie deš
rų, ateina šokli mirties šokį.

Ten, kur karves ir jaučius 
muša, to dkydiaus viršininkais 
įtaise pianą, ir pietų laiku susi
renka apie 300 vyrų merginų, 
skambina, dainuoja ir šoka. 
Be lo, da pati Morris and Go. 
turi “karvių mušimo orkestrų” 
iš 30 asmenų ir didelį chorų. 
Diriguoja skerdikas. Tu kar
vių mušimo orkestrą ir tas cho
ras duoda darbi n Inkams kon
certus.

Muzika ir dainos įvedamos 
tam, kad sustiprinus darbinin
kus dvasioje; po to jie su dides
ne energija dirba darbų.

Geriausias vaistas spartu
mui paslidinti — muzika. Nuo 
to laiko kaip aš įtaisiau pianų 
mušimo skyriuje, darbininkų
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geras priprasti ir j

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

L7sy/ apskritą metų nesvaiginantis gėrimas.

Darbo žmonėms, biznio žmonėms, profesiona
lams, užsiimantiems sportu. Visiems, visur, ap
skritą metą. Bevo yra sveikas pastiprinimas 
dėl naudingo troškimo pastiprinantis lengvas 
gėralas. Idealis atletams arba žmogui lavinan
tis kūniškai ir protiškai 
gyti. Sveikas ir priduodantis apetitą

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentą, Rėmą ir Slogams Popiery.

SPECIALIAI: Maleya malevojimui stuby iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

1 1029 SOUTH HALSTED STREET, * CHICAGO, ILLINOIS.

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

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

spartumas padidėjo 20'/ ,'— sa
ko viršininkas.

—Kodėl? — klausia reporte
ris.

—Todėl, kad aš patyriau štai 
kų: kuomet darbininkai, kar
tais tris šimtai jų, apstoja apfic 
pianų, skambina ir dainuoja, 
jie atsinaujina, pasidaro drau
giškesni viens kitam, pameta 
savo luonotomiškuiua, ir eina 

veli prie savo darbo su nauja 
energija.

Dabar jau pradėjusios galvo
ti ir kitos kompanijos apie įve
dima muzikos. Ir vis lai tam, 
kad iščiulpus iš darbininko 
lįĮiodaugiausiui darbo spėkų; 
kad sukrovus” sau dar daugiau 
turto.

Ir bus ten gyvulių baubimas, 
muzikos griežimas, mirties šo
kių šokimas'ir daugiau prakai
to ir energijos iš darbininko
kimo čiulpimas.

”ren, kur dabai\ kraujais ap
taškytos sienos, stokjardų vieš
pačiai keta išteplioti žaliai ir 
dar gėlių pristatyti pasieniais. 
Bet užtat nei pusės žodžio ne
sako apie darbo valandų su
trumpinimų ir algų padidinimą.

Darbininkai gali dirbti ir 
klausyties muzikos, Ibet taip jau 
Ituri nepamiršti nei valandėlei 
savo unijos ir savo būvio eko
nominių rdikiilu. —ž.

KUNIGAI NUSIGANDO SOCI
ALISTU PARTIJOS.

Socialistų Partija laimėjusi 120 
nuošimčių, o buržuazija tik

• tris.

Metodistų pryčeris, Rev. Gar- 
yvardine, uiesvieti.'Įkai nusigan
do — Socialistų Partijos. Kaip
gi, bėgiu pastarųjų dviejų metų 
Socialistų Partija priaugusi 120 
nuošimčių, o metodistų bažny
čia tik trim nuošimčiais, ir tai 
tik dėka smukumui kitų tikė
jimų sektų. Reverendas Gar- 
\vardinc todėl ragina savo sto
no brolius daryli visa, kad “rau
donoji banga neįsisiubuotų per
daug.”

REIKALAUJA REFORMŲ.

Polieijos viršininkas Garrity 
reikalauja, kad miesto taryba 
pravestų ręfomų Ghicagos po- 
liciijoįi (departamente. Būtent, 
jisai reikalauja, kad visoki poli
cijos reikalai butų tvarkomi vie 
no žmogaus, šiame atsitikime 
paties Garrity’o, o ne taip, kaip 
kad dabar esti. Dabar šalia po
licijos viršininko yra dar du 
kili: pirmas ir antras deputy 
superilendentas. Jų dviejų rašti
nes turinčios būt pakasavotos.

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA 

nupirksi labai gražy $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je. Aitą mašina beveik nauja, prie 

Z-M„ m jos randasi rinkinys 
24 rekordą ir del- 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke- 

j . lėtą augštos klesos
M H phonografų, kuriuos
I I ines parduosime už

'WuUl Pasiūlytų kainą
H I ,a* ^d mes turimo

H I Pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 

Į] 1 1$650 player piano, 
V garantuotą 10 metų 

v ir vartotą tik 8 savai
tes, kur| mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY!, MES 
PRISIUSIME G. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAMl UŽ DYKA. 
WESTERN FURN1TURE STORAGE 
2810 W. JtldrriHou £>t. Chicago, Jll. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liotais nuo 10 iki 4

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie 4iy kainą priskaitonia ir 

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

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po piety iki 4 
6 iki 9 vakare.

. ........ .. m ...... .............. ....... .... ■■■■■■■■■i ...........
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DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street
Te). Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marsball Blv.
Tel. Rockvvcll 1081.

ANTRAS
RUNGIA NAUJIENŲ BENDROVE

Nedelioj,

Rugpjučio-Aug. 10 d., 1919

Gardner’s Park Darže
| 123čta gatvė ir Michigan Avenue.

X? ' - I' ------------

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

nikas Indy dar gražesnis ir Jinksinenis negu buvo pirmesni Naujiony Ben
drovės piknikai.

Pradžia 10 va. lyto. Iki valo vakaro
M— ............ -............     - ■ ..............      ' •

Gardners Purk Daržas, kur dabar bus šis Naujienų piknikas yra puikiau
sias. Sokiy vieta \ ra valoma ir išbarstoma — slidinama, šokant nedulka. 
Pats daržas yra didelis ir labai švariai užlaikomas. Kiekvienas atsilankęs 
turės progą pasimatyti su saVo draugais ir draugėmis ir praleisti tyrame ore 
sihagiai laiką.

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

Atvažiuokite visi. kviečia RENGĖJAI.
/ •

Pastaba kaip nuvažiuoti: Iš visų dalių miesto važiuokite iki State SI. 
ten paimkit karą su parašu 1 PJ ir važiuokit iki 119 Si. ir Michigan Avė., ten, 
su pačiu transferiu paimkit kitą karą ir važiuokit tiesiai Michigan Are.: tas 
karas daveš iki pat daržo vartų.



i

savavališkus

$

"■i 

a

$

kad Tėvynėj 
konlrtrcvoliu*

. liepos 18 d., 1919
■***!'

KORESPONDENCIJOS,,
WEST FRANKFORT, ILI

jVoile Dreses Organdie Dreses f

HART, MICH.

SLA. REIKALAIS.

tMiikn ir Turkiškos Venos

demokratiškos”

K EIKALJNGAS

teku;

■***»

Atsi.šaukite laišku ar ypatiš- 
<ai Į

Atdara 
iki 

6 \al. vak. 
Subalomis

Taupykit 
L. KLEIN 
Prekybos 
Štampas

Paaiškino visą 
istoriją ir kaip

Skaitykite ir Platinkite 
“KT A H .T T P M A Q »

Trijų 
visos 
ham; 
augšto liemenio. su baltom apikaklėm ir gra
žiais kišeniais, didžio nuo <> iki II

vienijimą arba kreipties į sočia-į 
lislų laikraščius. Jau mes nu
stojome keletą pažangesnių na
rių tokios
tvarkos Susivienijime.

Dryžuotos ir kviet- 
kuotos, augšto llenic- 
nio, organdie kalnie
čiai ir antrankovės, 
kaspinint juosta, di
džio 6 iki 14 melų

Gražios Gingham Dreses 
madų, dvi yra čia parodyta paveiksle; 
padirbtos iš geriausio skalbiamo ging- 
maišylų spalvų skraistės ir dryžuotos,

kiekvienas pilietis turįs konsti
tucijos gvarantuotą žodžio ir 
susirinkimų laisvę, pradėjo pa
regėk kad ne visa taip yra.

12th STREET 
T«L Kedzie 8902. 

3514-16 W. 12th ST.
St. Louis Are. 

ICAGO. ILL.

Kaip ant paveikslo; 
taipgi dvi kitos ma
dos, vieno Votie, kila 
Organdie, didžio 6 iki 
II metų

Reikalingas
Geras mašinistas, kuris turi 

patyrimo prie operavimo ma
žo 15 tonų locomitive, dėl 
New Geneva, Fayette County, 
Plennsylvania mainos, Atlantic 
Goal Company inc. Nuolatinis 
darbas gvarantuojamas. Mo
kės $6 j dieną. šitas darbas 
yra tik dėl žmogaus kuris su
tiktu įnešti kiek pinigų į kom
panijų.

Atlantic Coal Co. inc., 
209-10-11 Union Bank Bldg.

Pittsburgh, Pa. 
a

žmogaus kuris sutiktų jnešti 
kiek pinigų į kompanijų.

Atsišaukite ypatiškai ar per 
laišką j

Atlantic Coal Co. inc.,
209-10-11 Union Bank Bldg.

Pittsburg, Pa.

KLEINIBROS.
HALSTEl)į& 21)111 S IS.

Išpardavimas
Mergaičių Skalbiamu Orėsiu*

-ai

Geras kalvis dirbti Atlantic 
3oal Co. mainose New Gene
va, Fayette County, Pa. Kas
dieninis darbas gvarantuolas. 
Mokės $6 i dieną geram kal
viui. Norime žmogų kuris 
turi patyrimą prie dirbimo
mainieriskų karų. Taipgi no
gimo gerą kalvio pagelbinin- 
ką. SitM darbas yra tik dcl

Gingham ar Chambray Dreses
Dvi labai gražios mados, viena Chambray, ki
ta padirbta iš dryžiuoto ^iingham, maišytų 
spalvų, veina sailor mados kita daug gražes
nė, abi mados su kišeniais, didžio nuo 6 iki 
14 metų

Sheer Organdie Dreses 
šios dvi puikios mados yra pasiūtos iš organ
die labai geros rųšies, tiktai baltos, su balinis 
mezginiais apačioj liemenio, pilno didžio an- 
darokais ir trijų ketvirtadalių rankovėmis, di
džio 6 iki 14 metų Nepaprasta kaina

Šitos Naujos Skrybėlės $4.95
Su aksomo viršugalviais ir permatomais bryliais 

Skrybėlės moterų ir merginų judėjime yra juodos su spal
vuotais papuošimais, su minkštais viršugalviais ir plačiais 
permatomais bryliais kaip matote paveiksle.

Viršugalviai yra aksomo o bryliai tinkluoli atOia ma
linęs, kjltos kraštuotos su plaukų mezginiu.

Papuošimai yra plunksnos ir kaspinėliai, ir yra pa
dirbtos gražiai ir pritraukiančiai, šJios puikios skrybėlės 
tik po $4.95.
Daug skrybėlių yra Taffeta ir Georgette Crepe, juodos, 
tamsiai mėlynos ir šviesiai vasarinės spalvos tik už $4.95.

III

Birželio 29 dieną Socialistu 
Darbininku Partijos Bulgarų 
skyrius buvo surengęs prakal
bas Opera llousc salėj. Kalbėjo 
Sam. J. French iš Peoria ir Ileiir 
ry Kuhn iš Ncw Yorko. Pirma
sis kalbėjo apie Socialist Labor

laikraščių melus ir kvietė, darbi
ninkus neremti jų, bet visomis 
jiegomis remti ir platinti darbi
ninkų spaudą. French yra ga
bus kalbėtojas ir moka publiką 
gyvai užintcrcsuoli. Henry 
Kuhn kalbėjo apie Thamo Moo- 
ney reikalą. 
Mooney bylos
remianties neteisingais, papirk
tų liudininkų parodymais, kapi
talistams pasisekė tą darbininkų 
vadovą pasmerkti.

Po prakalbų likos suorgani
zuotas partijos anglų skyrius iš. 
18 narių. Nors prakalbas rengė 
draugystė, kuri turėjo teisės, 
bet konstebeliai ir kili miedo 
valdininkai nenorėjo leisti su
sirinkimo ir jame kalbėti. Dėlto 
apie du šimtu susirinkusių gat
vėj žmonių buvo labai įniršę. 
Dabar daugelis ir tų, kur buvo

galėdama. Narių turi nedaug, 
bet visi geri susipratę draugai. 
Kuopa atspausdino lapelių, ku
riuos platina tarp, žmonių, agi
tuoja juos. Neužilgo žada pa
rengti pikniką Orient miesto 
parke. Savo susirinkimus laiko 
dabar nau joj vieloj, G E. st., pir
ma nedėldieni kiekvieno mėne
sio, 1(1 vai. ryto.

— Kairiasis Latras.

Liepos 6 dieną lietuvių ūki
ninkai turėjo antrą pikniką S. 
Buivido farmoj. Suvažiavę a- 
pielinkės ūkininkai gražiai pra
leido laiką, sumanydami įvairių 
žaislų, Aajpjau pasišokdami. 
Buvo ir dainų, ir lenktynių, už 
kurias laimėjusieji gavo dova
nų.

Buvo kelintas svečių dagi iš 
Chicagos, iš Grand Bapids, Mus- 
kegono, Benton Darbo r ir Rose- 
lando. Ponios Buividiene ir 
Stakienė šeimininkavo svečius 
vaišindamos. Atvykusieji iš nuė
stų svečiai taipjau turėjo progos 
pamatyti musų gražius javais 
siūbuojančius laukus, didelius 
ežerus, upės, ir miškus ir malo
niai dienelę praleisti gaiviame 
laukų ore. — Ūkininkas.

U į

Gcrb. Naujienų Red.: —*
Bukite malonus suteikite 

mums vietos laikraštyj atsišauk, 
t i j SLA. kuopas. Kadangi 
SLA. pildomoji taryba su orga
no redakcija apsiskelbė savei 
“samoderžavnį” ir musų pasi i-1 
slos rezoliuci jos į Tėvynę nei: 1-* 
pino, todėl mums jpkios išeigos

Protesto Rezoliucija prieš orgt- 
no Tėvynės redaktorių.

SLA. 198 k p. 9 dieną kovo š. 
m. laikytame mėnesiniame susi
rinkimo Central Library Union 
Kali, Akron, Ohio. vienbalsiai 
nutarta išnešti protesto rezoliu-

ciją pYieš pildomąją tarybą ii 
redaktorių.

Kadangi Tėvynė, Susivieniji 
nio organas, visuomet deda 
savo špaltas nešvarių išmislų 
apie, dabartinę Rusijos respubli
ką;

Kadangi Tėvynė užpildo savo 
špaltas įvairiais Ikointr-revoliu- 
eionierių šmeižimais, kurie sa
vo. straipsniais dc-nioralizuoja 
visą Susivienijimo organizaciją;

Kadangi 'Ievyne tapo kokis 
tai pašalinės “Lietuvių Atstaty
mo Bendrovės” organas, kur 
SLA. nieko bendra neturi su 
ta bendrove, talpina jos ap
garsinimus pavidale straipsnių 
aut pirmo Tėvynės puslapio, o 
savo locnos organizacijos rei
kalus spausdina ant paskutinių 
puslapių;

Kadangi Tėvyne yra leidžia
ma Susivienijimo narių pinigais 
ir leidžiama tam, kad sklcidus 
tarp narių apšvielą ir gymis Su
sivienijimo reikalus.

Todėl mes visi 198 kuopos na
riai vienbalsiai nutarėme išneš
ti griežtą pasmerkimą pildomą
ją! tarybai ir Tęvynės redakto
riui už jų tokius 
pasielgimus.

Reikalaujame, 
nebūtų talpinami 
cioiiicrių straipsniai ir nekeltų 
tokių pačių žmonių, neapykan
tos kaip lai prieš bolševikus, tos 
pačios klesos žmones kaip mes 
esame. Ir taip pat reikalauja
me, kad Tėvynė butų leidžiama 
visų narių gerovei. Ir su šiuo už- 
reiškiame, kad jeigu Tėv. Red. 
tojiaus taip elgsis kaip dabar, 
tai mes atsisakysime mokėti už

me-Tėvynę mokesties po 5c 
nes j.

Komitetas:
K. Joneliunas,
B. Korsakas,
J. Stankaitis.

A
Frau. Tamašauskas

Mirė 11 d. liepos County Ilos- 
pltole, velionis paėjo iš Kau
no gub., Telšių pa v.. Žarėnų 
parapijos. Turėjo brolį ir dė
dę. Giminėms atsisakius už 
•laidotuves mokėti lada jo 
drangai smuikavo $62.50, Au
kavo ‘ios ypatos: Juoz. Gudas 
$10, Ali). Kisielis $5, Ant. \Vol 
bėk $5, Ad. Pūkis $5, M. Alg- 
minaviče $5, Fr. Zuinia $3, T. 
Žilinskas $3, Fr. Brincius $2, 
Kaz. Geležinienė $2, Fr. Tuč- 
kus $2, P. Kazlauekis $2, J. 
Brinčius $1, P. Balčiūnas $1, 
P. TahičkiA$l, J. Malinančiais 
$1', Kaz. Mockus ši. SI. Dau- 

rginliene $1, J. Slančik $1, V.
Urban $1, .1. .lakaviče $1, J. 
Daugentis, $1, V. Mažrimas $1 
Ant. Daugentis $1, Ant. Brie
dis $1, Dom. Zaboras $1, Ant. 
Andrijauskas $1, J. Balčins- 
kas $1. po pusę (50c.): .1. Mic
kus, Kaz. Pelrauckas, J. Kai- 
ris, F. Rumšą. J. Tuokus, vi
so $62.50. Velionis palaido
tas ant Tautiškų kapinių 16 
d. liepos 1919, kas norėtų pla
tesnių žinių, kreipkitės 361 
Kensington Avė., Chicago, III.

Patarnautojai A. U. ir A. S. 
Visiems aukautojams taria

me ačiū

MIRĖ

Juozapas P Vilutis
33 metų amžiaus, nevedęs pa
eina iš Vilniaus gub., Švenčio
nių pavieto, l.inksmenų para
pijos, Devinskės vienasėdžio. 
Jis mirė 12 dieną Liepos, Pai- 
nesdale, Mieli., ir bus parvež
tas j namus pas brolį 16 dieną 
Liepos po antrašu 12039 So. 
Wallace St., . West Pullinon, 
III. Laidotuvės atsibus Suba- 
toje 19tą dieną Liepos, II vai. 
ryto tiesiog į Lietuvių Tautiš
kas Kapines. Prašome jo 
draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse

Kupina jo laidotuves broliai 
Antanas ir Justinas Vilutis.

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedavoti

Ateinanti Nedėldlenį Liepos (July) 20-tą paskutinė diena

Ar Tamsta Norėtumėt Viena Sitų Įsigyt?
Dėk savo pinigus, savo atliekamus skatikus i geriausią. Ban
ką švieti į savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi 
triūso pastangas nuomone ir medžiaga. Geriausių cxportų 
žinovų subdivizijų bodavonių. šita kombinacija padaro 
šiotf prapertįs geriausioms ant South West side ir suteikia 
Chicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose praperlese yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes 
ant šių prapcrcių dedame savo reputaciją ir kad augantis 
šios organizacijos pasisekymas priklauso nuo pilnai užga
nėdintų musų koslumerių. Paklauskit tų kurie iš musų 
prapartes.pii ko tai jie patvirtis viską, ką mes sakom.
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad VVestern Electric 
Co. ir kitos. Per šilas pra perles eina Douglas Park eleva
torius ir yra trjs stotis 48th Avė. (Cicero Avė.) ir 52nd ve. 
(Laramie Avė.) karai eina per praparleš. Namai būdavo] a- 
mi kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelną. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai

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

KILA AUKŠČIAU.
Čia įsigyti savus namus vra labai lenirva,

JUS GALITE PRADĖTI MOKĖDAMI KAD IR 
$10.00 Į .MĖNESĮ ir be jokių, jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant vietos 
ir gvaranluojami visoje Amerikoje žinomos Chicago Title 
and Trust Company.
Norint nudyt šitas..praparleš, .meldžiam pasimatyt su ma
nim,

Adam Markūnas
Lithuanian Dept. Sales Manager 

847 First National Bank Building

tas diena ant properčiu nuo 10 vai. 
rvto iki 9 vai. vakare.

Purk 1 toline — Cicero.

Labai paranku patiems atvažiuoti arba 
Automobilius tamsia atveš už dyką.

Jsigyk vieną šitų Rezidenciją Parkholme 
telefonuokite Cicero 225. 

ir tada tik suprasit jų vertę.

Aš ADOMAS A KAHAI^AUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai lubai sirgau per 3 metus, ouslahnėjęs pilvelis buvo. Dispe» 

‘da. nevinriimas pilvelio nusiabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervu n 
ibelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k«4 
begyvensiu Visur jieškojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje Ame 
••ikoj b už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitt»»ria, Kraujo valyto 
'n Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimu 
ninėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Nrauias išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
matizmas pranvko, diegliai uebebadl p<» krutinę. Vidurių rėžinuu 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgurdavau kas *• 
vaitė po buleli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar laučiucM 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge 
radėjislei ir hunm visiem savo draugam ir pažįstamiem «» toliai* 
4lsili«iuiais patariu uuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTTON J. Baltrenas. Prof.

1707 So. HaUted Si. Telephone Ganu! 6417 Chlcafo. UI

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

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.in. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madison St. 

11 rytų iki 7 vai. vak.

Minyky 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

‘‘NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago. III
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NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEW0

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS

Naiiįienot aina taNMam, Uskirlant 
uedėldienius. Leidtia Ben-
trovė, 1739 S. Halited St. Chicago, 
(U. — Telefoną*: Canal 1506.

Utshakomoji Kaina:
Ihlcafoja — paėta!
Ketins.....................
Pusei meto ...«••
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mSneai*i

Jdcagoja — wr n«4 
Viena kopija 
Savaitei ......... 
Mėnesiui ..............

Suvienytose Talstijosa, m Chicago), 
•ačtu:

Metrus ..................
Pusei meto .....
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnaaivi

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Vrderiu kartu atsakymu

ie.00
B.M 
1.86

... 1.45

.... 7B

..92
13

..... W

1.00
1.65

Apžvalgafcąįįj-   "g ~ ~r iai..Hr .~a
Lietuvos užsienių “minislte- 

nis” Voldermanas prisiuntė tau
tininkų ir klerikalų Ekzek aly
vini Komitetui į VVasingtoną 
šitokį dvi kąblegraini:

būtinai reikalinga yra ir bus 
širdingai apvertinta Ameri
kos Lietuvių finansinė pagal
ba. Visi fondai, kurie rinko 
pinigus Lietuvos reikalams, 
tegu siunčia pinigus per Cre- 
dit Lvonnais arba National 
City Bank ant vardo Lietu
vos 'laikos Delegacijos Pary
žiuj 
Y • •ciai.

Paskelbkite tai pla- 
£

Pasirašo —
Pirm. Voldemaras,

Tautos Tar. Vice-Pirm. 
Staugaitis.

2. — Liepos 4 d., 1919. — 
Lietuvos valdžia pirko 
“Lietuvos armijai įrengimo 
reikmenų. Pinigų labai rei
kia užmokėjimui už pirkinį. 
Pagalba tuojaus yra reikalin
ga. Siųskite visų fondų 
nigus.”

Pasirašo —
Pirm. Voldemaras.”

Kaip matote visų fondų
nigai yra reikalingi kariuome
nės laikvmui ir karės vedimui. »
Visų fondų! Didžiuma fondų 
pas mus buvo susitvėrę tik mųi 
karės nuken tėjusiems šelpti. 
Norima tuos pinigus gaut amu
nicijos pirkimui ir kitokiems 
karės reikalams.

pl

pi-

Iš vienos pusės be sustojimo 
kalbama apie ligas, badą ir var
gus Lietuvos gyventojų; kalba
ma, jog dešimtimis tūkstančių 
lietuvių esą išblaškyti Sibire il
ki tur ir jie verkdami norį grį
sti į Lietuvą, bet neturį ištek
liaus Taigi jeigu jau naudoti 
fondų pinigus, tai grąžinimui 
žmonių namo arba šelpimui 
kenčiančiųjų IJietuvoj, bet/ ne 
karės tikslams.

Lietuvos “valdžios” vedamo
ji karė eina nemažiau prieš re* 
voliucioluinius elementus, kaip 
ir prieš lenkus. Lietuviškos 
buržuazijos kare prieš Lenkijos 
buržuaziją darbininkai ir ūki
ninkai negali būt užinteresuoti. 
Tos dvi buržuaziji bile dieną 
gali susitaikyti, kaip tik revo- 
liucionines jiegos pradės didėt 
vienoj ir kitoj šalyj. •

Bet - lietuviškiems “valdinin
kams,” kurie stengiasi gaut pi
nigų kadir kokias sumas, nėra 
gėdos prašyt, kad ir Amerikos 
lietuvių fondai atiduotų pinigus 
ne tam, kam jie buvo renkami, 
o Lietuvos “valdžiai.” Ta “val
džia” įskolins Lietuvą ir sveti
mom šalim, kiek tik jie gaus
ir da nuo savųjų išgaus viską, mažiau negu $2,000.

Tečiaus Lietuvos gyverttojam iš New South Wala9’e bus nusta-1 gaus viduriai reikalauja. Aš ne

žinau, ką apie jį sako daktarai.
“Trečioji reikmena — rieba

lai. By-koki riebalai. AŠ, ga
vęs supuvusių lašinių brizą, ri
jau juos žalius, nebelaukdamas, 
kol juos išvirs. Eidamas gat- 
ve> kad pamatai vežimą, kur iš 
stebules išsisunkęs tepalas, be
matant imi svajot svarstyt: ka
žin, ar nebūtų, galima to tepalo 
valgyti?

“Mėsa.”

“Mėsos, palyginamai, jus ne
labai norėtumėt valgyt. Nieko 
kita negaudami, galit gaut mč- 
808 restorane. Bet kol prie jos 
priprasi t, jus klausite tarnauto
jo: r

—Kokia čia mėsa?
“Bet patarnautojas tik krei

vai pasižiūrės į jus ir atsakys:
“—Mėsa, ir tiek!
“Aš valgiau šuns mėsos, ka

tės mėsos ir, turbut žiurkių 
mėsos, bet jokiu budu negalima 
tos Dievo dovanos pamėgti ir 
visados stengiausi gaut geros 
arklienos.

“Paprastai mes gyvenome ar- 
| bala ir supuvusia džiovinta žu
vim, su blėkais viduj. Kas ką ga
li parduoti, visa kas supuvę. 
Išryto jus užsikaičiale samova- 
rą ir geriate šešias, septynias, as
tuonias stiklines karštos arba
tos, be cukraus. Pilvą išpučia 
ir jus bandote dirbti. Pusei va
landos praslinkus vanduo išga
ruoja iš kimo ir jų,s jaučiatės 
baisiausiai pavargę. Geriate vėl 
arbatos, ir vėl bandote dirbti. 
Pietums jus išvalgotc bliudą 
karšto vandens su įmestais į jį 
keliais kopūstų lapeliais, ir gali
te vėl dirbti kokį pusvalandį. 
Vakare imate pasmirdusią džio
vintą žuvį, numaukiate odą, iš
traukiate dublius Ur (kramtote 
kietą sūrią mėsą ir geriate ar
batos dar arbatos ir dar arbatos. 
Ir gerdami mąstote apie duoną.

Mažas šuniukas.

to naudos jokios. Įsiskolinę 
valdininkai vistiek liks išstumti 
iš vietų, gal nusineš gražaus 
turto su savim iš paskolų ir au
kų, o Lietuvos gyventojai bus 
tų šalių, kurios skolina jai.

True trunslation filed wlth the post- 
master nl Chicago, 111. July 18, 191!) 
as required by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

tyla pragyvenamoji darbininkų 
alga.

Ncw South Walca’o valdžia 
paskyrė tam tikrą tarybą, kuri 
turės ištirti suaugusių darbinin
kų ir darbininkių padėjimą. 
Mažiausi pragyvenamoji alga 
buvo nustatyta pereitais metais 
bet darbfininkai nepasitenkino 
jąja, Tos priežasties delei, val
džia turėjo antru kartu peržiū
rėti tą dalyką.

(žinios Intcrn. Labor Nows 
Service).

AUSTRALIJA.

Australios valdžia turi keblumų 
BU deportuojamu darbininku.

Sausio 8 d. liko areštuotas 
Qiveenslando vario kasyklų dar
bininkas, Paul Freeman. Pra
bėgus dviem savaitėm jį paso
dino į Amerikos laivą “Sono- 
mą,” kad deportavus į San Fra- 
cisko. Kada laivas sulojo Fris- 
co prieplaukoj1, Freeman atsi

Valstijų valdžia, neturėdama 
pakankamai žinių kas dėl jo 
tautybės, nusprendė jį grąžinti 
atgal į Australiją. Laivas su
grįžo i Australiją, bet valdžia 
atsisakė įsileisti Freemaną ir 
pasiuntė jį atgal į San Francis- 
ko. Tečiau Sonoma antru kar
tu persivežė Freemaną į Sidney, 
Australijoj. Freeman randasi 
ant laivo, kadangi valdžia pasi
ryžo nieku budu neįsileisti jo 
ir grąžinti jį Amerikon trečiu 
atveju. Laivų kompanija už-

Freemano ir dės visas pašilu il
gas, kad palikus jį Australijoj. 
Reikia pasakyti, kad valdžia ap
mokėjo kompanijai tik už vie
ną |HTvcžimą. Visus kitus sy
kius jį turėjo vežti EiSecmailą 
už dyką. Kad išreiškus savo 
protestą, Freeman nutarė ba

dauti. Manoma, kad tai pri
vers valdžią paliuosuoti jį. Bet 
kaip valdžia pasielgs paro
dys ateitis. Tečiaus yra prie
žasčių tikėli, kad badarimo 
streikas pasiseks. Žmonės la
bai pasipiktinę tokiu valdžios

'karyba nukala uja kad Frec- 
man butų paliuosuotas. Miesto 
salėj laikoma vieši susirinki
mai, kur smerkimą valdžios ne

Freeman sako, kad jis esąs 
Anglijos pavaldinys. Jo gimi
mo vieta esanti Kanada . Esą 
jis niekuomet nebuvęs agitato
rius arba organizatorius kokios 
nors unijos. Australijon altvy- 
kęs aštuoni metai atgal ir visą 
laiką dirbęs vario kasyklose. 
Jis ir jNits nežinąs už ką jį areš
tavo, nes mililarinė valdžia ne
paskelbusi apkaltinimų. Jo ma
nymu, lai esąs konkurentų dar
bas. Mat, jam pasisekė surasti 
vi< tas, kur randasi nemažai va
rio. Tai kasyklų sindikatai su- 
galvojo nebūtų daiktų, kad tuo 
keliu deportavus jį ir prašali
nus jį sau iš kelio. Greičiausia 
tai ir esanti tikroji priežastis jo 
deportavimo. Esą jis nebijąs 
stoti teisman, kad atsakius į ap
kaltinimus. Jis tik ir norįs, 
kad jam butų suteikta progos 
stoti teicman.

Queenslando valdžia pasiūlė 
darbininkams pigių 

butų.

Que< nslando darbininkų val
džia sumanė statyti nuosavių 
namų, kad tuo Ib'iidn palengvi
nus darbininkams įsigyti pi
gesnių butų. Mokėki bus reika
laujama tik 5 nuošimčiai namų 
vertės. Sakysime, jeigu namas 
kaštuos $3,000, tai darbininkas 
turės mokėti $150 į metus. Mo
kama kas savaitę. Tas suma
nymas paliečia lik tuos
niūkūs, kurie uždirba į midus

darbi-

ANGLIJA.
Darbininkų laimėjimai.

Birželio 25. — Apie pusę mi- 
lioną medvilnių dirMuvių ope
ratoriai metę darbą, kuomet 
kompanija atsisakė su jais tar
ties. Buvo pareikalauta 46l/o 
vai. darbo savaitės ir pakėlimo 
algos ant 30%. Paskui sutiko 
luiit 25% algos pakėllimo. IŠ- 
pradžių darbdaviai atsisakė ve
sti kokias nors derybas su dar
bininkais. Bet kuomet kįlo 
stivikas, darbadaviai nusileido. 
Jie pasiūlė 48 valandų darbo sa
vaitę ir pakėlimą algos ant 30 
nuoš. Manoma, kad darbinin
kai priims tas išlygas. Sutar
tis busianlti padaryta 18 mėne
sių.

Anglių komisija paskelbė sa
vo raportą. Geriau sakant, pa
skelbta keturi raportai. Dvie
juose raportuose rekomenduo
jama, kad anglių kasyklos bu
tų nacionalizuotos. Ir visuose 
raportuose išreiškiama ta nuo
monė, kad privatinė kasyklų 
nuosavybė turi būti panaikinta. 
Valdžia turinti kontroliuoti ka
syklas. Bet tikroji kova1 kils

kilius kas dėl atlyginimo už ka
syklas ir jų kontrolę. Darlhi- 
ninkai supčanlamas daiktas, ki
taip žiuri į tuos dalykus, negul 
likusieji komisijos nariai. Bell 
Rcbert Smillie sako: “Atsiek
tieji rezultatai yra didelis dar
bininkų laimėjimas ir pąžymia 
naują kryjksnį jų judėjime!”

Bulvaru eidamas susitikau 
mažą šuniuką — vienintelį gy
vą šuniuką, kurį man kadaise 
teko matyt palaidą bėgiojant 
Rusijos mieste. Jis buvo labai

Truc translaūon nieci with tlie post- 
master at Chicagę, III. July 18, 1919 

rcquircd by the act of Oct. 6,1917

Badas Rusijoj.
as

Žinomas Amerikos karikatū
ristas ir publicistas, Robcrt Mi- 
nor, kuriam ilgą laiką teko 
pabuvoti Rusijoj, ir kurs nese
nai buvo Amerikos karines vy
riausybės areštuotas tariamai už 
bolševistinę agitaciją tarp Ame- 
rij/bs ekspedicijos kareivių Rei
no provincijoj, laikraštyj Call, 
birželio 16, rašo apie badą Ru
sijoj šitaip: *

“Bado šmėkla palengva slin
ko ant Rusijos. Maisto rupini- 
mo aparatas buvo jau sugedęs 
dar carui viešpataujant; Keren- 
skiui valdant virto dar blogiau, 
o dabar žmonės tiesiai badu 
miršta.

“Ar jus žinote, kas yra duo
na? Iki tol aš to nežinojau. 
Žmogus visą dieną tik ir temąs- 
tai apie duoną, o naktį pabudęs 
vėl stengiesi atsiminti, kokį ka
daise turėjo duona skonį. Ir imi 
svajot, ar nebūtų galima surasti 
ką-nors, kas galėtų pavaduoti 
duoną. Nuo to nuolatinio mąs
tymo vien tik apie tą patį daly
ką net skaudu pasidaro, ir vis 
dėlto negali sugalvoti, kas butų 
galima valgyt duonos vietoj.

Duona, cukrus, riebalai.
“Tą viena lik lemąstai — duo

nos, juodos duonos, baltos duo
nos — bet kokios duonos, by- 
tik duonos, duonos, duonos — 
kol nuo tos įkyrios, nca(laidžios 
ir vienintelės minties žmogus 
kuone kvaišt pradedi.

“Paskui seka cukrus — ta
antroji vyriausioji gyvenimo1 maistas, jie'turi daugiau kaip 
reikmena. Cukraus patįs žmo- 90 nuošimčių vandens. Bulvės sėjote, tą turite pjauti.

jau į jį, o jis į manė. Užžavėjo 
mane. Aiškiai mačiau išsikišu
sius šunyčio šonkaulius. Butų 
neblogų “dog chopsų”. Įsivaiz
dinau net, kaip kepami garuo
ja ir kvepia, ir kaip aš jų ra
gauju. Ėmiau skaityt jo šon
kaulius pro pridžiūvusią ant jų 
odą. šunytis priėjo arčiau prie 
manęs, apuosto mano blauzdas 
ir apsilaižė. Mat, aš buvau jam 
mėsa.
“Vargšas šunelis, tu mėsa, ir aš- 
— mėsa!

‘•‘Duonaėdros^1*

usi ‘duonaėdras*. Jų susitiksi 
vieną iš dvidešimties, ar gal iš 
penkiolikos. Ir tokius, kur duo
nos valgę, pažinsi dagi už šim
to žingsnių. Jie visai kitaip at
rodo; jie ir eina kitaip; kalbant, 
jų balsas stiprus, kitaip skam
ba ir mainosi sulig reikalu. Ki
tų balsai be Jokio skambumo, 
niekados nesimaino, o jeigu no
ri kiek labiau balsą pakelti, lai 
išeina tik klykimas.

Tverskojoj gatvėj mačiau du 
‘duonaėdras* einančius šankiu 
žingsniu. Vienas jų valgė o- 
buolį. Įdurmu paskui sekė su
nykęs, kai giltinė, žmogelis ne
tvirtu, šlitinėjamu žingsniu, a- 
kis neramiai įbedęs į kito val
gomąjį obuolį. Geroką varstą 
sekiau paskui tą keistą procesi
ją, ir kad valgi tįsis numetė gat
vėn apgraužtą šerdį, perkarė-

siimti.
“Bet matyt, tai buvo visai iš

badėjęs, dėl bado pakvaišęs su
tvėrimas. Obuoliai ne koks

I geriau. Bulvę suvalgęs žmo
gus jauties beveik taip, kaip 
kad butum duonos valgęs, bent 
pusei valandos. Rodos, ir nuga 
rą gali ištiesti.

Pavogė — bulvę.
“Vieną kartą kaimyno bute 

mačiau ant stalo dvi bulves, ir 
papasakojau apie tai vienam pas 
mane atsilankiusiam savo prie- 
teliui. Jis kažinko pasidarė la
bai neramus, ir atsisveikinęs 
greitai išėjo. Neužilgo betgi 
vėl sugrįžo ir pasisakė, kad jis 
buvęs kaimyno namuose ir, 
nieko neradęs viduj, vieną bul
vę suvalgęs, — tik vieną. Tą 
patį vakarą jis nuėjęs vėl pas 
kaimyną atsiprašė, kad jo bul
vę suvalgęs.

“Rusija šiandie, kiek aš ži
nau, tai vienintelė šalis, kur už 
vogimą mirtim baudžia. Spe
kuliavimas maistu taipjau, su
lig įstatymu, yra piktadarybė, 
už kurią kailininkas baudžia
mas mirties bausme.”

Prilipote jus, kairiasparniai, 
liepto galą, kaip anas oželis. Da
bar nei šaukti, nei plaukti.

Revoliucija ir lietus

Yra 
negali

Tai

spėka, su kuria žmonės 
kovoti.
gamtos spėka.

Laikas nuo laiko išsiveržia
ugniakalniai, ir tūkstančiai 
žmonių žūsta.

Arba vėl — ištinka žemes d re 
liejimas, ir laikiausi miestai vir
sta griuvėsiais.

Kas neatsimena San Francis- 
co miesto liūdnos istorijos

Anais melais išdidus, turtin
gas miestas virto krūva plytų, 
akmenų ir apdegusių medžių...

Žmonės turėjo nusilenkti 
prieš tą rustų gamtos apsireiš-

Pastabos
Seniau visi buvo socialistai; 

paskiau kaikuric jų pasivadino 
bolševikais; dhr paskiau — 
komunistais; o dabar jie save 
vadina kairiuoju sparnu.

Mat, tiems “socialistams” ne 
pati socializmo idėja svarbu, 
bet vardai, vardai, vardai. Ir da
bar jie pasiruošę visą atiduoti, 
kad lik Socialistų Partiją iš
vertus kairiuoju sparnu.

Kilus socialistus tie vardų 
gaudytojai pravardžiuoja: so- 
cialpalriolais, socialiniųvilkais, 

socialjudošiais ir šimtais kitų 
vardų. Jie patįs vardus duoda, 
užtat ir kiliems jų nesigaili — 
vardų kalikai.

vienameTie vardagai 
savo lape rašo:

“Sumuštųjų šalių buržuazija 
yra beveik bespėkė; jinai pati 
savo vardu nė nedrįsta vesti ko
vą delei kapitalizmo išgelbėja 
nio. Tą darbą viešai varyti ji
nai pavedė sociališdavikams, ir 
da nežino, kuomet ji pati galės 
vėl pasiimti į savo rankas.”

Tai matote, kokie tie social- 
išdavikai galingi; be niekur nie
ko ,o jau turi savo rankose vi-

Nusilenkti be murmėjimo.
Nebuvo rašoma nė jokių pro

testų, ne buvo daroma nė jokių 
demonstracijų.

Tuo visvien nieko neatsieksi.
Tokių tai liūdnų faktų pasitai

ko šiame “geriausiame iš visų 
galimų pasaulių”...

O šįmet gamtos stichijai buvo 
kinta sulošti neapsakomai bai
sų dalyką kairiesiems. \

Tą “tragediją” iškėlė aikštėn 
jų “buvęs” draugas.

Aną dieną Jefferson miške į- 
vyko didelis mitingas.

Ir kairieji prisiminė prabėgu
sias dienas, kuomet visi sykiu 
kovojo prieš baisų priešą so
čia 1-pa trio lūs.. .

Ten buvo prieita prie neapsa
komai svarbių išvedimų.

Prie lokių išvedimų, sulyg ku 
rių, parapijom), kaipo darbinin
ko, interesai skiriasi nuo kairio
jo revoliucionieriaus interesų.

Taip dalykams stovint, nėra 
nė mažiausios prasmės organi
zuoti dorbininkus.

Pasaulis privalo /priklausyt,li 
kairiesiems.

■r,‘Tilri blili įsteigta kulriąjų dik 
ta t ura.

Ir ta diktatūra butų jau buvu
si įsteigta, jeigu...

Bet geriau paklausykite bu-

♦ * *
kųs iš to kairiojo sparno! Jie 
moka ir apmesti ir atausti ir 
vis išeina kairiasparniškai...

Jie sako, kad tie kairiaspar
niai, tai esą “visi gyvieji socia
listai.” O kiti socialistai, turbūt 
yra negyvi. Bet kaip galėjo 
ta buržuazija atiduoti visą savo 
galybę tiems negyviems social- 
išdavikams (kas ne kairiaspar
nis, tas social-išdavikas) ?

Kalbėdamas apie social-išda- 
vikus, tas kairiasparnis sako:

“Jie steigia savo apšvietos 
kliubus, arba lietuviškus Soc. 
Pa r t. skyrius. Ten tik sauja- 
lės nepripažintų pranašų.”

Matytai kairiasparniai mano, 
kad jie yra kieno tai pripažinti 
pranašai.

Galų-galc sako, kad “musų 
kelias sunkus ir dygiuotas”.

Na, ir kodėl taip jau jums, 
ka^aiparnlaji, (nusiminti? Sa
kote, kad jus, tai minia svieto 
— šimtai ir tuksiančiai 
taip jau drebat. Ar ir vėl pa
malę guzikuolą dėdę dumsit pro 
surpaipes?

Norėjot užvaldyti SocĮialistų 
Partiją — gavot per kepurę. Su 
pamėgimu kalbėjote, kad reikia 
mesti laukan iš LSS. “socialpat- 
riotus”, patįs pasijulot išmesti 
beesą. Kitiems duobę kasėt, pa
tįs į ją įkritot. Dabar 'kaltinai 
kitus, patįs būdami kaili. Ką

riųjų “revoliucijas,” ar ne?
Jei taip, tai iii kairiųjų “revo- 

iliucfoniškas? vefikimas „ i|icko’ 
negelbės.

Ant tų gamtos apsireiškimų 
vargiai bus galima uždėti kai
riųjų “diktatūrą!”...

— K. Sėjikas.

C* I B 1'UI MM'II .M'l'ntTtl'tlR1 ’l1 o 
'Sveikatos Skyrius

NUXATED IRON.

—Draugai iš kairės tikrino, 
kad dabar ne laikas užsiimti 
darbininkų organizavimu. Esą, 
revoliucija čiapot. Ne šiandie, 
lai ryto ji Turėsianti įvykti... 
Aš laukiau vieną mėnesį, kitą, 
trečią, ketvirtą, — o revoliuci
jos kaip nėra, taip nėra. Galop, 
pritrukęs kantrybės klausiu vie
no draugo iš kairės: “Gerasai, 
pasakyk man, kada įvyks revo
liucija ir bus įsteigta proletaro 
diktatūra?” Ir kairysis draugas 
atsako:

“Ak, šįmet mums liko iškirs
tas piktas šposas! Dalykas, 
drauge, šiai koks: revoliucija tu 
rėjo įvykti gegužės 1 dieną, bet 
nelaimė, tą dieną pradėjo lyti... 
Na, ir jokių revoliucijų nebebu
vo galima kelti....... ”

Žiūrėkite, kokių šposų gamta 
krečia!

Paskui buvęs draugas dar 
pridūrė: 4

—Bet aš užtikrinu kairiuo
sius, kad neorganizuojant dar
bininkų nepasiseks padaryti re
voliucijos ir ateinančių metų ge
gužės 1 d., nežiūrint to, ar ta 
diena bus lietinga ar saulėta...

Kaip matote, visa lai susideda 
prie neapsakomai svarbaus klan 
simo:

Ar lietus daro intakos į kai-

Kada publiškas žmogus sako, 
jog tas ar kitas daiktas yra ge
ras, minios atida lieka atkreip
ta išbandyti tą daiktą. Pav., ak
torės parfiumė, muilų ir milte
lių kompanijoms už pinigus ar 
ką kitą sutinka duot savo vardą 
dėl paskelbimo, jog jos vartoja 
tos ar kitos kompanijos pro
duktus, kaipo geriausius. Spor
to vardas gaunamas dėl garsi
nimo, jog jis ruko žinomą taba
ką ir lt. Iki 1916 metų niekas ne
žinojo, jog Jess Willard geria 
nuxated iron, kuris taip plačiai 
garsinamas laikraščiuose. Jes 
Willard, kaip žinia, sukumsčia- 
vo čempioną negrą, Jack Jobn- 
soną 1916 m. ir liko skaitomas 
geriausiu ir stipriausiu kmnšto- 
rųim Amerikoje. Tuoj po to, 
kompanija, kuri išdirba nuxa- 
ted iron, pradėjo skelbti prie sa
vo apgarsinimų Willardo šito
kį pripažinimą: /*

“Aš tankiai ėmiau nuxalcd 
iron ir aš ypatingai skelbiau, 
kad liuosai imtų geležį visi tie, 
kurie nori įgyti didelį fizišką ir 
protišką stiprumą. Be jo aš esu 
tikras, kad aš nebūčiau galėjęs 
sumušti Jack Johnson taip pil
nai ir taip lengvai, kaip aš pa
dariau, ir kol aš lavinaus pas 
Frank Moran muštis, aš regu
liariai ėmiau Nuxated Iron, ir., 
aš esu tikras, kad ji buvo svar
biausiu faktorium mano išlai- 
mėjime muštynių taip lengvai.”

Dabar, kaip girdėjote, čem
pionas Dempsey ėmė ir visai 
lengvai sumušė “geležinį” bili
ardą Toledoj. Turbut, Willard 
užmiršo reguliariai imti nuxa- 
ted iron. Gal dabar Dempsey 
pasiskelbs ėmęs labai daug ge
ležies, kuomet biliardo ėmimas 
jam negelbėjo.

6 milionai mirė nuo influenzos.

Sveikatos komisionierius In
dijoj, majoras Norton bhicb, 
savo raporte praneša, kad minė- 
toj šalyj pereitais metais nuo 
influenzos išmirė 6 milionai 
žmonių. Kas link kariuomenės, 
lai Anglijos kareivių tarpe mir
čių buvę, daugiau, negu pas vie
los kareivius.

— Dr. A. Montvidas.

Redakcijos Atsakymai Į
Kalnakasiui, Terre liauto.
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(Tą»n nuo Dino pusi.)

kan, tai .jie nenorėję prisiimti 
suodinąją žmogystą.

Ei, kur tu? — riktelėję po
nai konduktoriai. — čia ne li
nijos susirinkimas... Pas Mel- 
tlažį, gerasai, eik pas Meldažį!

Suodinoji žmogysta nukurus į 
dvidešimts trečią pleisų. Strei
kininkams tik to ir tereikėję: 
Žmoguty tuoj nusivedę į Melda
žio svetainę ir įrašę unijon. >

—Ar daug ten jusų yra? — 
į|drtę|s vjeiias Imi jis tas. ^Žmo
gysta nusibraukusį prakaitą ir 
atsakius:

Nežinau... nedaug. Tams
tos ĮMitįs sužinosite, o dabar lei
skite man užsimokėti. Aš dabar 
noriu būti

Dėdės

Kažkoks

unijistu...
pralošė “reisą.“
juokdaris panorėjo

iškirsti dėdėms šposą. Jisai pa
skambinęs jiems apie suodino-

■■■čia bet
gi koki tai nesusipratėliai iš 
būrio slrcikicrių, pradėjo mety
ti akmenimis į dirbtuvės lan
gus, kad išbaidžius skebus. 
Bet tuoj pribuvo kupinas veži
mas dėdžių ir visus išvaikė.

Streikas elektros darbininkų.

National Stamping and Elec
tric Works Co., 424 Clinton St., 
darbininkai streikuoja . Brika-' 
luaja 44 vai. savitės, unijos pri-1 
pažinimo ir geresnių mokesčių.' 
Pirmiau* čia dirbo po 10 vai. 
dienoj.

i Skelbia lokautą namą iCnndv Co tBrbtuvf9 
statytojams.

ŠIMTAS TUKSTANŽIŲ DARBI
NINKŲ NETEKSIĄ DARBO.

Bet didžiuma jų jau streikuoja.

Namų sta lytoj ų-kon traktorių 
associacija nutarė apsidirbti su 
“raudonuoju pavojumi”. Ji 
rengiasi paskelbti savo darbi
ninkams lokautą. Delei to virš 
šimtas tūkstančių darbininkų 
neteksią darbo, kadangi jie 
klausą “raudonųjų agitatorių” 
ir reikalaują padidinti algas. 
Darbininkų reikalavimas esąs 
“visai nežmoniškas;” jeigu jį 
išpildyti — kontraktoriai turėtų 
nusibankrutyti.

Bet ištikrųjų tai yra pastanga 
sulaužyti darbininkų organiza- 

I ciją ir numušti jiems algas. 
! Kontraktoriai, remiami parsida-

— Mėta.1

LAIVŲ STATYTOJAI NERI
MAUJA.

Kompanija grūmoja lokautu.

Chicago Sliipbuilding kom
panijos darbi įlinkai nerimauja.

O JIV 11,0 .

stos žmogystos priepuoli.. Bet r vus*u’s u,lMU vadais, norį 
dėdės pralobę “reisą**: kol pamokyti ‘'radikaliuosius ne-

djntų algas nuo 25 iki 50 nuo
šimčių, priešingai jie mėsių dar

Kiekviena Moteris gerbia
Gražiai Pasirėdžiusį Vyrą

Ar Vaiką!

aįvykę iki Meldažio svetainės, 
suodinoji žmogysta jau buvo 
Auūjistas. O unijistų McCor- 
miekui tuo tarpu nereikia, nes 
jie reikalauja didesnių algų ir, 
kas svarbiausia, pripažinimo li
nijos! Patroika ir dėdės turė
jo grįžti atgal ir laukti kito, gal 
tokio jau nepasekmingo, “čen- 
ciaus-’.

įmūramas,” kuriems esą vis ne
gana, kurie vis ryžtasi gaut di
desnių algų. O pirmiausia nori
ma pasmaugti dhilydžių unijų, 
kuri turi apie 20,000 narių ir 
skaitosi tvirčiausia namų staty
tojų unija. Antra, po dailydžių, 
seku mūrininkų unija su apie 
15,000 narių ir paprastųjų “juo-

si;;tyli. Josios prezidentas vie
šai apreiškė, kad jeigu darbi-

ja paskelbsianti lokautą.

ARGOS ŽUDEIKŲ DARBAI 
AIŠKĖJA.

Lokautas — humbugas — sako 
streikininkai.

18,000 narių. Šitas unijas taigi 
bus bandoma pasmaugti. Jose, 
pasak kontraktorių asociacijos,

Sątidė į minią be jokio reikalo.

Jie sa- 
paprastas — 

Mes žiome, kad

Paskclbtasai kompanijos lo
kautas darbininkų nė kiek ne
nugąsdino. Priešingai, 
ko, kad tai esąs

,humbugas. -
McCormickas geras žmogus — 
juokauja darbininkai. Jis pasi
gailės musu, priims atgal ir 
dagi išpildys visus musų reika
lavimus... Kur jis, biednas, 
gaus tiek daug skebų — septy- 
nioliką tūkstančių!

Du trečdaliai unijistų.

Meldažio svetainėj dabar di
džiausias “šurum-buriiin.” Nuo 
ankstaus ryto iki vakarui mitin
gai, mitingai ir mitingai. Dar
bininkai vienas už kito stoja 
unijon. Kiek teko patirti, du 
trečdaliu visų International 
Ibirvester kompanijos darbinin
kų jau esą unijistai. — O kada 
mes suorganizuosime visus — 
pasakė vienas organizatorių — 
pons McCormickas tikrai žinos, 
jogei mes norime darbo... Ir 
duos jį nuims kaipo unijistains!

Darbininkų, ir ypač lietuvių 
upas kuogeriausias. Tik jie nu-

jų agitatorių,“ kurie kursto dar
bininkus prie suįručių, ir tuo 
statų pavojyn visų namų staty
mo industriją.

Ar samdytojai - kontrakto- 
riai išpildys savo grūmojimą, 
ar jie tikrai paskelbs lokautą, 
dar nežinia. Vis dėlto, vargiai 
jiems pavyks atsiekti tikslo. Vie 
na, kad namų statytojų unijos 
yra tvirtai susiorganizavę, o 
antra, — didžiuma darbininkų 
— (lailydės etc. - 
nedirba. Kitais
streikuoja už padidinimą algų.

Pažiūrėsime.

Kompanijos pasamdytųjų ir 
paviečio šerifo pasiųstieji “tvar
kos dabotojų“ žygiai Argoj jau 
pradeda aiškėti. Valstijos 
prokuroras lloyiie vakar be ki
ta pranešė, kad skerdynes, ku
rias tie “tvarkos dabotojai“ bu
vo surengę, buvo surengtos su
kiniai. “šaudyti į minią nebu
vo jokio reikalo” — pasakė 
lloyne. Dar daugiau, pasirodo, 
kad “kas nors“ turįs si 
reikiamą fondą “tepimui’ 
kur padės Corn Products

jau ir dabar 
žodžiais — kų jos darbininkų streike.

Saldainių dirbėjų streikas

PRADĖJO TYRINĖJIMĄ
GO SKERDYNĖS.

tų, 
Refi- 
tvar-

AR-,

stoka. Girdi, vis lenkiškai ir 
lenkiškai. O daugelis jų len
kiškai nesuprantą. Gerai, bet 
tuo jie patįs turi pasirūpinti. 
Kalbėtojų Chicagojc nestoka.

— Rep.

PADIDINO MOKYTOJAMS 
ALGAS.

Naujienose jau buvo praneš
ta, kad kai kur saldainių dar
bininkai pergalėjo savo bosus, 
—. laimėjo 44 vai. darbo sa
vaitę ir didesnes algas. Bet tai 
nevisur. Darbdaviai sutiko 
taip padaryti tik keliose dirb
tuvėse. Dauguma kompanijų 
tečiaus dar vis laikosi ir nenor 
tartis su ilarbininkais. Darbi
ninkai irgjii laikosi vienybės ir 
nė nemano nusileisti. Skobų 
jei bent ir yra tai nedaugiau- 
sia; ir nokite kitur, kaip lik No- 
velty kom\|xmijoj. Jau didžiu
ma darbininkų susirašę į “Gan
dy Workers Uniją”. Streikuo
jantis laiko savo susirinkimus 
kasdiena 9 vai. ryto Bricklay- 
ers salėje, ant Monroe ir Peo-

Vajlstijo® prokuroro pagelbi- 
ninkas, Duval,'pagalios pradėjo 
tardyti Corn Refiring kompa
nijos paisa-nidytus žudeikas, kur 
1 tek laiko atgal nušovė tris 
slcrikininkus (jų tarpe vieną 
lietuvį), o apie penkiasdešimts 
kilu biauriai sumušė ar pnšo-

Pažiūrėsime, ar įstatymu da
botojai suras tuos nepabėgusius 

i žudeikas.

Lietuvių Rateliuose.
BRIDGEPORT

žinios-žinelės.

tarė padidinti mokytojų algas. 
Nuo dabar mažiausia mokytojų 
alga bus 1,000 dol. metams.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS’'

Negana to. Darbininkai tan
kiai daro parodavimus gatvė
mis ir prie tų dirbtuvių, kur 
randasi - vienas - kitas slreik- 
lauža.

Liejios 16 d., buvo sterikinin- 
kų paroda Peoria ir Harrison 
gatvėse prie Cracker Jaks ir

Automobiliu važinėtis neblo
ga. Bet kuomet jis “stokina“ 

daugiau negu bėda. Anava, 
liepos penkioliktąją tūli dženlel- 
monai važiavo Enieraldaune, o 
kiti trįsdešimts pirmąja. 'Lies 
kampu abudu automobiliai 
“kolidino*. Vienas automobi
lius buvo gerokai aplaužytas, o' Priežastis turbūt ta, kad susi- 
anlrąjį taip jau reikėję tempti' rinkimas buvo šauktas į 9-to

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimy Iš
gydyta, Jeigu gydys teisingai. Aš per daug įne

rtų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri

rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHŪN, M. D.
35 Sa Dearborn St

(Kampu Monro#) .
Kambary* 307.

VAIANDOS 0 iki 8 LnlCflVO
Nedaliomis 10 iki 1. VUIVagv

z

Jei nebūtų dėl moterų, lai visai mažas 
reikalavimas dėl Gražių Vyriškų Dra
bužių.

Ar lai netiesa, kad kiekvienas vyras 
nori gražiai •apsirengti, kad Įtikus savo 
pačiai ar mylimai? ir ar ne kiekviena 
molina su pasididžiavimu žiuri į SAVO 
vaiką — dideli ar mažiuką, gražiai apsi
rėdžiusi? ’•
Bukite Dailus ir Vėsus Dėvėda

mas Featherweight Siutus.
(Lengvi kaip plunksna)

Jus čia rasite didelį pasirinkimą Vyriš-% 
kų Ėeathersveight Siutų, gražiai pasiūti 
iš populiariškų materijų — iš vienos ar 
abiejų pusių segami — su diržais ar tie
saus liemeniu kirpimo, kaina nuo $10.00 
iki $25.00.

Vaikų SkaU)ia»mi Siutai.
Del jūsų mažųjų vaikučių (2 iki K me

lų) mulus skalbiami Siutukai — Oliver 
Twist ir paprastos mados — šaunus pa
sirinkimas malerijolo ir pavidalų — EX- 
Tl< A GEROS VERTES tiktai po $1.95.

Ik‘i jūsų vaiku nuo 8 iki 16 metų, jums 
yra siūloma vėsus Palm Beaeh 'Siutai 
dabartiniam išpardavimui nuo $7.50 iki 
$14.50. ...

Ateikite ir pavėlinkite mums parodyti jums 
kokias puikias drapanas mes pardavinėjame 
už prienainas kainas. Jus visuomet esate 
kviečiami alsilankylii čia, jei pirkaite ariic.

(Saugokite Savo Akis)Penkios .

minutės

Dr. A. R. Bluraenthal

State gat. Į 
i 

ant

Madison

“KIEKVIENO

COLIO

DRAPANŲ

SANKROVA“

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
i Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam
■ y pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at

9 U kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo lt) iki 11| dieną 
4619 S. Ashland av. kamp.47sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6137

nuo

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

Gydymas visą akiu, ausy no
sies ir gerkles hgy. Po priežiūra 
Dr. P. A. Gravcs specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po piety.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Plalt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą.

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

MADISON IR HALSTED STREETS

turėsią būt socialistų kontrolėj. 
Ketvirtosios ’kaii'iasparniains 
tai labai nemėgti. Ištikro!

Andais įėjęs lietuviško misio
nieriaus hėadųuarterin tariau:

Milionicriams dirbti liepei-

—Aliu, tamsta, — atsake ji
sai
Pats inokinuosi, kad, reikalui c- 
sant, galėčiau būti ir nemilio- 
nierium. Tamsta žinai Brosų

aš naujos gadynės

- Tai kas, kad žirniu?
Proletariato diktatūros jis 

jau nebebijo!
—Bet jis nedirba.

Jis atidirbo Kuko konferen
cijoj.. .

—O tamsta — kada?
—Ve, kada išparduosiu šilą 

tūkstantį Naujienų ir tris Degtu
kus.

Iš didelio debesio maža lie
taus. Iš didelio “brolių” tauti
ninką “seimo” dar menkesnes 
pasekmės. Andais vienos tau
tiškos sosaidčs lyderis apreiškė:

-- Duosiu savo sosaidei įneši
ma atsimosi nuo tautiškos sro-<7

- Kodėl? — pasidrąsinęs pa
klausiau.

--Tada busime laisvi nuo visų 
proporeionališkų bilų.

—- Kimsas.

ROSELAND

Susirinkimas.

Liepos 13 dieną Aušros kam
bariuose buvo LSS. 137 kuopos 
mėn. susirinkimas. šį kartą 
narių atsilankė lik apie 40

į “reperšapį“. Džentelmenai iš
liko sveiki.

Lą patį vakarą daugelis “priš- 
portiecių” turėjo šabus: buvo 
pasigadinę elektros pervados, 
tai tie, ką “juzina” vien tik ele
ktrą, buvo priversti tenkinties 

žvakėmis. — Gvaizdikas.K
-----/-------

Ketvirtosios kairiasparniai 
nusiminę*. Nugi, jei kaip, tai 
jie turėsią pasiduoti tiems — 
kad juds kur — socialistams. 
Wardo organizacija gavo čarte- 
rį, tai dabar, kairiasparniai, ka- 
dir busią priimti atgal į partiją,

\vardo socialistų svct.(inat LSS. 
137 kp. ten visada laikydavo), 
bet susirinkus radome užimtą 
kilų. Mal, jie nepranešę mums 
išraudavo svetainę dėl Sunday 
scbool. tai ir prisiė jo j ieškoti ki
tur. Užžiurėlojas paaiškino lik 
kad mes turime kreiptis į “kėni 
peili” komitetą gal vgl gau
site. Nariai neužganėdinti ir 

| iškinko koniilelą buradyiuiii 
svetainės.

Nutarta surengti vakarą pa
minėjimui 10-ties melų kp. gy
vavimo sukaktuvių.

Žarijos platintoji) išrinkta dg. 
Bazanskas. Prisirašė 2 nauji

nariai.
Tūli Boselando koresponden

tai nepatenkinti drg. šarkuno

vinie. Gal būt rašiusiems nbpa- 
tiko, bet didžiuma kp. narių už
ganėdinti. Dar reikia priminti, 
kad tą dieną sumesta dešimts 
dolerių aukų Žarijos naudai.

— Kp. koresp.

KAIRIŲJŲ“ SUSIRINKIMAS.

Praeitą subatą, liepos 12, Do- 
uglas Park Auditoriume “kairie
ji” surengė protesto susirinki
mą užprotestuoti dėl padaryto
sios kratos “ambasadoriaus”, d. 
Martcnso, biure, New Yorke. 
Susriinkimui pirmininkavo dak
taras Kapnagelis. Jis pats irgi 
pasakė trumpą parkalbėlę ir pa
kvietė susirinkusius išreikšti pa
garbos (atsistojimu) nušautiem 
sičius Argo streikininkams. Vė
liau kalbėjo “Komunisto” rd- 
daklorius, tūlas Bėk, iš Detroi
to. Pagyręs Bušų komunistus, 
jis atsikreipė prieš “kapitalisti
nes valdžias ir Socialistų Parti
ją” kitaip tariant josios Pildomą 
jį Komitetą, kuris atėmęs čarte- 
rį visai Michigano valstijos or
ganizacijai ir suspendavęs sep
tynias svetimkalbių federacijas.

Antras kalbėjo Andriulevi-f 
čius, lietuviškai. Jo “kalba” vi
siems žinoma. Bet šį kartą jam 
ypatingai nesimezgė. Išrodė nc- 

} svietiškai nerviškas. Bet gi ra 
{ir taip, kad jis drįso pasirodyti

Trečias kalbėjo Sloklitskis— 
labai karšiai“.

Vėliau padainuota, keliūtas 
darbininkiškų dainelių ir parink
ta aukų. Kiek surinkta — nepa
tyriau. / ' — Buvęs.

PAGAVO TURTINKĄ SUKČIŲ.

Iš Vancouycr, Canados, gauta 
žinių, jogei ten tapo areštuotas 
tūlas John W. Warthingtonas, 
buvęs chicagielis, kurio jau se
nai jieškojo federaliai ir valsti
jos valdininkai. Warlbingto- 
nas kaltinamas darymu biznio 
vogtomis nuosavybėmis — lais
vės bondsais ir U. Jieškomasai 
pagautas sėdant ant laivo, ku
riuo jisai manė pasprukti Japo
nijoj). Jisai bus sugrąžintas 
CJucagon.

FARMOS
DR. M. HERZMAN

Jau lik kelios yra likę ant musų 
lietuvių kolionijos, kur yra bažny
čia, mokykla ir visokių dirbtuvių, į 
taipgi arti prie Chicagos kur galite i 
dirbti, o gyventi ant faunos, kur y- 
ra lyras ir sveikas oras, kur galite . 
turite' visokių daržovių ir šviežaus 
pieno ir savo karvių, ir tt.

Mes būtinai turime baig
ti išparduoti šių subdiviziję, 
užtai parduosime 
$290 už akerį.

tik po

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

<$175 pi ui- 
mokėti tik 

Pirkite žemės

Atsišaukite arba rašykite reika
laudami pilnų informacijų.

F. J. SCIBIOR
Room 40

106 N. La Šalie Street,
Bez. 2016 Armitage Avenue, 

Tel. Armitage 1570

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8 Morgan St, Chicago, 111

JUOZAPAS AUGAITIS
Malcvoju namus iš lauko ir iŠ 

vidaus pusės ir popieruoju kamba
rius piginus kaip kitas, o jeigu kam 
reikalinga, meldžiu atsišaukti po 
No. 3220 So. Lime St., Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 1010.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganedinimas. Vyru 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 overkulus dabar pa

kol prieš ateinančių žiemą nepakilo 
kainos.

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

P'ull dress, tuxedo, frook siutai, 
ir 11. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sabalo- 
mis visų dineų iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chicago, UL 

įsteigta 1902

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANPOS: 8-9 ryto, tiktai.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

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

DR.A.A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

/— ------------ 11
Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos ko 
legijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasėk
iu ingai patarnau
Įja prie gimdymo. 
Duodu rodų visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, Iii.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATlSKIT

“NAUJIENAS” y



NAUJIENOS, Olleago. m Petnyeia, Liepos 18 d., 191$T

Pranešimai I ASMENŲ JIEšKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ

D r. M 
St. apie 
dienų, 
ketina 
1919 m.

T. Strikolis 1757 AV. 47th 
tžia Chieagę ant Reletos

pargryžti apie

Pajieškau draugų Juozapo Dudps 
ir Povylo .lečiaus, paeina iš Kau
no gub., Vilkmergės pavieto, Suba
čiaus vaisi., kaimo Pamarnuekų. 
Malonėkite jie patys ar kas juos ži
note pranešti; busiu labai dėknigas 

D. KAPSULIS,
2006 So. String St., Chieago, III.

PARDAVĖJAI!
PARDAVĖJAI!

MUMS YRA REIKALINGI
DAVĖJAI, PATYRIMAS NEREIKA-

— Lietuvių Raudonos Ro- 
Kliubo konstitucijos per

žiūrėjimo komiteto susirinkimas j- 
vy ks utarninkc, liepos 22 d., 7:30 
vai. vakar?, Joe Neito svet. 1500 S.

Cicero, 
s Pas.

Vienas iš Komitetų.

Kalno Draugijos mėnesi-Birutės
nis susirinkimas bus nedėlioj, lie
pos 20, I vai. po pietų, P. \Voodma- 
no svetainėj, kuosknitlingiauisai ma 
lonėkit Imti susirinkime, 
daug svarbių tarimų.

nes yra
- Valdyba.

kp. ir LD-Gary, Ind.
LD. 123 kp. susirinkimas įvyks ne-

paprastoj svet. 2101 W. 15 Avė. 
Gerbiamieji draugai ir draugės ma
lonėkite susirinkti į laika, nes tu
rim daug svarbių reikalų.

— Komisija.

lement

234 kp. mėnesinis .susirinki-
3610

Kviečiami visi nariai atsilankyti 
paskirtu laiku — Sekr. A. Audickas.

Birutės išvažiavimo* su valgiais,ktt 
riuos pagamins Birutes moterys ir

A’ažuot reikia bile karu iki Ashland 
Avė. Ashland 87 iki galo, paeiti po 
dešinei iki kalno. Visi kviečiami.

— Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dain. Am. Into ;ip- 
ričio draugiškas išvažiavimas į

Gerbimui chorai, malo- 
ig»i. — Sekr. F. Mazda.

kp. komi- 
pėlnyėioj

liepos 18, 8 v. v. žarijos ofise 1221 
Blue Island Avė Komisijos nariai 
būtinai turi :ilv\kii. — harneckas.

So Engleivood. LSS 170 kp. eks- 
ra susirinkimas įvyks pėlnyčioj, 18 
d. liepos, 7:30 vai vakar**. Draugai 
malonėkite pribui paskirtu laiku, 
nes tarime daug svarbiu reikalu.

Pirmyn Mišrus <• noras ir LSS. 81 
gja piknikų nedėlioj, rug- 
17 d. Chernausko darže, 
III. Meldžiame draugijų ar 

c dienoje neręngli jokių 
- Rengimo Komitetas

pjučio 17 
Lyons, I 
kuopų toje 
pramogų.

Melrose Park, III. — Draugystės 
Simų Dukterų Lietuvos pusmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, liepos 
20, Frank ir James svet. 11:30 v.-d. 
ryto, kaip 1 vai. po pietų bus kitos 
draugystės susirinkimas. Visi na
riai ir narės 'malonėkit būti paskir
tu laiku. — A. Starevičia Rast.

Br'ghton Pifrk. — Keistučio Pa- 
šelpinio Kliubo pusmetinis, susirin
kimas bus nedėlioję 20 d. liepos. 1 
vai. po pietų Liberty svet. 3925 So. 
Kedzie Avė., kampas 39 PI. Dramai 
ir draugės, malonėkite būti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų.

— .1. Gustaitis.

I.SS. 235 kp. pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 18 d. kaip 7:30 
v. v. po

šliaukyti
mini. 11946 So. Halsted St. 
ir draugės, malonėsite ap- 
paskirtu laiku.
— Sekr. J. J. Chėsunas.

9 tos kuopos mėnesi-I.MPS.
nis susirinkimas bus subatoje, 19 
liepos, 7:30 vai. vakare, FeRowship 
sveĮ. 831 — 33 PI.. Meldžiama vi-' 
sos narės atsilankyti. — Valdyba.

I SS. VIII rajono ir S LSD. Pirmo 
Apskričio bendras išvažiavimas i le 
fferson miškų įvyks 20 liepos. Bus 
kalbų, dainų ir lt. Kviečiam atsilan
kyti. — Komitetas.

Lietuvių Tautiškų kapinių pusme
tinis susirinkimas įvyks subatoje, 
liepos 19 d.. 7:30 vai. vikare, Mil
dos svet.. prie 32ros ir Halsted gat. 
leiksis dalivauti visi kaip kapinių 
globėjai — draugijų delegatai taip
gi lotų savininkai, nes apart išda
vimo atskaitos už pusę metų yra 
daug svarbių reikalų nutarimui.

— Valdyba

Roseland. — I ~
sinis susirinkimas vyks pėėtnyči'oj, 
18 liepos, 7 vai. vak. Aušros kamb, 
10900 Michigan Avė. Draugai vi
sų pareiga yra atsilankyti.

— Sekr. J. Grybienė.

I.NfPS. 25 kp. mėne- 
...» vyks pėetnyčioj,

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBAf^ 
SAVU ARP1NES PAŠELPOS.

Valdyba 1919 metams: 
P. Avelius, pirmininkas, 

1732 N. Lincoln Si 
Virė pirmininkas Dom. Žutautas, 

1502 N. \Vood Street 
.L Kalpokas, nutarimų raštininkus 

1839 \Vabansia Avė 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield Avė 
Just. Anlanavičia, iždininkas,

1719 Eilėn Si 
H. Rauskiniutė, kont. rųšt.

1652 Waban«da Avė 
Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas 

1554 W. Chieago Avė 
Sus’rinkimai atsibuna pirmų se 

redę kiekvieno mėnesio, Lhiosybė* 
svet. 1822 \Vubansia Avė.

Jaun. Liet. Am. Tautiško KHub< 
valdyba 1919 metams: 
S. S. Meškauskas, Pirm,

375$ So. VVallace si
K. Kunca, Vice-pirm,

3126 So. Lowe avė 
K. J. Petroks, Nut. Rašt.

3422 So. Lowe avė 
J. Gustaitis, fin. rašt.

2856 \V. 38 PI 
.1. Žilvitis, ižu.

t 841 W. 33 si

DRAUGIJOS______
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ- 

KŲ TARYBOS

Pidomasis Komitetą*
A. Petratis, pirmininkas

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. Winchester Avė.
I. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
-J. Gustaitis, 2856 W. 38th PI.
L Vilis. 2538 l'rankfort St.
L Briedis,

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALIlYBA:

JEIGU NORI PARDUOTI savo 
pranerti.?, namus, farmas, lotus, 
duokit mums, mes jums parduosim 
jeigu norit išmainyti išmainysiu) į 
trumpę laikę, mes parduodam dau
giausia namų ir kitokių nuosavibių, 
mes nereikalaujam didelio užtno- 
kesnio už musų darbų, kuriems to
li atvažiuoti galit prisiųsti per laiš
kų surašydami visų nuosavybės bū
dų ir kiek kainuoja.

C. P. SUROMSKI CO.,

li KT Al Al MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku

tos seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
diAų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug Kilų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų.
SIUNČIAME U2 DYKA. Priimsime 
IJ bert y Bonds. *

TINKAMUS WESTERN FUrtNITURE STORAGE 
28!0 W. Harrison si.

MUSU BIZ- Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė 
įlomis nuo 10 iki 4 vai.

PAR-

LLNGA.S. MES IŠMOKINSIME JUMS Taipgi pianas ir fonografas. PH1-
MUSU BIZNI, MUMS YRA GERIAU 
PATIEMS IŠMOKINTI 
PARDAVĖJUS PRIE
N10. MES ESAME PATYRĖ, KAD 1

YRA PASEKMINGIAU. ČIA
PROGA UŽSIDIRBTI DAUGYRA

PINIGU IR ĮSIGYTI BIZNI ANT 
VISADOS. TURI BŪTI SENESNIS

|KAIP 25 METU. ATSIŠAUKITE I 
ROOM 846 68 VV. MONROE ST.J

Pajieškau savo pačios Mary Slrze-1 
tfauskienės, kuri pabėgo 5 d. gegu
žės. $25 tam kuris pirma praneš 
n an kur ji gyvena. Ii prasišalino j 
su Irimi vaikais, viena mc

I IRST NATIONAL BANK BUILD-
ING.

II. W. ELMORE
OEEISAS ATDARAS IKI 8 V. VA K

rasisaiino---------------------------------------------
•. ‘rg’’itč ! l BEI KALINGA moterų tuojaus

melų vardu Zolija. vaikas J melų skirstimui ponierų, gera mokestis.Stasys, antras 7 metų vardas l-’rank 
pasiėmė mano visus pinigus ir su 
t’a’ijonil išvažiavo nežinau kur, pa- 
Ikdama mane labai nuskriaustu. ' 
Mi Ji prieteliai jei pamaty site lokių 1 
s pilu meldžiu duoti man žinoti, ad
resas. i i

Bepublir Waste Paper Co, 626 Tuylor St., kampas Desplains St. 
Phone Ilavmarket 856

>59 Sherman Si

Pajieškau Pukėnų Juozapų ir Ig
nacais, Kauno gub. lukmerges pav, 
Mindrunio viensėdijos, turiu svar
bius reikalus, meldž’U atsišaukti.

Jonas Gariūnus,
113 Sladium St., Piltsburgh, Pa.

3346 So. I laistei! Si

RANDA)
Ant remtos fletas 7 kambarių vi

sas naujai ištaisytas. _ 3823 Barneli 
Ave„ savininkas 3815 So. Ilaiškui

NAMAI-ŽEMĖ

DlDELIS BARGENAS 4 ruimų

tais parsiduoda labai pigiai už cash 
tiktai $2250. Atsišaukite pas savi
ninkų

Alex. Jafes, 
5,07 S. Nagle Avė., prie 64 ir Ar

cher Avenue, Chieago, III.

PARDAVIMUI namas Brighton 
Parke, 2 lotų, ant labai lengvo iš- 

■ mokėjimo. Mažai tereik įnešti. 
Galima laikyti kiek tik norite žųsų, 

REIKALINGI kalviai ant “Brad-. ančių, vištų, kiaulių, 2 karves. At- 
ley” kūjo (hamnier).

American Saw čt Tool VVorks
Akron, Uhio. 3431 VV. 14th St., ( hieago, III.’ Petras Riškus,
__________ į 12837 So. I'merald Avė., Imas aukš

tas iš priešakio,

FARMOS.
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 kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų su daugeliu žilvių. 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerį 
Galit pradėti dirbti farmų su $100 
ir nejusit kaip turėsit savo farmų 
išmokėta. Ir mes duodame darbų 
ant farmų katrie pirks farmas i> 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilnų prekp ir imam lotus kaipo <la- 
’j įmokėjimo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadhmskas lietuvis direktorius.
SANBORN COMPANY,

Eagel River, AVisconsin. ,

sišaukite vakarais nuo 6 iki 10 vai 
vakare.

Farmų Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra 

riaukia

Pajieškau puseseres Marijonos 
Dimipaites, ženota, bet nežinau pil
vu dės po vyru, Kauno gub., Rasei
nių pav., Kaltinėnų parao., K.-dniš- 
niu sodos, 3 metai atgal gy\ 
425 Illinois Avė., SI. Jos»‘ph, 
Kas žinot arba ji pati meldžiu

Petronei la Dinap (Bci'iar),
3316 Wallaee St., Chieago,

M<>
at

III.

Pajieškau dėdės Vaitkų Jono,' 
Kauno gub, Raseinių pav. Gaurės 
parapijos, Juraičių kaimo, pirma gy 
veno (iardner, Mass, o dabar neži
nau kur gyvena, turiu labai svarbų 
reikalų. Prašau atsišaukti pats ar 
kas žinote praneškite busiu labai 
dėkingas už tai.

John Pekaraitis, 
141* Arkansas St, San Francisko,

.ĮIEŠKO darbo
KAM reikalingas žmogus prie iš-

važiojimo duonos, pieno, groserio, 
arba už sargų, malonėkite kreiptis 
Šiuo adresu:

4450 S. Washtinaw .Avė, Chiea
go, III.

.ĮIEŠKO kambariu

REIKALINGA ženota pora be vai
kų. Duosime švarų kambarį, kad 
moteris apsiimtų padaboti 4 metų 
vaikų, urs mes abu dirbame. s ...................

D. Markuvenccs, labai pigiai 3 farmas ir tuoj
d t E. 100 1’1, ('.hieago, UI. parduoti, net gyvuliai esanti

farmų reikalauja priežiūros, 
farmas parduosiu arba mainau anl 
namų, kiekviename mieste Ameri
kos. Galiu priimti dali pinigų ir na 
ma jei turi.

| b'armos randasi tarp dviejų dide- 
lių miestų: Clevelandi ir Akrono 
ant gerų kelių. Yra Sulinis, bėgas 

j vanduo, geri bmlinkai; eik ir gy- 
venk. Ramiai nuo miesto dulkių ir 

RE!KALINGAS — bučeris. gera fabrikų užimo. čia negaliu viskų 
‘ta, — geras mokestis. Atsišau

REIKALINGI apreiteriai ir moki
niai dėl susiuvinėjimo (tralais ir ap- 
darimo mašinų, augšta mokestis, 
nitariška shopa. Atsišaukite

A. II. Lusk,
21 S. Wabash Avė., Chieago, 

Tel. Randolph 876

AUKSAS ŽMONĖMS.

Aš išpirkau iš banko už morgičiu 
j turiu 

ant 
Tas

uiikraštį apie tai aprašyti.
Į Tai iamista rašyk koki turi na
mų? kiek turi pinigų? jei nori mni- 

I nyli ar pirkti, cash išmokėtas na- 
i mas ar yra skolos, viskų aprašyk 

....................... . laiške, o aš apsakysiu, kokia farma PARSIDUODA alskrimlnė ir k*ng yra> kas anf jos yra jr kiek kaštuo- 
Skubėk parašyti pakol yra ne- 
lota. Arba gali tiesiai ai va

627 \V. 1811) SI.

vu gfiimų, cigarų ir tabako sank»<>- j 
va. viena arba su bildingu, bildm- , 
gus yra mūrinis ir geram stovyj, žjnO(i bus ių>rodvta be jokių tamis- 

| trečios durys nuo kratomųjų pa- tai kajtų. o jei pirksi kelionės lė- 
! veikslų (teatro). Parsiduoda lobai , ftns nemokėsiu. Noriu, kad musų 
i pigiai ir geroj vietoj, turi būti par- žmonės pasinaudotų ta gera proga;
duotas j trumpę laikų is priežasties ( an, formos yra gyvuliai, arkliai, 
ėjimų į kitų bizni I---- “ -*»>--
lingu malonėkite tuoj atsisaukt.

P. B.,
616 VV. 31 s! St., C‘ ;

Te! Boulevard 735!

Kam yrą reika- karvės, vištos, avis, kiaulės ir užsė

ge 
vieta lietuviu farmerių ko 

lonijoj Wis. Kurioj daugybe lietuvio 
gyvena ir visi yra užganėdinti. T<*n 
yra žemė labai derlinga anl kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu ežerų 
r prie lielin’iško miestelio, W0()D. 

BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
ję. Dar yra proga lietuviams dau
giau bizniu užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
•dgiai. no $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti tarmę su 
S100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas mirų žmonių yra iš
važinėje po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip AVisconšine lietu
vių kolonijoj.

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

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

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOJ 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSfMGTDN. ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 SI)
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkus, 

324 E. 116 St
K. Baltremas, protokolų raštininkas 

311 Kensington avė 
A. Norbutas, finansų raštininkus.

27 E. 102 Place 
F. Shedvillas, knsierhis,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutine pėtnyčię kiekvieno mėne
sio F. SLedvillo svetainėj, 341 Ken 
sington uve.
RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL

POS IR PASILINKSMINIMO 
KLIUBO VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
•1812 VV. I5th St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt.
2351 Cusler St,

P. Galskis, Fin. Raštininkas, 
1356 Hoyne Avenue.

J. Katilius, Kasierius, 
1685 Milvvaukee Avenue

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pilnių pėtnyėių 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukec avenue

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams: 
lul. Čepulis pirmininkas,

4028 So. Artesian Avė. 
Kl. Laudanskas pirm, pag,

1136 So. 48 Ct, Cicero, III. 
Ig. Žilinskas, nut. rašt,

2351 Custer St.
Frunk Micklin, turtų rast..

2820 W. 40 St.
Sam Venckus, kasierius,

4121 So. Sacramento Avė.
A. Selernonaviče, apiekunas ligonių 

1823 So. Peoria St.
Susirinkimai atsibuna antra ne- 

dė dienį kiekvieno mėnesio, 1-uię 
vai. po pietų. Jut. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

F AR MOS.

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd.

T. Sabieckį, pirm, pagelbininkas, 
2042 Homer str.

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Hoyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas, 
1845 N. Hoyne Avenue

J. Kitchas, finansų raštininkas, 
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmų ket
vergę kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA 

Valdyba |919 matams:
Pirmininkė M. Dundulienė, 

. 1915 So. Halsted St
Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 

2252 VV. 22nd St. 
Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 

2928 W. 40th PI.
Finansų raštininkė J. Jazuvitienė, 

3125 VV. 38th St.
Iždininkė P. Balickienė 

3543 So. Union Avė.
Kasos globėjos:

J. Baranauskienė, 3810 Lowe Avė.
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St. 
Maršalka K. L’rbenė,

3313 Union Avė.
Knygė S. Stasiukytė, 

3239 Emerald Avė.Lietuviai pirkit farmas kur ru
giai ir kviečiai auga nuo 5 iki 7 pė
du, šįmet javai puikus ir soduos 
daug yra vaisių pas mus y ra 32 far- 
mos pardavimui iš ko galima pasi
rinkt mažų, didele, pigia ar bran
gių. Važiuodami pirkit tlkieta j 
Grand Rapids, o iš ten jau netoli j 
mus.

Taipgi turime jau šiomečio me
daus čysto, supilto į blckines po 5 
svarus viena blekinė $1.80, 4 bloki
nės po $1.75, 10 įdeki n i ų po $1.70, 
Storninkmn didesniais orderiais pi
giau. Siųskit money orderį, ban
kus čekiai nepriimami. Adresuo
ki! įdėdami markę

M. VVALENČIUS, 
Box 96, Kart, Michigan.

T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ, 
KENSINGTON, ILL.

Valdyba 1919 metams:

Prcz. D. Shatkus,
213 E. Kensington Avė. 

Vice-prez. Jonas VVRkas
206 B. 116th St.

Iždininkas W. Markauskas,
355 E. Kensington Avė. 

Prot. Rašt. F. Grigula,
10449 So. Wentworth Avė.

Turtų Rašt. W. Dargis
10520 So. Stale St.

Norintis prisirašyti atsilankykite 
į susirinkimų. Instojimas pagal am
žių ir konstitucijų.

Susirinkimai atsibuna kiekvienų 
mėnesio pirmų penktadienį F. She- 
dwillo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Avė, Kensington, III.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DK-STĖS 
Valdyba 1919 metams:

Priminninkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolie, 
2018 So. Peoria St, 

Nut. rašt Kazimieras Demereckis 
3327 So VValluce St

Fin. rašt, Vincentas Buiskas,
1520 — 49th Avė, Cicero, 

Knygų globėjai:
Feliksas Ardriauskas

3424 So. Union Avė 
Antanas Burba, 2947—W. 39th St 
Antanas Sbimkus

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 VVest 35th St.

LIET. SUNŲ DR-JO8, SHEBOY- 
GAN,WIS, VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm,
1424 S. lOth st

Ii javai, sodnai ir visos mašinos dir 
bimui farmų. Vežimai, boges ir 

. m-iiic mviu. > Viena far
Ima 120 likeriu, antra 101 akeris ir 
trečia 72 akerių.' Dabar galima ma 
Ivti, kaip auga ir kokia žemė yra. 
Atsiaukit laiku arba atvažiuokit 
ant šio antrašo:

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

Chieago, iii. jcmė gera: viskas auga

PARSIDUODA Grosernė ir Bu- 
černė labai geroj virtoj lietuvių ap- 
gy ventoj, biznis gerai išdirbtas. 
Parsiduoda išpriežasties nesveika
tos. Remia nebrangi $20.

Joseph Naudžiūnas, 
4064 So. Artisen Avė., ('hieago, III.

Fr. Makarevičia, Pirm, pud., 
1618 Huoron avė 

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt, 
1602 Indiana avė.

Kaz. Tūlis, Turto rašt, 
719 Alabama Avė.

Mot. Benionis, Iždin,
1424 So; liti) St.

Vienas vaikinas, pajieškau kam
bario prie laisvų žmonių, tarp Mor
gan St. ir VVallace ir tarp 35to ir 20 
to, geistina kad valgį namie paga- . . 
minių. Kas turi praneškite laišku, dainių,

A. Macaitis, ' , .
922 VV. 33rd St, Chieago, III. "«’)•£ k’enausio vteto.

________■ 61.) VV. 18th St, Chieago, III

PARSIDUODA, ant 3802 S. Union 
Avė. 7 ruimu namas su visais intai- 
symais pigiai, $1500.00. Atsišauki-EXTRA parsiduoda geriausia sal 

cigarų, cigaretų ir Ic<
Creamo sankrova už pigiausių kai- McDonnell System.

........................... 2630 VV. 381b St.. Chieago. UI. PASKOLOS-MORGEČIAI
SIŪLYMAI KAMBARIŲ _ ,n. .. _ PARSIDUODA krautuvė smulkių 
». o.... * <r/xi < . . C:,. ~ daiktų ir visokių saldžių gėrimų,
I ASIR()J‘\ . «el. -, gera proga dėl ženotų žmonių. Prie- 

kambaris elektios svbesa, įSpHrdavimo vienam negalima'
n kiti parankuinai. ‘”s,saukl‘e iapsidirbh priegtam turiu kita biznį 

>> . . i r. '» „ i kam reikalinga atsišaukite3139 So. Halsted Sį, antros lubos ° - -
iš priešakio. 1916 Canalport Avė., Chieago, III.

ATIDUODAMAS kambaris dykai pąhSIDUODA 
vedusiai porai,, už pi ižim ėjimų krėslais- ir 2 veidrodžiais, 
flato. Savininkai abu dirba. At
sišaukite tuojaus.

Smailis,
1331 So. Oakley Avė., Chieago, UI.

PARSIDUODA barbernė su 4 
, galima 

biznį padaryt nuo 125 iki 145 į sa
vaitę ir 4 kambariai dėl pragyveni
mo.

1726 So. Halstcd St., Chieago, III.KEIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

I U TUV1U BENDROVE. REIKA
LAI” \ KELETĄ AGENTU. KURIE 
GALĖTU PAG) I BĖTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS. IŠLYGOS LA-1 
BM GEBOS. KLAUSKITE PLATES-

ANT pardavimo electric pianas, 
beveik naujas. f

4258 So. Maplevvood

Ant pardavimo 2 lotai, ant 41 mos 
ir Western Avė., arba mainysiu 
an* pronertės.

M-Kinlry 2045, 4258 So. Maple- 
\vood Avė.

ANT LOAVE AVĖ.
TUPI BŪTI TUOJ AUS PARDUO

TAS PLATUS LOTAS 36x125 ANT 
I.OAVE AVĖ. NETO! T 33čios GE
RIAUSIAS IOTAS ANT BRIDGE- 
PORTO. RUS PARDUOTAS LA
BAI PIGIAI, KAS GREITAI PIRKS.

J. SINKUS, 
3301 SO KALSTEI) ST., CHICAGO.

Parduosiu pigiai. PARSIDUODA ant 2 pagyvenimų 
Iaplewood Avė. mūrinis namas, 5 ir 4 kambariai,

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatišką Fondų dėl in 

vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. 6. MULKS.
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 \V. Monroe St., Tel. Central 8830

Fr. Jesinskas, Iždo glob,
1626 Ncw Jersey avė. 

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob,
1623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erie avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet.

MOKYKLOS

DR-TfiS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO, ILL.):

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 49th Avė, Cicero, Iii.

Kazimieras Bladikas, vice-prez, 
Antanas Morgeviėh, prot. raštinink, 

1923 S. Union Ave.^ Cicero, Iii.
Izidorius Wedeekis, fin. rašt, 

555 W. 14th St. City.
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt, 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius. kasos apiekunas, 
Antanai Žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M.M’.hernauckas, antras marš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

SAVITARPINES PAŠELPOS. 
Valdyba 1919 metams.

S. Danilevičia, pirmininkas,
1617 N. Winchester Avė.

V. Prusis, vice-pirmlninkas,
1649 Girard St.

J. Kailiukas, nut. raštininkas
1839 Wabansia Avė.

K. Navickas, iždininkas,
1737 N. VVinchester Avė.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield Avė.

Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 
1648 XV. Division St.

Yg. Chemauskas, ir X. Shaikus, 
iždo globėjai.

J. Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio Žwięzed Polek svet, 1315 
N. Ashland Avė.

Mokykla Kirpimo ir Designin^ 
Vyrišky ir Moterišką Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas mokiu 
mns padarys jus žinovu į (rtunp 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriat 
sius kirpimo-designing ir siuvinį* 
skyrius ,kur mes suteiksime prakiš 
kų patyrimų kuomet jus mokysite

Elektra varomos mašinos mus* 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečianii aplankyti i 
pamatyti musų mokyklų bile laiku* 
dienų ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigių kuinų.

Petrenos daromos pagal Jūsų im« 
rę — bile stailės arba dydžio, iš b) 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

-------------—.--------< r.* ,—. , ,----  rendos neša $21 į mėiiicsį, parsiduo- 
Ant pardavimo ,Pool tablo’ su (,a už $12000, namas randasi ant 

visais paisymais, parduosiu už $20 Bridgeporto.
4258 So. Maplewood Avė. (]. p. Suromski Co.,

--------------------- Real I'state,
barbernė mažam 334,> Halsted St., Chieago.

galima
Atsišaukite grei-

I PARSIDUODA 
miestelyj, gražioj vietoj, 
gauti labai pigiai.

So. Halstcd St, Chieago, III |u laiku.
85 W. Main St, SI. Charles, UI.

LIBERTY LAN D AND

Melrose Park, III. — LTDK. Algir
do mėnesinis susirinkimas įvvks nnA ... ,o 
nedėlioj liepos 20 d., kaip 1 vai. 
po pietų Frank ir James svet. Prie- i--------------------
žastis nukėlimo susirinkimo iš 13 REIKALINGA mergina 
d. liepos italų piknikas. Savininkai le.p r .......................
atiduoda jiems svet. mokestis.

Rast. Ant. Jasinskas. į šaukit po adresu:
John Youch.

59 St, Chieago, H!

REIKALINGAS veiteris arba vei- 
lerk:i, gerą mokestis, darbas ant vi-i PARSIDUODA labai pigiai «K no. 
sa<los, atsišaukite greitai. te plaVer piano, mahogany case, su

B. \V. Jucius., 35 rolėmis muzikos, galima grajiti
3305 So. Halsted St., (’hteago, III. su pirštais ai su rolėmis, mokantis 

_____________________________ ,ar nemokantis gali operuoti. Pia- 
iiipii/Tt . i >• i._ ...... )H>s taip geras kaip naujas, 1 me-

* i ,J l i ..• tas kaip pirktas, pardavimo prie-tovus darbas, gera mokestis ž.,s(is p;t|il.si,e aJ)| t |ubų
(lldeago, III. kio’ 50 W- 107 St- Hoselaud, III.

LIETUVOS ŽEMĖ
Kas nežino jos. Visi gyrė ir gy- 

ria. Kur žemė derlingiausia jai ne 
Lietuvoj? Mes ir turime geros že
mes ne blogesnės kaip Lietuvot

Patarimai ant vietos per
Alexę Kvedarą

3122 So. Union Avė. Chieago, III. 
Britigan organizacijos narys.

PARSIDUODA barzdaskutykla su 
i gerais krėslais, vieta gerai 

. biznis išdirbtas,. At-

Naujienų skaitytojai. Ciceros Lie ^.>8 VV 
tuvių Liuosybės Namo Bendrovė 
prašo jūsų gal kuris iŠ jūsų gautu
mėt, kur nors panašios bendrovės 
konstitucijų, lietuvių, lenkų ar an
glo kalbose, prisiųskite mums nn. 
1409 S O. 49tb Avė., Cicero. III. Už 
kę iš kalno tariame nuoširdų ačiū.

— Direktoriai.

r- , JX1- .. dir£‘‘ * dviem >...
Gream ir kendžių Storų, geras
ėstis, pastovus darbas. Atsi- j.jj.pjutp ’'

j 4556 So. Paulina SI., Chieago.

I PARSIDUODA barzdaskutykla lie 
tuvių apgyvento vielo ant 3 krėslų,

RI‘11* \I INGAS bučeris. kuris tfa- viskas vorai įtalsvta
2320 So. Leavitt St.lėtų užimti pirmų vietų kooperaty- 

yč krautuvė. Atsišaukite vakare 
pie 6 vai.

a-

1526
A. KLAINIS,

So. 49th Ct., Cicero, 
Antros lubos iŠ fronto

MELROSE PARK, ILL.

Pranešimas “Naujienų** skai
tytojams.

Norintis nusipirkti

EXTRA BARGAIN
2851 So. Emerald Avė. 3 flatų 

mūrinis namas po 6 kambarius, ren 
dos $42.00. Kaina $3500.00. (

2853 So. Emerald Avė. 2 flatų me Į 
dilūs namas po 7 kambarius su man 1 
(lyne, rendos $32.00, kaina $2600.00 (

Clemens Mikutaitis j
903 VV. 33rd SI., Chieago, III. |

CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APS VIETOS DR-JOS VALDYBA:

Valdyba 1919 metu:
Agota Kaminskienė, pirm, 

1436 So. 48th Ct, Cicero, III.
Juozapas Takazauskas, Vice-prez, 

1404 So. 48 Ct, Cicero, III.
S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt,

1302 So. 50th avė., Cicero, III.
V. Shileika. Fin. sekr,

1409 So. 49 avė. Cicero, III. M. Bartkiene, I±d,
1500 So. 48 Ct, Cicero. III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 
1334 So. 48 avė. Cicero, II].; A. Do- 
Čkienė, 1225 So. 50 avė. Cicero, Iii.; 
J. Marazas, 1530 So. 49 avė. Cice
ro, Ui.
T. Bartkus.* maršalka,

1500 So. 48 Ct, Cicero, III. 
C. Tuskienis, Org. Užžiur,

1225 So. 50 avė. Cicero, III.
VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-TfiS, CICERO. ILL, VALDYBA: 
Juozapas Takazauskas. pirmininkas, 

1404 So. 48th Ct, Cicero, III.
A. K. Lingė, vice-pirmininkas, 

1436 So. 48tli Ct, Cicero. III.
A. B. Liutkus, prot. raštininkas, 
763 So. Kolmar Avė, Chieago, III.

Tel. Van Burcn 3005
V. Shileika, fin. raštininkas,

1409 So. 49th Avė, Cicero, III.; 
Telef. Cicero 2053 

Marijona Bartkienė, iždininkė,
1500 So. 48th Ct, Cicero, III. 

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė,

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm,
709 W. 34 st.

Antanas Strole, Pirm, pag,
2018 So. Peoria st.

Kaz. Demereckis. Nut. rašt,
3338 So. Auburn avė.

Vinc. Buiskas, Fin. rašt,
1520 So. 49 avė. Cicero, 111.

Fel. Ardžiauskas. Kontr. rašt..
3424 So. Union avė.

Ant. Sinkus, I kasos glob,
' 4025 Montgomery St.

Ant. Burba, II kas. glob,
2947 W. 39th St.

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 W. 33rd Place

Ant. Antanaitis, Iždin.

f VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halstcd sL, 2407 W. M«- 
dison, 1850 N. Wella lt.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, De- 
signing, drt biznio ir namų. Vie- 

. tos duodamos dykai. Diplomai.
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmiijinkl

PARSIDUODA 3 pagyvneimų mu
ro namas geram stovvj su visais pa- 
rankumais. Pats gali pragyvent ir 
rendos neša 18.50 i mėnesį, gra
žioj apielinkėj, 43 gatvė ir Agerar 
kaina $7000. Kmipkites j savinin
kę ant 1 pagyvenimo 4313 Burkely 
Avenue.PARSIDUODA ffrosernė. labai pi- 

IJI, giai. gera vieta, biznis išdirbtas per 
keletą nuetu, pardavimo priežastis 

__išvažiuoju į Lietuva, Atsišaukite 
246 W. 61st St., Chieago, III.

PARSIDUODA put 2ju Pagyveni
mų 6 kambarių fintai, viskas Vėliau
sios nmdos. par‘-i(|ųO(]<> labai pigiai.

5321 So. Blshop St.
geras organizato 
šėru«. nuolatinis 
savaitę ir commis- 
neroikalingas. mns

Geras ir ištiki- 
uždi|4»tj juo $75 

Atsišaukite nuo 
Room 911-912 431

REIKALINGAS 
rins pardavinėti 
darbas, alga $20 
sion. u:>t\rinias 

.... ____ jus išmoknsime.
atskiromis konijomis, arba užsisa- mas žmogus gali 
kyti per išnešiotoji, meldžiu kreip- iki $100 į savitę. 

12 iki 8 vai. vak. 
So. Dearborn St.

C. P.Sidlauskas Supt.

mjienas

tis j A. Chapes, 906 — 22 Avė.
P. čeraška. 

Naujienų Cirkuliacijos užiurėtojas.

PARSIDUODA į trumnę la>ka bu- 
černė už pigia kaina, visokio tautų 
apgyventa, remia labai pigi su 
šveistais ir labai gerais ruimas. 
Priežodis pardavimo turim išva
žiuoti j kita meistą.

5953 S. Stata St., Chieago, Telef. 
Englevvood 3081

PARSIDUODA per .savininko 2 
aukštu medinis namas no nenlcs 
ruimus, akmeninis fundamentas. 30 ŠyHto. 
pėdu lotas, viskas ištaisyta už $3000 
Atsišaukite

6046 La Šalie-St.

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra- 

Dienofnis arba vakarais.
TRI-CITY BARBER COJJ.EGE 

810 So. State St.. arba 606 AVest 
Madison St., Chieago, III.

1334 S. 48 Ct, Cicero, III.; A.Dockic- 
nė. 1225 So. 5!th Avė, Cicero. III.; 
J. Mnrozns, 1849 W. 12th St, Chiea
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 

iužiurėtojas, C. Tuskienis, 1225 So.
819 W. 351h Street 50lh Avė, Cicero. III.

Susirinkimai atsibuna kas antrą I Susirinkimai laikomi paskutinį 
ttubatos vakarą kiekvieno mėnesio, pedėldienį žėdno mėnesio kąip 2 v. 
8 vai, J. Antanaičio svet, 3338 So. po pietų, Joa Keffo svot, 1506 So.
Auburn avė., Chieago, UI. 49th Avė.
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