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Botševiku valdžia nuversta?
Nikolai Nikolajevič esąs plačiai paskleistos visame pašau-

nauju caru
Lenin ir Trockį pabėgo

Rusijoj įvykusi kontrrevoliucija
Galbūt vokiečių melas

Amerika rengiasi gelbėti Rusiją
BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
ESANTI NUVERSTA

Gcn. Kornilov ir Kaledin pa
ėmę Maskvą. Nikolai Ni
kolajevič esąs paskirtas 
c&ru. I^eninas ir Trocki 
pabėgę, žinia paeina iš 
vokiečių šaltinių.

True translalion filed wilh the posl- 
masler at Chicago, June 29. 1?>18, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.

LONDONAS, birž. 28. — 
Exchange Telegraph Co. 
praneša iš Copenhageno, kad 
pasak nepatvirtintų žinių, 
bolševikų valdžia Maskvoje 
tapo nuversta.

Maskvą paėmęs gen. Kor
nilov, remiamas vokiečių ka
reivių.

Iš to paties šaltinio žinios 
tvirtina, kad didysis kun- 
gaikštis Nikolai Nikolajevič 
tapo paskirtas caru.

Premieras Nikolai įpeniu 
ir karės ministeris Leonas 
Trocki sakoma pabėgę į 
Murmansko pakraštį.

Sakoma, kad gen. Kaledi- 
nas gelbėjęs gen. Kornilovui 
paimti Maskvą.

Pranešimas sako, kad di
džiojo kunigaikščio Nikolai 
Nikolajevič šalininkai nu- 
vertė Sovietus Siberijos pro
vincijose — Irkutske, Blago- 
vieščenske ir Chabarovske.

Nuvertimas bolševikų, sa
koma, pasidaręs galimu per 
čechų-slovakų spėkų perga
les ir raudonosios gvardijos 
išdavystę. Sakoma, kad ke
li pulkai raudonosios gvar
dijos užmušę savo oficierius 
ir tada pasidavę.

Exchange Telegraph Co. 
perduoda žinią apie bolševi
kų nuvertimą ir kitas smul
kmenas “su atsargumu” ir 
nurodo, kad žinios paeina 
daugiausiai iš vokiečių šalti
nių ir todėl turi būti priim
tos atsargiai.

(Jau senai buvo pranešta 
iš Rusijos, kad gen. Kaledi- 
nas, vadovavęs Dono kazo
kų sukilimu prieš bolševi
kus, nematydamas pasiseki
mo sukilimo ir nesusitaikin
damas su kitu vadovu, mo- 
narchistu gen. Aleksiejev, Rusijos. Po priedanga neutralių ---- -----
nusižudė. Šiemet buvo pra-' šulių, neutralių laikraščių ir
nešta, kad ir antras kazokų ntrdlių presus telegrafo asocia-»s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
vadovas, gen. Kornilov, tapo'ei jų, klaidinančios žinios apie AMSTEBDAM, birž. 28. —

užmuštas mūšyje su bolševi
kų spėkomis. Nejaugi jie 
butų prisikėlę iš numirusių?

Didysis kunigaikštis Niko
lai Nikolajevič buvo vokie
čių paimtas belaisvėn, kada 
tie užėmė Krymą. Su juo 
paimta ex-caro motina ir ki
ti caro giminės.

Atsižvelgiant j tuos fak-l 
tus ir į tai, kad ta žinia paei
na iš vokiečių šaltinių, ji yra 
daugiau negu abejotina). |

VOKIEČIAI NORI SU
KLAIDINTI SUV. 

VALSTIJAS.

Sako Chicago Daily News 
korespondentas. Abejo
ja apie bolševikų valdžios 
nuvertimą.

True translalion filed with the post- 
maslcr at Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

Louis Edgar Browne, Chica- 

iš Rusijos savo laikraščiui pri
siuntė sekamą telegramą:

WASHINGTON, birž. 28. — 
Dabar, kada administracija yra 
prie pat galutino nusprendimo 
Amerikos užrubežinės politikos 
lin ui Rusijos ir Rusijos bolše
vikų, vokiečių agentai ir propa
gandistai Berlino užrubežinių 
reikalų ministerijoj dvigubina 
savo pastangas suklaidinti ir su
maišyti administraciją ir visuo
menės sentimentą Amerikoj.

Reikia prisiminti, kad gegu
žės 15 d. Amerikos laikraščiuo
se pasirodė žinia iš Stockholmo, 
kuri sakė, kad kontr-revoliuci- 
ja prasidėjo, kad Lenino valldžia 
yra arti puolimo ir kad didysis 
kunigai* štiš Michail neužilgo 
bus paskelbtas carų.

Kuomet šiandieninės žinios 
gal ir nurodo krypsnį atsitikimų 
Rusijoj, jos turi būti pilnai at
mestos iki nebus gautas absoliu- 
tis patvirtinimas iš kitokio šal
tinio, negu Skandinavija ar Švei- 
ea rija.

Nuo bolševikų įgyjimo vald
žios vokiečiai darė sistematiškas 
pastangas daugiausia kad nepri- 
leidus prie kokio-nors bendra
darbiavimo tarp talkininkų ir

Į Tdlkininkų sulįs dėlei didelio 
sunkumo gavimo tiesioginių ir 
tikrų žinių iš pačios JAusijos, dė
lei pilnos dizorganizaeijos kru
šos ir vokiečių atkirtimo telegra
fo linijų Finlandijoj, buvo pri
verstos naudoties kokiomis tik a- 
teina žiniomis apie Rusiją.

I Milionai iškraipymui žinių.

| Vokiečių neutraliai biurai, 
ypač Copenhagene ir Stoekhlo-

I me, išleido milionus dolerių ap
teikime Amerikos publikos su 
pramanytomis ir savaip nušvie
stomis žiniomis iš Rusijos.

Delei beveik visiško negali
mumo patirti tiesą iš Rusijos, 
nuolatinis kartojimas vokiečių 
melų' ir iškraipytų faktų diena 
iš dienos taip sugriovė Ameri
kos sprendimo jiegą, kad dabar, 
savaitėj, kada Amerikos politi
ka linkui Rusijos sprendžiama, 
viešpataujantis palinkimas ad
ministracijos narių mintyse ir 
visuomenės sentimente yra vie
nas didelis netikrumas ir sumai-

Vokietija žino, kad Amerika 
yra arti savo nuosprendžio. Vo
kietija tikisi, kad prezidentas 
Wiisonas paskelbs savo dekla
raciją apie Amerikos 
linkui Rusijos liepos I d. 
manymas be abejonės tapo te 

pozicija
Tas

jon paskelbimui ir jau pasiekė 
kė Bėdiną ar per Skandinaviją 
ar per Šveicariją. Todėl per ke
letą sekajnų dienų mes galime 
tikėties tiek daug klaidinančių 
gandų, kiek vokiečių išmislu- 
mas gali pagaminti ir persiųsti 
per talkininkų kabelius.

Nors viskas yra galima Rusi
joj, išrodo labai netikėtinu, jog 
sentimentas galėtų taip pilnai 
persikeisti į šešias savaites nuo 
laiko mano išvažiavimo iš Mas
kvos, kad didysis kunigaikštis 
Nikolai ar Michail, ar koks kitas 
Romanovas galėtų suorganizuo
ti ir nuvesti kontr-revoliuciją 
prie pergalės.

Aš ką tik svarsčiau viršminė- 
tą pranešimą .'iš Copenhageno 
3U Ghicagos universiteto profe
sorium Samuel N. Harper, kuris 
Rusijoj, kaip ir Amerikoj skai
tomas autoritetu, .lis sekamai 
patėmyjo apie tą žinią:

“Tas išrodo kaip daugiau vo
kiečių propogandos. Mes gali
me tikėties jos dabar labai 
daug, kada laikas nuosprendžio 
Amerikos pozicijos linkui Rusi
jos yra čia pat.“

DAR APIE CARO NU
ŽUDYMĄ. .

True translalion filed with Ihe post- 
masler ai Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, birž. 28.
Oficialiai vokiečių bevieliniai 

buletinai paseka ukrainų laik
raščius, sakančios kad buvęs 
caras Nikolai tapo užmuštas 

raudonosios gvardijos ypatiška- 
me barnyje.

Kitas vokiečių biuletinas sa
ko, kad eina gandas, jog caro 
šeimyna išvežta j Peruz (Pe
nu?).

True translation filed wilb Ihe pūsi
mas! er ai Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by ihe acl of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, birž. 28.
šios dienos Suv. Vaisi, armijos 
nuostolių sąrašas paduoda 50 
vardus. Nuostoliai tokie:

Užmuštų karės lauke ....2
Mirė nuo žaizdų .............. I
Mirų nuo ligų ................. 3
Sunkiai sužeistų .............  22
Sužeistų nežinia kaip .... 8
Belaisvėj .. . ......................... 1
šiame sąraše paduodama se

kančios lietuviškai skambančios 
pavardės.

Alfred M. Bonsnas, 611 Bay 
Bidge avė., Brooklyn, užmuštas 
karžės lauke.

Joseph Suski, 4618 Spefford 
Rd„ Cleveland, O., užmuštas ka
rės lauke.

Vincent .1. lchniowski, 812 S 
Ann si., Baltimore, Md., jūrei
vis sunkiai sužeistas.

Wolff biuras, pusiau oficialė 
vokiečių žinių agentūra, sakosi 
patyrusi iš rusų šaltinių, kad 
buvusia Rusijos caras tapo už
muštas traukinyje, išvažiuojant 
iš Ekaterinburgo, tuoj po to kaip 
čechų-slovakų spėkos užėmė tą 
miestą.

Wolff biuras taipgi pakartoja 
žinią, ’ ad buvęs Rusijos sosto 
įpėdinis Aleksei mirė dvi savai- 
ti atgal po ilgos ligos.

Truo translation filed with the post- 
inaster at Chicago, June 29, 1918, 
as reųuii’Vd by the act of Oct. (i, 1917.

PARYŽIUS, birž. 28. — Iš 
Berno pranešama laikraščiui 

Malin, kad Darmstadt, Vokieti
joj, kariškas teismas gavo tele

gramą, pasirašytą “čičerin,“ 
pranešančią, kad buvęs Rusijos 
caras Nikolai Romanov tapo nu
žudytas. Nužudytas jis tarp E- 
katerinburgo ir Penu.

CARAS TEBĖRA GYVAS

Sako Rusijos ambasadorius.

True translalion filed \vith the post- 
master ai Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 28. Ex- 
change Telegraph praneša iš 
Amsterdamo, kad Rusijos am- 
bsaadorius Bortine šiąnakt už
ginčijo visiems pranešimams, 

kad buvusis caras Nikolai tapo 
nužudytas. Ambasadorius sa
ko, kad jis yra sveikas Rusijoj.

MILIŲ KOVAS IR GUČKO- 
VAS KONTR-REVOLIU- 

CIJOS VADAI,

Vadovauja sukilimui Siberi- 
joj.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTEBDAM, birž. 28. — Iš 
Berlino holandų laikraščiams 

pranešama, kad pasak Vossisc- 
he Zeitung, kadetų vadovas pro
fesorius Povilas Miliukov ir ok- 
liabristų vadovas Aleksandras 
J. Gučkov atvyko j Barbiną, 

Manžurijoj ir patapo vadovais 
kontr-revoliucinio judėjimo.

AMERIKA GELBĖS RU- 
SIJĄ.

Pasiųs ekonominę komisiją 
ir gabens visokią medegą.

True trunslntion filed with the post- 
jnasler nt Chicago, June 29, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, birž. 28. — 
Pienai apie Amerikos valdžios 
pagelbą Rusijai jos alsistcigime, 
kurie lapo šiandie patirti, paro
do kad pirmuoju žingsniu bus 
pagelba per Amerikos biznio ir 
industrijos vadovus.

Šiandieninės stebinančios ži
nios pie sąlygas ir revoliucijas 
Rusijoj, nepadarė permainų pie
nuose.

Atstcigimas biznio tvarkos 
manom;) yra geriausis būdas 

pagelbėjimui rusams kovoti su 
vokiečių pavojum.

Dabar yra svarsloina apie są
statą komisijos, kuri teiks eks
perto patarnavimus ir materia- 
lę pagelbą, kartu su išreiškimu 
Amerikos.

Kadangi Rusijai reikalinga 
daug žalios medegos ir išdirbtų 
daiktų Suv. Valst. mano leist 
liuosą ekspertą kas tik bus pri- 
paįinta reikalingu. Laivai bus 
parūpinti gabenimui j Siberijos 
Uostus.

Kerenskis — “valandos 
žmogus“.

True tninshition filed wilh the post- 
niastcr at Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. (J, 1917.

LONDONAS, birž. 28. — Ex- 
changc Telegraph sako, kad Co
penhageno laikraščiai labai žy
mi Berlino žinią, pasekančią įo 
miesto “Tages Zeitung“, sakan
ti, kad jis gavo nuo savo kores- 
)ondento Petrograde sekamą 
minėsimą: “Čia manoma, kad 
jalševikų valdžia bus greitai nu
versta ir kad Kerenskis yra at
eities žmogus Rusijoj”.

DAR DAUGIAU BONDSŲ

Kongresas autorizavo išleidimą 
dar už $8,000,000,000 bondsų.

True Iranslalion filed xvilh the post- 
niaster at Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.

WASI1INGTON, birž. 28. — 
Vienbalsiai ir beveik be jokių 
svarstymų, atstovų butas šian
die priėmė bilių, autorizuojan
ti išleidimą dar už $8,000,000, 
000 bondsų.

Fiskaliam melui, užsibaigian
čiam sekamą panedėlį, yra už 
$4,021,212,200 autorizuotų bet 
neišleistų bondsų, o su ketvirtą
ja laisvės paskola pienuojama 
sekamam spalio mųn. dėl mini- 
inum $6,000,000,000, dar atliks, 
pagal bilių, vidutiniškai $6,000, 
000,000.

WAS1I1NGT()N, birž. 28.
Prezidentas WĮilsonas šiandie 
pasiuntė senatan nominavimą 8 
nacionalės armijos brigadirų- 

gcnerolų į majorus generolus, ir 
43 pulkininkų į brigadirus gene
rolus.

Reikalauja pakėlimo algos.
CHICAGO. — Vakar po piet 

sustreikavo miesto sales elevato
rių darbininkai, kadangi jų rei
kalavimas pakeiti algos netapo 
i.pildytas. Kartu su jais sustrei
kavo 250 elevatorių technikų.

Maištas austru armijoj
TalktninkaŲpradejo ofensivą
7 žmonės užmušti, arti Chicagos

MAIŠTAI AUSTRIJOJ IR 
VENGRIJOJ PLĖTOJASI

2,000 kareivių pasmerkti my
riop Vengrijoj.

True translation filed with the post- 
ninstcr at Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 28. — Sulig 
Matin’o šiandie gautų žinių, bu
vo kilę maištai tarp garnizonų 
Gyor> ir Pecs miestuose, Vengri
joj ir iš tos priežasties 2,(M)0 da
lyvavusių maište kareivių pas
merkta myriop.

Kaip Austrija, taip ir Vengri
ja yra paliestos revoliucinio ju
dėjimo, kuris ypač pletoasi Au
strijoj. Maisto dvasia, sakoma, 
labai stipri ir armijoj. Didelės 
demonstracijos įvyko daugelyj 
miestų.

Vengrijos premieras nusi- 
. minęs.

True translalion filed with the post- 
‘62 ounf ‘ognoių:) p? .kuškiu 

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
AMSTERDAM, h. 28. — čia 

gauti Budapešto pranešimai sa
ko, kad žemesniajame bute se- 
redoj Vengrijos premieras Dr. 
Aleksander Wekerlc nupiešė 
juodą paveikslą sąlygų Budape
šte. Premieras sakė, kad didžiu
ma dirbtuvių sustojusios dirbę 
ir kad nepasirodymas laikraščių 
lagimdė platinimąsi apgailėtinų 
neteisingų gandų, kurie sužadi
no sujudimus tarpe darbininkų.

Dr. Wekcrle smarkiai prieši
nosi pakeitimą žandarmerijos 

dirbtuvėse kariuomene ir užreiš- 
kė, kad tie asmenįs, kuriems ru
pi žmonių reikalai, geidžia švel
nesnės policijos priežiūros, negu 
aštresnio karinio valdymo dirb
tuvėse.

PRANCŪZAI LAIMĖJO 
DAUG ŽEMĖS.

Suėmė 1,060 belaisvių.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 28. — Ofi
cialiai paskelbta, kad į pietvaka
rius nuo Soissons franccuzų ka
reiviai atakoj vvirš 4 ir pusės 
mylių fronte, į pietus nuo Amh- 
lemy šiandie paėmė vokiečių po
zicijas ir niekuriose vietose pa
stūmėjo savd liniją priekyn 1 ir 
ketvirtdalį mylios. Ikišiol sus
kaityta 1.060 belaisvių.

ANGLAI IRGI LAIMĖJO

Paėmė keletą kaimų.

True translation filed with Ihe post- 
niaster at Chicago, June 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 28. — Tri
jų ir pusės mylios fronte anglų 
kareiviai Flandrijoj šiandie pas
tūmėjo savo linijas priekyn 1 
mylią ir suėmė 300 belaisvių ir’ 
22 kulkasvaidėių.

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
31 SUŽEISTI

CHICAGO. —7 žmonės tapo 
užmušti; 1 Išlinkiai ir 20 lengvai 
sužeista, kada Chicago, Aurora 
and Elgin elektrinis traukinis, va 
žiavęs į Wheaton užvažiavo ties 
Elmhurst ant motorinio troko, 
pilno cemento dėl budavojanio 
per Salt Creek upę tilto.

Tarp užmuštų yra du armijos 
ofieieriai - maj. R. E. Brooks 
ir kitas dar nepažintas.

VOKIETIJOS UžRUBEžL
NIŲ REIKALŲ MIMSTU-

RIS REZIGNUOJA

Kaizeris rezignaciją pri
imsiąs.

True translalion filed wilh liję post- 
master at Chiyago, June 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 28. Iš Zu- 
rich į Journil pranešama, kad 
seredoj Dr. von Kuehlmann pa
siūlė savo rezignaciją kaipo Vo
kietijos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris. Žinia priduria, jog ma
noma, kati kaizeris priims rezig
naciją.

PAN-GERMANAI REIKA
LAUJA PAŠALINIMO 

KUEHLMANNO
Pyksta už jo pripažinimą Vo 
kieti jos negalėjimo laimėti 

karę.

True translalion filed with Ihe posl- 
niaster at Chicago, June 29, 1918, 
as leųuired by the acl of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, birž, 27.—Su 
| lig čia gautų žinių, kampanija 
už pašalinimą užrubežinių rei
kalų ministerio Dr. von Kuehl- 
mann nuolatos didėja. Kaizeris 
yVilhelm sutinka jį paleisti, o 
ir kancleris von Hertling nėra 
palinkęs jį palikti.

Reichstage ir presoj kįla pyk- 
tįs už jo pripažinimą bevilties 
centralinių valstybių pergalės ir 
jo svyravimu antroj kalboj, ba- 
ndžiusioj užglostyti pasekmes 

pirmos kalbos.
Vorwaerts sako, utarninke 

reichstage smarkioj atakoj ant 
užrubežinių reikalų ministerio 
ncpriklausimasis socialistas at
stovas Haase nurodė, kad jo ga
vimui tūlos telegramos kancle
ris von Hertling pasiskubino į 

Ireichstagą atvirai įteikti von Ku- 
'(lilmannui “šilkinį siūlą“.

Haase apibudino von Hert
ling, von Kuehlmann ir vice-kan- 
clerį von Payer kaipo “figų la
pai paslėpimui nuogumo kari
nės valdžios“ ir užklausė kodėl 
tikrasis Vokietijos valdonas, g.

Ludendorff, netapo paskirtas 
kancleriu.

Field-maršalas Haig praneša, 
kad kaimeliai Lepinette, Ver- 
terne ir Labocųue tapo paimti. 
Anglų nuostilai buvo maži.



4<iwif ii»HKwn«ryK
Pragyvenimo bran» 

gumas ir algos 
Vokietijoj.

I'i ik trnnslatinn filcd wilh the post- 
f>i;> .r< t h Chicago, June 29, 1918, 
as i'c<|uire(l by the act of Oct. 6, 1917.

Vokiečių sočiai-demokratų 
partijos savaitinis žurnalas 
“Neue Zeit“ gruodžio 7. 1917,

indomų A. Ellingerio 
anie algų dvdi ir pri

pelno iš karės ir neapsakomai 
padidina savo įeigas ir savo tur
tų. Tarp šių pastarųjų yra ne

traktoriai ir pramones magna
tai, kurie karės laiku įsigijo mi- 
lionu milionus nuo valdžios ir c
nuo gyventojų, bet taip pat pir
klyba ir žemdirbystė didžiai pa
sipelnė iš karės, šitų siuogsnių 
didelis prisidėjimas prie karės

depozilų kainų bankuose, pla
tus nnimdinėjimas žemės hipo-

iš šito straipsnio pekų ir tt. yra geriausiu šito fak-

J1 .......  -'..■■“"■■•■•"Iftl'SĮJLL.

muofic. Toks valdžios elgimasis 
yra visiškai nesuprantamas. Val
džiai reikia pinigų karės vedi
mui. O betgi valdžia nedrįsta 
paimti reikalingų sumų tiesio
giniu laksayimu atskirų pilie
čių. Ji renka pinigus* išleisda
ma bondsus. Kadangi valdžia 
niekad negalėtų gauti tų pasko
lų iš lo, kų paskolija didžiuma 
biednųjų žmonių, tai valdžiai tik 
gali būti patogu, jeigu industri
ja, pirklyba ir žemdirbystė iš
plėšia šitas sumas iš žmonių sa
vo “geromis“ kainomis, ir pa-

NAUJIENOS, Chicago, III
—y,j.,. _ Subata, Birželio 29, 1918.

KASDIENINIS VOKIEČIŲ 
MELAS.

(Beleased the Comniitte on 
Public Information).

Darbo departamento mėnesiniu-' 
ine žurnale “Montbly Review of. 
the U. S. Bureau of Labor Sta I 
tisties“ už balandžio mėnesį 
1918 m., kurias žeminus ir pa
duodame:

tvirlinti”, tęsia* u
neapsakomas

keleto žmonių

Kuo ilgiau tęsiasi kare , sa
ko rašytojas, tuo daugiau ir 
tuo didesnės žmonių masos su
pranta, kad jos — lai yra, išla
vinti ir neišlavinti darbininkai, 
samdiniai, valdžios darbinin
kai ir tt. turi pakelti karės 
kaštus ir iš dalies kęsti didžiau
sių skurdą, tuo tarpu kaip kili

“Aš nemanau 
rašytojas, “kad 
turtas susikrovė 
raukosi' tik dėlto, kad to turto 
navininkai buvo palinkę prie 
plėšimo, ar kad tai yra tik be
gėdiško išnaudojimo ir apflavy- 
dės pasekmė. Kaikuriuose atsi
tikimuose lai gali būti teisinga, 
būt apskritai šitoks apsireiški
mas išplaukė iš pamatinės kapi
talizmo ypatybės ir dabartinės 
nuosavybės teisės, o taipgi iš 
Vokietijos finansų padėjimo ir 
jos izoliacijos, šitoks apsireiš-

niai gauna daug e imas remiasi tais faktais, kad 
i viena tautos dalis turi savo ran
kose visos tautos išdirbinio į- 
rankius, kad kita dalis valdo že
mę, kuri turi duoti pelno vi-

| I | ■ ’ sienis, o dabar ši žemė neišduo-
B IB 8 11 l.da tiek, kiek reikia normaliamI n I I IK * gyvenimo palaikymui, ir paga-I I I I I• lios, kad, budiuni atskirti

paskolos. Tuo būdu atskiras 
pilietis vargiai pastebi, kad ga
lų gide jis o ne kas kitas duoda 
pinigų karei, 
kad pramonės 
kai, junkeriai,

Milžiniškas

Tiri yra faktas, 
magnatai, ban- 
biznieriai ir tt. 
užsirašę didžia

jai daliai karės paskolų, o ištik- 
rųjų tai didžiuma žmonių savo 
sunkiu darbu ir vargu yra sudė
ję reikalingas šitoms paskololns 
sumas pinigų ir yra davę pro
gos laimingiems žemės, kapita
lo ir išdirbinio įrankių savinin
kams pralobti jų kaštais.

“Bei palįs vartotojai yra išda
lies kaili už augšlas kainas. Ka
rei prasidėjus, jie ėmė krauli ir 
slėpti reikmėmis ir pagamino 
reikmenų nedateklių, o lodei ir 
kainų pakilimų tuo laiku, kada 
tikras dalykų stovis to nereika-

True Iranslation t'ilcd wilh tbe post-’ 
muster ot Ghirugo, Jane 29, 1918, 
as re<|iiired by the art of Oct. 0, 1917. į

No. 2. Korespondentas iš 
Charlotte, Mieli., praneša: “Apie 
tris savaites pirmiau viena mo-' 
tėviškė patriotiniame susirinki
me nuo pagrindų apreiškė, kad 
7,000 musų kariuomenes vyrų 
iš Vulvorykštės divizijos (Hain- 
bow Division) likosi užmušta. 
Ji pažymėjo, kad informacijos 
gavusi iš Kaudonojo Kryžiaus 
oficialų ir gali tai priparodyti“.

Panašiai korespondentas iš 
Pittsburgh’o rašo: i

PINIGAI saugioje bankoje ant procen
to yra geriausias pusininkas. Atneša 

3G ant metų be skundimos. Kiekvienas 
žrhogus ateina ant svieto be jo sutikimo ir ♦ Y. . ♦ _ 1 • 1 •• i ■« •

rukomajanie Tsvcntieth 
kambaryje,

euzijoj jau esu atgal pargabentų 
j Connecticut’o ir New York’o 
ligonbučius. Vyras, kuris pasta
bų padarė, sake, kad tai tikriau
sias faktas. Jis sakėsi informa-

Connecticut ligonbutyje. Jis at
sisakė duoti daktaro vardų ir 
savo vardo nesisukę, nes sakėsi 
jis nenorįs nieko bėdon įtrauk
ti. Vienok jis tvirtino, kad val
džia tikrenybę nuo žmonių pa-

įvyks

National Grove
Riversidc, III.

. papildyti tų nedateklių iš užru- 
I bežio. šitie visi faktai klesų 
žmonių be savasties atiduoda 

'ant savininkų mylistos ir paver
gia juos didesniam laipsnyj ne
gu tai buvo paprastu laiku.

“Tokių milžiniškų pelnų šioj

nos visuomet kils, kada tdvoriji 
pareikalavimas yra didesnis lie
pų išteklius. Kuo reikalinges
nis yra tavor/s ir kuo mažiaus 
jo yra, tuo labinus kils jo kai
na. ir kainos, žinoma, kįla be 
jokio rubežiaus, jeigu užeina vi
suotina reikmenų stoka, taip kai 
žmogus vargiai gali pasotint sa
vo alkį. Tokiam atsitikime vie
no daikto pabrangimas automa-

Abi tiedvi pasaki visai netei
singi. Tokių nuostolių Vaivo
rykštės divizijoj nebuvo. Iki

kuomet išreiškimas padaryta, 
visose armijos divizijose yri tu
sių buvo tiktai 345 vyrai. Tuo 
pačiu laiku visų musų sužeistų
jų skaičius buvo į 2,500. Ir lai 
įėmė musų kariuomenės nuosto
lius nuo submarinų.

Birželio 30,18 džia yra išdalies kalta, kad kai
nos kilo, kalta ant tiek, ant kiek

tų, nežurint ar jų išdirbinio 
brangumas lo reikalauja ar ne.

“Kada po to, kaip prasidėjo

Rengia

neminiu dalykų išsiplėtojinie. 
Valdžia, išleizdama daugybę po
pierinių pinigų, ne tik kad pri
sidėjo prie Vokietijos pinigų 

I nupuolimo ir tuo bildu sumaži- 
>. no jų perkamų galę, bet taipgi

Programas:
1) Orkestru; 2) Kalbėtojai. 3) 

monistai; 4) Deklemacijos 
choras; I 
lyse; 8)

Graži

U K E ĮĮtiiil II! EI EiK-:> slidus.ii I deigu jus turite Bank account tai jus
• J jSi I HĮ |į| fe™ ' lankia laiminga ateitis ir visi yra prielankusj LOT suteikia jums pagelbą. DABAR YRA

GERIAUS1S LAIKAS dėl pradėjimo Tau- 
Pyni° arba perkėlimč jūsų pinigų iš kitų 
bankų. Atneškite bankines knygutes, o mes • 

A STATE BANK perkelsime pinigus. Apmųstyk šitų ir pra
dėk bank account Central Mfg. District 

Banke, po valdžios priežiūra, kuris gali ir nori duoti geriausius suteikimus ka 
didžiausis bankas Amerikoje gali. Šitas bankas yra stipriausia ir saugiausia 
ant Bridgeporto ir visoj apielinkėje. Jo turtas — suvirs $4,000,000.00 ’ 
Mes negalime priversti jus tikėti mums per laikraščius, bet atvažiuokite ir per
sitikrinkite, o pamatysite, kad tai yra viskas teisybė. 1
Lietuvių Skyrių veda S. L. FABIAN ir suteikia geriausius patarimus.

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th St., netoli Morgan Gatv., Chicago.

Atdaru kasdieną nuo 9 iki 4 ir nubūtomis VAKARAIS nuo 6 iki 9 valandai.

sužinoti musų kariuomenės 
Franciui joj skaičių ir stovyklas.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

Žmogaus jausmai turi būti li-

o ne paviršutiniai bei nuduoti.

ANT PARDAVIMO.
Atvažiuok į didžiausią lietuvių ūkininkų koloniją ir 

buk išdirbėju. Męs turime ir parduodame ant visai lengvų 
išlygų 30,000 akrų geros žemės prie Phelps, Vilas County, 
Wisconsin. Nuo tos žemes yra didieji medžiai nukirsti 
Apie devyni metai atgal taip, kad kelmai yra visi išpuvę 
ir yra lengva nuvalyt.

Vienos išlygos yra sekančiai: $300.00 pirmu (mokėjimu, 
o paskui neteikia daugiau jokių mokesčių mokėti per pen
kis metus, kaip tik taksus ir procentą. Laisvės Bonsus 
(Liberty Bonds) priimame pilna verte, kaipo dalį mokesčio 
ant ūkės. Jeigu jus gyvensite ant savo ūkės, tai męs jums 
duosime ant maisto per vasaros sezoną, po $20.00 už 
kožną akerį ką jus nuvalysite ir suarsite patįs dėl savęs. 
Męs jums parduosime namų statymui materiolą už fab
riko kainą.

Žiemos laike galite gauti darbą į lentų pjovyklas, che
mikalu fabrike, arba pjauti medžius dėl chemikalų fabriko, 
už gerą užmokestį.

M?s parduodame gyvulius ant lengvų išlygų. Ir sko
liname pinigus dcl statymo triobų, pagerinimo savo ukes.

Gera turgavietė arti tavo durų, geri geležinkeliai, mo
kyklos arti, ir geri keliai į visas puses.

Męs turime keletą ūkių, su įtaisymais, kur galite at
važiuot ir pradėt gyvent, taiposgi hnt lengvų išlygų, su 
toms ukūms duodam vieną arklį, vieną karvę, dvi kiaules 
ir 20 vištų.

Męs nelaikome agentų, tai atvažiuokite patįs į musų 
ofisą, ir apžiūrėsite žemę, ir išsirinksite vietą dėl savęs, 
jeigu negalite atvažiuoti šią savaite, tai rašykite mums 
šiądien, klausdami tolesnių išaiškinimų, adresuokite:

SANBORN LAND CO.
Dept. 2, Phelps, Vilas Co., wis.

A. J. BACHUNAS,

mintįs ir jausmai turi būti taip 
tikri, kaip kad jie butų dalimi 
jo organizmo ir taip iiaturališki, 
kaip alsavimas. Mes atjaučia
me kiekvienų žmogaus jausmą, 
kokiu lai st< huklingu ir mums 
nesuprantamu bildu; mes pajie- 
giame atskirti blogų nuo gero, 
tikrų nuo netikro. Mes lai atlie
kame pasidėkojant įtekmei žmo
gaus minčių išlaukiniu pašau 
lin.

Ivkų stovis, vartotojai pradėjo 
reikalauti kainų maximumo 
Bet jie labai greit patyrė, kai 
nustatymus kainų loli-gražu nė
ra išganymu. Kaip tik kainų 
>maxiinuin lapo nustatytas, dau
gelis pasiturinčių vartotojų kar
tu su gamintojais ir prekėjais 
pradėjo apeiti jas. Taip lai at
sitiko, kad daiktai, kurių kainos 

. , . .. . . . . .. . . ... buvomdustrijai atsistoti ant kariškos
Vienų

(kiškas kainas už karės medžia-
Gar-, ga, idant tuo bildu pagelbėjus

5) Husu1 ‘ . ..... . . ‘ _
(’>) Kėgliai; Važinėjimas vai -I pramonei prisitaikyti prie karėsi 
tautiški šokiai ir tt. .reikalų. Tiesa, tas, pagelbėjo t 
vieta prie miško ir upės ' . . .. . . . . . v. '
(vairus žaidimai. j

p<> 25r; galima gauti pas pa|M"dės, bet tuo pačiu laiku pa- 
o n“;“.'pramonę, kuri karts 

_. ikmenų išdirbiniu neužsiima, 
tinėje Novy Mir, 2567 \\ . Division‘st’., išgriebti tiek pat pelno, kiek Ir 

nl,i<’ljun.ovi<; kariškoji pramonė.S. P. t krainų Skyriuj, t.>08 \\. (.tu- . ’
cago avė. ir M. !
Superior st.

Kaip nuvažiuoti j pikniką: Sėskite

Bilietai 
visus narius 
A. Ivanov, E
M. šarovarov, 2430 N. Marshfichi av
T. Družski, 1351 N. L

naktį iš marketo, ir juos 
galima gauti tik tiems.

Konspiracija tokias 
kaip 7,000

184.' Valdžia iš
Št;u hniak, 1951 W. dalies priešinasi tam, nuskirda- 
............  . m.i maxiinum kainas, bet tų da- 

j bile kokį iki’ 22 galvčs.’ir va-. rė taip nenoriai ir veikė tik blo- 
žiuokite i vakarus iki galo., paskiau* , ». _ ». •
persčskilc j La Grangc karus | va- ftklUSlUOSe Šios rųšies atsitiki-

nepaisė į kainos augštu- 
Iduiit sustabdžius tokį įs

iūlymo laužvma, buvo reikalai!- 
Janui, kad butų paskirtos visų 
daiktų porcijos, taip kad kožnas

kurie 
ma.c

mų daiktų. Bet net ir porcijo-

Eniersonas, kalbėdamas apie 
minčių įtekmę pasaulin, sako: 
“Kiekviena mintis, kuria mąsty
tojas ir genijus pasiunčia pasau-

Beikia pastebėti, kad ta min
tis nereikalauja būti išreiškia
ma rašte bei spaudoje, nereika
lauja būti žmonėms skelbiama

Kolonijos Direktorius.

Milžiniškas 4®

PIKNIKAS

pardavinėjami tikrai plėšikiš
komis kainomis. Miltai, svies
tas ir kili produktai nelegalėj

daugiau pi lno negu tie produk
tai atneštų pelno, jeigu butų

teriškė Charlotte kalbėjusi, gi
mimu anglė, buvo karštai ištiki
ma karės darbininkė. Ji tur
būt vokiškomis paskalomis pir
kliautojo atiku krito. Tas pat, 
gal būt, buvo ir su asmeniu rū
komajame vagone, kuris taip 
m norėjęs “nieko bėdon įtrauk-1, 
Ii“, savo valdžių išskirus.

Valdžia gerai supranta, kad 
tiktai atvirumu žmonėse pasiti
kėjimų palaikyti tegali. Valdžia 
nuostolių žinias taip greit duo
da, kaip iš Francus!! jos surašai 
gaunami,
nelaimes užslėpti, 
ųuostolis Vaivorykštės divizijo
je arba Connecticufo ligonbu- 
Čiuose >10,000 sužeistųjų buvi
mas, įveltų tokių valdžios agen
tų daugybę, kad paslaptis tiesiog 
negalima butų. Tokios nuosto
lių ir nelaimių paskalos prinTyg- 
tinai leidžiamos, kad ištikimų 
ameri ’ iečių dvasių nupuldžius ir 
valdžia pasitikėjimų nusilpni
nus. Visos tokios paskalos, ko
čiosi' nebūt aplinkybėse, netei
singos yra. Nuostolių surašai, 
diena už dienos skelbiami, visa 
visybė yra. Jie nieko nuo žino-

ji gali būti net žodžiu neišreikš
ta mintimi. Didžiausia paslap
timi musų gyvenimo yra tas 
apsireiškimas, kad mumyse gi
mstančios mintįs paliečia visus 
žmones, su kuriais mes susitin
kame. Kiekvienas žmogus yra 
apsiauptas ypatiškn atmosfera, 
kuri paliečiu kilus žmones ir 
kurią kili jaučia. Labai klysta 
lie žmonės, kurie mano, kad jie 
yra kainuojami pagal savo žo-

dį į kitus žmones, kokias min
tis jis palaiko savo omenėje ar
ba kokiu jis išlikrųjų yra. Ne-

smulkmenas išėmus, kurios vo
kiečių agentams duotų progos

la tikus, kaip švelnus žmogus ne
būtų linkui mus, bet mes atjau
čiame jo jausmų netikumų, jei-

Parenglas spėkomis (’hlcagos progresyvių 5-kių draugijų 
susivienijimo, susidedančio iš sekančių draugijų: Ketvirtoji Liepos

Dr-slė Jaun. Dainos Mylėtojų;
J. V. L. D. Pašelpinis KJiubaB,

NEDALIOJE,

Birželio=June 30,1918
G. CHERNAUCKO DARŽE

' LYONS, ILL.

Inžanga 25c ypatai.

PASARGA:—Važiuokite iš visų miesto dalių iki Ogden avė. 
Agden avė. iki dtHlk ar iki 52nd avė.; ūš ten paimkite Lyons karus, 
kurie nuveš iki daržui.

Kviečia Chicagoa P. D. Susivienijimas.
Orkestrą J. Philipowitz.

Chicago® Lietuvių Darbininkų Taryba rengia milži
niškų apvaiksčioimų-prakalbas Nepriklausomybės Dieno
je, Liepos Ketvirtoje.

Apvaikščlojimas įvyks didžiulėj WEST SIDE AU
DITORIUM salėj, kampas Taylor ir Racine gatvių.

Prasidės kaip 9:30 vai. ryto.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Tarybos Komitetas 

kviečia todėl visas Tarybon prisidėjusių ir nepr įsidėju
sių lietuvių draugijas dalyvauti.

Komitetas šiuo kreipiasi! visas Tarybon prisidėjusių 
organizacijų delegatus, kad jie paragintų savo atstovau
jamas draugijas būtinai dalyvauti a p vaikščiojime.

Komitetai draugijų, —tiek prisidėjusių tiek dar ne- 
prisidėjusių Tarymon, — kurios in corpore dalyvaus ap- 
vaikščiojime, bus pakviesti užimti garbės vietų ant pa-

atskiriame tikrus draugus 
netikrų todėl, kad mus jausmai 
esti tikri, prielankus ir sąjaus- 
mingi užjaučianlįs. Mumy
se randasi koki tai galinga, pa
slaptinga spėka, kuri visa lą 
mums pasako; mes nesupranla
me kaip mums pasiseka sužino
ti žmogaus tikrųjų jausmų ka- 
raktei'j mes tai atjaučiame

Chicagos lietuviai, darbininkai, pasirūpinkime, kad 
šis apvaikščiojimas butų kuopasekmingiausias! , <

CIL L. D. T. KOMITETAS. mintimi.

sipažinus su minčių įtekme pa
saulin, reikia susipažinti su min
tijimo funkcijomis bei su pačia

11146 S.

ir Lietuviški Re
kordai. $10 Ii 

augščlau.
Roseland 

Music 
Shop

Chicago, III

Toj. Boulevard 9812 
ir Drover 8448

DR. A. J. KARALIUS
.3203 S. HaUted St. Chicago

X - S P I N DŪLIAI
Valandos: Nuo !• iki 12; ir nuo 2 iki 9

Tol. Drover 6369

P. CONRAD
tiškos, blogos ir net mums ken
ksmingos mintįs bei norai; jis 
tusti tuo, kų jis nuduoda ir mu

stę padorumo ir gerų norų; mes* 
matome jį tikroje spalvoje tuoj 
pačiu laiku, kaip jis mano pri-

Mes
nuo

Ifotogra f i sus.
Mes traukiame 
paveikslus dien 
mis ir vakartis

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiaušius dova
nas. I.'arbų at
liekam gerai b 
pigiai.
3130 S. Kalite^ 
St., šalę Mildai 
teatro.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telcphnnc-Central 6.390 

Vakarais:
2911 \V. 22ud Street, 

Tclephonc Rockvvcll 6999

aprašiau straipsnyje:

Personai at-

Dr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Ilalsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—9 va
kare. Tel. Canai 4367.

Vyriškų Drapanų Bargena i
Nauji, neatimti, daryti anl užsa

kymo saitai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 Iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.90 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halated 8L Chicago. III.

Žemaites Raštai
Kares Metu

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir- 
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c.

Ofise—

1840 So. Ilalstcd Si 
Chicago.
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Viena saugiausiųjų Slankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 
baugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 

Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depoziti 
ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.

W. KASPAR 
prezidentas 

)TTO KASPAR 
vice-prezidenias 

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentai 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WAI.ENTY SZYMANSK1 " V. F. MASHEK 
pirklys prez. Pilscn Lumber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN
Co. prez. Atlai 

[Brevving Co

vice-prez. Nat. City Bank 

Co.
GEO. C. WI).CE

vice-prez. T'. VVilce
JOZEF SIKYTA 

kaperius
PER VIRŠŲ A $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Silpnos
• 4^ Akys

kV$

nio ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
liktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižaslies yra darbas

Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

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

21 metų Chicagoje
Aš išgvdžiau tuksiančius miši

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 melų buvęs kreivomis 

akimis. Einil John, 4317 Lincoln

nu atsilankymu.
Jeigu jų-ų akįs kreivos, nenusi 

minkite. Aš išgydysiu jus be vai

Detroit, Mieli mc čia porų.
Axial neuritis. — ši liga atsi-

LMPS. 17 kp. šeimyniškas 
išvažiavimas. nervo, kur randasi jautrioji re

progresuoja.
rėjo išvažiavimų į Palmer par
kų. Susirinkus apie 400 žmo
nių, apie 5 vai. prasidėjo prog
ramas. Kalbėjo d. J. Dantų a- 
pie Moterų Susivienijimo rei-

bėgiu keliolikos dienų visai ap
anka. Tai ligai yra daug įvairių

kitokių kūno ligų, nuo reuma
tizmo, sausfligės, sifilio, rauplių,

Ateik Syki, o Eisi Visais
UTAUPYSI nuo $5 iki $10 ant apsiredimo pas mane.naudingumų. P41ė Pocevičiute 

deklamavo ‘Gamta”; p-le Giviu- 
te — “Ateis laikai, jau jie ne
betoli”; p-le F. šniukute -r- “Už 
giružės vėjas kaukia”; A. Šiliu
kas — “Aušta rytas, aušta nau
jas”. Paskui .trunųiai kalbėjo 
p. Andriušis apie Vaikų Draugi
jėlę, ir jam paprašius publikos,

tų akių ligų gauna, akiniai 
nieko nepadės, bet dar blogiau Darau ir rcinkotus vyrams ir moterims po $10 ir augščiau.

na ligų, (lydyti jų reikia medi-Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šullį”.

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLĖS 
LIGOS PASIBAIGS.

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

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsiiai pirma negu jie su
serga.

Tonsiiai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsiiai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegė jie turi būt 
prašalinti be aticįėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsirei.škia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

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

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus lonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsiiai yrn 
jiems nenaudingi, kad tonsiiai yra

vuoja, žmonės suaukavo $12.22. 
Pirmininkė, dr-gė šniukienė, už 
tokių gausių aukų, varde LMPS.

Daniu, ragindamas moteris stro
piau veikti apšvietus dirvoje. 
Užsibaigus programai, gražioj 
lankoj, puikiais medžiais apau- 
gusioj, visi žaidė iki vėlybo va
karo. —Rudiškietė.

Pittsburgo Kolonija
Birželio 23 d. šv. Kazimiero 

parapijos choras buvo surengęs 
gražų vakarų. Scenoj buvo pa
statyti du veikalėliu, “Vienas iš

IUTAI vyrų ant orderio nuo $20 iki $60.

Papillitis. —• Tai uždegimas 
optinio nervo vidurinės pibros. 
Liga nedaug kuo skiriasi nuo 
augščiau minėtos axial neuritis.

pa geibu tani tikro įarnkio, oph-

perdidelis vartojimas tabako,

.Ii gydoma medikalais, bet jeigu 
žmogus savo nesusipratimu lei
džia jai įsisenėti, tai vaistais ir 
chirurgija sunku kas padaryti:

savo regėjimų.

Paduodamas čia truputį žinių 
apie vidujines akių ligas aš no
riu tik parodyti, kaip žmonės 
klysta manydami, jog akiniai

luinuose. Visados reikia tureli

A VO darbą ir pritaikymą gvarantuoju,
Arba savo pinigus gausi atgal.

U
ŽLAIKAU visokios rųšics vilnonių materijų sande 
ŽTAI galiu daug pigiaus parduoti negu kitur kur; 
Taipgi valau ir prosinu drapanas.

Siuvėjas Vyrų Drapanų, Lietuvis

A. MAUSNER
3239 So. Halsted Street Chicago, Illinois

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vakaro Nedėliomis 9—12 ryto.

nors negerų su savo akimis, pir
ui ų-pirmia tįsia rei ia eiti pas a-

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagojrba skausmo ir Ivn- 
jimais.
man parodyti Jums 

šimtų išgydytų ligo- 
palvirlinančių mano praktiš- 

{ydymo metodą prašalinimui 
Aš jums užtikrinsiu nuola- 

gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
» sveika regėjimą. Atidėlioji- 
\ ra pavojingas. Atsišaukite

gvais išmok 
Pavely kiti 

laiškus nuo 
imi 
ka

m;

miriau”. Lošimas atllikta labai 
gerai, ir kadangi abudu veika
lėliu labai juokingos komedi
jos, tai publika prisijuokė kiek 
Ii norėjo.

Koncertinę programų dalį iš
pildė chorai — vienų merginų,

žinoti tikrai, kas akiai ar akims 
ki ūkia. Jeigu pasirodys, kad a-

Kurtumas ir užkrilimas 
nuo įvairiu priežasčių 
pasekmingui.

ausies

Kam kentėt nuo no= 
sies figų ir kataro
Daug akiu, ausų ir gerklės Ii 

gų paeina nuo nusies ligos. Aki 
niai nepai 
kuomet pi

Mano pa h rimas prigelbsti man 
surasti priežastį—-ir išgydyti ligą.

Mano niokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekviena gerai ir sąžiningai. Ma-

pijos choras. Dainos išėjo labai 
gerai. Vakaras pradėta Ameri
kos hymnu, o pabaigta Lietu
vos hymnu. Publikos buvo ga-

regėjimas dėl pavargimo, ar 
šiaip natūraliu badu, tai tada 
gera nešioti gerai pririnkti aki
niai; bet jeigu butų įsimetus li
ga, tai neatidėliojant reikia jas 
gydyti. — J. šemoliunas O. D.

lydys skaudančių akių 
icžaslis ligos —nosyje.

sų lonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. 'lodei ateik pas 
mane tuojaits—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

—Dzūkas.

NAUJA KNYGA PO 
VARDU “VYRAS”.

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

The l’air Nedėliomis 10 iki 12

FARMOS FARMOS
šiame laike farma tai yra ramiausia, saugiausia ir 
geriausis biznis. Jeigu nori gyventi ramiai ir užtik
rinti sau geresnį gyvenimą ateityj, tai nusipirk sau 
ūkę derlingoje dailioje North Dakotos lietuvių ko- 
lionijoje. Inteikdamas krasos ženklelį kreipkis dėl in
formacijų pas: P. J. GABRIS, Dogden, N. Dak.

Vidujinės akių ligos. 
>■ 111

Daug žmonių mano, kad į- 
va irios akių ligos apsireiškia lik 
iš viršaus, ne iš vidaus. Taip 
betgi nėra.

šiandie žmonės labiau nešio
ja akinius negu kitų-kart kad 
būdavo. Mat žmonių kaltinai 
einant priekyn, akįs labiau var
ginamos, ypatingai skaitymu 
knygų, laikraščių, taipjau dirb
tuvėse dirbant tokius darbus, 
kur, be ko-kila, reikia didelio

būrio, prie elektros šviesos. A- 
kįs šia i ji sveikos, normalės, tik 
jų regėjimas susilpnėjęs. Tai- 
gi pasigclbėti turi tinkamai pri
rinktais akiniais.

VIENATINIS SKOISTBUOTAB BUŠAM APTUULOBIUS ANT BKlDGBl'OBTO

VYRĄMS IR S U AUGIEMS
Akiniai auk«o rfmuoaa nao iz aa- 
gi4iaa. Sidabro Hnouoaa nuo *1.M t» 
aui<4Aisu Pritaikoma akiniua nikiyk*. 
Ataniaklt: Galvoa sopėjimai. uarvUka- 
maa, akli] ikaudėjimna, ulvilkirnaa tt 
tt. yra valufaia (vairių ligų, kuria nali 
būti pratalintoa garų akinių pritaiky
mu. 14tyrimas uftdykų. Jai -pariti ar 

X akauda akta. Jai joa raudono*, jai gal- 
va topą, Jai blogai matai, jai akla ail* 

H pata. natfak ilgiau, o Jiadkok pagalbas 
f| aptiakoj, kur klakvienam pritaikoma a- 
U kiniai aldykg. Atmink kad maa kak* 
| nam gvarantuojam akiniua ir k tankia 

nam garai prirenka*.
____________________J Jttapartaa Optihaa.

Jai Jųa aargate ir reikalaujate patarimo arba vaiatų, ateikit paa mana. Ai bnyae aa~ 
korius Ru.ijoj viri 1» metų. Amerikoj 11 matų. A4 duoda patarimu* DYKAI. Galia 

daryti Mla kokiu, ruaiikne vahtua. Al rekomenduoju tik OTOUS daktarus. Al aaa 
drauge* įmonių S. M. MKRIBOFF. 1141 BO. MORGAN 8T.» _ CHICAGO, ILL.

jausdamas kų nors negerų su 
savo akimis, eina pas optikų ir 
nusiperka sau akinius, nors, 
išliesų, akiniai jam nereikalin
gi ir nieko joms nepagelbėjo.
Mes l^pa’kjs yra nesveikos, ser- 
kokia nors akių liga, kurių rei-

cija, bet ne akiniais.
Optikai, kuriais paprastai 

esti laikrodininkai, kas galvoj,

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENf

■
Į Hugnbiat Ir greitai patarnauja 
Į prie gimdymo ir šiaip įvairio- 
| so motery ligose. Prižiūri ilgo- 
Į nes ir duoda patarimus mergi- 
I numg bei moterims.
I 1136 N. Ashland Avė., Chicago

Rczid. P’** ų Anhlund RIvH Chicagt 
Talaphone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Ofinas: 3354 S. Halsted SU Chicagi 
T«lephon« Drover 9491

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—1 poptetų
? - a Nedaliomis 10—12 dieną.

darni akinius. Optikas — ne da
ktaras, ne gydytojas. Jo moks
las nuo poros savaičių iki tri
jų mėnesių. Daugelis jų dagi lik 
per ilaiš- us ima kiek lekcijų, 
pasimokina, ir gauna diplomų, 
kurį pasikabina savo laikrodžių 
sankrovoj ir sakosi, kad jie esą 
“akių daktarai’’. Apie akių li
gas jie neturi supratimo. Todėl 
negerai žmonės daro, kad turė
dami kokius nors akių keblu
mus neina pas tikrus daktarus,Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 

bus NAUJIENŲ PIKNIKAS
G. M. Chernaučko Darže. optikas, akinių pririnkėjus.

Pirmu sykiu lietuvių kalboje išei
na šitos rųšics knyga, kurios užda
viniu yra, dėl naudos lietuvių vyrų, 
išaiškinti, plačiai ir atvirai visus 
svarbiausius vyriškos lyties dalykus: 
kaip tai, kodėl vyrai netenka vyriš
kumo pirma negu sulaukia vidutinio 
amžiaus, nusilpsta lytiškai, kaip ap
sisaugoti nuo daugelio nesmagumų, 
su kuriais kiekvienas šiandieninis 
vyras susiduria. Kaip apsisaugoti 
nuo nekuriu ligų, ir daugelį kitų da
lykų, kas paliečia vyro lytišką kūno 
sudėjimą, dėl kurių vieno tik neži
nojimo, daugybe lietuvių vyrų pa
tenka į rankas svetimtaučių gydyto
jų, kurie, be abejonės, moka pui
kiai pasinaudoti iš jų nežinystės.

šitoji knyga bus sykiu įdomi, pa
mokinanti ir neatbūtinai kiekvienam 
vyrui, kaip jaunam taip ir senam, 
reikalinga: ji pilna daugybės moks
liškų paaiškinimų ir patarimų su 
daugeliu paveikslų, kurie čionai ne
galima suminėti.

Jos autorius daugeliui lietuvių ži
nomas. Dr. A. J. Karalius, netik kad 
pats dėjo visas pastangas, kad pado
riu ją pilnai atsakančia užimtame 
klausime, bet dar pasikvietė anglų 
Dr. profesorius, kaip tai Dr. Robin- 
son ir k.

Knygos didumas 9x5 su 259 pusla
pių. Kaina* prenumeratos keliu 
$1.25. .o kaip išeis iš spaudos, apie 
gruodžio mčn., bus $1.50.

Šitoji knyga nebus pardavinėjama 
viešose agentūrose kaip ir nelaiko
ma knygynuose, užtat vienatinis jos 
kelias įgijimo per prenumeratą: kas 
įdomaujate ir norite augščiau minė
tus ir daugybę kitų dalykų žinoti, 
siųskite prenumeratą pas leidėjus 
arba reikalaukite platesnio paaiški
nimo adresuodami:

K. Barnes,
944 W. 35th PI., Chicago, UI.

(Apgars.).

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
yl Geo. M. Chernaučko 

Svet, 1900 S. Union 
ave* karnl’as 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintelę 
n Šokių Mokyklą. Vi-

| si šokiai mokinama
sulig naujausia Dia
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu ) trumpą laiką, 

kokiai atsibuna kas pancdėl) ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS su 
pagclbininkėm,
1900 S. Union ave., Chicago.

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M, Chernaučko Darže.

PLAKI. QUEEN KONCERTINA ■

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negau
si. Mašinėlių laiškams drukuoli ir ofiso darbams yra nau
jausios mados. Užlaikėm visokius laikrodžius, žiedus, šliu- 
binius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekordais 
ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš- 
dirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėmis, taisome laikro
džius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 So. Ashland Avė., Tel. Drover 7309 Chicago, III.

Puoškite save ir savo namus

vėliavomis

Iv), kurioje parodinis visos A- 
nierikoje gyvenančios tautos, 
pasipuošusios su savo ir Ameri
kos vėliavomis. Pavyzdyj kitu 
tautų ir lietuviams nereikėtų at
silikti, bet kiekvienam lietuviui 

.... . . J -r 1 .

Vėliavas galite gauti Visokio 
’džio. Taipgi padarome vėlia-

Kaulakiai Broliai 
Lithuanian Printing and 

Binding House 
2214 W. 23rd PI., Chicago, 11 

Phone Ganai 107.
(Adv.)

Aukaukite Lietuvos Laisvė: 
Fondan.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiinas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abclnns spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Ret kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. JnksL.i atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimaf 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių iJs;*-rdava»« kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bittcna, ir jmi 3 mčn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kai]) tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1001) sykių dčkuoju Salutaras įnylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažjstainiem su tokiais 
atsitiKimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT10N J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicugo, III.
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Rnumatizmis Sausgėla.
Nesikankykitc savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

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

Knyga ^ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

i
1 nn Puikiai atspaustu Oi nfiIUUkonvertųo hUU

SU j ŪSŲ 
vardu, pavarde ir antrašu

Laiškas su jūsų pilnu antrašu, j 
atspausdintu ant konverlo, 

niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurastų los \ palos, ku 
riai jus rašėte, jis

SUGRIS JUMS ATGAL.
Prisiųskile $1.00 ir pilnų jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100 konvcrlų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.
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ms eina kasdien, išskiriant 
rilius. Leidžia Naujienų Ben- 
1810 S. Halsted St., Chicago, 
Telefonas: Canal 1506.
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1.65
1.25
.65

7.00
. 8.00 

iųsti.Pačto Money 
i užsakymu.

%pondentų prašome 
iiisdinimui laikraš- 
adresuoti tiesiai 

ijai, o ne Bedakto- 
ikia būtinai rašyti 
enos popieros pil
ant platesnius tar- 

Reoakcija pasilai- 
š l< ises rankraščius taisyti ir 
nli. Netinkami spaudai raš- 
vinami. arba grąžinami atgal, 
:iu dviejų savaičių autorius 
liauja jų ir atsiunčia krasos 
ai pakankamai persiuntimo

škai Redaktorių matyt gali- 
io 5 iki 5:30 vai. vak.

Metai laiko atgal Clifcagos 
lietuviai darbininkai skait
lingam masiniam susirinki
me įsteigė Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybą. Ne-

pirmas Darbininkų Tarybos 
skyrius Chicagoje, j kurį į- 
stojo 80 suviršum organiza
cijų Paskui ėmė tvertie

ir kituose miestuose.
Sumanymas steigti Lietu-

kus, — dabar viena po kitos 
ėmė rašyties į Rusų Darbi
ninkų Tarybos skyrius, kaip 
tik gavo pakvietimus iš jų! 
Taip buvo Philadelphijoje, 
Lawrence’e, Clevelande ir ki
tur.

Visi šitie faktai rodo, kad 
Darbininkų Tarybos priešai 

I patįs nežino, ko jie nori. 
Svarbiausia jų pasipriešini
mo priežastis buvo jų frakci- 
onizmas. Jiems nepatiko, 
kad Darbininkų Tarybos su
manymas išėjo iš “Naujie
nų pakraipos socialistų; jėi-

RUSU A Skaitytoju Balsai Musų Moterims

vių Darbininkų Tarybą kilo gu butų sumanę “bolševi- 
18 socialistų tarpo, ir jisai j- kai’,, tai butų buvę viskas ge-
vykdintas tapo

Bet Ta-
: y uos sunidiiy Lojai n
jai nenorėjo daryti Tarybą

Truc Ivanslation filed wi»h the post-mastei- ai Chicago, June 29, 1918, 
as reųiiircd by the act of Oct. 6,1917.

(Pabaiga).

[Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Tiesa, kad daugelyj Rusijos vie
lų gyvenimo sąlygos yra pasi- 
jbaisėtinos. Tiesa, kad geležin
keliai taip sudemoralizuoti, jog 
Petrogradas stovi ant prapulties, 

,‘ant maro krašto—dėl maisto sto 
kos ten kasdien po 300 žmonių 
badu miršta. O betgi Rusija pa- 

įsėjo šieidcl javų 30 nuošimčių 
1 daugiau nekaip praeitais metais. 
Tik paskirstymas nelygus —kai 
kur šiemet javų bus 300 nuošim
čių daugiau ne kaip pernai, kai- 
kur vėl bus gal 20 nuošimčių 
mažiau negu pernai, bet apla
mai kviečių bus daugiau — kvie
čių, kurių Vokietija negaus.“

Tvarka busianti įvykinta

“Girdint, kad žmonės badu 
miršta, ir matant, kokį menką ir 
prastą maistą jie gauna, sunku, 
be abejo tikėt, kad dalykų padė
jimas pagerėtų. O betgi tvarka 
vis gerėja. Keletas menesių at- 

Igal Maskvoj kasdien būdavo po 
400 užpuolimų ir apiplėšimų; 
dabar atsitinka nedaugiau kaip 
kokie aštuoni ar dešimt apiplė
šimų naktį. Maskvoj vėl įsteig
ta policijos sargyba,. Bolševikai

MOTERIŠKA BLIKSKUTĖ
— Pavyzdys No. 8855.Žila Senelio Replika.

II
Louis Edgar Brownc, chica- 

giškio Daily News karės kores
pondentas Rusijoj, ką-tik išten 
sugrįžęs, rašo, kad jis esąs pil
nai įsitikinęs, jog bolševikų val-i 
džia, su Leninu ir Trockiu prie-j 
šakyj, išvesianti karės nuvargin
tą, nuteriotą šalį iš to chaoso ir 
įsteigsianti tvarką. Jis taipjau 
tvirtina, kad Rusija ir dabar yra 
didelė padėjėja talkininkams ir 
kad laikui bėgant jos pagelba 
talkininkams vis augs ir propor- 
cionaliai kenks Vokietijos daly
kams, be Japonijos įsimaišymo.

“Aš — sako p. Brownc—pilnai 
esu tuo įsitikinęs, nežiūrint to, 
kad mėnesių mėnesiais man te
ko niaitinties nedaug kuo kitu, 
kaip tik arkliena, rupia supuo- I
lusia juoda duųna, kurios kąsnį 
kandus pilvas ima skaudėt, ir 
kartas nuo karto bulviniais bly
nais, bet niekados negaunant

i ar

Kunigų Draugui, kurs rašo 
insinuacijas apie Pašelpinių 

Draugijų Susivienijimą.

8855*̂

Kunigų Draugas 140 mini., 
birželio 14, š. m., antrame pus- 
lapyj rašo apie Pašelpinių Baž
nytinių Draugijų pirmąjį Susi
vienijimą, kuriam ir aš priklau
sau. Draugo redaktorius, kuni
gas Kemėšis, yra taip drąsus, 
kad pasiveja sau kraipyti ma
no pavardę, vadinti Bindzinskiu, 
kurio protą ir širdį vendančios 
Grigaičio sniegelis. Turiu pa
sakyt Draugo redaktoriui, kad 
aš neinu klaust patarimų nė 
Grigaičio, ne Kemėšio, nė J. P. 
Paskalis, nė klebono Skrypkos, 
ar man eiti bažnyčion, ar neiti. 
Aš pats žinau gerai, kad, būda
mas katalikas, turiu eit bažny
čion mišių klausyti ir pasinilesti. 
Ir kada kunigas laiko mišias, aš

rai — ir principai butų buvę 
geri, ir “pasiklausimo” butų 
nereikėję ,ir prisidėjusios or
ganizacijos nebūtų buvusios 
“bespalvės”, ir sumanytojai

vo partiją socialistai turi Są
jungoje. Jiems rūpėjo ne 
tvert naują Sąjungą, o tik
tai suvienyti darbininkiškų 
organizacijų jiegas, kad jos 
galėtų pasekmingiaus varyti 
darbą bendruose joms vi
soms reikaluose .

i Viena, kas rūpėjo Darbi
ninkų Tarybos steigėjams, 

| tai kad ji ištiesų butų darbi" 
[ninkiška — kad ji pirmon 
vieton statytų darbininkų 
klesos reikalus; kad ji bė
gančius klausimus rištu dar
bininkų klesos žvilgsniu, ir 
kad ji stengtus eiti vienu ke
liu su kitų tautų darbininkų 
judėjimu. Šita Darbininkų 
Tarybos pozicija buvo trum
pai išdėstyta jos programų 
nrincipiose.

Keistu tečiaus budu Dar
bininkų Taryba sutiko atka
kliausios opozicijos iš L.S.S. 
vadų ir jų pasekėjų pusės. 
Jie šoko varyt prieš ją smar
kiausią agitaciją, dažnai už
miršdami net apie paprastus 
tiesos ir padorumo reikalavi
mus. Tarybos steigėjai bu
vo apšaukti socializmo prie
šais, uezorganizatoriais ir 
darbininkų klaidytojais; 
jiems buvo prikišama noras 
iškelt savo asmenis, padaryt 
biznį ir “pąsipinigaut”... Iš
tiesi., tuos užsipuldinėjimus, 
neretai būdavo sunku atskir-

rais “pasipinigauti” arba pa
daryti “biznį”.

Bet buvo da ir kita prieža
stis, kodėl daugelis sąjungie- 
čių nepritarė Darbininkų 
Tarybai — tai ūpas pereitais 
metais viešpatavusia tarpe’ 
socialistų. Delei tam tikrų | 
aplinkybių, kurias išdėstinė-j (|(11žovjŲ, pieno, kiaušinių 
ti čionais užimtų perdaug^ pyragaičių.“ 
vietos, karštesnio budo soci
alistai pernai ėmė svajot, 
kad jau prisiartino valanda

Mėgėjos gražiai ir su skoniui pa
sirėdyti ras šitą bliiiskutčs modelį 
pavyzdingu. Balto šilko materija 
tinkamiausia, nors galima varto! 
taipgi mudrus arba drobelė. Kalnie- 
rius, kaip parodyta dviejuose vaiz
deliuose, vartomas: gali bu! pastato
mas ir augštai po smakru susega
mas, arba žemai atlenkiamas'. Nu
garos pečių kraštai persimeta kiek 
priekin ir susiduria su parauktais 
krutinės pečiais. Abiem krutinės pu
sėm kišenini su palankėlėmis ir kla- 
peliais. Rankovės gali bul ilgos ar
ba trumpos.

Tokiai bliuskelei pavyzdys N. 8855 
sukirptas šešeriopo didumo, mieros 
34, 36, 38, 4(1, 12 ir II colių per kru
tinę. 36 colių bliuskelei reikia 3-jų 
jardų materijos 27 colių pločio, 2 */k

pasitraukia nuo altoriaus, tai jis 
toks pat griešnas žmogus kaip ir 
kiekvienas musų, - taip pat 
liub pamylėti Mariutės ir Anto- 
ses, ir pasielgia ne švenčiau už 
šiaįp paprastą žmogų. Tai juk 
parodo ir atsitikimas su visų’ 
gerbiamu Cicero lietuvių para
pijos klebonu, buvusiu dagi pa
ties Draugo prezidentu, kunigu 
Ežerskiu, kurs už savo griekus, 
už Marytes ir kitus galus nebe- 
pasikentė ir slapta pasišalino iš 
Cicero. Tokių atsitikimų juk 
yra daug kunigų gyvenime, bet 
aš pasitenkinu čia tik šiuo vie
nu visiems žinomu faktu, kad 
priminus gerbiamam Draugo 
redaktoriui kunigui Kemešiui, 
jog kunigai ne šventi žmonės ir 
kad užgaiilioti kitų asmenų ne
reikia. Tuo labiau nereikia 
niekinti Susivienijimo Rymo- 
Katalikų pašelpinių draugysčių 
ir negadinti jo reikalų, nekenk
ti kitoms draugijoms.

Nors tamstos, kunigai, vadi
natės save ir inteligentais, bdt 
visados jieškote progos, kaip

Pn. Browne pasakoja, kad jo
kelionė nuo Maskvos iki pat VIa-J nemėgsta žodžio policija—jie jo- 

’ldivostoku visa Sibiro geležinkc-jkios policijos ir nemano turėti-- 
"|lio linija buvus beveik normalė, todėl jie ją vadina milicija. Ne 
|.lis išvažiavęs, kartu su Ameri- ilgai truks, kaip milicija padės 

mums. j,os naU(jonojo Kryžiaus komisi- šalin šautuvus, o vietoj jų var- 
ja, iš Maskvoj gegužio 14 dieną tos lazdas, irtuo budu sąlygos 
ir atvykęs Vladivostokan tik 
trimis valandomis vėliau negu 
reguliaris traukinių vaikščioji
mas nustatyta. O tokią ilgą ir 
sunkią kelionę dagi taikos metu 
nelengva nustatytu laiku, be su- 
trukimų, atlikti?

Trockis visai ne Vokietijos 
agentas.

“Aš norėčiau Atsakyti į keletą 
klausimų, kiiriuBkdažnai gali iš
girst iš amcHkMčių, klausinė
jant apie RusijlF’, ‘Sako p. Bro- kuriais yra arba neutralių šalių; 
wne. “Pirmiausia, Ar bolševL žmonės, arba patįs rusai, bet nę} 
kai, su Leninu ir Tročkiu, yra 
vokiečių agentai?

“Pasakysiu griešlai, kad ne. 
Ir niekas, įkas tik-ką-nors žino 
apie jų praeitį ir}apie jų darbus, 
nemano, kad jie toki butų. Ru- 
«ijos buržuazija, 'nebetekus savo 

nugarkaulio, klaidžioja po pa
saulį ir platina gandus,- buk bol
ševikai esą pro-germanai, idant 
tuo budu prijiiasinus Japoniją į- 
simaišyti, kad galėjus atgauti 

savo nuosavybes ir turtus, kurie 
jiems tapo konfiskuoti.

“Ar bolševikai padeda Vokie
tijai? Ne. Jie trukdo Vokieti
jai ant kiekvieno* žingsnio. Jie 
veda gerilos-—atskirais būreliais 
išnetyčių užpuolant priešą—ka
rę Ukrainoj, ir tatai verčia Vo
kietiją laikyti ten mažių-ma- 
žiausia 450,000 'kareivių, kad 
tvarką palaikius. Jie gabena į 
Ukrainą tiek ginklų ir bolševi
kų literatūros, kad padėjimas 
vokiečiams ten darosi vis labiau 
ir labiau nebepakenčiamas. Jie 
ypatingai remia Finlendijos rau
donąją gvardiją,/kuri kaujasi su 
vokiečiais ir dėlto vokiečiai pri 
versti laikyti ten mažiausia 65,- 
000 kariuomenės. Jie, bolševi
kai, pasiuntė į Austriją tūkstan
čius agitatorių, ir vaisiai to to
ki, kad šiandie Austrijoj žmonių 
nepasitenkinimas virte verda.

Bolševikai atsteigsią tvarką
“Iš tos suirutės, kokia dabar 

yra, bolševikai padarys tvarką.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti lokiai bliuskelei su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankui?, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavarde ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konveilą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chicago, III.

dealai. “Minios eina paskui1 
mus,” šaukė jie, “ir i-------
nėra reikalo eiti prie minių N 
Veikime po savo firma! Kas 
nenori stot j musų organiza
ciją, tų mums nereikia!”

Kaipo vieną iš kurjozų 
charakterizuojančių ūpą, 
viešpatavusį tūloje sąjungie-' 

| čių dalyje vos keletas mėne
sių atgal, nurodysime čionai 
tokį atsitikimą: “Naujienų” 
Bendrovės šėrininkų susirin
kime buvo svarstoma namo 
pirkimo klausimas. Ir štai, 
atsistoja vienas socialistas 
(kuris dažnai siūlosi kuo
poms skaityti lekcijas apie 
socializmo mokslą!) ir sako 
daug-maž taip: “Jus esate 
buržujai, jeigu šiandie dar 
kalbate apie namo pirkimą. 
Ar jus nematot, kad tuojaus 
turi įvykti socializmas? 
T r* tada bus galima gauti 
namų uždyką, kiek tiktai rei
kės!” “Naujienų” dalininkų 
susirinkimas atsakė kvatoji
mu į šitą “pranašystę”, bet 
mes nesame tikri, ar didžiu
ma Sąjungos kuopų rytinėse 
valstijose butų iš jos taip- 
pat pasijuokusios.

Well — kada toks “bolše
vikiškas” ūpas valdo žmonių 
protus, tai suriku tikėties, 
kad jie norėtų kvaršint sau 
galvą pašelpinėmis ir kito
kiomis “bespalvėmis” darbi
ninkų organizacijomis; kad 
jiems rūpėtų s i s te
ma t i š k a s auklėji- 
mo darbas miniose; kad jie 
galvotų apie bėgančius die
nos klausimus ir praktišką 
kasdienį veikimą. Klausimų 

Be to, tie pa- rišimas jau jiems užbaigtas 
irie reikalavo! (kaikuriems net 50 metų at

gal!), ir dabar belieka tiktai 
pengties priei “paskutinio 
mūšio.”

Bet kas gera išėjo lietuvių 
darbininkų judėjimui iš to
kios didžiumos sąjungiečių 

'pozicijos? Nieko; ne tiktai 
nieko gera, o ir daug bloga. 
Turėjome nesvietišką daugy- 

*^>xVx^M(lbę ginčų ir vaidų socialistų 
tečiaus tapo sumuštas, kada! spaudoje ir organizacijoje, 
kraštutinių sąjungiečių va
dovaujamosios kuopos ėmė 
stoti į Rusų Darbininkų Ta
rybą, keletas mėnesių atgal 
įsteigtą New Yorke. Tos pa- 

s įstojo daug naujų na- čios kuopos, kurios pirma ne 
uriuos reikia gerai su- tiktai atsisakė dėties prie

‘•Visų kraštų proletarai, vic- 
kitės”. —K. Marks.

Redakcijos J
Straipsniai j

4-osios Liepos 
prakalbos.

1 >a r <artą primename chi
ninas, kad Ketvirtoje 
j yra rengiama West 
Yuditorium’e milžiniš- 
rakalbos 142-u metiniu 
ikos nepriklausomybės 
tuvių apvaikščiojimui.

rininkiškos organizacijos. 
Svarbu yra, kad į jas atsilan- 
t.vtii kuodidžiausias skaičius 
>vil>likos, idant parodžius 

::.!]> lietuvių, taip ir kitų ta- 
itų žmonėms musų darbinin
kų spėką ir susipratimą.

T< i, visos darbininkiškos 
1 paūgi jos, paraginkite savo 
>•’uitis Imti 4-je Liepos West 
?ide Auditorium svetainėje!

Rengiasi prie 
apšvietos darbo.

1-1

i

patenkins dagi kraštutiniausius 
bolševikus.

“Visuose savo darbuose bol
ševikai pasirodo esą toki, ko
kiais jie dedasi, būtent, socialis
tai maksimalistai.

“Vicnintėliai vokiečiai Rusi
joj šiandie yra Vokietijos amba
sados nariai Maskvoj, Vokieti
jos kares komisija reikalais ap- 
simainymo kares .nelaisviais Pe
trograde, ir Vokietijos agentai,

NAUJIENOS Patiem Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųskite man pavyzdi No. 8855'. —
Micros......... colių per krutinę.

(Vardan ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

.S.S. Vi11 rajonas, turin- 
I l kuopų ir apie 800 na- 
ketina rimtai imties ap- 
tos darbo.
entralinis rajono komite- 
I askutiniame savo posė- 
* nutarė pradžioje rudens 
igti Propagandos Moky- 
ir sutvarkyt lavinimosi i 
alus kuopose. Išdirbti |

reiviški tautininkai prieš so- 
cialistus.

Kodėl kraštutiniai sąjut'.- 
giečiai pasipriešino Lietuvių 
Darbininkų Tarybai? Jie 
sakė, kad 'Karyba esanti 
“bespalvė”, t. y. neturinti ai
škių principų; bet iš antros 
nusės, jie sakė, kad Taryba 
pasisavinusi tuos principus, 
kuriuos jau senai skelbia so
cialistų partija.

Toliaus, jie barė Tarybos 
steigėjus, • am jie “nepasi
klausė” Sąjungos, tverdami

žinojo, kad Sąjunga neturė
jo tokio įstatymo, kuris lup
tų jos nariams klausties Są
jungos, tveriant kokią-nors 
organizaciją 

jumanymo pieną r js žmonės,
paskirta tam tikra ko-

1916-1917 m. sezone Chica-

Ugandos Mokyklą. į ją 
tuomet įsirašę 50 žmo- 
Dabar tikimasi, kad 

klą lankys mažiausia 
300 žmonių.

( nieagos sąjungiečiai su
punta, kad dabartiniu laiku 
ūkia kuodaugiausia ati- 
žios pašvęsti mokslui ir la
jų imu isi — viena, dėlto, kad 

paskutiniaiso

is L’arnmmkii tarybos na- 
siklausimo”, neužilgio patįs 
ėmė nesiklausdami Sąjun
gos, tvert panašias į Tarybą 
organizacijas: New Yorko 
apielinkėse jie sutvėrė “Tei
sių Komitetą”, o Mass. vals
tijoje—“Kalinių Šelpimo Ko
mitetą”.

Nenuoseklumo rekordas

Kraštutiniai sąjungiečiai 
kone visą savo energiją išei
kvojo agitacijai prięš Dar
bininkų Tarybą ir jos prita
rėjus, palikdami šiems vie
niems kovot prieš dešiniąsias 
partijas. Klerikalai su tau-

bolševikai. Rusijos geležinke
lių ir telegrafų administracijoj 
nerasi nė vieno vokiečio. Gra
fas Mirbach, Vokietijos ambasa
dorius, ant kiekvieno žingsnio 
kenčia užgauliojimų nuo rusų 
valdininkų. Husų žmones bai- 

siai neapkenčia vokiečių lygiai 
I kaip ir buržuazijos. Tuodu fak
torių jie ir kaltina už visas savo 
nelaimes, bet ne Leniną ir Tro
ckį. Ir reikia teisybė pasakyt, 
kad ta buržuazija ir duoda di
delės priežasties žmonėms būti 
ja nepatenkintiems. Juk ta bur
žuazija dagi nekovoja nė tiek, 
kad turtus gymis. Ji neturi nė 
jokio intereso nė reikaluose, ku
rie gyvai paliečia talkininkus. 
Ji nori tik savo žemės nuosavy
bes, savo dvarus atgauti.”

Brovvne pasakoja, kad kelio
nė Sibiru buvus dar tuo įdomi, 
kad labai dažnai jiems tekę su
sitikti traukinius pilnus čckų- 
slavokų kareivių. Sibiro gelž- 
kclis ištisai tik vieną porą bėgių 
teturi, todėl dažnai tenka pa
skirtose vietose traukinys užva
ryti ant trumpų šoninių bėgių, 
kad praleidus kitą traukinį. Ka
dangi Sibiro gelžkeliui stoka a- 
pie 20 nuošimčių lokomotivų, 
lai daugeliui tų traukinių su ka
reiviais tenka pastovėti ant vie-

priversti, kad jie butą tokiais 
jūsų vergais, kaip (buvo pir
miau ligi 1861 metų, ir pliekti 
juos, kaip mano dėdei kad plie
kė rykštėmis per stuburgalį 
Grinkiškio klebonas Ferdinan
das Petrą vičia.

Gerbiamas kunigas Kemėšis 
kaip tiktai nori, taip gali daryt, 
bet baudžiavos vis tiek nebesu- 

' grąžinsite. Turite, tiesa, dar 
tūlą skaičių užuitų žmonelių, 
kurie kiekvieno kunigų žodžio 
klauso ir jiems vergauja, 1... 
kažin, ar ilgai? Ateivija susto
jus, visi senesnieji lietuviai at
eiviai vis mažėja ir dar labiau 
sumažės, na, o nuo tų, kurie da
bar auga Amerikoj, ir jau su
augę yra, nelaukite, neprikiš 
kunigų kišenių pinigais.

Gerbiamas kunigas Kemėšis 
rašo kunigų Drauge, kad, girdi, 
padaryta kvailiausia konstituci
ja Susivienijimo Rymo-katalį- 
kų pašelpinių draugysčių. Kvai-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i- riminalikkuose 
taip ir civih&kuose teism. to.**. Varo 

visokius dokumentus ir opiems.

Namų Ofisas:

3321 $. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mhvito Ofisas»

I1T N. Doarborn St. 
111 -13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodoviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

Ir ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 8?-ra GATVĖS

pašelpinių draugijų. Nė arcivys- 
' ūpas nepastato tų mūrų, neuž
mezga parapijų su savo inteli
gentais kunigais; jie žiuri tik, 
kad tie žmoneliai susispiesti^'"“'i 

betikai bitės, į krūvą ir sudarytų 
pašelpiuę bažnytinę draugiją. O 
kad jie tai padaro, tai tau ave
lių buriu įsimaišo ir kunigėlis, 
ant pažiūros, rodos, nekaltas kai 
avinėlis, bei, žiūrėk, vilko uode
ga ir kyšo. (I tą uodegą vis ju
dina, krutina, švelniai besigerin- 
damas, o savo širdyj mislija: 
Palaukite, jus lik pastatykite 
man bažnyčią ir gražią kleboni
ją, o pas’ ui aš jau jums užgra- 
jisiu: darysite man, kaip aš no- 

ir visi jus, visos jūsų pa
la konstitucija taip gera ir ši Upinės draugystes galėsite ant

las greičiau tas, kuris taip ra- J t esiu, i 
šo

,‘iko vandenyno, iš kur kareiviai 
laivais keliaus į Franciją. Brow- 
ne sako, kad tuose traukiniuose 
esą apie 60,000 kareivių, dau-

ir savo įtekmės sustiprini-'«i,H'sia čekai-sluvokai, pastoli-

j tų, k
•ažindinti su socializmo mo-’Liet. Darbininkų Tarybos, o tininkais todėl ėmė atsi- 

u; antra, dėlto, kad prie(dar ir išnešė “protesto rezo- griebt. Tuo budu laikas, ku-
įų dienų sąlygų kitoks vei-. lucijas” prieš ją už tai, kad rį socialistai butų galėję ge-

k imas yra labai apsunkintas, ji drįso parašyt joms laiš-riausia panaudot savo jiegų tai neprivalo niekuomet.
rj socialistai butų galėję ge-

nę iš Austrijos armijos arba bu
vę paimti nelaisvėn, ir dabar jie 
nori padėti talkininkams prieš 
vokiečius.

Chabarovske jis susitikęs su 
Tobinsonu, buvusiu chicagiečiu, 
kurs dabar esąs beveik pilnas 
diktatorius teritorijos, didumo

mui, tapo praleistas beveik 
bergždžiai.

Iš to socialistai turėtų pa- 
simokint, kad taktikos klau
simuose nereikia vaduoties 
ūpais. Ūpai ateina ir praei
na, o reikalas organizuot ir 
lavint darbininkų minias yra 
nuolatos. Jį apleist socialis- maždaug tiek, kaip trečia dalis

smertis teisinga. Jeigu tie pa
rūpi jonįs ir visos tos pa šelpi nes 
draugystės buvo geri prie pradė
jimo ir užmezgimo visų parapi
jų, prie sudėjimo ir sukolek la
vinu) didžiausių sujnų pinigų 
visoms musų bažnyčioms ir vi
soms gražioms klebonijoms pa
statyti, tai jie, tie parapijonjs 
ir tos draugios, turi būt geri ir 
parapijų reikalams prižiūrėti, 
jiems kontroliuoti. Toki inteli-

Suvienytųjų Valstijų.

nė vienos bažnyčios, nė vieno 
dlioštoriaus, nė vienų prieglau
dos namų be tų parapijom! ir

oro kaboti.
Gerbiamas kunigas Kemėšis, 

kunigų Draugo redaktorius, taip 
j:ifi ir manosi pakabinęs tas 
draugijas ir jų susivienijimą ant 
oro.

Bet kad tik tokie įnteligentai 
kunigai kartu su kunigu Keme
šiu neapsiriktų. Asmens, para
pijonjs, kaip lygiai pašelpines 
bažnytinės draugijos ir Susivie
nijimas B.-K. pašelpinių drau
gysčių tur-but nepakęs, kad jų 
tarnai, kunigai, juos nereikalin
gai biaurotų ir niekintų.

—A. Bondzinskis.
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Aš NENORIU MATYTI...

Aš nenoriu matyti, kas dedasi 
anapus žvaigždžių. Kas žino, 
kas h n slepiasi? Gali Indi beri
bė tamsa; milionai senai žuvu
sių pasaulių?

Mano mažyte, tavo akutės 
taipgi žvaigždės, kuriose spindi 
bundanti jaunystė ir tūkstančiai 
įvairių svajonių. Bet gali būti, 
kad anapus tų žvaigždžių jau 
pradeda gimti keisti norai, ne
doros svajonės, sąžinės grauži
mas.. .

Ne, aš nenoriu matyti kas de
dasi anapus žvaigždžių...

Rožės.
Rožės, rožės. jus simboliškai 

slaptingos! Kada vasara skaisti, 
saulutė glamonėja motiną Gam
tą, jus nardotės spindulių juro
je. Jus puošia te jaunųjų mer
gaičių darželį ir jurų dievams e- 
sate giminingos...

Būryje įvairių -įvairiausių gė- 
lin-gėlelių jus lenktyniuojale, pi
liulės ir kupinus žiedus kraunate 
sparčiai. Jums likimas skyrė

laimingąją dalį, o mėlynės an
gelai supynė baltučius, lyg snie
gą, rožių žiedelius. Žiedelius pil
nais augštai skrendančiais aro
matiniais kvaspniais. Jus išdi
džios, augštos bujojate linksmai. 
Mums, žmonėms, toli lig jūsų... 
Jums lygus vieni tik dievai!

Baltoji rožė — malonus sap
nas įvairių gėlių. Darželyj, tur
ite mirijadų visokių žiedų — žie
delių, jus karalienės. Jus Zefy
ras atlanko ir glaudžia prie jau
smais verdančios, galingos kru
tinės. Jums nesunkios gadynės 
žaizdos ir neslegia jūsų dienos 
vargai. Baltutės rožės, žavėjan- 
čios rožės jums širdžių nedras
ko laukiniai vilkai. Jus prakil
nios, šventos ir mylites amži
nai...

Liemuo, šakos, lapyčiai ir 
| baltieji ložių žiedai tarytum 
perstatų augsią, save gerbian
čia, geltonplaukę lietuvaitę, ku
rios skaistume veidelyj, lyg ro
žės balsuose žiedeliuose, žėri 
slaptingi, prakilnus pirmosio:

• meilės jausmai. 1 as rožes kai 
va arą atlanko jaunoji mergytė 
ir nuskynus baltutį žiedelį au
kauja dobilėliui bernyčiui. Ber-

Rožės lyg atjaučia žmonių šir-

Thedford’

ar ateis toki diena, kuomet jos 
vėl linksmai svyruos, linguos? 
Jos liūsta ir kartoja: “Ar be-

1 grįš, — žino vieni tik dievai...” 
Sudie! Sudie! Dar kartą su-

Buk Sveika
škinio nuilsto nuodams 
susirinkt i savo žarnas, 
kurie esti įsinčrę j jųsų 
ssslėnių. Nevirškinimas, 
užk lėtėjimas vidurių,
galvos skaudėjimas, blu
sas krauju■-> ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant ictkar- 
ėiais po dožų senu, atsa
kančią, iš daržovių šei- 

gvdtio-
j rožės ne mudviem buvo skirtos? 
Sudie! Du kurni, bet viena sie
la, kilo ir skrido vis augštyn ir 
augštyn, kol aušrinė pasitiko ir

Black-Draught
Mrs. W. F. Picklc iš

__ “Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 

Į Į šeimynos gyduo- 
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imi Caloinel,

rus jai, lodei ji varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantj ir kepenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame įj šeimynoje ir 
tikime, kad ii yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ja. Reikalauk tikro- 
Thedford’o 25c už kre- 
hute.

Jį šaukia, jam 
Jis aitUcis tėvus, 

brolius, sesutes ir mėlyną rožių

saii'aitė nušluostė rožių šaltąją 
rasa suvilgintą blakstieną.

Ir tas sudie vis dar skamba 
ir širdyje atsiliepia atbalsiai, o 
rožės liūdnai lenkia galvas ir už
migti žada amžinai...

Rožės.. . rožės, jus baltutės ir 
jus prispaudė žiemužės vargai..

Darbininkė Onytė

Arthur Schnitzler.

Agonija.
Max. — Na, matai... Aš da

gi ant viršaus su tavim užėjau!
Anatol. Palauk valandėlę.
Max. Bijau, gal aš tau kliu-

dysiu.
Anatol. —- Meldžiu, pasilik! 

Man suvis nesinori būti vienam
— priegtam kas žino, ar ateis ji
nai!

Max. — Ką?
Anatol. — Septynis kartus iš 

dešimties aš laukiu jos bcrcika- 
lo! •

Max. — To tai aš nepakęs
čiau !

Anatol. — Tankiai prisieina 
tikėti visokiems pasiteisinimams
— ach jos, žinoma, teisingos.

Max. — Visus septynis kar
tus?

Anatol. — Ką aš guliu žinoti. 
Vieną galiu pasakyti, nieko nėra 
baisesnio, kaip būti numylėtiniu 
nevedusios moters!

Max. — Padėkime... Bet jos 
vyro vietoj aš dar mažiau su
tikčiau būti.

Anatol. — Ir tai tęsiasi jau 
kiek laiko? — du metu — ach, 
ką aš kalbu! daugiau! — Du 
metai sukako ant Užgavėnių, o 
dabhč jau prasidėjo “trečias pa
vasaris mudviejų meilės’’...

Max. — Kas su tavim?
Anattil (nesivilkdamas plos- 

Jiaus ir su lazda rakoj sėdasi 
kėdėn prie lango). — Ach, aš 
nuvargau, — mano nervai suirę, 
iš ir pats nežinau, ko noriu...

Max. — Išvažiuok!
Anatol. — Kam?
Max. — Kad pagreitinus pa

baigą !
Anatol. — Ką reiškia — pa

greitinti pabaigą!?
Max. — Juk ne pirmą kartą 

aš matau tave tokiame stovyj— 
atsimeni, paskutinį kartą, kaip 
ilgai tu negalėjai persiskirti su 
viena kvaila mergaite, kuri, at
virai kalbant, neužsitarnavo ta
vo kentėjimų.

Anatol. — Tu manai, kad aš 
nustojau mylėjęs ją... ?

Max. — O! Tai butų puiku... 
Toj stadijoj jau nebesikankina
ma!... Dabartiniai tavo pergy
venimai daug blogesni — tai lau
kimas pabaigos.

Anatol. — Pas tave yra ne
paprastas gabumas pasakoti 
žmonėms malonius dalykus! Bet 
tavo teisybė — tai agonia!

Max. — Prisipažinti pačiam 
sau tokiam dalyke, žinoma, 
malonu. Ir mums nereikia čia 
jokios filosofijos! Bergždžias 
darbas galvoti apie priežastį vi
sų priežasčių, pakaks išanali
zuoti šį atsitikimą ir jo priežas
tis.

Anatol. — Tuo.ni nedidelį 
miagumą suteiksi man.

Max. — Aš taip manau, šian
die aš tėmijau tave Prateryj, tu 
buvai nepaprastai išblyškęs ir 
nuobodus.

Anatol. — Jinai žadėjo atva
žiuoti ten.

Max. — Bet tau buvo malo
nu, kad nesutikome jos ten, nes 
tu jau nebegali išreikšti tos šyp
sos, su kuria būdavo pasitinki 
'ją du metai atgal.

Anatol (atsikelia). — Ir ko
de! tik taip atsitinka! — Na, pa
sakyk, kodėl? — Vadinasi, man 
vėl lemta nuolatos, išlėto gęsti?
— Tu negali sau persistatyti, 
kaip mane tai kankina!

Max. — Tos priežasties delei 
iš ir sakau tau: išvažiuok! _
irba turėk drąsos pasakyti jai 
teisybę.

Anatol. — Ką-gi aš galiu pa
sakyti jai? Ir kaip?

Max. — Labai paprastai: kad 
viskas užbaigta.

Anatol. Tokios rųšies teisy
bė daro mums nedaug garbės. 
Juk tai tik atvirumas melagio.

Max. — Žinoma! Jus geriau 
su pagelba visokių gudrybių pa
slėpsite vienas nuo kito, jogei 
jus jau nebe tie, kokiais buvote

Dr. K. Draugelis
DENTI8TAS

i 3261 S. Halsted St. i 
IPhone Drover 5052 ■ I

OKlcago 11

)irma, — vietoj persiskirti ir tuo 
budu užbaigti susyk. Bet kam 
tai?

Anatol. — Todėl, kad mes dar 
ir patįs netikime tam. Todėl, 
kad tame beribiame tuštume 
kartais gimsta keisti, žavėjantįs, 
šviesus momentai, kuomet vis
kas atrodo malonesniu negu pir
ma! Niekuomet mes taip netro
kštame laimės kaip meilei besi
baigiant! . Kiekvieną kaprizą, 
kiekvieną menkniekį, kas rodo
si baimė, mes priimame už tik
rą pinigą. Ir užstoja tokių mo
mentų, kuomet darosi gėda už 
tai, kad skaitei laimę žuvusia. 
Ir tylėdamas, be žodžių, prašai 
vienas kito atleidimo. Baimė 
pabaigos nežmoniškai kankina 
tave, ir urnai vaidinasi prieš ta
ve gyvenimas — dar malones
nis ir pilnesnis negu pirma — 
nešantis su savimi dar didesnes 
apgavystes.

Max. — Neužmiršk lik vieno: 
ta pabaiga prisiartina greičiau, 
negu mes tikimės! — Esti lai
mė, kuri su pirmu bučkiu pra
deda nykti. — Argi tu nežinai, 
kad sunkiai sergantįs skaito sa
ve sveikais iki paskutinės valan
dos?

Anatol. — Aš nepriklausau 
prie skaičiaus tų laimingųjų!— 
Tai tikra tiesa! — Aš visuomet 
buvau meilėj ipochondriku. .. 
Gali būti, mano jausmai nie
kuomet nebuvo taip nesveiki, 
kaip man rodės — tuo blogiau! 
— Man rodos dabartės, kad pa
saka apie blogų akį sudėta apie 
mane... Tik bėda tame, kad ta 
akis atkreipta į mane patį, ir po 
įtekme jos gęsta geriausi mano 
jausmai.

Max. — Tokiame atvejyje, di
džiuokis savo bloga akia.

Anatol. — Ach, ne, aš pavy
džiu kitiems. Žinai, tiems lai
mingiesiems, leuriems kiekvie
nas žingsnis peša naują perga
lę — o aš nuolatos turiu būti pri
sirengęs su kuo nors užbaigti, 
aš darau pertraukas. galvoju, il
siuos!, tik-tik , velkuosi! O jie 
juokaudami viską pergali, pa
čiame pergyvenime... jiems tai 
visvien. ,

Max. <— Nepavydėk jiems, A- 
natol — jie nepergali, o tik pra
eina pro šalį!

Anatol. — Bet argi tai ne lai
mė? — Jiems bent nežinomas 
prasikaltimo jausmas, kuris 
kankina mane prie kiekvieno 
persiskyrimo.

Max. — Kokio prasikaltimo?
Anatol. — Nejaugi mes savo 

žadėjimais amžinos meilės ne- 
pasiėmėme ant savęs pareigos į- 
dėti tą amžinastį į tuos kelis 
metus ar valandas, bėgiu kurių 
mes mylėjome jas. Ir mes nie
kuomet negalėjome to padaryti, 
niekuomet! Gerai suprasdami 
tai, mes persiskirtame su kiek
viena be žodžių, tuo išpažinda
mi savo kaltę. Tai yra niekas 
daugiau, kaip tik paskutinis ap
reiškimas musų sąžiningumo.

Mhx. — O kartais ir pirmas.
Anatol. —* Ir visa tai suteikia 

mums tokius kentėjimus...
Max. — Mano mielasai, liesą 

sakant, tokie ilgi romanai tau 
kenkia... Tu perdaug geras...

Anatol. — Ką tu tuoni nori 
pasakyti?

M>ix. — Tavo dabartis visuo
met velka, su savim sunkią liau
tą nepergyventos praeities... 
rodei tai jau pirmame periode 
tavo meilė pradeda nykti, o tavo 
sieloj nesiranda užtektinai spė
kos, kad susyk užbaigus viską. 
— Kas iš to išteka ? Tik tai, kad 
atmosfera tavo dabarties bevil- 
tingai užnuodyta.

Anatol. — Gali būti.
Max. — O todėl ir yra ta pai

niava tarp tavo ir praeities, da
barties ir ateities, amžini, nesu- 
čiuopiami perėjimai. Praeitis 
dėl tavęs nėra paprastas faktas, 
paliuosuotas nuo tų jautimų, ku
riuose tu pergyvenai jį, prie
šingai, tie jautimai gula visu

sunkumu ant tavęs, jie tik blan
ksta ir nuolatos miršta...

Anatol. — Taip, taip. Iš to 
užburto rato keliasi kankinanti 
garai, kurie taip tankiai užnuo
dija mano gyvenimo geriausius 
momentus. — Nuo to tai aš ir 
norėčiau išsigelbėti.

Max. — Aš matau, didžiam 
savo nusistebėjimui, kad mes 
tam tikruose atsitikimuose būti
nai pavartojame skambias fra-
zes! Ir man dabartės norisi tau 
pasakyti: buk tvirtas, Anatol, 
stengkis būti sveiku!

Anatol. — Juk tu ir pats juo-t 
kiesi, sakydamas lai!... Gali
mas daiktas, pas mane atsiras- 
tų sj>ėkos padaryti lai! — Bet 
man stinga daug svarbesnio da
lyko — įsitikinimo, kad lai ge- • 
ra. Aš jaučiu, kaip daug aš nu- Į 
stočiau, jei vieną gražią dieną | 
pasinaudočiau tąja “spėka’’!... 
Daug yra ligų, ir tik viena svei
kata!... Sveiku galima būti tik ( 
taip, kaip ir visi — bet sirgti, 
galima suvis kitaip, skirtingai. |

Max. — Bet lai juk išdidų-, 
mas. I

“ Anatol. — Na, tai ką? — Ar 
tu esi įsitikinęs, kad išdidumas 
tai yda?

Max. — Iš viso to aš darau tik 
išvadą, kad tu nenori išvažiuoti.!

Anatol. — Gali būti, aš išva-1 
žinosiu — na, gerai — bet aš 
turiu tai padaryti netikėtai, be 
jokio ruošimos rengimus ne
išeis ant gero. Blogiausis daik- 
tas tokiuose atvejuose — kraus
tyti savo mantą, vadinti vežėją, , 
sakyti jam kur vežti! ,

Max. — Apie tai aš pasirūpin
siu (Anatol greit prieina prie la
ngo ir žiuri gatvėn). Kas su la-( 
vinft i

Anatol. — Nieko...
Max. — Ach taip... Aš visai 

užmiršau. — Man jau laikas.
Anatol. — .. .Žinai, šiame mo

mente man vėl rodosi.. .
Max. — ...
Anatol. — Kad aš gatavas mel

stis už ją!
Max. — Labai suprantama;, 

tu ištikrųjų gatavas garbinti ją.
Anatol. — Na, lik sveikas — o 

vežėjo kolkas nesamdyk!
Max. — Nepasitikėk perdaug 

savimi! Greitasis traukinys į 
Triestą išeina už keturių valau-į 
dų, o daiktus bus galima išsiųs
ti paskui.

Anatol. — Labai dėkingas.
Max (prie durų). — Aš nega-

liu išeiti nepasakęs aforizmo.
Anatol. — Meldžiu!
Max. —- Moteris — lai mįsle.
Anatol. — O-o-o!!!
Max. — Bet reikia pridėti pas

tabą! Moteris — mįslė: tai fak
tas! Bet kokia mįsle pasirody
tame mes, jeigu jinai turėtų už
tektinai sniegenų, kad išanali
zavus mus?

Anatol. — Bravo, bravo!
M!ax (pasiklonioja ir išeina).
(Tūlą laiką anatol vaikščioja 

po kambarį vienas. Ruko papi
rosą. Staigu koridoriuj pasigir
sta žingsniai. Jis skubiai eina 
prie durų ir susitinka su Elsa).

Ant galo!
Elsa. — Jau vėlu... taip, taip! 

(Nusiima skrybėlę). Aš negalė
jau anksčiau — tiesiog negalė
jau.

I

I

Po Liepos 4tos dienos Sankrova bus uždaryta 
kas vakaras 6-tą valandą

Apart SUBATOS—Tuomet bus atdara iki 9:15

KLEIN BROS.
HALSUI) S 20111 STS.

1 Sankrova bus uždary
ta ketverge, Ketvirtoje 
Liepos — visą dienų. 
Neprigulmybės dienojev J

Vyrai gali pirkti mėlynos serge siutus šiame išpar
davime už mažiau negu dabartinės wholesale kainos.

600 Mėlynos Sorge Siutai $20.
Kuomet mes pirkome šiuos siutus iš
laidos išdirbinio buvo daug mažesnės 
negu šiandien. Dargi laike šio išparda
vimo materiją kaina kjla augštyn. ši 
yra jūsų proga — neleiskite jai išspruk
ti, o paskiaus jus sakysite, kad jus gai
litės — Jie yra gerai išrodanti siutai, 
konservatyvi ir prilaikyti modeliai — 
gerai pasiūti, vilnonas serge pamušti. 
Pirkite sinti) kuomet geras laikas yra 
pirkti—visų inierų, paprastos, liesiems, 
storiems arba esti u mietų, šiame 
pardavime po...................

$20.00
Pažymėtinas Supirkimas Andarokų ir Jakių—

Geriausi skyriai iš $500,000 Dry Gooda šlako 
iš A. B. F. Frank Ai Co. parduoto ant Ijcifa- 
<i jos — Mautos paskučiausiu laiko Vidur- 
VasarinėK prekės.

1800 šilkinių ir Voile Jakių 
Beveik už padirbšno kainų.

Esama daugiau negu šešiosdešimts įvairių 
šlaitu — Naujausios prekės ka lik išimtos 
iš dėžių — didžiausias skyrius iš didelių Pie
tinių pardavėjų dideliame skaičiuje.

$1 Voile J akės 79c
Moterų ir merginu jakės geros kokybės balto 
voile, dideliais kalnicriais, išsiuvinė- *7Qf* 
los slailės, paprasta $1.00 rųšis, po ■ v v 
Puikios Vasarinės Jakės, dryžuoto tilt) šilko, 
sunkus Jap šilkas, išsiuvinėtas voile, puikus 
dideliu jūreivio i rgiliu kalnierimni, pa
prastos ii- cxtra mieros; $3.00 rųšis $ 1.94

784 Plaujamų Andarokų
Vienas geriausių skyrių šiame supirkime—

įvairios rųšies plaujami sijonai, naujausios va
sarinės slailės, padaryti iš balto garbardine, 
pii|ue, figiiruolo linine ir juodos baltos kvo
rtomis. su diržais ir su kišeninis andarokai, ver
ti iki $3.00.

DVIEJUOSE DIDELIUOSE SKYRIUOSE

88c $ r

Kirk’s baltas 

flake muilas — 
10 šmotų už 35c

Juodas Satecn 
mercerizuolas 

įvirtai juodas; 
27 colių platu
mo, 35c vertės, 
jardui.... 19c

Spun Glass Per- 
calin, 36 colių 
j.ločio—įvairių 

spalvų, 35c ve
rtė, specialiai— 
už jardų 22c

Raitytas musli

nas, 36 colių 
pločio, minkš

tai išaustas, 25c 
vertės, jar 19c

Puikiai dryžuo 
• tas suknėms gi- 
i ngham, 2X colių 

pločio, įvairių 
sudėtų spalvų, 
26c rųšis, už 

. jardų .... 19c

Vaikų plaunami 
siutai, iš Bed- 
lord cord ir li
nine, baltos, o 
ir middy stailės 
spalvų,’ 2’Xj—8 

jardų .... 79c

Sula nkstomas 
stovyklos krės- 
liukas — kieto 
medžio rėmais, 
audeklu dengta 
sėdynė ...10c

Moterų ir mer
ginų middy blo- 
iisės iš balto li- 
nene, didelius 
jūreivio Kalnie- 
rias, kiekvien- 
na ...............39c

lĮIIIIIIIIIIIIIIiiUIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIim
1 "F* « §9g Atsakanti Viduriam Gyduole E
• Viduriams skaudant jums reikalinga gyduolė, kuri ne tik. susti p-

> rintų visų sistemų, o ir reguliuotų visos sistemos darbų, ir visus 
virškinimo aparatus. Seni žmonės labiausia reikalingi lokio tani- 

aS ko. Jei jus nebejaučiat alkio, turite užkietėjusius vidurius. Jei jų- 
S- sų liežuvis yra aptraukius, jei jus turite blogų skonį burnoj, arba 

jeigu jus kenčiate dėl nevirškinimo, tuomet w

| Severos |
|. Skilvio Bitteris |

(Ccvera’s Skilvinis Bitteris) Jums puikiai pagelbės. Jus greit jau- @ 
=~= siles geriau. Jus labinus aiksite, užkietėjimas pranyks, nevirš- 513 
=£= kinimas bus prašalintas ir visa virškinimo sistema sustiprės.

Tas specialiai rekomenduojama seniems ir silpniems zmo- 
nėnp* ir sveikstantiems kaipo lengvas liuosaviinui tonikas. 
Nei ir sveiki žmonės kartais privalo priimt po dožų šio

i ===• toniko. Jis turi būti priimamas prieš Valgį. r-;
I Parsiduoda aptiekose. Kaina 75<‘ ir 1.50. Jeigu pasitaikytų, -ešS 
HS kad jusu apliekorius tuo kart jo neturi, prašyk jo nupirk! tai dėl •—

! 5a jūsų.' Jeigu jis to nedarytų, mes tiesiog jums gyduolę pasiųsime, 
|Ss kaip lik aplaiky.sime pinigus. j

I w. F. SEVERĄ (•<)., CEDAK RAl’IDS, 1OWA:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
Anatol. — Nejaugi tu negalė-( 

jai pranešti apie tai ? — Lauki
mas man ardo nervus! — Bet 
tįj pabusi ?... į

Elsa. — Neilgai, brangusai 
mano vyras...

Anatol (neramiai nusigręžia)
Elsa. — Matai — tu vėl!

Juk aš nekalta tame.
Anatol. — Taip — tu, žinoma, 

teisinga — nieko nepadarysi. 
Eiva, brangioji, iš čia!... (Pri
eina prie lango).

Elfia. — Mane gali pamatyti.
Anatol. — Jau' tamsu — prie

gtam per firankas nesimato!' 
Nesmagu, kad tu negali pasilik
ti ilgiau! Aš tavęs jau dvi dieni 
nemačiau! O paskutinį kartą'

(Seka ant 6-to pusi.)

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W Mmlison st.
Siute 600-612

2225 So. Leavitt St. 
Kumpas 22ud pi.

Valandon: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Pitone Haymarket 2563 Phonc Ganai 4626

NedčldienialB tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Atbony 5546

a*-;”
OROssiak-* a ’• 

with salt

Rusiškos ir Turkiškos Varos
12th St. Tel. Kodai* R90J 
Paulina. Tel. W«»lern II 
1514 16 W. 12th SU arti 
St. Louia Are. ir 1115-17 
So. Paulina SL. arti 12th 
SU Chicago, III.

|



Ari tol.
Mano mielas Antol..

Ką, Elsa?
1110! Dėlto kad tu sakai, jogui.

la minulu!
C

Elsa. Tu m vii mane?

Buli su tavim.. .

tu, kad reikia eiti).
Anatol.
Elsa. -
Nnatol.

Darodyli tai, žinoma, sunku
bet aš daleidžiu lai, lodei kad 1 du busiva lik dviese!

NAUJIENOS, Chicago, III.

Anatol. * Niekas neprivalo 
stoti mudviem kelio mudu

- važiuosiva už juros, Elsa! — Mu-1 I

Subata, Birželio 29, 1.918.

Duok ranką! (Priartina ją prie 
lupų). Girdi, senukas 
ant virš/ms? 
tiesa?

Aš turiu eiti!
~ Turi?
l>ip.

Anatol. — Turi?... Dabar — 
tuojau?... Tai eik! (Eina nuo 
jos šalin).

Elsa. — 
susikalbėti.

Anatol. — Su manim negali
ma susikalbėti! (Vaikščioja po 
kambarį). Negi tu nematai, 
kad tokis gyvenimas mane gali

pačiam nemalonus.
Elsa. Anatol! Koketavimas,

ar ne

Anatol. — Ach, jeigu su ta- 
\im į Komo... arba Venecijon.

Elsa. Aš ten buvau tuoj ap-

\natol (su nepasitenkinimu). 
Gerai, kad atsiminei!
ilsa. Bet juk aš myliu tik 
e! Tave vieną ir mylėjau! 
ko, apart tavęs, aš niekuo-

nkas). — Del Dievo meilės, ne
gi tu nors valandėlei negali už
miršti, kad tu vedusi? — Negal
vok apie tai persistalyk sau,

ne

negalima

Tai tokis dėkingu-
mas!

Anatol. Dėkingumas, dė-

ne liek tau daviau, kiek ir tu 
man? Ar aš tave myliu mažiau, 
negu tu mane? Ar aš tau duodu 
mažiau laimės, negu tu man?— 
Meilė beprotystė — 
mas! Bet dėkingumas? 
vartoti tą kvailą žodį?

- Kam

nauju jokio — absoliučiai jokio

j 11 k tu su manim !

Anatol. Viską paaukavai.- 
Aš nenoriu jokių aukų — ir jei 
gu butų iš tavo pusės nors vic 
na auka. reikštų, kad tu ma-

tavęs užmiršau?
Anatol. Brangioji... (bu

čiuoja jos ranką).

jį nemyliu — aš, kuri dėl jo bu
vau neištikima vyrui — ir aš,

Anatol. Taip! Koketavi
mas. Ką reiškia apskritai ko
ketuoti? Trokšti žinomų jauti
mų ir pasitenkinimų ir tuo pa.- 

• čht laiku meluoti!
Elsa. Ir aš buvau toki?
Anatol. Taip, toki! — Pas

ui prasidėjo kovos metai - tu 
pradėjai svyruoti! Tu manei, 
nejaugi aš nepergyvensiu roma
no? - Tu kas kartą dareis gra
žesnė ir gražesnė o tavo vv-

Anatol. Kur tu norėsi?
Elsa.- Mielasai, brangusai... I

mimo vaike... ’
Anatol. — Tu svyruoji? j
Elsa. — Na, klausyk, micla-

Anatol. — Ką?
Elsa. Kam mudviem va

žiuoti aš suvs nematau jokio 
reikalo... Mudu ir Viennoj ga- 
liva matytis taip taniai, kaip no
ri va.

Anatol. 
noriva. -
vieni nėra reikalo.

Elsa. — Tai lik klajonės...
Anatol. — Tiesa sakai.

Taip tankiai, kaip
Taip, taip... mud-

frt

žioplesniu!... Galų gale turėjo 
tai atsitikti — ir tu suradai sau 
numylėtinį. Tuo mimyįlėtirviu

Elsa. Priepuolumai... tu!
Analol. Taip, priepuola- 

mai aš - juk jei manęs nebūtų

Tu jauteis nelaiminga arba ne- 
ižtektinai laiminga — ir troš

kai meiles. Tu pradėjai flirtuo
ti su manim, svajodama apie 
grande passion - ir vieną gra
žią dieną, pamačiusi savo drau-

nors koketką, tu pradėjai gal
voti: kodėl man nepasinaudojus 
gyvenimu. Ir tu likai mano nu
mylėtine! štai ką tu padarei.

Kiša. — Tu pyksti? (Muša ali-

Anatol. — Tau laikas eiti!
Elsa. — Dieve mano, kaip jau 

vėlu!..
Anatol. -
Elsa. —

šeštoj valandoj aš jau busiu pas

- Na, eik!
Ir taip, iki rytojaus

Anatol. — Kaip nori!
Elsa. — Tu nenori pabučiuoti 

manęs?
Anatol. -— O, žinoma...
Elsa. — Tu busi vėl geras...

Ryto!...

Sudiev!

Pranešimas!

Po Liepos 4-tos
Žemiau Surašytos Sankrovos bus

atdaros tiktai vieną vakarą
savaitėje=— Subatoje

ALBERT LURIE CO.

WIEBOLDT’S
Dvi Sankrovi

Mihvaukee Avė. a t Paulina;
Lincoln, Scbool & Ashland

KLEIN BROTHERS
llalslcd, 20lli and Canalport

L. KLEIN

THE 12th STREET STORE
Halsted and 12lh Sis.

i
 PRANEŠIMAS

UBE TY 90NDSU 
LOCNININKAMS
Pranešu visiems jog ati
dariau Liberty Bondsų 
skyrių, kuriame kiekvie
nas gali pirkti arba par
duoti visų trijų laidų Li
berty Bondsus ir pasi
skolinti ant jų pinigų. 
Jeigu kam priseina par
duoti savo Liberty Bon- 
dsus arba ant jų pasi
skolinti, tai kreipkitės 
asmeniškai arba laišku 
sekančiu antrašu:

I John I. Bagdziunas
I 2334 S. OAKLEY AVĖ., g Kampas 23 Placc, ('hieago, III. 
■ l'r.važ'uot; Malin a 13 tus, ?2-ro». Wf»- 
m *ern Avė., irha Blue Uland Ava. .rit'e- 
■ kar:aJF. Valrn<lo>« kasd en nuj 8:30 r>- 
■ te P 8:30 vakare. Ser-dicn ir pėtny- 
■ t om nuo 8:30 ryte iki 6 vakar-.*. Ne- 
■ <*ė* om nuo 3 ryte iki 12 po piety.

Anatol. — Aš to nesakiau!
Elsa. — O, ką aš padariau!
Anatol (sustodamas prieš ją).

O, ą aš padariau! Tik to dar

rai, as pasakysiu įau... septy
nis melus atgal tu buvai kvaila 
mergaitė paskui tu apsivedei,

buvai laiminga... Venecijoj.

Venecijoj — j u visgi tai buvo 
meilė bloginusiame atvėjyj, 
tam tikrose valandose.

Anatol. — Bet kaip tai? — 
Ar-gi jis tave nebučiavo, Ar tu 
nebuvai jo pati? — Paskui jus 
sugrįžote namo, ir tau pasidarė 
nuobodu — suprantama — tu 
graži — jauna — tu moteris! 
() jis tikras balvonas! Paskui 
prasidėjo koketavimo metai. 
Aš prileidžiu, kad tik koketavi-

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35111 St., kampas S. Halsted St.

Vicniijiėię grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
1‘adėkitc savo iaupomiio.sius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
km via gvaranluojama, kad jų.sy pinigai yra saugiai padėti Ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skolut.ime pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
.vidun* Ularninkals, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
Paardėdiais, Sercdomis ir PCtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIA USYBfi:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS. Vicą-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
JONAS

BRENZA
KKOĮKAS

IONAS
JONAS
\ MANAS BROŽIS

PRANAS GEISTAB 
ST. SZYMKIEWICZ 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA

Chlcaro. 10.

AK TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?
flk Mm iikolektuojatn* nuo nentropių skolininkų senas ir ne- 

ntuaunamna skutus, nota* ir visokius berattiikus skolų ii> 
f hcAkojimus su palakiais ant nuošimčių, nuo privatinių yp«- 

tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
įįtį1 yra Ir už ką, bile tik teisinga, mes galime jums iikolektuotl 

tikini ant nuoiimčių nereikalaujant nei vieno cento Maugt- 
to. Pnmėginimas ir rwla Jums'*nieko nekaltuos.

■V Taipgi prie to viso turime draugi* savo ofise gabius ir
w| ištikimus advokatus, kurie veda vhokiAa provas civlliiklio-
Į se ir krim'naliikuose teismuose už prasikaltimus, su žeidi-

mus fabrikuose ir kitokius nuotiklua. Reikalaujantiems
ir eab.p.- advokato, mu»ų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikala

vimo. tfl pasitarimus ir rodą nieko neimam. Ralykit arba ateikit pas mus Šiandie.
MUŠI! OF1HAK YRA ATDARAS dėl ypatlllfal atsilankančių i Panediliaia, Se- 

redoms ir Pėtnyčiomu nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkala, Ketvergals ir Stiba- 
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su vlrAmlniials reikalais kreipkitės paa mus 
ypuliAkiu ar laiškui* imt sekančio antrašo:

. INTERSTATE LEQAI. SKU,Y1££ AGĘNCY
.3114 South Ililsfrd Street,

Ir tai viskas — ir aš nesupran
tu, kodėl tu vartoji tas skambias 
frazes, kuomet dalykas eina apie

Anatol, Anatol! —

Anatol. — Taip!
Elsa. Paimk savo žodžius

siu, kuo gi 
VPU ?

manai?
Anatol.

einu!

Anatol.

Pabu-
Mvanm

— Kam aš juos im- 
kilu lai buvo dėl ta-

Tu, išlikrųjų,

aš nelaikau

Tu mane varai?
Aš... varau tave..

Kiša. Taip, Anatol... 
riu eiti.. . Ar tu nežinai?

Anatol. Elsa... tu sakai, 
kad myli mane?.. .

Elsa. Žinoma... Viešpatie... 
Kokių gi dar darodymų tu rei- 
alauji iš manęs?
Analol - - Tu nori žinoti? Ge-

itikėsiu, kad tu myli mane.
Elsa. — Gali buli? T u taip kal

bi šiandie!
Tu myli mane?

Anatol. — Tokiame 
pasilik su manim!

Anatol. — Bėk su manim...
Taip?.. . su manim — į kitą mie
stą į kitą šalį — aš noriu buli 
su lavini dviese!

Elsa. - Koki keista mintis at-

“Keista”? Suvis na-
turaiė

kaip a

— tu, kuri taip 
Sa .yk, kaip? Iš 
vėl grįžti į tuos namus, kurie pa
sidarė tau svetimais nuo to lai
ko, kaip tu pažinai mane?...Ne.. 
ne... Mudu privalova surasti 
išėjimą mudu niekuomet lie

mane.

sa, tu eisi su manim! Ką?... tu 
tyli, Elsa!... Mudu išvažiuosiva 
i Siciliia... Kur tu norėsi — už
juros, Elsa!

Elsa. — Ką tu kalbi?

Anatol. — ‘Gerai! (Bučiuoja 
ją; jinai išeina). Šiuo bučkiu aš 
padariau iš jos tai, kuo ji užsi
tarnauja buli... Viena dau
giau! (Sudreba). Kvaila, kvai-

Baigdamas aš noriu pasakyti, 
kad aš neatsakau už visus mok
sleivius. Kalbu už save. Tiesiog 
išrišo los rugonės. Vieton mi

Vertė K. A.

PASITEISINIMAS.

Naujienose, Jaunimo Skyriu
je, tūlas Dvylys duoda vėjo vi
siems moksleiviam# už jų nevei
klumą. Iš dalies gal to ir užsi
pelno nekurie iš moksleivių 
draugų, bet daugumas, esu už
tikrintas, kad ne. i

Mums turėtų jau būti gerai 
žinoma, kokiose medžiaginėse 
aplinkybėse randasi musų lietu
viai moksleiviai, mokyklos suo
luose. Žinau daug jaunuolių, 
kurie atbuvę astuonias valan-

čiausia darban ir tenai yra pri
versti pasilikti iki vėlai nakčiai. 
Alkanam būti yra labai nemalo
nu, (pigi vieton svajoti, veikti,

rėti, kad iš mokykloj liepa vary- 
lų (už neužsimokėjinią) ir kad 
nekęsti bado.

Beto nereikia jau taip bijoti, 
kad moksleiviai stengiasi išeiti

Juožinovais, 
daugiau moksleivis pašvęs laiko 
dudijavimui, tuo naudingesnis 
jis bus sau ir žmonijai. Mums 
reikia gerų žinovų, o “faikerių” 
jau turime perdaug. Vienas ge
ras batsiuvis yra kur kas nau
dingesnis draugijai, negu keli 
svajotojai rėksniai.

Be atlikimo lekcijų mokslei
vis dar turi sekti patį gyvenimo

rias knygas ir laikraščius. Na, 
o progai pasitaikius nei vienas 
moksleivis neatsisakė ir neatsi-

rainuose — programėliuose. Tų, 
man rodos, ir p. Dvylys neuž
gis.

Dalykams esant panašioj švie
soj, rodos, nėra pamato vaišinti 
moksleivius nerangumo kompli
mentais.

Dėja, ką tik nepamiršau, kad

kacijas” ar “dyklaikį”, laike ku
rių esame priversti dirbti nuo 8 
iki 12 valandų į dieną, neiši- 
mant nei šventų dienų. Prie 
tokių apystovų, rodos, nesunku 
turėtų būti suprasti, kaip niau

gojus gerinus pagaminti atsa
kančią dirvą, o veikėjų netruks.

ju fondą, pasmerkdami moks
leivius, lai kam gi čia jau (la

Geriau paaukšlinttuhe musų ra
šytojus. Moksleiviai ir neragi
nami dalyvavo ir dalyvaus, ban
dė ir bandys eiti liaudim Pilni 
geriausių troškimų jie eina prie 
išliuosavimo ir šviesos!

drau-
Nesi-' i 
jeigubarkime.

moksleiviai
tuos jaunuolius, kurie nei ne
bando išmokti ABC. —J. T. V.

PRIE MUSŲ ŽODYNO.

rašyti taip vadinamąjį “Valpa- 
raisos studentų žodyną”. Tas

Kadangi per ištisus melus tapo 
iiu a'Jla daug naujų žodžių ir 
uijN’alimų, (ai butų geistina, kad 
lulorius nepamirštų įtraukti į 
Uivąjį rinkinį ir pastarųjų, nau
jų žodžių. Būtent: '

1. Kaizeris -— toki šmėkla, 
kuri suteikia musų oratoriams 
neišsemiamos medžiagos jų “be
galo” nuobodiems verksmams. 

1 2. Lnger’s Lake - Toki vie
ta, kurioje nuplaunama viršbol- 
ševikiškas raudonumas.

3. Bolševikas — toks daiktas,

būti savajame kambaryje.
. 1. Gerbiamosios ir gerbiamie

ji tušti žodžiai, su pagelba ku
rių užmušama didesnė puse lai
ko kiekviename draugijos susi
rinkime.

5. Darbininkas — yra 
dudentas, kuris neturi 
klaidų ir išminties.

G. širdukas yra toks
tas, kuris nėra matęs saulės te
kant.

7. Rožytė loki gėlė, kuri jau 
spėjo peržydėti.

8. Išlikrųjų — reiškia su vi
sais sutikti ir tikėti, jog J ieva 
buvo pirma sutverta, negu Ado
mas.

9. Mislcr Solo Toks sluden-

jokiu

daik-

l<ždarbis po 3 nuos. j melus i.smolcamn už ouččdymair.s padėlius.

The Roseland State Savings Bank
11500 MICHIGAN AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS 

Suorganizuota Kovo 10, 1909
KOVO 30-tą, 1918 BIZNI

ATSAKOMYBĖS
Kapitalas .............. $200,000.00

50,000.00

ATSKAITA UŽBAIGIANT 
TURTAS

Paskolos ir atitrau
kimai .................. $643,814.11

Suv. Valstijų ir kiti
Bomlsai ..........

Rcal Estale ir Bu
(linkai...........

bankų ..........
Cush ant ranki;

562,416.00

.M), 000.00

200,704.06
102,906.29

$1,529,810.46
Apsaugos Padėliams

Perviršis

Neišmokėtas diviijeml 2,500.00 
l9'huk'>rii inksoms

Verlelgystės podėliai 575,060.81 
Snčėdj nio padėliai 681, 975.37

$1,529,840.16
Dėžulės Pusi randa v uja

Akią, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių

■F kreivus akis vienu sykiu į
r s!<:i,,s,nn h’ nesmagumu. A;,;u

škos nervų ligos, silpnos, oA.troh
w* .JijL / kįs, neaiškus inalymas, arba kitokis auorinalis 

v? ISIIKSIf akiu stovis greit dingsta po mano g\<i\nio.
NOSIES, GERKI.ĖS IR PLAUČIU KATARA 

gydau greičiausiu moksliniu būdu, u/.tikrinda- 
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsilikimų ne išsiv\šlynu;, kada kataras 
bat tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa- 
Kakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasii<*s 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui

• vir.šminėlų ligų. l’ATARIMAS DYKAI 
UŽTIKRINO GERA AKINIU PR1IUN IŠIMA 

Vabindos: 9 iki 219 S. Dearborii

mulo iki urnai W. M. Lawhon, M.D.

lutes minules. 
.*ę vokai, opti-

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užscnejusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
„ __ __ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monioe.O L* nfl DlrCC CHICAGO, Ii.I,INDIS
KJlto Kfa ttvla ilwVw Room 506 ir 507 (’rilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augalo.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki I. Taipgi Paardė 
lyj, Seredoje, Pčtnyčiojc ir .Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lcniy, iiemij ir Stogam* 1‘opivfo

SPĖČIAU Al: Malcva malevojimui Htuhy išvidauK, po Sl.lH u?
CARR BROS. \VRECKING CO

3003-3039 S. Halated St., , Chh m

ilO. Daktaras — toks daiktas,

11. Chemikas — Toks asmuo, 
kuris žino, jog sudėjus tą su tuo, 
gaunama aną.

12. Plūs - yra toks daiktas, 
kuris vakarais saldus, o rytais 
šllykštus.

'kiek tuom sykiu, jeigu dar kas 
gini 
tvti.

•z

ORKESTRĄ--BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAMS
1414 So. 191h Courl 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

—Filologas.
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Chicago ir Apielinke
1! Manoma, kad lai yra tūlas John 

Durjcr’is.

kompanija, kuri reikalauja nau
jo 30 metų kontrakto ir leidimo 
pakelti važinėjimus kainas. Ko
misija daranti didelių nusileidi
mų gatvekarių baronams.

savo numylėtinį Dr 
išteisinta. Po dviejų valandų la- 
riinosi pritaikintųjų teisėjų nuo- 
snerdis buvo

Skaitant prisaikjntųjų nuos
prendį teisino kambarys buvo 
kiništinai prisikimšęs žmonė

mis * daugiausia moterim. Per-

verkė, kiti šoko sveikint išteisin
tąją. Tvarkos dabotojai betgi 

jų neprileido.
Laike bylos žmonių simpati

ja aiškiai linko prie kaltinamo
sios. Josios liudijimai apie prie
tikius su savo numylėtiniu Jin- 
dra daugelį klausytojų privertė 
verkti. Dargi, kuomet valstijos 
prokuroro pagelbininkas kartą 
užreiškė, kad mergelės liudiji
mai ir dažnus jos verkimas tar
dymo laiku yra tik nuduotas lo
šimas tikslu išvengt užsitarnau
tos bausmes teismo kambaryj 
kilo demonstracija. Susirinku
sieji švilpimu ir trypimu priver
tė jį pertraukti kalbą ir net tei
smo posėdį.

i, kur nu- 
A. Jindrų, 

NcsusitaikC.
Po astuonių valandų tarimosi 

“not guilty”. ir nesusitaikymo užvakar tapo 
f paliuosuoti teisėjo Hopkins pri- 
sai intieji. Jie turėjo nuspręsti 
likimą 14 melų vaikezo-žudei- 
kos, Joscph McDonuelI’o, kuris 
kiek laiko atgal nušovė senų ra
kandu krautuvėlės savininką 
David Srerv. Prisieis rinkt nau

Kaip jie ‘‘sergėjo žmonių 
dorą.

■ —o----
Funkhouserio inspektoriai 
reikalavę kyšių.

Vakar buvo pašaukta naujų 
liudininkų prieš Funkhouserį ir 
jo inspektorius. Liudijo keli vie
šbučio savininkai, kur “turėję 
reikalų” su moralybes reikalų 
inspektoriaus pagdlbininkais, ir 
kelios moters. Pasirodo, kad 
Funkhouserio inspektoriai, kur 
buvo s irti doros reikalų daboji
mui, dažniausia daboję tik savo 
kišenių. Taip, vienas jų, tūlas

f

Areštavo kun. Vaičiūną.
Mums praneša, kad šiomis 

dienomis buvęs areštuo
tas Cicero šv. Antano parapijos 
klebonas, kun. J. Vaičiūnas. 
Prieš jį buvę išimta du varantu.

M. Jankaitis.

Zalatorius areštuotas?
Surado 31,000 dol.

I ė žinių iš Glendive, Montanos 
valstijoj, kad ten esą areštuota 
tiil.is “Alexandcr Patlmeris”, a- 
pic 23 melų amžiaus, pas kurį 
rasta 31 bumaška po 1,000 do
lerių. Policija mano, kad tas 
“Pithneris” veikiausia yni bu
vęs State banko klerkus, Anta
nas Zalatoris, kur praeitą spalių 
mėnesį pasišalino iš Chicagos 
apsukęs minėtą banką ant 40

\Villard viešbučio savininką ir 
pareikalavęs 50 dolerių. Kitas 
vėl, tūlas Christie, pareikalavęs 
iš (i. Larseno (irgi viešbučio sa
vininko) 25 doleriu. Už šitą la
bą tiedu “doros reikalų inspek
toriai žadėję gelbėti juos nuo 
patekimo bėdon. Gi trečioj vie
toj vienas Funkhouserio ins

pektorius užklupęs “linksmą po- 
rdię”. Viešbučio savininkas turė
jęs sutikti su inspektoriaus “pro 
pozicija”, būtent, kad duoti jam 
(inspektoriui) 10 dolerių yra 

kur pigiau negu kad atsakyti už 
“linksmąją porelę” prieš teisė
ją. Dar viemfi vieloj policija 
“netyčia” užklupusi vieną do
ros reikalų inspektorių “labai 
linksmoje kompanijoje“ ir ati
davus jį į teismo rankas — kar
tu su jaunom panelėm...

Miesto rotužės elevatorių dar
bininkai rengiasi streikai!. Bti 
kalauja didesnių algų.

Į Glendive tapo pasiųsta de- Fischeris rezignavo.
“Palmeris” ištiesų yra j ieškoma* 
sai Zalatoris, jisai bus sugražin
tas j Chicagą ir atiduotas į teis
mo rankas.

Rado žmogaus lavoną.
Chicagos upėj policija vakar 

rado nepažįstamo žmogaus la
voną, apie 40 metų amžiaus.

Nesusitaiko su transportacijos 
reikalų komisija.

Vakar įteikė miesto tarybai 
savo rezignaciją miesto trans
portacijos reikalų advokatas,

su miesto tarybos t.v. transpor- 
tacijos reikalų komisija. Mat da
bar eina tarybos su gatvekarių

Liepos Ketvirtosios Apvaikščiojimas
I riu transhition filed with the post-niaster at Chicago, June 22, 1918, 

;i> n ijiiired by the act of Oct. 6, 1917,

Liepos mėnesio 4 d. 1776 m. Suv. Valstijos pasiskel-
bė NEPRIGULMINGA nuo svetimo jungo šalim, ir to
dėl kasmet ta diena yra apvaikščiojama, kaipo didžiau
sia šalies šventė.

šįmet tečiaus, už 142 m?tų po Suvienytųjų Valstijų 
ncprigulmybės paskelbimo, pasaulyje verda kova už di
desnį dalyką, negu vienos tiktai šalies laisvė, ši kova 
nuspręs ateinančiųjų gentk irčių likimą, atneš laisvę ar
ba pavergimą ištisai eilei mažesniųjų tautų; prirengs 
geresnį gyvenimą arba skurdą milionams darbo žmonių 
aplink visą žemės kamuolį.

Todėl šįmet KETVIRTOSIOS LIEPOS dienos ap
vaikščiojimas jgįja VISAPASAULINĘ REIKŠMĘ. Ame
rikos gyventojai panaudos jį tam, kad pažymėjus tuos di
džiuosius žmonijos reikalus, už kuriuos dabar eina kova 
pasaulyje. Ypatingai juo pasinaudos mažųjų tautų at
stovai, gyvenantįs šioje šalyje, kad užreiškus apie savo 
reikalus ir troškimus.

KETVIRTOSIOS LIEPOS šventėje dalyvaus ir LIE
JI V'IAI, nes ir jie turi ką paskelbt pasauliui apie save. 

Svetimi despotai ir savi išnaudotojai jau žada pavergt 
Lietuvą, užkart jai karalių ir paverst ja kaizerio pro
vincija. Tad sukruskite, lietuviai! Sukruskite,lietuviai 
darbininkai, ir pasirodykite, kad jus stojate už laisvę ir 
demokratybę visai žmonijai ir savo gimtajai šaliai!

Lietuvių draugijos, nariai ir pavieniai, vyrai ir mo- 
lers. seni ir jauni — visi bukite 4-je Liepos West Side 
Auditoriume!!! Ch. L. D. T.

žudeikų žygis.
Du nepažįstami žudeikos va

kar naktįaižpuolė Vincenzo l)i- 
angilo, 900, Sibley gal., kuris grį
žo į namus kartu su savo mote
rių ir kita jauna mergele. Vie
nas blogadarių išsitraukė revol
verį ir ant vietos nušovė V. Di- 
angilį. Pasikėsinimo priežastie 
nežinoma. Policija j ieško žudei-

Atšaukė streikų. ,
Building T radęs unija atšau

kė streikų, kilusį prieš namų 
statytojų associaciją. Nesusipra
timai busiu išrišti arbitracija. 
Tuo budu tapo pašalinta grę
siantis lokauto pavojus, kuris 
turėjo prasidėti sekamų panedė-

Nusišovė advokatas.
Savo name, 1222 Bryn Mawr 

gatvėj, vakar nusišovė senyvas 
vietos advokatas. Joscph A. In
gai. Priežastis saužudybės — 

silpna sveikata ir negalėjimas 
užsiimti savo profesija.

Engdahl nominuotas į 
kongresmanus.

dist-Septintojo kongresinio 
rikto socialistai šiomis dienomis 
nominavo į kongresmanus Chi
cago Socialist redaktorių, d J. 
Louis Engdahlų. Septintas kon 
gresinis distriktas yra skaitoma 
“socialistų tvirtovė”. J jį įeina 
14, 15, 27, 28, 33 ir 35 wardos. 
To distrikto socialistai žada dėt 
visas pastangas, kad išrinkus d.

BRIDGEPORT
Šis ir tas.

Musų atžagareiviai savim ne
besitveria matydami, kad visos 
lekmingcsniosios vietos draugi
jos dedas prie Chicagos Lietuvių 

•Darbininkų Tarybos. Kiek drū
ti jie agituoja prieš Tarybų ir 
'dengiasi apšmeižt jos vadus. 
Bet veltui: žmonės jų neklauso 
r gana.

Taip, praeitame Jaunų Lietu
vių Amerikoj raut. Kliubo susi
rinkime, kuomet delegatai išda
vė raportų apie Tarybos veiki
mų, lai keli “šulai” iš atžagarei
vių tautininkų abazo parodė di
delio nepasitenkinimo Tarybos 
priimta rezoliucija. Mat toj re
zoliucijoj smerkiama Lietuvos 
neprieteliai klerikalai už įdavi
mų jos kaizerio plėšikams. Da
bar tie ponai kiek drūti agituo
ja, ’ ad savo pusmetiųiame su
sirinkime kliubas nutartų atsi- 
inest nuo Tarybos. Jau kelintu 
kartu jie skaitą kliubo konstitu
cijų tikėdamiesi surasiu ten pa
ragrafų, draudžiantį priklausyt 
prieCLDT...

Susipratusieji kliubo nariai, 
tikiuosi, neleis geliuoti tiems at
žagareiviams, kur stengiasi už- 
tarnaut nedorus klerikalų dar
bus, kad pakenkus progresyviam 
darbiniu ų judėjimui.. Iš tikrų
jų, butų didele gėda, jei pustu

zinis atžagareivių biznierėlių 
užvaldytų apie keturis šimtus 
uirių, kurie visi yra darbininkai 
ir nenori, kad jų tėvynė butų 
pavergiama svetimos šalies des
potu. Tatai žiūrėkime, kad seka
mame kliubo susirinkime jų ne
gražioms užmačioms butų pada
ryta galas — kartų ant visados.

— Atandelis.

Piknikas.

Birželio 23 dieną Keistučio 
Paš. Kliubas buvo surengęs pik-

pradžia 9tą valandą ryte

! 1 Sergėkite savo akis

naujienų pi

r

rengkitės i

nedėlioję

liepos-july 14, 1918
g, m. chernaucko darže

lyons, illinois

rinko gana daug, taip kad kliu- 
bui liks gražaus pejno.

Beje, piknike dainavo paties 
kliubo choras, p. Girniaus va
dovaujamas. Dainos Žmonėms 
patiko. —J. B. Aglinskas.

Išvažiavimas.

Pereitą nedėldienį LSJL. 1-ji 
kuopa buvo surengus draugiš
kų išvažiavimų į puikųjį Jeffer- 
sono miškų. Išvažiavimas buvo 
skaitlingas ir linksmas. Butą 
daugybės įvairių pramogų, žai
smių ir 11.. Mat, visgi jaunuo
menės susirinkimas. Apie 6 vai. 
vakaro buvo suruošta trumpas 
programėlis. Kalbėjo dd. J. 
Čeponis. A. Dvylis ir A. Jusas. 
Sesers Kai Vaičiūtės puikiai pa
dainavo duetų, p-lė Rimkiule at
liko deklamacijų, o'p-lė E. Janu
šauskaite padainavo solo — ir-

Pažaidę iki 9 vai. vakaro jėu- 
nuoliai (ės) linksmus grįžo at
gal į “surukusių Chieagų.”

—M. Petriukas.

Susirinkimas.

Pereitų utarninką, birželio 25 
dienų buvo LSS. Aštunto Rajono 
Centralinio Komiteto susirinki
mas Aušros svetainėje. Be dau
gybės kitų gerų nutarimų tapo

Iklų, teisingiau reorganizuot bu
vusių Propogandos Mokyklą. 
Prie šito naudingo nutarimo da
igiausia prisidėjo d. P. Grigaitis, 
kuris buvo atsilankęs į min. su
sirinkimų. Reikalo sutvarkymui 
tapo išrinkta specialė komisija. 
Mokykla bus po Aštunto Rajo
no kontrole^ — J. Narys.

Bridgeporto moterims.

šių vasarų Annour mokyklo
je prie 33rd st. ir Morgan si. 
vėl bus atidaryta virimo mokyk
la. Tuo tikslu utarninke, liepos 
2 dienų, 2 vai. po piet šaukia
mas susirinkimas toje pačioje 
mokykloje. Visos moters ku
rios nori tų mokyklų lankyti, 
gali tų dienų užsirašyti. Lekci
jos bus laikomos po piet, du syk 
į savaitę. Viskas už dykų. Vai
kus galima*^su savim atsivesti, 
tam tikros motrįs vaikus pri
žiūrės. Ateik tamsta ir atsivesk 
savo pažįstamus.

Marė Jurgelionienė.

ROSELAND
Kągi tai reikštų?' 

Naujienų” nr. 144 tilpo ko-dų piknikų bei išvažiavimų,
bet neveizint to žmonių prisi-respondencija iš Roselando, kur •

Neužsitikfklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar kėliau 
jančiam pardavčiui. nes jie su- 
eikš jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų ii 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Turus akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užlikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikailn 
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 8o. Ashland Avė. Chlcar 
Kampas 18-toa gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek ‘s 
Tėniykite i manu parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. • Nedalioje nuo k 
vai. ryto iki 12 valandai diena.

X 4 .J.*-.’

tarp kita pranešama 
tame LMPS 25-tos kuopos susi
rinkime tapo nutarta išbraukti 
iš kuopos kelintų josios narių.

Kų gi tai reikštų? Draugės, ar- Į 
gi ištikrųjų mes to užsitarnavo- ’ 
me, kad būti niekinamos ir dar
gi viešai!

Paduodama visa eilė neva pra
sikaltimų. Bet aš nežinau, kam 
visa tai priklauso. Aš bent nesi
jaučiu tatai padarius.

Sako, kad mes trukdę kuopos 
veikimui. Dclei teisybės, priparo- 
dikite tatai! Nuo kogi mes at
kalbinėjome kuopos nares? Ten 
nepasakoma. Tad reikia pasaky
ti. Tiesa, kad mes vaikščiojom, 
bet tik ne tuo tikslu. Mums rei
kėjo adresų tų narių, kur atsi
sakė lankyties į kuopos susirin-' 
liiųjus ir net ketino iš jos išstoti, 
kadangi kuopos susirinkime ne
duota joms progos išreikšti sa
vo nuomones.

O kas dėl to narių juodinimo, 
tai čia yra vien nederamas musų 
asmens niekinlinas, daugiau nie
ko.

Bet blogiausia su tuo nutari
mu. Kaip gi jus, draugės, galėjo
te mus prašalinti nedavusios 
mums progos pasiaiškinti? Iš 
kur toji “teisybė”? Kų ji reiš
kia? — Irena Vainoris.

K ing Midas
Geriatisl Skustuvai

Amerikoje
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KIETAI BARZDAI
KING skustuvai vi a gvaranluo- 
t i. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje, Mihvaukrc 
Piltsburgh’e, Buffalo, Delroit 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas ..

Adresas .

Iškirpkite šj apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KJNG RAZOR MANUFACTUR- 

1NG CO^
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lavvndale 9321 
dcl pardavėjo 

Chicagoje ir apielinkėje

PIONIERIUS VISUOMET 
VEDA.

AK1Ų SPECIALISTAS 
Akis Egzan!xuoj* Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojame 
pagerintą Oph 
thahnometer. Y- 
tatinga (loma at- 

reipiania į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak 
ucdCldien. nuo 10 iki 11 dieną 
4519 S. Ashlund Av. kamn 47 

Telephonc Yards 4317

I)R. M. HERZMAN
I Š R U S I J O 5 ;

Gerai lietuviams Žinomas per »6 nae- j 
tų kaipo patyręs jrydytojns, chirurgas ( 
ir skuteris. >

Gydo mitrias ir chroniškas lira*, vy- t 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias ? 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6--8 vakarais. Telerhone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. llalsted Sfteet 

VALANDOS: »—» ryto, tiktai.
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3109 S. Morgą
VALANDOS: Nuo 8 ik: 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare
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CICERO________
Išleistuvės.

Vakar rytas buvo nepaprastu 
ciceriečiams rytu. Nuo 4 vai. 
ryto pasigirdo muzika. Žmonės 
sujudo. Šimtai vyrų ir moterų 
susirinko ant kertės 49-tos avė. 
ir 15-tos gatves. Tai buvo išlei
dimas jaunuolių-naujok|ų. Iš 
leistuves surengė Liet. Raudonos 
Rožės Paš. Kliubas. Iš minėto 
kliubo šį karią išvažiavo apie 
15 narių.

Apie 6 vai. ryto šimtai žmo
nių griežiant benui maršavo lin
kui savo Bordo, iš kur apie 8 
vai. jaunuoliai apldklo savo 
miestelį. — Vietinis.

MELROSE PARK
Piknikas.

Nedėlioj, birželio 23 d., vietos 
rusų pašelpinč draugija suren-

daug. Piknikas betgi neapsiėjo 
be triukšmo. Mat progresyves
nieji rusai buvo pasiūlę tam tik
rų rezoliucijų, ale tanisunėliai 
j uosi užrėkė. — Piknike buvęs.

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.

Dvidešimt devyni metai atgal j 
Trinario Amerikoniškasis Kar-1 
taus Vyno Elixiras buvo atneš
tas rinkon, pioniefius šioje ša- 
koje.

Šio puikaus vaisto populeriš- 
kumas augo ir visuomet vadu 1 
esti, nėra kito su taisymo, kuris 
viršytų Trinario Amerikonišką 
Eliksirą vidurių ir žarnų valy
me, prigelbstint virškinimui, al
kio atitaisymui ir sudrutinimui 
abehiai visos sistemos. i

Jis prašalina vidurių užkietė
jimo, nevirškinimo, galvos skau
dėjimo, migrenio, nerviškumo ir 
abclno silpnumo priežastį ir lt.

Todėl jus neprivalote imti bi- 
!e pigų pamėgdžiojimų. Reika
laukite Tri nerio Amerikoniško 
Eliksiro! Kaina $1.00 aptiekose.

Del reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, išsinarinimo, ti
nimo, skaudžių raumenų, nu
vargusių kojų ir tt. Geriausis 
vastas yra Trincrio Linimentas.

Aptiekoje 35 ir 65 centai. Per 
krasų 45 ir 75 centai. Joscph 
Triner Company, Manufaclu- i 
ring Chemist, 1333 1343 So,

Tel Yards 3654. AKUfiERKA I 

^Mrs.A. VIDIKAS 
laigusi Akušerijos Ko- . 
legijų; ilgai praktika-) 
vaši Pennsylvanijos • 
hospitalėse ir Phila-. 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodų 
visokiose ligose mote- i 
rims i? merginoms. 
3113 l»o. Haisted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

REUMATIZMĄ 
yra lengviau išgydyti negu ko
kią kitą ligą, jeigu liktai jus 
pataikysite teisingus vaisius.

Aš juos atradau ir garantuo
siu išgydyti aštriausias reuma
tizmo ligas nuo 3 iki 5 dienų.

Šios gyduolės išsiunčiamos 
bite adresu krasa už $1.19.

Užtikrintos suteikti užganė- 
dinimą arba sugrąžinsiu) pini
gus. CARL F. W()RM, 

3400 S. Haluted St., Chicago, III

Telephonc Yartls 6831. i

Drr P.G. liegner į
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 *

3325 So. Ilulstvd Si., Chicago. •

-- (Apgaus.).

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Tel. Pullman 3-12
Dr. .L BagoČius, M.I). j

LIETUVIS GYDYTOJAS Iii f
CHIRURGAS |

19731 So. Mirhigan t
Rnselund, III i

VJ«««rwwsa



8

Pranešimai ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

NAUJIENOS, Chicago, III
.....................  IB, "Į" ■ ............. Lh.. L_LL

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ STOCK’AI—šffiROS. DRAUGIJOS

Subata, Birželio 29, 1918.

DRAUGIJOS

Dr. Vinco Kudirkos draugijų susi- 
linkimas įvsks suliatoj. birželio 2P 

<1 . 8 vai. v ikare, M. Meldažio svetai
nėj, 2212 AV. 23 pi. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių <lalykų aptarti. Nepamirš
kite. —Valdyba.

Pajieškau Savo brolių — Juozapo 
ir Stanislovo Savickiu, gyvena Chi
cago, III. Jie palįs ar kas juos žino, 
malončkjtė man pranešti.

I.itglvikas Savickis,
1121 Gcneva si., Racine, \Vis.

raKHA
DEL INGOT MOLD FOUNDRYj / f

LSS. 4, LMPS. 9 ir LSJL. 1 kuopų 
komi .iju susirinkimas reikalu bend
ro išvažiavimo j vyks subaloj, birže
lio 29 d. Visi malonėsit susirinkti 
Aušros knygynai) kaip 8 vai. vaka
re. —Vienas Narių.

Pajieškau Jurgio Morkūno, apie 50 
metų amžiaus. Jis prasišalino iš Ge- 
orgetowil birželio 18 d., nežinia kur. 
Kas ji kur patėmylųinėte. duokite 
man žinią, o gausite $10.00.

\Vm. Brooks, 
Georgetosvn, III., kampas 12-tos gi.

ČIPERIŲ

LEIBERIŲ
RAMMERIŲ

STOCKAI IR BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty Bonds. Ateikite ir gaukite 
grynus pinigus.
118 N. La Šalie st., Room 312.

Perkame Francijos, Anglijos ir 
Canados bondsus.

DRAUGIOS IR ORGA 
N1ZACIJOS.

Cicero Lietuviu Kooperacijos vie
šas šėrininkų susirinkimas įvyks pa- 
nedėlvj, liepos t d. S. žvibo svetai
nėj, 1347 So. 50 avė.. Cicero, III. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi dalinin
kai kviečiami atsilankyt, bus svar
bių aptarimų jr pranešimas kiek 
Bendrovė užaugo per tą laiką ir, a- 
belnai, visas Bendrovės stovis.

—Sekrct. W. Stankus.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU gyvenamos vietos Ci

cero apylinkė) pas laisvus žmones, 
su visais patogumais. Praneškite lai
šku.

D. Sabaliauskas,
10524 Indiana avc., Roseland avc.

k

Atsišaukite j Bollinger Andrews Construction Co

VERONA, PENNA
Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

ISJL. 1 k p., ir LSS. 4 k p. bendras 
lavinimosi susirinkimas. iv\ks nedė
lioj. birželio 30 d. 9:30 vai. ryto. Au
šros svet*., ..............
geniu bus 
I Iidžią jų 
Kviečiam

3001 S. Ilidsted st. Prele- 
d. A. Dvylis. Aiškins apie 

E ra m-i jos Revoliuciją.
atsilankyti.

—J. J. Januševičius.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rumlon parankus 

iambariai daktaro arini advokato o- 
isui, naiiiam “NaiijicnųV name, 1739 

Js. Halsted st. Del sąlygų kreipkitės
Jainnntą,
*<t st., Chicago

i 
i 840 So.

REIKIA 10 prityrusių moterų priei 
tvarkymo skudurų. Pastovus dar-1 
bas. Gerą mokestis. I

RAKANDAI p.

LMPS. 25 ir 9 k p. rengia draugiš
ką išvužiavimą į AVasbington parką 
nedėlioj, birželio 30 <1. Bus puikus 
programas. Kalbės M. Dundulienė, 
dalyvaus Ateities Žiedo draugija su 
savo choru ir IK Važiuoti reikia 
Coltage Grove karais iki 57 gt. ir ei
ti į vakarus, 
sis raudona

kur imt kulnelio imily- 
vėliava. —Komitetas

mėnesinis •usA’inkiman 
įvyks nedėlioj. birželio 30 d., Mildos 
svetainėje, kaip I vai. dieną. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų. Beto, tie 
draugai, kur turi paėmę pardavimui 
buvusio presos pikniko tikietų, ma
lonės sugrąžinti neparduotuosius.

-—Valdyba.

LSS. 4 ko.

Draugai ir pažįstami, kur turi ko
kiu nors reikalų su manim, teiksis 
dabar kreipties naujuoju mano ad
resu: 1136 — I8lh ('.t., Cicero, III. 

—K. Kaminskas.

Roseland, III. — LDLD. 79 kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 30 dieną, 
10:30 vai. rytą, Aušros Mokykloj, 
10900 Miehigan avė. Draugai, susi
rinkite laiku, nes bus išduotos kny
gos "Ant rytojaus po socialčs revo
liucijos’’. —A. Grebelis, rašt.

Rusų Socialistai rengia didelį pik
niką National Grove, Riverside, ne
dėlioti, birž. 30. Dainuos chorai ir 
bus šiaip įvairių pramogų.

LDLD. 1-mo Apskričio konferenci
ja įvyks subatoje, birželio 29 d., M. 
Meldažio svet.. 2242-44 AV. 23rd 
Place, kaip 7:30 vai. vak.—Kuopos, 
kurios dar neturite išsirinkę delega
tų į konferenciją, tatai padarykite, 
nes šioje konferencijoje bus svarsto
ma daug svarbių klausimų naudai 1- 
mojo apskričio. Delegatai malonė
kite nesivėhioti ir atsivesti geru su
manymų. 1-mo Apskr. Nut. Rašt.

Joe. Klikunas.

LMPSA. 29 kp. ir Pirmyn choro 
draugiškas išvažiavimas į Jefferson 
miškus įvyks birželio 30 <1. Progra
mas susidės iš kalbų, dainų, monolo
gų ir 1.1. Kviečia visus —Komitetas.

T. M. I). 22 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, birželio 30 
d., I vai. po Įlietų, Fellowship Hou- 
se. 831 W. 33 Place. Malonėkite at
silankyti susirinkiman kuoskaitlin- 
giausia, nes šis susirinkimas yra 
svarbus; seimo delegatai išduos savo 
ruoortus ir Ims naujų reikalų svars
tyta, kurie paliečia pačią T. M. 1).

—Valdyba.

St. Charles, III. 177 kp. susirinki
mas įvvks nedėlioj, birželio 10 vak 
ryto. Norkaičio svetainėje. Draugai 
meldžiami visi susirinkti, ir taipgi 
kurie norite prisirašyti prie mini
mos kuopos. —P. M. Walintas.

AKRON, Ohio. — LSS. 244 kp. hu- 
sirilikimas įvyks birželio 29, 7 vai. 
vakare, 50 Howar<l si. Draugai, nesi- 
vėhiokih* atsilankyti. —Socialistas.

LSS. Aštuntas Rajonas rengia dra
ugišką išvažiavimą į Jeffersono gi
ria nedėlioj. Iie|>os 7 diena. Todėl 
kviečiame visas priklausančias aš
tuntam rajonui kuopas būtinai daly
vauti išvažiavime. Bus puiku, pro
gramas. Tarp kita kalbės “Naujie
nų” redaktorius, d. Pi Grigaitis.

—Rengimo Komitetas

Cicero, UI. — Anglų Socialistų 
skyrius rengia dideles prakalbas su- 
hatoĮj, birželio 29 dieną, ant kertės 
22 ir 52 gatvių. Kalbės dd. Sted- 
manas. Irwin St. John Tucker ir ki
li. Visi tie, kur supranta anglų kal
bą, kviečiami atsilankyti. Prasidės 
8 vai. vakaro. —J. M.

Cicero, III. — Nedėlioj, birželio 30 
d., M. Jankaičio svet.. įvyks Liet. 
Laisvamanių Susivienijimo 2 kp. su
sirinkimas, 
si kviečiami atsilankyti.

Pradžia 9 vai. rvlo. Vi-
M

ASMENŲ JTE4KOJIMAI
Pajieškau pusbrolių: Nikodimo ir 

Izidoriaus ir Jono ir pusseserės Mar- 
cijonos Petraičių. Girdėjau kad gy
vena Mc Kees Rocks, Pa., apielinkėj. 
Meldžiu atsišaukti ar žinantįs pra
neškite. J. Petraitis, 
2024 Canalport Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo dėdės Jurgio Ste- 
niulio, Suvalkų gubernijos. Kroke- 
laukio parapijos. Girdėjau, kad ke
li metai atgal gyveno Mahano’jui, 
bet dabar nežinau kur jis randasi. 
Jis pats arba kas apie jį žino malo
nėkite atsišaukti, nes turiu labai svh-

Jurgis JenČiukas, 
laistei! st., Chicago, III.

KAMBAIHS randui vienam vyrui, 
be valgo.
3019 S. Union avė., 2 lubos, frontus.

na ir tualetu, mūriniame name, iš 
fronto, $12.06.

Chicago

REIKIA DAKB1NINKV
ALSTYlUNIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. l'ree Employmcnt Service)

.1 ieškantieji darbo kreipkitės 
įdresais:

116-122

521-526

105-1(17

šiais

tuo-

843 S. AVABASH AVENUE. 
arba

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST.
—»—Oh—

Už darbo parupinimą visuose 
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į tikins, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ku. kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 35c į va 
landa. 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consumers Co., 
95th St., ir Normai avė., Chicago.

BEI KALING A tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, j 
Cahimct, Miehigan, 50c valandoje ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
į diena- Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas: ateiki
te į musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės į

F.lmers Labor Agency, 30 South 
Canal st,. Chicago, III.

REIKIA molderių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas.

Missouri Malleable Iron Company, 
East St. Lųuis. III.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos molerįs prie švaraus Šapos da
rbo. Algos $12.00 į savait 
džios. f----- " ‘ “

Igos $12.00 į savaitę ant pra- 
900 W. 18th St. Chicago.

REIKIA beisterių, fellęrių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų .švarkų ir siutų.

Percival B. Palmer Co., 
367 AV. Adams st., Chicago

REIKIA MOTERŲ prie tvarkymo 
skudurų. \

Peoples Junk Shop, 
632 W. 63 st., Chicago

REIKALINGI burdingieriai su val
giu. Geri, švarus kambariai. Mau
dynė ir telefonas. Gera vieta pake
leiviams.

Lietuvių Holelis, 
16116 S. Halsted st., Chicago

„■.J"’, šeimynų dirbti 
Mes taipgi samdome ir 

” I--, Ge-
REIKALAUJAME šeimynų < 

ant farmų. 1 
pavienius, ir našles su vaikais, 
ra proga pasidaryti pinigų. Mes ai); 
mokame transportaciją iš namų iki 
darbo vietai. Neręik užmokėt už da
rbo gavimą. Del informacijų atei
kite .ši nedėldieni, birželio 30, 1:30 v. 
po pietų, po num. 1820 S. Ashland 

arba 1642 Orcbard st., ir pasi- 
Michi-

avė 
matykite 
gan Sugar Co.

su reprezentantu

■IKIA DANTISTO
Gera mokestis 
R. H. Schneidcr, 
t Ii st., Chicago

ianitoriaus pagelbininko 
i. $40 i mėnesį katnha- 
užlaikymas.
rj. Therien,

6222 Harper avė., Chicago

ą ------------
B. Goldman,

1820 W. 14 st., Chicago, III.

REIKIA darbininko į keptuvę, kad 
ir nemokančio tą darbą, — mes Iš
mokysime. Atsišaukite greitai.

VVarnis Bros.
3838 So. Kedzie avtx, Chicago, III.

REIKALAUJU moteries aėba mer
ginos prižiūrėjimui dviejų vaikų. Ge
ra mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas,
1701 N. Artestan avė., Chicago

REIKALINGAS bureris, kad mo
kėtų lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai.
1615 Wabansia avė., Tel. Monroe 2515
■ ■■" 1 1 " ■. 11 ■■■■■■■ ■ .... —

PARDAVIMUI
DIDELIS paaukavinms. Bažnyčios 

nuosavybė prie Union avc., kampas 
35-los, susidedanti iš I lotų, 100x125. 
Bažnyčios ir 7 kambarių murinės re
zidencijos. Taipgi $10041 bažnytiniai 
vargonai, sėdynės, divonui ir 11. Mu; 
su kaina už visų nuosavybę kaip ji 
stovi $1(1,500.00.

L (Jiap and Co.,
31 ir VValhice gatves. Chicago 

Išskiriamas agentas.

PARDAVIMUI kriaučių dirbtuvė, 
valymo ir dažymo užvedimas. Gera 
viola dėl lietuvio. Atsišaukite laiš
ku. Naujienos No. 26.
1840 S. Halsted st., Chicago, III.

PARDAVIMUI aptieka, lietuvių, 
čekų, ir slavų apielinkėje. Nėra ki
los aptiekos šioje apielinkėje.

Gera pardavimo priežastis 
Klauskite: R. A. Cavanaugh, 
106 N. La Šalie St, Tel. Main 1275

ANT PARDAVIMO prapertė Indi; 
ana Harbor. 3519 Deodor str., labai 
nikiai už $5700. Ramios 80 dol. ant 
mėnesio.

P. Slauzis, 
PI., Chicago, Iii.

Tel. Humboldt 6277

PARSIDUODA labai pigiai arba iš
mainoma ant piano penkių pasnž.ie- 
rių automobilius.

K. Chop, 
1G-I8 \V. Division st., Chicago

PARSIDUODA labai greitu laiku, 
ne; nenorim išranduoti, naujas, tik
ini užbaigtas namelis; taipgi priimsi
me mainu ant automobilio ar loto* 
Kreipkitės šiuo adresu:
3839 \V. 40th si., (’hieago

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių bei kendžių krautuvė, ge
roj, lietuvių apgyvento) apielinkėj. 
Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3220 VVallace st.

PARDUODU saliuną ar bučernę. 
Abudu bizniai yra mano paties na
me. Vieną iš biznių sau palieku. 
Priežastis pardavimo — negaliu ap- 
eil abiejų biznių kartu ir esu pavar
gęs abu bizniu varyt. Tai velyčiau 
kitam tokį gerą Čenčiu atiduot. Biz
niai randasi apielinkėj, apgyvento! 
leiluvin, lenkų, vokiečių ir airišių. 
Parsiduoda nebrangiai, pigiausiai 
kaip galima. Stako yra visokio už
tektinai abiejuose bizniuose. Jeigu 
pirkėjas nenori stako, gali neimti, tik 
paimti kiek gali. Šlakas yra visas ge
ras. Galima kreipties ypatiškai arba 
laišku. Bučcrnė yra po num. 3651 
AVallace st. Saliunas — 558 AV. 37 st., 
kampas AVallace st.. Chicago, III.

M. J. Peldzus, 
3651 AVallace st. Tel. Drover 9754 

Res. Drover 6569.

PARDUODU greitai bučernę. Ge
rai išdirbta vieta per tris metus. 
Apgyventa lietuvių ir svetimtaučių. 
Priežastis pardavimo — painiu mie- 
stavą darbą.

P. š 
4939 Bari n g avė Chicago, Ind.

PARSIDUODA kriaučių šapa. Ge
rai įtaisyta, gerame padėjime, 14 ma
šinų. Parsiduoda pigiai jeigu grei
tai pirksile.
1513 Emina st., North SJde

Chicago
NAMAl.-EMĖ

(i kambarių muro namelis, maudy
nė, gezas, pečiu šildomas, ištaisytos 
gatvės, lengvos išlygos, arti 33 st. ir 
Western avė. $170.00.

McDonnelt,
2630 W. 38th st., Chicago

Atdara nedėliomis ir vakarais iki 
9 valandai.

4 dideli ruimai, augštas basemen- 
tas, $300 cash, kaina $1600.00. $15.00 
į mėnesį,

McDonnelI,
2630 W. 38th st., Chicago

546 VV. 56th st. 7 ruimų namelis, 
visi pagerinimai, lengvas išmokėji
mas, $1800.00.

McDonnelI,
2630 W. 381h st., Chicago

Dviejų augštų, 4 septynių ruimų 
fialai, muro namas, raudos $130 į 
mėnesį. Vertas $13,000. Kainą tik 
$8,000. Išmokėjimai.

McDonnelI,
2630 W. 38lh st.. Chicago

2 augštų, mūrinis 4—1, maudynė, 
guzo ir vandens šildytojas, užbaig
tas beismantas, $3300.00.

McDonnelI,
2630 W. 381h st., Chicago

TURIU PARDUOTI 6 kambarių 
rakandus, player plano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė., 1-mas augštas.

NAMAl-ŽEMft

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas

GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago, 

JURGELIONIS, Vice-Prez., 
3133 Emerald Avė., Chicago, Iii.

LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

GUGIS, Iždininkas.
127 N. Dearborn St., Chicago, III.

K-tu Nariai:
DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, III
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITE.

2919 W. Division St., Chicago, III.

K.

A.

K.

m.

A 2823 Jackson Blvd. 
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb.. 
. v. Eravvford avė.Jonas Burčikiis, nutarimų rašt..

1217 Š. Spauldnig nv. 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 
.. , , ,, .807 S. Spouldlng avė.
Mykolas Kaztunas. iždininkas,

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dieną 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Klin- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

A. C. AV. of A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

A. Chepaitis, pirmininkas,
4812 AV. 151h St., Cicero, III.

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
2156 Alece PI.

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
Ofisas: 1579 Mi!wankee avė.,

Telefonas Humboldt 182. 
J. Katilius, iždininkas,

1685 Milsvaukee avc.
Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtnv- 

ėią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
15/9 Milwaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
«t., 7:30 vai. vak.

Antanas

Andrius
Antanas

1023 Broadway avė. 
Pulką, iždininkas,

1128 N. 8th SI 
Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. lOth St. 
Dielininkaitis, iždo globėjas

1124 High avė.
Motiejus žemaitis, maršalka,

1309 Broadway avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
_ , , 819 Edward Street
Baubonis T., Vice pirmininkas, 
„ „ „ 728 Park Ct.
F. Basčius, prot. sekretorius,

50 Hawland Avė. 
Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
_ . „ 402 Lincoln Street
Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
. . , ., 63 N. Sheridan Rd.
L. Šulskis, iždo globėjas,

, 462 Jenne Street
VI. Bielskis, literatūros pardavėjas. 
_ r 267 Milwaukce Avė.
Dr. L N. Palt, daktaras kvotėjas , 
_ _ _ 165 Main Street.
S. J. Balcaitis, organiz. ir kp. koresp.

P. O. Box 62.

5-kių akerių farma, valanda vada
vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 
kė, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arti daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagojc ir 
pėsčias guli nueitilį darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
paliks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint j vietą. Reikia įmokėti 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCERI

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIM" 

KL1UBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas,

1747 North Avc.
J. čepelis, pirm, pagelbininkas,

1060 Noble St.
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz st.
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė. 
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 G i ra r d street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

v.
v.
K.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
, 900 W. 19th St.
Juozapas Zitro. nut. raštininkas,

1919 S. Union avė.,Chicago
B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal Si. Chicago.

106 N. La Šalie gatvė, kambarys 40

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,

1903 Ruble str. 
John Petrauskas, pirm, pagolbinink., 

664 W. 18 St. 
Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th avė., Cicero, III. 
Frank Micklin, turtų raštininkas,

1906 S. Union Avė. 
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 

2129 W. 21st Str. 
Kaz. Kalinauskas, ligonių globėjas, 

3041 W. 42 Str. 
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jut. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted f!T., ir kampas 19-tos gal.

P. Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

Asciln, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

Briedis, tintų raštininkas,
1049 N. Marshfield avė. 

čepukas, iždininkas,
1648 AV. Division st.

A. Montvidas, Daktaras.
3332 AV. North Avė.

Susirinkimai atsibuna' kas antrą 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polfek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

DRAUGYSTES LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS

80 akrų farma AA’isconsine; 2 ark
liu, 9 karvės, 16 kiaulių, 60 vištų. Ge
ri namai ir įr;ltikiai. Išmainysiu į 
2 arba 3 fialų namą ant Bridgeporto 
arba

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KL1UBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

1820

Town oi Etike.
Agrieulture Circlc, 

Si Ashland avė., Chicago

K. Rugis, pirmininkas, .
1714 Wabansia

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas,

1019 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st. 
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

avė.

avė.

PARDAVIMUI moderniškas 2-jų 
aųgštų mūrinis namas už pigią kai
ną, jeigu imsite tuojaus už cash. Mor- 
tgage $2500.00. Be agentų. Atsišau
kite vakarais arba nedėldieniais.
6216 Justine st., Chicago

1-mas augštas.

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystvs, dailiarašys- 
lės.

Mokinimo valandos: 
iki 5 po pietų; vak. nuo 
3106 So. Halsted St..

nuo 8 ryto 
7:30 iki 9:30 
Chicago, III.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė I*. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip —■» naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

f VALENTINE DRESSMAKING i 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 AV. Ma- 
dison, 1850 N. AVells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
S10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininką

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
6a3 Garden str 

i Felix Bartkus, prot. raštininkas, 
R. R. 3. Box 33 

Kaz. Orlanskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas, 
462 Jenne Str. 

Juozas Lcsčauskas, iždo globėjas, 
1C)5 Pleasant St

Pranas Kimontas, iždo globėja, 
730 Engei 

Jonas Kasiulis, maršalka, 
653 Garden 

Mikolas Nakrušas, maršalkas, 
420 Orange 

Ant. Bubele, teisėjas 
313 Quince 

Juozas Jurevičia, vėlavnešvs, 
152 Main 

Petras Miliauskas, vėlavnešys,
R. 1, Box 56. 

Petras Rimkevičia, durininkas, 
424 N. Pleasant Str. 

Nikodimas Janavičių, durininkas, 
« 614 Markct Str

Lietuviškai-Angliškas
Angliškai-Lietuviškas

str

SI r.

Str.

str.

SI r

Lietuvišku Tautiškų Kapinių

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas,
1714 Wabansia avė.

Antanas Andriauskas, pirm, pagelb.,
2300 W. 23rd St.

L. Antonavičia, nutarimų rašt.,
1713 Ruble St.

tirtu raštininkas,
2617 40th Street

Chapulis, iždininkas, * 
1840 So. Halsted si.

Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avė.

Girdwainis, kasos glob.,
2000 So. Haįsted Str.

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avc.

Susirinkimai atsibuna kas antrą '^inųą

Kostantas Vaitkus turtų raštininkas 

kazimieras

Kazimieras

Franciškus

subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo mokestį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas, 

10707 Avabash avė. 
Stanislovas Sliimkus, viee-pirininin,.

10707 AVabash Avė.
F. Grigula, prot. raštininkas,

10443 Wentworth avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

355 Kenslngton avė.
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 

349 E. 115 St. Kenslngton, III.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kąs pirpią pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedvvillo svetainėje, 341 Kensiu* 
gton avė., Kensington, III. — Norift“ 
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutls

VALD.YBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis,
2129 W. 21st St

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 
634 W. 18th St.

JQS. SKUTAS, iždininkas.
3106 So. Halsted St.

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19lh St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Lithuanian National Cemetery, 

Sununit, III.
Phone Willow Springs 10.

y Globėjai ir valdyba susirenka kas 
\ __ j šventadienį kiekvieno mėne-
sioj o visuotini stisirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdomą per valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dundulienė, pirmininkė,
1915 So. Halsted st.

K. Katkevičienė, vice-pinnininkė.
2252 AV. 22nd St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 AVallace str.

E. UlkutC, finansų raštininkė,
2137 AV. 21 PI.

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J, Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. AVcntvvorlh avė.

Siunčiant i centrą mokestis, rno- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

L. Burba, pirmininkas

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

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

KALBOS
Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa

geltos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

ARITMETIKĄ
DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 

KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
KENSINGTON, ILL.

Shatkus, pirmininkas, >
344, E. 116 Str.

Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 St. 

Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė. 

Norbulasx finarišų raštininkas,
27 E. 102 Place. 

Shedvillas, kasierius,
K 341 ^Kensington Avė. 

Draugystes susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

I).Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimauki
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL K 
612 W. Madison St., Chicago.

K.

K.
A.

2003 Jefferson st. Chicago. 
A. Leknickas, vice- pirmininkas, 

708 West 17th Street. * 
P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

3338 So. Auburn avė. 
W. J. Buišis, finansų raštininkas, 

900 AVest 19th St. 
A. Strole, kontrollerius-raštininkas 

2018 So. Peoria St.
J. Artišauskas, iždininkas, 

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
sjlEBOYGAN. W1S. VALDYBA

------- o--------
—J________

Pagelba šios knygelės
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti
aritmetikų—skaitlia-

1Ų JANITORIŲ VYRŲ IR 
----- Ų PASALPINIO KLIUDO 
VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas,

Juozas Bukauskas, pirmininkas,
1424 So. 101 b SI.

Pranciškus Makarevičia. padėjėjas, I
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė.

Justinas Taukevičia, turtų rašt.,

vimą. Kaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St

WT~

IMPERFECT IN ORIGINAL




