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True ‘ranslation filed v itn Ihe pnst- mastei' at Chicago, 111. July 2, 1919 
as re<|uired i»y the act of Oct. G, 1917

Bolševikai neteko Charkovo ir 
Ekaterinoslav

Tiur trnnshition filed witti Ihe pnst- master at Chicago, UI. July 2, 1919 
as rcquircd hy the act of Oct. 6,1917

Uždraudė pardavinėti alų
Nauji streikai berline

Latvijos valdžia sugrįžo
Orinė krasa tarp New York 

ir Chicagos. Kratos pas Montrealo darbininkus

Eberto kariuomenė paėmė HamburgąBaltagvardiečiai veržiasi ant 
Maskvos

Japonija siųs daugiau kareivių Siberijon 
Vengrai apleido Cecho-Slovakija.

Vokiečiai evakuoja Rygą
BOLŠEVIKŲ PRIEŠAI 
VERŽIASI ANT KUR

SKO.

LONDONAS, liepos 1. - 
sijos beviclinė žinia saki 
pasak oficialia bolševikų orga- 

mylių į pietus nuo Maskvos ir 
prieš Voronežu, tikėdamos kaip

Priduriama, kad bolševikai 
liko sumušti Charkove, 130 my
lių Į pietus nuo Kursko ir taipgi

True translation filed with Ihe post- 
mastei* at Chicago, III. July 2, 1919 
as K(|iiired by the act of Oct. G, 1917

JAPONIJA SIŲS DAU
GIAU KAREIVIŲ SI- 

BERIJON.

TOKYO, birž. 25. — Karės o- 
fisas šiandie paskelbė, kar bol
ševikų veikimas Mbeijjoj ant 
tiek labai padidėjo, kad dar dau
giau kariuomenės bus pasiųsta 
į ten. 12-ta divizija, kuri nesenai 
sugrįžo iš Vladivostoko bus už
vaduota brigada infanterijos ir 

jos, kad sustiprinus neužtekti- 
nas, išblaškytas Japonijos spe

True Iranslation filed witn ihe post- 
master at Chicago, III. July 2, 1919 
as r<*quire<! by the act of Oct <». 1917

LATVIJOS MINISTERIAI 
SUGRĮŽO.

limenta prieš sovietu viršinin-

Phillips atsakymui į sovietų už- 
rnbežiniu reikalu mininstrrio 

< c

čičerino protestų prieš praneš
tąjį areštavimų L. A. C. K. Mar
telis, sovietų atstovų Ne.\v Yorke.

Protestas duoda suprasti, kad

True translation filed wl h tbe post
• master at Chicago, III. July 2, 1919 
as i*equire(l by the act of Oct. G, 1917

VENGRAI APLEIDO SLO
VAKIJĄ.

rių jie buvo užėmę

True translation filed with the pnst 
puisler ai Chicago, III. July 2, 1919 
as requircd by the act <>f Out. <>, 1917

KADA ĮVYKSTA TAIKA?

Klausia senatas. Nori žinoti 
ar karė tęsis kol S.V. ratifi

kuos sutartį.

VVASHINGTON, liepos 1. — 
Klausimas kada oficialiai užsi- 

lomas senatorių, kadangi tas tu

mų, kurie buvo suvaržyti karės

pirkly ha su Vokietija gali būti

VVASHINGTON, liepos 1. —

į Belfont, Pa., kur knisa liko Į

kų ir susivienijusios valstybės 
ir Vokietija apsimainys ratifika
vimais. .lo nuomonė, tas aktas

gos. Pirmasis aeroplanas iš-

užveria-

Nelaimės

Tauragės Bažnyčios Griuvėsiai.

X

mi, kad visi gėrimai turintįs dau
net į

cago į apie <S ar 9 valandas, vie
ton pirmiau reikalingų 21 va
landų.

DUNKIBK, N. Y., liepos 1.
Kiek žinoma 9 žmonės liko už
mušti, tris mirtinai sužeisti, 17 
sunkiai sužeisti ir daug žmonių

hmd-Chieago k rasos aeropla
nų. Taip siunčiauI krasa gali

9 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
TRAUKINIŲ SUSI

DŪRIME.

nėr“ ekspresinis traukinis iš Bu- 
ffalo užvažiavo ant kito stovė
jusio pasažirrinio traukinio šį- 

uis vagonas liko sutrupintas, tai
pgi suardyta keletas kitų vago
nų. 9 lavonai jau išimti iš griu
vėsių, bet manoma, kad griuvė
siuose yra dar daugiau lavonų.

Nelaimė atsitikusi dėlei to, 
kad rastas užmuštu klajūnas,

rojo traukinio tyčiomis ar nety
čiomis uždarė orinį tarmozų ir 
todėl pastarasis neveikė, kada 
bandyta sustabdyti traukinį. 
Duota signalas konduktoriams 
pavartoti rankinį tarmozų, bet 

traukinio vagonų ir pats sustojo.

sužeidė.
ligonbučius nugabenti ir ginu kaip pusę nuoš. alkoholio

Medikamentai iir kitos reikme
nis privežamos- automobiliais. 

Daug žmonių, įmanoma, mirė 
siuose, kadangi jų negali-

klausyties širdį veriančių deja
vimų sužeistųjų tarjie griuvėsių.

namų., apie 1,000 namųsiųjįj
yra apgriauta. Vieno klonio gy
vento. d gyventi laukuose, ka-

tus namus.

Alaus klausimu
CHIGAGO BUS VISIŠKAI 

SAUSA.

yra svaiginančiais.
Miesto taryba atsisakė išda

vinėti saliunininkams leidimus 
(laisnius) pardavinėti lengvų a- 
lų ar vvna.

€ v C.

Wisconsin bus slap u.

MADISON, Wis., liepos 1. - 
VViseonsino aitslovu butas šian- <■
die priėmė bilių, sulig kurio 2’/” 
nuoš. alkoholio alus nėra svaigi- 

lių priėmė. Dabar jis eina gu
bernatoriaus pasirašymui.

Atlantic City atdaras.

pos 1. — Beveik visi saliunai 
mieste, išėmus kelis viešbučių 
saliunus, yar atdari ir atvirai par 
davinėjama degtinė ir kitus svai 
ginančius gėrimus. Mayoras at-

ALAUS PARDAVINĖJI
MAS TURI APSISTOTI

Prokuroras grasina teisinu 
Kongresas rengiasi veikti

WASIIINGTON, liepos 1.

meilias šiandie padarė/žingsniu 
sustabdymui pardavinėjimo 2;,i 
duos, alaus kol veikia karės lai-

Prohibieijos vadovai atstovu 
bule po eilės konfi rencijų išga 
vo sušaukimą panedėlyj teisių 
komiteto, kuris, tikimasi, greit 
susitars apie nepriklausomų bi 
liu apie privertimų pildyti karė: 

damas, kad svaiginančiu gėrimu 
yra turintis daugiau kaip pusė 
nuoš. alkoholio ir rekomenduos 
kongresui greičiu ilgiai galimu

Tuo pačiu laiku justicijos de- 

toaiškininio, kad nieko, kas tu
ri daugiau kaip pusę nuoš. al
koholio. negalima legaliai išdir
binėti ir pardavinėti

nuosprendžiai priešta
rauja.

jo Bose, Baltimore, naudai bra- 
varninkų ir 2% nuoš. alau; ir 
federalio teisėjo Sa\vtelle, San 
FrancLsco, prieš b ra varniukus 
ir toki alų, dar labiau sumaišė v c

Jaus.

friie translation filed with the p*'si 
.master at Chicago, III. July 2, 1949 

is iequired by the act of Oct. G. 191

EBERTO KAREIVIAI PA 
ĖMĖ HAMBURGĄ.

Daug komunistų tapo areštuo 
ta vakar, jų tarpe Emonts, vado* 

ja už generalį streikų. .Ii unija 
grasina paskelbti nauja bankų 
streikų, jei jis nebus paliuosuo-

Bėdino municipalitetas nuta- 

vekarių sistemų, užmokant 137 
nuoš visų išleistų Šerų.

KRATOS PAS SVETIMŠA
LIUS.

MONTBEAL, liepos 1. — šian 
die 130 policistų, paliepimais 

namus konsfiskuota tonai revo
liucinės ir socialistinės literatū
ros.

Iš žmonių niekas neareštuota. 
Bet šiaip kiekvienas popergalis

Policija darė kratas namuose, 
;\ii<*šbučJuose, apartamentuose, 

kur tik nužiūrėjo gyvenant a

kus. kaip nuosavybes popieras 

mų paliudijinnis, telegramas, ir 
net fotografijas. Taipjau paė
mė visus rastus laikraščius ir 
brošiūrėles, nežiūrint jų turinio.

juostei* a! Chicago, III. July 2, 1919 
as rcquircd by the act of Oct. G, 1917

Turkijos delegacija ketver
ge apleidžia Paryžių.

PARYŽIUS, birž. 3(1 (suvė
linta). — Turkijos delegacija, 
kuri atvyko Francijon tikslu

prašymų, kad Turkija butų pa
likta čielybėje, išvažinius namo 
ketverge. Bet delegacijos na-

Jie išlipo iš laivo Liepojuje.

PABYŽll’S, birž. 30 — Po iš
sėdėsimo ištrėmime sename lai
ve Liepojaus uoste nuo baland
žio 16 d., premjeras UI Ima n, bu-

fesorius, išlipo Liepojuje triniu 
falini kartu su kabinetu bir-

vijos valdžios, kurių ikišiol vs-

pojaus viešbuti y j

True translation filed with tbe n<»st- 
master at Chicago, III. July 2, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G.1917
SUV. VALSTIJOS PERSERGS-

TI RUSIJĄ.

Valstybės departamentas atsakė 
į sovietų protestų delei arešta

vimo Rusijos pasiuntinio.

WASHINGTON, liepos 1. —Suv

sijos sovietų valdžių pasiųstame

neš Verstiilles apie ratifikavimų

pačios taikos sutarties, ar taika

įvyks tik tada, kada sutartį ra- 
lik uos senatas ir ratifikavi

mas bus apsimainytas su kito
mis šalimis?

Jei pirmutinė nuomone yra 
teisinga, senato vilkinimas ne
kliudys iVtsisteigimui taikos sų-

ra atdaras kelias spaudimui se
nato veikli

ležinkelio į vakarus nuo Buffa-

ki lias liko užblokuotas. Visi tra 
ūkiniai buvo siunčiami Niekei 
Plale geležinkelio bėgiais.

6 ŽMONĖS ŽUVO VIESU- 
LOJE.

M ING E N, D., liepos 1 Labai 
mažai žinių gauta apie vakar 

siautusių niekuriose valstijos

/ mušta 6 žmones.

I žinoma. Manoma, kad ji aplan- 
greitai ir ralilikuo- i - izeieta m/icste'liu. Iš kitu vie

prokuroras PalmerGenerab.s 
pasakė, kad 
to ratifikavimas pirm negu ga-

veikimas ir nustos veikę suvar
žymai,, uždėti susižinojimo su 
priešu aktu ir kHais karės laiko

kios nuomonės laikosi kiti ad
ministracijos viršininkai.

Amerikos piliečius Rusijoje su-j tų kartų irgi buvo generaliu pro- 
kels Suv. Valstijose piktų šen- kuroru, laikosi nuomonės, kad

ninkali yra viesulus užmušti.

lieslos apygardos, automobiilis- 
tai sakosi suskaitę 60 sugriautų 
iilkininlkų namų.

1,000 NAMU SUGRIAUTA 
ŽEMĖS DREBĖJIME

FLORENCE, Italijoje, liepos
Nedėliioj šioj apygardoj bu-

Nevalia bus pardavinėti 2% 
nuoš. alaus.

CHICAGO. — Vakar Chicago 
gyveno abejonėje apie alaus li- 

Niiekurid aiškino, kad ga-kima.C

įima

lis saliunų atsidiarė ir pardavinė
jo vien alų. Vienok apie vidur-
•<T<'n į

roro Brundage, kuriam pa

iearch and scizure” jstaly- 
cad sulig to įstatymo, visi 

turintįs daugiau kaip
nuoš. alkoholio yra svaigi-

niųc

gėrin|ai
pusę
nančiįiiis ir negali būti pardavinė
jami. Po to daugelis saliuninin-

aukė oficiialio sustabdymo
viliojimo. Vėliaus policija 

gavo paliepimus nuo savo virši
ninko uždaryti visus saliunus, 
kurie pardavinėja alų.

Sulig prokuroro aiškintino, 
(’Jiicugoje, kaip ir visoje Illino
is valstijoje negalima.pardavinė
ti alaus nežiūrint kiVkį nuospren
dį ne išneštų augščiausias teis-

kadangi Illinois valst. turi ti, 2 žmonės mirtinai pašauti, ir 
us įstatymus, kurie mižy- j 4 sužeisti.

Ii gi

mus,

dalykas, tesižino su tuo federa- 
lė valdžia.

Nenori sausos šalies.
NEW YOĄK. James įgar

sėti, Panamos kanalo inžinierius 
buvo ištroškęs kada išlipo Ne\v

tas visas alus ir degtinė ant lai-

“Palikit mano daigius tint lai-

“Bet dabar ir Panamos kana
las sausas“, patėmijo jam mui- 
tjnyčios valdininkas.

“Po Įiaralių, visai pamiršau 
apie lai. Na tai gerai, palaiky-

nusipirksiu laivakortę Europon

DU NUŠAUTI ŠOKIUOSE

BLUE 1SLAND, III., liepos 1.

kiliose vakar kilo muštynės ir 
paskui šaudymais. Pasekmėje 
speciailis ipolicistas Welland ir 
vienas 7 metų vaikas liko našau

LONDONAS, iiep. 1. — Iltim

spartakai ir komunistai, liko u 
žindąs šiandie 5 vai. ryte vald
žios kareivių, kuriais vadovauji 
gcn. von Lelhnv-Vorbek. ("opeli- 
hageno žinia sako, kad užiman' 
miestų mūšių nebuvo.

Kita Copenhageno žinia sako

niu t kitų

pirkimus.

master at Chicago, III. July 2{ 1919 
as reuuircd hy the act of Oct. 1,1917

VOKIEČIAI EVAKUOJA 
RYGĄ.

COPENHAGEN, birž. 30. N 
Latvių presos biuras gavo žinių 
iš Liepojaus, kad latvių karci-

ir

Porto R:co darbininkai 
laimėjo.

Streikas Berline.

BEBLINAS, liepos 1. — Bei

jo šįryt. Priemiesčių judėjimas 
irgi apsistojo, taip kad miestas 
veik neturi priemonių vežioji
mui.

naujo pradeda liepsnotics, kuo
met metalo ir maisto produktų 
darbiu inkai rengiasi prie užuo
jautos demonstracijų.

pOs L — 15,0(X) tabako darbiniu

bildukai laimėjo pakėlimų algos 
15 nuoš., o cigarų dirbėjams pa
kelta mokestis po $1.75 už 1,(XX) 
cigarų. Tikimasi, kad darbas at- 
sinaujįs už trijų savaičių..

Dirižabelis sprogo.
BALTIMOBE, Md., liepos 1. 

— Laivyno dirižabliui C-3 misi- 
leidžiant Camp Boiabird, spro-

sužeista. Užmuštų nėra; diriža
blis liko visai sunaikintas.



UKIeagd, III.' Sereda, Liepos 2 d., 1919

Niekur, niekur teisybės
žemaitės pasakojimas.

“kas tau <luot\\ per vienų žandų, 
atsuk jam ir antrą’’... Jei ne 
čia, tai ant sūdo Dievo pasirodys

Pasimeldęs karštai bažnyčia

luręs, eina prie savo vežimo. 
>usitikdamas pažįstamus, nie- 
am nė žodžio neprataria; nė 

sienas nė jo nepašnekina; pirš- 
ais tik į jį rodydami šnibždasi. 
Važiuodamas namo, drebančiu 
»alsu pačios paklausė:

—(iirdėjai, kaip visi mus gar- 
mvoja, buk aš kunigus suėdęs?

Tetauzija, kol tik liežuviai 
ttskars, — atšovė pati. — Die
vas mato, kas kaltas, kas ne. O 
tai tu kam išsiplepėjai ką nors 
:pie kleboną?

—Rodos nemėgstu niekų tau
zyti. Viršaitis klausinėjo, kaip 
ten buvę — porą žodžių prasi
tariau apie tuos paveikslus. Pa- 
.idyvijo įtik, pasibėdavojom... 
\’e! viršaitis ne piemuo, nekis 
liežuvio, nemeluos. Jam dau
giau rūpesčių ant galvos, ne ko 
svetima liga sirKti... Ne! čia ka
talikas to nepadarė. Užtraukti 
tokia nešlovę nekaltai... Ne! 
viršaitis katalikas ir dievobai
mingas. Žydas, ar koks netikė
lis taip lik gali šlovę nuplėšti, 
i kiras žmogus... ne! — nuo 
Urdies Rimeika teisino viršaitį.

Vien tik apmaudas, 
re fpati. — šiandie vos tik neda
viau per vėplas vienai bobai: 
atsistojusi ant tako ir rodo: 
“štai kunigė(Jos pati”, spirgina 
nan į akis. H ik šventoje vieto- 
įe.— susiturėjau.

Tau tik karščiuotis. Tuoj 
duoti, barties, daugiau nieko,— 
i»arė vyras. — Ar nėra parašyta:

i

Dažinoję išvežus kunigus, vir
šaitis su ra^rfiunku spjaudosi:

- Po šimts pypkių! išlakino 
taip staiga. Klebono pinigus ki
ti ik ra lys. Mums neleido nė ma
garyčių išspausti. Be sliedstvos, 
be nieko išgrūdo...

—Pervis čia 
čiausis

parodyti jo nekaltybę, sugrąžin
ti jam šlovę ir gerą vardą.

Pati Rimeikiene visuomet sė
sdavo klanpkose, o dabar, kaip 
lik ims artinties prie klaupkų, 
tuo aplinkui pasidaro triukš
mas: moters spiečiasi į būrį ir 
susimerkdamos apgula ir prisė1- 
džia klaupkas taip, kad Rimei
kienei nė ištolo beprieiti. Daž
nai dar išgirsta šnibždant: “ku
nigėdos pati -
Mesti laukan kunigėdas! Išgir
dusi, nebcničgina artinties, kur 
pasienyje, kęrtėje susirangiusi 
meldžiasi, lieja ašaras už nepa- 
pildytas nuodėmes.

Parsikraustė jau ir naujas 
klebonas. Žmonės nusidžiaugė, 
įlipęs pamokslo sakyti tuoj ėmė 
parapijonims akis badyti, išme
tinėti, barti:

—Pasigėrę, po karčiamas 
pliauškiate, — sako: — apkal-

nejleiskime!.

ot kak!
Rimeika kal-

- rokavo viršaitis. —

dei tos klebono kalbos... Tiek 
žmonių girdėjo čia prie vals
čiaus Ausis ar dantis kam Užri- 
ši? l'uoj ir iškilo kalbos!... 
Pats klebonas išvežamas pasa
kęs, jog Rimeika kaltas. Pra
keikęs, jog niekuomet neišpa- 
kutavos.. . Ret Rimeika ir kal
tas! nuo širdies viršaitis kaltino 
Rimeiką.

—Vot kak! — juokėsi rašti
ninkas. — Kad klebono pinigus 
pakralys kiti, o mums nė burne
lės neteko, užtai Rimeika neiš- 
pakutavos!.. Maladec, Polis 
staršina!

Ilgainiui truputį primiršo 
žmonės truputį nusiramino. Bet 
tik rodos nusiraminę, kol Ri
meikos nemato. Pamatę jį ei
nant į bažnyčią, tuoj susigrūda 
vyrai tarpduryje, susiremia pe
čiai — nė pirštui įkišti vietos 
nėra. įsisĮiraudė Rimeika šiaip 
bei taip, įsigrūdo nors per slen
kstį. Tuo vyrai susimerkdami 
slegia, spaudžia stumia atgal Ri
meiką, kuo versti neišverčia lau
kan iš bažnyčios. Rimeika gi, 
negalėdamas įsigrūsti klaupiasi 
už durių kertelėj ir meldžiasi 
su ašaromis, kad Dievas teiktųsi

Ar norite kad Jūsų pinigai butų
— SAUGUS? "
PERKELKIT arba pradėkite DĖTI šiandien savo 

pinigus I ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ.

Kapitalas $550,000.00. Turtas virš 5,000,000.00.

John W. Gorby 
Vice-Presidcnt

W. N. Jarnagin 
Prezidentas

II. E. Poronto
Vicc-Prezident

S. L.
FABIJONAS 
l'žrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

A STATE BANK

Frank L. Webb 
Kasininkas

J. R. ftolley
Pag. Kasininko

F. C. Iloebcl
Pag. Kasininko

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Real 
Estale, Insu, 
rance ir Mort- 
gage Departm.

CentralManufacturingDistrict
BANK

1112 West 35th Street (3 blokai nuo Halsted) Chiciigo
Už PINIGUS PADĖTUS PIRM 15-tos LIEPOS 

(JULY) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 JULY.
NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitų bankų, 

atneškite jūsų bankinę knygutę, o mes iškolektavosim 
Jums pinigus už DYKĄ ir išduosim knygelę ŠIO 
BANKO. x
BANKOS VALANDOS: Kasdiena nuo 9 ryto iki 3 po 

pietų. Subatomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
VAKARAIS: SEREDOMIS ir SUBATOMIS nuo 

iki 8 valandai.
6

lė. Moters, davatkos, irgi papra
tusius kunigais pasikąsti jų kal
bas perkratinėti, liežuvauti. Nc- 
pamatote kaip iš jūsų prakeiktų 
liežuvių, lygu iš nedoros kibirk
šties, užsikuria pekliškas gais
ras, kurs nudegina, nuskriaud
žia visai nekaltus kunigus... Jų 
vargas, jų skriauda — Saukė 
klebonas — kris ant jūsų sąži
nės, ant jūsų dūšios ir kūno!... 
Nprisišauksil kunigo prie mir
ties; negausit šventų sakramen
tų, o be tų nugarmėsite į pra
garo dugną ant amžių! Taip ir 
tolygiai šaukdamas klebonas su 
graudino visą bažnyčią. Moters 
prie žemės prikniupdamos, ver
kia, kaukia, rodo.% tardamos: 
“Ne musų kaičia! ne musų! Ri
meika kaltas — Rimeika vie
nas! Dieve brangus!’’

mą, prisiriš*) dveigį jaučiuką; 
pati įsidėjo sviesto gorčių, me
daus gorčių, da smulkių kiek 
pasiėmė ir išvažiavo.

Kalvarijoj savo apieras jau
čiuką, sviestų, medų — atidavė 
į klioštorių. Klioštorij tuoj 
žmonės, tam pastatyti, priėmė 
arklius vežimą ir visus daiktus.

—Kol tikį busite Kalvarijoj, — 
pasakė 
ir vežimas
galas neprapuls. Nakvynės pa
reikite: bus parengta vieta. Pas 
mus apierininkai visados taip 
priimami.

Rimeikai, atleisti nuo rūpes
čio apie arklius, turėjo liuoso 
laiko maldoms. Tai ir nesnau
dė: Kelis kartus dienoj vaikš
čiojo kalnus patįs, ir ubagus už
pirko vaikščioti; kryžiumi gulė
jo, keliais aplink bažnyčią šliau
žė: aplink koplyčias kalnuose 
taipgi keliais ėjo. Mišias pirko; 
kur tik karbonką pamatė, pini
gų metė; ubagams dalijo pini
gus ir liepė už dusias ir už ne
prietelius lįnelsties.

Taip per dvi dienas, nuo ryto 
iki vakaro be pertraukos meldė
si ir ubagus maldė. Po tiek 
maldos, rodos, lengviau jiems 
ant širdies pasidarė, nes girdėjo 
per pamokslus, jog nė vienas 
geras darbelis, karšta, nors 
trumpa maldelė, ar mažas skai- 
tikėlis nepaliks be užmokesti s.

- Jūsų vargus, rūpesčius, šir
dies skausmus — sakė kunigas 
— Dievas visagalis apvers ant 
gero. Tik turėkite tvirtos vil
ties jo malonei. Jei ne ant šio, 
tai ant ano svieto rasite šimte
riopą užmokėsiu už savo gerus 
darbus.

bus prižiūrėti arkliai 
viskas, nė siūlo

degtines, — juokiasi Rimeika: 
— visų piemenų pavarinėtų a- 
kelės baltos.

Rimeikų vežimas, įsimaišęs į 
laikos būrį slenka per smilty
ną į kalną. Tik staiga kažin 
kas talkininkų suriko:

- Štai kunigčdos velkasi! — 
sykiu mėšlo gniužuliii tėškė Ri- 
meikams į galvą: — sekite, ės
kite!

To lik ir tetruko. Rodos kas 
butų bičių spietį suerzinęs: vi
siteliai talkininkai pasinio Ri
meikos melais taškyti, kriokti, 
uiti:

Pati įsiuparojusi įsikarščia
vusi, drebėdama, verkdama ė- 
mė garbstyti:

—Pone Dieve šventasis! Per 
liek maldos, per liek musų apie- 
rų, argi Dievas nenusuks spran
do tiems pasiutėliams už tokį 
sutaškymų!... Kokie drabu- 
bužiai! Lygu velniai po. peklą 
daužosi!... Dievo danguje tur
būt nebėra,' kad nė ten teisybės 
nebėra!...

sudraudė vyras. — Prikąsk lie
žuvį.

Nepasikorei, tebesivalkioji..
Tulce! — visokiais balsais niu

Pačiai net akįs aptemo nuo 
tokio pamokslo. Rodos, gė

ir teška j vežimą, ant galvos, 
ant sprando, nugaros, burnos 
akių...

—SuCdūt kunigus, ėskil mėš
lo, tulce! Sprogkil mėšlo, ura! 
Šerkil visi, ura! Tulce! Duokim

kapstytojos iš dirvos, pavasarin- 
čiai iš vežimo, teškia ir teškia 
rėkdami, niūkdami. Beveizint 
primetė, priteškė visą vežimą; 
drabužius, galvas sutaškė. Ri- 
nįdikienės penkrublines skepe
tas, naujas sijonas — viskas liko 
vienas purvas, vienas mėšlas.

Pabėgti negalima: prieš kai
na, ir si <1 lynas — arklių nepa- 

Rimeikienei užsidegė vi
jas. Iš uparos įmanytų 
likis išdraskytų, šokosi 
net drebėdama ėmė

Atsikvošėjusi 
ro:

—Da mat 
nyk’’... Tau 
lėk“, 
vio!”
ji lis, ištiža

susisuko ant vy-

“nebliuz-
“ken- 
licžu- 

Išsižio- 
Rutum

tauzis
visuomet: 
“nelaidyk 

Kas tu per vyras?
stuobris!...

botagu visiems akis iškapojęs, 
pagaliu galvas suskaldę^!... 
Kad jus nusprogtuinete... Per
kūnas sudaužytų! Žemė gyvus 
prarytų! Priėjo galas. Reikia 
pasiusti, iš galvos išeiti... Ne
beišturėsiu su tais pasiutėliais, 
nė su tavim, nė su velniais — 
nė su pačiu ponu Dievu!... Nie-

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ*.
Madison ir Franklin, S\V kampas M»<iison ir Wel!, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Burcn ir Franklin, NW 
Van Burcn ir Wells. 
Van Burcn ir Clark. 
Van Burcn ir State. 
ITarriSon ir \Vabash, 
18th ir State. NW

S\V 
SVV 
SW 
NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
.1. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulew.ski, 3121 Linic St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
AvagŽdis, 2958 Union Avė. 
Svelnis, 3416 Wallacc Si. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Enterald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93n| & Cattage Grovc 
♦Avė. f t

A. Barški s, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wcnlhworth 

Avė.
Gatvių kampai

ir Madison, NW 
ir Jackson, N\V 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE 
Jcfferson, NE
ir Maxwell, S E ir NE 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wcntworth ir 35th. SE 
Wentvvotrh ir 47th, SVV 
Ashland ir/35th, SE

14th, NE 
18tb. SW 
Archer, NW 
31st. NW 
35th. NW 
42nd SW 
47th, SW ir NE 
51st, SE

si į šalis, kame tas Rimeika: 
kuo tik dantimis negriežia. Tar
tum pagrobs jam už apykaklės 
ir pastatys akyse naujojo kle- 

Įbono, parodys kaltininką. Katu 
turi visus kaltinti už vieną?

Viršaitis irgi sėdėdamas klau- 
pkoje, įsirėmęs, dūmoja: — Vėl 
nias, turbūt, ir pakurstė tą Ri
meiką plepėti apie kleboną, apie 
tuos caro paveikslus. Butų tylė
jęs, nebūtų tokios košes išviręs.

, Plepėjo, zambatijo, Jcuo nd
I VI ’

' žlembdamas, rodos, kas jo pra
šė. Ar aš čia kaltas? Posrednin- 
kas iš jo verksmo prisijuokė ska 
niai. Posredninkas ne kvailas: 
jis vienas butu, čia-pat kleboną 
patampęs, pabauginęs, paviešė-

Taip užtikrinti ir nuraminti 
Rimeikai daug linksmesni va
žiuoja namo. Nors saule kepi
na, arkliai sušilę putoja, žings
niais tepašivclka, bet Rimeikų 
geras ūpas nė valandėlei neap
leidžia. Net pasaulis jiems ro
dosi daug gražesnis ir linksmes-1 
uis. Miškas ūžia, paukščiai gie
da; laukuose rugeliai, Jdu peržy-

brandina. Varpos vėjo pučia
mos linguojasi, net visi laukai 
vilnija. Vasarojus žaliuoja, bal
tuoja, marguoja. Pievose žo

lė pačiame sužydime mirgu
liuoja, o vietomis jau pradalgū-

visiems
vežime,
šaukti:

—Pasiutėliai! liaukitės! Ko 
jus norite? Jus velniai iš peklos., 
prisisprogę pasiutote!..

—Nelaidyk liežuvio, — su
draudė vyras: — juk' nesižino

Pati iš apmaudo pasikukčio
dama ėmė verkti. Pavažiavę už 
kalno apsistoję ėmė vežimą va
lyti, drabužius purtyti. Rimei
ka kaip nesavas, nubalęs kai 
drobe, sukimbęs stabu pavirtęs.

vo nagais griebia mėšlus iš
žimo, melo šnibždėdamas:

—Tas nemokytas žmogus 
gal vi j į bjauresnis...

uz

įpagelbeti pada
ryti stipriais, 
astrais, rau
dono kraujo 

Ameriko
nais.

NORTH SIDE 
Agentūros

Jenurich, 2023 Greenwich St. 
Stropus, 1656 \Vabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukec ir Paulina, N\V 
Milvvaukce ir Lincoln, 
Milvvaukce ir Hoby. N1 
Milvvaukce ir Western.

J

SE , 
ir NW 
SE

DABAR
Yra varto
jamas virš 

trijų milijo- 
_  nų žmonių 

kas metas. 
Jis padidys 

stiprumų, silpnų, nervuotų, sui
rusių žmonių daugelyje atsitiki
mų i dvi savaiti laiko. Klauskite 
apie lai savo daktaro arba ap- 
tiekoriaus.

WEST SIDE 
Agentūros

V, Sabaliauskas, 2337 S. Lcavitt st.
J. Kaitinkis, 2214 \V. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2331 S. Oakley Av

GATVIŲ KAMPAI

Blue Island :r Western, NW 
Leavitt ir 22ird, NW 
121h St. ir Hoinan Avė.

18(os GATVSES APIELINKĖ 
Apenturos

J. F. Mali v, 633 W. 181h St.
C. Yutelis. 733 W. llth PI.
SI. žvirgždenis, 1131 S. Clinlon St.

tylėjęs... Čia, turbūt, iš kitos 
pusės .pasiskubino tą išvežimą, 
dagi ir kamendorių! Kas čia blo
ga, kad gazietas prūsines sklei
dė, knygeles piemenims pus- 

i beriliams dali jo, — ar čia^me- 
' lai? Juk ir mano Jonukui siūlė, 
. lik tas skaityti nemoka, mažas, 
i Kuo aš čia kaltas? Nė į valsčių 
jokio popiero dėl tos dielos...

Į Nebent raštininkas man nepa
rodė. Gal vienas norėjo apžioti?.

Taip žmonėms besiprovojant, 
begenant kerštą ant Rimeikų, 
Rimeikams beverkiant, besi- 
graužiant, praslinko keletas sa
vaičių'. Rimeika visų bijosi, vi
sų lenkiasi; ko besakyti nuo 
naujojo klebono, —- to lai bijo
si ir ištolo susitikti. Norėtų bent 
mišias užpirkti, ubagus pamal- 
dyti už dūšias, gal tas permal
dautų Dievo rūstybę, bet bijosi 
klebonui į akis lįsti.

Prisiartina kalvarijoj atlai
dai — Didžiosios Kalvarijos. Ri
meikai sumanė tenai važiuoti su' 

1 savo apieromis. Pasitaisė veži-

Stebėdamics po apygardą l ir 
gėrėdamies Rimeikai pamažu 
slenka ant namų.

Netol namų, dvaro laukuose, 
užvažiuoja mėšlavežio (alką. 
Vežimų vežimai traukia mėšlą. 
Talka didžiausia. Žmonių bū
riai, visi Rimeikų pivžįstami, los 
pačios parapi jos. V e r t i k a i, 
kapstytojos, pavarančiai, pie
mens, pusberniai — priešų prie
šais maišosi, varinėja, mukia, 
kriokia, arklius tam|po. :

—Mat, ponas nesigaili laikai

Didelis ir

Metinis Didelis Piknikas
— Rengiamas —

LIETUVIŲ NEPRIGULMINGO KLIUBO
— Bus —

NEDĖLIOJĘ, LIEPOS-JULY 6 d., 1919 m .

BERGMANN’S DARŽE, RIVERSIDE, ILL.
Pradžia 9-tą vai. iš ryto. įžanga 25 centai porai.

Maloniai užkvieČianic visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir 
jaunus atsilankyti i musų piknikų kur galėsite linksmai praleisti 
laikų, prie gražios muzikos pasišokti, nepamirškite dienos.

Kviečia visus KOMITETAS.

PASABGA: — Važiuokite 22ros karais iki sustos, polam La 
Grange karais iki daržui.

NAUDAI LIETUVIŲ! TAUTIŠKU KAPINIU

Petnyčioje, 4 Liepos-July, ’19
Blinstrupo Darže

(Leafy Grovc)
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 25c.

Šis piknikas yra rengiamas ne naudai kokios pavienės organizacijos, bet 
naudai organizacijos, kuri yra visų ChicapoS ir apielinkės Lietuviij-Tautiškoni 
kiųiinėm. Pertai rengėjai širdingai kviečia kuoskaillingiausiai atsilankyti vi
sus be skirtumo ant šio Pikniko. KOMITETAS.

PASABGA: Važiuojant paimkite Archer Cicero karus ir važiuokit
iki sustos, tada paimkit Willo\v Springs karų, kuris nuvež prie daržo.

PUIKUS PIKNIKAS gU PROGRAMŲ
— Bengiamas — ,

L. S. S. 4-tos kuopos
PETNYČIOJE, LIEPOS 4 D., 1919,

Piadžia 10 vai. ryte. įžanga 25 centai ypatai.

GEO. CHERNAUSKO DARŽE, 
Lyons, Illinois,

Turime pranešti, kad buš kalbėtojas, draugas WM. BBOSS LOYD 
(Milijonierius Bolševikas), kalbės dar pirmusyk lietuviams. Taipgi 
bus ir lietuvis kalbėtojas.

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

PASTABA: Važiuokite bile karais iki 22 gatvės, o 22 gatvės ka
rais į vakarus iki sustoja, ten paimkite Lyons karus, kurie daveža 
iki daržui.

Kviečia KOMITETAS.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diklavičia, 4447 Washtcnaw Av
J. Sniith, 3813 S.
Pasevičia, 4111 S.
Žurauskas, 4053 S. Maple\vood
A. Belenskas, 2617
Žukauskas, 4358 S. California

Gatvių kampai
Western ir 47th gatvės

Kedzie Avė.
Bichmond Avė.

Av.
W. 40th PI.

Av.

TOWN OF LAKE 
Agentūros

A. J. BertasH, 4601 Ilcrniitagc Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 471h, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Budinskas, 1409 S. 49th Avė.

M

ROS E LAN D, ILL. 
Agnturos

F. Grybas, 125 E. lOlth St.
G. Valaskas, 373 Kensington Av 
žalais. 111 E. 1071h St.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuvištai-Angliškas į
Angliškai-Lietuviškas į

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

Kaina 75c
Galima gauti *NAtb 

JIENŲ” Administrad- 
1739 S©. Halsted Street , v
Chicago, III.

i
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{•KORESPONDENCIJOS
CHRISTOPHER, ILL.

Jonas ščepanavičia užmuštas 
kasyklose.

Birželio 20 dieną, 10 valandą 
ryto, Orientp kasyklose įtapo 
užmuštas lietuvis Jonas Ščcpa- 
navičia, žmogus apie 18 metų 
amžiaus. Buvo kilęs iš Jag- 
meniškės, Raseinių apskričio. 
Kauno gubernijos, Amerikoj iš
gyveno 27 metus. Velionis buvo 
geras ir teisingas žmogus. Pri

klaus? kalnakasių orgartizaci- 
jai. Tapo palaidotas \Vest 
Frankfort katalikų kapinėse. 
Paliko žmoną, ir penketą vaikų, 
kurių vyriausias yra 13 metų, o 
jauniausias 3 metų. Turėjo vie
ną brolį Kast Chicagoj, švogc- 
rį ir keletą tolimesnių giminių. 
Jei kas norėtų gaut smulkesnių 
žinių apie velionį, gali kreipties 
adresu: Velionio Senas Drau
gas, Box 97, Christopher, III.

— V. S. Draugas.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

visokius rtikalus, kaip kriminatUkuose 
taip ir civiltikuoss teismuos*. Daro 

visokius dokumsntus ir popisras.

Namų Ofisai: 

>n> t. Kaista st 
Ant trečių lubų 

Tai. Drover 131»

Miesto Ofisai:

127 N Dearbtrn lt.
1111-11 UnityBMf.

Tel. Central 4411

eagle river, wis.

Eagle River miestelis turi a- 
pie tūkstantį gyventojų. Jame 
yra lentų pjovykla, sūrių dirbtu
vė, penkios [!] bažnyčios, du 
bankai, viena augštesnė, mokyk
la, gelžkelio stotis ir keletas 
sankrovų. Miestelis labai dai-

lioj vietoj įsikūręs, 
tuo paCiu vardu upelis, o a p lė
liukėj daug ežerų. Vasaros me
tu atvažiuoja čia labai daug 
svečių vakaeijoms praleisti ir 
pažvejoti.

Apielinkėj gyvena apie pen
kiasdešimts lietuvių ūkininkų. 
Didelio judėjimo tarp jų nėra— 
žmonės užsiėmę vien kasdieni
niais darbais ir rūpesčiais. Aš 
patsai atvažiavau čia iš Westvi- 
llės tik su 50 dolerių kišenėj ir 
a psi pirkau 80 akrų žemes ir 
guvaus darbo pas farmerį. šie
met javai gerai atrodo ir ūki
ninkai tikisi turėt gero derliaus.

— Ch. Rumžis.

SO. BOSTON, MASS.

KAPITALAS
$200,000.00

1
f

M

PERVIRŠIUS
$25,000.00

I

PERKELK SAVO PINIGUS
J LIETUVIŲ VALSTIJINĮ BANKĄ

UNIVERSAL STATE BANK
Banko Turtas Jau Siekia Virš

$1,500,000.00
Ant pinigų padėtų Bankon iki 15 d. Liepos 

nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. To
kiu budu turit 2 savaiti laiko perkelti savo pi
nigus į šj parankų, stiprų ir saugų bankų ir 
gauti pilną nuošimtį nuo Liepos Imos.

...................: -■■t.zzzzz VALDYBA: - f :
Joseph J. Elias, Prezidentas,

Wm. M. Antonisen, Vice-Prcz., 
John L Bagdžiunas, 

Vice-Prezidentas ir Kasierius.

»•

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. kamp. 33-ios, CHICAGO

BANKINES VALANDOS. Panedėliais, Seredomis, Ket
vergius ir PėtnyČiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, t t- 
arninkais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vak.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos Organas
Vienintėlis Mokslo, Literatūros ir Kritikos žurnalas. Eina vie

ną kartą j mėnesi, žurnalas papuoštas puikiais įvairiais paveiks
lais. Kas tik jį užsirašo, tas įsigija tokį aštrų ginklą, kur su jo 
pagalba gali stoti į kovą su kiekvienu išnaudotoju ir visados liks 
pergalėtoju, nes kas tik vartoja tokį įrankį, tas lieka drąsiu, ener
gingu ir sumaniu kovotoju. Taigi jeigu Tamista nori likti drąs 
iu kovotoju, tai užsirašyk“Kardą”, Kaina tik 100 doleris metan

Kas atsiųs 10 centų, tam atsiųsime numerį pažiūrėjimui.

| “KARDO” KNYGOS] 

Barbora Ubrika 
arba klioštorius Ir jėzuitai.

Ar Tamista girdėjai apie 
Barborą L'briką?

Ar girdėjai apie jos išbūvi, 
mą 21 metus urve?

Ar girdėjai kok| valgj ji tuo 
laiku gavo ir kokie drabužiai 
jos buvo?

9 ‘

Ar girdėjai, kas Ją kankino?
Jei ne, o žingeidaujį apie 

Jos visą gyvenimą, tai įsigyk 
šią knygą, nes tokios puikios 
knygos iki Šiam laikui nebu
vo. Kaina tik 50 centų.

KUNIGŲ-MINYKŲ DARBAI FILIPINUOSE.
ši knyga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama visos kunigėlių gy

venimo slaptybės, viršminėtose salose. Kas joje yra parašyta, tai 
tikra teišybė, nes visa medega paimta iš raporto buvusio preziden
to Tafto, kuris buvo pasiųstas ištirti minykų gyvenimą.

Pradėjus ją skaityti net šiurpuliai pereis per kūną, pamislinus, 
kad taip darė ne paprasti žmonės, bet musų kunigėliai. Kiekvie
nam vertėtų ją perskaityti, nes kiekvienas žmogus įgaus daug su
pratimo kaip kunigėliai gyvena. Kaina tik 35c.

BIBLIJA arha šventas raštas seno ir naujo testamento.
Kas norit ištirti tikėjimo slaptybes, įsigykit ’ją. Kaina pagal po- 

pieros ir apdarų gerumą $5, 4 ir 3. ’
Prie progos turiu priminti, kad pas mus randasi daug knygų 

įvairiausio turinio; kas norit žinoti, kokias knygas galima gauti 
kreipkitės laišku, o mes atsiųsime Knygų Kataliogą už dyką.

Su užsirašymu “Kardo” bei užsisakymu knygų, adresuokit taip:
KARDAS

1443 North Paulina Street, Chicago, III.

Jis pats vie
nas jnebeįstengia ; ūkininkauti. 
Privargo. Ant galo, sumanė iš
parduoti visus savo rakandus ir 
ūkės prietaisus. Ūkininkai no
riai pirko. Už viską liko surin
kta $2,200. Paskui Ycreckis nu
pirko ir jo ūkę už $3,500. Bet 
Slavickas permaina savo nuo
monę: jis nebenorėjo apleisti li
kęs. Prisiėjo Jereckiui užmokė
ti $2500 “atstu picos.”

Vabalai, kurie naikina bulves, 
šįmet nepaprastai veisiasi. Sun
ku su jais kovoti. Žiogų kol-kas 
dar nėra, o vėliau jie nebebus 
pavojingi. — Apuokas.

Prasižengimai ir pra
sižengėliai.

Vienas laikraštis šiaip rašo a- 
pic Dearą:

Chicagos federaliame kalėji
me pereitą savaitę liko pakartas 
kriminalistas Earl Drar.

Earl Dear senai laukė mirties. 
Galima pasakyti, kad jis pats 

prirengė sau mirtį.
Jis vedė tokį gyvenimą, kur 

mirties galima laukti kas valan
dą. /

Jis laukė mirties, sėdėda
mas kalėjime, nes už tokius pra
sižengimus paprastai yra .bau
džiama mirtimi.

Jis lauke mirties, bet kuomet 
atėjo ta valanda — jam baisiai 
nesinorėjo mirti.

Sunku mirti tokiose dienose, 
kuomet visas pasaulis yra užlie
tas saulės spinduliais. Sunkų 
mirti1, kuomet visi medžiai ap
sidengia žaliais lapais, ir vėjas 
šlama medžio šakose.

Nežinia, ką mąstė laike tų 
saulėtų dienų Earl Dear. Neži
nia, ką jis mąstė kalėjime laike 
stebėtinų mėnesėtų naktų.

Aišku tik viena, kad paukš
čiui visiems -vienodai dainuoju. 

Ir prie turtuolių namų, ir prie 
nuskurdusių darbo žmonių na
melių, ir prie kalėjimo...

Tokią jau ypatybę turi saule 
ir mėnuo. Jų spinduliai skver
bėsi visur.

Ne bereikąlo paskutinėse die
nose savo gyvenimo jis taip la
bai troško pasimatyti su savo 
žmona.

Prasikaltėlio sieloj atsibudo 
žmogus...

Ir jis norėjo pasakyti apie tai, 
kaip sunku mirti.

Su nepaprasta meile Dear pa
bučiavo savo žmoną.

Tai buvo paskutinis “sudie”, 
bet jis netikėjo tam.

Jis norėjo gyventi.
Jis nusisamdę geriausius ad

vokatus. Bet niekas nebeišgel
bėjo jo gyvasties.

Ir paskutinėse valandose sa
vo gyvenimo jis netikėjo, kad 
jam reikės mirti.

Ir tuo laiku, kuomet jam pri
minė apie mirtį, jis mušė stalą 
kumščiomis ir godžiai žiurėjo 
Iiro langą, gerdamas vieną po 
kitam kavos puoduką.

Jam norėjosi, kad prieš mirtį 
jo širdis smarkiau plaktų; norė
josi, kad krutinę liuosiau ir 
smarkiau kvėpuotų; norėjosi, 
kad akyse pasiliktų paveikslai 
regiamo pasaulio.

Budelio virvė nutraukė gyve
ninio siūlą. Kalėjimo sienos ne
išduoda jo pergyvenimų pa
slapties.”

Ar verta kalbėli apie pakori
mą prasižengėlio? Ar verta apie 
tai kalbėti tokiu laiku, kuomet 
žūna tūkstančiai prakilniausių 
žmonių? Juk Dear buvo krimi
nalistas, t— visuomenės išmata. 
Tai '“buvęs” žmogus, pasak 
Maksim Gorkio. 

• • • • Visa tai tiesa. Bet tiesa ir 
tai, kad didžiuma kriminalistų 
yra kriminalistais tik todėl, kad 
jiq kitokiais negali būti. Tyrinė
jimai parodo, kad didžiuma pra
sižengimų paeina nuo skurdo. 
O skurdas — juk tai dabartinio 
surėdymo legalis vaikas. Ten,

Per jį bėga go nuo pat Kalėdų. Aš. ADOMAS A. KABA LA L’S KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spfiku nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už nibežlą, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatoua, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Pruf.

1707 So. Halsted 8L Telepbone Canal 6417 Chicago, OL
;į—-jt- i ctk g---------u•----- !—n—------ -  ----- - ——-

Kairiojo sparno mitingas.

Praeitą nedėldienj, birželio 
29, Lietuvių Svetainėj buvo Bo 
stono apygardas kairiojo sparno 
socialistų milingas. Narių iš
karto buvo susirinkę apie pus
antro ši mito, bet į pabaigą liko 
tik apie devynias dešimt. Dau
giausia dalyvavo latvių, apie 
dešimt žydų, apie tiek pat anglu, 
ir apie penkioliką lietuvių.

Pozityviu beveik nieko nenu
veikta, bet pasikarščiavimų bu
vo nemaža. Biksmu ypač pasi
žymėjo latviai. Jie turi drąsos, 
bet dar daugiau pykčio ir neapy 
kautos. To labo jie turi pakan
kamai daug, kad savo kairįjį 
sparną suskaldžius dar j tris da
lis. šį savo pasakymą remiu ra 
portu, kurį davė delegatai sugrį
žę iš visos šalies kairiojo sparno 
suvažiavimo New Yorke. Pasak 
jų, suvažiavime, dalyvavę apie 
50 delegatų [ištikra jų dalyvavo 
97.—Red.] ir tie pasidalinę, su
skilę į tris frakcijas: į kairiųjų 
kairiuosius, į kairiųjų dešiniuo- 
sius ir į kairiųjų vidtiriočins ar- 

ba centristus. Jie patįs betgi 
taip nesivadina. Jie sako: “did; 
žiunia — 41 delegatas, ir mažu
ma —i 11 delegatų,” o paskui iš 
didžiumiečių ir mažumiečių su
sidarę viduriečiai — centristai, 
kurie, pasak mažumiečių dele
gato. buvę “be galvų, be pama
to, — svyravę.”

Del to suskylimo tečiaus pa
tįs delegatai nesutinka savo ra
portuose.. Vieni jų tvirtina, kad 
jų suvažiavimas plyšęs į tris 
skeveldras, kiti gi sako, kad tik 
biskį plyšęs, taip sakant, plyši
mo pradžią padaręs, o visai ply
nus tik kitame suvažiavime.

Bet jeigu tas patsai kairysis 
sparnas taip nesutaria ir skaido
si į frakcijų frakcijėles, tai So
cialistų Partijai bus daug svei
kiau, jeigu tie frakcijų mylėto
jai visai iš partijos pasitrauks 
Socialistai turi savo jiegas vie
nyti ir auginti, o ne ambicijas 
varinėti, skaldytics ir darbinin
kus demoralizuoti.

— J. P. Raulinaitis.

Rusiškos ir Tu
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th S
Arti St. Louia Avė 

CHICAGO, ILL.
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| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

Naudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis legallakomis teisė
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ. 
Su priaiuntimu

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

kur viešpatauja skurdas ir ba
das, apie tinkamą vaikų auklė
jimą negali būti ir kalbos. Chi- 
eugos statistika parodo, kad pra- 

sižongimai tarp žemesnių mo
kyklų mokinių beveik išimtinai 
puola ant biednųjų vaikų.

Ko-gi gero galima tikėtis iš 
jaunų prasižengėlių? Tik to, 
kad ne vienas jų užbaigs savo 
karjerą kalėjimu arba kuo nors 
blogesniu.

O tuo tarpu mokslininkai pie
šia žmonijai šviesią perspekty
vą. Luther Burbank sako, kad 
nėra tokio paveldėjimo, kad De
bilių galima pataisyti. Ir did
žiausio kriminalisto vaikai, tin- *
kainai auklėjami, gali išaugti
dorais žmonėmis. Pirmoj gen- 
tkartėj paveldėjimas gali atsi
liepti, bet trečioj arba ketvirtoj 
genjkartėj kriminališkos pro

tėvio tendencijos visai pranyk

TELLURIDE, COLO.
Birželio 1 d. susirgęs plau

čių uždegimu persiskyrė su 
šiuo pasauliu ANDRIUS STAN ' 
KEVIČIUS 23 mct. amžiaus, pa 
ėjo iš Kauno gub., Ežerėlių 
Novoaleksandrovsko apskr. Ti- 
liškią valsčiaus, Salaką para
pijos, Murmuliškią kaimo. 
Amerikoj išgyveno apie pen
kis metus, dirbo aukso kasy
klose Colorado valstijoj; pa
laidotas su bažnytinėmis ap
eigomis 'l'ellurido miestelyje.

A. A. Andrius paliko dide
liame nuliūdime brolį Petrą 
ir Lietuvoje tėvus, tris brolius 
ir seserį. Buvo nevedęs — lai 
būna jam ši svetima žemelė 
lengva.

Ignais l‘awlowsky, 
Tamboy Mine Smuggler, Colo.

THROP, WIS.

Iš ūkininkų padangės.

Birželio 23 dieną, čia ištiko di
dele audra. Krito ledai. Daug 
javų liko sugadinta. Vienos my
lios platumo ruože sunaikinta 
kokie. 75 nuošimčiai rugių. Be 
to viesulą pridarė ir kitokių 
nuostolių. Sugriauta daug bu- 
dinkų. A. Bogu įniki neteko dar
žinės. Nuostolių padaryta už 
$3,500. Apdraudos • draugija 
jam apmokės tik $1,000. Bariso 
vičiui taipgi padaryta nuostolių 
už $2,009. Jis nebuvo apdrau- 
dęs budinkų.

Pas mus buvo labai šilta. 
Temperatūra sieko net 1(M) laip
snių. Bet dabar vėl atšalo. Nak
ties laiku net šalnos esti.

Dabar prasidėjo šienapjūtė. 
Ūkininkai nepaprastai užimtų 
Šienas puikiai užderėjo. Nėra 
net vietos, kur jį sudėti.

sta.
Visa tai galima padaryti. Bet 

prie tam tikrų aplinkybių. Visų 
pirma reikalinga, kad vaikai tu
rėtų užtektinai maisto; jiems 
reikalinga tyras oras, švarus žai
slai ir pavyzdingi auklėtojai...

Kaip matot, čia nieko nėra ne
paprasto. Vienok, ar galima kal
bėli apie tuos dalykus, kuomet 
tūkstančiai ir tuksiančiai darbi
ninkų gyvena tiesiog pusbad
žiu? Ar galima kalbėti apie “ty
rą orą”, kuomet butai yra sam
domi nešvariausiuose miesto 
distriktuose?

Gulima karti Dearus ir jam 
panašius prasižengėlius; galima 
padidinti kartuvių ir elektriškų 
sėdynių skaičių; galima aštriau 
šiai bausti prasižengclius-krimi- 
nalistus, — bet tuo keliu prasi
žengimų visvien nebus galima 
prašalinti. *

Prasižengimų šaknįs randasi 
giliau. Jos gludi dabartinio su
rėdymo sistemoj. Ir kol ta sis
tema, kuri leidžia šimtams tūks
tančių žmonių kęsti baisiausį 
skurdą ir vargą, nebus panai
kinta, — tol bergždžias dalykas 
yra kalbėti apie “gydymą prasi
žengimų” kalėjimais ir kartu
vėmis.

Tas “receptas” jau vartoja-

Daktaras

John W. Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos

10:30 ryto iki 12
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak. 

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

jo rezultatai suvis menki. Ir su
prantama, jis bus nepasekmin- 
gas ir ateityj. — K. Sėjikas.

Gerai pritakyti batai, tinka
mos formos, tiesiomis vidaus 
šalimis yra geriausi priemone 
apsisaugoti nuo kojų silpnumo, 
nuospaudų, “kornų”, skausmų 
narių, ir nutrynimų, sako Su
vienytų Valstijų Sveikatingumo 
Biuras. Tokie batai tik tada nie
ko gera nepadaro, jei kojos yra 
suparaližuotos, arba kaip nors 
kitaip sužeistos. Bet daugiau
sia kojų ligų paeina nuo nege
rai pritaikytų batų.

Dirbtiniai dantįs ant galo ima 
įgyti pripažinimo Suvienytų 
Valstijų Sveikatingumo Biuras 
pataria juos vartoti, jei tikrieji 
krūminiai dantįs yra iškritę. 
Mat, jei maistas nėra tinkamai 
sukramtomas, tai žmogaus svei-

Adolfo Slavicko žmona apsir- mas per šimtmečius, o vienok kata turi nukentėti, 
r

Kreivos akys 
gali būt• v Ji išgydytos

Jąs bosite išgydyti nuo kreivų akių 
Mano patyrimas išvystė per 22 me

tu šiame spcciališkumc ir neturiu 
užrašų neišgydytų nuo kreivų akių. 
Aš suteikiu patarnavimą kurį aš pri. 
žadu.

Nėra reikalo praleisti keletą sa
vaičių ligonlmtyje. Aš atitaisau krei
vas akis savo ofise be skausmo ir 
chloroformo^.

Šie ligoniai tapo išgydyti — nuei
kite ir pasikalbėkite su jais: Miss V. 
Rogers, 5048 Laflin; Miss McQuade, 
518 S. Marshfield; Mr. Sindelar, 1715 
String St.; M r. Mat t y Collins, 2159 
S. Racine; Marie Zarnowski, 464 \V. 
Huron; Mr. Eini! John. 4347 Lincoln 
av.; Mr. Riedi, 450 Root; Mr. I fanus, 
3200 S. Donore st.; Mr. Stanley Stack 
inotor mechanic, 2231 Gault av.; Chi
cago; daughter of Geo. Kilbie, Chi
cago fireman, 605 S. Albany avc.

Visi įžymus žmonės
VISI IŠGYDYMAI UŽTIKRINTI

Ateikite į mano ofisą.
Nebūk kreivomis akimis. Sulaiku 

jus visai apaksite. Gadina jūsų iš- 
veizdą.

FRANKLIN O. CARTER, M.D.
Akių specialiNtau ir chirurgas.

120 S. State St., Visas antras augštas 
Valandos: 9 iki 6 vai. vak. Nedčlio- 
mis 10 iki 12 dieną.

c ■ ~ - --------------------------

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Are.

Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m.
Nedaliomis 10—12 a. m.

Pbona Drover 7042
Cicero office

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija S336 W. 66th St.

Pbone l'roipect 858S

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

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 43G7

I .....■■■■■........ I

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

SVEIKATA 
arba tiesiui ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslą apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
Žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339'pusl. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2J)0 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami Ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos", 
1739 S. Halsted at, Chicago, III.

Minykų , 
Kunigų 
Darbai
Filipinų Salose 

žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI. 
j
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. \ ! \ į i | J ’ < Amerikoj. Taip pat buvo Lietu- apsiėjo ir apsieiti negalės. Soci-
voj ir Rusijoj, bet apie tai čia alistiškos inteligentijos niekad 

lithuanian daily NEWS| nekalbėsime. Socialistų Sąjun
gų, kuri pradžioj vadinosi kito
kiu vardu, užmanė, įsteigė, di
dino ir palaikė nuo griuvimo in
teligentija. Tiesa, dabar dalis 
tos inteligentijos nukrypo į prie
šingas srioves. Bet juk ne tai 
svarbu; — svarbu, kad be inte
ligentijos vargiai butų atsiradusi 
socialistiška organizacija lietu
vių tarpe bent taip greitai. Be

PibUsM Daily axcap| S«a4ay 
Ika Lltbaanlaa Narni Pab. (X. Ii

1739 SO. HALSTED ST
CHICAGO, 1LUN0KL

nestokuos, jeigu socialistų tarpe 
bus mažai “chamų” arba jų ne
bus. .

Tų ponų baimė

nedeldienius. LeidftU Nhajleną Ben
drovė, 1739 S. Hatoted St., Chlcago, 
J1L — Telefonai: Canal 1506, 

Uislsakoraojl Kaino

Chicagoje — pačt«!
Metras ...............................
Pusei meto.............. ...........
Trims menesiams .......... .
Bviera mėnesiam ..............

/Vienam mėnesini
Chicagoje —. per neiiotojBO

Viena kopija
Savaitei , • • •••••••«••••«• 
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijos^ ne ChlcagoJ, 
pačtu:

Ketina........................................».(M)
Pusei meto ..............................   1.00
Trims mėnesiams.....................1.65
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiai

Pinigus reikia siųst Paėto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

B.5U
1.85

1J5

Kunigai už Irlandi- 
jos neprigulmpbę.

Rymo-katalikų kunigai įritin

lies nepriguhnybę daugiau, ne
gu bile kokis kitas elementas. 
Neprigulmybės idėja Irlandijoj 
nėra prastas dalykas, bet kada 
matai liuosybės ir progreso nie
kintojus stovint už tų neprigul- 
mybę, tad supranti, kad čia kur 
nors šuo yra pakastas.

Ir štai kur jis:'Anglijos val
diškoji bažnyčia yra valdžios 
užlaikoma ir privilegijuojama, 
ko neturi Irlandijos bažnyčia, 
šioj šalyj kultūra nėra daug 
pakilusi ir didžiuma gyventojų 
yra labai religiški žmonės. Ry- 
mo-katalikų kunigija yra pilnai 
užtikrinta, kad jei Irlandija bus 
neprigulminga, tuomet joj ga
lės vadovauti politikoj, galės 
gaut fondus iš valdžios ir turės 
įvairių privilegijų. Rymo-katu
likų kunigijai Irlandija yra labai 
saldus kąsnis bent šiuomi laiku, 
todėl jie nori jį ir gauti.

Tečiaus mes nemanome, kad 
jeigu jau kokiam laikui ir pasi
naudotu Irlandija Rymo katali
kų kunigija, tai neprigulmybė 
jai neturi būt duodama. Juo ta- 
kunigija, gavusi progos, labiau 
gyventojams ant sprando užsės,

gu ji nenorės prastų pasekmių, 
ji turės taikytis ir apsirubežiuo- 
ti.

Bet faktas pasilieka, kad ka
talikų kunigija taip karštai sto-

dvi šailes ir gyventojų labo, o 
dėl savo išrokavimų — kad at
skirti Irlandiją nuo protestoniš- 
kos Anglijos.

Inteligentija lietu
vių socialistų judė
jime Amerikoj. <

Inteligentais vadiname čia tik 
žmones, kurie yra įgiję nors vi
dutinį arba augštesnį mokslų. 
Nesvarbu, kokiu budu ir kur jie 
įgijo tų mokslų. Žmogus, ku
ris neturi kad ir paviršutinio 
pažinojimo nors kelių svarbių 
dalykų, kuriais remdamasis ga
lėtų orientuoties ir šiek-tiek pa
žįstamų dalykų platesniame 
studijavime, negali 
dintis inteligentu. Kad 
tenzijos pas tūlus žmones 
didelios, kad daugelis nei
ncapsišvietusių žmonių garsina
si intelingentais, tai tiesa.

Mes socialistai visgi aiškiau 
mokame suprasti ir atskirti, ku
rį žmogų galima vadinti inteli
gentu ir kurio negalima. Taigi 
inteligentai arba, krūvon juos 
sudėjus, inteligentija buvo ir da 
yra svarbiausiu faktorium sod

va-
pre

kick

Suvienytų Valstijų reakcio
nieriui kymiai šūkauja apie be
siartinantį “raudonąjį pavojų”. 
Jų šukavimai pažymus savo bai 
me ir nesvietišku negudrimiu. 
Praeitų kc t vergą Iowos valsti
joj “geri piliečiai” surengė va
dinamų “pergalės susirinkimų”, 
kur dalyvavo ir Illinojaus gu
bernatorius, Frank’as Lovvdc- 
nas. Buvęs Pullmano kompani-

I siiina dabartinė mažuma, kurios 
[atstovu yra ir pats “pergalės 
[susirinkimo” oratorius. Tai jis 
siuntė Chicagon milicijų, idant 
išvaikius tvarkių Peoples Coun- 

[cil’o konvencijų! Tai jis žada 
savo pagalbų šėlojančios reakci
jos bernams!

i Kalbėdami apie “raudonoj 
pavojų”, graudendami juo pa
klusniuosius kapitalo vergus, 

I “pergales susirinkimo” ricie- 
riai nusigando patįs savo šešėlio, 
o tuo kartu išdavė ir savo ne
gudru irią. — Genių Dėde.vę išleisti literatūrų, reikalingų 

organizacijos palaikymui, na
rių švietimui ir propagandos 
skleidimui tarp nesusipratusių 
ir socializmo bijojusių minių. 
Kai, jei ne inteligentai, buvo|jos vjr$yįat |)C |cn nušne-| vyko New Yorke taip vadinamų- 
socialistų kalbėtojais, kurie sa
vo dalyko žinojimu, mokėjimu 
jį popuiiarizuoti ir talentingu
mu kalbėt praplatino socializ
mo teorijos supratimą darbinin
kų miniose taip, kad lietuvių 
darbininkiškoji visuomenė A- 
merikoj liko progresyvjškesnč 
už daugelį kitų tautų tos pačios

Kairiųjų Konvencija.

Birželio 21—24 dienomis

| sialistiškas judėjimas niekad 
nestokavo inteligentijos. Pav., 
6 ar 7 metai atgal šilų žodžių ra
šytojas, žinodamas, kiek mes 
stiprus inteligentija ir kaip ki
tos lietuvių partijos yra silpnos 
jų ironiškai užklausė tautininkų 
— tų savo kalbos ir tautos “my
lėtojų”, ar jie gal surinkti savo 
tarpe nors tuzinų žmonių, kurie 
moka taisykliškai lietuviškai 
rašyti, ar jie nori išgirsti apie 
20 vardų iš socialistų pusės, ku
rie skelbiami savo kalbos iri 
tautos nemylėjime, o savo kalbų 
pažįsta neprasčiau, kaip bile 
kas iš tautininkų bei klerikalų 
inteligentijos. Nors šitas klau
simas buvo nesvarbus ir tik iro
niškas, tečiaus jis parodo, kad 
mes inteligentija buvome tur
tingi. Pas mus laikraščius re
dagavo, knygas rašė, prakalbas 
sakė, naujas kuopas tvėrė ir 
senas stiprino, draugiškuose 
pasikalbėjimuose ir diskusijose 
naujiems nariams vilties ir en
tuziazmo davė svarbiausiai inte
ligentija. Žinome, kada judė
jimas apėmė plačių dirvų ir so- 
calistų skaitlius padidėjo, kada 
patįs kuopų nariai labiau apsi- 
pažino su socializmo mokslu ir 
judėjimu, tuomet ir jie atėjo 
inteligentijai pagalbon. Tečiau 
nors darbininkas ir turi nuovo
kų apie socializmų, nors jis ir

kėjo:
“Šitie tvarkos ir patvarios vai 

Idžios priešai [suprask, socialis
tai] apreiškia, jogei savo griau
namąsias dogmas jie remia di
džiumos teisėmis; bet kada jie 
kalba apie didžiumos teises, jie 
turi mintyj didžiumos teisę ne
tik valdyti sulyg įstatymų ir įs
tatymais, o teisę triuškinti tų 
mažumų — visais atžvilgiais.

“Tarybų valdžios šalininkai— 
o jų randasi ir čia, Amerikoj, ly
giai kaipir visame civilizuota
me pasaulyje — kada jie šneka 
apie didžiumos teisę, turi min
tyj didžiumos spėka sunaikinti 
mažumų, jeigu mato esant rei-

“pergalės susirinkimo” orato
rius užbaigia:

“Jeigu mes turėtume pralai
mėti, pralaimėjimas seks visur. 
Jeigu mes 'pralaimėtume Ame*- 
rikoj, mes įžengsime periodai! 
reakcijos, kuri mus pastatys 
sąlygose, buvusiose kelintas 
šimtmečių atgal.”

Kasgi reikalinga, kad jie — 
buvęs Pullmano kompanijos 
viršyki ir kili jo plauko žmonės, 
tvarkos ir patvarios valdžios pa
laikytojai — galėtų laimėli? 
“Pavojaus neliks, jeigu mes 
mokinsime savo žmones, bū
tent: kų reiškia šitos naujos 
keistos doktrinos.”

Pasakyta trumpai ir aiškiai.

čiaus šitų darbų varo jau nebe 
nuo šiandie.

Dumti, dar daugiau dumti rei-

Ve ko nori Lolsvdenas ir visi ki
ti “pergalės susirinkimo” ricie- 
riai. Vi* dėlto, dūšia ir kunti jie

jų kairiųjų socialistų konvenci
ja. Rezultatai toki: užgyręs “tre
čiąjį internacionalų”, galų gale 
patsai suvažiavimas atstovauja- 
niasai kairysis sparnas suskilęs. 
Mat pasirodė, kad ir pačiuose 
kairiausiuose esama dar kaires
nių. Konvencijoj dalyvavo vi
so 97 delegatą,, suvažiavusieji iš 
keturiolikos valstijų ir repre
zentavusioji apie šimtų brenčių 
ir astuonias svetimkalbes fede
racijas. Kad didžiuma delega-

| silikt Spcialstų Partijoj nors iki 
partijos suvažiavimo šių -metų 
rugpiučio 30 ir čia stengties jų 
užkariauti kairiajam sparnui, 
tai 31 delegatų atsiskyrę ir nuta
rę pertraukti visai ryšius su So
cialistų Partija ir organizuot 
tiesiai liauju “Komunistų Parti
jų.” Pasak Brooklyno Laisvės

ant

išreikšti tai kitiems; jis arba ne
turi tinkamos retoriškos ir lįogi- 
škoš iškalbos, nėra išmokytas 
rašybos, nėra neretai apsipaži
nęs su pašaliniais dalykais, ku
riuos priešai panaudodami galė
tų jį pastatyti į keblų padėjimų 
publikos akyse. Pav., kiekvie
nam gali būti aišku, kad kalbė
tojas ypač socialistų kalbėtojas, 
turi būti labai plačiai apsišvie
tęs žmogus ne tik socializme, o 
ir kituose moksluose ir turi tu
re! pažymėtinų liogiškumų, tak
tingumų ir retorikų, jeigu nori
ma gerų pasekmių. Visi žino
me, kokių makalienę išverda 
kartais tūli drąsuoliai, kurie už
sigeidžia sakyt prakalbas, o nėra 
gana inteligentiški tam darbui. 
Jie atlieka meškos patarnavimų 
socializmui. Negeriau yra ir su 
lite ratūra, kada jos griebiasi ne
prirengti tam darbui žmonės; ir 
literatiškos vagystės, ir tuščios 
polemikos, ir tušti pasakojimai, 
atkartojimai, užimanti daug 
vietos ir neliogiškumai, ir lite
ratiškas banditizmas ir tt. Socia
listai, ant laimės, visada turėjo 
ir turi įvalios literatinių jiegų.

Nežiūrint, kad dalis inteli
gentijos pus lietuvius dirba prieš 
socializmų, tečiaus gera jos da
lis bdvo ir pasilieka socialistų

rus bailiai. Kalbėdami dėl 
“raudonojo pavojaus”, grauden
dami juo savo alginius vergus, 
jie nejučia išduoda jiems “pa
slaptį”, būtent, kad dabartine 
patvari valdžia esanti mažu
mos valdžia ir tokia valdžia, 
kur “kadir visas pasaulis pasi
šoktų prįeš vienų žmogų, tas

ši taip neapdumsi kadir dar 
taip paklusnius Amerikos kapi
talo vergus, šitaip nenugan

dinsi juos “raudonuoju pavo
jumi”, kuris, kalbant paties 
Lowdeno žodžiais, “.šneka apie 
didžiumos teises.” Kadir dar 
taip paklusnus, tie vergui, vis 
dėlto galų gale jie verčiami pra

Siaučiamoji reakcija, negir
dėtas visa ko brangumas, ap- 
lamasai netikrumas [bedarbės] 
gyvenime — ve kas Amerikos 
kapitalo vergus povaliai daro 
raudonais!%

toli gražu nebūtų išbujojęs tiek, 
kokiu jis dabar yra# Be inleli- 

alistiško judėjimo lietuvių tarpe gentijos socialistų judėjimas ne

Alinamieji vergai galų gale 
turės pergalėti. Bet buvusiam 
Pullmano kompanijos viršylai 
ir kitiems “pergalės susirinki
mo” riejeriams dėlei to nėra 
reikalo nusiminti. Triuškinti, 
sunaikinti tų mažumų kaipo as
menis — kam iš to nauda? Kur 
kalba eina apie didžiumos, su- 
žįnios didžiumos valia, ten triu- 
škinimui vielos nelieka. Triuš- 
kinimo ir naikinimo darbu už-

“Kuomet kilo klausimas 
tuojius tveri naujų komuni
stų partijų, lai Kairiojo Spar
no dešinieji, vadovaujami 
Frainos, Beedo, Larkino ir 
kitų, griežčiausia tąm prieši
nosi, argumentuodami, 
jie ‘užgriebsiu’ Am. 
Partijų ir, jų perdirbsią
komunistinio kurpalio. Di
džiuma balsų buvo jų pusėj, 
lodei įnešimas tvert naujų 
partiją tapo atmestas. Po 
įvairių to paties klausimo pa
kartojimų, balsavimų ir tt., 

\naujos partijos tvėrimo šali
ninkai nustojo vilties susitart 
su Kairiojo Sparno dešiniuo
ju sparnu ir laikė atskirų su
sirinkimų, kuriame nutarė 
tuojaus išleist atsišaukimą, 
kviečiantį visus revoliucinius 
socialistus rinkli atstovus j 
suvažiavimų Chicagoje 1 d. 
rugsėjo, kur bus galutinai 
sutverta Amerikos Komunis
tų partija. ,

“ Tuo pačiu tarpu tapo iš
dirbta ir tai naujai partijai 
programa, kurių, vienok, su
važiavimas galės taisyt ar pa- 
mainyt savo pagaminta.

“Naujų partijų tvert nuta
rė Kairiojo Sparno suvažiavi
mo minoritetas, susidedan
tis iš 31 delegato. Į tų skait
lių įeina ir visa Michigano 
valstija; jos delegatai sutiko 
savo atskiro atsišaukimo 
naujos partijos tvėrimo klau
simu neleisti (mat, Mieli, 
valstija jau pirmiau buvo nu
tarusi tvert naujų partija), o 
bendrai veikt su Kairiojo 
Sparno minoritetu.

“Suvažiavimo organizavi
mui ir vedimui propagandos 
tapo išrinktas komitetas iš 
sekamų draugų: Denis E, 
Balt, A. Stoklitsky, John Kc- 
rįicher, J. V. Stilson, N. T, 
Hourwich, J. Johnson, A. S, 
Koppnagle.”

Kaip matyt, iš pavardžių, or
ganizavimo komitetai! įeinu di
džiuma “foreigneriai,” turbūt 
kalbinių federacijų atstovai. Tai 
Jure tų pareikšti, kad naujoji 
“Komunistų partija” didžiumoj 
susidės iš suspenduotųjų iš So

listų Partijos svctimkalbių 
Icracijų.

C|

True tranilation filcd the post- 
uraintar ut Ghteago, III. July 2, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios Intem. Labor Ncws 
Service).

SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

NEW YORK. — [Jieškoma 
bolševikų mokyklose]. Ne tik 
liberalai ir radikalai, bet ir at- 
galeiviai, turintįs šiek-tiek sen- 
so, pasipiktino reakcioniškos 
mokyklų Tarybos sauvaliavimu. 
Sulyg Mokyklai Tarybos patvar
kymu, viduriniųjų mokyklų 
mokiniams laike kvotimų buvo 
užduodama eilė klausinių kas- 
link bolševizmo. Klausimai 
skamba sekamai:

“(a) Kas tai yra Rusijos bol
ševikai, ir kokie jų svarbiausi 
siekiai?

(b) Kaip įųs manote, ar jų 
principai sutinka arba priešinasi 
sekamiems siekiams: (1) Di
džiumos valdžiai, (2) progresui,
(3) teisei kiekvieno ^žmogaus 
naudolies savo darbo vaisiais,
(4) išvystymui individualūs ini
ciatyvos (Nurodykite priežas
tis savo įsitikinimams).

(c) Ar jus manote, kad bol
ševizmas yra pavojus, gręsian
tis New Yorkrt žmonėms? Jeigu 
taip, tai nurodykite to pavojaus 
priežastis.

\(d) Išdėstykite, iš kur jus se- 
mėte žinias apie bolševizmą. 
Paaiškinkite, kodėl jus turite to
kių nuomonę apie bolševizmų.”

Mokyklų viršininkams buvo 
duotos sekamos instrukcijos:

“Mes ypač indomaujame at
sakymais į pirmą klausimų kas 
dėl bolševizmo. Įsakykite mo
kytojams parodyti tų mokinių 
raštiškus darbus, kur pastebia- 
ma sistematiškas išdėstymas bol 
ševizmo. Mes norime sužinoti, 
ant kiek bolševikų idėjos yra 
įirasiplalinusios tarp High 
Schoolės mokinių.”

Net reakdionišlki laikraščiai, 
<aip tai — New York Times ir 
Morgano didlapis Ne*w York E- 
vening Post pašvenčia nemažai 
vietos apibudinti tos naujos šni- 
pyslės sistemas.

Įvairios draugijos išnešė re
zoliucijas, kuriose smerkiama 
Tarybos pasielgimas. Dabar už- 
prostestųA'o Airių progresyvč 
L,yga Internacionale Moterų Ly
ga ir Mokytojų Federacija.

READING, PA. — [streikie- 
riai laikosi]. Nežiūrint Carpen- 
ler Steel Plaute superitendenlo 
užreiškimo, kad darbas cinus 
normaliai, (streikas tebesitęsia. 
Iš tikrų šaltinių sužinota, kad 
darban eina apie 530 žmonių. Jų 
skaitliui!! įeina įvairios rųšics 
darbininkai. Didžiuma jų nemo
ka darbų; nemažai taipgi yra 
jrofesionalių skebų.

Streikieriai gerai žino, kad 
kompanija neturi užtektinai iš
silavinusių darbininkų, kad ga- 
ėlų operuoti dirbtuvę.

Streikierių ūpas yra pakilęs; 
(ie laikosi vienybėj, ir tikisi lai
mėti streiką^

KANADA.

VaNCOUVER. — [Kuria vie- 
ną didelę uniją]. Vancouver 
Trades and Labor Ašsembly 
sekretorius. Midgley paskelbė, 
kad iki šiol 188 unijų į vakarus 
nuo Port Arlhuro padavė didžiu 
mų balsų už kurinių vienos di
delės unijos. Tik 70 unijoje bu
vo didžiuma balsų prieš tų su
manymų.

Už sumanymų iki šiam lai
kui paduota 24,239 balsai, prieš 
y— 5975. yviunipego balsavi
mai kol-kas nepasiekė,

Unijos, kurios dalyvavo bal- 
saVimuose, (tiri 40,000 su vir
šum narių.

RYTAI.
Moterų Dalbas rytuose. , 

Žodį “revoliucija” vartoja ne

lik “raudonieji radiklai”, bet 
taipgi ir krikščioniški misionie
riai.

Nesenai liko išleista knyga 
anlgalviu “Women Workers of 
the Oricnt,” skiriama presbyte- 
rionų bažnyčios sekėjams. Mar
tini Whctildon, knygos autorė, 
sako, kad nors įvedimas geres
nės ventiliacijos dirbtuvėse ne- 
užkenktų darbdavių intere
sams, vienok “reikalinga revo
liucija, kad įtikinus Indijos 
medvilnės fabrikantus, jog 
žmoniškesnės sąlygos yra reika
lingos darbininkams.”

Manoma, kad oro gausumas 
esti priežastim medvilnės susi
traukimo; todėl darbininkai yra 
spiriami dirbti tvankiose, pa
švinkusiose dirbtuvėse. Nors li
ko darodyta, jog prie geresnių 
sąlygą darbininkai galėtų dau
giau padaryti. Ir nuostojis, pa
einantis nuo medvilnes trauki
mus, butų atlyginimas produk- 
tyviškesniu darbu. Vienok rei- 
kaliifga revoliucija, kad įvyki
nus tas permainas.

“Kai-kurios moters yra senos, 
kitos jaunos be laiko pasenusios, 
— ir visos išsižiuri baisiai nu
vargusios ir ^nikamuotos, — 
“sako Whealdon apie 22,000 
moterų ir > merginų, dirbančių 
Bombay medvilnių dirbtuvėse. 
Priežastis 'ališki; ^figlų įstaty
mai, kurie apsaugoja nuo ryti
nių šalių kratušliniškumo, leid
žia moterims dirbti fabrikuose 
11 su viršum valandų/’

Dr. Robert Spier sako apie 
Chiniją: “Stačiog plyšta iš gai
lesčio širdis malant, kaip mo
ters ir 8 melų ir vyresni vaikai 
dirba po 12 valandų paroj, 7 
dienas į savaitę ir kiekvieną sa
vaitę meluose... Jeigu Chinl^oj 
yra perdaug žmonių, tai dabar 
line fabrikų sistema sumažins 
juos.” Patys audėjai gali už
dirbti 50 centų į dienų, dirbdami 
nuo saulėtekio iki saulėleidžio. 
Bet lokių esti nedaug.

Japonijoj dirbtuvės adminis
tratorius pasakė p-lei Carolinc 
MacDonald:

“Jūsų šalyj nėra išrokavimo 
samdyti tiek daug darbininkų. 
Mašinų darbas jums pigiau at
sieina. Bet Japonijoj darbinin
kai taip pigus, jog nėra išrokavi
mo užvaduoti juos mašinomis.”

Japonijoj nepaisoma gyvas
čių. Dirbtuvėj, turinčioj 1,000 
darbininkų, ištinka 50 nelaimiu 
gų atsitikimų.

Džiova ir kitos ligos yra ne
paprastai iššiplė lojusios tarp 
Jajionijos fabrikų darbininkų. 
Tatai paeina ne vien nuo ilgų 
darbo valandų (dirbama nuo 
6 ryto iki 7 vakaro), bet taipgi 
nuo nehigieniško gyvenimo. Mie 
gamieji kambariai prikimšti. 
Fabrikų distriktuosc paprastai 
yra areštuojama jnisė moterų 
už nenioralį gyvenimų.

“Trobelis.”

Šiaip ar taip, o p. Gabrys pra
deda daryli “trobelio” Lietuvos 
“prezidentui” ir “valdžiai.” Jis 
jau spėjo išversti eikštėn vienų 
svarbų faktų, kad 100 tūkstan
čių markią, kurios gyrėsi Lietu
vos klerikalai ir tautininkai 
“sudarų” Lietuvoj, buvo gautos 
nuo kaizerio valdžios už parda
vimų jai Prūsų Lietuvos, t. y. 
kad lietuviai veikėjai minėtų 
dviejų partijų buvo sutikę palik
ti Punšų Lietuvą kaizeriui ir už 
šitų susitaikymų buvo gavę 100 
tuksiančių markių, kurias jie 
girčsi “sudarę” Lietuvoj.

Norėtųsi žinot, iš kur p. Yčas 
gavo pinigų banko įsteigimui. 
Ar negalėtų kas iš tautininkų pa
sakyti? Come on! Juk vistiek 
anksčiau ar vėliau gal prisieis 
pasakyti.

Skaitykite ir Platinkite
N A U J I E N AS

Laiškai iš Lietuvos.

Vladas Grabauskas, St. Char
les, IIL, gavo nuo savo brolio 
Stanislovo, iš Tauragės laišką, 
kurį žemiau išspausdiname. 
Stanislovas Grabauskas ilgus 
metus gyveno Amerikoj ir čia 
naturalizavosi. 1914 mi lais jis 
išvažiavo Lietuvon giminių at
lankyti, bet štai kilo kare ir jis, 
nežiūrint, kad skaitėsi Amerikos 
piliečiu, buvo paimtas rusjį_ka- 
riumenėn. Dabar gyvena tėviš
kėj. Jis rašo:

. Tauragė, balandžio 24, 1919. 
— Mielas broli 1 Po ilgo ir var
gingo būvio pagrįžau į Tauragę. 
Radau saviškius visus gyvus, bet 
ne visus sveikus. (Stasiukas, be 
bėgant 1915 metais, palūžo ko
jų. Ta sugijo, bet biskį kreiva 
pasiliko. Zosei, iš išgųsčio, ko
ją pritraukė; skauduliai auga ir 
trūksta — gyvas lozorius. Tau
ragė visa nudeginta, sunaikinta, 
viso liko ar penki menki name
liai. Dabar ir Urbučiai turi pa
sistatę trobelę tvartų vietoj, 
kaip Visbaruos kad buvo musų 
kumetinė — viskas sudegė, ma
žiausia daiktelis, ir drabužiai— 
viskas žuvo, maža ką teišsivežė.

Žmonės kenčia didelį vargą. 
Viskas brangu, neapsakytai. 
Rugių pūras 120 markių arba 
60 rublių; ropučių pūras 25 
markiai; lašinių svaras 12 mar-t 
kių; kiaulienos svaras 7 mar
kiai; jautienos svaras sriubai 
3 markiai. O drabužiai tai bė
da! Toks garnituras, kaip aš 
kad nešiodavau lai moka lig aš- 
tuonių Šimtų, ir tai dar negali 
gaut. Avaliuė taip-pat: batai 
per tris šimtus, o kurpės lig pus 
antro šimto markių. Su drabu
žiais ir avaline labai sunku. Aš 
pats einu dirbti su kirviu prie 
budavojimų<gaunu po penkioli- 
ką markių už dešimt valandų 
darbo,* bei prasimaitint sunku. 
Anl galo dar koją nersikirlau... 
be to dar sirgau tris savaites iš- 
paniška liga [influenza], kuri 
dabar labai sukasi po Lietuvą, ir 
žmonės labai miršta.

Kaip Taurage, taip ir apielin- 
kes visi kaimai nudeginti. Iš 
Tauragės bažnyčios tik griuvė
siai beliko — visa suardyta, su
griauta. Galit matyt iš paveiks
lėlio, kurį kartu siunčiu. Ir 
Žvingių bažnyčia ir visas mies
telis nudeginta. Vizbaruose Jo
mantai dar gyvi tebėra, bet la
bai karės nuvarginti. Karės me
lų jiems devynis arklius be mo
kesnio atėmė. Ant dviejų bu
vo likę, bet paskuliniomis pa
vogė. Baisiai nuubagėjo. Viz
baruose mirė senis Globia, J. 
Bndclskis, Jurgis Juknevičių, 
Juozas Banis ir jo duktė. Iš ku- 
yiuomenės beveik visi vizbariš- 
kiai sugrįžo. Dvareliai lig vie
no namo nudeginti. Senoji Ur- 
butienė pasimirė; kili visi svei- 
i, lik labai suvargę. Gyvulio 
nespėjo paauginti, žtiurėk, vo- 
kiečai ir atima. O nusipirkt 
sunku: arkliuką gali nešte pa
nešt, o reik du tūkstančiu mar
kių mokėti; kur kiek geresnis 
— iki šešių ir daugiau tuksian
čių markių. Karves irgi eina 
iki trijų tuksiančių; taip pat 
kiaulės. Višta moka dešimt 
markių. Kad viską aprašyt, rei
kėtų gero jaučio skuros, ir tai 
netilptų, kokių vargų reikėjo 
kentėti ir kaip vokiečiai viso
kiai^ budais vargino įmones. Ir 
dabar tebcvargslanie ir laukia
me, ar bus kada nors tiems var
gams galo, ar dar didesnių var
gų sulauksime. Tie boĮševikui 
labai veržiasi ant Lietuvos, ir 
kas iš to išeis, nežinia.

Šiuo kartu lik sveikas, broli, 
ir aš lieku sveikas, bet suvargęs. 
Meldžiu duot labų dienų mano 
draugams ir pp. Raudėms. Ur
bučiai ir visi vaikai kloniojas 
geros sveikatos ir laukiam at
sakymo. — S. Grabauskis.
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Lietuvio Rateliuose. pai apreiškė:
— Jeigu šitaip, tai aš vely 

busiu socialistu.

WEST SIDE

Dainininkų nuvažiavimas.

Praeitą nedėldienį p. Meldažio 
svetainėj buvo Amerikos Liet. 
Soc. dainininkų suvažiavimas. 
Kiek jame dalyvavo delegatų iš 
kur — nepatyriau, kadangi vė
lokai atsilankiau. Vis dėlto, 
kiek man tarnavo atmintis, veik 
visi delegatai buvo ebieagiečiai, 
arba artymųjų kolonijų. Tik 
vieną mačiau ne ebieagietį. Tai

“Degtinėle tu, saldžioji, 
“Svieto linksmintoja”...

šitaip vakar naktį “broliai lie- 
tuvninkaii” palydėjo yankišką 

barleycorną. Ant rytojaus gi tū
li jų atsibudo ytin nemalonioj įs
taigoj, kurią mes pratę vadin
ti “šaltąja”. O tai dėl tos papras
tos priežasties, kad jie nespėję 
“apsidirbti” nužymėtu laiku — 
iki dvyliktos valandos naktį.

šiandie wcstside “sausa”. Tik 
kur-ne-kur galima rasti vienu- 
kitą “šlapią” vietelę — kaip yan- 
kės vadina, blaind pigsą.

idant reilkalan įsimaišytų pats 
majoras ir numaldytų pasimoju 
sius darbininkus.

Gatvių šlavėjai ir išmatų rin
kėjai tvirtai laikosi savo reika-

vieni} dolerį dienai. Finansų ko
misija sutiko pridčti po penkias
dešimts centų, bet darbininkai 
nsutinka ir žada laikyties iki pa
skutiniosios.

PUOŠĖ SESERS KAPĄ —

Pati ant jo pasimirė.

nininkai dar nespėję pasiekti 
tos lygmalės kokios pasiekę ki
tų tautų choristai, užtai suvažia
vimas buvo ytin nuobodus. Vis 
dėlto, šį dainininkų žygį prisi
eina pagirti: jie padarė pirmą 
rimtą pasistengimą prie suvieni
jimo ir sutvirtinimo išsklaidy-

Prigulmingicji juo toliau, tuo 
labiau šnairuoja į ncprigulmin- 
guosius. Pastarieji, sakoma, ma
ną pastatyti prie savo bažnyčios

Kapinių lankytojai užvakar 
rado nepažįstamos moters lavo
ną, gulintį skersai kapo Cavalry 
kapinėse. Vėliau paalikejo, kad 
tai tūla II. Tiitz, gyvenusi 192 
Barksbire gatvėj. Kapines ji 
aplankiusi tikslu papuošti savo 
sesers kapą, kuri nesenai pasi
mirusi influenza. II. \Tutz, 
manoma, turėjusi širdies ligą.

Čiaina didelio susirūpinimo. O

— lf»Je-choristas. 
t

GAVO PLUKTI, BET NESAKO 
DELKO.

— Kas tas yra minoritetas — 
tokiu® klausimu andais kreipė
si į manę vienas kandidatas į 
bolševikus.

čio/ atmainų. Pirštais buriama 
būtent: ką visa tai turėtų reikš
ti. — Tipu-Tapu.

MIESTO DARBININKŲ STREI
KAS.

— Prieteli, tariau jam, tai y- 
ra toks dalykas, kurį kraštuti- 
nieji pratę vadinti nienševizmu, 
arba lietuviškai — mažuma.

Knygvedžiai ir stenografistai 
sugrįžo darban; kiti žada me
sti.

— Ncvermai, atkirto mano 
priėtčtis, tai negalimas daiktas... 
Tu atsimeni ką sakė draugas 
Juozas apie tuos nelabuosius 

menševikus Ir jis dabar liktų 
nosery!menševiku

siasi tik tuo skirtumu, kad mies
to rotušės knygvedžiai sugrįžo 
darban, o vandens pompų dar
bininkai žada mesti darbą ir pa
likti Chicagą be vandens. Pasta
rųjų užreiškinni susirūpino ne
tik miesto vaidininkai, o ir “pa
šaliniai asmens”, pirmiausia fa-

Edwardas Richteris, gyvenąs 
2005 Washington gatvėj, andais 
gavo ytin stipriai priplakti. 
Priplakė jį jo paties prisieka 
E .terė. Dalbar Ed\vardas guli 
Bridewcllo ligoninėj, o prisieka 

kalėjime. Vis dėlto, Edvvar- 
das nenor pasakyti, būtent: dėl 
ko jį plukė. I’risieka taip jau 
neišsiduoda. Policija lode i ma
no imti nagan abudu — ir pri
plaktąjį Ed\vardą ir jo prisiekę

Parodžiau jam brobklyniškės
Letos prane šimą dėl skilusio kai 
rivjų suvažiavimo. Mano prie
it lis pažiurėjo, paskaitė ir trum-brikininkai. Daroma pastangų,

BRANGUS PAMĖGDŽIO
JIMAS.

--------------- •-------------p-- 
delkaites laukę gatvekario. Sto-’-Z? 
vejtįsieji ten James ir Charles 
Jdcksonai buk įžeidę jas nedera
mais žodžiais. Po to žydelkai- 
tes paėję į šalį ir pasitikį būrį 
baltveidžių vaikinų pasiskundę 
jiems 
stariej

čiupo

delei negrų elgimosi. Pa-^ 
tuoj leidosi vyti negrus.

ryliktojJos gatvės jie su-* 
Jaincs’ą ir pradėjo muš

ti. Charles spėjo ištrukti. Įbė
gęs stubon jis pastvėrė revolve-1 
,rį ir sugrįžęs ėmė šaudyti į mi-j 
nią, kuri laikė apgulusi jo bro
li Jom * 
komis
veidžiai,, būtent: John Quinlen, 
(iM'lin), Michael Leydon (kai
rėn akiu), Ma!thow Kelly (krū
tinėn) > 
tin) ir 

Min

esą. Jo paleistomis kul
ta po pašauti penki balt

luhvard rilzgerald (pe- 
Edward Joy (galvon), 

ia bandė apsupti šoviką. 
udėjo bėgti. Nufbegęs iki

1810 traukinio ir nuvažia-* 
Ant 16 ir Pau- 
bandė iššokti. 

Bandymas tečiaus buvo nelai
mingas: vietoj nušokti ant mu
ro seipos, Charles pataikė ant 
gatvės ir nusilaužė sprandą.

geležiųkelio linijos jis užšoko 
ant ė j 
vo ežero link.

CHįCAGON GABENA KA- 
RIUOMENŲ?

Jūsų taupomieji pinigai neša nuošimtį 4 sykius 
į metus Seniausioje Bankoje ant N. W. Side.

KRAUSĖ savings BANK
1341 MILVVAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Liepos 1 d., Spalio 1 d., Sausio 1. d., Balandžio 1 d.

PRIVERSKITE SAVO PINIGUS DIRBTI
Už visą jų vertę

Nauja sąskaita atidaroma Liepos 12tą dieną 
Nuošimtis išmokama nuo Liepos 1 dienos.

“Pajieškojimų Žurnalas”
Pajieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems pajieškojimai 
kainuoja tik $1.00. Merginoms pajieškojimai vaikinų UŽ DYKĄ.

Apart pajicškojhnų telpa pamokinnnti straipsniai, ypač iš Šei
myniško gyvenimo ir meilės; apščiai puikių juokų. Siuskite i>a- 
jioškojimus tuojaus. žurnalo kaina metams $1, viena kopija 10c. 
Reikalaukite platesnių informacijų, prisiusHaini 3c štampą. Adresas:

ADV. JOURNAL
Room 209 • 210 Temple Court Building, Chicago, III.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” verte. 
Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo 9—8 
Utarninkais. Ketvergais ir 
Subatomls 9-4).

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

I Saugokite Savo Akis |

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr, A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
i Gyvenimas yra
\. tuščias, kada }>ra 

n.vksla regėjimas 
Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at

< ~~ U kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 16 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Aš esmi speciali-
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plauėii
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tcsitikiinų iš
gydyta, Jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.

Pons Edward Williams norė
jo pabūti Ycllpw Cab’s šoferiu. 
Sugalvota — padaryta. Tuoj 
numaliavojo savo automobilių 
ir pradėjo gaudyti pasažierius. 
Bet kompanija pasiskubino pa
gauti jį ir nuvesti pas džiodžę 
Pinckney. Pastarasis pamėg
džiotojui paliepė užsimokėti du 
Šimtu dolerių pabaudos.

Sako, “streiko reikalais”.
Tribūne korespondentus, Roc 

kfordę, praneša iš ten, jogei 
Cliicagon gabenama kariuonie- 

i “streiko reikalais”.
Majoras Thompsonas tečiaus 

nieko nežinąs apie tai. “Jokios 
kariuoinenės aš nereikalavau” 
— pašuke jisai.I

Kili, dagi fedcralės valdžios 
valdiininkai taipjau nieko neži
ną apie menamąjį kariuomenės 
gabenimą.

ne

PIRITĄ LIEPOS KETVIRTO
SIOS AUKA.

iš unijos ir, jei galima, išvyti iš 
Chicagos. Jie. esą tikrų tik
riausi — bolševikai! Gcrasai 
policijos viršinniko pagelbinin- 
kas, John Alcockas, mielai pri
žadėjo savo pagalbą, bet pasi
rodė, kad prižadų nebus galima 
išpildyti: tariamieji “bolše
vikai” elgiasi labai džentelmo- 
niškaį, o su jais eina milžiniš
ka didžiuma streikuojančiųjų. 
Organizuotieji darbininkai turė
tų pasirūpinti, idant diedu ‘^.bol
ševikų” medžiotojai nueitų ten, 
kur jiems pridera.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war sav- 
ings stamps nuperka už cash Ėmei 
and (’o., 740 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Room 232, 2-ras 
augŠtas, virš Famous Clothlng 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 iki L

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas $100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $45,000.00. 

3% ant sutaupintų pinigų.

DR. M. HERZMAN

lidžiunt faerverkais vakar

RENGIASI MEST DARBĄ.

Bcž
vakare mirtinai apsidegino Še
šių melų amžiaus vaikas, E<I. 
Costello, 2941 W. 39 gU Nik 
vežtas į Jefferson parko ligoni
nę vaikas pasimirė.

Iškilmės ftoosevelto ir jo gatvės 
pagerbimui. •

35 So. Dearborn St. 
(lumpas Monroe) .

Kambarys 307. zrg « ~
VALANDOS 9 iki 8 LhlCfl(rO 
Nedaliomis 10 iki 1.

Pastaba Akinių 1
Duok išegzaminuoti savo akis išnaujo, 
ratu. Persitikrink, kad stiklai, kuriuos 
regėjimo.

naujausiu elektr 
vartoji, yra geri

apa-
dėl tavo

EGZAMINUOJA
DYKAI

/fe ' DR> EDMUND 
i J CHMIELINSKI

1174 Mitwaukec Avė.,
\\ Arti Division gatvės, ■

'O W.Wieczorka Aptickoj " 4
PRIIMAME AKINIUS PERTAISYMUI.

Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

AKIS

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jąs turite kokią vidurių ligą, kepeny, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojiiną STIPRUMO arba a- 
petito, koki gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėiusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

Duodu patarimus ir išegzaminuoju. t
C. T. DONOHOE, M. D.

36 Wset Randolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlio- 

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

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

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

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

.Gatvekarių ir elevatorių darbi
ninkai reikalauja didesnių 

algų.

Chicagai gresia naujas strei
kas. Tai gatvekarių ir elevato
rių darbininkų — motormanų 
bei konduktorių. Padrąsinti 
darbininkų laimiėjimaiis kitose 
pramoni jose, gatvekarių ir ele
vatorių darbininkai taipjau nu
sitarė prabilti. Praeitą ncdėl- 
dienį gatvekailiių darbininkai 
buvo susirinkę į savo auditoriu- 
mą prie Ashland ir Vau Burtui 
galvių, kur nutarta kreipties į 
elevatorių darbininkų uniją 
idant kartu įteikti savo reika
lavimus kompanijoms, ir, jeigu 
jos jų nepriims, kartu mesti

Gatvekarių darbininkai sako, 
kad gaunamomis algomis jie 
negali deramai užlaikyti savęs 
ir šeimynas. '

GAUJA UŽPUOLĖ DU NEGRU.

Penki pašauta, vienas sumušta, 
vienas užsimušė.

gauja baltveidžių

Charles ir James Jack- 
gyvenusiii 2029 \V. 13 

Užpuolė juos prie Bo- 
bey ir 13 gatvių. Pasekmėje 
to penki balliejli tapo sunkiau 
ar lengviau pašauti, James 
Jacksonas biauriai sumuštas, o 
jo brolis Charles, bėgdamas 
nuo plukusių persekiotojų, nu- 
isilaužč ^pnyiclų ir imt vielos 
pasimirė.

Riaušės* kilę delei sekamo. 
Prie Robey ir 12 gatvės dvi žy-

broliu
.šonu,

UžDARĖ NEMOKAMĄJĮ DAR
BO BIURĄ.

Fedcralės valdžios įsakymu 
tapo uždarytas nemoka- 
darbo parūpinimo biu- 

Priežastis ta, kad kongre- 
sisakęs paskirti reikiamų 
užlaikymui pinigų. Biu-

Ant RooscveJt Road — buvu
sio tvclvstryčio — šį vakarą ža
da būti didelių iški Imlių: de
monstracijų, spyčių, muzikos ir 
šokių. Tai daroma pagerbimui 
nuirusio pulkininko bei pažy
mėjimui jo atminčiai pavardy
tosios gatves. Iškilmes rengia 
tos gatvės biznierių asociacija.

Milda Teatras
, VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainy prlskaitoma ir 

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

m asai 
ras.

PAVOJINGA ŽAISMĖ.

karininkams.
uždarymas

biuro 
ras tarnavo daugiausia sugrįžu- 
siems

Fedlcralio biuro
tečiaus netur nieko bendro su 
Illinojaus nenlokanuioju darbo 
parupmimo biuru. Pastarasis 
veikia kaipir pirma kad veikė.

Georgikas Krūty, 3819 N. St. 
Louis gt. vakar tapo pavojingai 
pašautas. Gali būt mirs. Jį 
pašovė jo sesulė Ona, su kuria 
jisai žaidė pasieni, tėvo revol
verį, kuris, jie manė, buvo ne- 
užlaisytas.

RRAŠO TEISĖJO PAMAčlOS.

NUŠOVĖ NEGRĄ.

icija jieško moters — 
žudeikos.

ažįstama moteris - negre 
naktį ant vietos nušovė 

’ą Williams, taipgi negrą, 
ego. žmogžudyste turėjo 
amt La Šalie gatves ties 
“No. 5162”. Policija jie-

Nep 
vakar 
Julius 
ir pah 
vietos 
namu 
ško negro užmušėjos.

KUR JIE SURADO BOL
ŠEVIZMĄ!

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 S Morgan St, Chicago, iii

Gerni lietuviams žinomas per 16 me
tu kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

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

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

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

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—U ryto, tiktai

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

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

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Pons Herbertas Talcott’as, sc- 
krdtorius National Associates 
Company, nieku bildu nebegalįs 
susiirokuoti su savo nebesuval
doma... prisieka. Daug kartų 

- jisai jai sakęs, kad ji nertų jo 
-I raštinėn, o ji neklausanti ir gp- 

na.
Pons Talcott’as dabar kreipe-

Reakęingieji darbo unijų vadai 
vienijasi su samdytojais.

jis išduotų jam indžionkšeną ar 
ką nors tokia, kas sulaikytų jo 
prisiicką nuo lankymosi į rašti
nę.

GAVO MUŠTI, BET NEPASA
KO NUO KO. ‘

Ray Davidas, 1727 Fulton gt. 
andais gavo gerokai primušti, 

i taip, kad teko jį nugabeni į li- 
1 goninę. Vis dėlto, užpuolikų 

prieš streikuojančius nU.‘ji8ui ,le,lori išduo‘L PoMcij“ 
atytojus bei jų vadus, ku- 1>“U- tllr but- tur6s ‘^oteti.

(*jų namų statytojų uni- 
šininkai vakar viešai ap-1

Dv 
j U vii ’ 
reiškė, jogei jie eisią su samdy
tojais 
mų si 
rie reikalauja didesnių algų. 
Tie viršininkai — Joseph V. 
Mopcschi ir Frederick Bulley. 
Jiedu žada daryti visa, kad ne
palankus jiems streikuojančių 
darbiniųkų vadai butų išmesti

DR. C. A. LUNDE, 
spucijai.istas 

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

Patarimas nemokamas 
1088 Broadway, Gary, Ind.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

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

pratuštinti vietą
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosime už $325.tęs, kurį mes
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Vyriškų Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

Vyrą kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaiką siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančių žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotą siutą ir over- 
kutą $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Nedaliomis iki (i vai. vak. Sabalo- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

. S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago, II).

įsteigta 1902

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 4 
Telephone Haymarket 2544

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, j
Vaiky ir visų chroniškų ligų r 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9(j93 

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

Dr. M. T. Strikons
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tcl. Boulevard 1G0

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 365L AKUšERKaI

Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijo; 
hospitalėse ir Pasek 
m ingai’ patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III. x

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak I
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Pranešimai
Pastaba ataiunčiantĮeme draugijų 

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

— Redakcija

Brighton Park. — Brothers of 
Lithuania Building and l.oan Asso- 
cigtion metinis susirinkimas bus 
kelvergo vakare 3 d. liepos, kaip 
7:30 vai. vak. Liberty svet. 392a S. 
Kedzie Avė. Šdrininkai, visi malo
nėkite Imti laiku, nes yra daug 
svarbiu reikalu. —• Sekr. J. Gustaitis.

Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks seredoj, liepos 
2, J. Grigaličio svetainėj 1837 \\ėst 
14 St. Pradžia 7:30 v. vakare. Visi 
draugai prašomi susirinkti, nes tu
rime daug svarbiu reikalų.

— Org. P. Daubaras.

LTD. Kutą No. k laikys savo mė
nesinį susirinkimą liepos 2 d., 7:30 
v. vakre, (iro. černausko svet. 1900 
So. Union Avė. Visi malonėsit su
sirinkti, nes yra nutaria surengti 
šeimyniškas piknikas.

— Kašt. J. Vilta.

Soc. P. Lietuvių Skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks ketverge, 
liepos 3. M. Meldažio svteainėj, 
2212 W. 23 PI. Pradžia kaip 8 v. 
vakare. Nariai ir norintis įstoti 
prašomi atsilankyti laiku.

— Organizotorius.

Brighton Park. — LSS. 171 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus liepos 2 
<1. kaip 7:30 vai. vakare T. Maženio 
svet. 3831 So. Kedžie Avė. Yra 
daug svarbių reikalų, todėl drau- 
včs ir draugai, malonėkite būti lai- 
Icu. .. — J. Baltuškis.

Lietuvių Kliaučių Kliubo Savit. 
Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoje, 2 liepos, 7:30. vai. vakare, 
Liuosybės svet., 1822 VVabansia Ay. 
Draugės ir kliaugai, malonėsite atsi
lankyti. — Sekr. J. Kalpokas.

ASMENŲ J(EAKOJIM Al
PAJIEŠKAU savo dėdės Antano 

Šatkausko ir pusseserių šabanikių, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų miestelio. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote praneškite jų 
antrašus:

Bronislava Daknaitė 
5928 So. State St., Chicago, UI.

Pajieškau draugo Antano Dudie- 
no, malonėkit atsišaukti

A. Vilutis
4916,-4928 Bloomingdale Avenue, 

Pbone Albany 4210
Pajieškau Peter Galvanausko, kaip 

jus musų jieškojot buvot padavę 
adresą 22 So. Clark St., mes jūsų 
nerandam. Adresas

Peter Shidlo, 
4059 Gladys Avė., (’hicago, III.

Pajieškau savo vyro Jono Reinui 
lio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Titavėnų miestelio, pirmiau 
gyveno Passaic, N. J. Kas apie jj 
žinote malonėkite man pranešite už 
ką busiu labai dėkinga.

K. Reimalienė,
3426 N. Ridgeway Avė., (’hicago, III,

Pajieškau dviejų pusbrolių Juo 
zapo ir Jono Senienų, abu paeina 
iš Kauno gub., Vilkmergės pav.. Va 
danių sodžiaus.. Jie patys ar kas 
žinote malonėkite pranešti.

Joe Sėmėmis, 
2123 Corr Road Sioux City, Iowa.

JIEAKO DARBO
Pajieškau, darbo prie namų už 

gaspadinę Jauna moteris turi dvi 
mergaites.

Z. Grauslienė
1700 So. Union Avė., (’hicago, III.

RASTA-PAMESTA
PAMESTAS žiedas nedėlioj 29 d. 

Mildos beismente, jei kas radote 
malonėsit sugrąžinti po num. 727 
W. 17 Place Peter žilinkis atlipin
siu dešimt dolerių.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario, turi būti su 

valgiu ir elektros šviesa, vietoje nuo 
llumboldt Parko bile į kokią pusę 
tris mylios. Atsišaukit.

A. Vilutis
4906 Wabansia Avė., Chicago, UI. 

Phone Belmont 2698

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU dviejų laisvų it jau

nų merginų ant ruimo, už prižiūrė
jimą. Ruimas duodamas už DYKA. 
Atsišaukite taip greit kaip galima.

J. VVahish,
3121 So. Union Avė., (’hicago.

REIKIA DARBININKŲ

KEIKIA :ųjp*ginij mokytis opera- 
tors ant koun) ir kelinį, geriausios 
išlygos, gera inokesti.^ktike inokini- 
niosi. / sSL*

Bred*i & Rog$svKxy, 
833 Jacksoii Blvd., V Chicago.

Tol. Haymarkct 710

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
EARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
1NV ESTMENT ( O.

33<H So. Halsted Si., Chicago, III

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokeslis. Atsišaukite, 
Nailonai I eed Co., 900 \V. 181h St., 
Chicago, III.

REIKIA draverio kuris galėtų iš
važinė! su trokil duona ir turi mo
kėt kalbėt lenkiškai ir lietuviškai 
->u šioferio bosniais ii* bondsu už 
$500. Gera mokeslis, pastovus 
darbas.

Marozas Bros.,
4617 So. Paulina St., (’hicago, UI.

REIKALAUJAME PARDAVĖJŲ 3 
VYRŲ KAIPO PARDAVĖJŲ. PATY
RIMAS MUSŲ BIZNYJE NEREIKA
LINGAS. TURI BŪT VYRAS 25 ME
TŲ AMŽIAUS, GERAI PATINSTA
MAS CHICAGO.! E, GVARANTUO- 
JAME GERA UŽDARBI, GERESNI 
NEGU $35 | SAVAITE. ATSIŠAU
KITE YPATIŠKAI f ROOM 816 
FIRST NATIONAL BANK BUILD

ING, 68 W. MONROE STREET.. 
OFISAS ATDARAS IKI 8:30 V. V. 

KLAUSKITE JI. XV. ELMORE
GF.N’L. MG.

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

JOHNSON CIIAIR CO., 
4101 NOKTU AVĖ., CHICAGO, ILL.

REIKALINGI dailides dėl taisy
mo rakandų pastovus darbas gera 
mokestis.

Gladman Bros., 
832 Maxwel SI. Chicago

VYRAI

Mes turime keletą puikių vietų 
musų šviesioje dirbtuvėje patyru
sioms.

Bušclmonam

Kraštų apsiuvė'jams

Kišenių dirbėjams

Pirmiems beisteriams

Antriems beisteriams

Atsišaukite tuojaus į musų samdo
mąjį ofisą

BART SHAFFNEB
&

MARX
520 So. Wclls Str.

Jaunos moters

Norinčios išmokti gero ir gerai 
apmokamo amalo, gali įstoti į mu
sų nurodymo mokyklas.

VIENA PUSE arba VISA DIE- 
/NOS LAIKA.

Jus galite išmokti daug skyrių 
rankomis siuvimo, kaip tai

DIRBTI RANKOMIS SKYLUTES

ARM HOLE BASTING

NUDIRBIMA

EDGE TRIMMING

su 
PUIKIU APMOKĖJIMU LAIKE 

MOKINIMOSI

Vedę moters ras tą pusę dienos 
propoziciją puikia proga puse die
nos darlmi. Ateikite ir leiskite 
mums paaiškinti vienoje žemiau nu
rodytų vietų.

HARI’ SCHAFFNER & MARK 
52(1 So. XVells Str., 
1922 So. Halsted St., 

1313 N. \Vood St.

R EI KALINGAS darbininkas pirma 
rankis prie keksų kepimo. Turi 
mokėti visą savo darbą.

Vasilevski Rros.,
12247 So. Halslcd St., Chicago, III.

REIKALINGA merginų prie kam
bariu. $30 kambarys ir valgis. Atsi
šaukite i namo prižiūrėtoją.

Chicago Beaeh Ilotel, 
51st & Cornell Avė., (’hicago.

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

American Insulated VVire & 
Cable Co.,

954 VVest 21st St., Chicago, III.
REIKALINGA finišerių. fellerių 

taipgi rubberių prie rakandų.
Clemetsen Co.,

2414 VV. 20th St., Chicago, III. I _ J_
KEIKIA motery j ftirn i t ii re <li»*t>- 

tiive išniokt gero darbo, pastovus 
darbas.

Clemetsen Co., 
2414 W. 20 St. , 2 fl., Chicago.

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

4129 Emerald Avė., (’hicago, III. 
Phone Yards 1076

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA patyrusių moterų rinkt 

skudurus. Pastovus darbas. Gera 
mokestis.

Goldman
1017 Fairfield Avė, Chicago, iii.

1 blokas N. 12 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kepykla. VVest Si- 

dė.j, keptuvė dabartinėje vietoje 15 
metų daro gerą “\vholesalc” ir “re 
hiil” biznį Puiki vieta liculviams 
arba lenkams.. Savininkas nori pa
sitraukti. Atsišaukite laišku i Nau
jienų ofisą pažymėdami No. 2.3.

PARDAVIMUI ingiai pikčernė ar
ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreipkitės į

K. JAMONTAS, 
1739 So. Halslcd St., Chicago.

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

P. PranckcviČius
2006 (’analport Avė., (’hicago, UI. 

Ant antro aukšto iš užpakalio.

PARSIDUODA pirmos klesos 
duonkepykla su Iroku ir dviem ve
žimais. Biznis eina genu, išdirbtas 
per 10 metų, per tą patį savininką. 
Gera ateitis dėl pirkėjo. Atsišaukit.

S. Grolsky,
317 Orange St., Kenosha, XVis.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA LOKOMOBIL, sa

vininkas apleizdamas (’hieagą pali
ko ant musų rankų parduoti geriau
sio darbo 5 sėdinių, 6 nauji latrai, 
naujai parpentytas nauji helery ge
ram stovyj automobilius Parduosi
me pigiai, norintis pirkti atsišaukit 

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

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

PARSIDUODA dvi mašinos, viena 
žieminė kita vasarinė, už pusę kai 
nos, gero išdirbimo, 1 Packard, 1 
\Vhitc, gerame padėjime. Atsišauki 
te į 3238 So. Ilalsted St., (’.hicago.

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MĖNESI

UŽ $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas Ir fonografas. PUI
ŠĮ UNčl AME UZ DYKA. Priimsime 
I Ibertv Bonds.
WESTERN FURNTTURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdaru nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums roikia rakandų ite- 

praleiskite šio bargeno. Puikus 
IMayer Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
.okį teisingą pasiulijimą, viskas 
taip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
snringsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Resideneija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, UI.

RANDAI
Aid ramios ištaisytas su visais 

reikalingais rakandais su 2 kedėm, 
su veidrodžiu ir taip tolinus.' Gera 
proga vyrui padaryti sau gerą gy
venimą nieko nereikia pirkti tik 
randa mokėti, angliškai turi kalbė
ti ir atsakančiai atlikti darbą, atsi
šaukit tuojaus.

Medalio Saliune
3256 S. \Vallace St., tarp 33 gatvės

NAMAI-ŽEMĖ
40,000 akrų trąšios juodos žemes 

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

Frank Foldi, ('ore Sound Farms, 
634 Otis Bldg., Chicago, III.

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijo, arti prie lietuviškos para
pijos, 663-665 W. 18th St. Kreip
kitės prie

J. P. Rashinskis, 
3200 S. Ilalsted St., Chicago, III.

FARMŲ JIEŠKANTL
Tie kurie jieškote fermų yra ge

riausia vieta, lietuvių fnrmerių ko
lonijoj Wisconsine. Kurioj daugvhė 
gyveno ir visi yra užganėdinti. Ten 
j ra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų keliu, geležinkelių, gražiu laukų 
ir orte lietuviško miestelio, WOO1). 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- 
ri. Galite pradėti dirpti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta forma.

Daugumas musų žmonių yru iš- 
vnžinė.ia po daug valstijų, ir tin- 
I< atneš ii Esi 1*1 i’i ;• v i i vi o
n<“si»r:isile. kaip AVisconsine lietu-
viu kolonijoj.

Kbniskilo platesniu paaiškinimu 
tiesiog į Lietuviu Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu formų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la
pais.

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

NAMAI-ŽEMB
l'AUDAVIMt'l — Burgoln 4 aukš- 

tų ir beisemenlas, muro namas, ge
roje vietoje. Atsišaukite į

Frank II. Bicek, 
10(1 No. La Šalie Sl„ 'Iri. Malti 3004

Pi anršu Naujienų skaitą tojam, 
kas norit pirkti l'arma, geroj virtoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten Farmą ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a_ 
genią, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

WM. PILYPAS, 
720 W 120 St.. \Vcst Pullman, III.

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

formų yra geriausia viela, lietuviš
koj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. C.ia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų su daugeliu žuviu. 
Ir (labai* žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerj. 
Galit pradėti dirbti farmą su $100 
ir nėjusi! kaip turėsit savo farmą 
išmokėta. Ir mes duodame darbą 
ant formų katrie pirks formas ir 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilną preke ir imam lotus kaipo da
lį Įmokėjimo ant fannų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. (lądlauskas lietuvis direktorius. 
SANBORN COMPANY,

Engei River, VVisconsin.
~PA R D A VIMUIL~3301 Wood St., 

dviejų pamiliju cottage, priekis ir 
užpakalis (5x4) lotas 50xlfi5. Ga 
sas, maudynė ir tt. Išmokėjimui. 
Bargenos už $1600.00.

McDonnelI System, 
2630 \Vcst 381h St. Chicago.

ANT PARDAVIMO arba išmainy
mo šluba — barnė ir didelis plytų 
16x34 pėdų vištnamis $% aukšto, 
ant 111 St. ir Lowyer Avė.. Mont 
Greensvood st. car. Tel. Central 1377

FARMOS
Pradirbtų farįnų nuo $1000 ir aug- 

šlyn ant lengvų išmokescių 10 melų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir tt. ant lengvų i.šim-Lesėių. 
Mainom miesto namus ant formų 
anikokioj vietoj Amerike. ’l'krai 
bargenaii.

M. J. Augulis,
313 Marųuette Bldg., 110 So.

Dearborn St., Phone Randolph 5757

DIDELIS BARGENAS
5 akrų farmą, arti Chicagos, arti 

visokių didelių dirbtuvių ir arti ge
ros transportacijos. Derlinga juoda 
žemė. Jus galite būti neprigulmin- 

i gas ant tos žemės. Del informaci- 
i ju rašykite, telefonuokite arba atei
kite pas

Paul P. Baublys, 
Room 10 — 106, N. La Šalie Street, 

Tel. Main 2013.

PARDAVIMUI namas Brighton 
Parke, su dviem lotais, 2 karves, 
šienas už dyką. Galima laikyti, 
kiaulių, žąsų, ančių, vištų kiek no
ri. Atvažiuokite vakarais nuo 5 iki 
10 vai. vak. , .

P. Riškus.
28.37 So. Emerald Avė., (’hicago. 

1-mos lubos iš priekio.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
ves,tinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

IL O. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 W. tyonroe St., Tel. Central 8830

STOCK’AI—šeROS.
LIBERTY BONDS

Mes perkame liberty bonds ir ka
rės taupinimo stempas nors ii* ne- 
pabaikti mokėti, mokam grinus pir 
nigus.

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

MOKYKLOS

V/J

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriat 
sius kirpi’no-designing ir siuviin< 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiČ 
ką patyrimą kuomet jus mokysite

Elektra varomos mašinos mus» 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečiami aplankyti t 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bl 
le madą knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F- Kaanicka. Per (lėtinta
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. IlalHted Ht.. 2 107 W. M*- 
dison. 1850 N Wells »t.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Patronų Kirpimas. De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Dildomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkg

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

iVloKiuaiiiu. tttigiisaoft u HeiuvisMO.- 
kalbų, aritmetikos, knygvedystfis 
stenografijos, lypewriting, piikiybir 
leisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel 
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomilos, pilietystes, daiiiaraiya 
lės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt< 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:31 
3106 So Halsted St Chicago. 10

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

TRI-CITY RARRER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 Wcst

Mudison SI., Chicago, UI.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS ____

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS.

Valdyba 1919 metams:

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

Vice pirmininkas Dom. Žutautas,
1.502 N. Wood Street.

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 
1839 Wnbansin Avė.

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

Just. Anlanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

II. Rnusklniutė, kont. rašt.
1652 Wabansia Avė. 

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhnuer, dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS. 

Valdyba 1919 metams:

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street

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

I’rot. sekr., Jonas Sereikis,
960 Jenne Street

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

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

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 809 Albert Street
M. Songaila, 653 Market Street

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

Teisėjas Antanas Bubele, 
313 Quincc Street

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

Durininkai:
N. Janavičin, 611 Market Street 
lien. Kančius, 274 N. Chicago St.

IIARVEY, ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:

Pirmininkas Alex Lemesh,
155 and Vincennes R., Rox 88, 

Phonix, UI. 
Vice-pirm. Kazimieras Norwicb,

15520 Loomis Av., Harvey, III. 
Protokolų Rašt. Antanas Bernotas,

191 _ 11571h St., Harvey, III. 
Finasų Rašt. Mykolas AValenta.

553 — 155th St., Phonix, III. 
Kasierius Alex Maeikas,

526 — 154th Place. Phonix, III.
Kasos (liovėjai:

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

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

Maršalka Petras Delba,
15815 Carce Avė., Harvey, 111.

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

Jnun. Liet. Am. Tautiško Kliubc 
valdyba 1919 metams:

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

K. Kunea, Vice-pirm.,
3126 So. Lowe avė.

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
3422 So. I.owe avė.

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

J. Žilvitis, ižd- 
t ’ 841 W. 33 st.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

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

K. PaŠakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 St.

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

A. Norbutas, finansų raštininkas,
27 E. 102 Place.

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

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

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, Wis.

II. Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin. r*sii*l< A. v e. 
Juozas Sokelis, iždo glot>.

1934 Cnce Avė,, Bnclnc, Wis, 
Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street
Vladas Bielskis, Organiz..

267 Milvvaukee avė.
J. N. Pult, Daktaras Kvnt.

165 Main Street 
Metiniai komitetai Vi. Bielskis ii 

Juozas Vaičiulis.

DRAUGIJOS
LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPIMO KLIUBO.

Valdyba 1919 nie^ainK:

N. VVilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas UŽubalis, pirm, pageli).
2911 W. Adams St. 

Fabijonas Striško, nut rašt.,
4255 Richmond St. 

Vincentas Manikas, F’in. rašt.
2839 W 401 h St. 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 W. 161b St. 

Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svet., 3720 W 
llarrison St.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avt 

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Bobey St. 

A. Maželis, nut. rašt.
731 W. 18 St.

F. Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Ilalsted St. 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrą su- 
batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

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

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

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

J. Rasimas,, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 ITamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 VVnbansia Avc. 
kaip 7:30 valanda vakare.

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

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. 10th st.

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

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

Kaz. Tūlis, Turto rašt.,
719 Alabama Avė.

Mot. Benionis, Iždin.,
1424 So. llth St.

Fr. Jcsinskas, Iždo glob.,
1626 New lersey avė.

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erie avė.

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

DR-TCS MEILES LIET, AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO, ILL.):

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

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morgevich, prot. ra.Štinink..

1923 S. Union Avė., Cicero, III 
Izidorius Wedeekis, fin. rašt.,

555 W. 14th St. City.
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius. kasos apirkunas, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Gco. M. Chernauckas, antras marš.. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.
CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 

APŠVIETOS DR-JOS VALDYBA:
Valdyba 1919 metu:

Agota Kaminskienė, pirm..
1436 So. 48th Ct., Cicero, III. 

Juozapas Takazauskas, Vice-prez.,
1404 So. 48 Ct.. Cicero, III.

S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt.,
1302 So. 50th avė., Cicero, III.

V. Shileika. Fin. sekr.,
1409 So. 49 avė., Cicero, III. 

M. Bartkienė, Ižd.,
1500 So. 48 Ct.. Cicero, UI.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitč, 
1334 So. 48 avė., Cicero, U].; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė., Cicero, UI.; 
J. Marazas, 1530 So. 49 avc., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka,

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

1225 So. 50 avė., Cicero, UI.

LIET. M Y L. DR-STfiS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 st.

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

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

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

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

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

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

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

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th Street

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.
CHJCAGOS LIETUVIŲ DARBININ- 

KŲ TARYBOS 
Pidomasis Komitetas

A. Pctvutis. pirmi n i ntcn<«
3343 So. I,owe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
1G17 N. \Vinchester Avė.

J. Degutis, sekretorius
2228 Coblenz St.

Komiteto nariai:
P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 381h PI.
J. Vi Jis. 2538 Frank fort St.
J. Briedis,

DRAUGIJOS
DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 

LIETUVOS.
Valdyki 1919. metams:

Ed. Čepulis pirmininkas,
4028 So. Artesian Avė. 

Kl. Laudanskas pirm, pag.,
1136 So. 48 Ct., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nut. rašt.,
2351 Cusler St.

Frank Micklin, turtų rašt.,
2820 W. 40 St.

Sam Venckus, kasierius, 
4121 So. Sacramento Avė.

A. Selemonaviče, apirkunas ligonių 
1823 So. l’eoria St.

Susirinkimai atsibuna antra ne- 
drldienį kiekvieno mėnesio, 1-mą 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St.

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
1812 W. 15th SI Cicero, III.

V Prusis, pirm, pageli),
1649 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

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

J. Katilius, Kasierius, 
1685 Milwaukec Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Valdyba 1919 matams:

Pirmininkė M. Dundulienė, 
. 1915 So. Halsted St

Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė
2252 W. 22nd St.

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė,
2928 W. 401h PI.

Finansų raštininkė J. Jazaviticnč, 
3125 W. 381h St.

Iždininkė P. Balickienė 
3543 So. Union Avė.

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

3313 Union Avė.
Knygė S. Stasiukytė, 

3239 Emerald Avė.

T. I). M. L. BROLIŲ IR SESERŲ, 
KENSINGTON, ILL.

Valdyba 1919 metams:
Prcz. D. Shatkus,

213 E. Kensington Avė.
Vice.prcz. Jonas Wilkas

206 E. HGth St.
Iždininkas W. Markauskas,

355 E. Kensington A^e?
Prot. Rašt. F. Grigula,

10149 So. \Ventworth Avė.
Turtų Rašt. W. Dargis 

10520 So. State St.
Norintis prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
dwillb svetainėje, 341 E. Kensh)g- 
lon Avė., Kensington, UI.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
Valdyba 1919 metams: 

Priminninkas Juozapas Rūta, , 
3131 So. Emerald Avė, 

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

Nut. rašt Kazimieras Demercckis 
3327 So Wallace St 

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

Knygų globėjai: 
Feliksas Ardriauskas 

3424 So. Union Avė 
Antanas Burba, 2947—W. 391h St 
Antanas Shimkus 

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis 
\ 819 VVest 35th St.

 /
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

SAVITARPINES PAŠELPOS. 
Valdyba 1919 metams.

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

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

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 Wabansia Avė.

K. Navakas, iždininkas,
1737 N. Winchester Avė.

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

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

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

J. Dauginai, maršalka.
A. Montvilas, daktaras kvotėjas. 

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedčldienis kiekvieno 
mėnesio Žwiązcd Polek svet., 1315 
N. Ashland Avo.

Ka-tik išėjo iš spaudos 

Dilgio

Mulkiu Apaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulj, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika* 
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė- 

gavę.

Kaina 15 centą.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.
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