
JUL 11 W19

First L i t hu a ni a n Daili) i n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephonk Cakal 1506

First L i t h u a n t a n Daili) i n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

phone Canal 1506

Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje

VOL. VI.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Mattcr Mareli 7, 1914, ai Ihe PoM Office of Chicago, III., under Ihe Act of Mareli 3, 1879.

True translation filed wlth Ihe poM-master at Chicago, III. July 9, 1)19 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917

Talkininkai rems Finlandlja jei 
ji kariaus prieš bolševikus
W1LSONAS SUGRĮŽO

Vadina taiką teisingą

Senatas mano tuojaus ratifikuoti taikos 
sutartį

TALKININKAI REMS FINLAN 
DIJĄ PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Prižada pagelbą, jei Finlandlja 
užpuls Petrogradą.

svetainėj, “ši y
ka”. pridūrė jis. “kuri, jei gali
ma bus užhaikyti, išgelbės pa
saulį nuo bereikalingo kraujo 
praliejimo. Didžiausiu darbu

Pirmas Lietuvių Dienra&tis Amerikoje

Chicago, UI., Sereda, Liepos-July, 9 d., 1919 Price 2c No. 161

tinas sąlygas. Tas pranešimas Daug policijos tapo suorgani- 
bus atsakymu į Austrijos nottų'zuota panedėlyj palaikymui tva 
tame dalvke. Atsakymas bus 

tr *

draugiškas.

True '.rnnsIMinn filed whb Ihe post- 
mastrr at Chicago, III. July 9, 1919 
«s reųiiircd by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos nącionalis susirinki- ■ 
mas šiandie svarstys sutartį.

BASEL, liepos 8. — Iš Wei- 
mar pranešama, kad bilius ra-Į 
lifikavimui taikos sutarties šianl 
die įteiktas Vokietijos nacionalio 
susirinkimo konstitucinei komi 
sijai. Seredoj ratifikavimą svar
stys visas susirinkimas.

True translndnn filed with Ihe u<” 
" mastei’ at Chicago, III. July 9, 1919 

1 as recjuired bv the ari of Oct «. 1917
AMERIKOS MAJORAS VALDO

RYGĄ.

■----- ------------ M--------------
Teisėjas paliuosuoja, bet proku 

roras — ne.

grįžau su širdim pilna entuziaz
mo, krid panaudojus savo įtek
mę į jus, kad taika birtų užlaiko
ma.”

PARYŽIUS, liepos 8. — Ta
ryba penkių šiandie užgyrė pie
ną bendros atakos ant Petrogra
do Finlandijos kareivių ir KoL 
čako spėkų.

Suv. Valdliju, Anglijos, l'ran- True translation filed with the nost- 
.. ... ... . master i! Chicago, III. July 9, 1919cijos fa* Italijos kartinėms atašė as reųuired by the act of Oct. 6,1917 

Helsingforse pasiųsta bendra Į REPUBLIKONAI PLENUOJA 
nota, paliepianti jiems remti 
Finlandijos valdžią, jei ji sutik
tų išpildyti admirolo KolČako 
prašymą pagelbėti jam kampa
nijoj.

Amerikos majoras šiandie yra 
kariniu komanduotoji! Rusijos 
Baltiko uosto Rygos. Juo yra 
majoras Dawley iš Suv. Vaisi, 
armijos. Pulk. Tallents iš Ang
lijos armijos yra kulkiniu Ry
gos gubernatorium, kol neat
vyks premjeras Ulmanis.

RATIFIKUOTI SUTARTI | 10 
DIENŲ.

Bet padarys tulus susilaikymus.

Trtie Iranslntlon fllcd with !!:«• pnst 
master at Chicago, III. July 9, 19f9 
as requircd by the act of Oct. 6. 1917

Nelaimimai Italijoj
True translation filed with the post- 
maslvr ai Chicago, III. July 9, 1919 
as rrųuired by the art of Oct. 6, 1917

PREZIDENTAS WILSONAS 
SUGRĮŽO.

WASIIINGTON, liepos 8. —

rkos. .Ii buvo sudaryta iš demo
bilizuotų kareivių ir darbinin
kų. Čia nėra tikros valdžios, nors 
pumuinuliai prilekiąs palaiko 
kontrolę.

uos kaiip yra Moabit kalėjime, 
be jokio apkaltinimo prieš jį ir 
užlaikomas kaipo paprastas ka
linys. Gal bu| kad tai keistas 
išsireiškimas kaip dėl valdiniu-

Nušovė du

NFAV YORK, liepos 8. - Ge
orge Washington atplaukė prie- 
plankon 3:10 vai. po pilt. Pr< zi- 
dentas Wilsonas stovėjo ant til* 
to, kartu su savo pačia ir jo gy
dytoju admirolu Grayson. šyp
sodamos ir modamas, pripaži'- 
nimui sveikinimui minių.

NEW YORK, liepos 8. — Ly
dimas karinių laivų eskadros, 
vežantis iš Francijos preziden
tą Wilsoną transportas George 
VVashington praėjo kvarantaną 
ir įėjo New Yorko uostau 1:30 
vai.

Kada jransportas plaukė pro 
šalį Hancock forto, pradėjo šau
dyti kanuolės sali litavimui pre
zidento. Už 10 minutų atsiliepė 
fortai Hamilton ir Wądsworth. 
švilpimas uosto laivelių kėtė di-

pasitikėjimas, kad jie galės gau
ti didžiumą senato pritarimui 
susilaikymams apie tautų lygos 
santarvę, priveiKė juos šiandie 
svarstyti naują pieną veikimo 
apie taikos sutartį, kurią jie gaus 
iš,prezidento ketverge.

J naują programą įdina grei
tas veikimas taikos sutarties 
dalyke ir galutinas ratifikavi
mas su susilaikymais bėgyje de
šimties dienų. Republiikonai 
no, kad jie gaus užtektinai 
sų, kad tai padarius.

Ratifikavimo rezoliucija

KALĖJIMAS MAISTO 
KAMS.

LUPI-

Generalis streikas Neapolyj.

nul

inis

LONDONAS, liepos 8. — Iš 
Rymo pranešama, jog karalius 

Viktoras Emmanuelis Išleido 
dekretą, kad maisto lupikai a- 
Irityj bus baudžiami 10,000 li
rų ir priteisiami nuo 3 mėnesių 
iki 3 melų kalėjimam Neautori
zuoti parduodantįs maistą tar
pininkai taipgi aplaikys- tą pa
čią bausmę.

Žinios sako, kad generalis 
streikas tapo paskelbtas pane-

Prezidentas ir jo žmona stove 
jo ant .tiltelio, kada laivas pama
ži plaukė uostau linkui Ilobo- 
ken prieplaukos, lydimas nai-

lankymui visuose prieštarauja
muose skirsniuose tautų lygos 
įsantarvės, įskaitant Amerikos 
td:sę spręsti apie immigraciją, 
muitus ir kitus naminius klau
simus, palaikymą Monroe dok
trinas ir atsakymą priimti skir
snio X parėdimus.

Jei republikonai priimtų šią 
taktiką skaltinimo greito veiki
mo taikos sutarties dalyke, jie 
pastatytų demokratus senate, 
taipjau ir prezidentą į labai nc- 
spragų padėjimą.

icsančių miesto pakraščiuose 
sankrovų, minlios bandė pašė k- 
ti vidurmiestį, bet to neprileido 
policija, kuri užėmė visas d'ides- 
niasias gatves.

Palermoj policija areštavo 
•100 buvusių kalinių, kurie esą 
kaljli už daugelį sumišimų nedė-

DARBININKAI REKVIZAVO
MAISTĄ. /

FLORENCE, liepos 8. — Dar

kusių pasveikinti laivelių. Tran
sporto tvarkiiai buvo apgulti 
grištančių kareivių, kurie kryk
šta vo ir mojo savo kepuraitė
mis.

Tme translnltnn filed wi h the pnst- 
master at Chicago, III. July 9, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Taikos kongrese
LEIS

True translation filed wltn Ihe post- 
mastei’ ai Chicago, III. July 9. 1919 
M reųulred bv the art of Oct 6. 1*>17

WILSONAS VADINA SUTARTI 
TEISINGA.

DARYTI SUSINĖSIMUS 
SU VOKIETIJA.

Bet politinė cenzūra pasiliks.

- Ta-

4Ji išgelbės pasaulį nuo kraujo 
praliejime/*, sako prezidentas.

NEW YORK, liepos 8. — Pre
zidentas Wilsonas ir jo partija 
6:46 vai. šįvakar išvažiavo spe- 
epajiu traukiniu iš PcUnsylva- 
nia stoties į Washingtoną.

PARYŽIUS, liepos 8. 
ryba penkių nusprendė panai
kinti komercinę cenzūrą ant su
sinėsimų su Vokietija kartu su 
nuėmimu blokados. Tas nuos
prendis nepaliečia cenzūros po-

Austrija galės įstoti lygon.

PARYŽIUS, liepos 8. — Tary
ba penkių šiandie nutarė prane
šti Austrijos delegacijai, kad jų 
valdžia ims priiimta tautų lygon

NEW YORK, liepos 8. — “Su
formulavimas taikos sutveria 
naują darbą”, pasakė šinandici 
prezidentas VVilsonas Corniegie kaip tik ji išpildys niekurias bu-

vizavo čia gyvenančio amerikie
čio Edsvard Self namines reik
menim, palikdamas vien užtekti
nai užlaikymui šeimynos.

Tas padaryta prisilaikant dar- 
biečių taktikos, kurie darė pla
čias rekvizicijas. Prefektas už
tikrino Self, kad valdžia atly
gins nuostolius, jei pats komite
tas neužmokės jam.

Nedėlioj Florence buvo gana 
ramu ir sankrovininkai pasiimu 
dojo šventadieniu, kad uždarius 
įsavo sankrovas, prisiibijant jų 
lavorų rekvizavimo. Viskas bu
vo uždaryta, apart barzdasku- 
tyklų ir veikė keli vežėjai.

Visos ,'slankrovos panedėlyje 
buvo pilnos piguminų gaudyto
jų, kurie bandė pasinaudoti pa
lieptu nupiginimu kainų. Dau-* 
gelis sankrovų dar prieš vidur-( 
diienį išpardavė visus savo ta
voms.

r» ne IranslaHon filer! \vith Ihe pnsi- 
, maste!’ ai Chicago, III. July 9, 1919 
Į as i ( (|iiire<l b.\ the a< l of Oct. G, 1917

Talkininkai išsi 
dalins Turkiją

Le Temps paskelbė slaptą sutar
tį tarp Francijos, Anglijos ir

. Italijos. ,

WASIirN(H\ON. liepos 8.

Paryžiaus Le Temps išspausdi
no tekstą slaptos sutarties tarp 
Anglijos ir Francijos apie išsi- 
dalinimą Turkijos, kuri buvo 
pamatu tarybų rišime artimųjų 
rytų klausimo.

Sutartis, kaip ji paskelbta, nu 
šviečia nesenai padarytą prernie 
ro Clemenceau užreiškimą, kad 
galbūt reikės šešių mėnesių, kad 
užbaigus Turkijos klausimo ri
šimą.
.Išpradžių buvo sutartis tik apie 
Anatoliją, pasiūlyta Francijos 

ir pasirašyta Francijos ir Ru
sijos. Po to sekė Angli jos-Fran- 
cijos sutartis abelnai apie Tur
kijos teritorijas. 1917 m. buvo 
pasirašytu trečia sutartis. Ją pa-

1 
4Italijai duota Smyrna.

Po St. Jcan de Mauriennc su- 
sirinkimoš sušaukto Anglijos 
valdžios iniciatyva, memoran
dumas, datuotas rugp. 21, 1917 
tapo apsimainytas tarp Anglijos, 
Francijos ir Italijos. Italija pri
ėmė Anglijos-Francijos susita
rimus ir iš savo puses išgavo du 
zonus, vieną “žalią” zoną ir ki
tą zoną “C”, kas suteikė Itali-

ir Adalia apygardas. Susitari
mas apie Arabijos puslausalį ir 
Raudonąsias juras buvo praplė-

Anglijos-Francijos-I talijos su

Ii nuo susitarimo su Rusijos vai

Francija autorizavo Graikiją u- 
žimti Smyrną, o kartu su auto- 
rizavimu užnunima Graikijos 

aneksavimo tos apygardos.
Tekstas 1916 m. sutarties ta

po pasiųstas Paul Cambon kliš

Reikalauja specialių gvarantijų.

sake gegužes 15 d., reikalauda
mas specialių gvarantijų, kuris 
duota jam tą pačia diena.

Du aviatoriai žuvo.

HAVANA, Cuba, 4iepos 7. •— 
Du Kubos aviatoriai žuvo šįryt, 
kada jų aeroplanas nukrito liep 
snose. ’

Šiandie
Liuosybės svetainėj, 1822 
\Vabansia Avė. d. P. Gri
gaitis skaitys referatą te
moje Rusijos bolševikai. 
Rctngia IJetuvių Socia
listų Apšvietus Kliubas. 
Pradžia lygiai 8 v. vak.

mas sutiko paliuosuoti William
D. Hay\vood už kauciją, kol au-jko, bet taip ištiktųjų ir yra Vo- 
gšlesnysis tid/smas galės peržiū
rėti jo apeliaciją. Bet distrikto 
prokuroras Clync jau 12 sykiu 
atmetė kauciją už Hayvvoodą. 
Pagalios atlšaukta į teisėją Als- 
clmler, bet ir po lo UJIyni' pas
kelbė, kad jis nepriims kaucijos
nuo milionieriaus socialisto Br- kabineto ir nacionalio susirinki 
oss Lloyd. Teisėjas išneš savo Į nio ir kita valdžia — Noskės, 
nuosprendį kięk vėliau.

kidlijoje.

Dvi valdžios.

Viskas atsitinkantis dabar Vo 
kietijoje parodo, kad čia yra 

dvi valdžios — viena civilė ir 
parlamentarė valdžia Ebeiito,

True truukndon filed with Ihe post- 
mastei’ ai Yhicago, III. July 9, 191.) 
is rc(|iiirea by the net of Oct. 6,1917

Noskes sauva
liavimas.

karės stovių ir lettre de cachct 
(slaptų paliepimų)- Kuri iš jų 
yra tikroji valdžia ir kuri yra 
stipresne?

NOSKĖ AREŠTAVO ANGLŲ 
KORESPON PENTA.

Valdžia liepia jį paleisti, bet 
Noske atsisako.

BERL1NAS, liepoš®5. — Lon
dono darbiečių laikraščio He-

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris Mucrier vėl specialej telegra
moj iš Weimer reikalavo paliuo 
savimo Price. Daugiau lo, res
publikos pivzidentms El)erta> 
užsistojo už Price, bet veltui 
Nosike nenusileidžia. Prokuro
ras protestuoja, kad jiis nelur 
apkaltinimo prieš Price, kad ji: 
niekuo nenusidėjo prieš Vokie
tijos įstatymus ir kad yra nele 
galiu dalyku laikyti jį kalėjime

Noske nieko nepaiso. Proku
roras pasiuntė Moabiit kalėji 
man paliepimą tuojaus paliuo

kai’ lapo areštuotas be jokio va
ranti) Vokietijos karines vald
žios. Jis turėjo Anglijos pasportą' šuoli Price. Paliepimą bcpildan' 
ir speeialį Vokietijos leidimą.ku ateina kitas paliepimas nuo No 

korespondentams ske, kad Price vis dar butų lai 
nepaliečiamybę.

liepia paliuosuoti

ris suteikia 
Vokietijoje

Kabinetas

Weimer, gavęs žiKabinetas 
nią apie anglo areštavimą te
legrafavo užrubežinių nukalu 
ministerijai Berline, kad Price 
butų tuojaus paliuosuotas. Po 
telegrama pasirašė užrubežinių 
reikalų minislcris llerman 
Mueller. Kili augšti valdinin
kai taipjau užtikrino, kad ang
lus tuojaus bus paliuosuotas.

Tečiaus Price netapo paliuo- 
suoltas. Karės ministeris kores
pondentams įteikė sekamą pra
nešimą :

“Price tapo areštuotas iš 
priežasties jo politinio veiki-' 
mo Vokietijoje. Vokietijos val
džia neturi jokio ypatingo inte-1 
reso Price, negi nėra užintere-! 
suo’la pasiųsti ji kalėjiman .Ry
to ryte dalykas bus svarstomas 
paliestųjų valdininkų ir Price, 
kuriam bus duota pasirinkti: 
vieta už Vokietijos, į kurią jis 
galės vykti. Noske nesiprieši
na ‘korespondentų pasiuntimui 
los žinios Anglijon, bet jis per- 
sergsti, kad Anglijos valdžia1 
(turi teisę reikalauti, kad Price 
butų išduotas jai”. l(

Matydami toje notoje įžei
džiančias pastangas priversti 
juos, tylėti korespondentai tuoj 
mflarė pranešti savo laikraš
čiams apie areštavimą Price. 
Noske grasindamas pasikviesti 
anglų teismus išleiisinimui savo 
grynai miiliatristinio arešto, 
kaip sako korespondentai, pa
darė tą dalyką internacionaliu 
klausimu.

Visiškai priešingas

komas po areštu. Palinosuota 
Eberto valdžios, Anglijos žurn; 
listas yra laikomas 
Noskės valdžios.

Mooney streiką

C'hicagos kliaučiai streikavo.

Noskes

iš kalėjimų.
Noske laiko 
kad jis vedė propagandą tarp 
anglų kareivių Rusijoj, — kal
ninius, kuris negali apeiti Vo
kietijos valdžios.

Price sako, kad 
jį kaltindamas,

Dar vis nėra jokių žinių kiel 
darbininkų dalyvavo streike u 
Mooney. Kapitalistiškos preso 
agentūros nepraneša apie tai jo 
kių žinių, tarsi niekas ir nedaly 
vavo streike.

Chicagoje iš pasiekiančių mm 
žinių, streikas nepavyko. Je 
kur darbininkai sustreikavo, ta 
J k savo noru ir kartulis priešai: 
paliepimą unijų valdybų.

Daugiausia prie streiko prisi 
dėjo kriaučiai. Kada jtžvaka’ 

prasiplėtė žiniil, kad vienos Har 
Schaffner įie Marxo dirbtuvė 
darbininkai sustreikavo, tuo 
prie streiko prisidėjo ir kito 
idiirbtuvės darbininkai. Vaka’ 
gi, paskutinę streiko dieną, pri* 
streiko prisidėjo ir kitos Hart 
Schaffner ir Marx diiR|!uvės 

nors kitose dirbtuvėse darbiniu 
kai sustreikavo tik po jjiict, tai 
gi tik kelioms valandoms.

Prie streiko prisidėjo vaka1 
ir Kuppenheimcr kriaučiai. Sus 
treikavo ir kelių kitų kriaučit 
įstaigų darbininkai.

Visame streike matyties nesu 
sutarimas. Darbininkai parodė 
kad užjaučia Mooney ir noria) 

streikuoja jo apgynimui, be 
kad nėra kas tikrai norėtų ves 
ti streiką, tai jis ir pasekmingi 
negali būti.

Darbininkali turėtų geriau pri 
sirengti sekamam strekui Dar

“Pamatysimų, kuris stipres
nis, valdžia ar Noske?” tokį iš
šaukiantį pranešimą padarė vai, nepastovus šiandie; ryto giedra; 
dininkas kalbėdamas apie Phi- nedidelė permjatfna tem'perafti- 
lip Price, kuris jau keturios die- roj.

Išdalies apsiniaukę ir galbūt

streikieriu
MUŠEIKOS UŽPUOLĖ STREI- 

KIERIUS ARGOJE.

Du streikieriai nušauti, 9 sužei
sti Copn J’roducts Refining 
Co. mušeikų.

Vakar po piet esančiame šalę

nu-
, o 9

kruvinas susirėmimas tarp Corn 
Products Refining C. sitreiikierių 
ir kompanijos pasamdytų mu

šeikų. Du streikieriai liko 
šauti prie dirbtuvės vartų
žmonės, jų tarpe du vaikai, ta
po sunkiai sužeisti. Vaikai bu
vo gana toli nuo susirėmimo vie 
tos, bet ir juos pasiekė mušei
kų kulkos. Du žmonės tapo pa
šauti aptiekoje, kada mušeikų 
kulkos pataikė j aptiekos lan
gus.

Pereitą savaitę darbininkai 
pareikalavo pripažinimo uni
jos ir paskyrė panedėlį, kaipo 
paskutinę dieną kompanijos at
sakymui. Bet didžiulė kompani
ja netik kad atmetė darbininkų 
eskalavimą, ImII tuojaus atsiga- 
)cno visą vežimą šautuvų, prisi- 
;amdė mušeikų, kuriuos pava- 
linta specialiais sargais ir jais 
ipstate visą dirbtuvę. Dirbtuvė 
yra 'miestelio pakraštyje, .‘apt
verta štakietais ir sudaro s'ftvo

šįryt prasidėjo streikas. Veik 
visi darbininkai sustreikavo, 

štrmklaužiauti pasiliko tik sau- 
jalė pačių tamsiausių darbinin
kų. Bet streikieriai ir juos no
rėjo patraukti prie streiko. Jie 
)Mulatė apie diiibituvę pikietus 
r ramiai kalbino streiklaužius 

mesti darbą. Viskas buvo ramu 
iki popiet. Bet matyt, kad ra
mus streikieriu kalbinimas ne- 
orisidėj u šių prie streiko, turėjo 
pasekmių, kad mušeikos pradė
jo kabintėes prie streikieriu ir 
urnai be jokios priežasties, 
pradėjo šaudfi. Du mirtinai 
pažeisti darbininkai krito prie 
lirbtuvės vartų. Streikiierįai su
judo, pradėjo rengties ginties, 
mušeikos gi pasislėpę už tvoros, 
nesiliovė šaudyti, taip kad nie
kas nė ant gatvės negalėjo pasi
rodyti. Net ir namuose pebuvo 
saugu būti.

Pasislėpė už medžių ir tele
fonų stulpų darbininkai irgi pra 
Įėjo mėtyti į mušeikas akmeni
mis, o gal tūli ir šaudyti. Mu
šeikų šaudymas tęsėsi iki vėlaus 
vakaro. Tad vėliau gal dar dau
giau krito darbininkų.

Kompanija Inoj uždarė var
tus ir streiklaužių daugiau nebe 
leido išeiti. Belo pasikvietė dar

riuos parupono Summit polici
jos) viršininkas.

Kompanija ramiame laike vi 
suomei turėdavo savo “polici
ją” - mušeikas.

Pirm kelių metų ten irgi bu
vo streikas, ir taipjau kompani

ja prievarta bandė sulaužyti 
streiką ir leido mušeikoms už
puldinėti stroikierius. Miestelis 
yra mažas, o kompanija yra na
riu didelio trusto, tad ką ji nori, 
tą ir daro, Darbininkai gi dau- 
giaįusliai ateMai-ėslavai.

Mį 'ž i d ife
4; Jp... ■ . fiįįižiiiiij
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Anton Cechov Vertė K. A. atsigrįžo, visas nutirpo, pama

tęs notariusą, paraudo, paskui

@0

Neturint kas veikti
Nikolui Andreevič Kapitono- 

vus, notarius, pavalgė įlietus, 
surukę cigarą ir nuėjo į miega
mąjį kambarį pasilsėti. Jis at
sigulė, uždengė veidą, kad ap
sigynus nuo uodą, bet užmigti 
negalėjo. Svogūnai jam taip 
degino vidurius, kad apie mie
gą nebuvo galima nei mąstyti.

Nr. šiandie man nebus ga
lima užmigti, — nutarė jis, ap
sivertęs kokius penkis kartus 
nuo vieno šono ant kilo. - Ge
riau skaitysiu laikraščius.’

Kapilonovas atsikėlė iš lovos, 
užsimetė unl savęs ploščių ir po 
pančiakų, be pantaplių, ųuvyko 
į savo kambarį pasiimti laik
raščių. Jis suvis nenujautė, 
kad kambaryj laukia jį scena, 
kuri buvo daug indomesnė už 
visus laikraščius!

Kuomet jis peržengė slenkstį, 
prieš jo akis stojosi tokis pavei
kslas: ant divono, pusiau gulė
dama. ilsėjosi jo pati Ona, apie 
trijų dešimčių trijų metų si*- 
nuino moteris; jos poza buvo 
panaši į tą pozą, kurioj yru 
piešiama besi n liudijanti gyva
tėmis Kleopatra. O prie jos, 
ant vieno kelio atsiklaupęs, 
murksėjo Kapilonovo vaiku re
petitorius. pirmo kurso studen-

kambario. Ona ir-gi susimai
šė.

Pui-ku! Gražu! — pradėjo 
vyras, kloniodumos ir liesda
mas rankas - Sveikinu! Stebė
tinai puiku!

- Iš jusi’ pusės irgi gražu... 
šnipinėti! — sumurmėjo Ona.

Merei! Stebėtinai! tęsė
notarius šypsodamas. Taip
visa lai buvo puiku, kad aš ga
tavas duoti šimtą rublių, kad

Suvis nieko nebuvo... lai 
jums tik taip pasirodė... Kvai
la dagi...

Suprantama, o kas bučia
vos?

Bučiavos - taip, o dau
giau... nesuprantu, ką tu prasi
manei.

Kapilonovas šypsodamas pa
žiurėjo į susimaišiusį pačios 
veidą ir palingavo galva.

ant senatvės! vėl jis ėmė dai
nuoti. Įgriso senis, tai užsi
manei su jaunu pasibovyti. Ak, 
tu, besarmate! Bet ką-gi? Bal
zakiškas amžius! Nieko nepa
darysi su tuo amžių! Suprantu! 
Suprantu ir atjaučiu!

Jis atsisėdo prie lango 
dėjo pirštais harahanyti 
lus.

ir pi a

Pasigudleti jų reikėtų.

vos sukti. Vaikinas geras, pa
dorus ir užsitarnauja geresnio 
likimo.

Jus nieko nesuprantate.
Vaikinas iki ausų į mane įsimy
lėjo. ' aš ir padariau smagu
mą... pavelijau pabučiuoti.

įsimylėjo!. . pakartojo 
• Pirm negu jis įKapilonovas. 

tave įsimylėjo, tu pastatei šim
tą visokių pinklių, kad pagavus 
.ii-

Notarius žiovaudamas pradė
jo tampytis.

Stebėtinas daiktas] su
murmėjo jis, žiūrėdamas per 
langą. Jeigu aš taip nuodė
mingai bučiau pabučiavęs mer
gaitę, tai aid mano galvos vel
niai žino, kas butų pasipylęs: 
niekšas! tvirkintojas! ištvirkė
lis! O jums, balzakiškoms po
nioms, 'viskas galima... Ne
reikia dėti tiek svogūnų į mėsą, 

iš pasiutimo pjauna riemuo.. 
Fu! Pažiūrėk į savo herojų!

štu vandeniu, Gal mano, kad aš 
dėl tokio turto, kai tu šaudyties 
eisiu su juo. Klaslignas, kai la
pė! bailus, kai zuikis. Pa
lauk tu, vaikuti, aš tave pamo
kysiu! Tu dar ir ne taip bėgsi!

. Ne, meldžiu, tu jau nieko 
nesakvk! — tarė Ona. Neiš 
melinėk jam jis nekaltas.

Aš visai ir nemanau kolio-

kių 19-20 metų raudonveidis 
jaunuolis. To “gyvojo” pavei
kslo prasmę nesunku buvo 
suprasti: prieš pat nolariuso į- 
ėjima ponios ir studento lupos 
susiliejo į ilgą ir karštą bučkį.

Kapilonovas sustojo, kai įsi- 
ineiglas. sulaikė kvapą ir ėmė 
laukti, kas bus toliau. Bet ne- 
iskentos. Ittkosėio. Studentas

Ir ant toliau tęsk tą roma
nu... žiovaudamas tarė jis.€

Notarius sužiovavo, paėmė/ 
laikraščius ir nuvyko j miega
mąjį kambtirį. Pasirilinėjęs a- 
pic pusantros valandos lovoj ir

nu.
Velnias žino, kaip karšia! 

Palieptum nupirkti limonado 
ar ką. t aip tai, gerbiamoji. Su
prantu ir atjaučiu. Visi tie buč
kiai. okai ir okai — fu ritmui)! 

visa t ii stebėtinai puiku, lik 
nereikėtų, matute, Vaikui gai

apsirengė
nuli.
linksmai
bet, pamatęs studentą jis sunė
rė ant krutinės rankas, suraukė 
veidą ir priėjo prie šeupaleevo,

ir išėjo pasivaikšti- 
.lis vaikčiojo po sodą ir 

moslcgav(> lazdele,

“Pajieškojimų Žurnalas” 1
Pajicško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems pajieškojimai 
kainuoja tik 81.00. Merginoms pajieškojimai vaikinų Už IH KĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinanti straipsniai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; aidčiai puikią juoką. Siuskite pa- 
jieškoįimus tuojaus. žurnalo kaina melams $1, viena kopija 10c. 
Reikalaukite plalesuią informaciją, prisiusdami 3c štampų. Adresas:

ADV. JOURNAL
Room 209 • 210 Tempte (.’oort Buiiding,

savo priešo. Studentas sėdėjo 
ant suolelio ir visas virpėdamas 
rengėsi prie pasiaiškinimo. Jis 
bandė nuduoti drąsiu, bet lai 
jam nčsisėkė. Pamatęs notariu- 
są, jis dar labiau išblyško ir 
sunkiau ėmė kvėpuoti. Nota
rius priėjo prie jo, ir žiurėda-

Chicago, III.

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

Naudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti bu įvairiomis kgališkoiuia teisė
mis. III pusi.

■ - - • i - - ------------ — ~ ~

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntimu

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

Žinoma, gerbiamasai, jus 
suprantate, apie* ką aš noriu 
kalbėti. Po to, ką aš mačiau 
mudviejų gerieji santykiai il
giau nebegali tęstis. Taip! Di
delis susijudinimas neduoda 
man kalbėti, bot... jus ir be 
mano žodžių suprasite, kad mu
dviem po vienu stogu nebegali
ma gyventi. Aš arba jus!

Aš jus suprantu, sumur
mėjo studentas, sunkiai kvė
puodamas.

Tas vasariui ntfis priklauso 
pačiai, ir todėl jus pasiliksite, o 
aš... aš išvažiuosiu. Aš atė
jau čion neišmetinėti jums, ne! 
Išihetinėjimais ir ašaromis ne- 
begrąžinsi to, kas ant visados 
pamesta. Aš atėjau tuo liksiu, 
kad sužinojus jūsų tikslus... 
(Pauža). llininna, ne įmano 
dalykas lįsti j jūsų reikalus, ne, 
bet sutikite, kad troškime su
žinoti apie mylimos moters to-'

ANTRAS
X

RENGIA NAUJIENŲ BENDROVĖ
Nedelioj,

Rugpjučio-Aug. 10 d., 1919
Gardner’s Park Darže

123cia gatvė ir Michigan Aveniu^

liiitrsnį likimą nėra nieko to-Į 
kio... tokio kas galėtų pasiro
dyti lindimu į svetimus reika
lus. .lųs manote gyventi su ma
no pačiu?

'lai yra kai tai? dar la
biau susikonfuzijo' studentas.

Aš... aš nežinau. Visa lai 
taip keista.

Aš matau, jus nenorite duo 
ti tiesioginio atsakymo, — rūs
čiai sumurmėjo notarius. — Tai 
aš jums tiesiai sakau: arba jus

su sięvyliola moterim, arba mu
du ša ūdysi mes. Meile uždeda
tam tikras priedermes, gerbia
mas pone, ir jus, kaipo sąžinin
gas žmogus, privalote suprasti 
tatai! Už savaitės aš išvažiuoju, 
o Ona su šeimyna tenka jūsų 
glo.bai. Vaikų 
asignuosiu tam 
nigų.
.—Jeigu Ona

murmėjo jaunuolis: 
aš, kaipo sąžiningas 
paimsiu ant savęs.. .

užlaikymui aš 
tikrą sumą pi

to nori šu
tai aš... 

žmogus, 
bet juk aš

- Jus prakilnus žmogus! — 
suprunkštė notarius, spausda
mas studentui ranką. — Ačiuo- 
ju! Duodu jums savaitę laiko 
apmąstymui. Jus pagalvokite!

Notarius atsisėdo šalę 3tu- 
deiįlo ir uždengė rankomis vei-

Bet ką jus padarėte su ni 
nim! — sudejavo jisai. — Jus 
sugriovėte mano gyvenimą... 
atėmėte iš manęs moterį, kurią 
aš mylėjau už viską labiau. Ne, 
aš liepi įgyvensiu to smūgio.

Jaunuolis neramiai ^)aZiurė;- 
jo ir pakrapštė sau kaklą. Jam 
darėsi nesmagu.

lai jūsų kaltė! užkimu
siu balsu pradėjo studentas.
Jus prie to privedėtu. Tik atsi
minkite, kad jus vedėtq Oną lik 
dėl pinigų... paskui visą gyve
nimą nesupratote jos... Kanki
note nesiinlenkavote jos šir
dies troškimai^ >

'tatai jinai jums papasako
jo? paklausė notarius, atim
damas nuo veido rankas.

Taip, jinai. Man žinomas 
jos visas gyvendamas, )įr... ir, 
ištikėkite, aš joje pamylėjau ne 
tiek moterį, kiek kankinę.

Jų3 prakilnus (žmogus...
— atsiduso notarius, atsistoda
mas, — Sudie ii- buk laimingas. 
Tikiu, kad visa tai, kas čia buvo 
pasakyta, pasiliks ^tai’Į) 
dviejų.

Kapilonovas dar kartą 
duso ir nuėjo namų link, 
kelyj jis sutiko Oną.

Ką, savo herojaus jieškai?
— paklausė jis. --- Eik, pažiū
rėk, j kokį prakaitą aš įvariau 
jį!... O tu jau suspėjai prieš jį 
išpažintį atlikti! Ir kas pas 
jus, balzakiškas ponias, per to
kia nianera! Gražumu ir jau
numu nieko nebegalite padary
ti, tai išpažintim ir gailiais žo
džiais lendate! Primelavai de
vynias kapas! Ir dėl pinigų aš 
apsivedęs, ir nesupratęs aš ta
vęs, ir kankinęs, ir velnins, ir 
nelabasis!

mu-

atsi-
Plis-

, ci/h ..e..,, rn

Nieko ui jam nesakiau! — 
šokosi Ona.

-Na, nu... aŠ juk supjautu, 
įeisiu į padėjimą. Nesibijok, 
tai neišinetjnėjĮimais. T]ik (vai 
kino gailu. Geras tokis, sąži
ningas, atviras.

Kuomet užstojo vakaras ir 
sutemo, notarius dar kartą išėjo 
,pasivaikšr|1oli. Vakaras buvo 
stebėtinai gražus. Iš dangaus, 
lyg per miegą, žiurėjo žvaigž
des. Kur tai toli kvaksėjo var
lės ir cypė pelėda. Girdėjos 
taigi lakštingalos daina.

Po liepa stovėjo studentas.
- Ko jus čia stovite? — už

klausė notarius.
- Klausykite!

bančiu balsu Ščupalcęvas. 
priimu visas jūsų išlygas, bet... 
visa tai taip keista., 
kodėl tai nelaimingas...
čia te ir sakote, kad jūsų 
ninu.s sugriautas...

pradėjo dre-

Štai jus 
ken- 

gyve-

nu-- Jeigu jus jaučiatės 
skriaustu, tai. — tai aš nors ir 
nepripažįstu dvikovos |sut)inku 
šaudyties. Jeigu dvikova suteiks 
jums palengvinimą, tai aš... aš 
sutinku sloti nors į šipitą dvi
kovių.. .

Notarius sukvatojo ir paėmė 
studentą už liemens.

Na, na... gana! Juk 
lik juokais tatai pasakiau, 
bmdiik! - pasakė jis. — Visa 
. 'iekai. 'Fa niekinga moteris 
neuzo? niauja to, kad jus ne- 
rimautule ir leistu?' ant vėjo 
liek daug gražių žodžių. Gana, 
jaunuoli! Eikiva pavaikščioti.

Aš... aš jūsų nesuprantu...
- Nėra ko ir suprasti. Kvaila 

ir niekinga bobelka ir daugiau 
nieko!... Jus neturite jokio 
skonio, karveliuk.
stojote? Stebiatėi 
kalbu apie savo pačią? Supran
tama, man nereikėtų taip dary
li, bet kadangi jus esate užin- 
teresuotas asmuo, tai nėra man 
ko slėpti. Atvirai jums sakau: 
nusispiaukile! Žaibas nevertas

netūrite
Ko jus su

kati taip

nai primelavo jums, ir kaip 
“kankinė,” skatiko neverta 
Balzakiška poni ir psychopatč. 
Kvaila ir daug meluoja 
garbės žodį, balanduk!

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

nų kartų i mėnesi, žurnalas papuoštas puikiais įvairiais paveiks
lais. Kas tik jį užsirašo, tas įsigija tokį aštrų ginklų, kur su j 3 
pagalba gali sloti i kovų su kiekvienu išnaudotoju ir visados liks 
pergalėtoji^ nes kas tik vartoja lokį įrankį, tas lieka drąsiu* ener
gingu ir sumaniu kovotoju. Taigi jeigu Tamista nori likti drųs 
tu kovotoju, tai užsirašyk “Kardų”, Kaina tik l(M) doleris mėtau

Kas atsiųs 10 centų, tam atsiųsime numerį pažiūrėjimui.

į ♦ KARDO” KNYGOS į 

Barbora Ubrika 
arba klioštoriu* ir jėzuitai.

Ar Tamista girdėjai apie 
Barborų L’brikų?

Ar girdėjai apie jos išbūvi, 
mų 21 metus urve?

Ar girdėjai kokį valgį ji tuo 
laiku gavo ir kokie drabužiai 
jos buvo?

Ar girdėjai, kas jų kankino?
Jei ne, o žingeidauji apie 

jos visų gyvenimų, tai .įsigyk 
šių knygų, nes tokios puikios 
knygos iki šiam laikui nebu
vo. Kaina tik 50 centų.

KUNIGŲ-MINYKŲ DARBAI FILIPINUOSE.
Si knyga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama visos kunigėlių g>- 

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

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

BIBLIJA arba Šventas raštas seno ir naujo testamento.
Kas norit ištirti tikėjimo slaptybes, įsigykit 'jų. Kaina pagal po- 

pieros ir apdarų gerumų $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 Kataliogų už dykų.

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

1443 North Paulina Street, Chicago, 111

Dvi 
pereita 
rašei o

kratos buvo padarytos 
savaitę socialistų dien-

Vorke. Kratos daryta tuo lai
ku, kaip laikraščio redakcijos 
štabas, darbą pabaigęs, buvo 
pasišalinęs iš redakcijos. Del 

los priežasties dienraščio

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

i nupirksi labai jjražų £200.00 vertės 
i- Phonografų, pasilikusi sankrovo-

“Mesi prašome publikos nesi
stebėti perdaug, jeigu ji išgirs, 
kad musų įstaigoj kratų dary
tojai atras kčkf-ndrs' ‘labai bai
sų daiktą,” kuri jie patįs bus 
ten padėję.” z

Šita mašina beveik nauja, prie 
_.-STTT<_ jos randasi rinkinys

24 rekordu Ir dei- 
mantinė adata veltui 

I , , Mes taipgi turime ke-
■iNnGBI lcl,t augštos klesos

1 phmiografą, kuriuos
i mes parduosime už

wfflll 1 b1,e Pasilrtytą kainų
huffil I tai mes turime 
Į M I pratuštinti vietų.

hs®*®! ^c& tu*P^ turime 
įj player piano,

garantuotų 10 metų 
J ir vartotų tik 8 savai-

—Bet juk jinai jūsų 
nustebo studentas.

Na, tai kas! Buvau

Liberty Bondsus 
dalj išmokėtų, bondsus ir war sav- 
ings slamps nuperka už cash Erne! 
and ('o., 740 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Room 232, 2-ras 
augštas, virš Fanams Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

tęs, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MfiS 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRI SIUNČIAM E Už DYKA. 
VVESTERN FURNITURE STORAGB 
2810 W. Harriaon St. Chicago, Ui. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

tokiu 
neišmanėliu, kai jus, ir apsive
džiau, o dabar norėčiau ir atsi- 
ženyti, bet — tprrr... Nusi
spjaukite, mielasai! Juk čia nė
ra jokios meilės, o tik iš netu
rėjimo kas veikli, iš nuobodu- 

“romanaT užvesti, 
Nastė.. . Ei, Naste,tai štai eina 

kur eini?
—Kvaso parnešti, pone! 

pasigirdo moters balsas.
Tatai aš suprantu, 

notarius: — o visos los 
chopat|ijos, kentėjimai... 
niop juos! Nastė kvaila 
užtat ji neturi jokiu, pretenzi
jų.. . Toliau eisiva?

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
Ofisus Yards 2544 
Namai

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis-
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

psy-
Lietuvis Daktaras

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9—H a. m. 5—6 p. m.
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago, UI.

sodo, apsidairė ir atsidusę 
nutraukė į laukus.

Vai. 1—T p. m. Ned. pagal sut 
Phone Cicero 5961

Rezidencija 3336 W. 66th St.
Phone Prospect 8585

Skaitykite ir PlatinkiteA TT T T P \T A d M

DIDELIS NAUJIENŲ
DRAUGAI IR DRAUGES!

Naujienų Bendrovės pikniko rengėjai deda visas pastangas, kad šis pik
nikas butų dar gražesnis ir iinksiucuis negu buvo pirmesni Naujienų Ben
droves piknikai.

Gardners Park Daržas, kur dabar bus šis Naujienų piknikas \^a puikiau
sias. šokių vieta yra valoma ir išbarstomn — slidinama, šokant ncdulka. 
Pats daržas yra didelis ir labai švariai užlaikomas. Kiekvienas atsilankęs 
turės progų pasimatyti .su savo draugais ir draugėmis ir praleisti tyrame ore 
smagiai laikų. v

/ ' w .1.......................................  » ■ ■.ągJJĮJl.iJ 1.1IL...1. A'J! . ...J IĮ!'_ .

Pradžia 10 va. lyto, i Įžanga 30 porai.
4 ' y 5
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Taipgi pasimatyti su naujais ir senais Naujienų rėmėjais ir draugais. Prie 
to išgirsti kalbėtojų, dainų, deklamacijų, pamatyti’ ir'pažinti uuujų žaislu, ir 
smagiai pasišokti.

Pastaba kaip nuvažiuoti: I.š visu d
ten paimkit karų su parašu 11!) ir važiuokit Iki 11!) SI 
su pačiu transferiu paimkit kilų karų i) 
karas davės iki pal daržo variu.
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WESTVILLE, ILL.

Degtinės palydėjimas.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
nuo liepos pirmos dienos smuk
lės tapo, uždarytos. Ir VVestvil- 
lė niekados dar nebuvo mačius 
tiek svieto, kaip paskutinėj “šla
pumo” dienoj. Iš visų apidin- 
kių Jbuvb .suvažiavę ŽmoneNų 
palydėti šlapiųjų dienelių, O 
pirkimas toš degtinės neapsako
mas. Tik krauna ir krauna j 
vežimus, j makabilius per visa 
dieną, be jokio sustojimo^ O sa- 
liunininkai ir svaigalų pardavė
jai. numanydami, kad kostume- 
riai mokės kiek prašomi, by-tik 
jie gidėtų sandėlio pasidaryti 
“sausoms” dienoms, pakėlė kai 
nas degtinei ir alučiui. Pras
tinusios degtinės galionas buvo 
15 ir daugiau dolerių. Ale ne
buvo žiūrėta brangumo: žmo
nės mokėjo pinigus ir džiaugė
si galėję nusipirkti. Alui kai
nos buvo ne vienokios. Kurios 
smuklė^ Buvo palakiau, ten mo
kėta buteliui 25 centai, o kur 
nuošaliau, ten buvo pigiau. Ką 
saliu^ininkuCi (uždirbo per Ją 
vieną dieną, tai ’maineris per 
metus tiek neuždirbs. Bet vis- 
tiek dabar saliunininkai vaikš
čioja nosis pakabinę, nuleidę, 
nesižinodami ką bepradėti. Kiti 
jų sako: “Jei darbininkai norė
tų, tai jie išeitų, į streiką—irturė 
tų atgab’os saliunus atidaryti.” 
Bet darbininkai ranka numojo. 
Daugumas sako: “Verčiau kad

visai svaigalų nebūtų, ne kad 
taip brangiai už juosi mokėjus.”
P-lės Moreikiutės išvažiavimas.

šiomis dienomis išvažiavo j 
Chicagą panelė Moreikiutė, vei
kli lietuvių dailės auklėtoja 
musų kolionijoj. Ji buvo vietos 
Lietuvių Dailės Mylėtojų Drau
gijos narė, o kartu ir mokyto
ja. Dabar, jai išvažiavus, ir 
minėtoji draugija kad nepairtų, 
savo mokytojos netekus. Šian
die! jau nariai ir narės nė j susi
rinkimus nebesilanko... Gaila 
butų. Vis dėlto linkiu p-lei Mo- 
reikiutei geros kloties ir tikiuos, 
kad ji ir toliau darbuosis lietu
vių tarpe.

Vyčių apsiėjimas.
* •

“Vyčiai tarnauja bažnyčiai,” 
bet kartais labai negražiai. An- 
dais pastebėjau tokį atsitikimą. 
Prie bažnyčios stovi susirinkęs 
būrys vyčių ir erzeliuojasi. Ša- 
lygatviu ateina kažin koks in
teligentiškos išvaizdos vaikinas 
ir, matyt, ne Avestvillietis. Pra
eidamas pro bažnyčią jis neat
kreipė į vieną doruos ir kepu
rės nepakėlė. Bematant vyčiai 
kaip ims jį kolioti visokiais žo
džiais, net gėda buvo klausyties. 
Praeivis betgi, turbūt pažinęs, 
kokie karžygiai jį taip plusta, nė 
neatsižvelgus |pa.‘|iskub}ino nuo 
jų toliau pasišalinti.

— Ir Aš Vytis.

sekretorių per dantis tampyti, 
buk jis nemokąs knygų vesti nė 
protokolų surašyti... Tuo tar
pu sekretorius jau treti metai 
kaip tarnauja kuopai ir dar nie
kados nebuvo girdėta, kad jis 
butų kada nors negerai proto
kolą surašęs.

Butų gera, kad tokios drau
gės labiau apie save apsižiurė- 
tų. 

« * *
Darbai kasyklose.

Anglių kasyklose darbai su
mažėjo. Dirbama po tris die
nas savaitėje.

Kai dėl Liepos Ketvirtosios, 
čia ji praslinko nežymiai — 
nieko nebuvo girdėti.

— Bačkinis Bolševikas.

“Draugai vyčiai” ir “klausymai 
ir atsakymai” (anglų kalboje) 
apie dalykus Rusijoje.

LMPS. kuopelė rodosi tvirtai 
laikosi, ir narėmis skaitlinga.

—« Užventiškis.

ST. CHARLES, ILL.

Streikai čia kaip ir pasibaigė, 
bet darbininkai laimėjo ne
daug: nuo 10 iki 15 nuošimčių. 
Todėl lietuviai darbininkai tu
rėtų stipriau irganizuoties, lai- 
kyties unijos ir rengt les ateičiai, 
nepaisant, kad bosai ir superin
tendentai daro visokių kliūčių.
Nes darbininkų galybe yra tik 
jų organizacijoj ir vienybėj.

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

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

3% ant sutaupinty pinigų.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

lc ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

• HALSTED ir B2-ra GATVfiS

WEAVER, ILL.

Vietos LSS. 256 kuopa turi 
per keturiasdešimt narių. Nese
nai buvo surengus vakarą, kurs 
davė pelno $47.46. Dabar vėl 
kuopa taria mokinties kokį vei
kalą scenoj pastatyti.

Kuopa turi ir veiklių narių, ir 
dirba kiek, galėdami. Atsiran

da, žinoma, nesusipratimų ir 
■ čia. štai, pavyzdžiui, praeita

me susi rakime atpuolė viena 
draugė, matyt, ne visai blaiva, 
ir kai ims rėkti ir užsipuldinėti 
ant visų dėl rengimo ateinan
čio vakaro. Po to pasigavo dar

ROCHESTER, N. Y.

Demonstracijos prieš lenkus.

Rochester Democrat and 
Chronicle aprašo lietuvių ir uk
rainiečių demonstracijas, kiw 
rios įvyko birželio 6 d. Demons
tracijų tikslas — išreikšti pro
testą prieš lenkų žiaurumus.

Lietuvaitės ir ukrainietės bu
vo pasirėdžiusios tautiškuose 
rūbuose. Ta|ip^i maršavo su
grįžę karininkai.

Maršavimams pasibaigus 
Convention svetainėje padaryta 
mitingas. Vyriausiuoju kalbė
toju buvo Harold P. Brewster. 
Jis pagyrė demonstrantus už 
lojališkumą. Mat, visur pir
moj vieton buvo statoma Ame
rikos vėliava. Be to, jis teikėsi 
perspėt prieš bolševikus.

Kun. J. Kasakaitis bendrais 
ruožais nupiešė lietuvių ir len
kų santykius. Esą lenkai visuo
met stengėsi pavergti lietuvius.

Iš ukrainiečių pusės kalbėjo 
kurt. Vladim’ir Spolitakevicz ir 
S. Sklepovich. Abu kalbėjo a- 
pie lenkų nedorą elgimąsi su u- 
k romiečiais.

Paskui /liko '{išnešta /reZoljiu- 

(įija, kurioj (smerkiama (lenkų 
besiveržimas į Lietuvą ir Ukrai
ną. Taipgi reikalaujama, kač 
iš tų šalių lenkų kareiviai butų 
kuogreičiausia ištraukti.

Rezoliucija bus pasiųsta pre
zidentui Wilsonui ir Kongresui.

Lietuvių krutėjimas čia ap- 
mliręs. Iš ko daugiausia reikė
tų laukti darbo, būtent, jauni
mas, nieko neveikia. Kiek tu
ri liuosesnio nuo darbo laiko 
praleidžia vyrai — bolinese, 
mergaitės —su svetimtaučiais 
beflirtuodamos. Argi ne laikas 
butų kuo rimtesniu, naudinges
nių užsiimti, kaip antai apšpic- 
ta, lavinimus!? — Nenuorama.

WAUKEGAN, ILL.

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

II KRAUSE SAVHMGS BANKII į| l34l MILWĄUKEE 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.... *

BENLD, ILL.

Streikas prieš vadovų 
valią. — Kitokios žinutės.

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 puslapių. r ™

Kaina........................... $1.00

. Galima gauti

NAUJIENŲ KNYGYNŲ 
1739 So. Halsted St^ Chicago, III.

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir moteT 

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti,

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

- Liepos 6 dieną pasirodė ant 
stulpų prilipinta (atsišaukimai 
(spausdinti rašoma mašinėle), 
kviečiantįs į streiką už paliuo- 
saviiną T. Mooney ir kitų poli
tinių kalinių. Kadangi Unite 
Mine Workers unijos vadovai, 
sykiu su ponu Gompersu sten
giasi visais galimais budais su
laikyti streiką, tai tuose atsišau
kimuose darbininkai buvo kvie 
čiaini taipjau parodyti duris 
tiems savo vadovams, kurie v ei 
kia ne darbininkų, bet jų engėjų 
naudai. Šioj valandoj atsišau
kimai skelbė — darbininkai tu
ri stoti petis į petį ir kovot, kol 
bus paliuosuotas Tarnas Moo
ney ir kiti politiniai kaliniai. At
sišaukimai užbaigiama: (“Neiki
me dirbti, kol T. Mooney nebus 
laisvas I”

Liepos 7 (panedėlio rytą) An
glių kasyklos sušvilpė pradėti 
darbą. Bet bosai pamatė, kad 
nesiranda jų vergų prie kasyk- 
lu-

Benldo , darbininkų pasielgi
mas su savo vadovais turėtų būt 
pavyzdžiu kitų miestų darbi
ninkams.

čia kitokių darbų nesiranda 
ikaip anglių Jiašyklose1. Pasta
ruoju laiku silpnai tedirbo, to
dėl darbininkų skurdas neišven
giamas.

* * *
LSS. kuopele neperdidžiausi, 

bet draugai su pasišventimu di
rba :. skleidžia lapelius, k. t.

Šiame miestelyj lietuvių gy
vena tirštai. Jų veikimas, ypač 
progresyviškasai judėjimas ap
sireiškia periodais, kartais pa- 
kįla augšdiau, paskui vėl nu
puola. Bet musų juodasis spar
nas tai visados juda miglose it 
šešėlis. Davatkybč lietuvių tar
pe stipriai nupuolus, parapijo- 
nįs nepatenkinti. Bažnytėlė la
bai apdriskus stūkso ant kalne
lio, it sapnas, skolose paskendu
si, iš kurių nėra vilties išsikap
styti. Parapijonįs niekados ne
buvo perdaug! šykštus: dėjo 
skatikų ir muštinių, aukojo, 
bet vis kažin-kur kaip į bedug
nį maišą byrėjo ir skolos vis 
augo, o pati bažnytėlė vis skur
desnę išvaizdą priima. Na, bet 
už tai dvasiškasis tevelisi tai yra 
ko -pažiūrėti ir pampi jonini s 
pasididžiuoti: taip atsipenėjęs, 
atsigavęs, kad tik pukštauja.

Nedėlioję birželio 29, buvo 
ceremonijos dėl užbaiigimo šv. 
Baltraus mokyklos niokslamc- 
čio. Tos mokyklos vaikai, ber
naičiai ir mergaitės, dainavo, 
vaidino, bet visa kas labai pras
tai išėjo, labai menkai sumo
kanti. Žiūrint į tuos vaikučius 
iš šalies buvo gaila — gaila jų 
ir jų tėvų. Gailia vaikų, kad jie 
tokiose bažnytinėse mokyklose 
nieko neišmoksta, ir gaila tė
vų, kurie per savo neišmany
mą leidžia savo vaikučius ne į 
tikrąsias mokyklas, ne į publik 
škuleg, bet atiduoda juos ne- 
indkšūnis bažnytinių mokyklų 
“mokytojoms” darkyti, jų jau
nus protus prietarų nuodais už
leisti .. —Aldona.

MUSKEGAN, MICH.

šiame miestelyj lietuvių ran
dasi apie .100 gyventojų. Jau
nimas priklauso prie IJSS. 246 
kuopos, nes kitokios draugijos 
ir nesiranda. Lietuviai sociali-
štai gyvuoja gana gerai — tu
ri savo svetalinę ir susirinkimus 
laiko kas vakarą.

Dabartiniu laiku pas mus bu
vo labai šilta, bet musų gyven
tojai vasaros karščiai nelabai 
baidlosi nes šis miestelis guli 
tarp trijų ežerų — Muskegon, 
Mono ir Miiichigano. Beto, pats; 
miestas panašus į parką •— pa
skendęs medžiuose ir vasarna
miuose.

Liepos 13 d. anglų socialistai 
rengia tarptautišką pikniką. 
Kviečiama visų tautų socialistai 
dalyvauti jame. Piknikas atsi
jas “Lake Michigan parke” ant 
eranto Michigan ežero. Iš- 
Grand Rapids, Michjgano drau-

gai rengia pikniką tą pačią die
ną, bet kadangi tirto pačiu lai
ku pasitaiko tarptautiškas pik
nikas, tai gal ir Grand Rapids 
draugai dalyvaus tame pačiame 
darže. ,

LSS. 246 kuopa nepasitenki
na senąja svetaine, augant na
rių skaičiui užsimanė nupirkti 
švedų Baltistų bažnyčią ir pa
versti ją į svetainę. Kai kurie 
draugai nepatenkinti 246 kuo
pos veikimu, jie sako, 246 kuo
pa nuvažiavus visai biznio ke
liu“” Matote, 246 kuopa užlai
ko kaipir kliubą, kur pardaviau 
ja cigarus, cigaretus ir saldai-
mus, o jaunimas susirenka va
karais linksminas, — vieni skai 
to laikraščius, knygas, žaidžia, 
lavinasi muzikoj. Tai kai-ku- 
riems tas kliubas atrodo bizni- 
ška įstaiga, bet jie nė kiek ne
atsižvelgia į tai, kad mes gyve
naine dar biznio gadynėje, kur 
turime truf(l(ies, idant pagavus 
pinigą. O pinigas šiandie reika
lingas palaikymui knygyno, ap
mokėjimui laikraščių j)renu- 
jnenatos, užimikyinui svetaines 
ir kitokiems dlaykainp, kurių 
be pinigų jokių bildu negalima 
gauti. Jeigu pradėtumėm da
ryti kolektą, tai draugai užgie
dotų dar liūdnesnę giesmę.

Kuomet draugai panaikys pi
nigus, tuomet mes panaikinsi
me biznį.

• Sekri. I. K. Matchulis.
___ Į _ Į, - - ■    , I T    - "I   -f    ' ■«" ' J

Pagalbos šaukiasi.
[Dedame čia gautą iš Kan- 

kakee State Hospital laiškelį, ti
kėdamiesi, kad pagalbos besi
šaukiančiojo likimu pasirūpins 
žmonės, į kuriuos jis kreipiasi. 
— Red.].

Aš, Petras Jono sūnūs Balnis, 
iš sodžiaus Kaziškių, netoli nuo 
miestelio Tauragės, buvau pa
imtas į ligoninę, regis, dėl sto
kos vietos Cliicagoje, ir patal
pintas “Kankakee State Hospi- 
tal”, kur prabuvęs porą savai
čių pasveikau ir tapau paleistas 
į wardą. Jau treti metai, kaip 
laukiu atsilankant savo brolio 
Mikolo, ar kurio buvusių drau
gų, bet negaliu sulaukti. Aš ra
šiau daug laiškų, bet neaplai- 
kiau nė jokio atsakymo. Gal 
adresai nebeteisingi.

čionai kiek vienas laikomas 
po sargyba ir ligi šiol neatsi
lanko pažįstami, nė paliuosuo- 
ja nė vieno. Gal brolis mano 
dingo karėje, ar miręs. Meld
žiu sąjausmo, draugai, gelbėkit 
mane, nes aš esu lig gyvas pa
kastas, o mano spėkos persilp- 
nos atsidaryti tą baisios nelais
vės karstą. Esu 33 metų vyras, 
nevedęs, visad pilname prote ir 
sveikatoj. Paskesnį laiką dir
bau saldainių dirbtuvėje. Gyve
nau pas prūsų lietuvį Kristopą 
Kinklį, 6258 63-rd gt.

Mano vardą turi perkeistą &io 
nai mane vadina Peter Baltosh 
vietoje Petras Balnis. Esu 8-me 
warde. Gal atsilankys brolis ar 
artimas. Už iškasčius atidirb
siu su didžiausia padėkonc.

Su augščiausia pagarba, 
nelaisvis Petras Balnis. ’

100 KveS$1.00
su jūsų 

vardu, pavarde ir antrašu
Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krušoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRĮŠ JUMS ATGAL.
Prisiųskite $1.00 ir piln^ jūsų 
antrašų, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
■

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
“NAUJIENAS4’

NUXATED IRON
RAGINANTI SPĖKA
UŽPAKALYJE AŠTRIU PASEK

MINGŲ VYRŲ IR MOTERŲ.
Kuomet jįjs manote apie pasekmingus vyrus 

arba nioteria jus žinote — kad žmonės atlie
kanti didelius darbus ~~ Jus rasite, kad jie turi 
spėką, tvirtumą ir ener- _ _______
giją, tokią, kuri tiktai ( v* 
pripildyta per virš, kuo- _
nvet kraujas yra pripil- ‘ z
dytas s'i geležimi. Nux- 
ated Iron pagerindama 
kraują ir sutverdama 
naujo raudonojo kraujo 
celes, sustiprina nervus, 
atitaiso nusi]piH juslus
audinius ir pagelbsti '
prailginti atnaujintą spė 
ką ir energiją visoje si- 
steni oje. Trjs milijonai 
žmonių vartoja j? kas metas kaipo vaistą, 
stiprintoją ir atitasytoją kraujo.

PADARYKITE ŠJ BANDYMĄ
Patūmykile kiek ilgaSįųs galite dirbti a.....

kiek toli jus galite nueiti be nuovargio; paskui 
paimkite dvi penkių granų plėškek s Nuįated 
Iron tris syk dienoje po valgio per dvi savai!i. 
Tuokart vėl išmėginkite savo stiprumą ir pa
matysite kiek jus pagerėjote. Daug nemin
tų, suirusių žmonių, kurie visą laiką negaliavo 
stebėtinai padidino savo spėką ir pakantrumą 
tiktai imdami ge|ežj tikroje formoje.

kaino vaistu, uu-

I DSTRodr.Miati 
L W)UnglS

l—--------------------
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Reikėtų juos pamokyti. pūdžius Brendęs, aplankęs Len-
kiją pabaigoj pereito šimtme
čio. Daug vandens nuo to lai
ko nubėgo. Daug permainų į- 
vyko. Lenkija pasiliuosavo. Jos 
troškimai išsipildė. Ji virto lai
sva valstija. Ko daugiau jai be
norėti ?

Tečiaus “galingos Lenkijos” 
tradicija taip įįsišaknėjo “Šdiar 
chtos” galvose, kad ji suvis ne
benori pasitenkinti savo pasi- 
liuosaviniu, Ji bando uždėti sa- 
\o leteną ant kaimynystėj esan
čių tautų. Ji suvis nesiskaito su 
tų tautų norais.

Vienok, kuomet lenkų šovini
stai deda visas pastangas, kad 
kaip galima labiau praplėsti sa- 

Juodveidžhu esti atskirti I vo rubežius, tai pasak Brande-

Franciįa ir kata 
likų bažnyčia.

Paul Scott Mowrcr rašo, kad I ’*«* <*u<>'>os kąsnio, negut į ką-
I • a .

reakcionierių ir Rymo katalikų 
partijos vedančios agitaciją, 
kad Francuos valdžia užinegstų 
diplomatinius ryšius su Vatika
nu. Jos duodančios argumentų, 
bulę Alzaso Lotaringijos prijun
gimas prie Francijos reikalau
jąs ryšir^ su Vatikanu, nes ten 

katalikų religija da esanti ofi- 
cialč; buk Suvienytose Valstijo
se, su kuriom Francija turėsi 
artimų rj’šių, svarbią rolę lošia 
irlandiečiai, kdrie yra žymus 
Vatikano rėmėjai. Korespon
dentas mano, kad nors kovą 
prieš religiją Framfljoj esanti 
silpnesnė, negu buvo 10 melų 
atgal,*vienok katalikų, geriau 
sakant, klerikalų agitacija netu
rėsianti pasekmių. Ir užrube- 
žinių reikalų ministeris Piclion 
ir premjeras Clemenceau esą 
priešingi turėjimui ryšių su Va
tikanu.

Francija savo kdfiu padarė 
revoliuciją prieš religiją; ji ne 
tik atskyrė bažnyčią nuo valsti- 
bės, bet atvirai naikino bažny
čios intėkmę. Tai darė kur kas 
labiau buržuazija, negu darbi
ninkų klesa. Musų kunigai mė
gdavo prikaišiot, buk Franci ją 
valdą socialistai ir todėl jie ne
mandagiai apsieina su religija. 
Dabar Visas pasaulis žino, kad 
Franciją valdo buržuazija, kaip 
ji ir valdė, bet Vatikanui ten 
privilegijų neduodama.

Užėjo streikų banga. Tai 
stipriausias darbininkų ginklas.
Su jo pagalba jie gali sau iškovo 
ti geresnes gyvenimo fąlygas. 
Ir streikai pradeda pertsimesti 
net į tas valstijas, kur pirmu ne-

I
 žinodavo jų. Tai pietinės vals
tijos. Ten randasi labai daug 
negrų. Kaip žinia, vos keletas

I dešimčių metų atgal jie buvo 
vergais. Vergija liko panaikin
ta. Negrai tapo paliuosuoti.

Bet pietinėse valstijose ta 
Į liuosybė priėmė savotišką for-,
iną. I negrus net ir dabar ten 
žiūrima (su paniittkinjmu. Hei 
tuose, lyg Indijoj, susitvėrė kas-| 
tos.
nuo baltveddžių visakame. Jų|so, sveikiausi lenkų visuomenes 
teisės yni aprubcŽiuotos. •

Todėl njieko nuostabaus, jei 
negrai kulluriniu žvilgsniu sto
vėjo labai žemai. Jie neturėjo 
progos šv|iestfies. Nebuvo pa
kankamai mokyklų. Priegtam 
ir pats jų padėjimas versdavo 
labiau atkreipti (lomos į įsigiji-

tiulis kelia protesto balsą prieš 
I tuos grobiųius.

štai kas rašoma laikraštyj 
“Robotnik” apie lietuvių reika
lus:

“Rezoliucija, kurią pagamino 
komisija Seimui, užveria tą pa
čią nuomonę, koki buvo jau iš
reikšta seniau. Tuo tarpu, šia
me atvėjyj, ta nuomonė yra klai 
dingą. Sėtinas nenori net vesti 
jokių pasitarimų su lietuviais,

| Apžvalga
AB VEIDMAINYSTE AR 
PRISIPAŽINIMAS? ,

Laisvė rašydama apie Juke
lio areštavimą Sįcrantone (Pa.) 
kur jis sakė prakalbas, užreiš- 
kia: t

“Suprantama, nei drg. Ju
kelis nesakė priešvaldinčs 
prakalbos, nei kiti neplatino 
nelegalės literatūros, viskas 
buvo daroma legaliu keliu. 
Bet, veikiausiai, mUsų prie
šai melagingai įskundė, o da
bar valdžiai to tik ir reikia.”

Kode! tai Laisvei supranta
ma, kad Jukelis priešvaldinės 
prakalbos nesakė. Ar ji yra tik
ra, kad Jukelis yra pilnai pa
tenkintas dabartiniu valdžios 
sąstatu ir visais jos veikimais? 
O mažu Laisvė yra visu tuomi 
patenkinta ir ji mano, jog *ir 
Jukelis seka! jos keliu. Mes neži
nome, ar Jukelis sakė ar nesakė 
priešvaldinę prakalbą, todėl ir 
endrįstame už jį kalbėti. Jis 
puts apie lai pasisakys teisine.

Išrodo, kad musų drąsioji, 
didvyriškoji Laisve, kuri sako 
nevcidmainiaujantl, o tiesiai į 
akis viską rėžianti, nežiūrint re
akcijos, ar yra tik smarkuojan- 
čiu bailiu ar ir jai pasaulyj vis
kas jau gerai.

mašinos kaltos] Boy Bon- 
sib, apsaugos inžinierystės vir
šininkas, remdamos statistika 
darodinėja, kad 88% nelaimin
gų atsitikimų įvyksta pasidėko- 
jant darbininkų neatsargumui. 
Iš 38,000,000 darbininkų kas 
metas yra sužeidžiama 700,000. 
Apskritai imant, jiems prisieina 
išsirgti apie 4 savaites. Tuo ke
liu padaromus nuostolis siekiu 
$50,000,000.

Bonsib mano, kad iliustruo
tos lekcijos, skaitomos dirbtu
vėse žymiai sumažintų sužeidi
mų skaičių.

[Prigavimas

Juodveidžių nelabai pakęsda- 
vo ir baltveidžiai darbininkai.
Svarbiausi priežastis to apsirei-1 kas dėl j\] noro prisidėti prie 
škimo yra ta, kad juodveidžiai Lenkijos. Seimas neturi jokio 

įdirbdavo už pigesnę kainą. Jie, | autoriteto darymui kokių nors 
kaipo neorganizuoti, lengviau 

I <la\ esi 1ci«Į>itūlisins išnaudoti.
Taip tai buvo iki šiol. Bet 

organizavimas ir streikų “liere- 
zijos” pradėjo rasti sau dirvos 
ir tarpe juodveidžių darbinin
kų. Ir štai nueinama net taip 
toli, kad net kur-ne-kur paskel
biama streikai.

Kokis negirdėtas dalykas! 
Taip dar nesenai buvusieji ver
gai pradeda priešinties savo po-1 baltgudžių reikalus, 
nams. s

Suprantama, tati^į turėjo su
kelti audrą “ponų tarpe”. Ir 
štai vienos dirbtuvės adminis
tracija patalpino laikraštyj at- 
isišauk)iiną|. Ątąišjhūkimą jį 'sa
vo “kolegas.”

Gerbiamieji, užbėgkime tam 
piktai už akių. Ginkime savo 
reikalus, kol dar ne vėlu. Pamo
kykime tuos nedėkingus juod- 
veidžius. Parodykime mes 
jiems, kad su savo streikais jie 
‘nieko pilims hegafi Padaryti. 
Susitarkime visi ir numuškime 
jų uždarbius. Mokėkime jiems 
nedaugiau, kaip $2.00 į dieną. 
Pamatysite, kad tai padarys į 
juos intaikos...

Tokiu tai budu žadama “mo
kyti” nedoruosius juodveidžius. 
Bet tas “prakilnus” atsišauki
mas, neranda prijautimo net 
kolegų tarpe. Turbūt jau su
pranta, kad su organizuotais 
juodveidžiais ne taip lengva ap
sidirbti.

Labai galima, kad ne darb
daviai “pamokys“ juodveid
žius, bet juodveidžiai, — jeigu 
jie tik gerai susiorganizuos, — 
“pamokys” savo buvusius po
nus. — K. Sėjikas.

patvarkymų ^lame klausime. 
Visų pirma jis privalėtų pasiųs
ti specialcs komisijas vediniui 

pasitarimų su lietuviais, balan
džiais ir latviais. Tik tuosyk 
butų galima sužinoti tų tautų 
norus ir troškimus. Tuo tarpu 
Sjtimas tenkinasi nuomonėmis 
lenkų iš Lietuvos, kurie, patįs 
būdami svetimšaliais, nieku bil
du negali atstovauti lietuvių ir

Tokiu tonu rašo Tadeusz Ho- 
lowko lenkų socialistų laikraš
tyj “Robotnik.” Kuomet lenkų 
klerikalai, tautininkai ir kitokio 
plauko žmonės stoja už rubežių 
praplatinimą, — tai tik lenkų 
socialistai priešinasi tam.

Taip, Brandenso žodžiai pasi
rodė teisingais. Lenkų visuo
menės sveikiausia dalim buvo 
ir tebėra socialistai.

— K. Sėjikas.

liHte translation filed wLh the post- 
master at Chicago, III. .tūly 9, 1919 
as rcųuired bv the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios Intcrn. Labor Naws 
Service).

Lenkų visuomenės svei 
kiausi dalis.

ANGLIJA.

MANGUECTER. [Verpė
jai atmeta 48 valandų darbo 
savaitę]. Sulig vėlesnių prane
šimų, audėjų streikas Lanca- 
shiiv užsibaigė. Laimėta 48 va
landos savaitėje ir pridėta 30% 
algos. Bet verpėjai nesutiko 
taikytis tokiomis sąlygomis.

Southportd įvyko susirinki
mas, kuriame liko nutarta, kad 
streikas turi tęstis iki subatos! 
Subatoj jįvyksta konferencija, 

kur nuodugnai bus svarstoma 
visa situacija.

Susirinkime dalyvavo unijos 
atstovai ir darbdavių delegatai. 
Unijos atstovai atsisakė daryti 
bile kokias sutartis iki subatos. 
Streiko užbadomo klausimas 
bus pavesta visuotinam 
balsavimui.

DETROIT.
darbininkų]. Kuomet šiame 
mieste kilo gatvekarių streikas, 
tai John F. Dodge Bros. Motor 
Gar kompanionierius, viešai gy 
rėsi, kad jo dirbtuvėj niekuo
met streiko negali būti. Esą jis 
bandąs su darbininkais geruoju 
susitaikyti.

Gegužės 22 d. dvidešimtis tre
čio departamento darbininkai 

parašė firmai mandagų laišką. 
Jame buvo prašoma pakėlimo 
algų. Esą gyvenimo reįkmens 
labai pabrango ir nėra galimas 
daiktas pragyventi už gaunamą
ją algą.

Birželio 4 d. formalias pra
nešė, kad kompanija nemanan
ti padidinti algas. Girdi, jeigu 
jus čia gaunate pennažai, tai 
fįnlite sau pusi j ieškoti darbo 

titur.
Kompanija griežtai alsasake 

vesti kokias nors derybas su 
darbininkais.

Darbininkai ir gi atsisakė ap
eisi! darbą, kol jiems neužmo- 
<ės. Liko pašaukta keli apsi-

Tuosyk darbininkai metė dar
bus ir nuėjo į.ofisą, įtMr jiems 
išmokėjo algas, j

Birželio 7 dieną komitetas, 
susidedantis iš šešių žmonių, 
norėjo pasimatyti su dirbtuvės 
administratorium. Pastarasis jų 
neįsileido.

Kiekvieną darbininkų reika
lavimą kompanija atmete be jo
kio svarstymo. Tatai pilnai gali 
įtikinti darbininkus, kad Dodge 
viešai meluoja, kuomet jis sa
ko, jog visus nesusipratimus 
jis bandąs geruoju Išrišti, ir iš
pildyti teisingus darbininkų 
reikalavimus.

[Ginklai 
kas dar 
nė susi-

GOLUMBUS, GA. s 
neduoda kalbėti]. Kol 
nėra nė žodžio laisvės 
rinkimų laisvės. Vienas žmo
gus liko nušautas, o šeši sužeis
ti audėjų streikierių susirinki
me. Apsiginklavę vyrai išpra- 
džių visokiais staugimais ir švil 
pimais bandė nutildyti kalbėto
jus, kuomet tas negelbėjo, — 
jie ėmė šaudyti į žmones.

Dai lydžių imliją ^paskyrė 
$1,000 susekimui kaltininkų.

Samuel Gompers pasiuntė iš 
Washingtono girfbernatoriui 
Dorsey telegramą, kurioj reika
laujama, kad šovikat tuoj butų 
pa traukti a tsakomybėn. 

4

Lenkai pasižymėjo savo ka
ringumu ir šovinizmu. Dar caro 
laikuose jų patriotizmas perei
davo visus rubežius. Žinomas 
Danijos kritikas Georg Morris 
Brande* apie Lenkijos šviesuo
menę maž-daug šiaip sako. Len
kijos inteligentija gyvena praei
tim, o ne dabartim. Ji yra per
mirkusi tradicijomis. Ji tik ir 
svajoja apie didelę ar galingą 
Lenkjją... Bet pastaruoju lai
ku ten galima sutikti ir “karšt- 
galvių” jaunuolių. Į juos praei
tis nebedaro intaikos. Jie sten
giasi gyventi dabartim ir sekli 
pasaulinius nuotikius. Ta jau
nuomenė, didžiumoj atvejų, su
sideda iš Markso sekėjų, — so- 
cial-demokralų. Ir reikia pir^afi 
kyli, kad tai esti sveikiausi leiLj 
kų visuomenes dalis.

Taip tai formavo savo įs- WASHINGTON, — [Ne vien simena

Registruotas laiškas tetos 
redaktoriui.

(Feljetonėlis).

Prie

^ITALIJA.

narių

RYMAS, —? [Sustreikavo mo
kytojai]. Visoj Italijoj sustrei
kavo pradinių mokyklų moky
tojai. Prie jų prisidėjo ir Tries- 
le’o mokytojai.

^CTokis streikas {įvyksta Idar 
pirmu kartu toj šalyj. Streiko

valdžia butų sutikusi šiek-tiek

Jokio ori^inaljiškumoL 
mažiausios progos vis rašoma 
“atviri” laiškai. Ir turinys jų 
vienodas. j

—Gerbiamoji visuomene, be
gėdis N. mane šmeižia. Tokiam 
ir lokiam numery j tokio ir lo
kio laikraščio štai kokių nedo
rų dalykų apie mane parašyta.

Seka tų nedorybių sąrašas.
—Dabar, draugės ir draugai, 

jus galite spręsti apie N. Tai be 
doros ir principų žmogus. Jis 
besąžiningai apšmeižė, (iškone
veikė mane. Jis nesustoja prieš 
nieką: meluoja ir nerausta.

Tečiaus, buvo atsiradę ir “o-

incidentų?
Tetos redaktorius perskaitė I tos redaktoriaus

Grigaičio atvirą laišką. Į Turėti reikalą
Ir nutarė: “outlavv”.
—Neužsimoka į jį kreipti do-[ Ir skusties, ir

mos. Į peliuoti į teisybę, ir teisinties...
Ir labai teisingai nusprendė. I Tas antras Tetos redaktoriaus 
Jis, Tetos redaktorius, yra ne- [ iacin(tentas sujudino mane.

klaidingas socialistas. Ką jisi Kodėl pirmame iheidente su 
paporija Tetoj, tai virsta į savo | “išdavikais” nebuvo reikalo kal- 
rųšies “encyklikas”

Tuo tarpu Grigaitis yra so-Įo kodėl antrame — tatai gali- 
cial-buržujus, social-patriotas,[ma buvo daryti?
išdavikas... I Tečiaus, gal lik Tetos redak-

Trumpiau ir ryškiau paša-1 torius, turi specialcs “privilegi- 
kius, Grigaitis yra socializmo Į jas” kalbėti apie kitus viską, 
“outlaw.”

O su lokiais Tetos redaktorių “privilegijų” neturi?
rius nenorįs kalbėti apie jokias 
teisybes.

Suvis nuosakiai.
Jis, būdamas nuo kojų mažo

jo pirštelio iki paskutiniojo 
plauko ant galvos socialistu,
stos j trečiųjų teismą! Kas tai
mate!...

—Nenoriu turėti su tokiais 
žmonėmis jokių reikalų, — ir 
ganu. Nenoriu! Jus suprantate 
skaitytojai, kur čia pakastas 
šuo... j

Skaičiau ir atsigėrėti negalė
jau Tetos redaktoriaus galvoji
mais.

Tokie mtikinantįs, tokie lo
giški. ..

Jei nori pakarti šunį, — sako 
franeuzai, ----  lai i»wvridiixl< jj
jMtsiullksįu. [

Jokio atsakymo nebus. |
Užsinorėjo Tetos reduktoriui I

iškolioti Grigaitį, — ir jis pava
dino jį išdaviku. |

Pavadino, ir išėjo “sausas“
iš vandens. į

Taip, su išdavikais nėra rei
kalo apie principus ir teisybes 
kalbėti.

Juk tatai aišku, kai ant delno.
Ir aš, didelis Tetos rcdaklo-% s

riaus garbintojas, džiaugiaus 
tol^iu 'nepaprastu inuosakumu.

Maniau sau:
Atsirado nors pienas žmo

gus, kuris nesiskaito su jokiais 
“konvcncionališkuiuais”, su jo
kiomis laikraštinėmis etiko
mis !

Panorėjo ir paraše taip, kaip 
jam patiko, o ne taip, kaip yra 1 
priimta civilizuotų žmonių tar
pe. I

Kokis nepaprastas originališ
kumas musų pilkoj padangėj...

Ir po to incidento Tetos re
daktorius žavėjo mane savo ori
ginališkais galvojimais.

Tiesai, ,kaji r turici dalykai 
užduodavo mums galvosūkį.

štai aš nieku budujnegalėjau 
sau išsiaiškinti, kokiu budu Te
tos redaktorius galėjo “origina
liškai” parašyti tą straipsnį, ku
rį šeriai, labai senai parašė Wil- 
helm Liebknechtas?

Bet paskui priėjau prie tos 
išvados, jog geniali žmones kar- < 
tais vienodai galvoja.

Padekime, Mendelievas ir Mc 
yeras beveik vienu ir tuo pačiu 
laiku sugalvojo eleinenlų perio-

Lentelę. Darviųas ir Wal- 
lace ir gi priėjo prie vienokių 
išvedimų.

Tai kodėl Tetos redaktoriui 
neturėti tas pačias mintis (tei
singiau, jluos pačius žodlius)’, 
ką turėjo senis Liebknechtas?

Tuo labiau tai lengva padary
ti, kuomet Liebkncchto raštai - 
jau senai yra “išdrukuoti... ”

Bet vis tai menkniekis. Tokie
(lalykąi negalėjo diskredituoti

Tetos redaktoriaus.
Aš tikėjau į jį. Tikėjau į jo 

originališkumą...
Bet dabar...
Gerbiamiejie, Tetos rudakio 

rius suvylė mane. Jis sulaužė 
savo principus, Įjaminė juos po 
kojų... Jis iMirašc “Keleivio” 
redaktoriui atvirą laišką.

Su “išdaviku” ėmė kalbėli a-
pie principus ir teisybes. Ėmė
Skųslies visuomenei.

“Keleivio” redaktorius šmei-
" SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, riginališkų” žmonių. .Kas neat- žia mane, purvina mane, prasi- 

\VAS1UNGTON, [Ne vien simena Grigaičio — Paukščio mano apie maue nebūtų daiktų.

Kokia negirdėta herezija Tfe- 
touosakume! 
su socializmo

dejuoti, ir a-

bėti apie principus ir teisybes,

kas jam ant seiles užeina; o kiti

tas

re-

Kas pavelyta Jupliteriui, 
Inevelyta jaučiui...

Kad sužinojus tą Tetos 
daktoriaus sekretą, aš ir rašau
jam registruotą laišką. Del sau
gumo...-

Tikiuo9|l susilaukti prielan
kaus atsakymo ir išrišimo to 
painaus klausimo.

Tatai labai svarbu.
Tikėt,* ar netikėti į Tetos re

daktoriaus neklaidingumą — 
štai klausimas... —K. Sėjikas.

Ar išėjo Tamstos knygutė? 
Jei išėjo, tai atsiųskite greičiau. 
(O labiau Tamsta pati va
žiuok!).

Dar vienas prašymas: jau be
veik dveji metai kaip negaunu 
laiškų iš tėvų. Taip-pat ir pa
ti negaliu jiems apie save pra
nešti per du frontus bolševikų. 
Susimildama Tamsta, parašyki
te jiems rusiškai laidelį, pa
aiškinkite, kad mes gyti sveiki 
ir labai nerimastaujame be ži
nių nuo jų. Parašykite, ką ži
note apie mus ir tegul jie per 
Jus, ar p. Grigaitį, parašo man. 
Jus siųskite laišką per Pacific.

O dabar aš ir Andrius karš
tai Tamsia bučiuojame ir lau
kiame namo.

Prašome labų dienų atiduoti 
visiems musų draugams hmeri- 
kiečiains, o ypač — Grigaičiui, 
Gugiams Laliui, jūsų sunui, 
Jurgėiioniani|s, DavAdonduJ Ii* 
kt.

Meiliai Ameriką atmename ir 
manome, kad tikri musų drau
gai gyvena ten; o ne čia...

— Al. Bulotienė.

Laiškai iš Lietuvos. Revu Rėvai
Laiškas A. Bulotienės žemaitei.

Rašytoja Žemaitė, JCbicagoj, 
kąį-tik. gavo nuo Aleksandros 

Buluotienės laiškų iš Marijam
polės, rašytą gegužės 4 dieną, 
š. m. Ji rašo:
Mano mylimoji!

Labai išsiilgome neturėdami 
laiškų nuo Tamstos, ir dėl to 
taip neramu ant širdies darosi. 
Nežinome net, ar gyva ar svcjka 
ir palįs negalime nieko apie sa
ve pranešti. Dabar, kuomet, 
kaip mes girdėjome jau galima 
važiuoti, mes labai prašome

čiau namo — pas mus. Meld
žiu, sužinojus tikrai, važiuoti 
tnč tuojau, negaišint! daugiau 
laiko Amerikoje. Mano bran
gioji, juk laikas bėga, paskui 
gal ir sveikata nebeleis ar keliai 
užsidarys.

Mums taip 
o ir visiems 
šventė dar

trūksta Žemaites, 
žmonėms, kurių 
neatėjo, Tamsta

Gal niekuomet Lietuvos žmo
nės nematė tokios neteisybės, 
kaip dabar, ir liaudis kenčia be 
draugų, be šviesos, be vilties 
spindulėlio ir dar be Tamstos 
linksminančio ir širdingo žod
žio. Apie viską nerašysiu, pa
tįs galite numanyti, man tik 
svarbu pranešti, kad mes gyvi 
sveiki, ir labai toli nuo dabarti
nio momento didvyrių. And
rius, kaip' dažnai, vienas, o 
Mdraugaii” pasirodo daug ge
resni už Rimką ir toliau nuva
žiavo.

Gyvename? |Ma^ijanipolčje. 
Andrius advokatauja tarp žmo
nių,, mokina jaunuomenę musų 
atidengtoje Realeje Gimnazijo
je. Aš laip-pat. Visi kiti “po
nai” ministeriauja. Kaip mums 
trūksta Tamstos!

Vilniuje tai lietuviai, tai vo
kiečiai, tai lenkai, tai bolševikai, 
mainosi kaip ant “pikčių”, tik 
vienas badas nesimaino. Kaune 
visu ponybė ir valdžia.

Aš nenoriu rašyti apie poli
tiką. Jums viskas ir taip turi 
būti aišku. Todėl prie reikalo:

Jūsų giminės visi pergyveno 
karę laimingai. Visi gyvi Svei
ki. Elzė, ištekėjo už kokio tai 
Čapausko; nuo jos gavau laiš- 
kų.

Kadangi iš Amerikos pučias 
jau ateina, tik nežinau, ar tie
siai, ar per Švediją, tai labai 
prašau siųsti mums Naujienas 
ir Laisvę, ypač Naujienas. Ad
resas toks: A. Bulota, Marijam-

kia rašyti adresą ir angliškai, 
tai beabejones Naujienų admi
nistracija geriau už mane žino.

Musų rašytojų rašto kalbos 
keistybės, o

Kafein, ar- rnnstj la jie ra žtinin- 
kni ir šiaipjau rašytojai negalė

tų paaiškinti, kodėl jie, rašyda
mi, tariniu prie žodžio “būtį” 
būtinai vartoja įnagininką, 

nors gyvoj kailio j jie tuo atve
ju, paprastai, težino tik vardi
ninką?

Imu keletą pavyzdžių iš jų 
rašto kalbos.

Jie rašo:
1. Jis buvo naudingu žmo

gum.
Kalbėdamas tas pats rašyto

jas niekados nepasakytų: “Jis 
kliuvo naudingu žmogum,” bet 
'tikrų tikriausiai sakytų: Jis bu
vo naudingas žmogus.

2. NN buvo geriausiu to va
karo kalbėtoju.

Kodėl nc:,NN buvo geriau
sias to vakaro kalbėtojas?

3. Žmonės, kurie niekados ne 
buvo nė socialistais, nė dorais 
radikalais, o buvo Z tik papras
tais liberalais.

Kodėl ne: Žmonės, kurie nie
kados nebuvo nė socialistai, ne 
dori radikalai, o tik paprasti 
liberalai?,

4. Viso to priežastimi yra jo 
apsileidimas.

Kodėl ne: Visa to priežastis 
yra jo apsileidimas?

5. Jis yra tikru, kad taip bu
vo.

—Kodėl ne: Jis yra tikras,

6. Dabar svarbiausiu musų 
dalyku yra žiūrėti, kad...

Kodėl ne: Dabar svarbiau
sias musų dalykas yra žiūrėti, 
kad...?

Galų gale dar vienas musų 
rašytojų rašto kalbos pavyzdė
lis: — Reikia būt visišku neiš
manėliu, kad to nežinoti.

Bet kiekvienas paprastas, 
slavizmu neužsinuodij^s, lietu
vis pasakys: — Ne, broliuk: 
reikia būt visiškam neišmanė
liui, kad to nežinojus!

— Pabraiža.

Kazimieras Gugis

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

visokius ioknmentns tr popieras.
/ Namų Ofisas:
IMI I. MifrtetJ lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1M0

Miesto Ofisas:
1!7 N. Bnrlnni 81. 

mi-IJUnilr Blds. ;
Tel. Csatnt 4411

Dr.D. J.BACOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 16900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Ava., Roseland, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.
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Lietuvių
roseland

Išvažiavimas.

ftč žemaite", kam ji andais taip 
nervavusi draugę organizatorę. 
Bet apie išmetimų ne neprisi
mena: malt, perdaug baderio 
tarėją su ta neklaužada Vysku- 
paitiene...

Pereitą nedėldienj \Vaslung- 
tun Heights miške buvo LSS. 
137 kp. ir LMPS. 67 kp. išva
žiavimas. Oras tbuvo gražus, 
tad ir žmonių susirinko tiek, 
kiek niekad dar nebuvo rose- 
landicčiy išvažiavimuose. M.Gir 
niaus vedamas LMD. “Aido" 
choras padainavo keletą dainų, 
o d. Šarkunas pasakė prakalbą. 
Kalbėjo gana ilgai, bet pakar
tojo tik tai, ką kieknenuose sa
vo prakalbose kalba musų bol- 
ševikuojantįs kalbėtojai
bėgo visą pasaulį, prikalbėjo 
daug skambių žodžių, be jokios 
tikresnės išVados.

Wrtn ir po programo buvo 
žaismės, taipjau lenktinės. Bė- 
go už prizą vyrai, moturįs, ma
žos mergaitės ir vaikai.

Tik vėlai vakare visi išsiskir
stė. kalindami suiirinkti>*eka- 
mą nedėld'icnj, kada bus LMD. 
"Aido" išvažiavimas. — x.

pamato tuM vadina Štilsono lio
kajais. Ištiesų, jie nieko dau
giau ne nesugebi kaip lik at
kartoti tai, ką buvęs se<kl»cto- 
rius-‘‘vertčjas" šim'lais kartų 
atkartojo tir "d^ikino”. Kada 
tie priekabių jieškotojai pasi
liaus? — Dainas Mylunitis.

api-

BRIDGEPORT

šis ir tas.

Bridgeporte ir vėl tylu-ramu.
Svarbiejie šurum-buruni jau 
praėjo. Pav., tautininkai jau

sekinėmis, tik jo atskaitomis. O 
lai, žinote, mcnkiaiisis , daly
kas.... Kada .nors jie 
gebės tai atlikti. T; 
nors".

Visgi su-

Vis ddto, kadir nesvarbiu, 
bet >!lin įdomių nuotikių-nuoti- 
kėlių Bridgeporte atsitinka. Tik 
gaila, kad mus lieluviškasui mi- 
lionerius i lai pradėjo žiūrėti 
taip i.šaukšlo, nepaisančiai.

1 lepintosios gaspadinčs 
labai nepasitenkinusios ta

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvcrgais ir 
Subatomis 9—9.

sc-

visą Bridgeportą. Bet 
kada "kairių-kaarieni- 
užsinorėjo pasižiūrėti 

stendingas",
apvalius" ketvirtąją nuo 

V — Ne 
lauk,

Kadaise į ketvirtąją stodavo 
po dešimts ir daugiau naujų 
narių, 
surašyti 
andais, 
siems"
koks yra narių 
kad 
negeistinųjų ir — dievaž! 
vienp neprisiėjo "valyti"
nes jie jau patįs buvo apsivalę 

nebemokėdami
Netik tie neištikimieji, o ir visa 
eijė buvusių *‘kdiijiųjų" nebe
moka tų padotkų. Vadinas, 
dabar ketvirtoji darys progre
są iš atbulo galo — išstojimais.

padtartkų".

Ketvirtoji taip lavina gavo 
narius, kad jos "lavinimosi ko
misija" ir rašyti primiršo. Ar 
netiltų gera, kad Andrulevičia, 

tas pats, kur numarino Pro-

pintų kokiu nors budu padaryti 
“šiokį tokį galą"?

—■ Kimšų s.

Repetciija.

Praeitą ketvergo vakarą L. 
S. S?J38tos kuopos mišrus cho
ras laikė repeticiją, kur vėliau 
buvo laikyta susirinkimas ir 
aptarta tūli neatidedami klau
simai. Pav., nutarta dalyvauti 
Jaunų Lieutvių Tautiško kliu- 
bo piknike, Leafy Grove. į kurį 
choristai važiuos specialiai pa
samdytu (roku. Paskui dar

nų Bendrovės piknike, čia bet
gi radosi tokių draugų, kur, Ga
vę progos juoj pradėjo skaity
ti visus dienraščio griekus: so
či alpatriotizmą ir visus kitus 
galus. Tuos draugus, ne I»e

■g-."-i- luijimi esami *-.«■' atriris

CASM
J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 M1LWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

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

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

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

> Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plauti?
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta Ir daugelyje tesitlklmy 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.
35 So. Dearborn St.

(Imnpaa iftanroa) .
Kambarys 807. zva •

VALANDOS 9 iki 8 .CniPfKFO
Nedėliomis 10 iki 1. *’/|**VC*£

MAISTO SPEKUUATOR1Ų 
ŠĖLIMAS.

Maisto spekuliatoriai ir vėl 
pradėjo šėlti. Bėgių kelių pa
starųjų savaičių žymiai pašoko 
kainos visų reikalingiausių pra
gyvenimui daikllų, ypač maisto 
produktų. Smulkus verteivos 
jau keliatą kartų kreipėsi “kur 
reikia" su įvairiais nusjstkundi- 
mais. Daugelis jų stačiai sako, 
kad kada nors žmonių kantry
be turėsianti išsekti. O deki 
to pirmiausia prisieksią nuken
tėti jiems, smulkiemsicms ver
teivoms. ‘‘Kada minia sukir
si:: ta, ji nebežiūri kas k/ltas, o 

iš toks 
augelis

k: s nė" — pasakęs 
verteiva. Jau ir <la 
žmonių nebajieghj 
daug reikalingų ^ra gyvenimui 
daiktų. "O kada' jie visiškai 
nibepajiegs jų nusipirkti — 
kn; gali užtikrinti, kad čia ne
pasikartos tos pačios scenos, 
k’.ip kad Florencijoj?"

♦

PLANUOJA PADIDINT VAŽI- 
NĖJIMOS KAINAS.

Gatvekarių darbininkai reika
lauja didesnių algų.

Gatvekarių kompanija tur 
būt ir vėl atnaujins savo reika
lavimą • leisti jai padidint va- 
žinęjimos kainas. Šį kartą te- 
čiaus kompanija norėsianili 
gaut leidimą imti nuo pasažie- 
y'.ai.s ne po septynis, bet de
šimts centų. O tai esą (kito, 
kad gatvekarių darbininkai 
griežtai reikalaują padidinti 

•jiems algas iki 80 centų valan
dai.

Bendras gatvekarių ir eleva
torių darbininkų susirinkimas 
įvyks ryto. Ten busią galuti
nai nutarta ko ir kiek reikalau
ti ir kas daryli, jeigu kompani
jos atsisakytų išpildyti jų rei
kalavimus. Gatvekarių darbi
ninkų ūpas labai pakilęs; jie

misų kol kompanija nesupras, 
kr d darbininkai taipjau nori 
gyventi žmoniškai’’.

TURTINGAS PADEGĖLIS.

Neteko visų trijų automobiliu.

Pons George Marcy, beveik 
milionierius ir Armour Grain 
kompanijos » prezidentus liko 
tikru padegėliu. Nugi, andais 
jisai netekęs visų trijų savo au- 
Homobilių: juos, kartu su visu 
garagiu, sunaikino kilęs praeitą 
naktį gaisras. Dabar pons Ge
orgas turįs neapsakomo vargo 

reikia važinėt gatvekarių.

NETURĖJO ALAUS.

Prisiėjo atiduoti pinigus.

Pctcr’o Partlo’s saliunan, 
GI09 So. State gatvėj vakar 
naktį įėjo šeši deramai apsirė
dę džen laimima i ir pareikalavo 
tikro alauę. Pons Partlos ne
mažai nustebo, knd Chicagoj

A8, ADOMAS A. KARALAUSKAS. SEKANČIAI KARAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnfijęs pilvelis buvo. Dlspet* 

Uja. nevirinimai pilvelio, nuslabn«Jimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
ibelnas spėkų nustojimas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Am# 
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterin, Kraujo valyto
jo. Ncrvatona, Inkstų 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 po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavan kas s« 
'nitė po buteli Salutaras, Bittcria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa J 

mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuoi 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu <#■ ' 
radė)10ei ir linktų visiem savo drangom Ir pažįstamiem u tokiau 
atsitikimais patariu nuošlrdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. BaHrenas, Prof. '

1707 So. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417. CWc$go, III.
jigrirwi MB

PERVIRŠIUS
$25,000.00

UŽDARYS TILTUS LAI
VAMS.

KAPITALAS
$200,000.00

dar randasi žmonių, kur neži-- 
no, jogei ji paitapo "sausa". Jis 
ta iiir paaiškino įėjusiems pas jį 
džentelmenams. Kuomet ši
tai buvo atlikta ponai dŽentel- 
manai parodė jam revolverius 
ir ištuštinę jo registerį išėjo sa
vais keliais.

Miesto torjlbios patvarkymu 
nuo šiandie visi kanalo tiltai 
lieka uždaryti laivų plaukioji
mui nuo 7 iki 9 vai. ryto ir 4:30 
6:30 vai. vakare. Tai padaryta 1 
tuo tikslu, kad netrukdžius gat
vekarių bei elevatorių judėji
mui laike taip vadinainų "rush 
hour".

TYRINĖSIĄ PRIEŽASTIS 
MAISTO PABRANGIMUI.

Skiria $21,000 dolerių.

Miesto taryba žadanti tyri
nėti priežastis maisto pabran
gimui ir — vėliau pažiusėsian- 
ti kas daryti. Tuo tikslu lapo ! 
įkiuĄa speciale tyrinėjimo ko- Į 
misijai, kuriai paskirta dvide- į 
šimts vienas tuksiantis dolerių. !

Tūli aldernianai — McCor- | 
mickas ir keli kiti — labai prie 
šinosi šitam sumanymui. Su- 1 
manymo pasiuly to jas, ald.Lyle, 
dėlei to jį pavadino skerdyklų * 
kompanijos bernu ir lt., kurios i 
darančios visa, idant maisto I 
reikmiens dar daugiau pabrang- I

Savo kalboj McCormickas Itų.
veik neatsakė į Lylc’o užmoti-'I 
mus 
mas
m a balsų.

ir 'lodei pastarojo pasiuly 
perėjo milžiniška dangų

NORI MONOPOLIZUOT 
NYR BYRĮ.

Kadangi tikrasai svaiginamu 
sai alus liko praeities dalyku, 

. . . a , . . . •

monopolizuot kad i r 
namą 
Avardo

taip vadi-
nenr beer’į
aldermabas

daryt pastangų, idant g
miesto taryba išleistų potvarky- ■

Anderson

davinCl nyrbyrį tik saliuuuose. 
Vadinasi, pardavinėjimas to, 
gėrimo kitose įstaigose turėtų 
būt draudžiamas. į

DRĄSI MOTERIS.

Ponia Galdwell, 130 So. East

sekimo. Sugrįžus namo ji ra 
do savo (hmte du nekviestu sve 
toliu . banditu. Kol pastarie

| Saugokite Savo Akis]

PERKELK SAVO PINIGUS
I LIETUVIŲ VALSTIJINI BANKĄ

IINIVERSAL STATE BANK
Banko Turtas Jau Siekia Virš

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

nuošimtis bus mokamas nuo Liepos l-mos. To
kiu budu turit 2 savaiti laiko perkelti savo pi
nigus į šį parankų,-stiprų ir saugų banką ir 
gauti pilną nuošimtį nuo Liepos l-mos.
======== VALDYBA :===■ ■ :=
Joseph J. Elias, Prezidentas,

Wm. M. Antonisen, Vice-Prez., 
John I. Bagdžiunas, 

Vice-prezidentas ir Kasierius.

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

BANKINĖS .VALANDOS. Panedėliais, Seredomis, Ket- 
Vergais ir Pėtnyčioiuis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. no pietų, Ut- 
arninknis ir Subatomis nuo 0 valandos ryto iki 8:30 vai. vak.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet įųs 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 ligų. 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 gatves.

3-Čios lubos, virš Platt’o aptlckos 
Tėmykite j mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumenthal

DR. F. O. CARTER, 
Akių, Aukų, Nosies ir Gerklės.

Daktaro patar- 
n avima s gydy- 

i mui jūsų akių, 
a,^a prilaiky- 
mui akinių. ,

22 metai prie 
State gatvės.

lakuba beaisy* 
konti šviesa.

Galvos skau
dėjimas, ner- 

vuotumas, nemiga, ir nevirš
kinimas nuolatos yra prieža
stimi akių ligos. Uždegimas, 
dėmės, bijojimas Šviesos, rei
kalauja okulisto priežiūros. 
Pritaikoma dirbtines akys, 
prašalinama tonsilai, kreivos 
akys atitaisoma.
FRANKLIN O. CARTER M. D. 
120 SouOi State St. Chicago. 

(Antras aukštas)
(Vienos durys i žiemius nuo 

The Falr).
Valandos: nuo 9 iki 7. Ne- 

dėlioinis nuo 10 iki 12.
Tol. Central 837.

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

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 ryta; 6-9 va
kare. Tek Canal 4367

KAS BUS SEKAMAIS 
METAIS?

ji spėjo atsikvošėti, ponia Gald- Kainos kurpėms pakilsią iki 35 
\vell jau buvo pasltverusi revol
verį ir užkamandavusi: rankas 
aukštin!

Atvykusi policija paliuosavo 
ją nuo to sunkaus ir atsakornin- 
go džiabo.
liai atsisako pasakyti savo var
dus lM*i gyvenimo vietą.

dolerių porai. *

Kurpių -išdirbyslės magnatai 
žada pasipelnyti. Sekamais me 
tais kaina vidutiniai gerų kur-

Areštuotieji vagi- pių busianti nė daugiau nė nia- 
,žiau, tik trįsdešimts junki do
leriai už porą. Tatai saiko pats 
Shoe Travelers’ Asociacijos pre 
zidentas, Frank B. King’as.NEGAVO BURNELĖS.

Pašovė moterį ir pats save. HAYWOODAS BUS PA- 
LIUOSUOTAS.

Užstatė paranką.
------

žinoniastu pranta n iečių va-
s, William D. Ilay\voodas,

— Duok šian vieną l)urnclę 
•— andais pareikalavo' Jurgis 
Klementas savo moters Joha- 
nos.

- - Bervikalo, mielasai — at
kirto Johana mano butas Jms paliuosuotas iš Lavemvorlh 
pravalo būti sausas.

Bdt jau nuo 30 dienos bir
želio aš nesu ragavęs - skun-

Gerk vandens!
Po šilo pasikalbėjimo Jurgis 

pasiėmė revolverį ir paleido 
kulką į1 savo moterį Johaną.

kalėjimo. Reikiamoji jo pa- 
liuosavimo kaucija jau lapo 
užstatyta socialisto milijonie
riaus, William Bross L'loydo, ir 
kelių kilų. Jo byla atiduota 
augėlesniam teismui.

PRAPLATINS VVESTERN 
GATVĘ.

Tamaškeviičius pastvėrė Jur
giui už rankos; kuris betgi dar 
suspėjo vienu šūviu pavaišinti;
pats save.’ Dabar dr Jurgis i r 4 Darbą manoma pradėti sekamą
Johanu guli ligoninėj. rudenį.

Western gatvę iki 100 pėdų.

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

8308 8 Morgan Si, Chicago. H i

Dykai
Gyvenimas yra , 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

J Mes vartojam 
yy pagerintų Oph- 

thahnometėr. Y- 
patinga doma at..

• “ “Ė kreipiama į ?M-
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki III dieną 
4649 S. Ashland av. kamp47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Tclephonc Yards 5834

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

DR. C. A. LUNDE,
SPBCIJ AUSTAS 

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

Patarimas nemokamas 
1088 Broadway, Gary, Ind.

Vyrišky Drapaną Bargenai
Teisingas apsiejimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
ei ui m i r* t,4 /i . (L» 4 IZ - f . t rr. osiutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

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

kol prieš alcir.ančių Žiema nepakilo 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
tnis visų dineų iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1902

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis įimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimų. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai Žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2J)0 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”,
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPN1NINKA 
kurs "išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali."
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street
Chicago, 111.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labnratorija: 1021 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pistų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110.

GYVENIMAS: 3412 S. Nalsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėiiomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Tclephonc Haymarket 25M

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chipago
Telephone Drovcr 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—>3 p0 njet
7 -8 vak. Nedalioms 10—12 dienų.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Kez. Tel. Sceley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MichniBwicz
Baigusi Akušerijos ko 
legųą; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek 
hi i n ą a i 
}ja prie 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
311'b So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, Ui.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki volai vak
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Pranešimai
RASTA-PAMESTA AUTOMOBILIAI NAMAI-žEME DRAUGIJOS DRAUGIJOS

Pastaba atsiunčiantįems draugijų 
pranešimus: — 

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

— Redakcija

PAMEČIAU 883.00 pinigų ir če
kį $34.48. Manau kad pamečiau 
IJSL. tmos kuopos išvažiavime Be- 
yerley H i Ils giriose. Todėl kas ra
dote malonėkite sugrąžinti, radėjui 
duosiu $25.00 dovanu.

Petras Juzeliūnas, 
920 AV. 351h Place, Chicago,

J IEŠKO KAMBARIŲ

PARSIDUODA automobilius For
das, 2 sėdynių arba mainysiu j di
desnę mašinų, kad butų 5 sėdynių, 
kas pirks parduosiu už. pusę kainos 

J. Bagdon 
2511 AV. 45 Place

PARSIDUODA pigiai šešių pagyve 
nimų muro mumis su beismanlu, 
viskas geram padėjime ir neša ge
ras remias; namas randasi lietuvių 
apielinkėje; kaina $7000, galima 

Chicago, III. pirkti įmokant $2000 ar daugiau, Ii-

III.
kosiu sumų pačios rendos išmokės

PAHMDIinDK 7 nnsoiiioriii k»in Si,“s ««««'» > r« «enis vra Pį ' \ „i';, L t «i«i pnnluodiunųs vien dėl In. kad

LSS. 37 kp. pusmetinis susirinki
mas jv\ ks Ketverge, 10 liepos, Ma- 

........ .*'t. 
Visi draugai

linausko svet. 1813 So. llalsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi draugai 
ir draugės, būtinai atsilankykit, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Keistučio Kliubo knygyno komis! 
jos susirinkimas įvyks pelnyčio j, 
liepos 11. po niun. 
Avė. Nariai pr 
kaip 8 vai. vakare.

jvvks
’ 3831 So. Kedzie
'ašutui susirinkt

— PalimitJ.

Dr-stės Meilės Lietuvių Ameriko
je atsilankyti ant pusmetinio mitin- 
gOl kuris įvyks subatoj 12 d. liepos, 
kaip 7:30 vai. vakare, G. M. Cher- 
nausko svet. 1900 So. t nion Avė. 
Nuliai, nepamirškite atsilankyti ii' 
už'-iii'Mikėti mėnesines duokles, o 
taipgi Ir posmertines. — Aaldyba.

Dr-stė Lietuv.os V. A. No. t mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj. 
liepos 13, kain 1:30 vai. po pietų 
Davis Sųuare Park svet. 45 ir Pau
lina gt. Draugai ir draugės, ma- 
lončs'ae Imti laiku, nes turime daug 
svįubių reikalų apsvarstyti

— P. Rašt. D. Matuz.

104 kp. 
ketver- 
vak. T. 

Kedzie Av. 
ir draugės, malonėkite su
vis!, nes turėsime linkt

Brighton Park. — I.DLD. 
mėnesinis susirinkimas bus 
gv, 10 <1. liepos 7:30 vai. 
Maženio svet. 3831 So. 
Draugai 
sirinkti 
darbininkus piknikui.

— Sekr. P. Gura.

West Pullman. I.DLD. 38 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
verge, 10 liepos. Lietuvių 
11946 So. Halsted St. Pradžia 
vai. vak. Draugai ir draugės
pareiga yra būti šitame susirinki 
me, nes bus daug svarbiu reikalų

— Org. S. Tilvikas...

kel-

2 vaikinui pajieško 
valgiu ar be valgio 
North Side aplelinkės

T. AL, 
1739 So. llalsted St.,

katnbario su 
turi būt ant

Chicago, III.

Vienas vaikina? jieško kamba
rio Bridffeporto apielinkėje arba a- 
pie 60-ti) į Soutus. I 
rų ir gružų kambarį gražioje^ vieto
je, meldžiu

Kas turite šva
pranešti šiuo adresu: 
.1. Biršlon,

3301 S# Halsted St., Chicago.

VEDUSI PORA jieško dviejų ar
ba vieno kambario prie mažos šei
mynos, taipgi prie gerų žmonių 
North Side apielinkėje arba 22 ir 
Kedzie Avė. apielinkėje, be skirtu
mo kad ir pas svetimtaučius, kas 
turite arba kas žinote tokius kam
barius meldžiu greitai pranešti šiuo 
adresu:

B. Adomas, 
4352 So. Talman Avė. Chicago; UI.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

I IETUVIU BENDROVE BEIKA- 
LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTU PAGELBSTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GFROS. KLAUSKITEr!»LATES-

3301

LIBERTY LAND AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

REIKALINGA vyrų — dirbti į 
serap iron yard. Pastovus dar 
bus. Gera mokestis.

Reliance Iron Steel Co.,’_ 
*2133 S. Sawyer Av. Lawndale 5566

REIKIA leiberių į fandrlų, pasto
vus darbas.

Link Beit Co..
39 St. A Stewart Avė., Chicago, III.

7:30 
visu i

REIKALINGA -— prityrusių mai
šų lop\toju. vyrų arba moterų.

M. S. Goldberg, 
1508 Newberry Avė., Chicago.

Kensington. — Lietuvių Bendro
vės pusmetinis susirinkimas įvyks 
serinloj 9 d. liepos, 7:30 vai. vak. A. 
Zelevičio svetainėj 361 Kensington 
Av<'. Nariai atsilankykit, nes 
reiks svarbių reikalų aptarti.

— Direkcija.

RFIKAI INGA langų plovėjų, $30 
—*35 j savaitę.

Chlcafro AVindow Cleaning Co., 
62 AV. AA’ashington St., Chicago.

tik naujas Haynes automobilius par
duosiu pigiai arba mainisiu ant lo
to: C. S. 3346 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

dabartinis savininkas yra ne lietu
vis. Atsišaukite pas

A. GRIGAS A CO.,
3111 So. llalsted St., Chicago, III.

Mar^alkoHi
fonas Kasiulis—, 653 Gardeli Street
M. Nekrašas, 420 Draugi Street

'l'eisejas Antanas Bubele, 
313 (Juince Street

Vėlia vnnešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Mailių —Si.
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56

Duriniųkai:
N. Janavičia, 614 Markei Street
Bvn. Kimčius, 271 N. Chicago St.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SIIEBOY 
GAN,W1S., VALDYBA.

Juozas Rukliuskas, rirm.,
1124 S. 101h 1

Fr. Makarevičia, Pirm, pad., 
1618 lluoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana

Kaz. Tutis, Tūrio rasi.,
719 Alabama

Mot. Banionis, Iždin.,
1424 So. llth SI.

l'r, Jcsinskns, Iždo glob.,
1626 New lersey

Juoz. Švitinusiais, Iždo glob., 
1623 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka, 
1336 Erie

avė.
n ve
Avė.

Iždininkas SV. Markauskas,
355 E. Kensington Avė. 

Prot. Rašt. F. Grigula,
10149 So. \Ventworth Avė. 

Turiu Rašt. W. Dargis
10520 So. State St.

Norintjs prisirašyti atsilankykite 
į susirinkimų. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

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

PARDAVIMUI automobilius Hay- 
nes, 5 sėdynių, 4 cilimlrių, gerame 
stovyje, su naujais luirais. Atsi
šaukite greitai.
3301 Auburn Avė. Chicago, III.

RAKANDAI
TIKTAI SI MF.NESl

Ui $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 staBės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
l.ibertv Bonds. '
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

lioinis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BERGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio Rargcno. Puikus 
Player Pianas, slaik* 1919, vėliausios 
mados seklyčios sytas, valgomojo, 
miegamojo kambarip setai, divonai, 
paveiksimi Ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pnsiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubcltavais 
springsais Phonograh. Grajina vL 
šokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avc., 
Chicago, III.

PARDUODU rakandus: 1 seki, 
setų, 2 karpetas, 2 stalu, 2 lovas, 2 
“bookcases”, 2 komodas, 1 fonofra- 
fa. Turi būt parluoti šių savaitę; 
pigiai. Kreipkiteės bile kada.

3044 So. Union Avė., 1 lubos.

PARDUODU pigiai naminius ra
kandus t kambariams. — Išvažiuo
ju j kita miestu. Atsišaukile mio 5 
iki 8 vai. vak. 2ras aukštas.

3158 Union Avė., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 2 aukštų mino ir 

medžio namas, taipgi barnė ir ve
žimui pastogė. Lotas 25x200 pė
dų. Pigiai. Turiu pavilioti tuojaus 
Savininkas ant virtos..

812 AVe.st 19th St., Chicago.

LSS. 81 kp. susirinkimas jv'ks 10 
d. liepos Liuosybės svet. 1822 AVa
bansia Avė. Prasidės 7:30 vakare. 
Todėl visi draugai ir draugės ma
lonėkite atvikti.

— Rašt. .L D. Bendokaitis.

BEI KAI INGA kalvio pagelbinin- 
ko ir darbštus žmogus )>o visų mu
ši n ša pę.

American Saw A
141h St. & AVestern

Tool Works, 
Avė. Chicago.

merginu prie

1 SS. I k p. pusmėnesi nis susirinki
mas įvyks seredoj, 9 liepos 7:30 v. 
vakare Mildos svet. Draugai, visi 
atsilankykit, nes turime daug svar
bių reikalų. — Org. S. Zavė.

RFIKALINGA 25 
dirbtuvės darbų, $14 į savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitė nuo šmotų.

American Jnsulated AVire & 
Cable Co., 

954 AVest 21 st St., Chicago, III.

LIBERTY BONDS! \
Priimsime l.ibertv Bonds už pil

nų vertę >1116 tų, kurie pirks 
namų ar lota per mus. arba m >kė- 
sime piningais nagai dabartinį kui
są. Atsilankykite sekančiu antrašu

i

sau

A. GRIGAS & CO., 
ILusled St., Chicaoo. III

Roscland.—“Ateities žiedo” Vai
kų D-lės (globojamos LMPS. 67 k.) 
dainų ir žaismių praktikos liko per 
kelt os iš Doviato svetainės į Pal- 
mer svetainę, ant 111 ir Indiana 
Avė. Praktikos bus kiekviena *e- 
redą 2 va!, dienos. — Globėjas.

REIKALINGAS barzdaskutis jau
nas vyras su geru patyrimu. Gera 
užmokestis. Norima, kad pradėtų 
dirbti ateinančia savidt''.

670 \V. 18th Slr„ kampas Union 
ir 18tos gatvės.

RI'IKLA pats rusiu cabinet inak- 
cr orie pataisytų rakandų, pastovus

G’adman Bros..
832 Maxwe]| St., Chicago; III.

Svarbų referatą rengia I iduvių 
Soc. Apšvietus kliubas seredoj, ’ie- 
nds 9, I i uosy bes svetainėj 182? 
AVabansia Avc. Referuos d. P. 
Grigaitis tema Rusijos bolševikai. 
Pradžia lygiai kaip 8 v. vakare.

— Komisija.

PARDAVIMUI^
; PARDUODU rčstoranta, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biznis išdirb-

į tas per 8 metus. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. 1619 So. 
Halsted St.. Chicago.

ASMENŲ JIEAK'MIMAI PARSIDUODA duonkepykla la
bai geroj vietoj ir gerai išdirbta 
per daugel metu parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite:

K. Jomantas.
1739 So. Halsted St^—• Chicaoo, III.

PARSIDUODA šiaučiaus biznis, 
visi įtaisymai, gali pirkti viską ant 
syk arba vien tik mašinas. Atsi
šaukite 520 E. 79th St. arba pas sa
vininką

Joe Shoampi 
7820 So. Halsted St., Chicago, III.

kuris
nus-

Pajieškau Augusto Pociaus, 
prasišalindamas nuo manęs 
kriaudė. Jeigu sugrįš bus viskas do
vanota. Kas pirmas man apie jį pra
neš gaus $15 dovanų.

Anelė Bitautaitė, 
3231 Auburn Avė., Chicago, III.

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

K. JAMONTAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA naujas muro na
mas su gasu. elektra, maudynėms ir 
kitais parankumais; namas randasi 
lietuvių apoyventoj apielinkėje į 
vakarus už Kedzie Avė., vienas blo
kas nuo Archer Avė., gatvekarių; 
kaina $2800; galima laikyti karvę, 
vištas ir auginti daržovės. Atsišau
kite pas savininkų po šiuom antrašu 

J. YUSHKEAATTZ,
3114 So. llalsted St., Chicago, III.

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

Galima privažiuoti Archer-Cicero 
karais

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuviu gyvena it visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų su daugeliu žuvim 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerj. 
Galit pradėti dirbti farmų su $100 
ir nėjusi! kaip turėsit savo farmų 
išmokėta. Ir mes duodame darbų 
ant faunų katrie pirks farmas i« 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilną preke ir imam lotus kuino da
lį imnkėjimo ant farmų. Del pla
tesniu žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius.
SANBORN COMPANY, 

Eagel River, AVisconsin.

Pranešimas geras ir linksmas, aš 
Vladislovas Krauladis, pranešu Vik 
torijąi savo pačiai parvažiuokie 
greitu laiku, blankus insiurint jau 
name tik išsiusi ir gausit pinigus, 
o jei neparvažiuos tai pragais ir 
vaikus nuvarginsi!, klausi k manę, 
busi laiminga ir tavo vaikeliai. At
sišauk šitam mėnesyj.

AV. K., 
Halsted St., Chicago, III.

3
PARSIDUODA barzdaskutikla ant 
krėslų už pigia kainų.
2320 So. la'avitt Str.

KAS TURITE PARDUOTI gerų 
registerj, didelį arba maža, kad bu
tu imušami centai, meldžiu atsi
šaukti :

St. Sliczas.
1907 S. llalsted St. Tel. Canal 3605

PAJIEšKAU moters ar merginos 
prie mažos šeimynos, meldžiu atsi
šaukti 6 vai. vakare.

B. Gilwid, 
1712 Mnrshfield Avė., Chicago, III.

FarmŲ Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riančia vieta, lietuviu farmeriu ko
lonijoj VVis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai anga. » Randasi prie ge
rų keliu, geležinkelių, gražiu ežerų 
’r nrie lietuviško miestelio, W00D. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
ja. Dar yra proga lietuviams dau
giau bizniu užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- 
ri. Galite pradėti pirkti farmų su 
8100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.PARSIDUODA grosernė lietuvių 'ėMte savo išmokėta larma.

apgyvento] vietoj, biznis išdirbtas I Daugumas Xra x.’^’
nėr 10 metų, priežastis pardavimo “ ............ .. ......*......... .
išvažiuoju ant ukė^i. atišaukite grei 
tai, 358 Kensington Avė. Chicago

Antanas Kasparavičius, kaąės ne
laisvi* Olandijoj, pa įieško savo se
sers Onos Kasparevičiutės, Lekėčių 
kaimo. Suvalkų gub. Prašo rašyti 
jam šiuo adresu:

Anton Kasparaitis, Oldebroek, 
A’l’irhloord Legerplntz Comp. III, 
Holland.

PARSIDUODA LABAI
ICF KR1MINE. KFNDŽIU IR CI-
GABIT ŠTOHAS. PAR
DAVIMO. FINU i KITA BIZNI. AT
SIŠAUKITE GREITAI.

VICTOR BAGDONAS.
3231 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

važinėją po daug • valstijų, ir tin
kamesnės vietos dr| farmeri.nvlmo 
ncsnrn'lo. Vnip Wisconsine lietu
viu kolonijoj.

Klauskite nhitesrin naaiškinimu 
PIGI AI tiesiog į Lietuviu Bendrove, pas so-i 

vininkus, minėt” farmu, o jums bus 
prisiųsta knygele su >»1>>*esnii>is t>n- 
alškinimais, paveikslais ir žemla- 
plais.

Liberty
3301 So.

Land & Invcstment Co..
Halnted St., . Chicago, III

PIRK NAMA nuo nuties savinin
ko tai sučėdysi kelis šimtus doleriu, 
aš turiu parduoti namų taip pigiai 
kad jums atneš 12 procentu, kų kiti 
perka tokį namą gaudami 5 procen
tų. Namas mūrinis, visai naujas, 
ramios neša į melus $720.00, o par
siduoda už $6800.00. Kas' norėtu
mėt pirkti tai pasiųskite laišk'» ir 
aš atvažiuosiu pas jus ir nueisim 
"ažiurėti. Atsišaukite laišku 
No. 1, 1739 So. Halsled St. Chicago

PARDAVIMUI nigiai 2 kampiniai 
lotai prie 44 ir Rockwe’l St., arba 
*r:diu mainyti į namų. Išvažiuoju į 
l.,;tn mirsią. Atsišaukite greitai. 
Mrs. M. Andcrson. Imas flatas už-
3512 Fmerald A v., Tel. Boulevard 
1936, Chicago.

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU 
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:
Pirmininkas Alex Lvmesh,

155 and Vinccnnes B., Box
Phonix, III. 

Vice-pirm. Kazimieras Norwich,
15520 Lopinis Av., Harvey, III. 

Protokolų Bašt. Antanas Bernotas,
194 - 1571h SL, Harvey, 

Finasu Bašt. Mvkolas Walcntu.
553 — 155th St., Phonix, 

Kasierius AIex Macikas,
526 — 154th Place. Phonix, III. 

Kasos (liovėjai:
Petras (’heponis,

151 Place, Box 80, 
Louls Buividas,

15819 Latrop Avė., 
Maršalka Petras Delba, 

15815 Cnrce Avė., 
Susirinkimai laikomi 

paskutinį nedėldienį, 2 
tu, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, III.

Phonix,

Harvey,

88,

III.
III.

III.

III.

Harvey, III. 
kas mėnuo 

vai. po pie-

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatiškų Fondą dėl in- 
vestinimo į antrus\ mortgagius, duo
du ant gerų i.šlvgu.

II. O. MULKS.
Romu 1117 Herris Trust Bldg.

III AV. Monroe St.. Tel. Central 8830

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

3752 So. AVallnce st.
Kunca, Vice-pirm.,

3126 So. Ldwe avė.
J. Petrokš, Nut. Rašt.

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

2856 W. 38 PI.

K.

K.

J.

MOKYKLOS
J. Žilvitis, ižu.

t 841 W. 33 st.

avė.
avė.
avė

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pėtnyčių kiekvieno mėnesio, i'agh 
Hali svel. »

DR-TftS MEILfiS LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO, ILL.J: 

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

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

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

555 AV. 111h St. City.
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunps, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STftS 
Valdyba 1919 metams: 

Priminninkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė, 

Viee-pirmjninkas Antanas Strolie, 
2018 So. peoria St, 

Nut. rašt Kazimieras Dcmereckis 
3327 So \Vallace St 

Fin. rašt, Vincentas Buiskas, 
1520 — 491 h Avė., Cicero, 

Knygų globėjai: 
Ardrinuskas 

3424 So. Union Avė 
Burba, 2947—W. 39lh St 
Shirnkus 

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis 

819 Wcst 35th St.

E liksas
Antanas
Antanas

V.

j.

Mokykla Kirpimo ir Designinp 
Vyrišku ir Moteriškų Aprčdalų

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

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

Elektra varomos mašinos puusi 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvįečiaun aplankyt) 1 
pamatyti musų mokyklą bite lailr.u- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigių kainų.

Petrenos daroiiios pagal Jūsų uite 
rą — bile staitės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOO1

J. F. Kaanidka. Perdėti n) s
190 N. STALE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St.’ant 4 lubų

D.
K.

K.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. ILL.
Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Str.
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St. 
Baltrernas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Place. 
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pelnyčių kiekvieno mėne
sio F. Sbedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

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

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė. 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct 

Baubonis, Fin. sekr.
726 Park 

Mickevičius, Iždin.
726 Park 

Sokelis. iždo glob.
1931 Cace Avė., Racine, Wis 
Vaičiulis. Iždo glob.,

447 N. Pleasant Streel 
Bielskis, Organiz.,

267 Mikvaukee avė.
J. N. Palt, Daktaras Kvot.

' 165 Main Street
Metiniai komitetai Vi. Bielskis i> 

Juozas Vaičiulis.

Juozas
Karolis
Juozas
Juozas

Vladas

Avė.

Avė.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
. dison, 185ttrN Wells st.

137 Mokyklas Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petręnų Kirpimas, De- 
signing, d,d biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirmininM

MERGINOS ir VYRAI mokykite? 
skutimo amato. Ateikite arba ra- 
šykite. Dienomis arba vakarais.

TRI-CITY BARBĖK COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 AVesI 

Madison St., Chicago, III.

AMEldH*»>. tJEMVIŲ toOhtiiL*
Mokinama: angliškos h lietuviško 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėt 
stenografijos, typewriting, pirklybo 
teisiu, Suv, Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politiško 
ekononiiios, pRietvstes, dailiarašv* 
tės

Mokinimo valandos: 
iki 5 no pietų; vak. nuo 
3106 So Halsteil Sf

nuo 8 ryt- 
7:30 iki 9:3 
t’hiragn U'

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS.

Valdyba 1919 metams:

P. Švelnis, pirmininkas, 
1732 N. Lincoln 

Vice pirmininkas Dom. Žutautas, 
1502 N. VVood Street.

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 
Avė.

St.

1839 Wabansia 
Ar. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 N. Marshfield 
Just. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn St. 
II. Rauskįjniutė, kont. rašt.

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

1554 AV. Chicago Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansia Avė.

Avė.

Vice-pirm.,
Prot. sekr.,
Fin. sek r.,

Street
Street.

Street

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS. 

Valdyba 1919 metams: 
Pirm., Kaz. Brazevičius, 

^02 Lincoln 
Ig. Jaseliunas, 

960 Jenne 
Jonas Sereikis;

960 Jenne
Kaz. Orlauskas.

818 Jenne Street 
Iždin., Ig. Orlickis.

313 N. Sheridan Road 
TŽdo globeiai:

Juozas Poška, 809 Albert Street 
M. Songaila, 653 Markei Street

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams: 
Napoleonas Vilimaltis, pirmininkas, 

3151 Douglas Blvd. 
Juozapas Užubalis. pirm, paoelb., 

2911 AV. Adams St. 
Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 

4021 Gladvs Avt. 
Vincentas Manikas. fin. raštininkas, 

2328 AVest 22 Place. 
Mvkolas Kaziunas. iždininkas, 

3959 AV. 16th Street. 
Susirinkimai ėsti kas antras ne

dėldienis kiekvieno mėnesio. 1 vai. 
no įdėtų John Zugel svet., 3720 AV, 
Harrison St.

LIETUVIŲ JANITORTŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KLIUBO.

Valdyba 1919 metams:

N. AVilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis. pirm, pagelb.
2911 AV. Adams 

Fabijonas Striško, nut rašt., 
4255 Richmond 

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
2839. AV 40th 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 AV. 161h

Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. no 
pietų, John Engei Svet., 3720 AV 
Harrison St.

st.

st.
St.

st.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

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

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

Mazetis, nut. rašt.
731 W. 18 St.

Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St.

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.

A.

D.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley

Sabiecki, pinn. pagelbininkas, 
2042 Homer str. 

Zakarauskas, nufar. raštininkas.
1302 N. Hoyne Avenue.

Rasimas, iždininkas,
1845 N. Ilovne Avenue

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 TTamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirma ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bfis svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

J.

T.

J.
J.

Blvd.

CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIETOS DR-JOS VALDYBA: 

Valdyba 1919 metu: 
Agota Kaminskienė, pirm.,

1136 So. 481 h Ct., Cicero, III. 
Juozapas Takazauskas, Vice-prez., 

1404 So. 48 Ct., Cicero,
S. A. Vasiliauskas, Prot. rast.,

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

1409 So. 49 avė., Cicero, 
AL Bartkienė, Ižd., 

1500 So. 48 Ct., Cicero, 
Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 

1334 So. 48 avė., Cicero, III.; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė., Cicero, Iii.; 
J. Marazas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka,

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

1225 So. 50 avė., Cicero,

III.

III.

III.

III.

III.

III.

LIET. MYL. DR-STfiS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 AV. 34 st. 

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

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

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, H Į. 

Fel. Ardžiauskas. Konlr. rašt..t
3424 So. Union avė 

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

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 AV. 39th Si. 

Kaz. Araitkus, Maršalka,
t ‘ 833 AV. 33rd Place
Ant. Antanaitis, Iždin.

819 AV. 35th Streel 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago. III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

PidomasiH Komitetas
A. Petratis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė. 
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. Winchester Avė. 
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St. 
Komiteto nariai: 

P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI. 
J. Gustaitis. 2856 W. 38th PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams: 
Ed. Čepulis pirmininkas, 

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

1 136 So. 48 Ct., Cicero, III. 
Ig. Žilinskas, nut. rašt., 

2351 Custer 
Frank Micklin, turtų rašt., 

2820 W. 40 
Sam Venckus, kasierius,

1121 So. Sacramento Avė. 
A. Selemonaviče, aoiekunas ligonių 

1823 So. Peoria St. 
Susirinkimai atsibuna antra ne- 

dčldienį kiekvieno mėnesio, 1-mų 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted SI.

st.

st.

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA: * 

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 AV. 15th St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard St 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

P. Gaišk is, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue. 

J. Katilius, Kasierius,
1685 Milwnuk.ee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pčtnyčią 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukce avenue

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APS VI ETA 

Valdyba 1919 metams: 
Pirmininkė M. Dundulienė, 

1915 So. llalsted St 
Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 

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

2928 W. 40th Pi. 
Finansų raštininkė J. Jazavitienč, 

3125 W. 38th St. 
Iždininkė P. Balickienė 

3513 So. Union Avc. 
Kasos globėjos:

J. Baranauskienė, 3810 Lowe 
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė, 

3313 Union 
Knvgė S. Stasiukvtė.

3239 Emerald

Avė.

Avė.

Avė.

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

Valdyba 1919 metams: 
Prpz. D. Shatkus.

213 E. Kensington Avė. 
Vice.prez. Jonus AVilkas

206 E. 116th St.

Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams. 
Danilevičių, pirmininkas,

1617 N. \Vinchester Avė. 
Prusis, vice-pirmininkas,

1649 Girard St.
Kalpokas, nut. raštininkas 

1839 VVabansia
K. Navickas, iždininkas, 

1737 N. \Vinchester
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 N. Marshfield ..
Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 

1648 W. DiVision SL
Yg. Chcrnauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai.
I. Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas. 

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio Žwiązed Polck svet., 1315 
N. Ashland Avė.

Avė.

Avė.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir AVell, NAV 
Madison ir State, NAV’ 
Admns ir La Šalie, NAV 
Vau Burcn ir Franklin, NAV 
Va n Buren 
Va n Buren 
Van Buren 
Harrison ir AVabash, NAV 
IKth ir State. NAV

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 AV. 33rd St. 
M. Matulewski, 3121 Lime St. 
AVIadis, 2801 Union Avė. 
Svagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Švelnis, 3416 AVallace St. 
Peldžius, 3651 AVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grovs 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.« 
A. Janauskas, 4563 S, AVenthworlJi 

Avė.
J. čcplinskas, 930 AV. 35th PL

Gatvių kampai
ir Madison, NAV 

Jackson, NAV 
Van Buren, SVV 

ir 12th, NE 
Jefferson, NE 
ir Maxwell, SE ir NE 
ir 14th, NE 
ir 
ir

ir AVells. SAV 
ir Clark. S\V 
ir State. S\V

Halsted 
Halsted 
llalsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
llalsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
llalsted 
Halsted 
Halsted 
\Ventworlh ir 35th. SE 
\Ventwotrh ir 47th, SAV 
Ashland ir 35th, SE 

NORTH SIDE 
Agentūros

Jenurich, 2023 Greenwich St. 
Stropus, 1656 AVabansia Avė.

Gatvių kampai:

Milwaukee ir Paulina, NAV 
Milwaukiee ir Lincoln, SF. , 
Milvvaukee ir Roby. NE ir NAV 
Mihvaukee ir AVestern, SE 

WEST SIDE 
Agentūros

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

GATVIŲ KAMPAI

I-
J

ir

ir 
ir 
ir 
ir

18th. SAV 
Archer, NAV 
31 st. NAV 
351 h. NAV 
42nd SW 
47th, SW ir NE 
51 st, SE

Blue Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12111 St. ir Homan Avė.

18tos GATVSES APIELINKE 
Agentūros

J. F. Maily, 633 W. 18th St.
C. Yutelis, 733 W. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. DiktaviČia, 4447 Washtenaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pąsevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th Pi. 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
AVestern ir 47th gatvės 

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitage Avė.
Gatvių kamnai

Ashland ir 47th, NĖ. Gross Avė. 
Halsted ir 47th, SW ir NE 

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Rudlnskas. 1409 S. 49th Avė. 
ROSELAND, ILL.

Agnturos
P. F. Grybas, 11429 Calunjėt Avė. 
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. žalais, 114 E. 107th St.

Milwnuk.ee



