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Vokiečiai nesitraukia iš
Latvijos

Lenkai užgrobė visą 
Galiciją

Karolis nori lipti atgal ant 
Vengrijos sosto

7rue translation filcd wi h the post- 
mastei’ at Chicago, III. Aug. 18, 1919 
as require<i bv the act of Oct. (i. 1917

VOKIEČIAI NENORI PASI
TRAUKTI Iš LATVIJOS

Suko, vokiečiui kareiviai esą rei
kalingi Latvijoj ramybės 

palaikymui.

BERLINAS, Rugpjūčio 17.— 
Vokiečiai atsakė talkininkams, 
kad jie savo kariuomenės nema
no ištraukti iš Latvijos, kaip to 
reikalauja latviai. Atsisakyda
ma ištraukti iš Latvijos, vokie
čių valdžia neprisipažįsta, kad 
ji tyčia atidėliojanti kareivių iš
traukimą, ir užreiškia, kad vo
kiečių kareiviai yra ištraukiami 
pagal tos sutarties, kuri \)uvo 
padaryta liepos 9 dieną tarp vo
kiečių komandiro ir tarp alinu- 
tų generolo Gough’o.

Latvijoj vokiečiu karilionu nė 
dabar komanduoja generolas 
\’on der Goltz.

Vokiečių atsakymas talkinin
kams tolinus sako, kad vokie
čių valdžia negalinti pildyti rei
kalavimų, kurie eina tolinus to, 
kas nurodyta mūšių pertraukos 
sutarty).

Atsakyme vokiečių valdžia 
pažymi, kad vokiečių liuosnoriai 
Latvijoj labai esą neužganėdin
ti l’llma no valdžia už tai, kad 
jis jiems nepripažįsta Latvijos 
piliečių teisių.

Vokiečių valdžia, baigdama 
savo notą, persergsti aliantus, 
kad jie dar labiau* nekiršintų 
esančių nesusipratimų Latvijoj, 
pergreit ištraukdami iš ten vo
kiečių kariuomenę.

True IrmslMlnn fi><l whh th<* pnsl 
masler at Chicago, III. Aug. 18. 1919 
as require<i bv the act nf Oct. ft.
LENKIJA TURI UŽGRIEBUS 

VISĄ GALICIJĄ.

Pusė Galicijos atimta nuo Uk
rainos su aliantų pritarimu.

PARYŽIUS, Rugpjūčio 17.— 
Lenkų valdžia ir lenkų seimo 
komisija, kaip pranešama iš 
Waršavos, pasiuntė Franci jos 
premjerui telegramą, kurioj p ra 
šo, kad visa Galicija butų ati
duota Lenkijai, ir žada, kad Len 
kija užtai duosianti autonomi
ją rytinei Galicijos daliai, kuri 
yra apgyventa rusinu arba tik
rai nų.

Lenku valdžia pasiuntė . šitą 
telegramą tiktai po to, kaip 
lenkų deputacija atvyko iš Pary
žiaus ir pranešė, kad lenkai drą
siai gali reikalauti nuo aliantų 
visos Galicijos, ir kad aliantai 
visados yra pagatavi atiduoti 
Galciją Lenkijai, o ne Ukrainai. WASIIINGTON, D. C., Rugp- 

Ukraina, reikia žinoti, tei- jučio 17. — Karės departamen- 
singai nurodo, kad rytinė Gali-’tas vakar paskelbė, kad iki šiol 
cija priguli Ukrainai, nes ten iš Amerikos armijos tapo pa
gyvena ukrainiečiai arba ki- liuosuota 3,208,759 kareivių, 
taip rusinai. Aliantai išpradžių i Kareivių armijoj rugpjūčio 12 
buvo palinkę neskriausti Ūki ai- i dieną dar buvo pasilikę 500,699 
nos. Bet paskui rado, kad esą ofirierių ir kareivių, iš kurių 
labai sunku pravesti Galicijoj 109,938 dar vis tebėra Europoje.

linija, kur pasibaigia lenkai, o 
kur prasideda Ukrainai.

Tuosyk aliantai buvo sumisli- 
ję, kad jie atiduos Galiciją Len
kijai ant dešimties ar penkioli
kos metų, ir kada tiek metų 
praeis tai pasižiūrėsią kas dary
ti. A j«įA

Bet su tokiu aliantų sumany
mu visiškai nesutiko poniška 
Lenkijos valdžia.

Todėl tęsėsi kruvina kova 
tarp lenkų ir ukrainiečių. Vy
riausias ukrainiečių miestas Ga
licijoj Lvovas buvo du syk pa- 

! imtas ukrainiečių ir du syk len- 
( kų. Ant galo aliantai nusileido 
j lenkų valdžiai ir leido lenkų 
kariuomenei užimti visą Galici
ją iki senoviškų rubeŽių.

Lenkija šiandien jau skaito 
visą Galiciją savo provincija ir 
rengiasi “dubti” ukraiuums 
“autonomiją” vien tik tam, kad 
apsisaugojus nuo ukrainų intek- 
mių ir balsų. ,

Užgriebdami rytinę Galiciją, 
lenkai gauna du svarbiu miestu, 
Lvovą ir Permyslį, o taipgi ir 
labai turtingus naftos šaltinius, 
kurių daug yra Galicijoj.

Trne IranslaHnn filed wifh the post- 
master at Chicago, III. Aug. 18, 1919 
ns reniiired bv the net of Oct, 0.1917

KAROLIS TEBESĄS VENGRI
JOS KARALIUM.

Laišku prašąs Juozą valdyti 
Vengriją iki jis sugrįšiąs.

BERLINAS, Rugpjūčio 16.—• 
Čia gauta žinių iš Vengrijos sos
tinės Budapešto, kurios praneša, 
kad į Budapeštą atvykęs pas ku- 
nigų-kunigaikštį Juozą pasiun
tinys nuo Buvusiojo Austro- 
Vengrijos karaliaus Karolio.

Savo laiške į kunigų-kunigai- 
kštį Juozą buvęs karalius Karo
lius užreiškiąs, kad jis tebęsąs 
karunuotu Vengrijos karalium, 
ir liepiąs Juozui paimti valdžią 
į savo rankas iki jis pats su- 
grįšiąs Vengrijon. Baigdamas 
savo laišką, buvęs karalius Ka
rolis tariąs ačiu kunigų-kunigai- 
kščiui už jo pasidarbavimą dy- 

, nastijos naudai.
Kada žmonės sužinojo apie ši- 

j tą laišką, tai nepasitikėjimas 
Juozu pasidarė dar didesnis.

Sakoma, kad šitas laiškas bu
vęs parašytas pagal Karolio pra
šymo, ir kad jis tapęs paskelb
tas anksčiau* negu norėta.

T’*nr. translation filed w«'h fbe pn<»- 
master at Chicago, III. Aug. 18, 1919 
as required by the act of Oct. rt. 1917
PALIUOSUOTI Iš ARMIJOS 

KAREIVIAI.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III. Aug. 18, 1919 
i,t> reųulred by the act of Oct. G, 1917

Maištas
Airijoj.

Valdžia persekioja Sinn Feine- 
rius: — Riaušės prasidėjo 

Airijos mieste London-
1 derry.

LONDONAS, Rugpjūčio 17.
Anglijos valdžia nutarė už

smaugti Sinn Feinerių judėji
mą Airijos paviete CIare. Ka- 

1 riuomenė įsiveržė į airių namus 
ir štras ir areštavo žmones už 
tai, kad jie turėjo Airijos vė

lius atsitiko paviete CIare tas 
pats jau dedas ir kituose Airi
jos pavietuose: Tjperrary, Li- 
inerick, Cork ir Kerry. Pasta
rieji pavietai jau esą liepsnos 
apimti.

Airiai yra persekiojami ir a- 
reštuojami už muštrus, nes An
glijos valdžia bijos, kad airiai 
daro muštrus, rengdamiesi į ka
rę prieš Aliuli ją.

Įerzinti tais persekiojimais ai
riai visur pradėję bruzdėti.

Londono laikraščiai jau rašo, 
kad airiai pradeda tokį pat mai
štą, kokį jie buvo pradėję per 
Velykas 1916 metais.

Airių draugai Londone ir pa
tįs Sinn Feineriai betgi sako, 
kad visos tos kalbos apie maiš
tą ir visoki maišto apsireiški
mai Airijoj dabartiniu laiku yra 
ne kas kita kaip tiktai Anglijos 
valdžios slaptai daroma provo
kacija. Anglijos valdžia pati 
norinti ir suerzinti ir sukurstv- 
ti airius prie maišto. Kada neat
sakomi žmonės pradės neva 
maištą Airijoj, tai Anglijos val
džia tada turės gerą pasiteisini
mą nusiųsti kariuomenę į Airi
ją, ir pradėti ten galutiną Sinn 
Feinerių naikinimą.

Tokie žmonės, kaip O’Connor 
aštriais žodžiais smerkia Angli
jos valdžios politiką Airijoj. An
glijos valdžia savo politika Ai
rijoj, sako, paverčia į gyvą pek
lą visą Airiją. Persekiojimais 
valdžia nori iššaukti pasiprieši
nimų, o kada randasi pasiprieši
nimų, tada valdžia tolinus turi 
varyti persekiojimus.

Trne translofton fHe*’l with Ihe posl- 
master at Chicago, III. Aug. 18, 1919 
as reąuired bv Ih* act nf Ort C. 1917

B0UEVIKAMS NESISEKA 
TIEŠ PETROGRADU.

Išmušta keletas bolševiku 
pulkų.

LONDONAS, Rugpjūčio 16. 
— Kaip praneša išsiųstos perei
tą seredą telegramos iš Helsini- 
kų, šiaurvakarinė rusų armija 
veikianti išilgai Lugos upės į 
pietų vakarus nuo Petrogrado 
išmušusi keletą bolševikų ka
riuomenės bataljonų. Sovietų ka 
riuomene beto pražudžiusi daug 
kulkasvaidžių ir kulkų, o taipgi 
netekusi daugelio belaisvių.

Ant vakarinio Lugos upes 
kranto, apielinkėje į rytus nuo 
Narvos, priešbolševikkiška ka
riuomenė užėmė Aleksandrov- 
skąją Gorką, rytuose nuo Psko
vo. Pietuose nuo Narvos kiti 
pricšbolšcvikiški pulkai užpuolė 
bolševikų frontą ir suėmė 500 
belaisvių.

Netoli Podsevu ištisas bolševi
kų pulkas perėjo estonų pusėn.

BAMBERG, Bavarija, Rugp. 
17. — Nežiūrint į tai, kad tam 
priešinosi soeial-demokrato, bet 
gi naujoj Bavarijoj konstituci
joj didžiūnų titulai 
senovės.

Bus geležies ir plieno 
darbininkų streikas.

* .Hįii-Ąį.

GELEŽIES DARBININKAI 
NUBALSAVO STREIKUOTI.

Amerikoj neužilgo įvyks di
džiausias geležies ir plieno dar- 
b:ninky streikas, jeigu kompa
nijos neišklausys darbininkų rvi 
kalavimv.

Subatoj Chicagoje įvyko dide
lė geležies ir plieno darbininkų 
konferencija, kurioj dalyvavo 
atstovai nuo 90,000 geležies ir 
plieno darbininkų dirbančių 
Cliicagoje, East Chicagoje, Ga- 
ry, Įlammond, Indiana. Harbor 
ir VVbitinge. Visi delegatai vien
balsiai nutarė šaukti streiką, 
reikalaujant trumpesnių valan
dų, didiesnių algų ir geresnių 
darbo sąlygų visiems darbinin
kams.

Balsavimo pasekmės bus. pa
siųstos nacionaliam komitetui 
mieste Youngstoyn, Ohio. Tam 
komitetui savo balsus prisius ir 
visų kitų vietų geležies darbiniu 
kai ne vėliaus kaip rugpjūčio 20’ 
dieną. Kada komitetas gaus 
visus balsus, tai jis paduos ka
pitalistams darbininkų reikala
vimus. Jeigu reikalavimai ne
bus išklausyti, tai šis komitetas 
yra ingaliotas apšaukti visos A- 
merikos geležies ir plieno dar
bininkų streiką.

Iš viso ko matyt, kad šis strei
kas turės įvykti nes plieno kor
poracijos neketina duoti darbi
ninkams ko jie nori.

Šis streikas tur būt bus did
žiausias streikas Ametfkoje.

GOMPERSAS GRĮŽTA AME
RIKON.

PARYŽIUS, Rugpjūčio 17.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Šamas Gompersas 
apsidirbęs Europoj (kur jis bu
vo prie sienos prispirtas tarp
tautiniame darbininkų kongre
se), dabar skubina važiuoti A- 
merikon, nes ten jo laukia daug 
svarbaus darbo. Šiandieną jis 
išplauks iš Bresto laivu George 
Washington.

True translation filed with the post 
mastei’ at Chicago, III. Aug. 18, 1919 
4S reuuired by the art of Oct. 6. 1917

AMERIKOS DELEGATAI GAL
SUTVARKYS BALKANŲ 

GINČUS.

PARYŽIUS, Rugpjūčio 16. — 
Gali būti, kad taikos konferen
cija priims Amerikos delegatų 
nurodymus, kaip padalinti že
mes Balkanų pus-salyj tarp 
Graikijos, Bulgarijos, Thrakijos 
ir Europinės Turkijos. Graikija 
tečiaus su amerikiečių nurody
mais nenori sutikti ir varo in- 
trygas remdamosi tomis slap
tomis sutartimis, kurios buvo 
padarytos tarp Francijos, Ang
lijos ir Graikijos tuomet, kada 
Graikijos karalius Konstantinas 
atsisakė nuo sosto ir Graikija 
stojo karėn aliantų pusėj.

Francija su Anglija remia 
Graikiją ir nori jai atiduoti ry
tinę Thrakiją. O tai, sako, da
ro ypač todėl, kad bijos, jog 
Amerika gal neapsiimsianti pa
imti savo kontrolei! Turkijos 
sostinės Konstantinopolio. Jeigu 
Amerika nepriijnsianti mandato 
valdyti Konstantinopolį, tai tada 
tas miestas bus atiduotas Grai
kijai valdyti su pagelba Angli
jos ir Francijos, kaipo patarėjų.

Pagal Amerikos delegatų su
manymo Graikija gauna daug 
Thrakijos žemės, tik Bulgarijai 
užtikrinamas yra priėjimas 
prie Aigejos marių per Kavala 
ir Dedogačą, nes jeigu Bulgari- 

fai karė ateityjpalikti po ja to negautų, 
L butų neišvengiama, n*

Gsneikas Persergėjimas
New Yorke. Crane’o Darbininkams

DIDELIS GATVEKARIŲ 
STREIKAS NEW YORKE.

NEW YORK, Rugpjūčio 17. 
šiandien, nedėlioj, 4 valandą ry
to visi New Yorko požeminiai 
ir viršutiniai karai sustojo vaik
ščioję. Nes tą valandą tų gatve
karių darbininkai išėjo an’t strei
ko, kadangi jų reikalavimai nc‘ 
vo išpildyti.

Streiko yra apimta visa Inter- 
borough gatvekarių sistema.

Streikuoja visi darbininkai, iš 
viso apie 14,000.

Paviršiaus gatvekarių darbi
ninkai tuo tarpu neturi jokio 
streiko, ir todėl daugybė žmonių 
plakasi važiuoti gatvekariais, 
bet paviršiaus gatvekoriai visų 
norinčių važiuoti jokiu budu ne
galėjo sutalpinti.

Tūkstančiai žmonių turėjo va
žiuoti visokiausiais budais, ko
kiais lik kas sumanė.

Streikierių svarbiausias reika
lavimas yra pakėlimas algų iki 
vienam doleriui į valandą.

šių gatvekarių darbiu'nkai 
turėjo dvi unijas. Viena iš jų, 
sako, esanti pačios kompanijos 
suorganizuota.

GATVEKARIŲ STREIKAS 
HAMMONDE.

Prie kilų streikų Ilammonde. 
Ind. dabar dar prisidėjo gatve
karių streikas. Gatvekarių dar
bininkai čia buvo apgauti. Jie 
streikavo kartu su Cbicagos 
darbininkais, kada tie streika
vo reikalaudami augštesnių al
gų. Ir kada Chicagos darbinin
kai sugrįžo darban, tai sugrįžo 
ir Hammondo darbininkai, ma
nydami, kad ir jie gaus tą patį 
algų pakėlimą ii’ chicagic- 
čiai, nes jie priklauso prie tos 
pačios kompanijos. Bet dabar 
pasirodė, kad kompanija jiems 
visai neduoda algų pakėlimo, ir 
tai todėl, kad Hammondo mies
tas dar nesutikęs, kad karteriai 
butų po 7 centus, kaip Chicago
je. šiandien todėl darbininkai 
sustreikavo antru kartu.

Hommonde tebestreikuoja 
darbininkai iš Standard Steel 
Car šapų. Nežiūrint visokių 
grąsinimų, jie laikosi tvirtai ir 
eina piketuoti, kad neleidus į 
šapas skebų ir streiklaužių.

Gatvekarių streikai tebesitę
sia Dės Moines, Iowa, E. St. 
Louis, UI. ir apielinkėje, Pitts- 
burghe, Columbus, Ohio.

KOSTA R1KOS PREZIDENTAS 
PABĖGĘS.

KINGSTON, Jamaika, Rugp. 
17. — čia atvyko Kosta Rikos 
prezidentas Tinoko, bėgdamas 
iš savo šalies j Europą. Jis čia 
pasakė, kad keletą sykių buvo 
mėginta atimti jo gyvastį, ir 
kad pagalios tapo užmuštas jo 
brolis Jose. Pirmiaus buvo sa
kyta, kad Kosta Rikos prezi
dentas pasislėpęs prieš tai, kaip 
jo brolis buvo užmuštas. Bet jis 
sako, kad jis pabėgęs antroj die
noj po to, kaip jo brolis tapo už 
muštas.

(Suvienytųjų Valstijų vald
žia nebuvo pripažinusi pabėgu
sio prezidento Tinoco valdžios, 
ir buvo skundų, kad Amerikos 
pasiuntinys jKosta \Rikoje pei
kęs prieš faktišką Tinoco vald
žią, kaipo pasiėmusią valdyti 
šalį per prievartą.)

Crane ir Co. dirbtuvėse 
streikas da tebėra. Streikie- 
riai nutarė visi, kaip vienas 
neiti darban kol nebus pri
pažinta unija.

Nors kompanija jau šian
dien (panedėlyj 18 d. Aug.) 
atidarys dirbtuves, bet strei 
kieriai nutarė neiti nei vie
nas.

Kompanija išsiuntinėjo 
visiems savo darbininkams 
laiškus. Tie laiškai yra 
su pažymėjimu atsakymui 
“taip” ar “ne”, ty. ragina
ma kiekvieną darbininką 
balsuoti už straiką, ar prieš. 
Tie visi laiškai yra nume- 
riuoti. Tokiu budu kompa
nija nori sužinoti, kuris dar 
bininkas balsuoja už strai
ką, o kuris prieš. Paskiau 
kompanija žinotų ką su to
kiais darbininkais padaryti.

Draugai, — darbininkai. 
— streikininkai, bukit at
sargus! Nebalsuokit nieko

. .................—.. ................-m— i •. ............... i
Pine trnnslHtlon fiierl įtu p o 
master at Chicago, III. Aug. 18, 1919 
ts re<iuired hv the act of Oct. B. 191"
SOCIALISTAI IMASI PRIEŠ

KUNIGAIKŠTĮ.

Reikalauja, kad kunigaikštis 
tuo jaus pasitrauktų iš regen- 

tystės.
* BUDAPEšlAS, Hugpj ličio

17. — Vengrijos socialistų va
das Povilas Garami kartu su ki
tais socialistais šiandien užrei- 
škė, kad socialistai nesutiks įei
ti į Stepono Fridriko ministeri
ją, jeigu kunigaikštis Juozas 
tuojaus neatsisakys, nuo regen- 
lystės.

Pranešdamas, ką mano apie 
tai kunigaikštis Juozas, premje
ras Steponas Fridrikas pasakė 
taip:

“Kunigų kunigaikštis Juozas 
dabar nedaro jokių prižadėjimų, 
nes jo pasitraukimas nuo vald
žios vestų prie tarpsavės ka
rės.”

Naujai paskirtieji ministeriai 
tikisi ministeriauti iki parlia- 
mento rinkimų. Trįs ministe- 
rių vietos yra paliktos socialis
tams: tai pirklybos, gerbūvio ir 
maisto ministerijos. Sako, ka
da socialistai nuspręsiu paimti 
tas ministerių vietas, tai jie tą 
galėsią padaryti. Tito tarpu i 
tas vietas yra paskirti laikini mi-
nisteriai.

Grafas Julius Andrasy išsirei
škė už tai, kad serjasai parlia- 
mentas hutų tuojaus sušauktas 
vietoj darymo naujų rinkimų.

Naujieji ministeriai turės pri
sieiki, kad jie niinistcriaus kol 
nebus konstitucijinčs valdžios ir 
kol kunigu-kunigaikštis Juozas 
bus “karališkuoju .princu re
gentu.”

Trnc tvnnclnHnn fU**^ vrifh I*'*** 
master at Chicago, 11|. Aug. 18, 1919 
as rooiilred hv the art of Oct. 0.1917

SUOKALBIS NUŽUDYTI 
TROTZKĮ.

BERLINAS, Rugpjūčio 16.
— Čia gaut i iš Rusijos laikr t-
čių, kuriuose j ra neša m t, kati 
Maskv .je tarp l ateivių tapo šn
ektas suokalb’s nužudy i bol

ševikų karės r u isterį Leoną 
TrotzK*. Suokalbininkai buk 
l'ręsi išsprogdinti asmenišką 
7 rotzkic vagoną, kada butų
buvęs alvažiavts iš fromo. «’ž 
'alyvavimą šiar. o suokalbyje 
lapę a ’eštuota 60 žmonoj. 

ant tų kompanijos atsiųstų 
laiškų. Visus nuo kompa
nijos gautus laiškus atsine- 
škit į unijos salę, (36 gatvė 
ir Kedzie Avė.), ten jums 
bus nurodyta ką turite da
ryti su tais laiškais. Jau 
vra nuneštų tokiu vyliojan- 
čių laiškų penki tūkstančiai 
(5000). Suneškit jų ir dau
giau.

Musų streikas turės būti 
laimėtas! Mes streikavom- 
kovojom ilgai; mes pasiry
žę neiti darban tol, kol kom
panija neišpildys musų rei
kalavimų ! Kompanija tu
rės pripažinti musų uniją!

Neikit darban nei vienas 
be unijos žinios! Ir neklau
sykit kompanijos vyliojimų. 
Ji nori mus prigauti. Apsi- 
žiurėkim! Dirbkim-kovo- 
kim visi iš vieno, o musų 
streikas turės būti laimė
tas! Streikininkai.

AUSTRIJOS ATŽAGAREIVIAI 
PRAŠO KAROLIO GRĮŽTI ANT 

SOSTO.

PARYŽIUS, Rugpjūčio 17.— 
čia gauta iš Šveicarijos miesto 
Zuricho telegrama, kuri sako, 
kad senovinės Austrijos tvarkos 
didžiūnai jau nebe pirmą sykį 
prašė, kad buvęs karalius Karo
lis sugrįžtų ir imlu dalyvumą 
Austrijos reikalų vedime. Sako
ma, kad Karolio buvo klausta, 
ar jis grįstų prie valdžios, dar 
prieš tai, kaip Juozas užgriebė 
Į savo rankas Vengrijos valdžią.

AŠTRINASI SANTYKIAI SU 
MEXIKA.

WASHINGTON, D. C., Rug- 
pjuč:o 17. - Mexikos preziden- 

! tas Carranza paliepė išsikrausly- 
| ti iš Mexikos sostinės vienam An 
glijos diplomatui, \Villiamui 
(aimrn*ngs.

• Sakoma yra, kad Carranza 
taip padaręs po to, kaip Angli
jos valdžia per savo atstovą už- 
reiškė parliamenle, jog 
ji nepripažino ir ne 
pripažins Mexikos valdžios, kol 
Mexikos valdžia neišreikš noro 
ir neparodys, kad gali apsaugo
ti svetimų šalių piliečių gyvas
tis ir nuosavybę.

Apie b) svarstė ir Amerikos 
valdžios nariai, bet rado, kad 
išiame reikale negulima nei A- 
merikai nei Anglijai ką sakyti, 
peš Mcxikos iŠvarytasai diplo
matas neturėjo ten jokio diplo
matinio darbo, nors skaitėsi 
diplomatu. Tas vienok 4ik dar 
labinus paaštrina santykius 
deda ant Suv. Valstijų.

Anglija Mexikos reikale atsi
duoda ant Mexikos.

MEXIKA APSAUGOS SVE
TIMŠALIUS.

EL PASO, Texas, Rugpjūčio 
16. — Mexikos valdžios prane
šimas sako, Mexikoso valdžia 
siunčia į Tamaulipos valstiją 
generolą Fortūnatą Zuazua su 
gerai išlavinta kariuomene, i- 
dant kareiviai užimtų sargy
bos vietas visuose punktuose, 
kur tik yra svetimšalių. Tas da
roma yra svetimšalių apsaugo
jimui. Taraaulipas valstijoj 
yra daug nattos šulinių. ,
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**“■ hthuanian pAiuv «mkwb ginkluotų Rumanijos gaujų 
Publiflhed Daily ezccpt Sunday by jp nedllOtŲ jaigalėt Vengri- 
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1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tekphoaa Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nodčldientus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SI.. Chieago, 
UI. — Telefonas: ('.anai 1606.

Užsisakomoji Kaina:
Chieago jc — pačtu:

Melams ................................... 18.00
Pusei metų ............................. 3.50
Trims mėnesiams .................. L85
Dviem mėnesiam ...............  1.45
Viena mėnesiui .........................  75

Chicagoj* — per nešiotojus:
Viena kopija ......................... N 02
Savaitei ....................................... 12
Mėnesiui ..................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paėtu:

Metams ................................... 15.00
Pusei metų ............................. 3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Ringius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

1 ■ - !?.*.* ■----- ----------- ----- -

Policistai organi
zuoja uniją.

Bostono policija, nepaisy
dama savo viršininkų draus 
mes, susiorganizavo į uniją 
ir prisidėjo prie Amerikos 
Darbo Federacijos. Prisi
rašė apie 1,400 narių.

Kaikuriems “revoliucijo- 
nieriams” gali nepatiki, kad 
policistai dedasi prie darbi
ninkų organizacijos; bet iš- 
tiesų, tai tas jų žingsnis yra 
vertas pagyrimo, o ne pa
peikimo.

Policistai atlieka reika
lingą visuomenei darbą ir 
gauna už tai algas, kaip ir 
darbininkai. Ir jie yra iš
naudojami panašiai, kaip 
darbininkai. Jeigu policis
tai dažnai veikia priešais 
darbininkus, tai tiktai dėl
to, kad jų bosai pavartoja 
juos blogam tikslui.

Apsigint nuo išnaudoji
mo ir apsisaugot nuo to, 
kad jie butų paverčiami ka
pitalistų įrankiu, /policijos 
tarnautojai galės tiktai ta
da, kada jie susiorganizuos 
ir susivienys su darbinin
kais. Tuomet jie tikrai sau
gos visuomenę nuo vagių ir 
plėšimų ir padės darbinin- 
kų klesai apsidirbti su jos 
išnaudotojais.

Rumunai plėšia 
Vengriją.
I'nu’ Iranslatlon filerf with the post, 
mastei’ at Chieago, III. Aug. 18, 1919 
us rcquir< d !>y the net of Oct. 6,1917

Kasdien ateina vis kito
kių žinių apie talkininkų 
pienus sulig Vengrijos. Tai 
pranešama, kad jie labai pa
sipiktinę rumanų įsiverži
mu į Budapeštą, tai skel
biama, kad rumanai veikę 
su talkininkų žinia ir prita
rimu; tai sakoma, kad tal
kininkai liepę rumanų ka
riuomenei išsinešdinti iš 
Vengrijos, tai vėl kalbama, 
kad rumanai gavę iš talki
ninkų įgaliojimą pasilikti 
Vengrijoje ir sutvarkyti ją.

Faktai betgi yra tokie, 
kad rumanų kariuomenė, su 
talkininkų pritarimu ar be, 
tebešeimyninkauja Vengri
jos sostinėje, plėšia jos mai
stą ir industrijas ir terrori- 
zuoja gyventojus. Buda
pešto žmonės kenčia badą, 
eudikiai ir ligoniai špitolė
se miršta, o reakcionierių 
šaika, vadovaujama kuni
gaikščio Juozo, naudodama
si tų plėšikų globa, organi
zuoja savo valdžią.

Koks skirtumas, ar talki
ninkai pritaria tam banditu 
ir atžagareivių darbui, ar sint varę “šovinistinį darbą”, dapcnčtas vaikas ar mergaitė vir

galėtų tatai padaryti į kele
tą valandų. Juk Bumanija 
ir visi jos ir Vengrijos reak
cionieriai sudėti į daiktą 
nieko nereiškia prieš tą jie- 
gą, kurią turi savo rankose 
talkininkai. Bet šitą jiegą 
talkininkai nenori pavartot, 
kur rėkia.

žodžiai apie “demokrati
ją” ir “tautų laisvę”, ku
riais talkininkai monijo 
žmones per penketą metų, 
yra pas juos tiktai žodžiai. 
Demokratiją ir tautų laisvę 
darbininkai dar turės iško
vot. ,

Apžvalga
--- x •■-r*,.-................................................................. »»■ ***{ 
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SUBYTINO VISUS MELAGIUS.

| daugybes melų, kuriuos 
musų “kairieji” nuolatos sklei
džia apie “Naujienas” ir jų re
daktorių, mes paprastai neat
kreipiame jokios domos. Jau 
kartą pa* tebėjome, kasi atsaky
ti į visus tuos melus, mes nega
lėtume. jeigu ir turėtume noro, 
kadangi (am neišteklų vietos 
dienraštyje.

Bet tarpe tų melų kariais 
pasilaiko tokių “originališkų“, 
kad esti stačiai gaila praleisti 
juos nepažymėjus. Vienų to
kių vertų pažymėjimo “reteny
bių” nurodysime čionai

Dalykas eina apie P. Grigai
čio referatų, kurį šio mėnesio 
pradžioje parengė Giceroje So
cialistų Apšvietos Kliubas. Apie 
jį buvo vično musų korespon
dento parašyta dienraštyje. Chi- 
cagos “kairiųjų“ lapelis dabar 
išspausdino “polemikų” prieš 
ta korespondencijų, ir joje pa
sakojama, kad minėtame refe
rate žmonių buvę- ‘‘vargiai po
ra tuzinų”, ir kad svetainė “bu
vusi tuščia”.

Mes nesuprantame, kaip to 
lapelio bendradarbis gali šitaip 
drąsiai rašyti netiesą, nes juk 
yra faktas, kad svetainėje buvo 
tiek žmonių, jogei ne visiems 
išteko net vietų sėdynėse. La- 

ir V

pelio bendradarbis, C. Tuskė- 
nis, pats buvo lame referate ir 
malė latai savo akimis; vienok 
ima ir meluoja viešai!

Bet tai dar ne viskas. ‘ Tas 

žmogus pasakoja dar ve ką: 
“Klausimų irgi niekas nedavė, 
apart kelių to ‘referento* pase
kėjų”. Tuo-gi tarpu yra faktas, 
kad iš dešimties klausimų, ku
rie buvo tenai paduoti, beveik 
visus padavė “kairiųjų” prita
rėjai ir vieliniai jų vadai. Vie- 
nų-gi klausimų padavė pats C. 
Tukėnis, ir jisai skambėjo se
kamai: “Ar balsavimais galima 
pastatyt proletarišką diktatūrą 
ant kapitalistiškų pamatų?

Nesvarbu čionai, kad Tuske- 
uio klausimas buvo labai žiop
las, bet jisai davė klausimą; o 
dabar jisai viešai tikrina, kad 
jokie “kairieji” klausimų neda- 
vinėję!

Patįs faktai, kuriuos “kairių
jų“ lapelio bendradarbis mėgi
na užginčyti, yra nedidelės 
svarbos- Bet tuo laikinus via 
nuostabu, malant šitokį begė
dišką melavimą. Tuskėnio ne
galima čia pateisinti nežinoji
mu arba neišmanymu. Jisai 
meluoja tyčia, žinodamas gerai 
kad meluoja ir kad kiti žmonės 
žino, jogei jisai meluoja.

Kas padaro šitokį žmonių ty- 
pų: morališkas išsigimimas, ak
las fanatizmas ar kas kita?

NUBAUDft, DABAR ŠMEIŽIA.

Taip ir buvo galima tikėties: 
žydų socialistai Detroite, ku
riuos “kairiasparniai” suspen
davo už dalyvavimų protestuo
se prieš žydų |X)gromus Lenki
joje, pasirodo esu “kalti”.

Pasak “kairiųjų“, tie sočiali- 

r tt.: lo- 
buvę suspenduoti. Bet 

nelaimė, kad tai yra labinus pa-
nuiu į mažų vaikų pasakaitę, 
negu i tiesą.

Kiekvienas gali suprast, kad 
protestuojant prieš pogromus 
nėra jokio reikalo “sukant už 
Palestinų”; Socialistų Partijos 
pildomasis komitetas, pav. pri
ėmė rezoliucija delei žydų po
gromų, bet už Palestinų niekuo
met nešukavo.

Be to, kas turi kiek nuovokos 
apie žydus socialistus, priklau
sančius Socialistų Partijai, tas 
žino gerai, kad jie ne liktai ne
pritaria Palestinos garbinto
jams (sionistams), o aštriai 
kovoja su jais. Tie žydų socia
listai Palestinos klausime lai
kosi tokios-pat pozicijos, kaip 
ir Bundas (Lietuvoje arba Ru
sijoje).

Skaitytoju Balsai
(fZF išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.] «
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KUNIGŲ BIZNIS.

Vienas kunigų laikraštis rašo 
apie Orleano Mergelę, Joanną. 

, Garbina jos nekaltų ir šventa 
! gyvenimą ir kaip Dievas per jų 
daręs stebuklų, nes ji, vargin
gų tėvų mergaitė, nemokanti nei 
skaityti nei rašyti. Dievo rankos 
vedama išgelbėjus Franci ją nuo 
Anglijos.

Kadangi tatai dėjos pradžioj 
XVtojo šimtmečio, tai nenous- 
tabu, kad panašių stebuklų ga
lėjo atsitikti, Tais laikais kaip 
Anglijoj taip franci joj viešpa
tavo kunigija. Tat ir su ta Or
leano Mergele dvasiškija padarė 
kaip tinkama, Patsai tas kuni
gu laikraštis sako juk, kad baž
nytinis teismas (inkvizicija) tu
rėjęs daugiau reikalo Joannos 
teismu, negu svietiškasis. Prie
žastis ar tik nebuvo tokia: Joan- 
na, kaipo karininkė, savo pasi
sekimais įgijo didesnės kara
liaus Jr kibi svietiškų valdžių pa
garbos, augšlesnio vardo, negu 
.pavydus bažnytininkai. Tatai 
pastarieji galėjo padaryti sumok 
slų ir atiduoti Joannų Anglijos 
inkvizitoriams, kaipo burtinin
kę, ir tieji su ja, kaipo ragana, ir 
apsidirbo: prakeikė, sudegino ir 
į pragarų pasiuntė. Bet taikus 
bėga ir visu kas mainosi. Dabar 
Joanna iš pragaro ištraukta, nu
skaistinta ir danguje tarp šven
tųjų pasodinta. Kodėl taip atsi- 
tiko’? Totlt-1, ks»<l kunigams ,gc- 
resnis biznis iš šventųjų, negu 
iš prakeiktųjų. — J. M.

KODĖL Gi JIE TURI ALKTI?

Suv. Valstijų darbo departa
mento vaikų skyrius skelbia: x

Nuo trijų iki šešių milijonų 
Amerikos vaikų negauna pakan
kamai valgyt, yra alkani, arba, 
kitaip sakant, jnedavalgę. Kal
kiniu tų vaikų negauna pakan
kamai maisto, dar daugiau ne
gauna tinkamo maisto. Pasak 
Dr. J osephino Baker, daugiau 
kai penktadalis Ne\v Yorko mo
kyklų vaikų yra nedapenėti. Tas 
pat beveik yra visose Suvienyto-, 
se Valsti jose. Dr. Thomas Wood 
sako, kad jų esu nuo 15 iki 25 
nuošimčių. Kadangi čia nepris- 
kailoma vaikai jaunesni kai mo
kslo metų, taigi amžiaus tarp 
dviejų ir septynių metų, tai daik 
tau paėmus alkanų, nedapenėtų 
vaikų bus nuo trijų iki šešių mi
lijonų.

Daug tų vaiku' vaikščioja al
kani dėlto, kad jų tėvai negali 
jiems pakankamai maisto parū
pinti. Tūkstančiai Amerikos šei
mynų šiandie gyvena iš tokių 
menkų algų, kad negali geresnio 
valgio nusipirkti. Bet bicduyslė 
nėra dar tikra vaikų nedavalgy- 
mo priežastis. Daug motinų neži 
no, kaip siilais^i sveiką ir mais
tingą valgį savo šeimynai. Daug 
molinų nemoka, ar negali, ap
sieiti su savo vaikais taip, kad 
jie valgytų tinkamus dalykus, 
miegotų ir ilsėtųs liek, kiek 
jiems reikia jų augimo metais. 
Daugelis jų nesupranta, kad ne.*.

Laiškai iš Lietuvos
Dzidoriui Jankūnui, Chicago

ję, rašo gimines gegužio 28:
Rašau kelis žodžius savo sū

nui Dzidoriui ir pasakysimi* 
naujienas, kas pas mus girdėt. 
Dėdė Gudaitis mirė ir tau pali
ko gyvenimą. Kad galėsi, parva
žiuok namo. Aš rašau cotka 
[ ? j Žickienė.. Jei gali, pavar- 
žiuok namo. Atrašyk laišką, kas 
pas tamstą girdėt. Ir, l>zidor, 
tamsios matuše mirė. Aš vie- 
mis metus gyvenau, o dabar 
mane pavarė; gyvena Janaus- 
kienė Tavadora. Sudieu. — 
Kunigunda Žičkiene, Kauno ve
dybos, Kėdainių apskričio, Pa
šušvio komiteto.

Elzbieta Gulbienė, iš Naujo
sios Vileikos,, Vilniaus apskr., 
rašo Juozui Mirauskui, Chicago-

Mielas mano p. Mirauski, bu
vo [icrtraukti visi ryšiai susiži
noti vieniems su kitais, dabar 
vėl galime sveikinti vienas kitą, 
’ųie-sliį hišnu, Įiož|nodama( ar 
tamsta ir tamstos moteris esa
te da sveiki ir gyvi, nes tiek me
tų praėjo kaip tas karas mus 
vienus nuo kitų (itskyre. Aš vie
na, kai puakšte -ant oro, norė
čiau labai sužinoti, kaip mano 
vyrui su dukrele Stasyte einasi. 
Gal tamstos suscinate,,p. Miraus 
kį, tai prašau paduoti jiems ma
no adresą — jeigu jie dar gyvi. 
— Elzbieta Gulbienė, Novo-Vi- 
leika, Bigos gatve 241, arti Vil
niaus.

Aleksandra Poškus, Suvalkų 

kų valsčiaus, Pamiontkos kai
mo rašo savo Simui Antanui 
Poškui j So. Omaha Nebr.

Sveikinam jus konuoširdžiau- 
siai ir labai džiaugiamės gavę 
nuo jūsų laišką rašytą 3‘d. kovo, 
1919 m. Džiaugiamės, kad esi 

mažai rašyta. Jau lik mažu Die
vas duos geresnių laikų, galėsi
me susirašinėti, jei visai tvarka 
pasaulyj įvyktų, prašytume, kad 
parvažiuotum. Esam baisiai iš
siilgę. Ir tada tik g:alėtume pa- 
sipasakol apie praėjusius laikus 
ir visus atsitikimus ir vargus. 
Mes esam matę šilto ir šalto. Vi
sus nuotikius surašyt reiktų ke
lias nedėlias rašyti. Mus giminės 

Kauniškiai, Didžiūnai, Vai- 
cikattskai, Černauskai, buvo į 
Rusiją išbėgę, dabar sugrįžo ir 
vargingai gyvena, o Vaičikaus- 
kai da Rusijoj liko. Mes visą lai- 
I<i» immie* iškon tvjoui ; gyvenom, 
žinoma, vargingai. Ypatingai šį
met Juozapas nenor pas mus gy
vent, da kol lėlė gal dirbt. Aš 
tai dėkui dievui treti metai jau 
kriukius padėjau, einu kaip vy
ras, cne nešlubuoju, bet sunkaus 

res siuvu, po biskį užsidirbu. Pa- 
št lpa butų labai reikalinga. Nau
jienų daugybė Dulčiškių Po
škai, dėdė ir dėdienė, mirė, ir 
Jonaičla’i Lapinių! mirė. Vieni 
mirė, kiti apsiženijo. Mus Juų- 

laišką rašau pas žydą Vilkijoj; 
šiandie pas mus šventa. Biskį li- 
noja. Į Vilkiją atvažiavau gar
laiviu, o namo eisiu pėkščias. 
Su dievu, mylimas broliuk. Jū
sų brolis Vincentas ir tėveliai 
Poškai, v

Atsišaukimas
Į LSS. 164tos ir SLA. 277tos kuo 

pų narius, Westernport, Md.

Del streikų ir nedarbo šioje 
upieli rikėje, kaip PTedmonte, W. 
Va., ir Luke, Md., kur nuo vasa
rio mėnesįo tebestreikuoja po- 
pieros dirbtuvių darbininkai, 
lietuviai, neturėdami darbo, la
bai išsiskirstė, kitur darbo jteš- 
kodami. Nors firmos prisigabo 
no streiklaužių i r jau 1200 jų 
dirba, bet lietuvių judošių neat
sirado. Taigi ir IWeslernporlo 
SLA. 277los ir LSS. 161tos kuo- 

sados linkę įvairioms ligoms, o 
išaug esli silpnos sveikatos, pa
liegę, sunykę žmonės,] 

pų draugams teko išsiblaškyti. 
Daugiausia betgi jų auftispietė 
apieljnlkėse kAlp ^Thomas* W. 
Va., ir Pierce, W .Va. Reikėtų 
tatai pasirūpinti draugams vėl 
daiktai! susieiti. Kad geriau susi
žinojus, prašom draugų rašyti 
dėl tyiformacijų adresu: .F. ^J. 
Kaulis, SLA. 277 kp. pirminink., 
P. O. Box 41, Pierce , Tuckcr Co. 
W. Va., ir M. L. Balchonas, LSS. 
164 kp. sekretorius, P. O. Box 
41, Pierce, Tucker Co., W. Va.

— M. L. Balchonas.

Mirusieji tyli.
Arthur Schnitzler. Verte K. A.

(Tąsa.)

jinai
’l’tio pačiu momentu karietų 

staiga pašoko į augštą, 
pajuto, kad ją kas tai išsviedė 
augštyn, norėjo už ko nors pa- 
sitverli, bet jos ranka sugriebė 
tik orą: jaipasirode, kad jinai 
su nepaprastu greitumu sukasi 
aplinkui, los priežasties dūlei net 
prisiėjo užsimerkti — ir urnai ji 
Įiasi juto begulinti ant žemės; už
stojo baisiai kankinanti tyla, 
lyg jinai butų atkirsta nuo viso 
pasaulio. Paskui pasigirdo ne
tvarkąs garsai: arkilų straksėji- 
inas, kurie buvo suvis netoli ir 
silpnas dejavimas. Bet ji nieko 
nematė. Ir neapsakoma baimė 
apėmė ją; ji sušuko. Jos baimė 
dar labiau pasididino, kadangi 
jinai negirdėjo savo šauksmo. 
Staiga ji aiškiai suprato, kas at
sitiko: karieta užšoko ant ko- 
nors, - gali būti, ant vieno iš 
stulpų, rodančių mylias, — ap
sivertė ir jinai išlėkė: Bet kur 
jis? — buvo jos sekama mintis. 
Jinai pavadino jo vardą. Bet iš
girdo tik savo balso atgarsą. Ne
buvo jokio atsakymo. Ji bandė 
atsikelti. Jai pasisekė atsisėsti,ir 
ji ėmė graibyti rankomis aplin
kui savęs. Staiga ji apčiuop. 
žmogaus kūną. Ir lik dabar ji

Parna ’. Ji paljęlč jo veidą,—kas 
tai šiltas ir šlapias bėgo per jį. 
Ji net kvapo neteko. Kraujas?.. 
Bet kas gi atsitiko? Pranas su
žeistas ir neteko sąmonės. O ve
žėjas — kur gi jis? Ji pašaukė 
vežėją. Jokio atsakymo. Ji vis 
dar tebesėdėjo ant žemės. “Su 
manim nieko neatsitiko,” — pa
mąstė jinai, nors jautė skausmą 
visame kūne. “Kas gi daryti, kas 
man daryti?., vienok, tai nega
limas daiktas, kad su manim 
nieko ^dbulų njsitikę”. ? “Pra
nui.” — sušuko jinai. Prie pat 
jos pasigirdo balsas: “Kur 
jus, poni, kur ponas? Ar nieko 
neatstiko? Palaukite, aš užžieb
siu liktumą, kad butų galima 
matyti; aš nežinau, kas su jais 
pasidarė. Aš... aš... nekaltas.. 
Kad jie kur prasmegtų, prakeik
tieji’.’

Nežiūrint j skausmą visam 
kūne, Enima alsitsojo ant kojų, 
ir ta aplinkybė, kad vežėjas išli
ko gyvas, ją šiek-tiek neramino. 
Jinai girdėjo ,kaip vežėjas atida
rė liklarnos duriukes ir užžiebė 
degtuką. Baimės apimta jinai 
laukė šviesos. Ji nebedrįso palie
sti Praną, 
ant žemes 
nieko nesimato, viskas persisla- 
lo balsesnėj firmoj; jo akįs, rei
kia tikėti,, atdaros..nieko blogo 
nebus.”

šviesos spindulys puolė iš ša
lies. Ji pamatė, kad karieta nė
ra apsivertusi, o tik pakrypusi į 
šalį; turbūt jos tekinis sudužo. 
Arkliai ramiai sau stovėjo. Švie
sa artinosi. Ji malė, kaip jos al- 
šyitulys stulpu, per akmenų krū
va slinko į duobę; paskui prieš 
liaužė prie Prano kojų, slinko 
kurni, apšvietė jo veidą ir ten 
sustojo. Vežėjas pastatė liklarną 

ji mąstė: “kuomet

alsiklaupė; ir jai pasirodys kad 

jinai pažvelgė. į Prano veidą. 
Veidas buvo nepaprastai išblyš
kęs, akįs pusiau atmerktos. Iš 
dešinio skruosto' tekėjo kraujas 
irbėgo už apykaklės. Apatine lu
pa buvo prikąsta.

“Tai negalimas daiktas!” — 
pamąstė bailina, Vežėjas ir gi 
pasilenkė ir įsmeigė akis į vei

dą. Paskui jis sūgriebė abiem 
rankom galvą ir pakėlė ją. “Ką 
jus darote?” — kimiu balsu su
šuko E mm a. Jai pasirodė, kad 
galva be jokios pagalbos, pati 
savaimi, pasikėlė.

“Poni, man regis, kad atsili
ko didelė nelaimė”.

“Netiesa,” — užreiškė Enima, 
— “Negali būti. Su jumis nieko 
neatsitiko? Ir su minim...

Vežėjas vėl nuleido Prano gal
vą ant Emmos kelių, pastaroji 
sudrebėjo. “O, kad kas nors a- 
teitų*.. kad ir tie kaimiečiai, 
kurie ką lik pravažiavo”...

“Kas gi mums dąryti?” — pra 
bilo drebančiu balsiu Enima.

“Taip, poni, kad bent karieta 
nebūtų sulužusi... 0 dabar kaip 
ją čia pataisyti... Reikia palauk
ti ant vietos, kol kas nors ateis”, 
Jis kalbėjo dar ką tai, bet Em- 
nia nesuprato jo žodžių. O tuo 
tarpu, jai pasirodė, Juul jinai 
jau surado išėjimą ir žinojo, 
kas veikti.

“Kaip toli iš čia artymiausi 
namai?” —- paklaušė jinai.

r “Suvis netoli, poni, — ten tuo
jau prasideda Prano-Juozo prie
miestis... Esant šviesa butų 
galima matyti; į pėnkias minu
les galima nueiti ten.”

“Eikite, aš pasiliksiu ant vie
tos. Pavadinkite žmonių.”

“Bet, poni, manų supratimu, 

jumis neilgai teprisieis lauk- 
, —įmes prie patti, kol kas ateis, — mes prie pat 

Reichstrassės galo ir...
“Bet tai bus pelyčiu, tai gali 

pasirodyti pervėlu. Mums reika
linga daktaras”.

“Ne, jus negalite to žinoti”,— 
susuko Einma, — “aš taipgi ne
galiu” ...

“Taip, poni... Bet kur suras
ti, daktaro Prano-Juozo priemic 
styj ?”

“Tai reikia iš ten ką nors pa
siųsti į miestą ir”:..

“Poni, žinote ką! Gali būti, jie 
turi telefoną. Tuosyk butų gali
ma telefonuoti, j, tgrgįlosiwOųe-

raugiją

Dievo! Ir 
Ir... mel- 

p, — ką jus

dikalės pngelbos č
“Taip, tai geriat šia! Tik eiki

te, bėgkite, vardan 
žmonių atsiveskite..
džiu jūsų, eikite 
dar ten veikiate?’

Vežėjas pažiurė;o į išblyškusį 
veidą: “Nė greitos pagelbos drau 
gija, nė daktaras jam nebepa- 
gelbės.”

“Eikite! Vardan Dievo! Elki

“Eisiu... lik neišsigąskite, po
ni, tamsoj”. —- Iit jis greit nu- 

traukė keliu.
“Aš nekaltas, įduodu garbės 

žodį”, — murmėjo jis sau po 
nosies. “Velnias pagundė juos 
važioti nakties laiku į šią vie
tą”... J

Emma pasiliko viena tamsoj. 
“Kas daryti?”—pamąstė1 jjinaj. 
Bet tai negalima,.. ir vėl galvon 
pradėjo skverbtieji ta pati min
tis... tai negalima. — Slbiga 
jai pasirodė, kmĮ jinai jaučia 
kvėpavimą. Ji pažiurėjo į išbly
škusias lupas. Ne, jis nekvėpuo
ja. Kraujas, matomai, ant veido 
sudžiūvo. Jinai pažiurėjo į akis, 
j gyvybės netekusias akis ir su
drebėjo. “Kodėl gi aš ncdalcid- 
žiu to —J juk tai tikrenybė... lai 
mirtis!” Ją išpylė šaltas prakai
tas, Ji jautė net djiugiau: numi
rėlį. “Aš ir numiijėlis, negyvėlis 
ant mano kelių.” — Ir dreban
čiomis rankomis ji atstume Pra
no galvą, kuri nupuolė ant že
mės. Ir dabar ją ėmė kankinti 
vienatvė. Kodėl
vežėją? Koki beprotystė! Kas gi 
jai veikti vienai su numirėliu 
kelyj? O kad ateis žmonės... 
Taip, ką jinai darys, kada ateis 
žmones? Kaip ilgai jai prisieis 
čia laukti? Ir ji vėl pažiurėjo j 
numirėlį. ‘'Aš ne. Viena su juo”.

atėjo jai miutes į galvų. Ten 
šviesa. Ir jai pasirodė, kad la

inai pasiuntė

ji gynė ją nuo to baisaus žino 
gaus, kuris gulėjo sale jos... Ii 
jinai taip ilgai žiurėjo i šviesą I I 1* 1 • • 1 • • t

vą. Ir ją apėmė tokis jausmas,] We pay all oxpenses and small salary 
lyg ji ką lik butų atsibudusi.
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NEW YORKAS DARO ši TĄ 
PRIEŠ BRANGUMĄ.

NEW YORK, Rugpjūčio 14. 
— Noro Yorko gubernatorius 
Smith paskirc komisiją ištyri- 
iniui priežasčių dėl ko gyveni
mas brangsta. Prie kainų nu- 
mušimo prisidės tas faktas, kad 
čia bus parduota daugybė me
džiagos kuri buvo valdžios sin 
pirkta armijai. Iš tos niedžįigos 
bus parduota čia vienas 
nas svarų kumpio, pusė milijo
no svarų lašinių ir 425,000 Leni
nių vaisių ir sriubos, o taipgi 
kondensuoto pieno ir sirupo.

DAUG SUŽEISTŲ GATVE- 
KARYJ.

PEREKERSBURG, W. Va., 
Rugpiučio 14. — Čia geležinke
lio lokomotivas įvažiavo į gat- 
vekarį ir apie 40 žmonių sužei
dė.

jo-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Agitatyvei Komisijai. — Pri- 
siųsdami savo aisišaukimą. jus 
nepasirūpinote net paduoti jo 
autorių vardus. Nejaugi dar 
iki šiol yra nežinoma, kad laik
raščiai nededo ananimiškų raš
tų.

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip krtminaUlkaosc 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3128 $. Hilsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 R tartom tt.

1111U VnityBUg.
Tol. Central 4411

m A IIA VAIKINŲ ir MERGINŲ gingll" NORI APSIVESTI, bet 
R ?! M n P11 neturėdami progos susi* fl 9 W patinti ir užmegžti mei*

1 Ūkus ryšius, negaliapei* 
vesti. Pajicškojimų Žurnalas visiems 
auteik’a tokių proftų. Reikalaukite pa* 
žiurėjimid; ten rasite plačiausias intor- 
anacijas. Žurnalas metamsSl,kopija 10c 

ADVERT1SING JOURNAL 
209-210 Temple Court Bld^. Chieago, 111.

Už $50.00 arba LAISVAS 
BONDSA

nupirksi labai gražu $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 
—los randasi rinkinys 

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

. pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 

Ik garantuotą 10 metą
.U ir vartotą tik 8 savai*

tės. kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PHIS1ŲS1ME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIURfiTL Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE STORA G E 
2810 W. Harrison SL Chieago, Iii. 
Atdara nuo 9<ryto iki 9 vai. Neda

liomis niio 10 Iki 4

»R. A. MONTVID
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall 
Field Annet, 18 flioras, Suite 
1827. Telephone Central 8362. 

Valandos: 10 iki 12 ryto.

1739 So. Halsted Street. 
Phone Canal 4626 

Valandos: 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos telefonas West G126

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7042
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961
Rezidencija 8886 W. 66th St 

Phone Prospect 8585

Tclcphono Yards 5834

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina,
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šiy kainų priakaitoma ir 

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

, .V. .J    I. a<    ■ ofrlb o*.,-a . Į, „     .—J         -

whįlc traintng in our n<sw two year graded 
coursc. Wtitc at once f6r our catalogiic B.

FORT DEARBORN HOSPlTAL
* M3I V«Mm Bm | CNICACO



Lietuvių Rateliuose.
NORTHSIDE

NEfiAIMfi IŠTIKO LIETUVĮ. čiai “veikiausia yra pątįs kont- 
raktoriai.

S v ar bus referatas.

21, Lietuvių Socialistų Apšvie
tos Kliubas rengia svarbų refe
ratą tema “Socialistai ir kairy
sis sparnas.” Referuos Naujienų 
redaktorius, d. P. Grigaitis. Vie
ta — Liuosybės svetainėje. 
Northsidej, ypač Partijos nariai, 
privalo atsilankyti ir susipažin
ti su tuo klausimu arčiau, ka
dangi delei nemokėjimo atskir
ti įvairaus plauko “kairiaspar- 
nių” nuo Markso mokslo sekėjų, 
socialistų, dažnai žmonės lieka 
suklaidinti ir paskui delei to ka
ltina socialistus. Socialistai tai 
ne 'Ikairiasparniai” r— kokio 
plauko jie butų. “Kairiaspar
niai” tik žodžiais dideli revoliu
cionieriai; jų darbai rodo ką ki
ta. Apie tai ir bus plačiai išaiš
kinta sekamame ketverge. Įsidė
mėkite. — Nortsidietis.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Sušelpė savo narius.

Rugpiučio 13 dieną Draugys
tė Palaimintos Lietuvos laikė 
savo susirinkimą p. Malinauskio 
svetainėje. Tarp kita draugija 
nutarė sušelpti tuo*savo narius^ 
kur streikuoja už didesnį kąsnį 
duonos ir dabar vra reikalingi

Daktaras

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

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

Telefonai
Ofisas Yards 2544
Namai • «**-■•-*

ga- 
no-

na-

pimui prisidėjo ir pavieni getos 
valios nariai, paaukodami po 
kiek kas išgalėdamas. Mes, 
vusieji pašalpos nariai, šiuo 
rime ištartį širdingą ačiū ir 
draugijai ir pavieniams
riams-aukotojanis. AČiu drau
gijai ir ačiū visiems suteiku
siems mums taip rcikiaįmos pa
ramos ir tuo pridavusieijis dau
giau energijos kovoti už savo 
teisingus reikalavimus. Tardami 
padėkos žodį mes kartu norime 
paraginti vietos lietuvius, idant 
jie prisidėtų prie Draugystės Pa
laimintos Lietuvos. Draugai, 
spieskimėsi į tokias draugystes, 
kurios netik žodžiais, o ir dar
bais stovi už darbininkiškus 
reikalus.

Streikininkų Komitetita:
Ed. Čeputis, >
J. Grigutis, (

Jurgis Raila, gyvenęs 1842 
W. 46*toj gatvėj, dirba gatve- 
karių kompanijos “ba^nej” prie 
Blue Island a ve ir 24 ir, 26 gat. 
Pereito ketverge vakare, apie 
11 valandą, “barnėn” atėjo ka
ras su sulaužytu troliu. Jurgis 
Raila, kaipo troliu taisytojas, 
užlipo ant karo ir ėmėsi dėti 
naują trolių. Bedirbant, kliudė 
jį elektros sriove ir sudegino 
rankas. Rankoj jis turėjo rak
tą muterkoms sukti; tas raktas 
visai suvirč. Apdegė taipjau Jur
gio veidas ir drapanos. Tuotar- 
pu pašauktas ambuliansas nuga
beno nelaimingąjį į St. Anthony 
Hospital ligoninę. — T. T.

NORĮ PRIGLAUST CHICAGOS 
NEGRUS.

DAR VIENAS TEATRAS 
UŽDARYTAS.

Plantacijų bei medžių kirti
mo “kempių” savininkai, Loui- 
ąianoj, tikri labdariai. Jau ke
lintu kartu jie atsišaukia į Ghi- 
cagos negrus siūlydami jiems 
“svetingos prieglaudos”. Eikite 
šia! — sako jie. Pas mus darbą 
j valias. Dabar jie siunčia Chiea- 
gon savo agentų agituoti negrus, 
kad pastarieji vyktų į Louisia- 
ną.

Negrams bloga ir kultūringoj 
Chicagoj, bet jie labai gerai ži
no, kas jų laukia pietinėj feoda
lų planticijo.se bei “kempėse”, 
ir veikiausia tų agentų žygis bus 
veltus: jų prieglaudos nereika
laus.

.......... """1 ......... ... ...........* . .................. 1 ...............■■■■■—>..................................

Hoffman Mokykla
Yra uždėta nuo 1910 m. Per pereitus devynis metus mokino

me jaunus vyrus ir moteris anglų kalbos. Daug iš jų mes pri- 
rengėju dėl augštrsnių mokyklų ir universitetų. Ateikite į musų 
mokykit} ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie prie 
augėlesnių mokyklų. Nekurta iš jų jau lanko augėlesnes moky
klas. Kiti jau yra užbaigę augėlesnes mokyklas ir užima pro
fesijos vielas. Mes galime ir jums pagelbėti, jei tik duosite mums 
Crogą. Musų mokytojai yra demokratiški ir draugiški. Jie yra 

aigę universitetus ir turi daug metų patyrimo. Jie pareina iš 
darbininkų klesos ir supranta darbininkų reikalavimus. Jų gy-i 
veninio siekinis yra, kad vienatinis darbininkų išganymas tai yra 
MOKSLAS, mokslai lai apšviela. Nežinojimas tamsuma. Ateiki
te pas mus ir pavelykite mums privesti jus prie apšvietos kelio, 
kas parodys jums Žmonijos išganymą. Mokyti ir inteligentiški

• vyrai ir moteris yra TIKRI žmonijos vadai.
s Mes mokiname sekančiuose skyriuose: Skaitymo, Rašymo, 

Kalbos (ANGLIŠKOS), Aritmetikos. Geografijos, Istorijos Viešo 
kalbėjimo, Iligh Sehool, College prlrcngiino, (Musų lietuviai turi 
savo speciali skyrių lietuvių gramatikos po Dr. A. .Montvido va
dovavimu). (

Ateikite ši vakarų ir pasimatykite su musų prineipalų.
Rudeninis sezonas prasideda Rugsėjo 7, užsiregistruokite 

šiandie.
HOFFMAN PRIRENGIAMOJI MOKYKLA

1537 NORTH ROBEY STREET, CHlCAGff, ILLINOIS.
(Arti Milwaukee Avenue). .

| Saugokite Savo Akis]

T0WN OF LAKE
Į k | —.... .....

“Kairrasparnių” susirinkimas.

Andai* čia buvo įvykęs tarp
iau tiškus “kairias|Nirnių” mi
tingas Blinstrupo svetainėje. 

*Mitingan susirinko lietuviai, len 
kai ir rusai “kairiasparniai.” 
Kaip vėliau sužinojau, tai tas 
mitingas buvo sušauktas tikslu 
organizuoti naują komunistų 
partiją. Už lietuviškus komuni
stus turėjo kalbėti p. Stiisonas, 
bet dėl kažinkokių priežasčių 
jis neatvyko, tik pasiuntė vieną 
savo paslą. Tas sakė labai revo- 
liucionišką prakalbą — apie so- 

-clal pa trintus ir Naujienas. Apie 
komunistų partiją gi veik nieko 
nepasakė, apart nuolat kartotos 
frazės: “mes kairieji; mums rei
kia komunistų partijos” etc.

Už lenkus kalbėjo koks ten 
Ko\VaIškiš, o už rusus, rodos, 
tas pats garsus Stdklickis.

Neveizint raginimų kovoti 
prieš socialpatriotus ir išdavi
kus, susirinkusieji kažin-kodel, 
didelio entuziazmo neparodė. 
Matyt, žmonėms jau pradeda į- 
gristi tie nuolatiniai šukavimai 
prieš kitaip manančius partijos 
narius. — Socialistas.

Subatos vakare tapo uždary
tas didžiulis Woods teatras. Ak
toriai metė darbą, sustreikavo. 
Tuo budu Chicagoj delei streiko 
tapo uždaryti trįs teatrai Cohns 
Grand, Cort ir Woods. Galimas 
daiktas, kad prie streikuojančių
jų prisidės ir visų kitų didžių
jų teatrų aktoriai. Streikinin
kus remia Amerikos Darbo Fe
deracija.

CRANE KOMPANIJOS DARBI
NINKŲ STREIKAS.

streikus vis dar tebesitęsia ir

GUDRUS “LIGONIS.”

Nepažįstamas “ligonis” vakar 
naktį kreipėsi į daktarą Lenitą, 
3216 W. Rooscvclt gatvėj, pra
šydamas atvykti jį ant kampo 
Kedzic ir Taylor gatvių. Dakta
ras iš pradžios spyrėsi, bot pa
galios sutiko nuvažiuoti. Kada 
jo automobilius sustojo nurody- 
ton vieton, nepažįstamas bandi
tas atstatė i jį revolverį ir palie
jo apleisti automobilių.

Jokio ligonio nurodytuoju ad
resu nebuvo. Vadinas, tik rasai 
daktaro Lėni to pacientas buvo 
tas, kur atėmė iš jo automobilių.

Jus galite gauti cash už 
LIBERTY B O N D U S 

$50, $100, $500 ir $1000. |
. ,, Hri i-*** *<■■■■■*»—■ į.i. n t ..u , i ■■ — .ii*

K.R AlJ S E savuos BANK
1341 MILWAUKEE AVĖ - NtAR PAULINA.
Atdara Subatos vakare iki 8 valandai vakare.

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

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MILWAUKEE A V R. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

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

Gydymas visų akių, amų. no
sie® (r gerkles ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnycioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-Clos lubos, virš Platt’o aptiekos 
a Tėmykiįte į mano pari

Valandos: ntt&f 
8 vai. vakaro. Nedėliota 
vai. ryto iki 12 valandai

9-tos vai. ryto iki 
duo 9 

,J dieną.

Kare ir Ugnis
viską atėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus jūsų giminių

Jūsų pačios, vaikai, motinos, broliai, seseris ir kiti 
artimi jūsų širdžiai žmones liko be apvalkalo, duonos, 
pastoges, vaikščioja nuogi, basijr alkani: su ašaromis 
akyte prašo jūsų pagelbos.
AR PASIUNTĖT JUS? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE?

Kad pagelbėjus jums ir jūsų giminėms, CENTRALIS 
BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS siunčia visiems gerai 
žinoma kai|>o kovotojų už Lietuvos laisvę advokatą p. F. 
J. BAGOČIŲ į Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir Lenkiją, dėl iš
tyrimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis galės nu
vežti įteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu jus ne
žinot kur jūsų giminės, tai prisiųskit mums senąjį antra
šą ir viena (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasisteng
sim sujieškot jūsų gimines.

laikas mus- belaukia* siųskit pinigds, laiškus šiuo 
antrašu:

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

kai laikosi kaip vienas, o kom
panija skebų nesuranda, tai ir 
priversta laikyti uždarytą dirb
tuvę. Jeig> darbininkai taip lai
kysis ir ateityj, nėra abejonės, 
kad streikas bus išlaimčtas. 
Nors kompanija stveriasi įvai
rių triksų, kad tik įnešus į 
streikininkų tarpą suįrutes, bet 
jos darbas nueina niekais. Pav., 
kompanija pradėjo siuntinėti 
darbininkams laiškų kviečiant 
juos pradėti savo njšies “votavi- 
mą”. Bet darbininkai į tai ne
kreipia domos: daugumas gau
tus laiškus tuoj sudrasko ir ga
na. Taip privalėtų padaryti kiek
vienas. Musų reikalavimus 
kompanija senai žino. Tegul pa
didina algas ir pripažįsta musų 
uniją, tada mes ir be “vėlavi
mo” sugrįšime darban.

— Streikininkas, J. G.

ŠIANDIE PRADĖS PARDAVI
NĖTI LIKUSĮ ARMIJOS 

MAISTĄ.

V ■USK3KB3KEMGKKGKK mrar

Departamentinės krautuvės su
tiko patarnauti veltui.

ti iii Ali *

šiandie prasicjc'da išpardavi
nėjimas valdžios supirktų armi
jai maisto reikmenų A konser
vų. Maistas bus pardavinėji
mas didžiulėse departamentinė- 
se krautuvėse, didmiestyj, The 
Fair, Boston Store, Rothschilds 
ir kituose. Maistas busiąs par
davinėjamas žymiai nupiginta 
kaina.

GRŪMOJA AREŠTU.

Teatrų mąnageriai daro visa, 
kad tik išvengus visuotino ak
torių streiko. Samdytojų advo
katai jau kreipėsi į teismų reika
laudami indžionkseno prieš lo
šėjus. Jeigu samdytojų reika
lavimas butų išpildytas, tai kiek
vienas aktorius, kuris drįs pri
sidėti prie jau streikuojančių 
savo draugų, New York e ir Chi
cagoj, galėsiąs būt suareštuo
tas ir nubaustas. Teismo įsi
maišymo samdytojai reikalauja 
tuo pamatu, kad jie turį pada
rę su lošėjais kontraktą, taigi 
kad pastarieji esą apsiėmę sulo
šti kontrakte pažymėtus veika
lus ir tt.

PARDAVINĖJA “TIKRĄ ALŲ.”

Prohibicionistų lyga vakar 
tefikėsi (paskelbt!, (kad Įtuluose 
sal tunuose esą pardavinėjamas 
Mihvaukčs alus, kuris Illinois 
valstijoj dabar skaitosi tikru a- 
lulmi. Įtariamieji saliunininkai 
griežtai užsigina.

IŠ LAUKO ANGELAS, Iš VI
DAUS — VELNIAS.

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

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

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

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
Ii—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

Tokį pa tvarkymą džiodžė pa
skelbė po to, kada į jį kreipėsi, 
pasiskundimu, ponia Durrell 
Sullivan. -Ponią apreiškė, kad 
jos prisieka po to, kada ji atsi
sakiusi duoti jam bučkį, kadan
gi sirgusi, priphikęs ją. Džiodžė 
pasiraukęs ir tuščiai apreiškęs: 
“Tu, storažievi, atsimink, kad 
ji, jeigu nenorės nuo dabar turės 
neduoti tau nė vieno bučkio”.

76% Nuošimtis reikalauja 
dentisterijos pagelbos

Pamąstykite' tiktai 76 iš'100 žmo
nių reikalauja peržiūrėjimo dantų 
taisymo Kurie kenčia dantų skau
dėjimą mažai suranda užsiganėdi- 
nimų gyvenime, jie neturi tiek daug 
energijos, uždirba mrižiau, negali 
naudoties smagumų ir negali nau- 
doties jokiais užsiganūdinimais. Ge
ras užlaikymas dantų reiškia 
sveikata. Pabandykit dabar.

irisu*

gera

NORĖJO GIRTUOKLIAUTI, 
NETEKO VIETOS — NUSI

ŽUDĖ.

Akis Egzaminuoju Dykai
\ Gyvenimas yra

. tuščias, kada prfl 
aaflKMAl nyksta regėjimas 

J Mes vartojam
. y y pagerintą Oph- 

C thalniometer. Y- 
patinga doma at

< K ‘kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
fticdėlioinis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. katnp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6437

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris1.

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

Ofisas Ir LabaratorlJa: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo id—12 pietų’, fe 
\ 8 vakarais. Telephone Canal 8110.

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted 8trwt 
VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9603 

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

Aš esmi specialitas visų ligų 
Aklų, Ausų, Nosies, Gerklei ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesltikimų 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 teisiugaL 
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WH0H, M. D.
st "S.8 S!. ChicagO

REIKALINGA MAJORO 
GELBA.

PA-

Pranešama, kad “įtekmingi 
piliečiai” esą pasiryžę padaryti 
taiką tarp s treji kitoj a učių kar- 
pentorių ir kontraktorių asocia
cijos. .Jie ketina pakviesti ma-

s u rastų tinkamų budy pašalinti

joj”. Darbininkai — kttrpen- 
teriai (dailydes) tečiaus jau se
nai aį/reiškė, kad jie negrįš dar
ban, kol samdytojai neišpildys 
jų reikalavimų — nepadidins al-

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
A* labai sirgau per S metus, nUslabnėtas pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kai 
begyvensiu. Visur JieškojiMi sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadi po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveikslo pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tflrp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų jge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sb tokiais 
aUiŪkimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

x SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenas, Prdf.

1707 Se. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417. Chicago, BL.

minėtos gyduolės pradėjo mai 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė

išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas aa-

Cohimbus Kelly, 3260 W. Co- 
ngress gt. yra ir angelas ir vel
nias. Taip apie jį liudijo jo pri 
sieką Darata. Ir nekur kitur, 
tik šeimynos reikalų korte. Jis 
neduodąs jai ir kūdikiui užlai
kymo. Be kita ji paliudijo apie 
ji šitaips: “Pons teisėje, jo žo
džiams patikėti neišpuoja. Aš ge 
ra i jį pažįstu: iš lauko jis tikras 
angelas, bet iš vidaus — vel
nias.”

Cohimbus dabar turės ipoketi 
savo prisiekai alimoniją — po 
6:50 kas savaitę.

PATI REIKALAVO PERSKIRŲ 
— NUSIŽUDĖ.

Kad jo pati Delia reikalavo 
perskirų, Edwardas Bigger, gy
venąs 3314 Cornel gt., vakar nu
ėjo į Garfield Parką ir išgėrė 
nuodų. Daktarų pastangos at
gaivinti jį nedavė pasekmių.

PATI TURINTI TEISĖS NE
DUOT VYRUI — BUČKIO.

Taip patvarkė teisėjas
nas.

Sulliva
t "•

užvakarDžiodžė Sullivanas 
viešai ir drąsiai apreiškė, kad 
pati, kada į ją kreipiasi josios 
prisieka, turinti teises atsisaky
ti duoti jam tai, ką mes pratę 
vadinti bučkiu.

Anais gerais laikais dėdė Fre
das Kruegcris visuomet mėgda
vo išsigerti burnelę-kitą. Bet ka
da Chicaga liko “sausa”, dėdė 
Krucgeris viistiok susirasdavo 
“šlapių” vietelių ir — išsikal
davo. Andais tuhi reikalu jis 
nuėjo džiodžės Stoiko kortan. 
To, vaje, butą didelio blaivinin
ko: tuoj užuodęs, kad dėde Kru- 
cgeris yra girtas!

Delei to Kruegerls neteko

Dantis be plekų, tai musų speci- 
ališkumas.

Musų rekordas; mes esam čionai 
22 metu.

Perleidom 100,000 pacijentų. 
Užleidimas auksu $1 ir augščiau 
Porcelenavos crovvn $3 ir augščiau
Visas setas dantų ................. $4.00
Visas setas auksinis  ......... $65.00
Užleidimas ........................... $1.00
Auksinis Crosvn .................... $3.75
Aluminum setas .................... $12.00
Apdengimas danties  ......... $3.75

Boston Dental Co.
4701 S. Ashland Avė.

Prieš Oppenheimer 
įėjimas 1553 West 47th St.

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

3149 S. Morgan at., kerte 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 vakane^Ne- 

dčliomis nuo 9—2 pojifet.
Telephone Yards J>87

vietos. Užvakar jis atsisuko 
gaso pervadas (savo kam
baryje) ir atsigulė. Ir 
nebėra vilties, kad atsikeltų, 
nes jisai nusitroškino.

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

> .................................. ■...■■i .

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stopnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

NUBAUDĖ Už ĮŽEIDIMĄ 
TEISĖJO.

Teisėjas Barasas užvakar po
niai Schotling paliepė užsimokč 
Ii $25 pabaudos dėl įžeidimo jo 
padaryto nuosprendžio. Buvo 
taip. Ponia laiko sali uitą; lai
ke rasinių riaušių įėjęs ponas 
Georgas Argyle ir be niekur 
nieko pasiėmęs “paskutinę bon- 
ką degtinės” ir išsinešęs. Ir tei
sėjas jį išteisinęs. “Tai negali
mas daiktas, tai baisu!” —- 
skundėsi ponia Schorling. Bet 
teisėjui visai nebuvo baisu, ka
dangi išnešusis degtinę Gcorge- 
as yra — detektyvas.

Vyrišky Drapanų Baronai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinhnas. Vyrų it vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, včHaiv 
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

Fu)l dress, tuxedo, frock siutai, 
ir lt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sukato
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDON.
1415 So. Halsted StM Chicago, I1L 

įsteigta 1102

Dr. M. T. Stnkolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, I1L
Ofiso Tel. Boulcvard 160

Rcz. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnlewiczr
Baigusi Akušerijas ko] 
h'gijii; ilg*i praktika-^ 
vusi PennsylvanijosP 
hospitalC'se ir Pasck-I 
iu ingai piilarhau-1 
h’h prie z gimdymo.l 
Duodu rudą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
Chicago, III. . ,

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai Vak

planticijo.se


AUTOMOBILIAIREIKIA DARBININKŲ
Pranešimai

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

Valdyba 1919 metams:
NAMAI-ŽEMĖ

Laiškas iš Lietuvos Jonui Petkui, 
Kauno gub., Jonaičių sodos, randasi 
3602 Ceder St.. Indiana Harbor, Ind. 
Greitai atsišaukite.

REIKIA tuojdus moterių prie 
tvarltouo skudurių, gera alga.

South Side Paper Stock Co., 
5833 S. Throop St.

Jeffery 1917 — 7 pasažierių aulo- 
mobllius, kaip naujas daug prietai
sų, priimsiu jūsų seną karą mainais, 
parduosiu labai pigiai. Atsišauki
te nuo 3 iki 8 v. v.

5137 So. Robey St.

MOKYKLOS DRAUGIJOS DRAUGIJOS

Punedūlis, Rugpjūčio 18, ’19

NAUJIENŲ” STOTIS
leo. M. Chernauckas, (įnirtis marš., 
<az. Bladikas, ligonių Aptekimas, 
Stahislovas Romanas, teisėjas.

Susirinkimai čšli kas 
dėldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po pietų John Zugel sv ?l 
Uarrison Si.

antras ne-

1720 \V,

Lietuvių Darbininkų Dr-įos 
, AMERIKOJE.

Pajieškau savo sesers Stepanes Ra- 
davičiutės, paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Žarėnų parapijos. Ame
rikoj 9 metai kaip gyvena, žcnola, 
yra po vyro pravardė Stepane Dai- 
įjnkevičienė, malonėkite atsišaukti 
ar kas žinote praneškite šiuo adresu 
už ką busiu dėkinga.

Stanislova Radavičiulr, 
1708 So. Halsted St. Chicago, III.

Pajieškau savo sesers .1 uzepos 
Ramanauskaitės, ji paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Kvedainos pa
rapijos, Padvarninkų sodžiaus. Gir
dėjau kad ji atvažiavo iš Lietuvos 
ir esntj Pittsburge, Pa. pas patėvį 
Grikšto Petrą. Malonėkite ji pidi, 
a rkas kitas greitai pranešti man, 
nes turiu labai svarbi) reikalą. Duo
kite žinią šiuo adresu:

Miss Stanislava Pamanauika't? 
5114 So. 33rd St., So. Omaha, Nebr.

Siuvėjai reikalingi ant sekančių 
darbų: Kišenių dirbėjui, siūlių siu
vėjai, siūlių prositojąi, off prese- 
riai, fini.šerkų, skihičių dirbėjų first 
bcisterių, sccond beisterių, cauvas 
beisterių ir siuvėjų ant viso darbo; 
coatų, kelnių ir vėskių šapose. Dar
bas nuolatinis, dirbtuvė 
sveika, užmokestis gera, 
dos darbo savaitė.

3239 So. Halsted

šviesi ir
I valan-

st.

Pajieškau savo tikrų brolių Mai 
kio ir Domininko Morkūnų, paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų P«v., Kra- 
niavos volosties, 
Meldžiu jų pačių atsišaukti ar kas 
žinote pranešti už ką busiu labai 
dėkingas ir taip gi pajieškau savo 
savo pusbrolio Juozapo ir Benio 
Morkūnų ir taipgi pajieškau savo 
tikrų pusserių Garmukių Onos, 
Marės ir Kastes, girdėjau kad visos 
ženotos, vienos vyras Karpavičia, o 
kitos Ignas Cikanavičius.

Chas. Morkūnas,
P. OI Box 314. Franford Heights, 

k Illinois.

Dabinto kaimo.

REIKALAUJAME pečių ’taisyto- 
jaus. Geistina kad butų patyręs 
prie rakandų krautės. Gera moke
stis. Atsišaukite tuojaus.

Goldenberg Furniture Co., 
1307 So. Halsted St.

RėlKIA — Cabinet makers ir fi- 
nišerių į rakandų krautvę. Gera 
mokestis geram žmogei.

Goldenberg Furniture Co., 
1307 So. Halsted St.

REIKIA — moterų ir merginų 16 
melų ir senesnių, dėl lengvutis dirb
tuvės darbo, gera mokestis.

Ratbborne. Hair & Ridgway Co., 
2279 So. Union Avė.

Pajieškau senos moteries jauzą 
prižiūrėti 19 mėnesių mergaitę ir, 
kad galėtų man valgyt pataisyti ir 
auzą apžiūrėti, o su mokesčiu gal 
sutiksim, prašau atsišaukti.

Chle Tautkus,
644 \V. 18 St., Chicago, III.

REIKIA moteįu ir merginų 16 
metų ar senesnių itel lengvutis dirb
tuvės darbo, gera mokestis. 
Ratbborne Hair & Ridgeway Co., 

1418 W. 22 St.

PARDAVIMUI

Pajieškau savo moteries Marijo
nos Slrzegauckienčs, meldžiu par
važiuoti, o mielai primsiu tave ir 
mano mielus kūdikius, nesibijok 
bus Mįskas atleista, noriu kad ir vėl 
gyventume meilėj kaip ir pirma, pri 
siusk savo tikra adresą ir koki nors 
ženklą kad tikrai ta pati o aš atsi
imu ir storosiuos kuom nors 
gelbėti sugryžli, kad galėtume 
gyvneti iki mirties.

Y. Strzegauckas, 
559 Shermon St., Akron, Ohlo.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroje vietoje, lietuvių apgyvento
je. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į kitą miestą.

J. Gedenti, 
732 W. 19lh St. Tel. Canal 5821.

pa* PARSIDUODA visa arba pusė lie
tuvių valgikla ir Ice Cream parlor 
su visais daiktais lietuvių apgyven- 
toj vietoj arti kito tokio biznio nė 
ra. Priežastis pardavimo mano 
draugė išvažiuoja į kitą miestą. At
sišaukite adresu.

10822 Micbigan Av., Roseland, III.

Pajieškau savo brolio Vincento 
Serbento, paeina iš Suvaiko gub., 
Marijam|)olfs pav., Topeliškiii kai
mo. 4 metai kaip išvažiavo iš Chi- 
cagos, dabar nežinau kur jis gyvena 
jis pats ar kas kitas meldžiu duoti 
žinoti tokiu adresu.
Ona Gricienė jm> tėvų Serbentai!#, 
3043 W. 38 Place, Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir gčoser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj biz
nis išdirbtas per du metu, kas no
rėtų galėtų pirkti ir su namu. Na
mas naujas du metai budavotae. 
pardavimo priežastis išvažiuoju į 
kitą miestą. Atsišaukite

4001 Brighton PI., Chicago, III. 
Tel. McKinley 4339.

Pajieškau T. Dlbravalskiutčs, pa
eina iš Kauno gub., Telšių pav., Mo- 
sied volosties, šalių parapijos, Priel 
gavos kaimo. Pirmiau gyveno Chi- 
cagoj. Dabar nežinau kur. Malo
nėkite atsišaukti ar kas žinantis pri
siųsti antrašą. Rašykite sekančiu 
antrašu.

R. G. Yezdauskas,
23 Sigel St., VTorcester, Mass.

PARDUODU restorantą , lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biznis išdirb
tas per b melus. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos. 1619 So. 
1 Ltlsted St., Chicago.

RAKANDAI

JIEŠKO KAMBARIŲ
Jaunas vaikinas pajiežko kamba

rio Englewood apielinkėj tarp i 
Ashland Avė., su valgiu ar be 
gio, meldžiu atsišaukti.

F. Bures,
4904 Morgan Avė., E. Chicago, Imi.

TIKTAI SI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios štai lės. Mes 
taipgi turime visokių divonu. Taip
gi pianas ir fonografas. PBISIUN- 
ČIAME Už DYKA. Priimame Li
berty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. Uarrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.
SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išduodu ruimą, garu apšildomi 

ruimai, elektros šviesa ir maudynė. 
Vienam ar dviem vaikinams ar mer 
ginoms. Atsišaukite vakarais nuo 
6 iki 8 vai. vak.

3249 So. Morgan St., 3 lubus.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai mažai vartoti, priežastis 
išvažiuoju į kitą miestą turi būti 
parduoti šitą mėnesį, parduosiu po 
vieną šmotą. Kreipkitės vakarais.

J. R..
3131 So. Emerald Avė. 3 lubų.

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
REIKALAUJA senos moters dėl 

pridabojimo mažų vaikų. Atsišau
kite tuojaus po šiuo antrašu:

M. M,
3429 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKIA Shearmanų i serap iron 
y ardą, gera mokestis. Atsmaukite 

1632 W. Kindzie St.

PARDUODU geram stovyj auto
mobiliu trokas Ford % tono labai 
parankus dėl bučernės arba dėl ki
tokio biznio, kaina $275, atsišauki
te vakare nuo 4 iki 8 vai.

3965 Archer Avė., Tel. McKinlcy 
4339.

REIKIA moteries siut maišus pri? 
tower mašinos.

Mutual Bag Co.,
1243 W. 12 St., Chicago.

PARSIDUODA automobilius 7 sė
dimų Wait Co. išdirbinio, gerame 
stovyje, kas tokį karą norėtų ga’i 
matyli nuo .' vai. vak. kas dieną.

Anton Pocius,
2101 W. 25th St., Chicago III.

REIKALINGA — 2 lietuvaitės 
pardavėjos. — Patyrusios.

Lustig’s Dept. Store, 
3410-12 So. Halsted SI.

PARDAVĖJAI — mums yra rei
kalingi 6 vyrai, kurie kalba keliatą 
kalbų. Mes pristatysime prospek
tų ir išmokysime smulkmeniškai vi
są biznį Atsišaukite ypatiškai į 
Room 846 Kirst National Bank 
Bldg., 68 W. Monroe St. Ofisas at
daras iki 8:30 vakarais, klauskite 
Mr. H. W. Elmore, Gen. Mgr.

EXTRA parsiduoda Ford Coupe 
automobilius labai pigiai 1918 vė- 
laiusio modelio, taipgi Victrola var
tota tik trumpą laiką. Parduosiu 
už jūsų pašildymą, turiu apleisti 
miestą, nuo 6 iki 9 v. v.

Joe Walsh
3121 Union Avė., Chicago

PARSIDUODA automobilius 7 so
diniu 17 metų, geriausios kompani
jos Haynes su 6 naujais rotoriais, 
visai mažai važinėtas atrodu kaip 
naujas pa duosiu pigiai arba mai
nysiu ant mažo automobilio arba 
ant loto ar bile kokio kito biznio, 
kreipkitės pas

C. SUROMSKI,
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

i

REIKALINGAS — pirmos klesos 
unijos barberis. — Darbas ant vi
sados. Atsišaukite greiai.

10722 Michigan Avė, Roseland.

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės apie Lietuvių 
kolonija VVisconsint<'icur jau daug 
lietuvių gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigvens, nes ten žemė labai gera, 
ant kurios nepaisant kokie metai 
nebotų, visada geras užderėjimas. 
Dabar geriausias laikus važiuoti ir 
pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones atvažia
vę stebisi. Dauguma nuo bendro
ves pirkusieji buvo, išvažinėją po 
visą Amerika, be geriau negalėjo at
rasti kaip VVis. lietuvių kolionijoje, 
kur išlygos yra prieinamos ir bied- 
niausiam žmogui, o prekė perpus 
pigesnė už žemes negu kitur. Gra
žios (leikos) ežerai dabina visą a- 
pielinkę, miestas arti, su visais pa- 
rankumais dėl farrneriy. Taip-gi ir 
keliai visur geri, kad ir blogiausiam 
ore galima išvažiuoti.

Kas norite nupirkti gerą formą 
pigiai, linksmoj vietoj ir tarp sa-

....Tai prisiųskite savo adresą, o mes 
jums prisiusime knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI 2 lotu, 114 & Ked- 
zie Avė. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant autoinobiliaus.

Andrew Oras, 809 West 18tb St.

PADSIDUODA 3 augštų namas ir 
lotas su nameliu užpakalyj už $1900 

1627 So. Morgan St.
DIDŽIAUSIAS bargenn. Chicug »- 

je , pars i.’.oda 2 lotu, krūvoj (»:‘x 
130 pėdų primai pat 72 i r_ Archer A v 
tint puikaus kalno su 15 žaliuojan
čių aržuolų. Atsišaukite pas savi
ninką.

R. Vaičaitis, 
816 W. 34 St. iš fronto

PARSIDUODA labai puikus mūri
nis namas ant vieno pagyvenimo su 
aukštu beisementu, garadžiu, nuo už 
pakulio dėl 2 automobilių rendos 
$25 į mėnesį, parsiduoda už $1,700, 
namas randasi netoli 35 gatves ir 
Union Avė. Atsišaukit pas

C. SUROMSKI.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA namas ant 2-jų pa
gyvenimų priemiesty], su visais gy
vuliais, šieno yra prišienauta dėl 2 
karvių. Iš priežasties ligos parduo
siu labai pigiai, aš gyvenu Chicagoj 
Atsišaukite vakarais, J. Sinkus, 
2837 So. Emerald Avė., Chicago, ant 
ros lubos iš priekio.

ANT pardavimo pigiai medinis 
namas ant mūrinio fondamento ant 
dviejtj lubų lotas 35 pėdų pločio, na
mas yra gražini vietoj netoli parko 
ir bulvaro. Kaina $4000. Adresas 
namo 5829 So. La Šalie St. savinin
kas

S. Franeell
4326 \V. 21st St. Chicago.

(PARSIDUODA namas ant 2 aukš
tų ant trijų pragyvenimų po 4 ir po 
penkis romus apačioj didelis Sto
ras rendos neša $65 dolerius į mė
nesį parsiduoda pigiai ant lengvo 
išmokėjimo, namas randas biznio 
vietoj.

Paul Rulkovski,
1747 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA — bargenas — 3 
augštų namas, Ricbmond St., arti 
Archer Avė.

J. B. Rubenstein 
771 Conway Bldg. T. Franklin 3082

PARSIDUODA atiza 2 ruimai ir 
vienas akeris žemės, cimcnt saidvo 
kai ir sūrų paipos įvestos. Atsi
šaukite po num. 3101 North Nato- 
mo Avė, J. Wicknln, arti Barry Avė. 
arti Celment Avė.

PARSIDUODA 2% augštų namas 
3 flatai, kaina $3500, rendos neša 
$37 į mėnesį tinkamas pieno bizniui 
,'barzdaskutyklai, ar bile kokiam biz 
niui, $500 įmokėti, likusius kaip 
remia, savininkas

Gleich 2908 W. 38 Place. 
________________.__<............. ..........

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

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

H. O. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells it.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla
3001 So. Halsted St.

Dabar turi šiuos skyrius:
1) Lietuviu kalbos, 2) Aritmeti

kos, 3) Algebros ir kitų matemati
kų, 4) Braižinio. Mokytojai: Lietu-

PARSIDUODA Ovcrland Coupe—
1916 "modelio —- 4 pasažierių, gerai •»/ ■>■ uiz.mn>. . uivm-
išrodo, eleetrie starter — 5 tires —»vių kalbos J. T. Vitkus, matemati- 
vartotas tik 8000 mylių — motoras.kų ir braižinio V. Mišeika.
gerame padėjime. Parduosiu pi- Mokinimas tensis visa vasarą die
niai už cash ar ant išmokėjimų, R. nomis ir vakarais. Mokytojai paty- 
V. Kasik, 3104 So. Micbigan Avė., rę ir žinovai savo dalykų. Moke?- 
Douglas 9482. tis maža, prisirašyti galima visada.

■m

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky Ir Moteriškų Aprėdaly.

Musų sistema ir ypatiškns mokini 
mas padarys jus žinovu i trumpe 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir slavinu 
skyrius ,kur mes sutelksime praktiŽ 
ką p rimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti b 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialil 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mic 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Ka»nicka, Per d St knis 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

III.

st.

st.

Ed. Čepulis pirmininkas,
1028 So. Artesian Avė.

Kl. Laudanskas, pirm, pag.,
1436 So. 48 Ct., Cicero,

Ig. Žilinskas, nut. rašt.,
2351 Custer 

Krank Micklin, turtų rast.,
2820 \V. 40

Sam Venckus, kasierius,
4121 So. Sacramento Avė. 

A. Selemonaviče, aptekimas ligonių 
1823 So. Peoria St. 

Susirinkimai atsibuna antra ^ie- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-iną 
vai. po pietų, Jul. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted SI.

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

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

A. Mazetis, nut. rašt.
731 W. 18 St.

F. Girdwninis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

D. Shemaitip, Kas.
1750 S. Union Avė.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APAVI ETA 

Valdyba 1919 metams:

VYRŲ IR MOTERŲ APšVIETOS 
DR-TĖS, CICERO, ILL.. VALDYBA:

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

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

Madison St., Chicago, Iii.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Pirmininke M. Dunduliene.
1915 So. Halsted St

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

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 
2928 \V. 40th PI. 

Finansų raštininkė J. Jazavitienė, 
3125 W. 38th St.

Iždininkė P. Balickicnė
3513 So. Union Avė. 

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lowe 
A. YuSkienė, 3228 W. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė,

3313 Union 
Knygė S. Stasiukytė,

3239 Emerald

Avė.

Avė

Juozapas Takazauskas, pirmininkas, 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III.

A. K. Lingė, vice-pirmininkas,
1436 So. 48th Ct., Cicero. Iii.

A. B. Liutkus, prot. raštininkas,
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 

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

1409 So. 49lh Avė., Cicero, Iii.; 
Telef. Cicero 2053 

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

Iždo globėjai: V. Stanislovaitč.
1334 S. 48 Ct., Cicero, III.; A.Dockie- 
nė, 1225 So. 5!th Avė., Cicero, III.; 
J. Marozas, 1849 W. 12tb St., Chica
go, III.; T. Bartkus, maršalka; org. 
užiurėtojas, ('. Tuskienis, 1225 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Avė. | Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį žėdno mėnesio kaip 2 v. 
po pietų, Joe Neffo svet., 1500 So. 
49th Avė.

Mokinama: angliškos ir lietuvis 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tėss stenografijos, typewriting, pir- 
k lynos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos, pilietystės, dai- 
liarašystūs.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

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

Valdyba 1919 metams:

Agentūros ir gatvių kampai kur vi- 
Hudoa galima gauti Naujienas 

nuaipikti.
VIDURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir VVcll, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. SW 
Uarrison ir VVabash, NVV 
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

, J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd 
M. Matulewski, 3121 Lime 
WIadis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė. 
A. J. Kasparas, 3437 Union 
Švelnis, 3416 VVallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. WenthwortU 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
ir Madison, NW 
ir Jackson, NVV 
ir Van Buren, SW 
ir 12tb, NE 
Jefferson, NE 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

St.
St.

Avė.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOSt

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

Juozas Bukauskas, Pirm., 
1424 S. lOth 

Fr. Makarevičia, Pirm, pad., 
1618 Huoron 

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt., 
1602 Indiana

Kaz. Tutis, Turto rašt., 
719 Alabama

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

Fr. Jesinskas, Iždo glob., 
1626 New Jersey 

Juoz. Svitlauskus, Iždo glob., 
1623 Indiana 

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 Erie

st
avė
avė
Avė

avė.

avė.

avė
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eaglc 
Hali svet

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 st.

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

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

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

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

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

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

Kaz. Vaitkus, Maršalka, 
833 VV.

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W.

Susirinkimai atsibuna ___,
subalos vakarą kiekvieno mėnesio’ 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago. III.

33rd Place
35th Street 
kas antrą

DRAUGYST® DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. ILL.

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

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

Baltremas, protokolų raštininkas, 
f 311 Kensington avė.

Norbutas, finansų raštininkas, 
27 E. 102 Place.

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė. 

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

K.
K.

RUBSHJVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

St,

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St Cicero, IH.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard St 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer

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

J. Katilius, KasieriUŠ,
• 1685 Milwauk.ee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 156< N. Robey st. 
prie pat Milwaukec avenue

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

Prez. 1). Shatkus
213 E. Kcnsington Avė, 

Vice.prez. Jonas VVilkas
206 E. llGth St. 

Iždininkas W. Markauskas,
355 E. Kensington Avė 

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

Turtų RaŠt. W. Dargis
10520 So. State St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS. 

Valdyba 1919 metams:

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

I Vice pirmininkas Dom. Žutautas, 
1502 N. Wood Street.

J. Kalpokas, nutariu ų raštininkas 
1839 vVabansia Avė.

Norintis prisirašyti atsilankykite V. Briedis, turtų raštininkas, 
į susirinkimą. Instojimas pagal am-1 1049 N. Marshfield Avė.
žiu ir konstituciją. Just. Antanavičių, iždininkas,

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 1719 Eilėn St.
mėnesio pirmą penktadienį F. She- H. Rausklniutė, kont. rašt.
ihvillo svetainėje, 341 E. Kensing- . 1652 VVabansia Avė.
ton Avė., Kensington, III. pr> Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob.
------ ----------------------------------------| J. Dauginis, maršalka.

G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas.
1554 W. Chicago Avė.

Susirinkimai atsibuna pirmą se- 
redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 VVabansia Avė. .

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA. WIS. 

Valdyba 1919 metams:

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street

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

Prot. sekr., Jonas Sereikis, 
960 Jenne Street

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

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

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

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

Teisėjas Antanas Bobele, 
313 Quince Street

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

Durininkai:
N. J a n avi čia, 614 Market Street 
Ben. Kančios, 274 N. Chicago St.

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

S. S. Meškauskas. Pirtį 
3752 I

K. Kunca, Vice-pirm., 
3126

K. J. Petroks, Nut. Jlašt.
3422 ~

J. Gustaitis, fin. rašt.

J. Žilvitis, ižu.
t

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU 
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO.

Valdyba:

Pirmininkas Alex Lemesh,
155 and Vincennes R., Box 

Phonix, III. 
Vice-pirm. Kazimieras Norvvich,

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

194 — 157th St., Harvey, 
Finasų Rašt. Mykolas Walenta, 

553 — 155th St., Phonix, 
Kasierius Alex Macikas,

526 — 154th Place, Phonix, 
Kasos Glovėjai: 

Petras Cheponis,
154 Place, Box 80, 

Louis Buividas,
15819 Latrop Avė., 

Maršalka Petras Delba, 
15815 Carce Avė., 

Susirinkimai laikomi 
paskutinį nedėldienį, 2

Phonix,

Harvey,

88,

III.

III.

m.

III.

III.

UI.Harvey, 
kas mėnuo 

vai. po pie
tų, Gonciarzo svetainėj, Halsted St., 
Pnonix, III.

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.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Racine, Wis.
Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

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

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 

Juozas Vaičiulis.

Juozas

Juozas
Vladas

Avė.
Avė.

LIETUVIŲ JANITORI<Ų\ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINH) KLIUBO 

Valdyba 1919 nvėtams:Frank Sadauskis, pirmininkas,
1522 — 49th Avė.. Cicero, Iii. 

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

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

555 W. 14th St. City.
Juozapas Švedas, kasierius,
Petras Balnius, centralinis rašt.,
Petras Venckus, kasos globėjas, ----- ----- —.
Izidorius Yiisčius, kapos apiekunas, Mykolas Kaziunas, iždininkas, 
Antanas zlčkus, pirmas maršalka, *959 W. 16th

Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis. pirm, papelb., 
2911 W. Adams St.

Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 
4021 Gladvs Avė 

Vincentas Manikas, fin. raštininkas, 
_ . 2328 West 22 Place.

111**, imtij'lLjill:
.........

m.,
So. Wallace st
t

So. Lowe avė

So. Lowe avė

2856 W. 38 PI

841 W. 33 st

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PASAL 
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VA DYBA:

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

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

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

J. Rasimas, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 Hainilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mCnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė 
kaip 7:30 valanda vakare.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 

Valdyba 1919 metams:

Priininninkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė, 

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

Nut. rašt Kazimieras Demereckis 
3327 So Wallace St 

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis 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,

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.

Danilevičia, pirmininkas, 
1617 N. Winchester Avė. 

Prusis, vice-pirmininkas,
1649 Girard St. 

Kalpokas, nut. raštininkas
1839 W1ibansia Avė.

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

V. Briedis, turtu raštininkas.
1049 N. Marshfield A ve.

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

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

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

1739 S. Halsted St. ( 
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio Žwiązed Polek svet., 1315

Street. N. Ashland Avc.

S.

...... ...

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12lh ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ir 351h. SE 
Wenjwotrh ir 47tli, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE rt.
Agentūros Jr

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

Gatvių kampai:
Mihvaukce ir Paulina, NW 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Hoby. NE ir NW 
Mihvaukee ir Western, SE

WEST SIDE

ir 
ir

Maxwell, SE ir NE 
14th, NE 
18tb. SW 
Archer, NW 
31 st. NW 
351h. NW 
42nd SW 
47th, SW ir NE 
51 st, SE

F 
.1

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

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.
18tos GATVSĖS AP1ELINKĖ 

Agentūros
J. F. Mallv, 633 W. LSIh St.
C. Yutelis, 733 W. 14th PI.
Si. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. K*Pasevičia, 4111 S. Ricbmond Avė. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Avė.

Gatvių kampai
VVestern ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitage 
Gatvių kampai

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

CICERO, ILL.
Agentūros

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

Agnturos

P. F. Grybas, 11429 Calumet Avė.
M. G. Vaiaskas, 373 Kensington Av 
A. Žalais, 114 E. 107th St.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPNIN1NKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.“
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street
Chicag% III.

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, UI.

Milwauk.ee



