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Lietuvai tenka Vilnius ir Gardinas
Lenkai baigia išsikrau 

styti iš Lietuvos
Lietuviai jau prie Vilniaus
Bolševikai užmokėsią Lietuvai tris milio- 

nus rublių — auksu
rašyta liepos 12 dieną, taip
jau nustato rubežius tarp 
Rusijos ir Lietuvos.

Kaip nustatyta rubėžiai.
Rubežius prasideda ties 

susibėgimu Gorodijanka ir 
Bob upių. Iš ten eina pieti
niu Gardino šonu, tarp Kuz- 
nica ir Sakale (Sokolka) ge 
ležinkelio stočių, o iš ten į 
pietus nuo Lydos — tarpe 
Surgainių ir Vileikos. Pa
staroji paliekama Rusijai, 
gi Ašmena tenka Lietuvai. 
Rubežius užsibaigia ties Dau 
guva, tarpe Kreslavos ir Pri 
drujo.

Rekrutavimas arba telki
mąsi (kareivių), grūmojąs 
parubežhri taikos sutartimi 
yra neleistinas. Asmenė lie
tuvių savastis, kuri tapo pa
imta karo metu, bus sugra
žinta.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 16, 1920 
as recįuired by the act of Oct. 6, 1917

STOCKHOLM, liepos 14.
— Lietuvos kariuomenė, su-' 
sidedanti iš trįsdešimts .tūk
stančių vyrų, vakar rytą pa
sirodė Vilniaus apielinkėse.

Lenkai apleido Vilnių, Ly
dą, ir Gardiną. Paskui juos 
eina lietuviai ir užima aplei
stus miestus.

Rusai šiandie po pietų pa
sirašė taiką su Lietuva, ku
ria nustatoma Lietuvos ru- 
bežiai pradedant Daugpiliu 
(Dvinsku), toliau šalimais 
Baronaičių, Gardinu ir Su
valkų gubernija.

Bolševikų armija, paėmu
si Minską, nesiveržš į Lietu
vą.
Lenkija esanti “draugiška”.

Praeitą panedėlį Lenkija 
pripažino Lietuvą. Bet jijė 
tečiaus nepripažino Lietuvos 
rubežių.

Būrys Amerikos Raudono 
jo Kryžiaus darbuotojų, ku
rie atvyko iš Varšavos Skan 
dinavijon atostogoms, sako, 
kad Raudonojo Kryžiaus iš
teklius Varšavoje esą jau su 
pakuotas ir priruoštas išveži 
mui vakarų link, nes prisibi- 
joma bolševikų įsiveržimo 
Lenkijos sostinėn.

Lietuvos ministerių kabi
neto narys, Aukštuolis, čia 
pasakė, kad lenkai, kuomet 
jie atėmė Vilnių nuo bolše
vikų, nors ir atsisakė atiduo 
ti jį Lietuvai, lietuviai te
čiaus neskaito save esant 
Lenkijos priešais.

Aukštuolis mano, kad ir 
Lenkija pripažins tuos pa
čius rubežius, kuriuos Lietu
vai pripažino Rusija.

Padarytoji taika atidaro 
tiesioginį kelią pirklybai 
tarp Rusijos ir Vokietijos
— per Skandinaviją.

Rusija atlygins Lietuvos 
nuostolius.

LONDONAS, liepos 14.
— Šiandie gautomis iš Mas
kvos žiniomis, Lietuva ir Ru 
sija pasirašė taikos sutartį.

Šita sutartimi Rusija pri
pažino Lietuvos nepriklau
somybę.

Beto, Rusijos sovietų val
džia prižada išmokėti tris 
milionus rublių — auksu. *

Bus padaryta reikiamų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 16, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

DEMOKRATIJOS APAŠTALAI.

Kur kalba apie apsisprendimo 
teisę, bet gyveniman jos 

nepraveda.

MALMEDY, Vokietija, liepos 
11 (suvėlinta). — šiandie Vo
kietija prigyveno antrų savo te
ritorijos netekimų tomis įmonė 
mis, kurių leido Versailles’o su
tartis. Pirmų kartų ji neteko 
šiaurinio Schleswigo, kuris, vi
suotinuoju balsavimu, pavesta 
Brolijai. Antrų — šiandie, Mal 
medy-Eupen apskrities — Bei- 
gijai-

čia balsavimo nebuvo. Bet 
apskrities gyventojams duota 
progos protestuoti, jeigu jie no 
ri, prieš perkeitimų jų tautybes. 
Padarius reikiamo prisirengi
mo pažymėti protestus ant for
malinių listų, Malmedy miesto 
rot ūžė j, tapq praneštos kad 
pigeš šitų atmainų matė esant 
reikalingu protestuoti tik 120 
žmonių — iš 60,000 gyventojų.

Malmedy kalba vokiškai.
Ačiū Belgų valdžios nuošir

dumui aš turėjau progos atvyk
ti į Malmedy ir nevaržomas su 
sieiti su jo gyventojas. Būda
mas čia aš pastebėjau du įdo
miu dalyku. Pirma, kad didžiu
ma parašų ant krautuvių iška
bų ir langų yra belgų kalba 
ir, i'»ntra, kad labai maža dalis 
gyventojų kalba kokia nors ki- 

. ta kalba kaip vokiečių. Beto, aš 
’ turėjau progos sužinoti apie gy 
ventojų sentimentą. Vienas pra
eivis, su kuriuo man teko kal- 

■ bėli, buvo neabejotinas vokie- 
i šalininkas. Bet jo pfreiš-

• kiniai kone smulkmeningai bu- 
i vo pakartojami kitų jo kaimy-

įmonių užbaigimui sutarties. & 
kai dėl pirklybos tarpe tų!kin 
dviejų valstybių. . J

Taikos sutartis, kuri pasi- ny.

Sako, jiems atimta duonos 
kortelės.

“Patvarkymai, kidžimtįs pro 
testuoti prieš šita atmaina, yra 
Ik kemedip” pasakė jisai. 
Vokiečiai, kurie padėjo savo pa
rašus ant protesto listų, tuč tuo 
jaus neteko teises prie duonos 
kortelių ir kitais budais tapo 
įžeisti belgų valdininkų. Delei 
to labai mažas skaičius gyven
tojų drįso padėt’ savo parašus.

“Paskelbimas, kad lik 120 
žmonių pažymėjo savo protes
tą nieku būdu nepristato tikrą
ją dalykų padėtį ir žmonių šen 
limentą. .Jeigu šituo klausimu 
butų leista tikrasai žmonių bvl- 
savimas, jo pasekmės butų bu
vusios visai kitokios. Galiu tini 
sta užtikrinti, kad šiame aps- 
kryty nesiranda daugiau kaip 
aštuoni tukstanČiiri belgų. Vie
nas šimtmetis vokiečių šeimi
ninkai nio kiekvieną išmokino 
vokiečių kalbos ir kiekvienai! 
įspaudė vokiečių civilizacijos 
žymių. Malmedy miestas dau
giau belgiškas negu by kuri 
nors kita šios apskrities viete
lė. Eupcn ir St. Vith yra per
dėm vokiški. Mont Jose, kurio 
belgai talpjinu reikalauja, yra 
perdėm teutoniškas”.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 16, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ARMĖNAI SUMUŠO TURKUS.

LONDONAS, liep. 15. — Ex- 
change Telegraph. agentijos ži
nia iš Atėnų, datuota utarninke, 
sako, kad Armėnijos armija pa
žadinta graikų pasisekimais Ma
žojoj Azijoj, sėkmingai užpuolė 
turkų nacionalistų kariuomenę 
ir užėmė Zagobas srytį.

VILLA GRŪMOJĄS HUERTOS 
VALDŽIAI.

SAN ANTONIO, Tex., liepos 
15. Čia gautomis žiniomis, 
paskilbusis Meksikos banditų 
vadas, Francisco Vilią; pasiun
tęs naujų ultimatumų de la 
Huertos valdžiai. Broiditų va
das be kita reikalaujas, kad tuoj 
butų atšaukta 1917 metų kon
stitucija ir kad šalies reikalai 
butų tvarkomi ta konstitucija 
kuri buvo priimta 1857 metais. 
Beto, reikalaujama, kad butų tuč 
tuojau atstatyta tūli Meksikos 
armijos generolai ir visi Obre- 
gono komanduojamos armijos 
oficierreė. Priešingai, jisai pa
naudosiąs ginkluotų jiegų.

Suprantama, kad šitas “ulti
matumas” bus atmesta.

REORGANIZUOJA MEKSIKOS 
ARMIJĄ.

I

Laikinasai prezidentas paskyrė 
spccialę komisiją.

WASH1NGTON, liepos 15. -- 
Vakar čia gauta žinių, kad lai- 
kinasati Meksikos . prezidentas, 
de la H nerta, paskyręs specialių 
komisija, kuri turės paruošti 
tinkamą pieną reorganizavimui 
armijos. Sakoma, kad ją no
rima reorganizuoti Čili armijos 
pavyzdžiu.

Taipjau užginčijama gandai, 
buk generolas Gonzales prisidė 
jęs prie sukilėlių, dargaičių pie
nus nuversti naująją Huertos- 
Obregono valdžią.

TOKIO, j. 14.Atstovų bu
tas atmetė pasiūlymą pravesti 
visuotiną balsavimo teisę. Pa
siūlymas atmesta 283 balsais 
prieš 155.

“Trečiosios partijos” 
konvencija

Partija pavadinta Farmer- 
Labor Party; nominavo 
prezidentą ir vice-prezi- 
dentą; 48-nių Komiteto 

vadai prakišo.

CHICAGO. — “Trečioji par
tija” pagalios susikūrė. Ji da
bar vadinsis Farmer-Labor Par
ty. Tokį vardą užgyrė milžiniš
ka didžiuma delegatų.

Priėmus platformą ir pasky
rus partijai vardą konvencija 
tuoj ėjo prie nominavimo kandi
datų prezidento ir vice-prezidcn- 
to viatai. Prezidentu nominuo
ta vienas 48-nių Komiteto va
das, Christensen (jis kartu esąs 
ir Darbo Partijos narys), vice
prezidento vieta teko Hays’ui, 
darbiečiui. To konvencijos dar
bas tapo užbaigtas.

Daugiausia konvencijoj pra
kišo 48-nių Komitetas, kitaip ta 
riant to Komiteto šulai — Amos 
Pinchot ir kiti. Kada jiems ne
pavyko patraukti savo pusėn 
konvenciją ir jų pasiūlymai (di
džiuma jų) tapo atmesti, tai jie 
pakelė “maištą”. Bet pasirodė, 
kad tatai išėjo jų pačių nenau
dai: jie liko generolai be armi
jos. Milžiniška didžiuma 48-nių 
Komiteto dejegacijos pasiliko su 
darbieČiais. J Morrison viešbu
tį susirinko mehkutė sau jale nu 
sivylusių vadų, kur jie pradėjo 
tartis apie naujos partijos kū
rimų. Laikraščiai praneša, kad 
tie nusivylusieji vadai norį su
kurti “nepriklausomų partiją”. 
Bet iš tų Šiaudų nebusią grudų.

“Didžioji spauda”, kuri prad
žioj rodė prielankumo naujajai 
partijai, dabar pasuko kiton pu
sėn. Ji dabar skelbia įvairių 
prasimanymų apie susikurusią 
partiją. Girdi, ji baigianti irti, 
nes nuo jos atsimetusios visos 
kitos grupės, dagi ir farmerių 
lyga. Likę tik vieni darbiečiai. 
Ta proga stengiasi pasinaudoti 
ir 48-nių Komiteto šulai. Jie kur 
begalėdami agituoja prieš Far
mer-Labor partiją ir stengiasi 
susimedžioti sekėjų. Bet veikiau 
šia jie ir Čia pralaimės.

Pranašaujama, kad Faiiner- 
Labor Partija atilosianti žymią 
dalį socialistų balsų. Ar taip bus 

’’— pamatysime.

Sumušo Meksikos sukilėlius.

LAREDO, liepos 15. — Mek
sikos sukilėliai šiandie padarė 
nesėkmingą bandymų užpulti 
Nuevo Larcdo miestų. Valdžios 
kariuomenė po trumpo mūšio 
sukilėlius išvaikė.

SPRINGFIELD, 1. 14. Va
kar čia pasimirė “seniausia 
Springfieldo moteris”, Anto- 
nette Smith. Mirė sulaukusi 
108 metus amžiaus.

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, liepos 15 d., užsienio pinigų 

; kaina, perkant ją ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip!

Anglijos 1 svaras ............... $3.88 U
Austrijos 100 kronų ..................  $07
Belgijos, už $1 ........... frankų 11.30

. Danijos 100 kronų ................ $16.75
Finų 100 markių ................... $4.35
Franci jos, už $1 ....... frankų 11.94
litalijos už $1 .................... lirų 1685
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.60

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pat

į kaip Vokietijos markių).
Lenkų 100 markių................... $0.65

i Norvegų 100 kronų ........... $16.75
Olandų 100 guldenų .........  $85.00
švedų 100 kronų ................... $22.05
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.59
Vokiečių 100 markių ........... $2.60 

T'uc translation filed v/ith the post- 
master at Chicago, III., July 16, 1920 
aa leųuired by the act of Oct. 6, 1917

Riaušes Trieste
Trįs žmonės užmušta; deginta 

slavų namai).
TRIESTE, liepos 14. — Va

kar čia, keke surengtos prieš 
slavus demonstracijos, siautė 
nesuvaldomas vandalizmas — 
plėšikavimas.

Trįs žmonės užmušta ir ke
lios dešini lįs sužeista. Gi’: nuo
stoliai, kurių pridaryta sude
ginant nrba sugriaunant jugo
slavams priklausančius triobė- 
sius, jų tarpe banku?, krautuves 
ir raštines, siekių daugiau kaip 
vieną nrlioną dolerių.

Visa, kas tik rodėsi esant ju- 
go-slavų savastis, topo sunai
kinta. Savo darbui atlikti riau
šininkai naudojosi bombomis ir 
kitomis padeginiij įmonėmis. 
Rombų sprogimas, nuolatines 
kalbos apie šaudymas! iš šau
tuvų ir ilgi šėlojri įčių liepsnų 
liežuviai, kįlantįs iš deginamų 
triobėsių, gyventojuose sukėlė 
ncparJškiamos baimes.

Vienas amerikietis, Francis 
Flyn, iš San Antonio, Texas vai
si., buvo viešbutyj, kurį duk- 
stantįs riaušininkui padegė. Jam 
tečiaus pavyko ištrukti.

NAUJI SUMIŠIMAI
MEKSIKOJ.

Sukilėliai atakuoja miestą.

MEXIC0 CITY, liepos 15. — 
Naujoji Huertos ir Obregono I 
valdžia susilaukia to paties kaip 
ir Carranzos valdžia. Sukilė
liai, vadovaujami generolo Irę- . 
nio Villareal, praeitą seredą už-| 
puolė Nuevo Leon valstijos sos
tinę, Monterey. Mūšio pasek
mės dar nežinomos.

Meksikos armijos kvatiera, 
esanti toje valstijoje, sako, kad 
tikrasai šito užpuolimo kaltinin
kas esąs buvusis kandidatas į 
Meksikos prezidentus, generolas 
Pablo Gonzalez. Busią padary
ta reikiamų žingsnių, kad kalti
ninką nubaudus. Sąryšy su tuo 
tariamasi areštuot ir daugiau 
karinių bei civilinių valdininkų.

PASKENDO 15 ŽVĖJŲ VALTIS

Dvidešimt keturi žmonės 
prigėrė.

BUENOS AIRES, liepos 15. 
— Mar dėl Plata prieplaukoj 
vakar siautė didelė audra. Pen
kiolika žvejų valtįs pnskandyta, 
o penkios kitos nunešta į jurų. 
Jų likimas nežinomas. Mano
ma, kad audroj žuvo apie 24 
žmonės-žvčjai.

Beto, audra pridarė nemažų 
nuostolių ir pačiam Mar dėl Pk 
ta miestui.

Aukso gaminimas mažėjąs. | 
-------T------- ' 

yVASIIINGTON. liepos 15.
Čia gautomis žiniomis, praeitais 
melais visiame pasauly žymiai 
sumažėjo aukso iškasimas. Pav., į 
1919 metais visame pasauly pa
gaminta už 350 m ikonų aukso. 
O 1918 luotais jo buvo paga
minta už 381 milioną dolerių. 
Jungtinėse Vadstijose tais me
tais (1918) pagaminta aukso 
dauginu kaip už 58 milionus 
doleriu. Visa rodo, kad šiais 
metofs Jungtinėse Valstijose bu 
šių pagaminta lik apie už 50 mi 
lionų dolerių.

I » MV <1 < ■ •!. Illt'tl V. Ii.fl Uit- (AMU-
master at Chicago, 111., July 16, 192Q 
a s icųuiied (»\ Ute < ot ocl. U, l’J) 1

Rusai priima anglų 
sąlygas

Taikinsis su lenkais.

PARYŽIUS, liepos 15. Pa
ryžiaus la. krašlis Ma«!in išspaus 
(lino gautą iš Spa pranešimą, 
kad Rusijos sovietų valdžia su
tikusi priimti visas sąlygas, ku
rių jai pasiuntė į Maskvą pre- 
mieras Lloyd George kai dėl pa 
darymo prtiaubos mušiu su len
ku s.

Berlinas sako, kad rusai 
paliaubos nenorį.

LONDONAS, 1. 15. — šian
die gauta iš Berlino žinia kar
toja rusų bolševikų organo 
Pravdos pnreišjkimą, būtent, 
kad jis pareiškęs, jogei sovietų 
Rusija almėsianti visus pasiū
lymus daryli taiką su Lenkija 
ir kad ji (Rusija) nesudėsianti 
ginklų tol, kol vieloj dabartinės 
kapitalistiškos valstybes nebus 
įkurti'* sovietinė Lenkija.

Bolševikų puolimas 
nesulaikomas.

LONDONAS, liep. 15. — čia 
gauta oficialiais bolševikų pra
nešimas, datuotas vakar, kad 
rusų liolševikų kariuomenė per 
sikėlė per Vilijos upę, Vilniaus 
provincijoj, ir išvijo lenkus iš 
Kronenec-Podolsko pietinia
me lenkų fronto šone.

Į vakarus nuo Molodečno 
(šiaurvakariuose nuo Minsko) 
bolševikų kariuomenė artinasi 
prie pozicijų, kurias laikėsi vo
kiečiai jų 1916 kampanijoj me
tais — sako pranešimas. Beto 
pareiškiame*, kad Baronaičių ir 
Sluck srytyje bolševikų verži
mąsi einas sėkmingai.

Pranešime minima apie grie
žtą lenkų spyrimąjr visame mu 
šio fronte tarp Dubno ir 
Bniestro upių.

Bandė išgelbėti draugą, 
pats pražuvo.

PITTSBURGH, Pa., 1. 14. — 
Clifford Klung vakar bandė iš
gelbėti savo draugą ūkininką, 
įklimpusi “užaugusio” ežero 
purvynai!. Begelbėdamas ir pats 
įklimpo. Pradėjo šaukties pa
galbos, bet kol ji pribuvo abu
du vyru buvo paskendusiu.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvės, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

i .... ............................... ....... .

Gili mobilizuoja 
armiją

SANTIAGO, liepos 15. — či
li respublikos valdžia išleido pa
tvarkymą, kuriuo šaukiama ka
riuomenėn 1915—1919 metų 
k lėšas. Spėjama, kad tai pada
ryta sąryšy su kilusia Bolivijos 
respublikoj revoliucija, kuri sti
priai palietusi ir čili respubliką.

Gautomis žiniomis, annijon 
bus pašaukta apie dešimt tūk
stančių vyrų.

Iš Bolivijos tik retkarčiai pa- 
sprusta viena kita žinutė, todėl 
tikroji dalykų padėtis ten yra 
nežinoma. Bolivija dabar atkir
sta nuo pasaulio ytin stropia 
cenzūra, kurią įvedė naujoji vai 
džia, vadovaujama Bautista Sa- 
vedra.

Naujoji valdžia kreipusis į či 
Ii respublikos valdžią prašymu 
parūpinti traukinį, kuriuo per 
josios (čili) teritoriją turėtų 
būt pervežta deportuojami iš Bo 
livijos žmonės. Neoficialinės ži
nios skelbia, kad tarp deportuo
jamųjų esą nuverstasai Bolivi
jos prezidentas, Jose Gutierrez 
Guerra ir jo kabinetas.

Tremtiniai vykslą į Jungtines 
Valstijas.

ALIEJAUS DARBININKŲ 
STREIKAS MEKSIKOJ.

MFAICo’ciTYTHepos 15. — 
Apie dešimt tuksiančių darbi
ninkų, dirbančių aliejaus lau
kuose Tampico apielinkėse, me 
tė darbą. Reikaktiija padidinti 
algas — apie 75 nuoš.

Alinių agentija, pranešdama 
apie kilusį streikų, pažymi: 
“Musų interesai skaudžiai pa
liesti”. Tie “musų interesai” yra 
Jungtinių Valstijų kapitalistų 
valdomosios aliejuj gaminti į- 
staigos. Jeigu streikas bus lai
mėtas, tai jiems teks atsisakyti 
tūlos dalies pelnų, kurių jie iki 
šiol rausdavosi ačiū Meksikos 
darbiu’nkų badmiriavimui.

LONDON, liepos 15. — Val
džios rateliuose jaučiama dide 

Į lio pasipiktinimo tred-junijų 
! kongreso nutarimu paskelbti 
streiką, jeigu nebus ištraukta 

i kariuomene iš Irlandijos.

ORAS
Chicagoj ir apielinkėse — 

Giedri, maža atmaina tempera-
1 turo j.
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LAIŠKAMS POPIEROS
Su eilėmis ir pagražinimais

Pasveikinimas iš tolimos šalies 10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c

Kas dedasi 
Lietuvoj.

Į Tėvynę grįžt norėčiau . 
Skriskite mintys ...............
Aš eisiu į kovą ...............
į pačią ir vaikučius ........
Mielas mano broli ............
Miela mano mergele ........
Mano mieliausia motinėlė 
Laiškelis tėveliams ..........
Pas gimines .......................
Pas merginas ................... .

12 laiškų sykiu už $1.00
Pinigus siųskite su užsakymu.

V. SHILEIKA, 
Cicero Print Shop 

4932 W. 14 St., Cicero, III.

AR KAS NEPATfiMIJOTE

važiuodami June 3 d., 
10:15 vai. vakare, ant 
kampo 53 gatvės ir Kedzie 
Avė., ten tuomet liko strit- 
kario užmuštas žmogus, A- 
leksandra Mačiulis. Jei kas 
matėt, malonėkite atsiliepti 
bus atlyginta.

Juozapas Mačiulis

648 W. 120 St
Phone Pu 11 man 3572

DATRIJOTIZMAS 
* Pavėdumas tun bot 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirši*— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fonrth and 

Jackson Sis. 
SIOUX CITY, ia.

■ *

NAUMIESTIS, Sakią apskr.
Gegužes 1 d. darbininkų šven

tės paminėjimui vietos darbi
ninkai, lietuviai^ žydai ir vokie
čiai, įrengė demonstracija. Nors 
rytų buvo pradėję lyt, kas krikš
čiones demokratus džiugino, 
girdi, demonstracija įvykti ne
galėsianti, bet dangus greitini 
išsiblaivė, ir iškilmė apie 10 vai. 
ryto prasidėjo. Ties lietuvių 
darbininkų kliubu susirinko apie 
3000 žmonių. Pasipuošę raudo 
nais kaspinėlius, demonstrantai 
iškėlė raudoną vėliavą su para
šu “Visų šalių proletarai, vieny
kitės! Tegyvuoja Internaciona
las!” Orkestras grieže marsa- 
lietę ir maršus.

Demonstracijoje dalyvavo 3 
vietos darbininkų klubai: lietu
vių, žydų ir žydų socialistų jau
nuolių. Visi turėjo sayo vėlia
vas.

Dainuodami revoliucines dai-' 
nas, demonstrantai atėjo į vie
lą, kur gyveno V. Kudirka, čia 
žydų darbininkas Altfeldas pa
sakė trumpą prakalbą ir, tarp 
ko kita, kad V. Kudirka, jei jis 
šiandien dar gyventų, be abejo 
jimo stovėtų darbininkų eilėse.

Prie miesto susirinkimų na
mų laikė prakalbą socialdemo
kratas J. Matulaitis. Pastebė
jęs, kad darbo žmones pradėjo 
suprasti savo reikalus, kvietė 
visus organizuotis ir neparduo
ti visokiems krikščionims.

Miestas buvo pasipuošęs rau
donomis vėliavomis. [“S-d.”]

—Kairys-Sukurys.

Pasportus Lietuvon Gauname su Viena Diena
DABAR LAIKAS SIŲSTI PINIGUS GIMINĖMS IR TAUPIN1MU1 ANT 7% MES TARPININKAUJAME

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankui
ATIDAROME TAUPINIMUI SĄSKAITAS IR GAUNAME PALIUDIJIMUS. PINIGAI PRIIMAMI PAGAL 

SKELBIAMĄ KURSĄ.

Bailio ESureau Korporacija
35 S. DEARBORN ST., CHICAGO. Antros lubos, durjs 206

fel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
3201 W. 22nd & So. Leavltt 

CHICAGO.
Valandoai 9:30 ryto iki 12 itien<. 

nuo 1 90 pietg Iki I vakar*.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
uO metų.

Tčmyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį.

GELGAUDIŠKIS, šakių apskr.
Gegužes 2 d. buvo valsčiaus 

darbininkų mitingas. Kalbėjo 
gerai mums žinomas dr. G. Dar 

bininkai draugo kalba buvo 
patenkinti. Vietos kunigas, uo
lius krikšč. demokratų agitato
rius, irgi dalyvavo mitinge. Va 
dilio jis “oicilikus” bedieviais ir 
sake, kad jie nieko gera vietos 
darbininkams neupadarė. Dr. 
G. paklausė kunigo, ar daug ge
ra darbininkams padare krikšč. 
demokratų ministeriai?

[“S-d”.]Norkūnų Mažutis.

RASEINIAI.

Gegužės 4—6 d. buvo apsk
rities tarybos Nuvažiavimas. Ap- 
skrities gydytojui pareikalavus, 
suvažiavimas turėjo išspręsti, 
ar privalo darbdaviai savo lė
šomis gydyti darbininkus ir jų 
šeimynas? Žinoma, visi musų 
ponai, nenorėdami atiduoti pu
delio grudų už darbininko svei
katą, išrodinėjo, kad jie ir taip 
dideles algas moka darbiniu-į 
kams ir kad likis daugiau ne-' 
begalįs pakelUi, kad darbininkai 
palys turį rūpintis savo sveika

ta ir tam reikalui taupinti savo 
pasižymėjo ginčuose Kelines 
kunigėlis, kuris stačiai drožė, 
kad, susirgus dariai)inkui,w už 

ligos laiką alga neturi būt mo
kama. Ar ne “darbo federacija” 
jį jgaliavo tai pasakyti?

Taryba nuspręnde: darbdavio 
privalo mokėti už nuolatinio 
darbininko gydymą, o algą ser
gant darbininkui turi mokėti 
per 4 menesius. [“S-d”.]

Pikdagis.

ISP ARD A VIM AS
* h W

Didelis Persikraustymo Išpardavimas visiems gerai žinomoj krautuvėj.

/ PAUL P. PILKIS
729 W. 18th St.

LYGUMAI, šimiliu apskr.

Dvarininkas Lukomskis nuo 
gegužes 1 d. įvedė savo dvare 

darbini nkams-ordinarninkams 
atskiras knygeles. Tose knyge
lėse štai kas įrašyta: tarnauju 
nuo balandžio 23 d., alga 30 
auk. men., rugių 4 pd. men., 
miežių 3 pd. men. ir 15 pd. pas 
t u rinkų (įvairių) metams. Že
mės daržams 150 kv. siek., bul
vėms* 400 kv. siek., linams 400 
kv. sk. Išlaikoma 1 karve, 2 
avis. Vietoje pašaro duodama 
pusė dešimtines pievos, kurią 
pats darbininkas turi iššienau- 
Jti. Ordinatninkas privalo tu
reli darbininkę, kuri dirba už 
nežinomą algą. Ordiniarninkui 
už darbininkę duodama priedo 
5 pd. avižų.

Kad ordinarija nekokia, tai 
dar šiaip taip, bet jau darbinin
kės naudoj imtas tiesiog begėdiš
kas. [“S-<I.”J

Tas Išpardavimas yra vienas iš didžiausių negu kada nors yra buvęs mu
sų krautuvėj, nes 15,000 dolerių vertės visokios rūšies apredalų turi būti iš
parduota į trumpą laiką, nes mes į trumpą laiką turime persikelti į Naują vie
tą 1822 — 1824 S. Halsted St. Taipgi ta priežastis verčia mus išparduoti viską 
daug pigiau negu mes patįs pirkom, nes į Naują Krautuvę turim jau supir- 
kę visą naują tavorą. Taigi norinti apsirėdyti pigiai pasiskubinkite ant šio 
išpardavimo, nes išpardavimas jau prasidėjo ir į trumpą laiką pasibaigs. Nes 
prie didelio papiginimo tavoras parsiduoda labai greit.

Atydžiai peržiūrėkite musų prekes.
SIUTAI

Kart, Schafner & Marka po $24.50, 
$39.50, $49.50 verti $50.00 iki $95.00.

VYRŲ KELINĖS
Storo mėlyno vilnonio serge $12.50 

vertos $18.50 ir kitos visokios rųšies 
grynų vilnų kelines parduodam po 
$4.95, $6.95, $8.95, vertos $9.^0 iki 
$13.50

MOTERIŠKI ČĘVERYĘAI 
$3.95, $6.95 verti $8.50 ir $12.50.

VYRIŠKI ČEVERYKAI 
$3.95, $5.95, $8.45, $9.95, verti $8.50 
$10.00, $12.50, $13.50. *

VAIKAMS ČEVERYKAI 
$2.95, $3.45 verti $4.50, $5.50.

Vyrų šiaudinės skrybėlės 
25c. iki $2.95, vertos $3.00 iki $5.

Vilnonės Skrybėlės. 
$1.45, $2'95^ vertos $5.00, $7.00, $9.00.

Taipgi kiti visokios rųšies aprėdalai kurių dėl stokos vietos čia negalime 
paminėti, bus išparduoti už pusę kainos.

LAIVAKORTES 
EUROPON

Jau Y ra Parduodamos

NAUJIENŲ OFISE
b

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš New Yorko į Angliją ar Franciją $71.50 ir $85.00
Iš New Yorko į Paryžių $75.00 ir $86.50

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų 
po $5.00 nuo galvos. Įvažiuojant Amerikon, reikia 
mokėti taksų po $8.00 nuo galvos. —

Kol-kas dabar galima važiuoti tik per Franciją. Ki
ti keliai yra blogesni negu kelias per Franciją.

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties j NAUJIENAS.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- t 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PEARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

i H Ei K SI« K EI M 98 SI ® H HK1 SS R K B19

Telefonas—Boulevard 9199 
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—6, 7—8 P. M.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Męs savo darbų gvarantuojaine 

Kalbame visas Europitkas kalbas 
3804 S. Kedzie Are. Chicago, III.

Arti 38-th Street
I .... , Į ■ .. ............................ I ,1 ■ II ■ I

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Telephone Yąrds 5834

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

A?MAS8B

* HrfUr.

lf»KA4«

Puritan Salyklos Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gerinu}, 
negu kitos kurios išdirbystčs. 
Reikalauk Puritan. Visos 
grosernčs, atliekos delika
tesai) krautuves parduoda 
musų tavorų.
30 N. Markct St. Chicago, Iii.

rašISĖRlMTŠ.
Pasisekimas įvyksta tiktai kai 

po pasekmė smarkaus darbo ir 
nuolatinio prisitaikymo prie dar
bo esančio po ranka. Jeigu jus 
geidžiate ištvarumo atlaikyti sun 
kiame dieniniame darbe ir būti 
prisirengęs pagriebti laimę, ka
da proga paklabina jūsų duris, 
jus turite užlaikyti labai gerai 
netik savo protą, bet - ir kūną. | 
Kada jūsų svarumas puola nuo į 
persidirbimo arba prasto virški
nimo, kada jūsų apetitas nyksta 
kada pailstato labai greitai, kad 
jus ryte atsikėlę nesijaučiate pa
silsėję, išgerkite seną ištikimą 
Neuropin Stomach Bitters. Jis 
pataisys jums apetitą, padės vir
škinimui, išvarys pūvančius nesu 
virškinto maisto šmotelius iš jū
sų vidurių padarys jūsų organus! 
veikti gerai, suteiks tikrai atgai 
vinantį miegą ir pagelbės jums, 
eiti prie darbo su didesne ener
gija ir padės pasekmingai užbai
gti. Neuropin Stomach Bitters 
parduodama pirmos klesos ap- 
tiekose. Jeigu jų aptiekorius 
neturi, rašykite mums J. B. 
Seheuer Co., 17 W. Austin Avė.

Chicago, III. 
(Apskelbimas)

PIKNIKAS
Atsibus

Nedėliok 18 d. Liepos, 1920 m.
Parengtas su puikiu programų kuriame dalyvaus garsiau

sieji Chicagos Dainininkai ir dainininkės ir kalbėtojai ir viso
kių bus žaislų. Todėl nepraleiskite geros progos kur išgirsite 
garsiausių dainininkų ir dainininkių dainas ir kalbėtojų pra
kalbas ir taipos pat galėsite pasigerėti musų Lietuvių Ūkinin
kų gyvenimais ir tos kolonijos gamtos gražumu. Tą pikniką 
rengiame Lietuvių Ūkininkų Draugija Scottville, Mich. Did
žiausioj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje. Piknikas at
sibus ant puikiausio ežero kranto parke, ant

ROUND LAKE, Scottville, Mieli.
Kviečiame Chicagos ir kitų miestų lietuvius atsilankyti ant 

minėto pikniko, kurie važiuotumėte treinais važiuokite taipos, 
kad galėtumėt pribūti iš vakaro prieš pikniką j Scottvillę, 
Mich. Iš Chicagos galite atvažiuoti laivu, laivas iš Chicagos 
išeina 7 valandą subatos vakare j LUDINGTON, Mich. į musų 
koloniją, kur mes nedėlios ryte palauksime laivo su automobi
liais ir nuvešime svečius į daržą veltui. Kurie norėsite galėsite 
paviešėti kokį laiką tarpe ūkininkų lietuvių .

Kviečiame Lietuvių Ūkininkų Draugijos Komitetas.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu savo draugams ir pažįsta

miems, kad mano piknikų daržas ir visas 
biznis eina ir toliau kaip ir pirma. Gaisras 
kur buvo sunaikinęs namą, jau yra įrengtas 
kuopuikiausiai. Todėl užkviečiu visus atsi
lankyti, pas mane į rengiantis piknikus ir 
smagiai laiką praleisti tyrame ore, tarp me
džių ir žolynų.

ANTANAS BLINSTRUP 
LEAFY GROVE

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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KORESPONDENCIJOS Dr. A. R. Blumenthal
n 8:30

Jap

kaip Lš darbininkių nėra ko 
daug ir norėti.

MILWAUKEE, WIS.

L. M. P. S. išvažiavimas.

Nedėlioj, liep. 11 d., buvo į- 
rengtas L. M. P. S. 89 kp. išva
žiavimas. Apie patį išvažiavi
mą tiek galiu pasakyti, kad šį 
sykį žmonių buvo mažiaus ne
gu kiek pirmiau įrengtame išva- 
žiavbne. Gal dėl to, kad įžan
ga buvo peraugsią ($1.25), o 
antra- lietuviai pradėjo atšalti 
nuo šios kuopos parengimų, kad 
ju frainiečiais perdaug broliau-

Tele Yards 6492

AKUšERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laiko ligop.
3255 So. Halsted 
SU Chicago. U* 
■k—ta—■ nit -ir

jas, nes t e “veikėjai” vietiniams 
taip įkirejo, kad nebenori nė jų 
vardo girdėti.

Apie trecių valanda prasidėjo 
programa. Kaipo komiteto na
rys, p. K Vitkienė, aiškino Lie
tuvių Moterų Progresyvio Susi- 
vienijmi’o tikslus ir rugojo kam 
vyrai liepia likviduoti ši susi
vienijimų, o liepia stoti sykiu į 
•komunistų susivienijimų (gal 
pari ją?). Ji nurodė, kad jos ei
nančios tuo pačiu keliu kaip ir 
komunistai, lik tiek “mes gali
me pas'girti. kad mes i savąjį 

• susivienijimą lengviau galime 
j gauti draių« ų-narių, negu į ko- 
Į munistų”. A. Janušiene skaitė 
j . kaitą apie K. Marksą ir jo 
| darbus, kokius jis yra nuveikęs 
d 1 darbininkiškos klesos; Svirs

■ kielė padeklamavo apie porą ei- 
I iių, iš ko klausytoja: skabriai 
j pas:jnokė; E. Vitkienė irgi skai-
■ lė apie darbo moteris, Tuo vis- 
i kas ir užsibaigė. .Apie prelegen 
į
l ------------------------------------ 1--

Jau buvo Naujienose minėta, 
kad komunistai norėjo ir S. L. 
A. 1/7 kp. įvykdinti “proleta
riato diktatūrą“, bei vargšams 
tas darbas nepavyko, lai pra
dėjo meluoti, buk SLA. neišmo
kąs pomirtinių ir ligoje pašal
pų, bet ir tas darbai nedavė pa
geidaujamų vaisių. Susibėgę 
įie įkūrė naują pašalpinę drau
giją ir susirinko <ipie 15 ypatų 
savo vienminčių, bet kaip girdė 
jau ne kaip sekasi, nes tokioje 
neskaitlingoje lietuviais koloni
joje negali gyvuoti vietinė pa
šalpos draugija.

—Stasys Dcmentis.
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[r.'š išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

NEJAUGI L. M. P. S. UŽSTO
JA PROVOKATORIUS?

L1

M
H
M
d

BAM

VAIZBOS “MADONA” ŽENKLAS
Užregistruota 8. V. Pat. Ofise.

BINO

Jiojo Rajono konferencijos nu- 
larimai ir rezoliucijos. Bet ten 
nėra vienos rezoliucijos, būtent 
los, kuri buvo įnešta prieš 
Šnipus-provokatorius. Juk ta re
zoliucija buvo svarstoma—taigi 
kas su ja buvo padaryta: ar ji 
t ko priimta, ar atmesta? Apie 
lai nič-nieko nesakoma konfe
rencijos nutarimuose. Kodėl tai

3-čias Rajonas turi ką nors bend 
ra su valdžios šnipais-provoka- 
loriais, kurie išdavinėja darbia 
niūkūs? — Bepartyvis.
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Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!

Protestas prieš Waterburio 
StreikieriŲ Presos 

Komitetą

9

U
N
iii

i Nekankink sergančio viduriu užkietėjimu kūdikio su niekingais, 1 
j vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBI NO, i 

turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių j
į fCiliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpp-
| timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo. I
i Pabandyk buteli. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbėjų į

60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras, j
I F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BR00KLYN, N. Y. j

i
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Rytmetiniai 
Spccialumai. 

ryto iki 12:30 po piet. 
Koše muilas 3 

šmoteliai.
P. and G. Bob 
las, penki šmo
tai........................
Cracker Jaek 10c. 
pakelis, ................. .
Moteriškos sampelinčs 
dyki i nes kepures,

25c Efe
White m ui- I

21c
6c
iriau- 1

19c

KLEIN BROS
Halsted & Streets

Po Pietiniai 
Spccialumai.

1:30 po piet iki 6 vakaro 
No. 1. .Woodwork Vamish; 
galona., $1,0Q 
10c. žmogiškų plaukų Csa KM 
tinkleliai, po .............. ■
Bohemian Style ruginiai_mil- H 

tai; 5 svarai
AKIU 6PECIALI8TA8 

Akis Egaaiaiauojų Dykai 
(lyvenimsa yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimai 

Ue* vartojam 
pagerinta Oph« 
thalmometer. Tm 
patinga domų at 
kreipiama | Tai

kus. Vai.: nuo 9 ryto Iki 9 vak, 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4641 8. Ashland ar. kam p.47 st, 

Telephone Yards 4J17 
Boulevard 6487

27 c
Williams Shaving Mui- E p 

las; šmotas

Bile Vyro Siutas Sandelyje ==$25
a
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DR. M. HERZMAN
tt«ral lietuviam* iiootuM per 23 «•> 

tų kaipo patyrų* gydytoja*, ahlntraaa 
ir ak:ii«rh.

Gydo aitria* ir ehronllka. vy. 
rų, moterų Lr vaikų, pnyal nnu,u.M««i> 
mrtodaa X-Rar ir k. tokiu* •l«ktr<H » rū
tai t u*.

OtUa* ir Lubaraturija t Uit wt. l|ta 
*«Uli Plak Bt.

VALANDOS: Nua 16—12 putų, fa> 
i»a* 6 iki P vai. vakaraia.

( Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Naktimi* Drexal 
850 • Drover 41 *0 

«YVKNIMA«; (41J S Babtod Btr* 
niiAVDOat S—• rrto Mirtoj.

E! ta 
a

n 
si 
ra

Dr. Charles Segal
PerNikėk* | tavo aauji 
pa. 4729 St. Asland Avė. Jin 
gydo liga® vynj, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rvtmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
rišliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

Vieną Dieną Tiktai-Subatoj Liepos 17--lki 6 v.v. 
štai yra sensacijinis šių metų vyriškų rubli išpardavimas — baisus smūgis augštoms kai
noms Nevat nė prieškarinėse dienose $25 niekad nenupirko geresnės tikros vertės kaip kad 
čia bus Subatoj. Mes norim priduoti ypatingą svarbą, kad kiekvienas siutas musų sandėly j 
yra siūlomas už $25 — be jokio išskyrimo; bu vusios kainos dasiekė $70.

H
H
M DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan st., kerti 82 *t.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!

Moteriškų Ir Vyriikų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nūs 

6—8 vakare. Nedaliomis nūs 
9—2 po pietų.

Tslsphone Yards 687.

a
Materija ir Mados

Pasirinkimai yra pilnesnį negu mes kada esame tu
rėję šiame laike metų. Viskas kas tik yra popule- 
riška materijoj, pattemuose ir madose Jaukia jūsų 
pasirinkimo. Pilnai vilnoniai cheviotai, cassimerai 
ir worstedai mėlynose, maišytai mėlynose, žaliose, 
žilose ir rudose spalvose, taipgi pilnai vilnonio mėly
no sorge įvairiose spalvose.

Amerikos Puikiausi Gatavi Siutai.
Ne tik kainos bus vienatiniu paakstinimu. Pats siutai 
tai yra vieni iš puikiausiai padirbtų Amerikoj. Mes 
kad galėtume pasakytume keno darbo, bet iš prie
žasties pirklybinio sutarimo negalim; vienok, vardai 
yra jums taip žinomi kaip ir ju 
ryje siūti rūbai, No\v Yorke siūti 
siūti rūbai. Kiekvienas siutas turi 
.musų gvarantijų — užtikrintas už- 
ganėdinimas, arba sugrąžinsime pi
nigus. šis rūbų išpardavimas yra 
vienas iš tų ant kurio jus nepra- 
laimėsite, ir da galėsite nusipirkti

Pigiau negu viduriniai 
pasiuvimo iškaščiai.

pačių — Rocheste- 
rubdi, ChicagojVVaterbury, Conn. — Liet.

Simų Draugyste liepos 11 d. lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. ‘ 
Tarp kitko buvo kalbama apie ki 
vielinį darbininkų streiką, kuri įj 
draugystė remia moraliniai ir pi N 

(parėmimui slreikuo- n Vl <uaR3BiRngi3ifla a ifldfd lOMHHfcMsaa iiiuiiHiKiaaiUHHBiHuaian jbrsii

I ra
PATAISYMAI 

VELTUI
Siutai nupirkti čia bus išprosyti 

ir pataisyti per vienus metus vel
tui.

Mados, kurios parodo visus naujus 
efektus. Vaikinams, taipgi ir kon- 
servatyvės mados reikalaujamos 
per senesnius vyrus. Puse, čvertis 
ir pilnai 
išlainyti
Mieros

n

Telephone Yards 5012

Dr. M. Stupnicki
(107 S. Morgą* it CMcag*

raišlainyti švarkai; nekurio 
šilku.
visokio subudavojimo

Vyrams. ■ raUniginiai
jaučių ‘darbiniAkų draugyste pa 
skyrė $50). Draugystė išreiškė 
pasipiktinimo lietuvių streikie
čių komitetui (kuris didžiumoj 
susideda iš bolšcvikėlių) už pa
skelbimą “Laisvėj“ (bolševikų 
organe) streiklaužių sąrašo, kur 
piktai apšmeižiama visiškai ne
kalti žmones. Streiklaužių są
raše, pavyzdžiui, randame Ta
rno Mato vardą. Matas nėra jo- 
kis streiklaužis. Jis dirba Far- 
ral Foundry and Machiue Co., 
kaipo formalias. O tokių nepri
ima į uniją nė Internacional Fe 
deration of Machinists ne Nevv 
England Workers’ Association. 
Be to, iš fonnanų nereikalauja
ma, kad jie streikuotų. . Bet ne
žiūrint to, T. M. penkias ir pusę 
savaičių nėjo į darbą ir visokiais 
budais rėmė streikicrius.

Bet kada viršminėtos dirbtu
vės darbininkai sugrįžo į darbą 
(grįžo ir komunistai, o vienok 
“Laisvėj“ jų vardų neminima), 
tai ir T. M. neliko kilos išeities, 
kaili tik grįžti į darbą. Jeigu 
jis nebūtų grįžęs, tai kompani
ja butų paskirus! kitą į jo vie
tą. O nuo to, mes manome, strei- 
kiertiams nei kiek nebūtų ge
riau. Priešingai — da blogiau. 
Ačiu T. M. nekurie lietuvių turi 
geresnį darbą mašinšapėj.

Musu lietuviški bolševikėliai, 
politiški T. M. priešai, nors ir 
gerai žino, kad T. M. negalima 
skaityti strejiklaužiu, vienok 
skelbia jo vardą streiklaužių są 
rase. Na, o “Lpisvei“ to lik ir 
reikia. Ji tuoj pagaut'na edito- 
rialą, kuriuo išniekina T. M. ir 
Liet. Soc. Sąjungą, įtardama ją 
streiklaužių sąjunga.

Liet. Sūnų Draugyste, apsvars 
čiusi visą tą dalyką išnešė šią 
protesto rezoliuciją prieš Strei- 
kierių Presos Komitetą ir “Lais
vę“ ir griežtai reikalauja atšauk 
ti visus paskelbtus melus, jei 
nenori turėti keblumų. Be to,

ADOMAS A KARAIJAU9KA9. SEKANČIAI RAGAU
Kti labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispev 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnljimas. Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
abelnas spCkų nuslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, ttri 
b»Kyveųsiu. Visur jieškojaii sau pogelbos, nesigailėjau visojo Airi* 
rikėj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervntona, Inkstų ir Hemnattemo 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 išgerdavau kas 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutar**:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrėna*, Prof. 

1707 Ho. Efodrted St^ Telephone Canal 6417, Chicago,

sa-
P«- 
Me
to-

ui.

r

I
,į

i

VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryte 
Ir nuo 5 iki 1 vakare.

DR. S. BIE*JS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
VoJandoc uuo 10 iki 12 dietų*

:<AS TARNAVO ARMIJOJE? JOHN KUCHINSKAS

“ DR. YUšKA :
£ 1900 S. Halsted St. ■

Tel. Canal 114
M Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 m vakare.

■ Rezidencija: 2811 W. 63 St.
Tel. Prospect 3466

LIETUVIS ADVOKATAS 
89 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Talephone Central 86J4< 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare. 
Sukatomis i 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egsamiaioju Abstrakti* 

perkant.
arba parduodant name, lotą ar
ba fąrmi ir padirbu visokius 
Legalilkus Dokumentus. Sutei

kiu patai linus ir skolinu pini irus 
ant Pirr.ii Mortgečii ant lengvi

West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 Iki 8 valandos.

Vilium Metropolitan State Baa- 
kės. 2201 W. 22nd Strent.
Cer Tel Canal 2552,

Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam, 
kuris tarnavo kad ir tiktai vieną diena Amerikos Armijoj) už* “AL- 
LOTMENTS” “Liberty Bonds”, PINIGUS UŽ ŽAIZDAS ir visokius 
SUŽEIDIMUS. Jeigu pametėte “direharge” mes galime gauti kitą 
čion! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai.

L. MERKEN Kontoras Notaro
710 West 14-th St., Chicago, UI.

Rusiškos ir Tarkuos Vanos
12th STREET
T.L K.dzle 8802

8514-16 W. 12th ST.
Artį St. Louis Are. 

CHICAGO, ILL.

Šviesų ir pajiegą suvedame į senus Ir naujus namus, taipgi 
t dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO.. Ine.

A. BARTKUS, Frea.
1619 W- 47th SL Tel Boulevard 1892 Cblca*o, III. >•7'Ai

FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street, Chicago, III.

kitą

ra
N ra

R

' Tel. Yard* 36b4

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika- 
usi Pennsihra- 
ijoi hospitali- 

<e, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterim* bt 
merginoms.

8113 So. Halsted St. Chicaco, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

rOUNDatLAST!
I 5 E LF - ADJ U STI NG

k/fejUSPUL
BRASSIEPES

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedek 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

N99 150 N9I5 9GD
SlENDfRl____ STOUT L,____

draugyste pataria ateityj būti at
sargesniems ir bereikalingai ne

L. S. D. pirm. Petras Beskys, 
Raštininkas S. Senkus.

SKAITYKIT IR PLATINKI!

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie , 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

1821 So. Halsted S t., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

oum■■■■■■■■■■■■■■■■
J Tel. Boulevard 2160
S Dr.A. J. KARALIUS S
H Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

5 3303 So. Morgan Street, ■ 
Chicago, III.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Ropalaude? 1WM 8. Itichiguu Avė 
Telefonai, Pullman 342 ir TIKi* 
Chlcagos ofisas: 4515 S Wood S< 
Tik Ketvergę vakarais nuo i:M 
-7 Tek Yards 721

fc.

.. :• ..J. * ............i..
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kaip lis darbininkių nėra ko 
daug ir norėti.

MILWAUKEE, WIS.

L. M. P. S. išvažiavimas.

Nedėlioj, liep. 11 <1.. buvo į- 
rengtas L. M. P. S. 89 kp. išva
žiavimas. Apie patį išvažiavi
mą tiek galiu pasakyti, kad šį 
sykį žmonių buvo mažiaus ne
gu kiek pirmiau įrengtame išva- 
žiaviYne. Gal dėl to, kad įžan
ga buvo peraugsią ($1.25), o 
antra— lietuviai pradėjo atšalti 
nuo šios kuopos parengimų, kad 
su frainiečiais perdaug broliau-

Tele Yartls 6492

AKUšERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laiko ligos.
3255 So. Halsted 
SU Chicago. JI)

jas, nes t e “veikėjai” vietiniams 
taip įkirejo, kad nebenori nė jų 
vardo girdėti.

Apie trečią valandą prasidėjo 
programa. Kaipo komiteto na
rys, p. E. Vilkienė, aiškino Lie
tuvių Moterų Progresyvio Susi- 
vienijmfo tikslus ir rūgo jo kam 
vyrai liepia likviduoti šį susi
vienijimą, o liepia stoti sykiu į 
kfomunistų susivienijimą (gal 
pari ją?). Ji nurodė, kad jos ei
nančios tuo pačiu keliu kaip ir 
komunistai, lik tiek “mes gali
me nas'girti, kad mes į savąjį 

į susivienijimą lengviau galime 
Įgauti draių? ų-narių, negu į ko
munistų’’. A. Janušienė skaitė 

4 ’ kaitą apie K. Murksa ir jo 
[darbus, kokius jis yra nuveikęs 
i d* 1 darbininkiškos klesos; Svirs 
•kiūto padeklamavo apie porą ei- 
! tių, iš ko klausytoja: skainiai 
I pasųuokė; E. Vilkienė irgi skai- 
• lė apie darbo moteris, t uo vis
kas ir užsibaigė. Apie prologe n

Jau buvo Naujienose minėta, 
kad komunistai norėjo ir S. L. 
A. 1/7 kp. įvykdinli “proleta
riato diktatūrą”, bet vargšams 
tas darbas nepavyko, 'lai pra
dėjo meluoti, buk SLA. neišmo
kąs pomirtinių ir ligoje pašal
pų, bet ir tas darbas! nedavė pa
geidaujamų vaisių. Susibėgę 
jie įkūrė naują pašalpinę drau
giją ir susirinko apie 15 ypatų 
savo vienminčių, bet ka’ip girdė 
jau ne kaip sekasi, nes tokioje 
neskaitlingoje lietuviais koloni
joje negali gyvuoti vietinė pa
šalpos draugija.

—Stasys Dementis.

Rytmctiniai 
Spccialumai. 

ryto iki 12:30 po piet. 
liosc muilas .3 

šmoteliai.
P. and G. Bob 
las, penki šmo
tai........................
Cracker Jack 10c. 
pakelis, ......................
Moteriškos sampelinčs 
dyklines kepures,

8:30 
Jap 25c

Whito mui-

21c
6c
mau-

19c

KLEIN BROS
Halsted & Streets

Po Pietiniai 
Spccialumai.

1:30 po piet iki 6 vakaro 
No. J. Woodwork Vamish; v 
galone, $1,00 £ 
10c. Žmogiškų plaukų C^RN 
tinkleliai, po .............. wC g
Bohemian Style ruginiai m ii- a 

tai; 5 svarai 27c H
Williams Shaving Mui- Em ® 

las; šmotas ww

Bile Vyro Siutas Sandelyje ==$251
Gyvenimas yra 

tuščias, kada prą 
nyksta regėjimas 

Uei vartojant 
pagerinta Oph- 
thaluiometer. Y* 
patinga doma et 
kreipiama | val

kus. Vai.: nuo 0 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 0 IkJ 12 dieną 
4849 8. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4S17 
Boulevard 6417

Skaitytoju Balsai
Į<'xr išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

NEJAUGI L. M. P. S. UŽSTO
JA PROVOKATORIUS?

BAM BINO

VAIZBOS “MADONA” ŽENKLAS 
Užregistruota b. V.Tat. Ofise. i

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, ! 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBI NO, i 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių j 
jSilmosaviniui vaisto. Jis s.|ebCtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpjt- ! 
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbčjų į 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras. | 
F. AD. R1CHTER & CO., Bnsh Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y. j

Cukrus Cukrus Naujos Rūšies po 6c svaras

Cukrus, skystimo formoje, užvardintas GLOBY SUGRON yra taip 
saldus, kad vienas lašas iš bonkutės užsaldina pilnų puoduką kavos 
arba arbatos. Taipgi, vienas šaukštas musų cukraus išduoda 1 sva
rą reguliario cukraus, jis taipgi yra geras prie kepimo ir prirengi- 
mo vaišintų konservų. Daktarai apšaukė ji daug sveikesniu jūsų pil
vui negu tas ką pirma vartojote. Jis yra vystas ir sveikas. Jieškoki- 
te musų prekybos ženklo (pusė žuvies - - pusė merginos), vienoj bon- 
koj yra daugiau kaip 16 svarų cukraus saldumo ir kainuoja tiktai vie
ną dolerį ir (15 centų padengimui pašto lėšų). Pareikalaukite vienos 
bonkos pabandymui ir persitikrinkit, taip kaip tūkstančiai tai padarė. 
Kovokit su brangumu gyvenimo. Groserninkai ir agentai pareikalaukit 
smulkesnių paaiškinimų. ,

Empire Laboratory Co.
1217 N. Paulina'St., Dept. No. 20 Chicago, III.

J Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I

12th STREET
Tek Kedzie 8902

3514-16 W. 12th ST.
Artį St. LooIm Ava. 

CHICAGO, ILL

A v ie.su ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W- 47th SL TeL Boulevard 1892. ChlcafO, Ui.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje 
TIIE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

[f FEDERAL LAND AGENCY & LOAN COMPANY
Pigiausiai parduoda žemes, Farmas ir Visokius Na

mus ant Lengviausių Išmokėjimo Išlygų.
666 W. 18th Street, Chicago, III.

Vieliniame komunistų lape- 
No. n t'ipo i., m. p. s. :i.lg

čiojo Rajono konferencijos nu- 
tarimai ir rezoliucijos. Bet ten 
nėra vienos rezaliueijos, būtent 
los, kuri buvo įnešta prieš 
šnipus-pro voką torius. Juk ta re
voliucija buvo svarstoma—taigi 
kas su ja buvo padaryta: ar ji 
i ko priimta, ar atmesta? Apie 
lai nič-nieko nesakoma konfe
rencijos nutarimuose. Kodėl tai

3-čias Rajonas turi ką nors bend 
ra su valdžios šnipais-provoka- 
loriais, kurie išdaviuoju darbia 
įlinkus? — Bepartyvis.

Protestas prieš Waterburio 
StreikieriŲ Presos 

Komitetą

VVaterbury, Coun.

kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Tarp kitko buvo kalbama apie 
vielinį darbininkų streiką, kurį 
draugystė remia moraliniai ir pi 
niginiai (parėmimui streikuo-

pasipiktinimo lietuvių streikie- 
rių komitetui (kuris didžiumoj 
susideda iš bolševikėlių) už pa
skelbimą “Laisvėj” (bolševikų 
organe) streiklaužių sąrašo, kur 
piktai apšmeižiama visiškai ne
kalti žmonės. Streiklaužių są
raše, pavyzdžiui, randame Ta
rno Mato vardą. Matas nėra jo- 
kis streiklaužis. Jis dirba Far- 
ral Foundry and Maciūne Co., 
kaipo formalias. O tokių nepri
ima į uniją nė Intcrnacional Fe 
deration of Machinists ne Ne\v
Engiand Workers’ Association. 
Be to, iš formanų nereikalauja
ma, kad jie streikuotų. . Bet ne
žiūrint to, T. M. jienkias ir pusę 
savaičių nėjo į darbą ir visokiais 
budais rėme streikierius.

Bet kada viršminėtos dirbtu
vės darbininkai sugrįžo į darbą 
(grįžo ir komunistai, o vienok 
“Laisvėj” jų vardų neminima), 
tai ir T. M. neliko kilos išeities, 
kaip lik grįžti į darbą. Jeigu 
jis nebūtų grįžęs, tai kompani
ja butų paskirusi kitą į jo vie
tą. O nuo to, mes manome, strei- 
kier'iams nei kiek nebūtų ge
riau. Priešingai — da blogiau. 
Ačiū '1'. M. nekurie lietuvių turi 
geresni darbą mašinšapčj.

Musu lietuviški bolševikėliai, 
politiški T. M. priešai, nors ir 
gerai žino, kad T. M. negalima 
skaityti strejiklaužiu, vienok 
skelbia jo vardą streiklaužių są 
rase. Na, o “Lpisvei” to lik ir 
reikia. Ji tuoj pagamina edito- 
rialą, kuriuo išniekina T. M. ir 
Liet. Soc. Sąjungą, įtardama ją 
streiklaužių sąjunga.

Liet. Sūnų Draugyste, apsvars 
čiusi visą tą dalyką išnešė šią 
protesto rezoliuciją prieš Strci- 
kierių Presos Komitetą ir “Lais
vę” ir griežtai reikalą u ju atšauk 
ti visus paskelbtus melus, jei 
nenori turėti keblumų. Be to,

psi
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$45
$60

Buvusios pa 
.•davimo 
kainos
J35 $40 •

$50
$70

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Carai ii.tuvlrra. Ilnoniu 23 «•. 
tų kaipo patyrų* ardytoja.. «hJrur«aa 
Ir akuiarh.

Gydo aitrias Ir ehroniikaa Hyaa. vy
rų, motorų lt vaikų, pnifal nnu.1aa.««a. 
m.lo’jM X-Ray ir lutoklu. *Uktro. »ru- 
teitu*.

0(Ua« ir Luburatenjat UIS W. liti 
•t, .etali Fhk St.

VALANDOS: Nua 1®—12 plaut, »■ 
*□•6 (kj P vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

«YVCNiMAAS Uis s nal.ted fctraat 
vs Landos r a—• rvto tiktai.

Telephenalf

er 
'Ai 
m 
m

M a

Vieną Dieną Tiktai-Subatoj Liepos 17-Iki 6 v.v. 
štai yra sensacijinis šių metų vyriškų rūbų išpardavimas — baisus smūgis augštoms kai
noms Nevat ne prieškarinėse dienose $25 niekad nenupirko geresnės tikros vertes kaip kad 
čia bus Subatoj. Mes norim priduoti ypatingą svarbą, kad kiekvienas siutas musų sandėlyj 
yra siūlomas už $25 — be jokio išskyrimo; bu vusios kainos dasiekė $70.

Amerikos Puikiausi Gatavi Siutai.
Ne tik kainos bus vienatiniu paakstinimu. Pats siutai 
tai yra vieni iš puikiausiai padirbtų Amerikoj. Mes 
kad galėtume pasakytume keno darbo, bet iš prie
žasties pirklybinio sutarimo negalim; vienok, vardai 

pačių — Kocheste- 
rubdi, Chicagoj

yra jums taip žinomi kaip ir ju 
ryje siūti rūbai, Nc\v Yorke siūti 
siūti rūbai. Kiekvienas siutas turi 
.musų gvarantiją — užtikrintas už- 
ganedinhnas, nrbu sugrąžinsime pi
nigus. šis rūbų išpardavimas yra 
vienas iš tų ant kurio jus neprą- 
laimėsito, ir da galėsite nusipirkti

Pigiau negu viduriniai 
pasiuvimo iškaščiai.

Wl 
m■

Materija ir Mados
Pasirinkimai yra pilnesnį negu mes kada esame tu
rėję šiame laike metų. Viskas kas tik yra populc- 
riška materijoj, pattemuose ir madose laukia jūsų 
pasirinkimo. Pilnai vilnoniai cheviotai, cassimerai 
ir Avorstedai mėlynose, maišytai mėlynose, žaliose, 
žilose ir rudose spalvose, taipgi pilnai vilnonio mėly
no sorge įvairiose spalvose.

PATAISYMAIVELTUI
Siutai nupirkti čia bus išprosyti 

ir pataisyti per vienus metus vel
tui.

Mados, kurios parodo visus naujus 
efektus. Vaikinams, taipgi 
servatyvės 
per senesnius vyrus. Puse, čvertis 
ir pilnai 
išlainyti 
Mieros

. _ ir kon-
mados reikalaujamos

išlainyti švarkai; nekurto 
šilku.
visokio subudavojimo

Vyrams.

*jž ADOMAS A. KARAUAUSKA9. SEKANČIAI ttAAAU
A) labai nirgau per 3 metus, nuslnbnAjęs pilvelis buvo. Dtopeju 

sija.nevirininias pilvelio, niiftlabnėjimas. Kraujo, Inkstų, Nervą Ir 
abelnas spSkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, krd 
b»K.yver(sia. Visur jieškojau cau pagelbos, nesigailėjau visoje Airif 
rikoj ir už rubeŽiu, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu. Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaifė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistų 
radftjistel ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. BaltrPmu. 

1797 8o. flalirtcct SU Telephone Canal 8417.

Salutaraa:

Prof.
Chicago,

......
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'4 0HUSflHH!HHRNHDiiai!SKSKE2KKE:aHBIHHHIIHnaRIBKia 
įKAS TARNAVO ARMIJOJE?:

i Pasekmingai pajieškom DOVANAI (60 dol. “BONUS” kiekvienam, H M kuris tarnavo kad ir tiktai vieną diena Amerikos Armijoj) už* “AL- K K LOTMENTS” “Liberty Bonds”, PINIGUS UŽ ŽAIZDAS ir visokius B B SUŽEIDIMUS. Jeigu pametėte “discharge” mes galime gauti kitą M B čion! Kreipkitės ir su kitais reikalais. Kalbame lietuviškai.
2 L. MERKEN Kontoras Notaro «

710 West 14-th St., Chicago, III. į,\

>^^*-***/^^*^****^****^*^^%**^w^-«^»-w»^**^^

A ' Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
'usi Pennsilva- 
nijoi hospitalL 
«e, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterimi ta 
merginoms.

8113 So. Halsted St. Chicaio, III. 
(ant antrų lubų)

i Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

SlENDfRl___ STOUT

rOUNDatLAST!
I SELF-ADJUSTING

kt^jAJUSPUL
BRASSIERES

JOHN KUCHINSKAS ’ 
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS
E9 SO. LA SALE STREET

r CHICAGO, ILL.
Telephone Central 86Jia

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamiaaojn Abstraktas 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba fąrmą ir padirbu visokius 
Legališku* Dokumentus. Sutei

kiu pata. linus ir skolinu pini irus 
ant PirruTI Mortgeėią ant lengvą 
sąlygą-
Vest Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 Iki 8 valandos.
Į Vilium Metropolitan Stata Ban

kas. 2201 W. 22nd Strent.
Or Tel CansJ 2551,

DR. C. K. KLIAUGA^
Dentistas

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos i 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

draugystė pataria ateityj būti at
sargesniems tir bereikalingai ne 
juodinti ,nekaltų žmonių.

L. S. D. pirm. Petras Beskys, 
Raštininkas S. Senkus.

SKAITYKIT DR PLATINKI*]
- “NAUJIENAS”

* **
Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi

nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie . 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Tclephone Van Buren 294

D R. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

„,z
Dr, Charles Segal

PcjHikėR1 | tavo v»auj| •fiaą 
pa. 4729 So. Aalaud Avė. J ta 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val- 
kų. Oftao valandos nuo 10 iki 
19 rvtmetyj. nuo 2 iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. <L 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

k V

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan st., kerti 82 it.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nne 

6—8 vakare. Nedaliomis nue 
9—2 po pietą.

Telephone Yards 687.

Telephone Yards 6082

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan it Chicaga

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

DR. S. BIE^IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos! 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
VoJandoc nuo 10 iki 12 diena
iiiiiiiiaiEiiiiiniB 
“ DR. YUšKA E 
; 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 114
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 g 
vakare.

■ Rezidencija: 2811 W. 63 St.
Tel. I’rospect 3466

iimiaiiiaKaiiiniii
! PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263 

v______________________ _______________/IBIH9IIBIIIIIIIIIIII
J Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS S 
ra Gydytojas ir Chirurgas 
“ VALANDOS: 9—12 ryto S

2—9 vakaro B
g 3303 So. Morgan Street, ■

Chicago, III. ■ "ERnilHBIIIIBDIKIIII

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693

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

ie.su
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Didelis Lietuvos 
laimėjimas.

“socialę revoliuciją”, kaip 
svajojo mūsiškiai bolševiz
mo garbintojai Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Tie bolševizmo garbinto
jai iki šiol didžiausiu įnirti
mu niekindavo Lietuvos ne
priklausomybę ir Lietuvos 
valstybę ir sakydavo, kadi 
“susipratę darbininkai” turį

I geisti, kad Lietuva patektų, 
gerumu arba prievarta, po 
Rusijos bolševikų kontrole. 
O dabar, pasirodo, kad pa

ltys Rusijos bolševikai atsi
sako nuo pasikėsinimų ant 
Lietuvos ,pripažįsta jos ne
priklausomybę, daro sutartį 
su jos valdžia ir duoda jai 
geriausias sąlygas, kad įgi
jus taiką su ja.

Taigi matome, kad mūsiš
kiai bolševikuojantįs gaiva
lai neturi jokios nuovokos i 
ir apie tą bolševizmą, kurio tyrė, kad konvencija priėmė 
advokatais jie statosi. Jie | Darbo Partijos programą, 
tiktai tvirkina lietuvius dar
bininkus, auklėdami juose 
po bolševizmo prie.danga 
keršto jausmus ir klaidinda
mi jų protą.

Bet bus įdomu pažiūrėti, 
ar tie gaivalai ir dabar da 
vis agituos 'prieš Lietuvos 
teisę pačiai spręsti savo li
kimą; ar jie ir dabar da vis 
sakys, kad Lietuvos nepri
klausomybė esąs “buržua- 
ziškas išmislas”; ar jie ir 
dabar da vadins visuotinu i 
balsavimu išrinktąjį Lietu
vos Seimą “cirku”.

mas šalies finansuose, ūkyje 
industrijoje, ypatingai už in
dustrijos demokratizaciją ir 
reikalauja įstatymų, apsau- 
gojančių darbininkų teises.

Liberalai iš 48-ių Komite
to labiausia buvo priešingi 
punktui apie industrijos de
mokratizaciją. Jų idealas, 
mat, yra ne perorganizavi
mas industrijos naujais pa
matais, o laisva konkurenci
ja-

Kandidatu j prezidentus 
Į Farmerių-Darbininkų Parti 
ja nominavo Parley P. Chris 
tensen’ą iš Salt Lake, Utah; 
o j vice-prezidentus — Max 
Hayes’ą iš Clevelando, Ohio.

Nominacijai buvo pasiūly
ta ir Wisconsino senatorius 
La Follette. Jisai tikrai bu
tų buvęs nominuotas<bet ji
sai atsisakė “runyt”, kada pa

Phitokraitija yra tiesioginis 
pamatinių industrijų nuosavy
bes padarinys. Savininkai, tu
rintys specialiai ų privilegijų, no 
ri tas privilegijas pasilaikyti ant 
amžių. Jie nesustoja prieš nie
kę, kad apgynus savo privilegi
jas. Ir dėka tam reiškiniui mes 
turime profesionalę parazitų 
klasę.

Bukime gyvi.

Plutokratija.
Scott Nearing.

Lietuvos ir Rusijos atsto
vai jau pasirašė po taikos 
sutartim. Pagal tą sutartį 
Lietuva laimėjo beveik visa, 
ko tik ji galėjo tikėties.

Rusai pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę ir rube- 
žius, į kuriuos įeina visa se
noji Kauno gubernija, be
veik visa Suvalkų gubernija, 
dalis Vilniaus gubernijos su 
Vilnium, Ašmena ir Lyda, 
dalis Gardino gubernijos su 
Gardino miestu, ir sklypas 
Minsko gubernijos. Šiaur
ryčiuose Lietuvos rubežius 
pasiekia Dauguvos (Dvinos) 
krantą ties Dvinsku; rytuo
se jisai eina tarp Smurgai- 
nių ir Vileikos, pastaroji pa
silieka Rusų pusėje, bet Aš
mena tenka Lietuvai; piet
ryčiuose rubežius pasiekia 
Baronaičius (Baranoviči); 
pietuose jisai eina tarp Ku- 
znicos ir Sakalės (į pietus 
nuo Gardino); pietvakariuo
se jisai pasiekia Suvalkus.

Toliaus, rusai prižadėjo, 
paėmę Minską, nesiveržti į 
Lietuvą. Ir “magaryčioms” 
jie da apsiėmė užmokėt Lie 
tuvai tris milionus rublių 
auksu.

Farmerių-d ar bi
ri inkų partija.

Lenkams pasitraukus iš 
Vilniaus, Lydos ir Gardino, 
rusai leido lietuviams užim
ti šituos miestus. Telegra
ma iš Stokholmo praneša, 
kad į Vilniaus priemiestį 
jau įžengė 30,000 Lietuvos 
kariuomenės.

Apie šitokį laimikį dar ne- 
senai'Lietuva galėjo tiktai 
svajoti. Jisai teko jai dėlto, 

« kad lenkai tapo sumušti ka
rėje su bolševikais.

Lietuvos taikos sutartis 
su sovietų valdžia daugiau 
negu patvirtino tą nuomo
nę, kurią mes vakar išreiš
kėme šioje vietoje. Dabar
tinė Rusijos valdžia, pasiro
do, visai neketina mėgint 
ginklais užkarti savo va
lią Lietuvai ir padaryti joje

Liepos 14 d. Chicagoje, 
Ashland Boulevard Audito- 
riume, gimė nauja partija. 
Ji priėmė platformą (pro
gramą) ir vardą ir paskyrė 
savo kandidatus šių metų 
prezidento ir vice-preziden- 
to rinkimams.

Ji vadinsis “Farmer- 
Labor Party“ — Farmerių 
ir Darbininkų Partija.

Šito vardo priėmimas bu
vo pergalė ant buržuazinių 
liberalų, kurie atėjo iš 48-ių 
Komiteto konvencijos į Dar
bo Partijos konvenciją. Li
beralai nenorėjo, kad naujo
sios partijos varde butų 
kas-nors parodančio josios 
klesinį pobūdį; jų atstovai 
konvencijos svetainėje karš
tai prirodinėjo, kad “mums 
nereikia klesinės partijos; 
mums nerikia klesinių įsta
tymų”. Jie siūlė pakrikštyt 
naująją organizaciją “Ame
rikos Partija”, “Liaudies 
Partija” arba “Jungtine 
Partija”. Bet darbiečiai už
sispyrė, kad partijos varde 
butų pažymėjimas “darbi
ninkų” ; o kad pritraukus so 
džiaus darbo žmonių simpa
tijas, jie įdėjo į partijos var 
dą da ir žodį “farmerių”. 
Ir jie paėmė viršų ant libe
ralų milžiniška balsų did
žiuma.

dar-Platformos klausime 
biečiai taip pat galutinai su 
mušė liberalus. Mažumos 
raportą, kurį pasiūlė trys 
48-ių Komiteto vadai, kon
vencija atmetė trims ketvir
tadaliais balsų. Didžiumos 
raportas, kurį paskui beveik 
vienbalsiai priėmė konvenci
ja, yra labai radikališkas, be 
veik socialistiškas. Priimtoji 
platforma reikalauja atstei- 
gimo pilietinių teisių ir lais
vių Amerikoje, atmeta im
perializmo politiką užsieniuo 
se, stoja už stambias refor-

Tarp kitų paduotųjų nomi 
navimui vardų buvo Dudley 
Field Malone, Eugene V. 
Debs, Henry Ford, North 
Dakotos gubernatorius Fra- 
zier ir dar dvejetas. Sociali
stų Partijos sekretorius, pa
siprašęs balso, kaipo svečias 
konvencijoje, paaiškino, kad 
Debsas yra socialistų kandi
datas, ir patarė jai nenomi- 
nuot jo; vienok už Debsą vis
gi buvo paduota gana daug 
balsų. Pirmutiniam balsavi
me Malone gavo 166 balsus, 
Christensen 121 balsą, Deb
sas 68, Ford 12, Frazier 9, 
kiti kandidatai po mažiau. 
Antram balsavimui konven
cija nutarė palikti tiktai du 
kandidatu, gavusiu didžiau
sius skaičius balsų: Malone 
ir Christensen. Iš jų dviejų 
Christensenui teko 192 bal
su, o Malone 174.

Malone yra, be abejonės, 
daug stambesnis žmogus, ne
gu Christensen, bet jam pa
kenkė tas faktas, kad apie jį 
buvo paleista paskalas, joger 
jisai esąs Knights of Colum- 
bus (amerikoniškų vyčių) 
narys. Ar tai tiesa, nežinia, 
bet tikrai jisai nėra klerika
las. Jisai tečiaus yra airis, 
ir daugelis delegatų pabūgo 
jo. Darbiečiai bijosi katali
kiškų klerikalų.

Kapitalistų spauda dabar 
skelbia, kad vienybė tarpe 
darbiečių ir kitų grupių, da
lyvavusių šios partijos suor
ganizavime, suirusi. Tiesa, 
radikalis Farmerių-Darbi- 
ninkų Partijos programas at 
stūmė nuo jos singletaxerius 
ir liberalus iš 48-ių Komite
to ir kaikurių mažesnių kuo
pelių, laikiusių savo konven
cijas kartu su Darbo Parti
jos konvencija. Bet tie ele
mentai yra labai neskaitlin
gi. Didelė didžiuma 48-ių 
Komiteto delegatų pasiliko 
prie naujosios partijos; o dėl 
tų, kurie pasitraukė, jai de
juot nereikės.

Farmerių-Darbininkų Par 
tijai, kaip pats jos vardas ro
do, da labai trūksta vienodu
mo jos sąstate ir aiškumo 
jos tiksluose; bet vis dėlto 
ji griežtai skiriasi kaip nuo 
republikonų, taip ir nuo de
mokratų partijų. Ji yra ne 
kapitalo, o darbo partija.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoi* 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopierast

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted 3t

Ant trečių lubų
Tel. Drorer 1310

Miesto Ofisai!
127 N. Dearborn SI.

1111-13 UnltyBIdg.
Tol. Central 4411

t IMPERFECT IN ORIGINAL

Pasaulio Darbininko -į-.gjjgj-į 

Judėjimas a organizuoti į “Chair Pusher’- 
•----------- ių” uniją. Reikalauja pripaži-

OLANDIJA. itfmo unijos ir mokestiles 50
Tarptautinis Krikščionių centų valandai už krėslą vic- 
Amato Unijų kongresas. nain arba dviem asmenim, o 

[Federuotoji Presą] 75 centų už krėslą trims asme-
Haaga, birž. 19. (Paštu). nims. Kadangi samdytojai, ote- 

šią savaitę įvyko čia Krikščio- savininkai streiklaužių ne- 
nių Amato Unijų tarptautinis jje ])U8 priversti strei
kongresas^ kuriame dalyvavo įninku reikalavimus išpildyti, 
aštuoniasdcšlmts septyni dėle- _________
galai, reprezentuojantis 2,599,- New yorkas. — Priklausan- 
816 krikščionių darbininkų uni- Internacionalinei Karpente- 
jų narių. Delegatai buvo iš Olan Unijai darbinikali, kurie vc- 
dijos, Vokietijos, Belgijos, Pran Lja gtreiką dėl 10 dolerių mokes- 
eijos, Austrijos, cekų-Slavokų, n«o jr 40 darbo savai 
Italijos dr Šveicarijos. Šilas įgje, juu patittrg sutartį su še- 
krikščionių darbininkų Interna- Lj(>ms šaponis, sutikusioms 
cionalas, lygiai kaip ir jo proto- .streikininkų reikalavimus pri
lipąs Internacionaliuė Amatų jintį 
Unijų Federacija, buvo beveik _  _____ ________________
visiškai pasaulio karo suardy
tas, ir dabartinis kongresas bu
vo pirmas bandymas vėl daik- 
lan sueiti. Kaipo krikščionė, ta 
organizacija didžiuojasi, kad ji
bsanti tas prūdas, kurs neleid-1 Jungtinių Valstijų valdan- 
žiųs raudonoms socializmo ir *’i,,s klasės galia pareina nuo pri 
karingojo unizmo bangoms už- vatinės nuosavybės. Privatinė 
lieti pasaulį. Krikščionių dar- nuosavybė yra svarbiausias da- 
bininkų organizacija stipriausi lykas, kuris vienija tų klasę 
yra Belgijoj, Olandijoj, Vokie- krūvon.

Valdančioji klase Jungtinėse 
Valstijose yra nepaprastai galin 
ga. Ji veikia pagalba savo kor- 

Į poradijų, kurios nariams pri
klauso milžiniški turtai ir pro- 
duktyvis kapitalas. Kur jie tie
sioginiai nevaldo, ten jie kon
troliuoja. Žemė ir jos turtai 
yra privatine nuosavybė. Ir tie, 
kurie turi nuosavybės privilegi
jas ,gauna nuo 15 iki 20 bilionų 
dolerių metams pelno.

Tatai teikia jiems galimybės 
gyventi nedirbant jokio naudin
go darbo. > Maža to, tąją jų pri
vilegiją nieko nedirbti paveldė- 
ja jų vaikai ir vaikų vaikai.

Šeimynos, kurios gyvena į- 
plaukomis nuo turto, turi vie
ną bendrą troškimą — palaikyti 
tokią tvarką, kuri laiduotų (ga
rantuotų) jiems amžinai tas į- 
plaukas. štai kodėl turtas ir yra 
vienijantis faktorius. Turtas su 
vienija į atskira klasę tuos 
žniones, kurie gyvena šavd nuo 
savybės įplaukomis.

Turto jėga turi ypatingos so
cialinės reikšmės. Dėka lai jė
gai pas valdančiąją klasę išsi
dirba savotiška pasauliožvalga 
it psichologija.

Pavyzdžiui kaimyniniai ban
kai ir krautuvės veda tarp savęs 
kovą—kompcticijos kovą. Bet 
ta kova tęsiasi tik tol, kol nesi
mato pavojaus iš darbininkų pu 
sės. Jei tik darbininkai prade
da reikalauti kokių nors pageri
nimų arba stoja už pravedimą 
kokio1 nors jiems naudingo įsta
tymo, — akimirksnyj visi tur
čiai užmiršta tarpusavinius vai
dus ir sudaro bendrą frontą 
prieš darbininkus.

Kelios dešimtys metų atgal 
Amerikos bizinis buvo paremtas 
ant augščiausio laipsnio kompe 
ticijos. Kiekvienas biznierius 
buvo užsimojęs ant savo kaimy 
no. Nepasisekimas vieno kurio 
nors biznieif.o suteikdavo džiau
gsmo visiems jo konkurentams. 
1890 m. krizis suteikė jiems ge
rą lekciją, paskui kova su dar
bininkais ir valdžios patvarky
mais da labiau jiems atidarė 
akis. Tuo pačiu metu skirtin
gos rųšies biznieriai darydavo 
valstijos arba net nacionplius su 
važiavimus. Tie suvažiavimai 
įtikino biznierius, kad jie turi 
daug bendrų reikalų. Jie supra
to, kad vesdami tarpusavinę ko
vą jie neįstengs atsilaikyti prieš 
darbininkų unijas ir negales pa
sipriešinti valdžios patvarky
mams. Bet suvieniję savo spė
kas daiktai), jie lengvai galės 
atsispirti prieš darbininkus ir 
įvairius patvarkymus.

Dėka tam įsikūrė įvairių or
ganizacijų ir asociacijų, kų? 
rionis priklauso biznieria1!. Did- 
li-.rčiai suprato, kad vienybėj ga

tijoj ir Austrijoj.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Connecticuto Darbo Federacijos 

Suvažiavimas. 
[Federuotoji Prosai.

New Haven. Conn. — Con- 
noetieuto valstijos Darbo Fede
racija laikytame čia savo suva
žiavime, kuriame dalyvavo de
legatai nuo daugiau kaip šešies- 
dešimts vietų organizacijų, nu
tarė kovoti prieš tuos polilnius 
candidatus, kurie yra priešingi 
darbininkams ir jų organizaci- 
. oms. Suvažiavimas išrinko 
centralinį komitetų susidedantį 
iš. 19 narių, kuris turės sufor
muoti plonų politinei darbinjn- 
<ų kampanijai.

Darbo Laukas.
Columhus, Ohio. — Gatveka

rių darbininkai įteikė savo sam

nimo algos 50% daugiau, ir iš
mokėjimas užvilkto mokesnio, 
kurs buvo karo darbo komisijos 
nuspręstas. Dabar gatvekarių 
darbininkaii gauna nuo 45 iki 50 
centų valandai. Jei iki liepos 15 
d. samdytojai neduos atsakymo 
į reikalavimus, darbininkai grū
moja streiku.

New Yorkas. — Internaciona
line Karpenterių Unija paskel
bė samdytojams streikų, reika
laudama karpenteriams 10 do
lerių dienai algos ir 40 valandų 
darbo savaitėje.

Mexico City, Mex. — Tampi- 
co mieste paskelbta visuotinas 
darbininkų streikas. Streikuo
ja gatvekarių, kepyklų, medžio 
dirbtuvių, aliejaus fabrikų ir pa 
jurio darbininkai. Streikas eina 
ramiai. Valdžia įsakė federali- 
nei kadiuomenei žiūrėti tvar-

I

kos. Į, Tampico atvyko genero
las Manuel Pelaez tartis su strei 
ko vadovais.

Trenton, N. J. — Areštuota 
trįs darbininkai. Juos kaltina, 
kad jie grūmoję, konduktoriams 
ri motormenams gatvekarių, ku 
riais buvo gabenama pašto siun 
linini. Areštuotieji paleisti tik 
sudėjus po 1000 dal. laido.

Philadelphia, Pa. — Marine 
Transport Workers atšaukė 
“deep sea” longšormenų strei
kų. Su samdytojais susitaikė 
tomis sųlygomis, kad garlaivių 
kompanijos Pbiladelphijoj mo 
kės longšormenams tokias jau 
algas, kokios jau mokamos ki
tuose partuose. Per šešias sa
vaites streiko, transporto dar- 
binKnkų. organizacija/ įėjo GOOO 
naujų narių. Pakraščio long- 
šonnenai dar tebeslreikuoja.

Atlantic City, N. J. — šiame 
ponybės rezorte, kur vasaros 
metu suvažiuoja milijonai sve
čių, sustreikavo 1600 darbinin
kų, kurių darbas yra stumia-

“Plutokratija*’ reiškia tai, 
kad -L. mnenini i rcikdlm yra 
kontroliuojami t j, kurie valdo 
turtų, “Plulokrat'j ► hsę” suda
rė. tie asmenys, kurie ačiū savo 
turini kantroliuoja draugijos 
reikalus.

L. S. S. Pildomojo Kom. pa
raginimo balsad turėtų pilnai at 
siniušti musų visų sąjungiečių 
ausyse. Tas balsas: “Dirbkime 
draugai!”—turėtų sujudini kiek
vieną organizacijos narį. Su
judini turėtų ne dėlto, kad tai 
P. Kom. atsišaukė į mus, kaipo 
narius, o dėlto, kad mes turim 
tą augštą garbę vadintis socia
listais!

Tečiaus, vadindamiesi socia
listais, mes socializmo neįgy
vendinsime niekados. Mes turi
me suprasti, kad socializmas nė
ra viščiukas ir pašaukus neat
bėgs ir nesistos prieš mus. So
cializmas, kaipo filozofija, rei
kalauja darbo ir pasišventimo iš 
pusės tų, kurie trokšta jo įvy- 
kinimo. Socializmo įvykinimo 
netrokšta tie, kurie gyvena liš 
svetimo darbo vaisių — taigi 
kapitalistai. Bet diduma musų 
draugų darbininkų neapkenčiu 
socializmo dėl nepažinimo jo. 
Tad visas sunkumas, visa ta 
darbo našta bepalieka ant musų 
pečių. Mes, kurie vadinamės so 
cializmo sekėjais ir branginau! 
tą įdėję, turime stengtis nešti tą 
sunkenybę šiame momente.

čion, Amerikoje, socialistinio 
judėjimas pergyvena savo sun
kiausi laikę, kokį tik kada jis ga 
Įėjo patikti. Juodoji reakcija 
visu savo įdukimu yra pasiry
žus, žut-but, suardyti darbinin
kų vienybę ir palaidot socialistų 
judėjimą į “devynis stuomenis”, 
kad geibėjos kapįtali^mą su at
gyvenusia jo tvarka. Juodoji re
akcija užatakavo Socialistų Par 
liję šioj šalyj iš dviejų pusių: 
iš vidaus ir iš lauko. Iš vidaus 
ji sukurstė mažiau susipratusius 
musų draugus, dr tie pradėjo sa
vo pragaištingą desorganizaci- 
jos darbą. O tuo pačiu laiku 
reakcija stvėrėsi neva legalių bu 
dų sunaikint socializmą. Pasek
mės to seka: tuksiančiai jaunų 
energingų socializmo sekėjų nu
ėjo į pelkes ir ten sukldmpo, o 
kurie nesidavė suviliot, — ku
rie daugiau socializmą buvo stu 
dijavę, tie liko kalčjimuosna su 
grūsti. Ir ta juodoji reakcija 
manė jau apsidirbus. Bet' vargšė 
apsiriko. Anot vieno filosofo 
žodžių: ‘‘Jus galit užmušti kū
ną, bet neužmušit mintį, kvai
liai!” Tie žodžiai tinka ir šian- 
dininei šėlstančiai reakcijai, ir 
kartu visiems socializmo prie
šams! ,«

Taip! jie negali nustelbti so
cializmo, bet jie gali sutrukdy
ti socializmo besipletojimą ir už 
vilkti kapitalizmo viešpalavimę 
ilgesniam laikui. Tad ką mes 
socialistai turime daryti, kad pa 
stojus kelią tebesiaueiančiai re
akcijai? Žinoma, turim švies
tis, studijuoti socializmo moks
lą, organizuotis ir stiprinti L. S. 
S-gą. O lai yra lengva padaryti, 
lik atlikim prideringai savo pa
reigas. Musų, kaipo organizaci 
jos narių, pareigos yra seka
mos: susirinkimai turi būt lai
komi taip dažnai, kaip tik gali
ma (bent du kartu mėnesiui); 
svarstymai turi būt kuorimčiau 
si, įnešimai iiJ opozicija turi būt 
apgalvoti; kiekvienas narys turi 
lankyti kuopos susirinkimus 
(jei nėra laiko laukti iki susirin
kimo uždarymo, tai bent trum
pam laikui dalyvaut); kuopų 
viršininkm, ar šiaip nepaprasti 
komitetai, turi stengtis savo 
darbą atlikt taip greit, kaip tik 
toks darbas pasirodo. Be to, vi
si sod'alįslai turi parodyti savo 
gyvumą ir būti draugiškais al- 
sinešime kaip prie savo drnigų 
socialistų, taip ir prie pašalie
čių; niekad nereikia nuduoti

daug žinąs ( nors ir kaž-kiel 
daugiau žinotum ir suprastum 
už savo draugę. Pataisyk jo 
klaidas palengva, kada jis jas da 
ro).

šitaip elgiantis mes nė nepa
sijusiai, kaip musų organizacija 
vėl ati stos ant tvirtų kojų ir 
pataps reiškiančia socialistų or
ganizacija.

Tad prie darbo, draugai! Bu
kim socialistai netik iš vardo, 
bet stcngkimės prisidėt ir savo 
darbu

Nekrcipkim domės, kad 
daug priešų turim, o stcngki
mės supažindint su musų sieki
mais tuos musų brolius darbi
ninkus, kurie priešinasi socia
lizmui tik dėl to, kad jie jo ne
supranta. Palikim ir komunis
tus jų pačių likimui, jei jie ne
nori socializmo, — mes turim 
plačių dirvą veikimui ir be jų. 
Tokių užsispyrėlių, kaip Bekū
ne komunistai, buvo ir bus, o 
dalis jų pataps socialistais, kada 
jie pamatys savo klaidas. Nes 
tas musų mylimas senelis am
žiumi’; jaunuolis dvasia, Debs’- 
as, sako: and they Avilį discover 
that the Socialist party is best 
adapted foii cmancipating the 
American working class”.

Nuo apšvietos ir darbininkų 
vienybės dreba valdonų sostai! 
Tad į darbą draugai, paskubin- 
kim jų griuvimą !

P. Kaušius.

Lietuvos Laisvės
Fondas.

AUKOS.
Chicago. — Lietuvių Nepri- 

gulmingas Kliubas savo susirin
kime birželio 26 d. nutarė pa
aukoti Lietuvos Laisvės Fondan 
iš kasos 25 dolerius; be to dar 
atskiri nariai nuo savęs paauko 
jo:

Ilona* Gruždinskas ..
Petras Radomskis ....
Juozas Žebrauskas ....
Jonas Stika-s.................
Koslantas Grigas I.........
Jonas Saudargu ..........
Jonas Storulis .............
Franas Valaitis.............
Viktorija Stiklius........
KosU'aitas Grigas II. ..
Jonas

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

. 1.00
1.00
1.00M. Vainauskas ..

Kliubas iš kasos $25.00

Viso $36.00

Buvo paskelbta .... $566.40 
Viso Kasoj $602.40

Draugai ir draugės, neužmir 
škite\ I jotu vos Laisvės Fondo. 
Remkite jį — remkite Lietuvos 
darbininkų kovą už laisvę, už 
geresnę ateitį. Tūlokite visa
dos tatai omenyj. Dabar, vasa 
ros metu, jus rengiate pramo
gų ant šviežio oro — turite p:k- 
nikus, išvažiavimus: paagituoki 
te, parinkite prie kiekvienos 
progos aukų Lietuvos Laisvės 
Fondui. Jums čia doleris kitas 
— mažmožis, bet pasiųstas Lie
tuvon Socialdemokratų Parti

jai, kuri vadovauja Lietuvos 
darbininkų judėjimui, nuveiks

324Į$o
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ijHtuvi!- natellaose Pėtnyčioj, liepos 16 d., įvyks 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansii> Av., visuotinas šerinin- 

' kų susirinkimas, kuriame bus 
■priimami į bendrovę ir nauji 
nariai. Bendrovė žada pradėti 

į darbą Lietuvoj trumpoj ateityj, 
eina didelis judėjimas tarp rub- 
siuvių. Ap e 5 mėnesiai atgal,1 ’ *t . . . . 14 pt. “Socialdemokrato Stotisčionai tapo suorganizuota rūbų 
išdirbinio bendrovė. Bendro
vės tikslas yra sukelti čionai, 
Amerikoj, tam tikras kapitalas 
ir tuo kapitalu steigti Lietuvoj 
nuosavą rūbų išdirbinio fabri
ką. Bendrovė jau yra užregis
truota Lietuvos pramones minis 
terijoj, o bendrovės atstovai Lie 
tavoj gavo valdžios paramą pra 
dėjimui biznio.

NOItTH S1DE
Rūbų išdirbimo bendrovė.

Plistaruojit laiku norlhsidėj

Jonas Prušinskas tapo atrastas eže
re. Jis buvo prapuolęs nuo gruodžio 
28 d., 1919 m. Velionis paėjo iš Su
valkų redybos, Vilkaviškio apskričio, 
Bardauskų kaimo, buvo 34 metų am
žiaus. Paliko dideliame nubudime se
serį Antaniną Amerikoj ir dvi šešė
li ir vieną brolį Lietuvoj. Priklausė 
prie Adomo ir J ievos Dr-stės, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 36-tos 
kuopos. Draugiško Ratelio ir 4-tos 
Wardos Socialistų Partijos.

Laidotuvės įvyks subatoj 17 dieną 
liepos apie 2 vai. po piet į Lietuvių 
Tautiškas kapines iš namų po No. 
4063 So. Maplevvood Avė. Užkviečiam 
visas gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse, kuriose patar
naus graborius A. Masalskis.

Antanina Žolinas.

Bus galima gauti pavieniai nu
meriai; taipgi norintįs galės už

siprenumeruoti laikrašt|.
“Naujienų“ No. 164 draugas 

J. M. pataria kurti pastovią 
agentūrą, kuri užrašinėtų bei 
šiaip platintų “Socialdemokra- 
hj”. Todėl matau reikalo pra 
nešti, kad “Žmonių Knygyne“’ 
bus galima gauti pavieniai “So
cialdemokrato” numeriai. Aš už 
sakiau iš Kauno 300 agz. to laik 
raščio. Jei pritruks užsakysiu 
daugiau. Kol-kas da laikraščių 
negaunu, bet tikiuosi, kad grei
tu laiku bus prisiųsti.

Taipgi aš pradėsiu priiminėti 
“Socialdemokrato“ prenumera
tą, kaip tik gausiu iš Kauno at
sakymą. —J. B. Aglinskas,

“Darbo Žmonių Knygynas“
3238 So. Halsted St., 

Chicągo, 111.

Prisipažino išeikvojęs $23,000.
“Grafas” Axcl Hedberg, bu- 

vusis Švedijos karališkos gvar
dijos leitenantas, prisipažino iš
eikvojęs Union banko $23,000.

— ■ - .. ............ — j Jis ėjo tame banke iždininko
PASEKMES — REPUTA- pareigas. Bet naktimis jis bu

vo nuolatinis kabaretų lanky
tojas. Viena naktimi jis kar
tais praleisdavęs $300 ar net 
$400.

Ne “pragaro knyga“ privertė 
jį prisipažinti, bet jo mirusios 
žmonos atmintis.

“Taip, aš žinojau, kiek aš pa 
ėmiau iš banko pinigų”, — pa
reiškė Hedberg, — 

Kar-I nian2s nekvarši no 
dariau dėl savo 
dveji metai atgal mirė nuo in- 
flucnzos, — ir kurią aš mylu

CIJA.
Jeigu chirurgas specialis

tas yra garsus savo . pasek
mėmis operacijų, pacientas 
be baimės atsiduoda po pei
liu. Jeigu gyduolė yra pa
garsėjus savo pasekmėmis, 
pirkėjas perka ją be abejo
jimo. Pasekmės skaitos. 
Trįs dešimtis metų Trinerio 
Amerikoniško Elixiro Z_
čiojo Vyno reiškia milionus 
pasekmių. Meldžiame per
skaityti sekamą laišką:

“Springfield, III., kovo 5, ’au ^hiau už viską pasaulyj. 
1920. — AŠ turiu parašyti j ihlda visą laiką stovėjo mano 
jums ir padėkavoti UŽ išgy- 'akyse, kada aš važiuodavau į 
dymą manęs ta galinga gy-‘ kabaretą. Ir aš gerai žinojau, 
duole, Trinerio Amerikoniš- ka(1. anksli. ar vėlai aš turėsiu 
ku EI ikse ru Karčiojo Vyno. Pripažinti. _
AŠ sirgau ilgą laiką, bet aš negalėjau to pergyventi.

bet tatai 
Tatai aš pa- 

žmonos, kuri

Aš negalėjau to pergyventi.
osi! sveikas dabar ačiū jūsų mane tisiog iš proto,
puikiam vaistui. Ašvisuo- ! *’ ’* * ‘
met turėsiu gerų žodį apie1 dirbti, banke, 
jį ir laikysiu mano gyduolių ksJ° mėnesiui, 
skrynioj. Mrs J. Pontik.” užlaikyti žmoną ir ti

Ir mes esame tikri, kad Bj sūnų, Hansą. Ta alga aš ne
jus taipgi užkietėjus vidų- galėjau prideramai palaikyti šei 
riams, netekus apetito, sir- mynos. Pradžioj aš pasiimda- 
gdarni galvos skaudėjimu, Ivau i§ banko nedideles pinigų 
nerviškumu ir kitokia pilvo •sunias, kad tik galėjus deramai 
netvarka atsilankysit pas'^yvcnli 811 šeimyna. Aš buvau 
savo aptiekorių ar vaistų leitenantas Švedijos armijoj ir 
pardavėją ir pareikalausite .gyvenau ten gan neblogai. To- 
Trinerio Amerikoniško Eli- dėl ir čia aš stengiaus savo še£- 
ksiro Karčiojo Vyno. Paban-; m ynai suteikti žmonišką gyve- 
dykit taipgi Trinerio Ange- nimą. Bet kada Bilda mirė, 
lica Bitter Tonic, Trinerio mano gyvenime įvyko pervers- 
Liniment ir kitų Trinerio mas. 
gyduolių!

Josepn Triner Company, gas kabaretų puošnumas. 
1333-45 So. Ashland rlvenue, naktį aš praleisdavau 
Chicago, III. dolerių.

puikiam vaistui. Aš visuo-Į “šeši atgal, kada aš pra 
man mo- 

Aš .turėjau

Bet kada Bilda mirė

Mane ėmė traukti apgaulin- 
Kas 

šimtus 
Aš susidraugavau su

JUST»KIDS—A Cat-Astrophe.; By Ad Ctrtw\

moterimis ir vyrais, ir visi ma
ne vadino grafu. Aš neturėjau 
ypatingo prisirišimo nei prie vie 
nos moters, nors merginų buvo 
labai daug. Aš nepirkau joms 
brangakmenių. To aš niekuo
met nedariau. Bet aš daviau 
joms pinl'gų maistui ir pirkau 
drabužių, — tų dalykų tiems 
biedniems sutvėrimams labiau
sia reikėjo.

“Ar aš atsimenu jų antrašus? 
VVell, aš sueidavau su Dorothy 
Jansen ir Nora ir Alice. Bet jų 
adresai ir telefonų numeriai man 
nėra žinomi. Jas Visuomet bu
vo galima sutikti N. Clarko 
gatvės kavinėse arba West Si- 
dej; tatai nedarė skirtumo.

“Mano alga buvo mažių ir aš 
norėjau išgelbėti savo sūnų nuo 
skurdo. Kada žmona mirė, aš 
daviau jam $500 ir pasiunčiau 
į Švediją prie giminių. Ten jis 
dabar lanko mokyklą. Gal žmo
nės ir netikės man, bet ar šiaip 
ar taip yra labai sunku užlai
kyti šeimyną tokia alga, kokią 
aš gaudavau. Kada perleidi per 
savo rankas tiek pinigų, supran 
tania, kjla pagunda. Bet aš ži
nojau, kad turės visa tam priei
ti galas. Aš skaičiau apie Brier- 
ly, kuris apvogė S*’r Thomas Lip 
toną. Tatai privertė mane mąsty 
Ii. Ir kada pas mano atėjo Wil- 
liam Tholin, kasieriaus padėjė
jas, aš nebegalėjau išsilaikyti. 
Aš pasakiau vfską.

“Kada man praeito rudenio 
lapkričio mėnesyj pakėlė algos 
iki $125 mėnesiui, tai man pa
vedė vesti svetimšalių departa
mentą. Atsakomybė buvo di
delė, o atlyginimas visai men
kas. Anądien, kada aš ėjau ;:š 
banko, prezidentas pagyrė ma
ne ir pasakė, kad aš galįs imti 
vakacijų”.

Panedėlyj Hedberg atėjo pus 
valandžiu vėliau į banką. Tatai 
su juo atsitiko pirmą kartą į 
šešias metus. Banko preziden
tas paprašė Hedbergo užeiti pas 
jį. Hedberg, visų naši:stebėji
mui prisipažino išeikvojęs $23,- 
000.

Banko valdininkai sako, kad 
Hedberg vogęs sekamu badu:

neįtraukdavo į banko knygas.
Už Hedbergą buvo užde j u- 

kaucijas kelios atatinka- 
draugjos. Todėl mano- 

kad bankas dėl tos ■ vagy- 
nei kiek nenukentės.

37 metų am-
Į Ameriką jis atvažiavo 

su žmona ir vaiku vienuoliką 
metų atgal. Žmonai mirus jis 
gyveno 3433 Elaine PI.

sios
mos
ma, 
s tęs

Hedberg yra 
žiaus.

JONO PRUŠINSKO LAVONAS 
BUS LAIDOJAMAS RYTOJ.

Jono Prušinsko giminės ir

kad lavonas, kurs buvo rastas 
ežere nedėlios dieną, yra tikrai 
Jono Prušinsko.

Jono Prušinsko nabašnikės 
sesers Uršulės pavctkslo niekęs 
kitas neturėjęs, kaip tik Jonas 
ir jo sesuo p. Žolynienė. Drau
gai, kurie pažįsta Jono Prušin
sko rankraštį, pripažino, kad

Nabašiiinkas buvo veiklus so
cialistas, gyvas ir energiškas 
draugas, ir buvo mylimas ir 
gerbiama; draugų tarpe. Jis 
taipgi daug veikė dramos srityj 
ir buvo labai gabiu aktorių ir 
deklamatorių.

Rytoj bus jo lavono laidotu
ves. Lavonas bus Išlydėtas tur
būt iš A. Masalskio graborimis 
vielos: 3307 Auburn Avė., 2 vai. 
po piet į tautiškas kapines.

Elektrininkų streikas sustabdė 
gatvekarius.

Vakar apie 4 valandą ryto 
sustojo beveik visli galvekariai 
vaikščioję. Tatai įvyko delei 
elektrininkų streiko. Daugiau 
kai pusė elektros gaminimo sto 
Čių užsidarė ir todėl nebuvo ga 
Įima leisti gatvekarių.

Elektrininkai sustreikavo dėl 
to, kad gatvekarių kompanija 
atsisakė išpildyti jų reikalavi
mus. Buvo pareikalauta pakol

elektros stotyse, kur da nėra 
uniją.

Kompanija vedė derybas iki 
paskutinės valandos ir galų ga 
1c atsisakė išpildyti elektrininkų 
reikalavimus. Ji vis, mat, tikė
josi, kad darbininkai juokus 
krečia. Kada jau buvo tikrai ži
noma, jog elektrininkai strei
kuos, tai kompanijos atstovai 
pareiškė, jog tasai streikas pa
tiesiąs tik kelis šimtus darbiniu 
kų. Esą dėl jų galvekariai bus 
galima leisti. Bet tikrenybėj su 
streikavo apie 3,000 darbininkų, 
o tatai privedė prie to, kad ne
bebuvo galima leisti gatveka
rių delei neturėjimo elektros pa 
jėgos.

Deryboms irsiant, elektrinin
kų unijos biznio agentas, Boyle, 
pareiškė:

“Kompanijos prašė, kad Val
stijos Visuomeninių įstaikų Nau 
dojimo Komitetas leistų joms i 
imti daugiau už važinėjimą gat 
vekariais. Tą savo prašymą 
jos pamatavo tuo, kad joms da
bar reikią mokėti daugiau imi- j ^lssK234 Kuopos mSuesinis ausi
niams darbininkams. Jeigu kom i rinkimas bus nedelioj liepos 18 dieną, 

į 10:30 vai. ryto, University of Chicago 
Settlcment, 4630 Gross Avė. Draugai, 
ir draugės malonėkite visi atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
svarstyti. — D. Motuz;

SALDAINfiS
Specialu mai

Borden’s čokola- 
diniai kubai, spe
cialiai su COlt* 
bato j, s va V v U

Čokolųdc įmerk
tos karameles 
specialiai subatoj 
sva
ras
L. Klein 1 floras

............■■■
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TABAKAS
Spccialumai

Gamei cigaretai, 
kartonas 200 ei-

Bull Durham ta-

Halsted,Kr- & Liberty Sis.
Dabar ateina kitas^svarbus išpardavimas Subatoj

Chesterfield Keliniu

84c

!

Jų
L. Klein 4 floras

Ketvirtą dalį žemiau wholesale kainų.

MAYER CO., 257 Van Buren St. išdirbėjai šio vardo rūbų pardavėSTERN
mums didelį skaitlių kelinių ant tų pačių sanlygų kaip ir' Chestcrf ield Siutai buvu
sieji nesenai ant išpardavimo. Vyras, kuris supranta pačėdumą turėjime kelių 
extra porų kelinių rezerve beabejonės su bato je ateis.

Visas pirkinys yra padalintas j tris lotus:

$3.25 — $5.50 — $7.75
JUS rasite puikių kelinių bizniniam nešiojimui — serge, dryžuotų vvorsted, cassimere, dideliame įvairume. 
Nekurtos truputį spalvuotos. Mieros pritaikymui visiems.

L. Klein 1-rnas floras

Pranešimai

panijos musų vardu gauna lei 
dimo daugiau imli nuo pasažie 
rių, tai mes turime teisės rei 
kalanti mums priklausančios < 
dalies’’.

p-mkni Rnvln brrenėsi i knm- “Lietuva” išvažiavimas bus nedelioj, i askui Boyie Kio.pcsi į kom 1Jpnnq 1S fl Viq. mir}ai atvvkite j baž.
panijos atstovus:

“Jus gavote pavelijimą im
8 centus nuo pasažieriaus. Da
bar jus renkate tuos pinigus ir 
bandote pasilaikyti sau, o tuo 
tarpu publika mano, kad tos pa 
didintos rinkliavos eina pakėli
mui darbininkams algų”.

Lietuvių duonkepyklų darbininkų 
susirinkimas įvyks subatoj, liepos 17, 
8:00 vai. vakaro, 3301 S. Auburn Avė 
Bus svarstoma priimti unijos reika
lavimai. Todėl visi duonkepyklų darbi
ninkai malonėkite atvykti susirinki- 
man. — R. A. Preidis.

Town of Lake. Teatrališko kliubo

liepos 18 d. Visi nariai atvykite į baž
nytinę svetainę kaip 10 vai. ryto; iš 

įį ten visi važiuosime į Beverly Hill, 87 
; iš Ashland avė. Reikia važiuoti Ash
land karais ligi 87, o tada kelis blo
kus pačjėt į vakarus, ir ten atrasite tą 
vietą. — Komitetas.

Paš.
įvyks

Brighton Park. — Keistučio 
Ęliubo mėnesinis susirinkimas 
nedelioj, liepos (July) 18 dieną, pa
prastoje svet., 3925 So. Kedzie Avė. 
Pradžia kaip 1 vai. po pietų. Gerbia
mieji, malonėkite visi susirinkti laiku, 
nes yra gana daug svarbių reikalų | 
aptarti. Pirm. J. Sholteman

LIETUVIS ŠIAUČIUS
Atlieka darbą greitai, gerai ir 

pigiai. Meldžiu užeiti, aš patar
nausiu kiekvienam.

JONAS TELEIŠA,
405 Sheridan Road, 

Kenosha, Wis.

I S I D O R Y A C K T I S 
Lietuvys Advokatas 

(Reg. Liet. Valdžios Notaras) 
Parūpina ilsportus ir padaro vi

sokius Ipgališkus dokumentus.
Hay Bldng, 6-th & Washington St. 

Springfield, III.
LSS. VIII Rajono kuopos dar! 

novisos yra paėmusios Rajono išleis-' 
tų Sočialistų Partijos Platformų. 
Kurios kuopos dar neturi platformų, 
malonės urnai paimti. Kaina Plat
formų — 5c. egz. Kuopoms duoda
ma 25%. Dabar prezidentinė kam
panija, reikia kuodaugiausiai jų iš
platinti. Jas galima gauti “Naujie
nų” ofise. — Organizatorius.

Melrose Park. — Sąjungos Knygy; 
no delegatai rengia išvažiavimą į 
Adison girią nedelioj, liepos 18, ir 

i kviečia dalyvauti draugijas: Sūnų ir 
•Dukterų, Kun. Algirdo. Lietuvių Har- 

Dvasininkai prakišo. , monijos ir Darbininkų Vartotojų Bon- 
I drovę. Bus visokių pramogų. Išva- 

Evanstone nuo senai buvo ve J žiavimas kaip 9 vai. ryto. Karai sto
dama atkakli kova su dvasfnin-! v§rsn P^e 23-čios ir Lake gatvių.
_ . _ .... * . - i Tą pačią dieną, liepos 18, bus dar
kais. Dvasininkai UZSISjiyre . Sūnų ir Dukterų Dr-jos susirinkimas 
kad ir čia taip įvesti mokyklo-P ya}. ryto. Draugai ir draugės ne- 

.. ... , , i sivelinkite atvykti, kad galėjus gneise tikėjimo pa mokas. 1 astaruo I įiau išvažiuoti. — Komitetas.
ju laiku buvo įsibriovęs i Ap
švietimo Tarybą vienas kunige 
lis, kuris, neatsižvelgiant į nie
ką, norėjo įpiršti tikėjimo pa- į miškuose. Programą išpildys “Ateities 

, . v iii Žiedo” choras. Apart vaikų choro dai-mokas viešosioms mokykloms. . nuos Pirmyn mišrus choras. Tėvai ne- 
Jis 
“gerbiamu“ piliečių tarpe.

Vienok sprendžiamojoj valau 
doj kunigėlis prakišo: didžiuma 
Apšvietimo Tarybos narių bal
savo prieš įvedimą viešosiose 
mokyklose tikėjimo pamokų.

“Ateities žiedo” vaikų draugijėlės 
i 1-mas išvažiavimas lųis nedelioj, lie- 
. pos 18 dieną, 10:00 ryto Beverly Hill

* Žiedo” choras. Apart vaikų choro dai- 
j nuos Pirmyn mišrus choras. Tėvai ne

turėjo nemažai šalininkų pamirškite atsivesti savo vaikučius.
Važiuokite •A.shland Avė. 87 karais, 
kol sustos; po tam paeit kelis blo
kus į vakarus.

Franas Tverijonas.

Telefoną* Pnllman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dcntistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare.Lietuvių Laisvės Kliuhas rengia me 
tinį pikniką, Nedčlioj, liepos 18 dieną, 
1920, Blinstrupo Darže, Willow 
Springs III. Pradžio 9 valandą ryto. 
Inžanga į daržą 35c. ypatai.

Kviečia, Komitetas.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas bus pėtnyčioj, 
liepos 16, kaip 8 vai. vak. Brolių Stru
milų svetainėj. Visi nariai kviečia
mi susirinkti nes turime svarbių rei
kalų. — Valdyba.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės 
šerininkų susirinkimas įvyks pėtny
čioj Liepos 16, 7:30 Liuosybės svet. 
1822 Wabansia avė. Bendrovės atsto
vas išduos raportą iš bendrovių kon
ferencijos ir apie susivienijimą su bal- 
timoriečiais.

Todėl, kiekvieno šerininko yra pa
reiga dalyvauti šiame susirinkime.

Kviečiame atsilankyti ir norinčius 
prisidėti prie šios bendroves.

—Valdyba.
Didelis išvažiavimas į Jefferson gi

rias rengia Lietuvių Kriaučių Kliu- 
bas Sav. Paš. Nedelioj, liepos 18 <1., 
Kviečiame visus atsilankyti ir drauge 
linksmai laiką praleisti. Bus progra
mas ir kalbūs Dr. A. Montvidas.

Kviečia Komitetas.

Teisinga drabužiu kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
simo jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vvuų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir *ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styiiaus, 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50^ $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 jr $65. Mėlyno sorge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelines $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupi^inimas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Šubatomis iki 10 vai. vakare. 
Nedaliomis iki 6 vai. vakaro.

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

s

LITTLE JULIUS SN-EEZBA BY BAKER
DID'N’T YA 
UEAR ABOUT

VYELL, MY UNtLE 
HM A HA^iT OP 
TAkIN’FITS! •

NOTHIN’S 
--THE MATTER! 
- THATS BIS

o ė

m*

lis adresų yra užrašyti Jono rt’»n 
ka. Iš grobių (nes iš kūno pa
likę beveik tik vieni grobiai) ga 
Įima* spręsi': tiek, kad jie yra 
abelnai tokio dydžio ir amžiaus 
kaip J. Prušinskas kad buvo. 
Kaip J. Prašinskro paskendo 
ežere ar pasiskandino, apie lai 
niekas nieko nežinojo iki šiol.

CRDVVO DOWN BY ■ 1 
YOUR H(X/S£ THIS 
Ar-TERNOGN ?

Nedelioj, Liepos 18, L. G. Dr-jos 
' 47-ta kuopa ir vaikų draugijėle “Bi- 
| junėh’s” rengia draugišką išvažiavimą 
į į Jefferson mišką. Bus puikus progra 
i mas. Be kita kalbės Dr. Montvidas 
ir Dr. Graičiunas. Programas prasi-

■vi«n vnttrmri- “rnnrlr.ni> ii,” Visi d®s k»iP 2 val- P° P>et,j. Visus kvie- A Jsą vagoną lautlonųjų . Visi jįamo atsilankyti. — Rengėjai.
jie yra nužymėti doportaviinur. • Milžiniškas Amnestijos Piknikas ren- 
Ro fn Gbirmoni rl.n rnnrbi^i 71 darnas Riverview Parke subatoj, lie- 15c to, cducagoj (U, land.isi /.) p0S rupesniu Industrinių Darbi- 
asmenys, kurie ir-gi greitu lai- ninku unijos. Kalbėtojais bus Ralph 
kn bus denortuoli ’ Chaplin, W. F. Dunn, Wm. HayvvoodKU DUS (icporiuoti. k |.o gj.jp įvairių pramogų.

WHY
NO? VVHAT AM D a [ 

MATTAH 
PAT , ‘ 
MAN*

HE’S 
TAiLOR’
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Pa j ieškojimai
PASKELBIMŲ KAINA.

Nuo kovo 10 dienos visų, be skir
tumo klasifikuotų, biznierių paskelbi
mų kaina (pasiųlymų ar pajieškoji
mų darbo, paskelbimų bargenų ir kitų 
biznio paskelbimų) bus 98 centai už 
sykį patalpintą colį.

Pajieškojimai giminių—po 70 centų 
už colį. Naujienų Administracija.

Pajieškau savo brolio Antano Jan
kausko apie 5 metai atgal gyveno Ma- 
hanoy City, Pa., W. Water st. No. 208 
dabar nežinau kur yra. Ar jis pats ar 
kas jį žinote malonėkite pranešti ad
resu :

Juozas Jankauskas
9339 Paxton Avc., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Babedo, tunu svarbių žinių iŠ Lietu
vos. Jis pats atsišaukite ar kas žino 
malonėkite pranešti.

Marcelinas Matiukas
519 Austin Avė. Albion, Mich.

Pajieškau pusbrolio Igno Griško- 
nio ir pusseseres Juzės Griškoniutčs 
19 metų atgal gyveno Scranton. Pa. 
Paskui girdėjau, kad jie atvažiavo 1 
Springfield, Malonėkite jie patįs ar 
juos žinantis atsišaukti, sekančiu ad
resu:

Liudvisė Plutinskienė,
10625 Michigan Avė., Chicago, III.

PRAŠAU SAM TVOSKOS ir K. J. 
RODŽIO, kurie pirmiaus gyveno Ke- 
wanee, III., tuojau atsiliepti. Šamo 
brolis Frank Tvoska iš Kewanoc yra 
proto ligų ligoninėj. Jisai sveiksta 
ir būtinai reikalauja pagelbės. Atsi
liepkite tuojau adresu:

MARE JURGELIONIS, 
Room 903, 538 So. Dearbom St.

Pajieškau Juozo. Antano, Tarno ir 
Vlado Neverdauskių, paeinančių iŠ 
Laukuvos, Kauno gub. gyvenusių 
Illinois ir Indiana valstijose. Jų pačių 
ar pažįstamų meldžiu atsišaukti ir 
prisiųsti antrašą.

F. Y. R—as,
Naujienos No. 115

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 13—27 metų be skirtumo tikėji
mo, geistina kad butu linksmo budo 
ir dailios išvaizdos. Meldžiu atsiliep
ti prisiunčiant paveiksią. Ant pareika
lavimo paveikslus grąžinsiu atgal. •

P. Gust,
1136 So. Kedzie Avė., 

Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Juozapo Ale- 
siuko, paeina iš Suvalkų red., Seinų 
apskr., I^ipalingio vals., Veržiu kai
mo. Malonėkite atsišaukti ar žinantis 
prašau pranešti už ką busiu dėkinga.

Antanina Alesiukė,
122 West 120-th St.

West Pullman, III.

J IEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERIS

Vyras arba moteris nesenesni 38 m. 
dasidėti nuo $2,300 iki $3,000 prie 
Laundrės biznio nešančio suviršum 
$6()0 gryno pelno ant mėnesio ir dar 
galima pelnų antra tiek padidinti da- 
dėjus daugiau pinigų, šioje vietoje bi
znis plačiai žinomas ir išdirbtas per 
12 metų, gausite .*50 algos ant nedė
lios ir gerą pelnų nuo įnešti) pinigų 
Mes turime 2 biznius ir abiejų nega
lime akuratniai prižiūrėti norėdami 
šią vietą užimti, kreipkifts ypatiškai 
į įstaigą

1601 Fullerton Avė. arba matykite 
Mr. G. Smith 219 S. Dearbom St.

Chicago, III. Room 210.
Rašydami laiškus paminėkite kiek 

metų turite ir kiek pinigų galite da
sidėti ir kuom užsiimate, ir ar galite 
stoti j biznį patyrimas nereikalingas, 
nes mes išlavinsime.

9

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Kambarys ant išdavimo vienam ar
ba dviem vyram. Galima matyti po 
šešių vakaro.

Martinas Bliuvas, 
722 W. 18-th St. 1 augštas iš fronto

.U1!!!1.—.1? tJL-.........................

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
MOTERŲ IR VYRŲ 
NAKTINIAM DARBUI
Lengvas dirbtuvės darbas
Augščiausios algos moka-

ma.
Geros Valandos

Geros darbo sanlygos 
Darbas nuolatinis visą 

metą.
Kreipkitės pas:
N. K. FAIRBANK CO.

225 W. 18-th St.

REIKIA —
MERGINŲ ir MOTERŲ

(line)Apvilkti (cover) ir išmušti 
sampelių skrynes. Patyrusių ir nepa
tyrusių. Darbas yra atliekamas ant 
klijavimo mašinų, panašiai į popie
rinių skrynučių darbą. Lengviau, 
čyščiau ir galima uždirbti daugiau 
Einigų kaip prie benčiaus darbo. Pui- 

ios algos ir priimnios darbo sanly
gos.

Ateikite ar rašykite.

KNTCKERBOCKER CASE CO.
226 No. Clinton St.

REIKTA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA— '
PATYRUSIŲ CONE

WINDERIŲ
WORSTED SIŪLAMS
KREIPKITĖS PAS
CARON SPINNINC CO. 
.3 — 19 West Van Buren

Street, 5-th floor

R EIK I A DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
Prastų darbininkų dirbtuvės darbui.
Pastovus darbas.

LINK BELT CO.
39th & Stevvart

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Kaip nuolatiniam, taip ir tuom 

laikiniam darbui musų dirbtu
vėj. Atsišaukite pasirengę dirbti

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

Paimkit Dengias Park L. arba 
22-nd St. karą.

REIKIA —
Roundrės paprastų darbininkų.
60c. į valandą.
Tiktai pirmos klesos vyrai to atsi

šaukia:
W.
2631 W. 26-th St

W. KIMBALL CO.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ 

NAKTINIAM DARBUI

Lengvas dirbtuvės darbas
Augščiausios algos mokama 

Geros valandos
Geros darbo sanlygos

Darbas nuolatinis visą me

Kreipkitės pas:
N. K. FAIRBANK CO.

225 W. 18-th St.
RETA PROGA

SENIEMS,
kurie negali sunkiai dirbti. Mes 

siūlom lengvą pritinkamą darbą 
gera mokestimi.

NATIONAL STAMPING and 
ELECTRIC VVORKS

424 South Clinton St.

su

REIKIA —
Shearmano geležies piaustymui 

Scrap geležis yarde. Gera mokestis 
Pastovus darbas

459 N. Woood Str.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMfl NAMAI-žEMĖ DRAUGIJOS
EXTRA MARKETAS 

Ant pardavimo: turi būti greitai par
duotas arba išmainytas ant namo, 
autoinobiliaus arba ko kito. Vieta 
yra viena iš geriausių Chicagoje dėl 
biznio. Rakandai visi nauji. Vie
ta didelė; renda pigi. Biznis cash. 
Mėsa statoma į tris restoranus. Kas 
nori geros vietos atsišaukit greitai, 
nupirksite pigiai. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

840 Wcst 33 St.

PARDUOSIU 5 tonų Auto-Trucka 
už $2,700.00, dabai- juomi vežamu ce
mentas. Galimu uždirbti $40 iki $50 į 
dieną.

$900 cash, likusius mėnesinėmis 
mokestimis.

GEO TAYLOR
532 — W. 31-st St.

PARMOS FARMOS

Gera proga pigiai įgyti bučernę ir 
grosernę. Galima pirkti už cash 
arba mainyti ant loto ar automobilio. 
Biznis randasi geroj vietoj ant To.vn 
of Lake.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS, 3114 So. ILvsted St.

PARSIDUODA 5 pasažierių Ford 
automobilius, 1917 metų modelio. Ge
rame stovyje, atrodo ir eina kaip nau
jas. Parduosiu pigiai. Kreipkitės.

M. MASILIŪNAS
4945 W. 14-th St., Cicero, III

RAKANDAI

Wisconsino Valstijoj, vienų Lietu
vių apgyventa, žeme derlingiausia vis 
kas ką pasėsi tas auga. Turime su 
namais, gyvuliais ir visais padargais 
su apsėtais laukais, ir taipostfi bo bu
dinki} ir gyvulių. Dabar yra laikas 
sau ūkę pirkti nes gali matyti kaip 
kas auga. Mes taipgi turime kelias 
formas ant mainymo į namus.

Del platesnių žinių ir kokių ūkių 
reikalaudamas kreipkitės su laišku į

ONEIDA LAND CO. 
Mc Naughton, Wis.

FKTRA PARGENĄS
PARSIDUODA mūrinis, 5 flatų na

mas. Du pragyvenimai po 6 kamba
rius ir 3 po keturis ir Storas Rendos 
neša $180.00 j mčnesį. Namas ir vi
si kambariai yra visai geram stovyj. 
Kaina $10,000. Statant tokį namą da
bar lėžuos apie $25.000. Jieskantis ge
rų namų pirkt ateikite pamatyti. Sa
vininkas gyvena ant 3-čio augšto iš 
fronto.

A. J.
2907 So. Union Avė., Chicago, III.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUDO 
A aidyba 1920 m.

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union Avė. 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidns,
3259 So. Union Avė.

G. Parkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St.

Finansų Baštin., A. Pužas,
3537 So. Union Avė.

Kasierius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union Avė.

PARSIDUODA — PIENINYČIA, 
čielai ar dalimi — pilnai einanti pie- 
ninyčia — priskiriant dirbtuve, ledi- 
nyčią, pripildymo mašinas, atšaldyto- 
jus, pasteurizavimo mašiną, centrifū
gą, katilą, pumpas, pieninį registerį, 
plovimo mašiną, sviesto muštuvą, sū
rymo mašina, autotruckas — “San- 
dow”, 2 arkliai, 2 vežimai ir įvairus 
daiktai. Išlygos — cash. Pardavi
mas atsibus dirbtuvėj:

8430 Vincehnes Avc.
Subatoj, Liepos 17-tą, 2-rą valan

dą po pietų.
Platesnių žinių telefonuokite
M iv ŠTEINE R — Central 2592

EXTRA!
PARDAVIMUI baroomė — barzda- 

skutykla; biznis išdirbtas per 6 nic- 
;us. Jei kam reikia tokio biznio, ma- 
onėkite tuojau atsišaukti. Priežastis 
jardavimo silpnai matau akimis.

4500 So. Marshficld Avė.
Phone Yards 4255t

TĖMYK1TE, DRAUGAI,
Labai pigiai ant pardavimo pieni

nė su visais prietaisais lietuviais ap
gyvento! vietoj senai išdirbta vieta. 
Parduodame 24 kenus pieno į dieną 
pardavimo priežastis būtinai trumpam 
laike apleidžiu šią šalį.

Jonas Kubikas
2300 W. 23 St. Chicago, III.

PARSIDUODA dry goods Storas 
greitu laiku labai pigiai. Vieta gera, 
biznis išdirbtas per tris metus. Par
siduoda greitu laiku. Priežastį parda
vimo pilkėjas patirs ant vietos. Gera 
proga, nepraleiskite jos.

3625 So. Halsted Str., < 
Chicago, III.

EXTRA BARGENAS,

Parsiduoda Expreso Biznis ledų ir 
anglių mufavimo. Du trokai Garford 
2 puses tono, Fordas 2 tonų, 1920 
metų ir vienas Overland 5 pasažierių, 
karai visi atrodo kaip nauji ir par
duosiu viską už pusę kainos. Biznis 
išdirbtas per 8 metus ir namas mūri
nis vieno pagyvenimo su garadžium 

i Parsiduoda kas norės galės ir namą 
Į nupirkti arba atskirai piikti. Priežas
tis pardavimo greitu laiku išvažiuoju 
Lietuvon. Kas norit daug pinigų pada
ryti, tai atsišaukite pas savininką:

LEO NORKUS, 819 W. 33-rd St.

galės ir namą

PARDAVIMUI grosemė ir bučernė, 
lietuvių ir kitų tautų apgyvento! v i c- 
toj. Biznis cash ir nuo senai išdirb
tas. Turi būti parduota trumpu laiku. 
Pardavimo priežastis patirsite ant vie
tos.

3312 So. Halsted St.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

Deimanto adata ir 
24 pa rinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamu. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 

• (parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
rriimami Iri bert y

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

PARSIDUODA —
4 kambarių ”cottage” 2 lotai 

50x125 pėdų — Gražioj vietoj 
ir gera transportacija. pusė blo
ko nuo 2 karų linijų — netoli 
lietuviškos bažnyčios ir mokyk
los. Atsišaukite:

4400 So. Kedzie Avė.
Netoli Archer Avė.

RENGKIS PAVASARIUI

STORAGE
Pirk lotų arba mažą ūkę

2810 W. Harrison St., Chicago

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta paiduo- 
5 kambarių rakandus krūvoje ar- 

Puikus seklyčios,
Ii 
ha paskyrifije. 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parslduos už bi
le priimtinų pasiūlymą. Taip-gi 
<200.00 vertės dv {-sprendžiu i s Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bandai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

MOKYKLOS

IMA5TER 
5Y5TEM

CHICAGO8 LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

Reikalingi vyrai, kurie 
[myli pasisavinti sau geresnį 
gyvenimą. Mums reikalinga 
keletas energiškų, ištikimų • 
vyrų dirbti su mumis keletą I 
valandų kasdien arba kele
tą dienų kas savaitę,
galite atlikti šį darbą labai 
lengvai be atsitraukimo nuo 
dabartinio jūsų užsiėmimo. 
Geras pelnas. Atsišaukite 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po 
piet bile kokią dieną arba 
ketvergo vakarais nuo 6 vai. 
iki 8 vai. vakare. Klauskite 
Adam Markūnas, Sales Ma- 
nager, 847 First National 
Bank Bldg., 68 West Monroe 
St. Chicago, III.

PARSIDUODA čeverykų krautuvė 
ir taisymo įrankiai. Priežastis parda
vimo — savininkas eina J didesnį biz
nį. Biznis išdirbtas per 25 metus.

Atsišaukite:
LEO WILDŽIUS 

502 W. 43 St.

4*

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phondgraphą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų iŠdir- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatyrnas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

2810 W. Harrison Str., 
Atdara nuo 9 iki 9.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo iniškyno. 
Tik 35 minulės nuo pat vidunnies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
14 akro ..................................... $275
H akro ..................................... $425
1 akras ..................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arli mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis į ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kinius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
W. 181 h St. Chicago, 

Phone Canal 6296
1404 III.

EXTRA BARGENAI
6 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas tuščias lotas prie šalies gražiau
siai ištaisytas parsiduoda labai pigiai 
arba maino ant mąžęsnio namo nors 
ir bile kokio biznio. Namas randasi 
ant Bridgoporto geriausioj vietoj 2 fla 
tu mūrinis namas po 6 kambarius 
rendos $70 į menesį, parsiduoda už 
$6,800 namas randasi ant Union Avė. 
ir 32 St.

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

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA —

Buick, 1918 su puikiu uždaromu Jus viršum. Puikiai malevotas ir puikus 
taperai. Labai puikios išvaizdos. 
Parduosiu pigiai.

CENTRAL MOTOR SALES 
1458 Michigan Avenue, 

Calumet 2577
Atdara vakarais ir hedėlioj

PARSIDUODA Rakandai visai ma
žai vartoti, beveik kaip nauji ir laba 
yra patinkami dėl šeimynos taip pat 
pardavimui yra lotas ant 139 st. ir 
ilemlock St. Indiana Harbor, Ind. vis
kas parsiduoda labai pigiai priežastis 
pardavimo išvažiuojam Lietuvon. Ga
lite matyti vakarais po 5:30 vai. vak. 
o subatomis nuo pietų nedėliomis visą 
dieną atsišaukite adresu:

4436 S. Talman Avė., Chicago, III. 
antros lubos iš užpakalio.

Pajieškau darbininko taisyti čevery- 
kus. Patyrimas nereikalingas. Aš 
pats amatą išmokysiu.

Atsišaukite,
LEO WILDŽIUS 

502 W. 43 St.

PIGIAI IR GERAI
Parduodam ir mainom namus lo

tus, fermas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas:
A. GRIGAS and CO.

3114 S. Halsted st, Chicago, III.

PARSIDUODA muro kampi
nis keturių pagyvenimų namas. 
Gerame stovyje, Randos neša j 
metus $624. Prekė $5000.

Atsišaukite į savininką
X. MOCKUS 

534 W. 33 St.
Phone Yards 1437.

REIKIA —
Bučeriaus, mokančio lietuviškai ir 

lenkiškai. Gera alga. Kambarys ir 
valgis ant vietos. Atsišaukite tuojaus

ALEX SUCILLA
12300 Emerald Avė., West Pullman 

Tel.: Pullman 3990

REIKIA —
Presmano, arba padėjėjo 
Paper Stock vietoj.

613 W. Van Buren Str.
■ 1 . ... i

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas ir du me

diniai namai ir garažius 5 karams. 
Reikia greitu laiku parduoti pigiai. 
Atsišaukite greitai kas norite bar- 
gena.

4632 ir 4630 S. Marshficld Avė.

ANT PARDAVIMŲ Pianas, atsi
šaukite greitai po šiuo antrašu:

W. M.
3421 Lowe Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA vežimas vieno arklio 
(Express Wagon) už pigią Įmainą.

Frencis Kaminski, 
7000—2-4 Archer Avė., arti 72 Avc.

PARSIDUODA —
Reo — 6 cilinderių, 7 pasažierių. 

Vėliausiojo modelio. Puikiai malevo
tas. Gvarantuota mechaniškai 
riausiame stovyje.

CENTRAL MOTOR SALES, 
1458 Michigan, Avenue.

Tel. Calumet 2577’
Atdara vakarais ir nedėlioj.

go

PARSIDUODA —
Pan-American 5 pasažierių automo

bilius, 1918 modelio, malevotas tam. 
siai-raudonu) nauji tajerai. Mechaniš
kai geriausiame stovyje, gvarantuo- 
tas. Bergenas.

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE 
1462 Michigan Avenue 
Tel. Calumet 7231 

Atdara vakarais ir nedėlioj

PARSIDUODA —
Winton — 7 pasažierių automobi

lius, 1918 modelio. Ruda skūra apdir
bta. Cord tajerai. Stebėtiname me
chaniškame stovyje. Ateikite pasižiū
rėti šio bargeno.

PARAMOUNT AUTO EXCHANGE
• 1462 Michigan Avenue

Tel. Calumet 7231
Atdara vakaris ir ncdčlioj.

PARSIDUODA —
Cadilac Touring, 1917 modelio, tik 

ką atnaujintas, visi cord tajerai. Gva- 
rantuotas mechaniškai gerame stovy
je. Parduosiu už bargen kainą. Kaip 
tik tinkamas vestuvėms ir partijoms.

PARAMOUNT AUTO SALES
1462 Michigan Avė.

Tel. Calumet 7231
Atdara vakarais ir nedėliomis

PARSIDUODA 2 automobiliai For
das trokas 1917 metų 1 tono kitas 
Maxwell pasažierinis 1917 m. Abudu 
gerame stovyje. Parduosiu labai pi- 

i ar
PARSIDUODA Krautuvė, gausiai 

apgyventa vieta Lietuvių ir svetimtau 
čių. Biznis geroje vietoje, ant kampo.1 
Krautuvė yra pilna daugybė visokio ' 
tavoro, smulkių aprėdalų, mokykloms i 
Įrankiai, saldainiai, Cigarai ir tt. 
Priežastis pardavimo patirsite 
vietos.

J. A. Žimančius, 552 W. 18-th * siūlytą kainą.
Chicago, III. važiuoju Lietuvon.

Phone Canal 438 4188 So. Artesian Avė.

gini arba mainysiu ant farmos 
ant kokio biznio.

5757 So. Tumer Avė.

PARDAVIMUI Elgin automobilius 
ant, 6 1920 metų, 5 sėdynių, visai mažai 

j vartotas. Parduosiu už geriausiai pa 
• • Priežastis pardavimo

Sainpeliniai Rakandai.
Vėliausiose madose bus išparduoti 

šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf
fed. Dastatyrnas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 W. 35-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

10 iki 4.

PARSIDUODA RAKANDAI; Gro- 
jiklis Pianas su 125 voleliais pritin
kančiais bile kokiam seno styliaus pia 
nui, kad ir nemokėdamas kiekvienas 
gali ant jo skambinti. Priežastis par
davimo išvažiuoju ant farmos.

802 W. 14-th Place,

PARSIDUODA RAKANDAI
Seklyčios setas, gramafonas, lovos, 

karpetos, valgomojo kamb. setas pe
čius, gardynai ir daug kitokių stubos 
daiktų visus ar po vieną pigiai.

714 W. 30-th st. 2-ros lubos

PARSIDUODA —
Rakandai wholcsale kainomis.
Dresseriai, seklyčios setai, rugsai už 

pusę kainos.
Ateikite pažiūrėti. Tavoras yra nau

jas.
4025 W. 12-th st.

PARSIDUODA labai pigiai beveik 
nauji rakandai. Seklyčios setas, val
gomojo kambario setas, komodos, gra
mafonas ir karpeta*. Kam reikalingi 
rakandai nepraleiskite progos, matyti 
galima kiekvienų dienų 9 vai. vak.

2912 W. 40 pi. 1-mas floras

Vyrų ir Motoru Rubli Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budi) 
jus trumpu laiku išmoksite visu a- 
uialo.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo, designing ir siuvime 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos besimokindamas.

visuose siuvimo skyriuose maš4 
n >s varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku 
riuo laiku, dieuą ar vakarais, pasi 
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patiems daromos sulig mieros 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku 
rios madų knvgos.

MASTER DESIGNING SCHOOl
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, OHTCAGC 
Kampas I.ake St., ant 4-tij lubų.

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. 1617 \Vinchcster Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi- 

rard St.
Vice-Pirm., F. JuozapaviČia,

1547 N. Wood SI.
Iždininkąs, J. Degutis, 3913 Division 

St.
Fin. ra.Št., V. Briedis,

1049 Marshficld Avė. 
rašt., .L Ascilla.
4725 W. 12-th Place, Cicero.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė. 
.L černauskas, 1719 W. North Avė.

Kon

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. nalated, 2407 W. Madinon, , 
1850 N. IVells St.

137 Mokyklos Jungt. Valslijose. i 
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi- I 

mo, Designing bizniui ir na
mams, Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atniokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARzV PATEK, Pirmininkė,

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas,
3833 W. Van Buren St.

Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,
1331 So. Avers Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 
20 N. Ashland Blvd.

Mykolas Kaziunas, kasierius,
3959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

M——M—M——^1 - - — nr-iin n i. -i-jį-

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina St. 

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4435 So AVood St.

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

Finansų Bašt., S. Stankus,
6118 So. Justin St. 

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina Si.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
1)0, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmln, Simonas Bružas, 
Box 344, Melrose Paik, III.

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, III. 

Nut. raštin. Antanas Jusi n.skus, 
1300 St. Charles Avė., Mayvvood, III. 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas, 

Box 681. Mchose Park, III 
Kasierius Franciškus Lapinskas, 

Box 1109, Melrose Park, III
1. Kasos globėjas Mvk. Zankcvičia

Box 842, Melrose Park. III
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Park, III
Maršalka Stanislovas Poška , 

Box 403, Melrose Park. IH 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, 111 
Savo susirinkimus Kn.

Draugystė laiko kas antrą nedčldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet.. 171 —23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

Algirde

st.

st.

St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DE-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Butą, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avc.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. VVallace 

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Pcoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,
3417 So. Emerald Avė.

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St. 

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

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BKOIJŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, I. Gaudutis,
10855 So. State St., Roseland, III.

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avc., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. Wentwortit Av., Boseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Boseląud, III.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP, 
Valdyba 1920 metams.

Lapie, pirm., 12143 Green St.
Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
Andruška, tar. rašt., 

12248 Emerald Avė. 
fin. rašt.,

12039 Union Avė. 
ižd., 722 W. 120 St. 
iždo gjob.,

12048 Union Avė.
A. Mikalauskas, iždo gi., 

859 W. 122
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted St.
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green

K.
K.
J.

A. Statkus,

J. Gruzdis,
J. Riepšas,

ANT PAROAVIMO
Negirdėta proga gauti gražių 

dviem pagyvenimais mūrinį na
mą ir taippat gerai išdirbtą biz
nį. Pirmos klesos knygynas ir Ci
garų krautuve. Namuose naujau 
si įtaisymai, kaip va: visame na
me gazas, geriausi elektros įve
dimai, maudynės abejuose pagy
venimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas 
Grindjs basemente cementinės. 
Garu šildomas visas namas. Su
ros naujosio įtaisymo 1-mas pa
gyvenimų — pirmos klesos kny
gynas ir cigarų krautuvė kam
pas 47-tos ir Wood gatvės Grin- 
dįs muro, durįs ir langai ąžuoli
niai. 2 pagyvenime durįs ir lan
gai taippat ąžuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoju į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ
1757 W. 47 St., Chicago, III.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

St.

PARSIDUODA
Mūrinis namas 2 ir 4 kambarių na

mas yra geram padėjime, naujai sudė
ti toiletai ir vanos galima nupirkti 
su mažai pinigų. Kreipkitės prie sa
vininko:

3219 Lowo Avė
Phone Yaixls 6789

PARSIDUODA du lotai krūvoj ant 
Fairfield Avė. ir 44-tos prie pat lie
tuviškos bažnyčios, gera vieta bile ko
kiam bizniui.-Gatvė cimontuota, van
duo ir gazas įvesta. Mainysiu ant na
mo arba ant kokio bizniaus.

F. STAUTIS
3841 So. Auburn Avė., 

ant 3-ių lubų nuo užpakalio.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
4028 Ąrtesian Avė. 

Beni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, 111. 

Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,
2351 Custer SI. 

Dominik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct., Cicero, 111. 

Antanas Tumavičia, kasierius,
1329 So. 50th Ct., Cicero, III. 

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietij.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.

Juozapas Tukažauskas. Prezidentas 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III.

Ant. Klaini®. Vice-prezidentas
1526 So 49th Ct., Cicero, III 

A. B. Liutkus, Protokolu Raštin.
763 So. Kolniar Avė., Chicago. 111 

Telefonas Van Buren 3005 
Stop. J. Tverijonos, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi paskutinį 

nedėldienj kiekvieną mėnesi, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49111 Avenue.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
’irm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė. 

Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,
P. O. Box 229

’ort. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St.
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 
Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

St.




