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smerkia lenkus
ONE OF THE 
PJLAGUE SPOTS

OF AMERICA.

Niekas nenori karo

Rusai reikalauja Lenkijos 
nusiginklavimo

Rusai tebesiveržia visu frontu lenki joje
LLOYD GEORGE VĖL SMER

KIA LENKIJĄ.

Rusija turinti pilną teisę uždėti 
ant Lenkijos, kaipo ant užpuoli- 
kės, sunkesnius taikos sąlygas, 

vienok pripažįstant Lenkijos 
nepriklausomybę.

LONDONAS, rugp. 10. — 
“Aš vis dar tikiuos taikos,” pa
sako pačioj pradžioj kalbos j 
premieras Lloyd George, kal
bėdamas šiandie atstovu bute 
apie Rusijos-Lenkijos krizų

Atstovų butas buvo kimšti- 
nai prisikimšęs ir buvo didelis 
įtempimas, laukiant įpremiero 
pranešimo apie “karę ar taikę.”

Rusijos sovietų delegatai 
Krasinas ir Kamenev sėdėjo 
publikos galerijoje.

Lloyd George pareiškė, kad 
Lenkijos ataka, Anglijos val
džios nuomone, buvo nepateisi
nama ir kad sovietų valdžia, 
svarstydama taikos sąlygas, tu
ri atsižvelgti į faktus atakos, pa
darytos lenkų ant Rusijos ir 
kad tos atakos buvo padarytos, 
nežiūrint talkininkų persergėji
mo Lenkijai.

Sovietai, sake jis, turi teisę 
reikalauti tokių gvarantijų, ko
kias uždėtų bile kokia kita val
stybė prieš pasikartojimą tokių 
atakų. Betgi butų nepateisina
mu dalyku, jei butų griebtųsi 
atgiežos ir tokio nubaudimo, 
kuris sunaikintų šalies tautinį 
gyvavimą.

“Lenkijos nepriklausomybė 
ir jos gyvavimas, kaipo neprik
lausomos štilio® yra būtina dali
mi budavonės Europos taikos,” 
sakė jis. “Išdalinimas Lenkijos 
butų nevien tik piktadarybe; tai 
butų pavojum ir mes svarstėme 
abu tuos dalykus, kai]>o pama
tą musų politikos.”

Premieras pareiškė, kad vie
natiniu talkininkų politikos tik
slu yra išgauti taiką, pamatu 
nepriklausomybės etnografinei 

Lenkijai. Jis pasakė, kad Hythe 
konferencija sutarė, jog talki
ninkai turi patarti, Lenkijai gau
ti taiką, jei tik tokia nepriklau
somybė yra pripažįstama. Tas 
patarimas tapęs juasiųstas ir so
vietų valdžiai.

Jis nurodė, kad talkininkai 
pasiūlė sovietams, kad jie pas
kelbtų prasidedančią panedėlio 
vidumktyj mūšių paliaubą, bet 
tai tapo nepriimta delei paskir
tos ant seredos Minsko konfe
rencijos. Jis pareiškė, kad bu
vo didelė nuožiūra dideliame 
vilkinime svarstymo apie pa
liaubą.

Jis negalįs suprasti, kodėl, 
jei sovietų valdžia tikrai norė
jusi paliaubos ir taikos tarybų, 
neįlįstatė tarybų dienos sąvaitę 
ar 1*9*dienų ankščiau.

Tęsdamas išdėstymą padary
tų Hythe konferencijoje nuta
rimų, Lloyd George pasakėt

“Jei jie ves tarybas Minske, 
mes nemanome maišyties ir 
suardvti susitarimus, kurie yra 
priimtini lenkams. Tai jų reika
las. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad 
tai reikš taiką.”

Jei Minsko konferencija ne
pavyks dėlto, kad lenkai atsi
sakys priimti sąlygas, kokias 
sovietai gali padiktuoti, atsiž
velgiant į tai, kaip prasidėjo 
konfliktas ir į Lenkijos karinę 
padėtį, tada talkininkai negalės 
remlti Lenkijos. Tečiaus, jei 
bolševikai statys sąlygas, ku
rios grąsins Lenkijos nepriklau
somybei, tada gims kebli padė
tis.

Išdėstydamas sutartą veiki
mą premieras pasakė, kad ne
bus' daroma jokio veikimo, vien 
tik bus remiama kova už Len- 
kjios išlikimą ir nepriklauso
mybę. Talkininkų kareivių nc- 
bus siunčiamja į Lenkiją. Jų ir 
nereikėsią, jei Lenkijos turtai 
bus pilnai suorganizuoti ir ge
rai vedami.
. Sekamu žingsniu bus panau
dojimas ekonominio spaudimo 
ant sovietų Rusijos, ar laivyno 
pageiba ar internacionalui vei
ksniu. Dideli sandeliai galės bū
ti pasiųsti Lenkijon, jei talki
ninkai matys reikalą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

NIEKAS NENORI NAUJO 
KARO.

Visiems karai atsibodėję ir ne- 
siskubijna gelbėti lenkus.

LONDONAS, rūgp. 10. — 
Anglija pergyvena dabar dide
lio rūpesčio dienas delei Len
kijos padėties.

Niekas šioje šalyje nenori įsi- 
belti į naują karą. Netik kad 
Anglija neturi kareivių pasiun-^ 
tonui, bet ir visi gyventojai yra 
atsibodėję karų ir negali pakel
ti. mokesčių naštos.

True translatioB Ulei with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

IŠSKERDĖ JAPONUS.

LONDONAS, rugp. *9. — Iš 
Vladivostoko pranešama, kad 
ten valdžia gavusi žinių, kad 
japonai gyventojai Siberijos 
pajūrio miestelyj Ochotske, 
prie Ochotsko jurų, tapę išsker- 
ti, ir miestelis likęs sudegintas.

Nesideda prie Ameri^o* Darbo 
Federacijos.

CLEVELAND, O., rugp. 9 — 
Garvežių Inžinierių Brolija, ku
ri tūlą laiką atgal buvo pada
vusi aplikaciją įstojimui į Ame
rikos Darbo Federaciją, dabar 
tą aplikaciją atsiėmė. Kodėl ji 
atsiėmė aplikaciją, jds viršinin
kai atsisako aiškinti/

.ir.Si-aĮ.',-. ---- ------------------------------------------------- ... ----

KAS VALDO WEST VIRGINIĄ?
/ ) l* ■ •

Anglių kasyklų savininkų ir privatinių Baldvvin-Feltz detektyvų ginklai yra Wcst Virgi
nijoj vienatiniais valstijos savininkais, įstatymdaviais ir vykintojai! iRiediiuemi^ angliaka
siams, kurie nieko daugiau nereikalauja, kaip tik teisės organizuotis, palikta yra vienatine 
fetiše — mirti nuo kasyklų sąviniukų ir privatinių detektyvų kulkų. Ir jau daug angliakasių
ten žuvo iš tų budelių rankų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 11, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Rusijos mūšių paliau
bos sąlygos

Rusai reikalauja Lenkijos nu
siginklavimo ir sumažinimo ka
riuomenės. Rusai tada pasit

rauksią iš Lenkijos*.

LONDONAS, rugp.10. — Ru
sijos sovietų pasiuntinis Kame
nev šiandie pasiuntė premieru i 
Lloyd George išdėstymą sąlygų, 
kokias sovietų Rusija pastatys 
mūšių paliaubai su Lenkija.

Kaip parodo išdėstymas, 
pirmąja sąlyga yni, kad Lenki
jos armija butų sumažinta iki 
vieno metinio pulko iš 50,000 
kareivių, kartu su armijos ko
manda ir kad “administracijos 
armija” (turbūt stovios spėkos) 
sieks 10,000 kareivių.

Antra, kad Lenkijos armijos 
demobilizacija turi įvykti bėgy
je vieno mėnesio.

Trečia sąlyga yra, kad visi 
ginkiaii, išimant tuos, kurie rei
kalingi nužymėtoms spėkoms, 
turi būti atiduoti sovietų Rusi
jai ir Ukrainai.

4. Visos karo industrijos turi 
luti demobilizuotos.

5. Nė kareivių, nė karo me- 
degos neturi būti atgabenama
š svetur.

6. Volkovistko (Gardino g.), 
Bielostoko ir Pravevo liniją tu
ri būti pilnai pavesta Rusijai 
plirklybiniam susisiekimui su 
Baltija.

7. Šeimynos visų Lenkijos pi
liečių, užmuštų, sužeistų ar ap- 
negalintų kare, turi gauti že
mės dykaL

Iš kitos pusės, sąlygos dėl 
Rusijos yra sekamos:

1. Kartu su Lenkijos demio- 
bilizavimos, RĮuėijos ir Ukrai
nos kareiviai pasitrauks iš Len
kijos.

2. Užsibaigus tomis operaci
joms Skaičiui Rusijos kareivių

THE STATE
ITS LAW-

ITS OVVNERS

Rusijos parubežio linijoj bus 
žymiai sumažintas iki sutartos 
skaitlinės.

3. Mūšių paliaubos linija 
pasiliks status quo, bet ne toliau 
į rytus nuo Anglijos užrubeži- 
nių reikalų minis torio Curzon 
liepos 20 d. nužymėtos linijos. 
Lenkijos armija turi atsitrauk
ti 50 viorslų nuo tos linijos, zo-

I nui tarp tii dviejų linijų pasilie- 
I kant neutraliam.

4. Galutinais nepriklausomos 
i Lenkijos valstybės rubežius eis 
i daugiausia lordo Curzon notos 
' nustatyta linija, bet taipgi bi\
dar duota Lenkijai teritorija j 
rytus Bielostoko ir Cholino 
apygardų.

BADAUJA 48 DIENAS.

P0TSVILLE, Pa., rugp. 10.— 
Jau 48 dienos, kaip kalinis 
Charles Wliilson paskelbė, bada
vimą kalėjime ir nieko nevalgo. 
Jis neišrodo labai suliesėjęs, bet 
jo širdis pradeda vis silpniau 
veikti ir kalėjimo viršininkas 
sako, kad jis nė kiek nenusiste
bės, jei Wilson mirs už 24 va
landų.

Valdžia nutarusi nepaisyti į 
kalinio reikalavimus1 ir bus leis
ta numirti jam iš bado, jei jis 
savanoriai nepradės valgyti. 
Esą savanoris mirimas iš ha- 

C

do yra legalis.

PINIGU KURSAS.
VAKAR, rugp. 10 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Apglijos 1 svaras ................... $3.63
Austrijos 100 kronų ............... $0.55
Belgijos už vieną $1 frankų 13.15 
Danų, 100 kronų ................... $15.75
Finų 100 markių ............... $360
Francijos, už $1 ....... frankų 13.87
Italijos, už $1 ............... lirų 19.25
Lietuvos 100 auksinų .....  $2.20

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; Jų kursas toks-pat 
kaip Vakietijos markių). <

Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $33.00
Norvegų 100 kronų............... $15.25
šveicarų, už $1 ............ frankų 6.00
švedų 100 kronų .$2.65 
Vokiečių 100 markių $2.20 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1920 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Turkija pasirašė tai
kos sutartį

Serbija ir Hedjaz nedalyvavo 
prie pasirašymo.

SEVRES, Francijoj, rugp 9. 
— Taikos sutartis su Turkija 
tapo pasirašyta čia 4:08 vai. šia 
ndie po pietų.

Už Turkiją pirmiausia pasira
šė gcn. Hammid Paša.

Francijos premieras Millc- 
rand pirmininkavo ceremonij
ai. Trims Turkijos atstovams 
pasirašius, padėjo savo para

šus id talkininkai. Paskiausia 
l pasirašė Gnaikija ir Italija. Dvi 
šalįs —Serbija ir Hedjaz, nepa
sirašė po sutartini ir visai nebu 
vo atstovaujamos.

Trįs dokumentai buvo pasi
rašyti — pati sutartis, Italijos- 
Graikijos) protokolas apie Mažą
ją Aziją ir zonai įtekmių.

DU KUNIGAI UŽMUŠTI 
ŽAIBO.

LAPORTE, Ind., rugp. 9. — 
Evangelistas kun. John Tim- 

ber laikydamas pamokslą me
todistų “misijose” šėtroje 
Springville, netoli nuo čia, ar- 
tinanties audrai, paklausė susi
rinkusiųjų: “Jei žaibas užgautų 
šią šėtrą šiąnakt, kiek iš jūsų 
būtumėt prisirengę mirti ” Vos 
spėjo tai pasakyti, kaip tikrai 
žaibas trenkė į šėtrą, užmušda
mas du kunigus, smarkiai apde
gindamas kyn. Timber ir pri
trenkdamas du klausytojus.

VILLA PASIDAVĖ .
SAN PEDRO, Cochuila, rug. 

9. Francisco Vilki su buriu 
savo pasekėjų atėjo panedėlyje 
į San Pcdro ir pasidavė de le 
Huertos valdžiai, jau pirmiau 
sutartomis sąlygomis. Miestelio 
gyventojai triukšmingai Vil’ą 
pasitiko. Ą

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 11/1920
as requlre<l by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos darbininkai 
priešinsis karui

Grąsina paskelbti visuotiną 
streiką, kad neprileidus prie 

naujo karo su Rusija.

LONDONAS, rugp. 9. — Ka
las tarp talkininkų ir sovietų 
Rusijos už Lenkiją butų “nepa
kenčiama piktadarybė prieš 
žmoniją” ir Anglijos darbinin
kai persergėjo valdžią, kad or
ganizuoti darbininkai bus pa
naudoti: atrėmimui tokio karo. 
Toks nuosprendis tapo padary
tas šiandie susirinkime žymiau
sių Anglijos darbininkų vadovų, 
kurie vėliau išleido sekamą pas
kelbimą :

“Konferencija tikrai mano, 

kad yra vedamai prie karo tarp 
talkininkų šalių ir sovietų Ru
sijos klausime Lenkijos ir pa
reiškia, kad toks karas butų ne
pakenčiama piktadarybė prieš 
žmoniją.

“Ji lodei persergėti valdžią, 
kad visa organizuotų dąrbinin- 
kų industrinė spėka bus panau
dota atrėmimui tokio karo.”

Pranešimas pataria visoms 
darbininkų organizacijoms bū
ti prisirengusioms pasiųsti į 
Londoną savo vadovus “instruk 
tuoti savo nariams sudėti] darbo 
įrankius.”

Suvirink imas pmskyrė “vei
kiamąjį komitetą,” kuris ryto 
pasimatys su premieru Lloyd 
George. Konferencija, kuri at
stovavo visu ryšių darbininkus, 
skaitoma, įteikė valdžiai ulti- 
lųąjį.ųų.ą, gj’.ąjsinąųtj tiesioginiu 
veikimu.

Šiandie atstovu bulė laikė 
susirinkimą nepriklausomieji 
liberalai ir priėmė rezoliuciją, 
protestuojančią prieš bile kokią 
intervenciją prieš Rusiją, ar 
tai butų blokada, ar davimas 
kareivių, pinigų ar amunicijos. 
Nepriklausomieji liberalai turi 
atstovų bute apie 30 narių.

Anglijos darbininkai šiandie 
laikė susirinkimus daugelyj 
pramoningi; miestų, ypač Li- 
vcrpool, Glasgow, Manchcster, 
Nottinghain ir Londone ir pro
testavo prieš karą pagelbėji- 
niiiii Lenkijos.

Ypatybė Londono susirinki
me, kuris buvo laikomas Hyde 
Parke, buvo ta, kad jame daly
vavo keli atstovai nuo buvusių
jų kareivių organizacijų.

Keliose susirinkimuose pri
imtose rezoliucijose patariama 
paskelbti generalį streiką viso- 
s|e svarbiausiose organizuotose 
industrijose.

True translation fileu with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1929 
as required by the act of Oct. 6, 1917
138,000 ŽYDŲ UŽMUŠTA UK

RAINOS POGRAMUOSE.

Ukrainoje buvo 637 pogromai. 
120,000 našlaičių neturi prieg- 

laudofc.

LONDONAS, rugp. 8. — Arti 
90 delegatų, atstovaujančių žy
dus 28 šalyse, suvažiavo kar- 
Lsbadc, apsvarstymui problemų, 
liečiančių, pagelbą »ir rekon
strukciją rytines Europos žydų.

N. Temkip, vienas iš žymiau
sių Rusijos žydų vadovų, pra
nešdamas apie dabartinę podė
lį Ukrainoje, davė labai juodą 
paveikslą. Jo vadauvaujamas 
komitetas turi prirodymų, kad 
iki šiol įvyko 568 pogromai, 
kuriuose užmušto 138,000 žydų. 
Į tas skaitlines neįeina 69 pog
romai, kuriuos surengė gen. 
Denikino spėkos.

Daug šimtų tūkstančių žydų 
stačiai badauja, o daugiau kaip 
120,000 našlaičių neturi prieg
laudos.

Persijoj įsisteigė 
respublika?

Persijos šachas abdiktavęs, sa
ko nepatvirtinta žinia.

PARYŽIUS, rugp. 9. — Echo 
de Paris šiamlie gavo iš Kon
stantinopolio žinią, kad Persi
jos šachas abdiktavęs (pasit
raukęs nuo sosto) ir tapusi su
daryta Persijos respublika.

(Ši žinia dar nėra patvirtinta. 
Betgi praridejęs tūlą laiką| atgal 
sukilimas Persijoje nuolat 
plečiasi).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI SIEKIASI UŽDARYTI 
PASKUTINI KELIĄ Į 

DANZIGĄ.

Vis? kas gali, bėga iš Varšavos, 
besiartinant bolševikams.

PARYŽIUS, rugp. 10. — Ru
sai paėmė Ciechanov miestą, 
tuo atkirsdami Varšavos-Dan- 
zigo geležinkelį, pasak žinių iš 
Varšavos.

Varšavos-Danzigo geležinke
liui esant perkirstam, rusai da
bar eina iš šiaurvakirių linkui 
Vislos. Jų tikslas turbut yra 
pereiti upę ir perkirsti paskuti
nį Varšavos susisiekimą su 
Danzigu.

Evakavimo traukiniai apleid
žia Varšavą kas valandą pasku
tine pasilikusia linija į Baltiją, 
per Thorną. Visi traukiniai yra 
baisiausiai prisigrūdę. Visiems 
amerikiečiams, išėmlus tuos, ku 
rie turi svarbių reikalų Varšu
voje, paliepta apleisti nuėsta 
iki seredos nakties, kitaip jų 
pasportai bus atimti. Tai daro
ma, kad neleidus pasportame 
pakliūti į bolševikų rankas.

iMuši^/ kuris turės nuspręsti 
Varšavos likimą, dar neprasidė
jo, pasak vėliausių pasiekusių 
žinių, bet abii pusės renka spė
kas galutinam mūšiui.

Gen. Hallerio naujai sudaryta 
armija laiko stiprias pozicijas 
ant Narevo ir Bugo upių, kur • 
armija gali sustabdyti stipresnį 
priešą, kaip jau pasirodė 1807 
m. Napoleono kampanijoj ir 
laike rusų-lenkų karo 1831 m.

Rusai perėjo Narevo upę.

LONDONAS, rugp. 10. — 
Nors- Maskva praneša apie nau
jus paėjimus šiaurėje nuo Var
šuvos, ji nepatvirtina, kad jos 
kavalerija uždarė Varšavos- 
Danzigo koridorių. Maskvos 
pranešimas saiko:

perėjome Narevo upę 
ir užėmcm *-■ priemiesčius 
Bozan tvirtovės. Mes už- 
emėm Ostrolenkos tvirtovę. 
Pietryčiuos mes paėmėm Pliat- 
rovo. Mes paėjome 10 mylių į 
vakarus nuo Bugo upės.”

Karo ministeris pasitraukė'.
VAILŠAVA, rugp. 10. — Len

kijos karo ministeris gen. Lesz- 
niewaki rezignavo ir jo vietą 
užėmė gen. Solno(kowski.

Tru$ translation iUad wiXh the post- 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
RUSIJOS PASIUNTINIS VYK

STA BERUNAN..
BERLINAS, rugp. 10. — Vo

kietijos valdžia su dideliu įdo- 
inum|u laukia atvykstant į čia 
iš Maskvos sovietų pasiuntinio 
į Vokietiją Wigdor Kopp. Tiki- 
mąsi, kad jis atvyks pėtnyčioje 
ar subatoje.

Yra žinoma, kad jis atsiveža 
Jalui svarbių pranešimų ir gal
būt istorinių nuosprendžių so
vietų valdžios. Su jo sugrįžimu 
į Berlinę, geriau paaiškės Rusi
jos ir Vokietijos santikiai ir 
viskaą nurodo, kad jie pereit į 
visai naują laipsnį.



KAtijrmos. cnraga, m. Sereda, Rugp. 11 d., 1920.
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rhicagoje — palto:

Metanas _ ___ ______ _
Pusei metų______
Trinas mėnesiams
Dviem mėnesiams ..1.75 
Vienam mėnesiui - , - 1.0(

Chicagoje — per nožlotojoa#
Viena kopija  __________—. 03
Savaitei_____ ___-_________ — 18
Mėnesiui ........ , —- --------- 76

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoj, 
paštui

Metams________ ___ ___ —$7.00
Pusei meti]------- ------- --------- 4.00’
Trumą mėnesiams--------------------2.0C
Dviem mėnesiams ___   ._..1.5(
Vienam mėnesiui ... ....................... .75

Lietuvon ir kitur uisicniuoMi
i (Atpiginta)

Metams ________ ______— $8.(U
Pusei metų------------------ - ------- 4.50
Trims mėnesiams--------------- 2.25

Pinigus reikia siųst palto Mouey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Del amerikiečių grįži
mo Lietuvon.

[Nuo musų bendradarbio Kaune].
Kaunas, VII. 12.

Pastaruoju laiku pus lobia mas 
žynius Amerikos lietuvių grįži
mas. Vieni jų grįžta, kad at
lankius savo gimines, kiti su 
ti«m tikrais Amerikos lietuvių 
kooperacijų įgaliavimais, kad 
(ištyrus Lietuvoje dalykų stovį 
ir pradėjus vienos ar kitos rų- 
šies biznį.

Lietuvoje sumanysi prasila- 
> vinę ir su tani tikra gyvenimo 
praktika žmonės lobai.reikalin
gi. 'Vistick, kur jie apsislinks 
sau gyvenimo vietų, jie bus 
mums reikalingi savo patyri
mais. Jie gali įnešti musų gy
veniniai! nemaža kultūros ir gy 
v tuno, f k reikalinga, kad grįž
tantieji prisitaikytų prie musų 
apystovų, gautų tinkamo darbo 
ir nevengtų jo dirbti. Dabar Lie
tuvoje veik viskas statosi senais 
rusų pamiltais; seni rusų įpro
čiai skverbiasi iš visur. Jei 
tiems pamatams ir įpročiams 
butų statomi kiti įpročiai, man 
rodos, jie taipgi greit prigytų, 
nes neturime nusistovėjusių ir 
suakmenėjusią formų — viskas 
dar yra formavimosi studijoje, 
todėl greit pakeičiama ir pa
mainoma.

Svarbia ilsis bene iš visų da
lykų bus prisitaikymas prie nau 
jų Lietuvos apystovų.

Amerikos lietuviams, neturint 
.tinkamos informacijos apie da
lykų stovį Lietuvoje, viskas iš
rodo kitokioje šviesoje. Kiek
vienas. iš tų žinių kokias turite 
id IJe.t, savaip vaizduojąs da
lykų stovį, savaip prisistato pa
dėtį ir savaip mano grįžęs įsi
kurti. Tai jnu žinomas apsirciš 
kinias, kad gyvenimo realybė 
niekur nealat'nka musų įsivaiz- 
dinimams. Šie žmonės, kurie 
dešimtis ar daugiau melų atgal 
veržėsi iš Lietuvos Amerikon, 
savotišku bildu buvo įsivaizdinę 
Amerikos gyvenimų, bet kuo
met nuvyko tenai, Amerikos 
gyvenimo tikrenybe pasirodė 
visai kitokia. Daug prisiėjo pa
kelti vargo, kad prisitaikius, pa 
žirnis vietos apystova>.

Tas pats gali atsilikti ir da
bar su grįžtančiais iš Amerikos. 
Visuomet reiki?* skaityt' s su tuo, 
kad sugrįžus prisieis gerokai 
padirbėt., ir lik tuomet paaiškės 
Lietuvos tikrenybe.

Visai nenoriu grjžlančiųjų su 
laikyti mio grįžimo savo kraš- 
tan, tik perspėju, kad negyven
tu iliuzijomis, kad skaitytus) su 
iį;\ .... . I ' i \ • < . • , 

imai baisų karo motų ir žiaurių 
vokiečių okupacijų, pergyvenusi 
tas okupacijos ne vienų kertą 
žinoma, nėra susitvarkiusi ir 
laukia žmonių, kurie savo pro
tų ir nusimanymų atiduos ltam 
tvarkymo darbui.

Dirbo gi turime užtektinai. 
Paimkime tokį pavyzdį 'kad 
grįžęs tiš Amerikos susipratęs 
darbininkas ir apsigyvenęs kur 
nors kaime, pradės įdomauti ir 
jieškoti sau darbo. Pirmiausia 
jis gali prisidėti prie darbo vie
tos savivnldybės įstaigose; gali 
padėti tvarkyti valsčiaus reika
lus. Jei tai nepatiktų, gali da
lyvauti vietos koperatyvo gyve
nime, kultūros, švietimo drau
gijoje, profesinėje darbininkų 
sąjungoje, ir 1.1., žodžiu, Visuo
meninio darbo kiek tik nori. 
Yra Liet, kampų, kur nėra nei 
vieno daugiau ar mažiau nusi
manančio žmogaus, — tokiose 
vietose in|t ei ^gentinis žmogus 
bus didžiausia turtas.

Tų patį turime ir miestuose. 
Žodžiu sakant, dabo yra daug, 
reikalinga tik pažinti vietos sų- 
lygtM, patyrinėti jos, ir tuomet 
neapsidirbsi darbais. • I

Dar viena labai svarbų dalyku 
turi atlikti grįžusieji Lietuvon 
amerikiečiai, — jie turi čionai 
susiorganizuoti. Sakysime nors 
ir toks reikalas: Sugrįžo žmogus 
iš Amerikos ir jieško pirktis 
namų, žemės, ar ko kita. Nieks 
tokiam pirkikui jokių nurody
mų neduoda ir prisieina jąpi 
klampinėti po visas įstaigas, ty
rinėti ir klausinėlis. Čionai gi 
žmonės užimti, neturi laiko ir 
(ligi nemoka kaip reikiant pa
tarnauti sugrįžusiam. Jei patys 
grįžusieji sudarytų savo biurų 
(ofisų), kur tokios žinios butų 
renkamos ir teikiamos, kiek lai 
palengvėtų darbas, kiek sutau
pytų slinkiai uždirbto skatiko. 
Nevisi grįžtantieji priguli prie 
“Prekybos draugijos” ar prie 
“Lietuvos Atstntymp Bendro
vės”, kurios Kaune turi savo į- 
staigas. Tiems pavieniems žmo
nėms labai ir labai yra reikalin
gos informacijos ir, žinoma, or 
ganizaeija čionai-pat Lietuvoje; 
kikėp juos gali ir apgauti ir be
galo išvarginti.

Kaune šiuo reikalu vietos grį
žusieji iš Amerikos lietuviai ta
rėsi. Bet mažai tartis, reikalin
gi'* tuojaus griebtis darbo. Per
kėlimas iš Amerikos grįžlančių- 
jų, jų kelionė, jų apsigyvenimas
Lietuvoje turi eiti organizuotu 
keliu. Organizuotas darbas 
duoda tūkstantį kartų gauses
nių vaisių, taigi rongkimės dar 
būdami Amerikoje orgemizuo- 
tai grįžti, organizuotai stoti dar 
ban sugrįžus Lietuvoje.

Kunigas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

[Federuotoji Presai.
Pittsburgh, Kan. — John L. Le- 
wis, intemacionalės angliakasių 
unijos prezidentas, pareikalavo, 
kad Kansas valstijos angliaka
siai tuoj grįžtų į darbų. Į tų rei 
kalavimų Alexander IIowatt, 
Kansas angliakasių vadas, davė 
aštriausį atsakymų.

“Jūsų reikaluvimas yra tiesio 
ginis įžeidimas”, skamba Ho- 
watt atsakymas. “Jūsų paikios 
insinuacijos, kad aš šiuo laiku 
paskelbiau streikų, neturi nė 
krislelio tiesos ir yra tokios jau 
vertės, kaip ir kiti jūsų pareiš
kimai.

“Jeigu pereitų 'žiemų jus bū
tute taip jau grieštai stoję už 
kasyklų savininkų reikalus, tai 
Illinois ir Indianos angliaka
siams nebūtų reikėję dabar mes 
Ii darbų, kad iškovojus didesnio 
mokesnio.

“Jus kalbate apie demagogus. 
Aš nepažįstu didesnio demago
go kai jus. Aš esu pasirengęs 
palyginti savo veikimo rekordų 
su jūsiškiu bite valandų. Jūsų 
telegramai yra baikštus įžeidi
mas, į kurį nei vienas save ger
biąs žmogus neatkreips domės. 
Aš tos telegramos nė kiek nepai 
sau. Jūsų grųsinimas pašalinti 
mane iš užėmamo urėdo nedaro 
į mani jokios įtaikos”.

[Federuotoji Presai.
London (Anglijai, liepos 29 

d. — Anglijos darbininkų dele
gatai apleido Londonu ir išvyko 
į Genevų, kad dalyvavus Antro
jo Internacionalo kongrese.

Delegatai, atstovaujantys Pro 
f usnių Sujungti Kongresų ir'Fa- 
bian Society, yra šie W. H. Hut- 
chinision, Bomsey McDonald, 
Sidney Welb, A. G. Cameron 
Tom Shavv, M. P., Neil Maciau, 
M. P., W. Jowett, W. Adamson, 
M. P., Will Tliornc, M. P. J. H. 
Thomas, \M. P. Harry Gosing, 
p-lė Siisan Lavvrencc, p-ni Ilar- 
rison Bell, p-ni Mary Macart- 
bur ir p-ni Webb.

Rymas (Italija). — Parėmi
mui geležinkeliečių liko paskelb 
tas nacionalinis gatvekarių strei 
kas. Visuose .didesniuose mies
tuose sustabdyta gatvekarių 
vaikščiojimas. •

Elektrikininkai ir-gi stengiasi 
paskelbti generalinį streikų. 

Kaipo perspėjimas publikai, — 
buvo sustabdymas elektros švie 
sos vienai valandai kai-kuriuo- 
se miestuose. Ryme nuo 10 iki 
U valandos vakaro nebuvo jo
kios šviesos. Generalinė Profe
sinių Sąjungų Taryba laiko kon 
ferencijų tuo klausimu.

I

Christiania (Norvegija). — 
Christianijoj šiomis dienomins 
įyyko nacionalinis Norvegijos 
Profesinių Sąjungų kongresas, 
kuris atstovavo 150,000 orga
nizuotų darbininkų. Didele bal 
sų didžiuma liko priimta rezo
liucija, reikalaujanti kurti fab
rikų ir dirbtuvių darbininkų ko 
mjitetus, kurie kontroliuotų pro
dukcijų. Produkcijos kontrolių 
vimas busiąs pirmas žingsnis 
link pramonės nacionalizacijos. 
Kongresais taipgi užgyrė nacio
nalizacijos ir demokratingo ša
lies ekonominio gyvenimo tvar
kymo planų, kurį pagamino Nor 
vegijos Darbo Partijas Nacio
nalizacijos Komitetas ir Profe
sinės Sujungęs.

Didele balsų didžiuma liko 
priimta Darbo Partijos platfor
ma, kuri stoja už įvedimą savie 
tą sistemos, proletariato dikta
tūra panaikinimui kapitalistinės 
sistemos.

Kongresas kaip vienu balsu 
nutarė pasiųsti pasveikinimų 
Trečiojo Internacionalo Kongrc 
sui Maskvpj. Nutarta taipgi 
siųsti Maskvon Alfred Madsen, 
kaipo savo atstovų.

True translation filed with the post- 
naaster at Chicago, III., Aug. 11, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Nauja karo liepsna 
plečiasi.

. W. N. Ewer
[Federuotoji Presą].

London, rugp. 5. —Rusų-Len- 
kų karo padėtis pasidarė labai 
opi. Anglijos diplomatai despe 
ratingai bando sustabdyti sovie
tų armijų briovimąsi į Lenkiją. 
Nuolhtinis Lenkijos armijų besi 
traukimas neduoda jokios vil
ties išgelbėti Varšuvą.

Kas nors reikia daryti. Todėl 
Downing slryčio užsienių reika
lų ofisas, kur sėdi seni žmonės, 
formalingai prigrųsino paskelbti 
Rusijai karų, jei raudonosios ar
mijos nepaliaus puolusios Len
kiją net pirm padarymo musių 
paliaubos. Tų ultimatumų į- 

teikė ministeris pirmininkas 
Lloyd George ir jo bendrai Ru
sijos sovietų komisionieriams— 
Kamenevui, Krassinui ir Kliško 

♦—po trijų valandų konferenci
jos.

Iš visko matosi, kad Anglija 
yra pasirengusi kariauti, nors 
ji vargiai siųs kareivių. Vieloj 
to, ji siūlo Francijai siųsti ka
reivius, kuomet Anglija duos sa 
vo oficierių, amunicijas ir pi
nigų. Labai galiiųa, kad bus pa 
pmšyta pagalbos iš Amerikos.

Lloyd George pareiškė Rusi
jos delegatams, kad talkininkai 
paskelbi Sovietų Rusijai karų, 
atnaujins blokada ir teiks viso
kios paramos Lenkijai, jei rau
donosios armijos nebus ištrauk
tos iki etnografinio rnbežiaus, 
nelaukiant pasirašymo mūšių 
paliaubos.

Manoma, kad tas nusistaty
mas priešinasi vakarykščiam 
ministerių kabineto nutarimui. 
Karo ministeris Winston Churc- 
hįll, mažumos vadus, stojo už 
tai, kad Rusijai butų tuoj pa
skelbtas karas. Bet, kaip prane
šimai sako, Lloyd George ir Bo- 
nar Law, kurie stoja už darymų 
taikos su Maskva, jmėme viršų. 
Juodu norinčiu išgelbėti Lenki
ja taiklu budu, suteikiant Rusi
jai laisvą vaizbą.

Jei Anglija formaliniai pa
skelbs Rusijai karų, lai tas bus 
padaryta tuo pretekstu, kad ru
sai pertraukė Basanavičių tary
bas su lenkais tuo tikslu, kad 
turėjus laiko užimti Varšavą?

Tas tvirtinimas, kurį ja,u ban 
domu kuoplaučiausia paskleisti, 
yra grynas melas.

Faktas yra tas, kad rusai pa
siūlė lenkams daryti taikos su
tartį ijr nųišių paliaubų vienu 
ir tuo pačiu laiku. Visos Mask
vos valdžios notos tatai aiškiai 
pabriežė.

Prisilaikant talkininkų ins
trukcijų, lenkai turėjo vesti tai
kos tarybas. Kadangi Varšuvos, 
džingos nė kiek neslepia, kad 
m'ušių paliaubą jie nori panau
doti armijų reorganizacijai nau
jam karui, o ne padarymui tai
kos, tai suprantama, kodėl Ru
sija pareikalavo, kad mūšių pa
liaubos derybos butų surištos 
su nustatymu taikos išlygų.

Kuomet lenkų atstovui atvyko 
į Baranovičių, tai rusai savo 
nusistebėjimui sužinojo, kad 
lenkai turi įgaltojimo daryti tik 
mūšių paliaubos sutartį, o ne 
taiką. Rusai patarė lenkams 
tuoj susinešti su Varšava, kad 
gavus įgaliojimo vesti taikos 
derybas. Bet lenkai kategorin- 
gai atsisakė tatai padaryti, pa- 
reikšdnmji, kad jie grįžta į Var
šuvą. Tuo budu ir liko pertrauk 
tos derybos.

Iš to aišku, kad lenkai per
traukė dčrybas, tikėdamies gau
ti iš talkininkų paspirties karo 
tęsimui. Tas karo sąmokslas, 
matoma, buvo talkininkų padik
tuotas.

Pabrieždamas labai opių pa
dėtį, darbininkų dienraštis “Lon 
don Daily Ilerald” pėrispejo dar 
bininkus, kad šio karo liepsna 
gali vėl apimti visų Europą. Jis 
ragina organizuotus darbinin
kus stvertis ūmaus veikimo, 
kad išgelbėjus šalį nuo naujo 
karo. Darbininkai turi perspė 
ti valdžių — ir tų perspėjimų 
vykdinti gyveniman, —v kad nė 
vienas žmogus ir nė joki's gink
las nebūtų pasiųsta Lenkijos pa 
ramiai.

Dedamu naujų pastangų, kad 
diskreditavus Sovietų Rusiją. 
Pavyzdžiui “London Tjmes” į- 
dėjo savo korespondento pasa
kų apie tai, buk Rusija padariu
si su Vokietija slaptų sutartį 
kas-link Lenkijos. Girdi, ta su
tartis buvusi padaryta keliomis 
savaitėmis ankščiau lenkų puo-/ 
limd Rusijos. Korespondentas 
tvirtina, kad jis gavęs tekstų Iš 
“patikėtinų šaltinių”.

Skaitytoju Balsai
išreikštas štame skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako.}

“ŠKOTIEČIAI IR AMERIKIE
ČIAI”.

Tokiu antgalviu straipsnyje 
tūlas Dėdelė “Laisvės” 168 
nu m. ainųiinuoja ir skatina sa
vo draugiUHkomunistus imti pa
vyzdį iš školiečių darbininkų 
šelpime Lietuvos darbininkų. 
Jis taipjau nurodo, kad školie- 
čiai jau turi tam tikslui surin
kę 18 svarų sterlingų. Jis sako, 
kad škotiečiai dėlto pralenkė ta
me dalyke amerikiečius, kad 
škotiečiai mokų geriau “orien- 
tuotiejį komunistinės politikos 
praktikos uždaviniuose, negu 
tūli yiršbolšcvikai Amerikoje”. 
Reikia pasakyti, kad tuo Dėdelė 
skaudžiai kerta per ausį tū
liems “moksliniame komunis
tams”. Jis taipjau prielankiai 
atsineša ir į poros “Laisves” 
bendradarbių mintis, kuriuodu 
ne taii) senai išsireiškė už šelpi

mą Lietuvos darbininkų, bet ku 
rie nesusilaukų iš savo draugų 
pritarimo. Dėdt'le nurodo ir prie 
žastį tokiam šaltam jų priėmi
mui. Būtent, “kuomet centre 
prailčtn tasai klausimas svarsty 
t i, lai svarstymais užsibaigė tuo, 
kad tūli menko proto, bet ilgo 
liežuvio draugai paleido paska
las, buk to fondo nori tik keli 
inteligentai, kuriems rupi sve
timais pinigais nuvykti Lietu
von. Sumanymas tuo budu ati
dėtas į šalį.” Taigi sulig Dūde
lės išeina, kad centras skaitosi 
su “menko proto, bet ilgo liežu
vio draugais”. Apgailėtinas te
kis centras!
• X ♦ .

Reikia pasakyti, kad kada 
‘Ujaisvėju” pasirodė viršminėti 
du straipsniai, raginairtįs Ame
rikos darbininkus remti Lietu
vos darbininkus, aš juos pasiti
kau su ilidcliu džiaugsmu, taip 
kaip ir Dėdelės žodžius, kuriais 
jis kerta į ausį “menko proto, 
bet ilgo liežuvio draugams”. Te- 
čiiaiis reikia pastebėti, kad kada 
“Laisvėje” tilpo tie straipsniai, 
tai nenoromis kįlo klausimas: 
kaij) tokie straipsniai galėjo ras 
Ii sau vietos “Laisvėje”? Juk 
kas tik neagituoja už “Laisves” 
Įiopicros fondų ir nmūkauja į 
jį, tas yra darbininkų priešas, 
biaurybė iri t.t. Čia tai paminiu 
todėl, kad Dūdelė suprastų, kas 
išauklėjo tuos “menko proto ir 
ilgo liežuvio draugus”, su ku
riais irį centras turi skaitytiem

Bėda musų komunistų vado
vams, kad ant jų pačių išauklė
tų pasekėjų prisieina įskųsties. 
Ką komunistai sėjo, tų dabar 
jie pjauja.—laisvės Mylėtojas.

Iš įvairių Sričių.
Užvaisinimas krašto sunaikin

to vulkano išsiveržimu. 1883 
melais) vulkanas visai sunaiki
no vaisingą pirma salą Krako- 
loa. Derlingi pirmiau jos plo
tai buvo paversti nevaisingais 
lyrctis. Neliko beveik nė--jokių 
augmenų: juos ir jų sėklas iš
naikino vulkano ugnis. Bet vai
singa žem.ė neilgai pasilieka be 
vaisių, ji atgyja ir vaisius iš
duoda. Tas atsitiko ir su Kraka 
toai sale, kurią vulkanas buvo 
pavertęs (lykinėmis, ir tirinėto- 
jai turėjo progos pamatyti jos 
atgijimą. Kartu su augmenimis 
čia buvo žuvę ir visi salos gy
ventojai, kurių buvo apie 30 
tūkstančių.✓ Taigi ant tos sa
los buvo kaij) ir svieto pabaiga 
Bet laikui bėgant sala pradėjo 
atgyti. Per trejus metus po iš
naikinimo nebuvo kitokių aug- 
inienų kaip algos, diatomeos, 
bakterijos ir kiloki \žemiausio 
skyriaus augalai, kurie nuo pa
jūrių iki kalno viršaus užėmė 
visą salos paviršį, ir teikė už- 
klodalą, kai]) kad samanos mu
sų giriose augšlesniems augme
nims, kurių sėklas sugabeno į 
pajūrius vilnys, o toliau nuo jū
rių — vėjas. Pirmiausiai atsi
rado samanos ir paparčiai, pas
kui žyd'inlįs ir išduodantįs sėk
las augmenys. Praslinkus dvi
dešimt penkiems metams buvo 
jfin ant salos 140 visokių klesų 
augmenų, buvo jt»u ir mažų 
medelių', krūmų, paimu ir figų. 
Augmenys didėjo ir medžiai la
po dideli.

Tai]) jau buvo su atsiradimu 
augštesnių rųšių augmenų ant 
iškilusio iš vandens žemės dug
no, tik tas, iki atsiradimo med
žių ir žydinčių augmenų ėjo la
bai palengva, nes tokių augme
nų nei sėklų nebuvo, jų ne vėjas 
nė Ivinys iš niekur atnešti ne
galėjo, nes jų niekur ant žemės 
nebuvo. Sėklos galinčios naujų 
augmenį išduoti turėjo iiš že
mesnių augmenų išsidirbti, o 

tam reikėjo ilgo laiko, daug il
gesnio, negu vėjui iar vilnims ai 
gabenti sėklų iš kokio nors kad 
ir toli’miiitįsio krašto. Kuomet 
vėjui ar vilnims t »1 gabent i kitur 
esančias augmenų sėklas ir ki
tur esančias augmenis priveis
ti užima metus ar keletą metų, 
lai išsidirbti sėkloms iš žemes
nių augmenų reik:a jau ne de
šimtmečių, dagi ne šimtmečių, 
bet daugelio tūkstančių metų, 
taigi kur-kas ilgesnio laiko nc- 

gu atgaivinimui vulkano ač ko
kios kitos didelės nelaimės iš
naikinto krašto. — L. šernas

Ai
P. Motfečius^ Watcribury, 

Gonn., atsiuntė mums čekiu 35 
dolerius aukų, kurias jis pa

skirsto šiai]>:

Ličiu vos Soc.-Demokra-
Xam.y ............................. $10.00

Am. Socialstų Partijos 
rinkimų kampanijai .. $10.00

Jovarui ..................... $5.(X)
J. Perkūnui .............  $5.00
L.S.S. Centro reikalams $5.00

Viso $ 35.00
Aukos bus pasiųstos sulig jų 

paskirstymu. — N-nų Red.

LIETUVIAI AOIHTORIUM
NEPAPRASTAI PUIKUS

MUZIKAMS PROGRA
MAS UŽTIKRINTAS.

Ponai Pocius ir Pocienė 
su kitais gabiais artistais iš
pildys muzikalę dalį progra- 
mo lietuvių muzikališkoj iš
kilmėj Auditorfum teatre, 
Nedėlios vakare, Rugpiučio 
15-tą, paminėjimui atgavi
mo Lietuvos sostapilės Vil
niaus. Ponas Pocius daro 
ypatingas pastangas pada- 
ryti/vakarą vieną iš puikiau
sių iš muzikalško atžvlgio. 
Ponai Pociai da niekad pub
likos nesuviliojo, todėl ir ŠĮ 
kartą pripildys musų ištroš
kusias širdeles dailiomis dai
nelėmis. Idant užsitikrinti 
geresnę vietą, pirkite tikie- 
tus iš kalno ir traukite į 
Vilnių—Auditorium teatrą. 
Įžanga: pirmos lubos, ložos 
ir balkanas po $1.10; antras 
ir trečias balkanas po 55c., 
nors imant ir po tris dole
rius nebutii brangu; bet ka
dangi šis vakaras yra ren
giamas ne pelnui, todėl ir 
kainos nepaprastai žemos, 
idant kiekvienam duoti pro
gą dalyvauti vienoje iš did
žiausių lietuvių iškilmių 
Chicagoje. Jeigu liktų koks 
pelnas, tai bus paaukautas 
Lietuvos Raudonajam Kry
žiui. Kur .vienybė, ten galy
bė, kur diduma, ten stipru
ma, todėl būriais traukime 
visi Į Auditorium, kur visi 
vienu balsu šušauksime: 
“Valio, Vilnius jau musų!” 
Musų balso atgarsis pereis 
per visą pasaulį — todėl gi 
vyrai pajudinkime žemę, te
gul žino kas lietuviai yra.

AUKA LIETUVIAMS
Aš matydama, kad lietu

vių scena atsilikus labai to
li nuo kitų tautų, įsteigiu 
Dramos Kursus Dykai. 
(Dramatic Art) lošėjų mo
kyklą. Bus mokinama mimi
kos lošimo gilaus kvėpavi
mo, gramerofkos ir balso nu
šaukime. Nevien kad bus 
mokinama tikrojo scenos 
meno, bet čia pat turint 
Teatrą, bus leidžiama prak
tikuotis lošti. Tuomet bus ga 
Įima daug geriau išmokti pri 
prasti prie publikos ir grei
tai palikti artistais. Moky
tojaus gerai visiems žinoma 
ponia Dundulienė. Kompli- 
mentuoti M. Dundulienę ne
matau reikalo, nes ponia M. 
Dundulienė jau nuo daug 
metų yra žinoma hetik Chi- 
cagos visuomenei, bet ir apie 
linkėję kaipo sumani ir gabi- 
scenos vedėja. Kursų užsire
gistravimas prasidės nuo 6 
iki 21 šio mėnesio (Rugpiu
čio). Norintieji užsiregist
ruoti, kreipkitės: 3548 S. 
Halsted St. ant antrų lubų

Klauskite Misevičiutės. •
m hiiik I—-------- r—į- į—i--Įri—ri—■iinrr

Tclephono Yards 5834

br. P. G. Wiegner
PriCminio valandos nuo 8 iki į 
12 iš ryto h’ nuo 7 iki D v. vak. Į 
3325 So. Halsted SU Chicago/ !

L, L -- - , r.,..

SKAITYK IT-]!? PLATINKIT~
“N A U J 1 E N O S”

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvi* Gydytoja* ir CMrargas 
25 Ea*t W**hinrton St. 
Manhall Fiald Annex 
18th fl. Raima* 1827 

Telephon* Central 8862 
Valando*: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North W**t*rn Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-SpindUliai. Phone Armitaffe 2016 
Rczidencijo* telef. Albnny 8710

Telephone Drovor 5952

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. NecHHomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.I,....... .  , , ,

~DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

k.. . . r--  „....g. 

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

WAUKEGAN
PHARMACY, v

1001) Marion Street, 
Waukegan, UI.

Puritun Salyklo* Sunka sa 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresni gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos 
groseraės, aptiekos dclika- 
tessų krautuves parduoda 
musų tavorą.
30 N. Market St. Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomte: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.
k—>"■■■" I . ...... ..... Į

MEDUS.
Vienintelis augintojas ir pardavėjas 

tyro medaus. Pasiuskit Money orderį 
per paštą arba Expresą, o gausit tie
siog nuo farmos lietuviško medaus. 
Vieną ar kelias Hėkines nuo.svarų 
po $1.85, tokių 10 po $1.75, j^Kių 20 
po $1.65, tokių 50 po $160, Tokių 100 
po $1.55. Nesiųskit bankos Čekių. 
Tąipgi geriausia pirktis famą per 
Amerikos Ūkininko Redakciją. M. Wa- 
įenčius, 119 Washington St., llart, 
Michigan,
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Sveiki
Kūdikiai Padaro

Linksmas
Motinas

Atsakintis i 
turi padaryt kūdikį stipriu ir kuningu. 
Jeigu negali savo kūdikio žindyt, pir
miausia mintis turėtų būt apie

maistas ir gera priežiūra

EAGLEBRAND
Af/LKį

Ęer tris gentkartes motinos vartojo jj 
kuomet jų pačių pienas nebuvo tikęs 
kūdikiui. Beveik kiekvienas kūdikis 
žymiai ir tuoj aus tarpsta kuomet pa
dedamas ant EAGLE BRAND.
Atsakaątumas, saugumas ir ekonomija pa
stato EAGLE BRAND geriausiu vartojimui 
ant stalo ir naminiuose reikaluose. Pirkit 
dėžę šiandien ir naudokit jį kaip pienų ir 
cukrų ir bukit nepriklausomais nuo brangu
mo pieno ir atokumo cukraus. Jis prideda 
malonų skonj kavai, kokai ir šokoladui.
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje ir nesu
valdomas, pasiuskit šiandien kuponą reika
laudama dykai Kūdikių Knygos ir maitini
mo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York 

Insteigta 1857

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jj šiahdicn 

City ..................................
....State.....................  (8) 

Nurodymų Knyga

Mrs.....................................
Street ................................
Kūdikių Gerovės Knyga

MGHOR LINEt

S. S. CALABRIA
Išplaukia Rugpiučio (August) 17,1920 į

HAMBURGĄ IR DANZKiĄ
3-čios klesos kainos

Hamburg ................................... $120.00
Danzig........................................$135.00

Pridedant $5.00 War Tax 
Yra vietinis agentas jūsų mieste arba artymais.

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasimas: pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. <

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasiniosi, plaukų slinkimo 'ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 2
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska-
| nų atsinaujinimo. i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be

i RUFFLES, jei turite pleiskanų. - i
I Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 

galime atsiust jums tiesiog, jgi gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
į markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • |

<~F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New Vark <»—<♦>

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash aiba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuviu Eleklos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

į Rusifes k Turkiškos Įsom 
r 
- 1
P

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

S 3514-16 W. 12th ST.
Arti Lt. Loula Av*. 

CIUCaGO, 1LU

Kas dedasi 
Lietuvoj. 

4 ____ ____________

ZYPLIAI.

Birželio 14 d. atvažiavo iš Au
gustavo į Zyplius žemės Ūkio į- 
galiotinis Butkevičius, ir įsakė 
Zyplių adininiistratoriui neimti 
darbams dvaro darbininkų liuos- 
kumečių ir nemokėti jiems pini
gais. Anot jo, esą brangu mo
kėt po 5 — 6 auks. dienai. Dar
bus, girdi, nudirbs algininkai, o 
ko nevalios, tai nudirbs tie žmo
nės, kurie gavo karvėms ganyk
lų arba pievų. Tokiu budu tie 
dvaro kumečiai, kurie šiandien 
yra paliuosuoti nuo algos, tapo 
paliuosuoti ir nuo dienų darbo 
už pinigus. [“S-d”]

PANEVĖŽYS.

Kiaušinių spekuliacija. Pa- 
nevėžy urnai kiaušiniai išnyko. 
Mažai jų sodiečiai benešą tur
gum Kur jie dabar? “Darbas” 
ir “Lietuva” skatino kaimiečius, 
kad galį kiaušinius brangiau par 
duoti. Ir, matyt, gerai pataisė. 
Kiaušiniai agentams brangiau 
parduodami, užtaigi miesto žmo 
nes už juos dvigubai moka. Kiau 
šiniai gabenami vežimais stotin 
ir važiuoja į Prusus. Tuom ži
noma, ne tiek naudojas, sodie
čiai, kiek perkupČiai — šmukle- 
riai. Del ko taip menkai siena 
dabojama? Gal sodiečiai ir kiek 
viršaus paima iš spekuliantų, 
bet miestų ir miestelių gyvento
jai, biednuomenė, prieglaudos, 
ligoninės, vaikai, netenka svar
baus maisto produkto. J

KYBARTAI, VILKAVIŠKIO A.
Birželio 23 d. čia įvyko Ky

bartų miesto darbininkų profe
sines sąjungos susirinkimas. 
Jau ir seniau čia buvo įkurta, 
profesinė sąjunga, bet valdžiai 
trukdant ji negalėjo veikti. Tai
gi dabar visuotinas darbininkų 
susirinkimas priėmė naujus įsta
tus. Sąjunga turi arti 400 na
rių, nes į sąjungą įstojo ir gel- 
žkelininkų dalis. Gelžkelininkai 
turėjo irgi savo sąjungą, bet ir 
jai daromos įvairios kliūtys. Vir
balio stoties komendantas rei
kalauja iš gelžkelio darbininkų 
parašo, kad jie nestrteikuos. Pui 
kiai bemokąs komendantas aiš
kinti Steigiamojo Seimo priim
tąją konstituciją (§ 16) kur Lie. 
tu vos piliečiams laiduojama 
streikų laisvė. Gal Komendan
tui daugiau reiškia darbininkų 
Išgamos Kalvaičio patarimai 
neg valstybės konstitucija. Bet 
Kybartų darbininkai gerai su
sipratę, ir komendanto konstitu
cijos aiškinimai bei 
gąsdinimai jų darbo 
dys.

Į valdybą išrinkta:
Jurgelaitis,

Kalvaičio 
nesutruk-

U VIA
Gali Važiuoti Lietuvon per Hamburge

Busimi laivų išplaukimai į Hamburgą įvyks

Rugpiučio, 17 d. 18 d. 21 d. ir 24 d
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

. da turi tinkamų vietų
Visi kurie nori važiuoti Lietuvon turi ateiti pas RUSSIAN AMERICAN 

BUREAU konoveikiausiai ir užsisakyti vietą.

Pašportai Lietuviams Vra Išduodami j vieną Dieną
BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 vai. vakaro. Nedėlfomis 

iki 1 vai. po piet.

RUSSIAN - AMERICAN RUREAU
Didysis Ofisas: šaka:

160 North Wells Street, 706 Roosevelt Road,
Chicago, III. Chicago, Ilk

3

Ji

Saugok akių regėjimą

7^1 rl <1

Milašaus- 
kas, Jurgelaitis, šarkauskas, 
Germabas, Danisevičius ir Stan
kevičienė. Į visų profesinių są
jungų suvažiavimą Kaune birže
lio 20 d.: Germanas, Danisevi
čius, Pečaitienė.

[“Sociald.”]

EEMENTIŠKIŲ DVARAS, 
Vilkaviškio apskr.

Birželio 24 d. buvo Ž. U. D. 
Prof. sąjungos visuotinas susi
rink tanias. Atvyko apie 100 na
rių ir keletas svečių. Pirminin
kavo ir pranešimų daro aipie Lie
tuvos prof. sąjungų suvažiavi
mą dr. K. M. Pasakojo, kaip 
valdžia patiko atvykusius j su
važiavimą atstovus: su šarvuo
tais automobiliais, milicija ir 
kareiviais, ir kaip sunku buvo 
gauti leidimą pačiam suvažiavi
mui. Čia padėjo Seimo socd. 
atstovai. Atsidėjus buvo klau
soma apie darbininkų komite
tus, ordinarijas, žemes klausi
mą. Susirinkimas pranešėjui 
vienu balsu pritarė.

Nutarta kreiptis j apskr. vir
šininką, kad tuos darbininkus, 
kurie paskutiniu laiku taikos 
teisėjo ir jo milicijos buvo išmč 
tyli iš dvarų, grąžintų į butus 
per 21 vai. ir atlygintų nuosto
lius.

Be to buvo kalbėta dar orga
nizacijos ir spaudos klausimu. 

—Svečias. [“S-d.”].

Federalės Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 11, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ........ $2.50
LATVIJOS 100 markių ....... $2.50
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 30. nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERAJ.fi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

D. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS ' 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga doma at
kreipiama j vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 
Yards 4317

kus. Vai.: nilo 
Nedeliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

Afi, ALENA KOSTOVSKA/ RODAUSI VISAI PUBLIKAI AKYSE.
Kas mano išgelbėjo nuo varginančių ligų? Salutaras Bitteris. 

Aš per praeitus 4 metus buvau vos'tik gyva. Aš kentėjau nuo neviri- 
nimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt ir suvalgytas 
maistas suteikdavo daug man nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, režimas, gurgimas vidurių. Diegliai suimdavo po .krutino, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negavau pagelbos dėl savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bittcris ir Salutaras Regu- 
latria dėl motorų, pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbti, pa
sidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegaliu 
pažint ir palikau laiminga naudodama Salutaras Bittcris. Kaina $1.25. 
Galima gaut geresnėse, aptiekose, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, prof.

1707 Halsted St., CHICAGO, ILL.
Užlaikome žoles nuo visokių ligų.

ftitą apgarsinimą turėtų perskaityt kiekviena, iškirpt ir pasilikt.

Carter’s Little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PEJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio

ARTER’S
ITTLE

| ĮVESI . DEL ABELNOSŠpilis. j~

„ n • PARTER’S IRON PILLS Reikalaukit tikrojo Grynų Daržovių.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

AKtršlTRKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi renn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St. Chicago, III.
♦ (ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Y

Dr. Ghades Segal
Persikėle į savo naują ofisą, 
pn. 4729 So. Ashland Av. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos nuo 
10 iki 12 rytmetyj, nuo 2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. 
Nedaliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880

DR; M. HERZMAN
Iš KtISIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St;
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telephonai:

Kada kankinies dcl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolia žiūrint — tai 
įeiškia, jog privalote kreipties i 
manę klausti patarimo dėl jūsų a- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausi patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

>801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertč 18-tos gatvės; B^ios lubos

Kambaris 1445-16-17 / 
Viršui PLATT’S aptiekus .
Tėmykite mano parašą.

ValandosfNuo 10 ryto iki 9 vak. 
NedClioiuis nuo 9 ryta iki 12 d.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tpmo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampa* 

Ashland Avė, Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialis gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28“1 nietai < 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
® Telephone Yards 687

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
L< avittt St. Phono Canal 6222. Va
lo adost 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

k
Telefonas Pnllman 856

DR. P4 P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 S. Michigan A v., Roseland 
Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephonc Yards 5032

į Dr, M. Stupnlcki
;l 3107 S. Morgan st. Chicago

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

S

Mes užlaikome viso
kiausių
DEIMANTŲ, BRAN 

GIŲ DAIKTŲ, 
LAIKRODĖLIŲ, 

LAIKRODŽIŲ, OL
SELIO > KAINOMIS.

Viskas 'pritaikyta 
___ lietuviams. Musų kai 

nos yra žemesnės už kitų olselių kai
nas. Maloniai kviečiamo jus ateiti pas 
mus kada tik jums patogu.

PAUL & ADOLPH BRAUDE 
Wholesale Jewelers 

Room 400, Ketvirtas augštas 
Heyworth Bldg. — 29 E. Madison 

Chicago, 111/

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentifitas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A2ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9G93

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

t, t
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2 Tel. Boulevard 2160

Dr. A. J. KARALIUS E
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto g

»

R 3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

St.
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Tol. Yards 6492

AKUSERKA
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
SL, Chicago, III.

Teisinga drabužių 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. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formalini pri
tinkami, ir konservatyvio styliavs, 
$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 ir $65. Mėlyno sorge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tui ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelines $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialiu nupiginimas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Nedeliomis iki 6 vai. vakaro.S. GORDON

1415 So, Halsted St., Chicago, III.

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

DENTISTAS
Męs savo darbą g va rantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, Iii. 

Arti 88-th Street

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Itoselande: 10900 S. Michijjan Are.
Telefonai: l’ullinan 842 ir 3189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel. Yards 723

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1G37 W. 51 st. kamp.Marshficld av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St 

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 SU 

Tel. Prospect 3466

8

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. Nedel. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W* 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

FEDERAJ.fi
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Lietuviu Rateliuose

WESTSIDE
Žinios- žinelės,

West Sieloj dabar daugelis 
kalbasi šitaip:

—Tai ti| Lietuvon nebevažiuo 
ji?

— Ne. Palauksiu, kol Steigia- 
masai Seimas ims dalinti dvaru 
žeines,

— O jeigu jisai nedalins?
— O, well — tada nusipirksiu 

farmą šiame kontre!
—o—

Čia dar užsiliko tūlas senas 
paprotys — iš “senojo kontro“ 
atsigabentas. Tai liežuvavimas, 
šitą “biznį” ytin sėkmingai plė
toja netik musų “mamos”, bet 
ir tūli “tėvai’*, dagi “progresy- 
viški”...

Lyg ir biatiru.

Kažin, ar West Sidėj nebūtų 
galima atgaivinti “komunistų” 
uždusintą L.D.L.D. 45-tą kuo
pą?

Reikėtų pabandyti.

West Side turi savo draugijų 
tarybą. Veiklumo toji West 
Sidės taryba kaipir neparodo. 
A? nebūtų geni, kad ji todėl 
imtų ir prisidėtų prie Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos.

Žinoma, kad butų!
—O—

Dažniau lankykitės j West 
Sidės lietuvių viešąjį knygyną. 
Lankykitės ir remkite ji (savo 
draugijose) taip, kad neužilgo 
jame butų galima rasti visas lie 
tuvių kalba išleistas knygas.

—P—
Dabai7 visur “probišinas”. Bet 

West Sidėj netenka skųstis de! 
stokos “gėrimo su kiku”. Tai 
dėlto, kad musų “mamos” gud
resnės dagi už patį poną “pro- 
bišiną” (kai kurie sako: prolii- 
bicija) ir šaunųjį jo oficerį Dal- 
rymple: jos išmoko pasidaryti 
“munšainą”!

Kaip sakoma, “gyveni žmo
gus ir mokiniesi”. .

—Westsaidietis.

UŽMUŠ® LIETUVĮ.
Lietuvis Chalis Valinskas, 4f 

metų amžiaus. gyvenąs 3136 

Susipažinkite su musų

I < \ .XK A
PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ

DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS Į

Depositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3^>.
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

gams ir pažįstamiems į Lietuvą per trumpą laiką.
Mes turime padarę geriausias komunikacijas su Lie

tuva.
Per musų banką galime pripildyti'Jums aplikacijas dėl 

pasportų ir Jus galite gerai važiuoti į Lietuvą per geriau
sias linijas. -

Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 
geriausiai.

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 
$6,000,000.00.

Ateikite ir susipažinkite su

Dtipositors State Bank
4633—87 So. Ashland Avė., Chicago, III.

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO
šiuomi pranešu visiems lietuviams jog aš perkėliau 

savo įstaigą iš po numerio 2334 So. Oakley Avė. į vi
siems labiau prieinamą ir parankesnę vietą po numeriu 
2116 W. 22 Street, šalę Ulington Teatro.

Perku ir parduodu namus ir lotus ; skolinu pinigus 
ant nuosavybių; apsaugoj u nuo ugnies; parduodu lai
vakortes; siunčiu pinigus Lietuvon; parūpinu paspęr- 
tus; padirbu ir užtvirtinu visokius dokumentus.

Su visokiais reikalais meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo:

JONAS I. BAGDZIUNAS
2116 W. 22 St., tarpe Leavitt ir Hoyne Avė.

Telefonas Canal 2138

Lowe avė., vakar lapo elevato
riaus užmuštas. Michigan Boul- 
dinge, 30 N. Michigan avė. De
vintame triobesio augšte jis 
šveitęs krotas; dirbdamas jis 
tur būt atidarė elevatoriaus šal
to varius ir įkišęs galvą norėjo 
gal pasižiūrėti, kuomet tuo tar
pu lėkdamas žemyn elevatorius 
užkrito ant galvos. Jo kūnas 
nugabenta laidotojo įstaigon 
171 N. Michigan Avė. Valinskas 
palikęs žmoną ir dveja tą vai
kų.

VIETOS~LIET. "SOCIALISTŲ 
DARBUOTE.

Rengia vasaros pramogas.
Pirmą kartą po to, kaip mu

sų organizacija atsikratė “hu- 
busiu žmonių” talkos, vietos 
lietuvių soc. kuopos ir vėl susi
ėjo daiklan. Šį kartą tam .kad 
vasaros pramogų rengus.

Pirmoji bendrai pramoga — 
piknikas rengiama nedėli'oį. 
rugpjūčio 15, p. černausko dar
že. Busią suruošta ytin šaunus 
programas ir šiaip įvairių žais
mių. Be kita, kalbės Naujienų 
redaktorius, d. P. Grigaitis, dai
nuos kelk chorai ir 1.1.

Kadangi visos vietos soc ren
giamos pramogos yra vykusios, 
tai tenka manyti, kad taipjau 
vykusi bus ir pastaroji. Pramo
gą rengia astuonios vietos liet, 
soc. kuopos.— Nepartinis.

Krasa oru iš Chicagos į 
Minneapolį.

Vakar rytą tapo atidaryta 
krasa oru iš Chicagos į Minne
apolį. Pirmas mėginimas bus 
padarytas su specialiai padirb
tu orlaiviu nuo Maywoodo lau
ko. Orlaivis yra aprūpintas 
dviem “Liberty” motorais ir 
galės gabenti apie 1,500 svarų 
laiškų. Pirmas dviejų valandų 
sustojimas padarytas La 
Crosse, kur yra manoma pada
ryti apvaikšeiojimą. eRguliaris 
laiškų neš u jimas tarp Chicagos 
ir Minneapolio prasidės nuo 16 
rugpiuėio.

Plėšikai užpuolė traukinį.
Vakar naktį apie vienuoliktą 

valandą du plėšikai užpuolė 
Pennsylvanijos pasažierinį Irau 
kinį No. 19 varduose ant 58-os 
ir Steward gatvių. Užpuolime
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patarnautojas J. B. Todd liko 
pavojingai pašautas į galvą.

Užpuolimas, sako, buvo pa
darytas buvusių traukinio dar
bininkų su tikslu atkeršyti už 
prašaliu imą jų iš darbo. Plėši
kai pasirodė esą patyrę t re i li
mena i, nes jie sustabdę trauki
nį saugiai pabėgo. Niekas iš pa- 
sažierių neapiplėšta. Todd tapo 
nugabentas į Engehvoodo ligo
ninę. Sako pasveiksiąs.

Norėjo apiplėšti policistą.
Kari Powell, 17 molų vaikė

zas norėjo pasipelnyti. Jis gana 
sėkmingai įstyrašė į namą ant 
3910 Lake Park gatvės, bet pa
taikė į netikrą kambarį, kuria
me butą policisto E. Q. Kurst. 
Nabagas lapo greitai pagautas 
ir pastatytas prieš prisaikintuo- 
sius teisėjus, kur jis prisipaži
no pavogęs beibes Lankutį su 
$5 iš ponios Ši lta Martin namo, 
3953 Michigan gatvės.

Mirė nuo degtinės.
Mechanikas George Vansillo, 

51 metų amžiaus, gyvenantis 
ant 27 S. Sangamon gatvės, ta
po atrastas negyvas automobi
liu j c, Perdone garažiuje, 5308 
Broadway, kur jis dirbo, šalę 
lavono atrasta tris ištuštintos 
bankos naminės degtinės.

Nelaimė su automobiliu.
Edward Moore, 23 metų, nuo 

5501 Woodlown gatvės liko 
užmuštas ir keturios moterįs, 
tarp jų ir jo motina sužeista, 
kuomet automobilius, kuriame 
jie važiavo, tapo sutriuškintas 
tarp dviejų gatvekarių ant W. 
77-os ir Coles gatvių.

Pašto viršininkai tyli.
Chicagos k ra sos klerkai, ku

rie dalyvavo pereitą nedėldienį 
masiniame susirinkime ir paro
doj, kuri buvo surengta kad 
užprotestavus prieš sauvaliavi
mą pašto viršininkų ir užsisto
jus už pašalintus vienuoliką 
darbininkų iš darbo paliepimu 
IM>no Burlesono, nekantriai 
laukė būti pašauktais pasitei
sintų prieš savo viršininkus. 
Vienok, kol-kas, kratos virši
ninkai nedarė jokių prisirengi
mų prie to.

Expreso darbininkams padidino 
algas.

Vakar Su v. Valstijų Raihvay 
Labor Board nutarė padidinti 
algas 85,000 darbininkų Ameri
can Rahvay Express kompani
jos. Algų padidinimas paliečia 
visus eSpreso darbininkus, iš
skyrus 2,500 shopmenų.

Geležinkeliečių ir laivų broli
jos klerkai, prekių krovėjai, 
expreso ir stoties darbininkai 
ir Internationale brolija vežėjų, 
šoferių, stabelmenų ir padėjėjų 
reikalavo $51 į mėnesį pakėli

mo nuo žmogaus. Gi Order of 
Bailway expresmenai ir geležin
kelio expreso vežėjų, šoferių ir 
konduktorių unijta reikalavo 
$31 pakėlimo nuo žmogaus.

J. B. Abbott, vice-prezidentas 
geležinkeliečių ir laivų broli
jos klerkų, prekių krovėjų, ex- 
preso ir stoties darbininkų sa
ko, kad 66,000 darbininkų, kū
rins paliečia algų pakėlimas, 
priklauso tai unijai. Jis sako, 
kad darbininkai atmes šj pake
liniu, jei jis bus žemiau jų rci- 

kalaviinų.

Automobilių vagiliai darbuojasi
Laike paskutinių 24 valandų 

Chieagoj tapo pavogta viso, nei 
mažiau, nei daugiau, 14 auto
mobilių. Policija sako, kad kol- 
kas iš pavogtųjų dar nė vieno 
nepasisekė surasti.

Majoras Dalrymple darbuojasi.
Majoras Dalrymple pradėjo 

nejuokais darbuotis. Vakar jis 
turėjęs geriausio pasisekimo. 
Mat jis su savo “skvadu” pada
rė netikėtą kratą pas Fredrich 
Mann, Ramjbo daržų savininko. 
Girdi, jiems pasisekę, surasti 75 
galionus degtinės, vyno ir šam
pano. Dabar ponas Fredrich 

j Mann ii’ jo sūnus turėsią eiti 
i pasiaiškinti prieš federalinius 
prisaikintuosius teisėjus. Dal- 
rymple grąsina aplankyti visud 
Chicagos daržų savininkus.

NAUJIENOS, Chicago,!!!.

Pranešimai
NAUJIENŲ OFISE

Randasi blankos Socialistų Parti
jos Kampanijos Fondui. Draugai Dar
bininkai, pasistenkite kuodaugiausiai 
tų blankų paimti ir parinkti aukų 
tarpo savo draugų ir pažįstamų.

Bridgeportiečiams. Bendras aliejų 
stočių Lietuvos Laisvės Paskolos bonų 
pardavinėtojų susirinkimas įvyks se- 
redoj, Rugpjūčio 11, 7 vai. vak. šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, į kurį bū
tinai turi atvykti visi paėmę knygu
tes užrašinėjimui L. L. P. bonų. Rei
kės pasitarti dėl tolesnio veikimo, kad 
greičiau galėtumėm baigti mums pas
kirtų kvotą ir kaip prisirengti prie 
sutikimo Lietuvos Missijos, kuri at
važiuos į Chcagą Rugpjiučio 15 d.

Bendra Stočių Valdyba.

Liet. Am. Rūbų Išdirbi mo B-yė ren
gia svarbias Prakalbas, Seredoj, rugp. 
11 d« Jono Žėruolio Svet. 8184 Vin- 
cennes Av. pradžia kaip 7:30 v. v. 
Bendrove gavo Kablegramą iš Lietu
vos nuo B-ves atstovų, todėl yra svar
bu išgirsti kiekvienam lietuviui kalbės 
Dr. A. L. Graičiunas ir Pir. A. Kar- 
sokas*

Kviečia Liet. Am. R. I. B-ve.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu visiems A. M. C. & 

B. W. of N. A. Local 257 nariams, 
kad mes perkėlėme ofisą į Kolumbia 
tivet. prie 48 ir Paulina gat., ant ant
rų lubų. Taigi mėnesinių duoklių ir 
kitais reikalais kreipkitės jau pažy
mėtu antrašu.

Jonas P. Parkauskas.

Pa j ieškojimai
PAJIEŠKAU Vilimo Milkevičiaus, gir 
dėjau gyvena Detroit, Mich. Turiu 
svarbių žinių jam iš Lietuvos.

K. JURŠA,
4423 So. Wood St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Jono Vaitiekūno, iš 
Lietuvos paėjo Vilkmergės apskr., 
Anykščių parap. 9 metai gyveno Dės 
Moines, lo. Norėčiau sueiti, turiu 
svarbų reikalą; malonėkit atsišaukti, 
busiu dėkingas.

ANT. KATAUSKAS, 
1420 S. Union Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Pavilo 
Grevio, sesers Barboros Greiviutės ir 
švogerio Viktorino Bludžiau?. Visi 
Raseinių apskričio, švekšnoš parap. 
ir Benoriškių kaimo. 1914 metais gy
veno Chieagoj, dabar nežinau kur. 
Maloniai meldžiu atsišaukti patįs ar
ba kas juos žino pranešti, nes Anta
nas Greivis tikras brolis nesimatė pei’ 
30 metų; jis norėtų pasimatyti. Mano 
adresas:

A. J. GRAVES,
4570 La Šalie Avė., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU Antanas Matonis iš 
Panevėžio. Gyveno po No. 908 W. 
21-st St., Chieagoj; dabar nežinau 
kur. Malonėkite jis pats atsišaukti 
arba kas kitas pranešti, nes turiu 
pas jį palikęs savo pileitines (Citizen) 
popieras, man labai reikia važiuojant 
Lietuvon.

Graf Stanislaw J. Korsak ONZE 
Impolitow Filipowicz Pasziauszkas.

(1358 Miller str.

JIEŠKO DARBO

REIKALAUJU darbo už šoferį 
(chauffeur) prie privatjškų šeimynų 
arba prie visokių biznių, kaip tai: 
bučemių, grosernių ir kitokių. Tu
riu keturiiĮ metų patyrimą. Kam to- 
kis šoferis reikalingas, kreipkitės į 

JOHN DAVNIS,
1625 Keenan St., Chicago, III. 

Tel. Armitage 10100.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Išsirandavoja puikus kambarys dėl 

vedusios poros. Kambarys yra švarus, 
garu apšildomas; telefonas ir maudy
nės. Cicero apielinkėj.

1938 So. 49 Court, 
Cicero, III.
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REIKIA DARBININKŲ
"7 MOTERŲ

REIKIA — ASSEMBLERKŲ
Jauną moterų assemblinimo 

darbui. Lengvas benčinis darbas, 
kurį galima atlikti sėdint, iš- 
mokti greitai ir padaryti gerus 
pinigus nuo pat pradžios. Atsi- 

šaukit bile dieną prieš 4 po pie
tų, arba tarpe 6 ir 8:30 Utarnin- 
ko ir Ketvergo vakarais.
WESTERN ELECTRIC C0„ Ine.

48-th Avė. & 24-th St.

REIKALAUJU
VAITERKOS

Turi būti patyrusi tame 
darbe.

Wm. JUSAS
3305 So. Halsted St

I
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REIKIA Moterų lengvam dirbtuves 

darbui. Gera Mokestis.

Pullman Couch Company, 
38-th and Ashland rAve.

Sereda, Rugp. 11 d., 1920.^

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI N AMAI-ŽEMĖ
MOTERŲ

REIKIA —

COIL WINDERS

Lengvas, čystas darbas ir pri
traukianti mokestis. Merginos 
dabar čia dirbančios aplamai yra 
išdirbę tris metus. Juo ilgiau jos 
čia dirba, tuo geriau joms patin
ka. Pradinė mokestis yra $19.45 
dieninėms ir $21.45 naktinėms, 
šios mokestįs yra gvarantuoja- 
mos mokinanties, bet galite pa
daryti daugiau dirbant nuo štu- 
kių. Atsišaukite į musų ofisą bi 
le dieną pirm 4 vai. po piet., arba 
tarpe 6 ir 8:30 valandų vakare 1 
utarninke ir ketverge.
WESTERN ELECTRIC CO., Ine

48-th Avenue and 24-th St.

REIKIA —
POPIERINIŲ

INSULATORKŲ
Jaunų moterų operavimui ma

šinų apvyniojimui margą popie- 
rą apie čystą varinį dratą. Dar
bas yra lengvai išmokamas ir 
naujoms operatorkoms gvaran- 
tuojama 41c. į valandą, arba 
$20.45 į kiekvieną pilną sąvaitę. 
Į trumpą laiką galima uždirbti 
$22 ir daugiau. Musų samdymo 
ofisas atdaras kasdien, priski
riant subatoj po piet ir utamyko 
ir ketvergo vakarais nuo 6 iki 
8:30.
WESTERN ELECTRIC CO., Ine 

48-th Avė and 24-th st.

PAJIEŠKAU moters ar merginos 
dėl naminio darbo dviejų vaikų apžiū
rėjimo, nes mano pati yra pabėgus 
jau du metai.

ALEX ANTANOVIČ,
3906 Elm St., Indiana Harbor, Ind.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININ

KŲ $5.00 IN DIENĄ
ATSIŠAUKITE PAS

1710 SO. PEORIA STR.
NATIONAL LEAD CO.

Į , _______ _
REIKIA —

Paprastų darbininkų. Galime 
panaudoti kelis gerus vyrus. Pa
stovios vietos. Geros darbo san- 
lygos. Kreipkitės pas

2338 So. Westem avė.

REIKIA^

MOLDERIŲ — 
ANT BENČIAUS.

PUIKIOS DARBO
SANLYGOS.

MOKAMA AUKŠČIAU
SIOS ALGOS

Kreipkitės pas
MASON — DAVIS CO., 
7740 So. Chicago Avė.

REIKIA —
PADĖJĖJŲ DARBUI
STOCKRUIMY irt

SHIPPINGRŪIMY
ALBAUGH DOVER C0. 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA —
PORTERIŲ z

DEPARTAMENTINĖJ 
KRAUTUVĖJ.

PASTOVUS DARBAS IR 
GERA MOKESTIS.

J. OPPENHEIMER and CO.
4700 So. Ashland Avenue

REIKIA— Sheannano piaustymui 
geležies serap yarde.

459 N. Wood St.

REIKIA vyro duonos iivažiojimui, 
gera mokestis, Atsiiaukit tuojau.

1529 Portland Avė., 
Chicago Heights, III. 

Phone C. H. 2219.

REIKIA žmogaus, kuris galėtų ge
rai rašyti lietuviškai. Atsišaukit nuo 
4 iki 8 valandai vakare.

H. LEIBOVICZ
1555 N. 12-th St.

REIKALINGAS BUČERIS labai 
greitai. Gera mokestis; atsišaukit po 
No. 2901 S. Emerald Avė.

J. KAZLAUSKIS 
Phono blvd. 4283

PARDAVIMUI restoranas; biznis 
eina puikiai. Parduosiu tuoj, nes va
žiuoju Lietuvon.

1207 W. 47 St., 
Tel. Boulevard 6765

PARDAVIMUI kriaučių šapa, ge
roje lieutvių apgyventoje vietoje. Par
davėjas išvažiuoja ant ūkės.

4503 S. Wood St.

PARSIDUODA grocernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per 10 metų, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Kreipkitės po no.

627 W. 18th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 karvės, labai ge
ros; viena dabar yra su veršiu: Par
duodu todėl, kad moteris serga, ne
gali apžiūrėti.

6024 W. Tripp Avė. 
Chicago, III.

PARSIDUODA biznis iš priežasties 
senumo. Grosernė ir kiti visi reikme
nis.

FELIKSAS MAJAUSKAS
834 W. 33-rd St.

Projęa nupirkti NATIONAL PHOTO 
STUDIO pigiai. Savininkas važiuoja 
į Lietuvą. Biznis gerai išdirbtas per 
25 metus.

Kreipkitės šiuo antrašu:
3014 E. 91-st St., So. Chicago, III.

PARSIDUODA Pianas, Kimball iš- 
dirbystės, 1 meto senumo, už cash ar
ba mainysiu. ant loto ar automobi- 
liaus. Kreipkitės pas

C. W. R. 730 W. 62-nd St., 
Tel. Normai 3501.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Ford Truckas, ge

ras dėl buteherio arba bakerio.
3317 So. Aubum Avė., 

Chciago, III.

PARSIDUODA geras automobi
lius Marathon, 5 pasažierių parduo
sim labai pigiai už $400.00. Atsišau
kite greitai.

3207 Lowe Avė 
antros lubos nuo užpakalio.

RAKANDAI.
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

Deimanto adata Ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamą. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Extra' Extra
Sampeliniai 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- 
fcd. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

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

10 iki 4.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
. RAKANDAI

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 1O metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

. -NAMALŽEMi" ~

PARSIDUODA namas su groseme. 
Turi būt parduota iš priežasties li
gos.

Mrs. M. KALAL,
1934 So. Ratine Avė., 

Tel. Canal 6644.

GYVENIMO PROGA.
PARSIDUODA po No. 1523 W. 

14-th St. 2 augštų muro ir medžio na
mas, Storas ir trįs kambariai. Randa 
$38.00. Kaina $2,000.00.

S. YONDORF & CO.
56 W. Randolph St., Tel. State 7238

Bargenas — naujas 2 augštų mūri
nis namas, 5 ir 5 kambariai, 2 lotai, 
furnacu šildomas, garažius ir višti- 
nyčia. Lietuvių apygardoj.

4031 So. Rockvvell St. 
arti McKinley parko.

Imas flatas.

$500 CASH, likusieji mėnesinėmis 
mokestimis kaip renda, paims 5 kam- 
>arių flatą su 28 pėdų storu iš fron
to. Atsšaukite pas

2939 W. 38-th Str.
Tel: McKihley 1541

' RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
% akro ..................................... $275
% akro ..................................... $425
1 akras ..................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis j 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 apsipir|co čia ūkęs ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
1404 W. 18th St. Chicago, Hl.

Phone Canal 6296

5 AKRAI ŽEMĖS.
Reikia $250 cash.

5 akrų farmukė, % valandos 
kalionės į vklurmicstį C. B. & Q 
geležinkelių ir tiktai 7 minutos 
nuo geležinkelio stoties, ajiy- 
gardoj kur yra daug lenkų. Ge
ra juoda žemė, kurią galimu 
įsigyti lengvais išmokėjimais 
ir už labai prieinamą kainą. 
Platesnių žinių galima rašyti ar
ba telefonuoti.

F. J. SCIBIOR
106 N. La Šalie St., 

Telefonas Main 2043.

Parnell Avė. arti 34-to St. 61x125-9 
flatai; visi po 4 kambarius; metinė 
renda $1,236. Kaina $8,750. $2,000
cash, likusius pagal sutarimą.

L J. BLISS & CO.
8 So. Dearbom St., Rand 6840.

PARSIDUODA. Tikras bargenas— 
geriausiame padėjime 2-jų augštų 
medinis namas, 2 pagyvenimai — 4-6 
kambarių — gazas, maudynės, base- 
mentas ir pastogė (attic) — lotas 
26x125 — arti viršutinio geležinkelio. 
Kaina $3,000. Turi būt parduotas į 
trumpą laiką. Savininkas:

JOHN A. WALULIS, 
1649 N. Girard St., 

arti Wabansia Avė.

ANT PARDAVIMO.
80 akerių geros žemės farma su 

budinkais, tarpe lietuvių. Del nekuriu 
priežasšių parsiduoda labai pigiai, 
puiki proga dėl lietuvio. $500 barge
nas. Nepraleisk pro šalį šios progos, 
bet rašyk tuojaus platesnių žinių pas 
savininką.

PETER BRAZAUSKAS 
Custer, Mich.

MOKYKLOS

Vyry ir Motery Ruby 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing Ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
piAjikl ikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ki>- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlyaį.

Patterns daromos sulig nueros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kunicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake SU ant 4-tų lubų.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted. 2407 W. Madfeon, 
1850 N. Wells St.

127 Mokyklos Jangt. Valstiioae.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys* 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
Jiarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt# 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHK AGO




