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LENKAI NORI
True translation filed with the post-master at Chicago, III., Sept. 13, 1920as required by the act of Oct. G, 1917

PASIGROBTI LIETUVOS SOSTINE
Nepasitenkina Cursono linija True translation filed with the post- 

master at Chicago, III., Sept. 13, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917
TALKININKAI REIKALAUJA 

ATIDARYTI KIELO KANALA.

Atmetė lietuvių pasiūlymą Nori siųsti amuniciją — 
lenkams.

True translation filed with the post- 
mastor at Chicago, III., Sept. 13, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Ir jis kalba apie 
laisvę

Padėtis Italijoj Sumišimai Trieste

Nori, kad lietuviai pasitrauktų

Jungtinės Valstijos gal patarpininkaus 
lietuvių-lenkų ginče

VVASHINGTON, i 
šiandie gautomis oficialiuose 
rateliuose žiniomis, tariamose 
taikos tarybose tarp lenku ir 
bolševikų, Rygoje, Lenkija rei
kalaus pratęsti savo rubežiu 
šimtą mylių į ryttfs už Curzono 
linijos.

šitoji linija, kuri busianti vie
nas didžiausių Lenkijos reika
lavimų, turėtų eiti dvidešimt 
šešta parlale į rytus nuo Vil
niaus, o iš čia per Pinską, Baro
naičius į Rytų Galiciją.

[Tai rodo, kad Lenkai nori 
gaut netik Lietuvos sostinę Vil
nių, bet ir didelius plotus Balt- 
gudijos bei Ukrainos teritorijų. 
Red.]

Lenkai atmetė lietuvių pa
siūlymą.

VARŠAVA, rūgs. 10. — šian
die po pietų paskelbtos žinios 
pažymi, jogei Lenkijos valdžia 
atmetė pasiūlymą (lietuvių),

rūgs. 11. —i patarpininkauti tarp Lenkijos
£»• *11 I f • I 1 • f • * I

i ir 
Lietuvos, kuriodvi viena antrą 
kaltina dėl įsiveržimo ir bau- c
dymo pasilaikyti didoką skly
pą ginčijamos teritorijos. Abid-

PRYŽIUS, rūgs. 11. Nors 
Danzigo prieplaukos komisio- 
nierius, Rcginald Tower, jau

Vrangelis žada pripažinti “pilną 
nepriklausomybę” Lietuvai 

kitoms Rusijos pasienio 
valstybėms.

Kariuomenė užpuolė dirbtuvę; 
darbininkai užėmė dar du šim
tu dirbtuvių; ge’ežinkeliečiai ei

na talkon streikininkams.
ir

si pratimų su Lietuva butų pada
ryta dalimi Rygos kęnfercnci- 
jos darbuotės ir kad tam tikslui 
konferencijoj butų atstovauja
ma ir Lietuva*.
Reikalauja, kad lietuviai pasi

trauktų.
VARŠAVA, rūgs. 10. — Len

kijos užsienio reikalu ofisas ga
vo Lietuvos valdžios notą, ku
rioj pareiškiama nesutikimo a- 
titnaiikti lietuvių kariuomenę Į 
mašalo Focho nužymėtą lini
ją, tik siūloma, kad šituo klau
simu butų sušaukta konferenci
ja Mariampolėj, esančioj prie 
demarkacijos linijų.

šią naktį, baigiant ministerių 
tarybos konferenciją, užsienio 
reikalu ministeris Sapiecha 
pranešė, jogei Lenkija atsakiusi 
į Lietuvos notą ir pareikalavu
si. kad lietuviai pasitrauktą be 
jokių tolimesnių derybų. Minis
teris sutinka, kad, šitą pasit
raukimą pravedus, galės būti 
sušaukta bendra konferencija 
su lietuviais sienų klausimui 
išspręsti. Priešingai — ne. Be- 
to jis pažymėjo, kad lietuviai 
privalomi duoti užtikrinimo, 
jogei jie nesi'sieks turėti drau
gingų santykių su vokiečiais ir 
bolševikais — Lenkijos lėšo-
mis.
Jungtinės Valstijos gal tarpinin

kaus lietuvių-lenkų ginče.

WASHINGTON, rūgs. 12. — 
šiandie čia nurodyta, kad Jung
tinės Valstijos bus paprašytos

PRANEŠIMAS.

Kurie buvot palikę Nau
jienų ofise reikalavimus iš
gavimui pasportų, malo- 

Pasportainėkit atsiimti, 
jau čia.

Naujienų
Siuntimo

Pinigų 
Skyrius.

ryba su juo dar nepasimatė.
Šį rytą nutarta pasiųsti Vo

kietijai notą reikalavimu, 
butų perleista Kielo kanalu lai
vai kuriais vežama amunicija

■ Lenkams.
Varšava mat pasiskundė, kad 

tenai sulaikyta du laivai su amu
jau ka- ; nicija. Ambasadoriai lodei nuta. 

‘ | rė, kad kol Lenkija nekariauja
’ su Vokietija, Berlinas neturi tei- 

depar- ' ės kalbamus laivus sulaikyti.
Berlinas tečįaus atsisako 

nusilenkti.

kad

riauja.
Galimybę šitokios akcijos Ii u- j 

dija gavimas valstybės depar- ' 
tainente ilgoko pranešimo, kurį I 
atsiuntė Jungtinių Valstijų le- 
gacija Vai savoje.

Jame (pranešime) paduoda
ma sutrauka notos, kurią pa-' ... ....... ......v....«, ..
siuntė Lenkijos užsienio reika- valdininkai gavę įsakymo 
lų ofisas, aiškinąs lenkų pažiu- perleisti Kielo kanalu laivų, 
rą dėl kilusio ginčo. Faktai, žančių amuniciją. Sakoma, kad
kaip kad juos pristato lenkai, ’ įsakymą davė pati Bcrlino val
yta sekami: ■ džia.

1. Kad. lenkų kariuomenei i Vosshche Zeitung sako, kad 
besitraukiant nuo bolševikų, • Vokietijos valdžia atmetė Fran- 
Lieluvos valdžia padarė sutartį cijos ambasados reikalavimą 
su tarybų valdžia, kuria Rusi- leisti perplaukti kanalu Danų 
jos kariuomenei suteikta teisės laivui Dorrit, kuris veža amu- 
nevaržomai naudoties Lietuvos niciją Lenkams. Sakoma, lai- 
teritorija mili tariniams tiks- vas grąžinta iš kur atėję.s
kims, be kita persiutimui ka-! --------------------------------

BERILINAS, nigs. 11. — Gau
tomis iš Kielo žiniomis, kanalo 

► ne-

SEVASTOPOLIS, rūgs. 10. — 
Generolas Vrangelis, duotame 
Tribūne korespondentui pareiš
kime, sako, kad pilniai nepriklau
somybė Lenkijai, Lietuvai, 
Latvijai, Estbnijai, Gruzinijai ir 
Az( rbeidžianui pilnai 
jo tikslams atliuosuoti 
nuo bolševikų rėžimo.

Generolas pareiškė,

a ta tinka 
Rusiją

kad “ne
veizint to, jogei daug kas mums 
visiems yra bendra, jie vis dėl
to skiriasi nuo musų (rusų), 
kalba skirtingomis kalbomis ir 
lodei turi teisės pasiskirti savo 
valdžią. Eaktinai, jie ir dabar 
yra nepriklausomi. Negi mes 
turime kokio nors tikslo mai- 
šyties į administratyvinius rei
kalus atskirų Rusijos dalių, 
kaip kad Ukrainos, Kubaniaus, 
Astrachaniaus ir kitų teritori
jų-

“Aš prisistatom Rusiją kaipo 
didelę valstybių federaciją. Ši
tos atskiros josios dalys yra 
taip tampriai suslrišusios tarp 
savęs kraujo kalbos, ekonomi
jos ir politikos ryšiais, kad ga*-

PARYŽIUS, rūgs. 12. — čia 
gautomis žiniomis, Lucca mies
te, Tuskanijoj, trįs pėstininkų 
būriai užpuolė vieną dirbtuvę, 
kurią laikėsi darbininkai, ir 
priverste juos atiduoti šešiasde
šimts tūkstančių bombų. Ar yra 
užmuštų ir sužeistų, žinia nemi
ni.

Kitomis žiniomis, Turine bū
rys darbininkų, panaudojusių 
apginkluotus automobilius, įsi
veržė vienon franeuzam.s prik- 
lausomon dirbtuvėm’ Sakoma, 
čia jie padalino darbininkams 
ginklus.
Užėmė daugiau kaip d U šimtu 

dirbtuvių.
TURINAS, Italija', nigs. 12.— 

Pelnyčius vakare darbininkai, 
sako, darbininkų biuro liepia
mi, užėmė daugiau kaip du 
šimtu dirbtuvių, kuriose dirb
ta įvairus chemikalai. Ant dirb
tuvių plevesuojti raudonosios 
vėliavos.

TRIESTE, rūgs. 12. — Pėt- 
nyčioj po pietų čia kilo didelių 
riaušių. Apsiginklavę daębinin- 
kai kovėsi su policija ir kariuo
mene. Gtatvėse butą ir barikadų. 
Esama daug sužeistų — ir vie
noj ir kitoj pusėj.

Susirėmimo priežastįs nemi
nima.

BOULOGNA, rūgs. 12. — Ge
ležinkeliečių 'sindikatas nutarė 
remti streikuojančius metalo 
darbininkus ir neprileisti per
siuntimą kariuomenės į šiau
rinę Italiją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKŲ PASIGYRIMAS.

Sako, jie jau apsidirbę su 
bolševikais.

Angliakasiai meta 
darbą

Nepaiso valdžios nusistatymo.

SCRANTON, rūgs. 12. — 
Kietųjų anglių kasėjų vadai sa
ko, kad bėgiu sekamų trijų die
nų visi darbininkai 
vakacijų, taigi mesi 
Grįšią jie tik tuomet,
reikalavimai bus išpildyti.

pasiimsią 
darbą, 

kada jų

TARIASI DEL ANGLIAKASIŲ 
STREIKO.

Anglijos darbinilnkų organiza
cijos bandys palenkti valdžią.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 13, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

LAIMĖJUS KARĄ DEMOKRA
TIJAI.

seka-

sug- 
Mes

Prancūzai uždarę daugiau kaip 
šešiasdešimts laikraščių.

BERLINAS, rūgs. 11. — Vic-

reivių.
2. Kad, kuomet lenkai buvo

priversti (‘vakuoti Augustavą 
ir Seinus, kurie vyriausios tal
kininkų tarybos gruodžio 8 d. 
posėdy pripažįsta esant etnogra-. 
finės Lenkijos teritorija, Lietu
vos kariuomenė užėmė tuodu J 
miestu ir atliko žiaurumų prieš 
lenkus gyventojus. |

3. Kad vėliaus, kada Išlikų tos laikraštis Tageblatt šiandie 
armija besivydama sovietų paskelbė gavęs iš Strassbaurgo 
kariuomenę — sugrįžo ton teri- žinių, kad okupuotame zone 
torijon, Lietuvos valdžia pa- Frandijos valdininkai uždarę 
siuntė Lenkijai notą pažymė- šešiasdešimts vieną vokiečių 
dama, jogei rubežiai, kaip kad 
jie buvo nužymėti pirmiau, ne- 1 
gali'būt pripažinti. Pareikalauta 
todėl, kad lenkai pasitrauktų už 
Grajewo-Ausutavo linijos, j 
Lenkija atsakiusi reiMhlavimu,:
kad Lietuva atitrauktų savo ka- Pusantro tūkstančio žmonių 
riuomenę už rubežių, kuriuos užmušta, apie dešimt tukstan- 
Lenkijai pripažino vyriausioji j 
taryba.
Lenki gali pameluoti ir daugiau

laikraštį.

DEL ŽEMĖS DREBĖJIMO 
ITAIJJOJ.

budu nebus susilpninta kalba
mąja federacija.”

Pareiškimas baigiama 
mai:

“Musų tikslas gali būt 
įaustas viename sakinyj.
kovojame už laisvę, kadangi pau 
sauly nėra kitos tokios pasibai
sėtinos tyronybės kaip kad bol
ševizmas, kuris nepripažįsta jo
kios asmens bei politinės teisės 
ir koneveikia visus teisingumo 
principus.”

sakoTjam SIŪLYTA “PA- 
ŠALPOS.”

LONDONAS, rūgs. 12. — Vie
tos darbininkų dienraštis, Daily 
Hcrald, kuris keliatą sąvaiėių 
atgal buvo įtartas dėl ėmimo 
“pašalpos” nuo bolšeyikų, da
bar prisipažino, kad jam siūly
ta trįs šimtai į

Išrodo, kad patįs darbinin
kai — chemikalų dirbėjai — 
sau nieko nereikalauja nes ne
senai jiems padidinta algos nuo 
60 ligi 70 nuoš. Tai patvirtina 
ir pats darbininkų biuras, kurio 
paliepimu dirbtuvės užimta. Jis 
sako, kad visa tai nereiškia tie
sioginį tų dirbtuvių užėmimą, o 
tik tam tikrą priemonę, būtent 
tą, kad metalo industrijai butų 
užtikrinta kurios nekurios būti
nai reikalingos medžiagos, 
kurių ji negali apsieiti.

Milanas sujudęs.
Pastarasai darbininkų

nis stipriai supurtė angštąsias 
Milano sferas. Dideliu sujudimu 
jos dabar laukia kokių žigsnių 
dar piaidaiiys generalinė Darbo 
Konferencija. Miesto pertektas, 
daro visa, kad sutaikius 
dytojus su darbininkais, 
kas be pasisekimo.

Patįs samdytojai taipjąu ro
do palinkimo tartis su darbi
ninkais. Italų Rockefellėris,

PARYŽIUS, nigs. 11. — Vie
tos lenkų misijos oficialiniu 
pranešimu, militarinis veikimas 
pieš bolševikus jau užbaigta. 
Lenkų kariuomenė dabar tik 
karšia bolševikus Gardino- 
Brest-Litovsko fronte ir valo 
Rytų Galiciją nuo įsiveržėlių.

Bolševikai bando parsikinky- 
ti savo reikalui Lietuvius, reika
laudami pulti lenkus su pen
kiasdešimts tūkstančių 'stipria 
kariuomene. Bet Varšuvos val
džia priisrengusi visokioms ga
limybėms.

LONDONAS, nigs. 10. — 
Laukiamasai angliakasių strei
kas sujudino netik samdytojus 
ir valdžią, bet ir pačias darbi
ninkų organizacijas. Mat, nė 
vienam ncpaslaptis, kad kilus 
angliakasių streikui, jisai stip
riai palies ir visas kitas indus
trijas. Todėl darbininkų orga
nizacijose dabar gyviai svarsto
ma angliakasių streiko klausi
mas. Numanu, kad bus padary
ta reikiamų žingsnių, idant pa
lenkus valdžią — daryti kokių 
nors nusileidimų angliaka
siams. Jeigu tai pavyks, tai ang
liakasių streiko bus išvengta. 
Priešingame atsitikime, rugsė
jo 25 dieną kils didelė kova, 
kurion gali būt įtraukta ir kitų 
industrijų darbininkai.

be

žings-

sam-
Kol

penkiasdešimts Angelli, turėjo speciali pasikal-

čią sužeista.
Italijos 

Kas ten 
kalbėta ir* sutarta, nežinoma.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
VRANGELIS SKELBIA NAU

JŲ LAIMĖJIMŲ.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
11. — Tauridos fronte, Orien
chovo srytyj, generolo Vrange
lio kariuomenė stumia bolševi
kus į šiaurę nuo Valdorfo. Ties 
Dniepro upe, Kačovka apielin- 
kėj, užimta daug tiltų ir tuo bil
du visas kairysis Dniepro upės 
šonas tapo apvalytas nuo bol-

Mūšio metu Orienchovo sryty 
generolo Vrangelio kariuomenė 
suėmė visą 127-tąją bolševikų 
infanterijos brigadą, karininkų 
štabą ir reikmenis, kurių balto- 

arjnija labai reikalinga.ji

CHOLERA KAREJOJ.

šeši tūkstančiai žmonių mirė; 
penkiolika tūkstančių dar 

serga.

TOKIO, rūgs. 12. — Korėjoj 
nesenai pradėjo siausti stipri 
choleros epidemija. Iki šiol jau 
mirė šeši tūkstančiai žmonių. 
Penkiolika tūkstančių serga.

Daroma visa, kad sustabdžius 
tolimesnį ligos besiplėtojimą. 
Kol kas tečiaus be didelio pasi
sekimo.

Apkaltino “garsų bankminką.”

ROMA, nigs. 12. — — Nors 
i pilnų žemės drebėjimo davinių 

Toliau Lenkija reiškia kalti- , dar ir dabar negalima sužinoti, 
nimo, kad sovietų kariuomenė 
veikia kartu ®u Lietuvos ka
riuomene, ir kad dar didesnė 
Rusų kariuomenė yra mobili
zuojamai užpakaly lietuvių žy- 
giuotės linijų.

[šitą žinią reikia imti atsar- premieru Giolitti’su. 
ąiai. Ir štai delko. Praeitą pčt- 
nyčią Associated1 Press žinių žinia tik tiek, kad po konferen- 
agentija buvo paskelbusi, kad cijos su Giolitti’su Italų Rocke- . .  — . -   a a a a • V • a «a — - - a -a • • • . _ 1 .   —

ORAS.
Chicagoj ir apielinkėse. 

Dalinai giedri; 
temperatūroj.

BOSTON, rųgs. 12.— Suffalk 
paviečio grand džiurė išnešė 
kaltinamąjį aktą prieš paskilbu- 

' sį Bostono “bankininką” Ponzi. 
maža atmaina i Sąryšy su tuo apkaltinta dar 

šeši to “bankininko” sėbrai.

vis dėlto valdininkai sako, kad 
užmuštųjų skaičius sieksiąs 
daugiau kaip pusantro tukstan- 
ties. Sužeistų esą apie dešimt 
tūkstančių. Visi jie labai reika
lingi materialinės pagalbos.

Beje,’ užginčijama nesenai 
skelbtą žinią, buk Pizzo I’Uce- 

vienas

felleris dirbtuvių savininkams 
pataręs daryti nusileidimu. Tai
gi, taikintis su savo diairbinin- 
kais. Kuždoniasi, kad premieras 

' griežtai atsisakęs “panaudoti 
valdžios įteikmę,” kitais žod-

True translation filed with the post- . _
master at Chicago, III., Sept. 13, 1920 t to kalnuose atsivėręs 

required by the act of Oct. G, 1917 |<patėras.
VOKIEČIAI INTERNAVO Į Gautomis iš Florencijos ži- 

53,000 BOLŠEVIKŲ. , niomis, pastarieji du žemės dre- 
- bėjimai palietę daugiau kaip 

Taipjau internuota 10 tukstan- šimtą miestų ir bažnytkiemių. 
čių lenkų.--Kai kuriose vietose nuostoliai

--- esą pasibaisėtini, o kai kur men- 
BERLINAS, 'rūgs. 11. — Ap- ki.

skaitoma, kad sovietų Rusijos ( 
kareivių, kurie, lenkų spaudžia-, 
mi pabėgo Vokietijon, esą apie 1 
penkiasdešimts trįs tūkstančiai.1

as

UžMUšO 50 JURININKŲ.

LIMA, Peru, nigs 12. — Čia 
Visi jie bus internuoti dešimty- gautomis žiniomis, Callao jlan- 
je stovyklų. koj vakar rytą susidūrė dvi

Dešimt tūkstančių lenkų ka- valtįs, kuriomis vežta dinami- 
reivių, pasidavusių vokiečiams, tas. Kilo ekspliozija. 
internuota Mindei! stovykloje, • valčių įgula, api) 
Westfalijoj. šimts žmonių, užmušta’.

koj vakar rytą susidūrė dvi

, Abiejų 
pcnkiasde-

’aikraščio leidėjai jau prisipaži
nę turį septyniasdešimts penkis 
tūkstančių svarų sterlingų 
“bolševikų aukso.” O dabar vėl 
kelbiama, kad jie prisipažinę, 
jogei jiems tiktai siūlyta. Red.]

Daily Hcrald turi apie ketu- žiais, pareiškęs, kad valdžia pa
ris šimtus tuksančių (370,000) siliksianti neutralia. Kadangi 
skaitytojų. Bet to neveizint jam premieras nesenai atstovų bu- 
♦enka pridėti po penkis tukstan- te yra pareiškęs), jogei delei in
gius dolerių kas sąvaitę. Kitais dustrinės suirutės Italijoj yra 
Sodžiais — turi tiek nedatek- kiailti patįs fabrikininkai, tai 
liaus. , ; samdytojai nelabai. bepasitiki

, reikiama “valdžios įtekme.”
i Du tūkstančiai dirbtuvių paver

sta tvirtovėmis.
LONDONAS, rūgs. 12.— Lon

dono darbininkų dienraščio, 
Daiily Hcrald, korespondentas 
Milane savo laikraščiui iŠ ten 
praneša', kad, jo žiniomis, Mi
lane ir tūluose kituose industri
jos centruose darbininkai yra 
apginklavę apie du tūkstančiu 
dirbtuvių. Jias sergsti keturi

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, rūgs, ii d. užsienio pinigų 

raina, perkant įų ne mažiau kaip už 
’5,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip: '

Anglijos 1 svaras ..................  $3.49
Austrijos 100 kronų ............... $0.48
Belgijos už $1 ........... frankų 14.00
Danų, 100 kronų ................... $14.12
Finų 100 markių .... .............. $3.20
Franci jos, už $1 ....... frankų 15.02
Italijos, už $1 ............... lirų 23.00
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.90
T^nkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldSnų ............  $81.25
Norvegų 100 kronų ............. $14.18
šveicarų, už $1 ...........frankų G.io gimfaj tūkstančių darbininkų
Švedų 100 kronų ............  $20.40 y £ . L •
Vokiečių 100 markių ........... $1.90 Šautuvais 1F bombomis.

Kol Markčs 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 Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės į

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

i



M. ARCIBAŠEV Verte P. K AS

Pavydas;
Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsa)

IZMAILOVAS [pakeldamas galvų ir žiūrėdamas 
į jį su karčia šypsą]. — Aš buvau teisingas 
žmogus!.. Aš likėjau savo žmonai, mylėjau 
jų, negalėjau prisileist minties, kad ji butų ne
ištikima... Aš maniau, jog niekados nenusi
žeminsiu iki pavydo jausmui!.. Bet dabar ne 
tas! Aš susipainiojau, pražudžiau užsitikiėjimų, 
gerbimų savęs, visa!.. Aš susitepiau, stibiam ė- 
jau tame vortinkle nuolatinio melo, liežuvių, ir 
veidmainiavimo!.. Aš jau nebeturiu nei tikė
jimo, nei išdidumo!.. Ar jus žinote, kad aš nu
ėjau taip toli, kad dagi klausinėju lamus!.. 
Aš išmokau sekt, nužiurėt, nuklausyt, netikė
tai įeit kambarin, gaudyt žodžius, gaudyt 
žvilgsnius ir nusišypsojimus...

KAMINSKIS. — Petrai, balandėli! Ką- jus šneka
te!.. Niekados aš nepatikėsiu!..

IZMAILOVAS [karčia šypsą[. — Ant nelaimės, 
tai tiesa! Ar jus manote, kad aš netikėjau An
drium?.. Aš tiktai iš išdidumo apsimečiau, 
kad netikiu... o kiekvienas jo žodis dega ma
no smegenyse!,. Koks baisus dalykas — ne
meilė!.. Aš žinau viską, man sako apie tai 
kiekvienas jos gestas, kiekvienas judėjimas,— 
o aš vis netikiu, negaliu įtikėt! Aš bijau tikėt!.. 
kad taip aš galėčiau patiriti viskų iki galo!.. 
Man daug lengviau butų rasti ją glebyj meilu
žio, dėl to kad sužinočiau tuomet tiesą, prasi
šalinčiau, pergalėčiau savo meilę... Bet lame 
verpete aš turiu gyventi, mylėt, be tikėjimo, be 
pagalbos, neapkęsdamas savęs ir jos!..

KAMINSKIS [su ašaromis]. — Petrai, bijokite 
jus Dievo!..

IZMAILOVAS. — Kodelgi kiti jo nebijo?
Įeina Elena, paraudus, šypsanti, puikiai pa

sirėdžius, gyva. Kaminskis, pasirengęs kažką 
sakyti, taip ir pasilieka išsižiojęs. Izmailovas 
v$ik su pasibiaurėjimu žiuri į jų].

ELENA. Štai ir aš! Sveiki gyvi, ponas Ka- 
minski! Ar tu senai namie, Petrai?

IZMAILOVAS [stengdamasis susigaudyti].—Ne, 
mes tik-ką atėjom.

ELENA prieš veidrodį nusiima skrybėlę, meta 
ant kėdės ir ramiai taisydama plaukus]:— O

ELENA. — Kame dalykas?
KAIMNSKIS [skubiai]. — Taip... Pašnekčsys 

čia tarp mudviejų buvo... su Bogdanovu.
ELENA [tik tik atsitraukdama nuo vyro, žiuri į 

abudu, stengdamosi kų nors atspėti]. — Su 
Bogdanovu?.. Koks pašnekesys?..

KAMINSKIS [stropiai trindamas plikę]. - - Taip 
sau, nieko.. . mažmožiai... Tiesiog, kvailas pa
šnekesys !..

[Uždanga]
*  V......................"l1 ■ 11    

veiksmas Kenktas.
[Dekoracija ketvirtojo akto. Kambaryje 

Elenos skambutis. Duryse pasirodo tarnas, 
jaunas, pasigašinęs].

ELENA [už scenos]' — Katre!..
TARNAS. — Katrės nėra. Tai aš, Mikas.
ELENA [įeina palaidais plaukais, puikiam, 

minkštam kapote plačiomis rankovėmis. Ka
potas nesusegtas. Ji artinasi prie viedro- 
džio ir abiem rankom kedena plaukus]. — 
Tos Katrės niekados nėra!.. Aš tris karius 
skambinau. Ar ponas dar nesugrįžo?

TABNAS. — Nesugrįžo.
ELENA [žiūrėdama į save veidrodin]. — Klau

syk, Mikai, jus tuojaus nueisite su raščiuku į 
Grand Otelį pas kunigaikštį Darbcljani.

TABNAS. — Klausau.
[Elena dar sykį pasižurėjusi | save prieš veid

rodį sėdasi prie stalo, neatkreipdama domės 
į savo kostiumą. Valandėlę kažką mąsto, su
raukdama antakius, paskui atmeta plaukus ir 
imasi plunksons. Tarnas stovi pagarbiai lau
kiamo] pozoj ir slapta žvalgydamas ponią, prie 
kiekvieno jos krustelėjimo darydamas nekaltą 
miną].

ELENA [nepakeldama akių]. — šitą laišką ati
duosit pačiam kunigaikščiui į rankas, ir palau
kit atsakymo.

TABNAS. — O jeigu jo namie nebūtų?
ELENA. - - Tuomet parneškite laišką algai. Tik

tai neduokite jo man prie.... kam-nors malant.
TARNAS. — Suprantu.
ELENA. — Jus sužinokite ten, kada kunigaikštis 

bus namie ir tuomet vėl nueisite. Girdite?— 
[Staigu pakelia galvą ir pagauna tarno žvilgs
nį ant savo pusiau plikos krutinės, lamas 
skubiai nukreipia akis. Lengva šypsą vos pa
liečia lupas Elenos. Ji ramiai kaire ranka tem
pia kapotą ant krutinės, bet tuojau užsimiršta, 
rašo adresą ir paduoda laiškų].

ELENA. — Na, štai... [Rttščiai]. — Tuojau ei-

NAUJIENOS, Chicago, OL
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Panetlėlis, Rugsėjo 13, 1920

Ateina
LAUKIT IR DABOKIT HALSTED STREET BARGENŲ 

VIRPĖJIMĄ, Kravet Krautuvė, 3103 So. Halsted St., j trumpą 
laiką apleis biznį. Bus tai sensacijingiausis išpardavimas Chi- 
cagos istorijoj.

<$38,000 vertės puikių rūbų, skrybėlių, galanterijos vyrams, 
moterims ir vaikams; merginoms dresės, sijonai, waistės ir tt. 
turi būti išparduota į 15 dienų, pradedant

Pelnyčio] Rugsiji 17,9 v. ryto
Krautuvė bus uždaryta panedėlyj, utarninke, seredoj ir ket

verge padarymui atskaitos ir prirengimui tavoro greitam išpar
davimui.

Palaukit; čedykit pinigus Kravets, 3103 So. Halsted St. ant
ros durjs nuo kampo 31-mos.

Patėmykit kainas ir pilnesnes informacijas Ketvergo Nau
jienose.

Saugiausia vieta jūsų pinigams tai GERAS šmotas Reni Estate

W M M M K P" & K T .z>

Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkite į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, IR.

JOHN KUCHINSKAS ’ 
La wy er 

LIETUTIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALL1 STREET 

CHICAGO, ILL.
Taltphone Centrui 3684 

Vftlaados: 9 ryto iki S vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egznminuoju Abstraktas 

perkant
arba pardeodant aentą, loki arba 
farma ir dirbu visokius Le<alii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu plaišus aat Pir
mų Mortk<čių ant len<vą eąlygTj 
Wcst Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valaados.
Viršum Metropolitan Stata Bui
kos, 2201 W. Mad St., Cor. Leavitt 

Tel. Caaal K52.

Mes turime pardavimui visokio didumo lotų ant lengvų išmokėjimų arti lietuviš
kos bažnyčios ir arti tuzino didelių dirbtuvių kur visada yra darbo.

Važiuok į rytus arba vakarus bile karais iki State St., paskui State St. karais 
(119th & Morgan), nulipk ant Halsted St. eik vieną bloką į pietus į musų ofisą.

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 iki C; Panedfiliais, Seredomis ir Subatomis 
nuo 7 iki 9 vakare. Nedaliomis nuo 2 iki 4 po piet.

aš ką tik išėjau niisipirkti odekolono... visas 
išsibaigė. — [Sėdas ant rankenos kėdės prie 
Izmailovo]. — Man labai linksma, kad tu na
mie! Aš maniau, kad tu iki vakaro negrįši.—
Trinasi kai katė savo skruostais į jo skruos

tus ]. — ’O fii ar džiaugies? Kad tu žinotinu, 
kaip man ilgu be tavęs!.. Ko jus taip žiūrite 
į mane, ponas Kaminski? Tai nieko, kad mes. 
prie jūsų nialonejamės, ar ne?

KAMINSKIS nemaloniai]. — Ačiū, kad dėl ma
nęs nesivaržote! Aš džiaugiuos. Matote, 
Petrai?

IZMAILOVAS [keisiu balsu]. — Taip... Dabar 
matau!

kitę.
TARNAS. — Klausau. — [Nusilenkia ir išeina].

[Elena vėl atsistoja prieš vedrodį ir sunė
rusi įraukus ant kaklo gėrisi savimi; lyg kaž
kam .‘šyp?odpWP.s, dainuoja kaž-kokią links
mą meliodiją, svyruodama. Duryse pasirodo 
kunigaikštis. Elena stipriai raivosi užlaužusi 
pirštus ir iškėlusi rankas augštyn. Staigu pa
mačius veidrodyje kunigaikštį, skubiai nulei
džia rankas, atsigręžia ir instinktyviai apsivy- 

nioja kapotu].
ELENA. — Čia negalima!.. Negalima!. . Aš ne

apsirengusi!..
(Toliaus bus).

ROŽE.

12000 So. Halsted St.,
SMITH & SON .

West Pullman, Chicago, III.
Phone: Pullman 242........ J.

ti skįsbas, todėl pienan reikia pil- ! 
Ii vandens. Vandeniu atskiesta • 
degtinė bei brandę turi būt duo
dama po 20 ar 30 lašų kas 3 ar 
l valandos kaipo stimulanlas, 
nes vaikas valgio nenori imt, o 
lipnumas ir toomije yra žy-

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Nauji ir gražus muzikos veikalai, gaidos su žodžiais dėl piano ką

tik išijo iš spaudos:
1. “Gana broliai”, duetas ...................................... 50c.
2. “Kas man darbo”, duetas .............................. 50c.
3. “O Lietuva”, duetas .......................................... 50c.
4. “Sudiev, gimtine”, solo .................................. 50c.
5. “Laiškas pas tėvelį” .............................................  50c.

Kas Nori Važiuot

LIETUVON
Tiesiai Liepojun

Rugsėjo 18 d. *
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Laivu MEGANTIC Iš Kanados, tegul tuo

jaus kreipias į NAUJIENŲ OFISĄ, nes 

dar galima gauti vietų ant to laivo. Trečia 

klesa ant Megantic laivo yra puikiai intai 

syta, geriau negu ant daugelio kitų laivų.

Rožė lietuviams yra gerai ži
noma liga ir didžiuma tiki, jog 
ji paeina nuo išgąsčio. Ištikrųjų 
ji paeina nuo bakterijos, žino
mos kaipo streptococcus erysipe 
latis, kuri tankiausiai įsigauna į 
kūną per prabrėžtas, prakasin- 
l.ks ir sužeista odos dalis. Po 
gimdymo ir operacijos ligoninė
se kartais irgi gaunama rožė. 
Kartais ji lieka epidęmišką ir 
neretai mokyklose ir institucijo
se serga žmonės vienas po kito, 
nors nėra jokio patėmijimo, kad 
jų oda butų sužeista.

Nors rože galima apsirgti bi
le kada, vienok pavasary} ji la
biau plėtojasi. Ja serga ne lik 
silpni ir nešvariai užsilaikanti 
žmonės, o ir gana stiprus ir at
sakančiose hygienos aplinkybė
se. Suaugusiam žmonėm ji nė
ra didžiai pavojinga, nes pagal 
Anders tik 7 procentai miršta; 
bei kūdikiams ji yra tikra gilti
nė; nes jei kūdikis iki 2 metų 
amžiaus apgerga, mažai vilties 
yra jam pasveikti. Tuo mažiau, 
jeigu vietos apie bambutę lieka 
apimtos. Apskaitliuojama, kad 
tarp 90 ir 95 kūdikių iš kožno 
šimto, apsirgusių rože, miršta. 
Veik jokia gydymas kūdikiams 
negelbsti, ypač į vidų duodami 
vaistai. Prisieina pasitikėti kū
dikio stiprumu ir užlaikyti jį 
taij), kad tik stipresnis jis butų 
ligos laike. Žiemos laiku atida- 
rinėjami langai, kad įeitų gana ■ 
tyro oro, o vasaros laike ligonis 
turi būti lanke. Maistas turi bu-

intįk Tepimai antiseptiku iš vir 
jaus kūdikiams veik negelbsti, 
pastangos apibrėžti odų aplihk 
rožę ir ištepi iodinu ar kitu bak- 
erijų žudytoju vaikams irgi 

veik niekad negelbsti, nes liga ei
na toliau už demarkacijos lini
jos. Ijįinaudymas 170 kreolino 
loliucijoj kartais duoda gerų pa
sekmių. Taigi šita soliucija kar
iais vartojama, tik stipresnė, ir 
tepimui.

Pas suaugusius rožė tankia ti
nai atsiranda ant veido bei gal
vos. Tiesa, šitose vielose ji ga- 
i bu t ir pas kūdiki us, vienok pa
tarlėji gana tankiai gauna ant 
aukų, kojų ir liemens. Liga ne- 
)asirodo išsyk. Suaugęs žino
jus arba ir kūdikis gali jaustis 
prastai per savaitę ar mažiau, 
gali jo karštis kilti, “širdis pyk- 
4” ir kiti symptomai darytis, kol 
’ožė pasirodys. Karštis papraš
ai yra augštas, ypač pas vaikus. 
roxemija didelė ir nuo jos arba 

’.usilpnėjimo paprastai mirtis se 
;a. Vieta, kur rožė prasideda 
iradžioj yra tik raudona ir ne
dali, toliau ji vis darosi iraudo- 
lesnė, karštesne, plečiasi tolyn 
r pusta arba tinsta. Kartais iš- 
ininias yra taip didelis, jog ro
tos oda plyš. Pasilaiko, kad; 
dsiranda pūslės, kurios gali, 
įlysti. Jei uožė atsirandu ant 
veido, kaip paprastai yra pas 
-uaugusius, apie antrų dienų 
ikįs jau lieka užtemusios ir už-i 
nerktos, ausis pastorėjusi ir 
kartais pūslėta rožes pusėj, 
kaklo giles širk-liek sutinsta, 
išsižioti darosi nelengva ir liga I 
vis eina tolyn. Gydymas pas su
augusius duoda geras pasek
mes, nes apie j 5-tą dieną liga 
ima nykti. Ir suaugusiam žmo
gui reikia imt tik skystą niais-,,

Užsisakant šiuos veikalus, kartu reikia siųsti ir pinigus. Išlei
dėjo vardu:

J. A. ŽEMAITIS,
315 So. West St., Shenandoah, Pa.

PRANEŠIMAS.
Daktaras Makaras, Lietuvys.

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 Perry Avė., Roseland, III.

Valandos: iš ryto 8 iki 9, ir vakare 5 iki 6.
Ofisas: 10900 Michigan Avė.

Valandos: 10 iki 12, 2 iki 4, ir 6:30 iki 8:30 vakare.
Telephonas: Ofiso ir Rezidencijos 

Pullman 342. v

............ . .................................
Tel. Kandolph 2898

A. A. SLĄKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

i 19 So. La Saite St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas. 

— /

tą, gulint lovoj, dėt šaltus kom
presus ant rožės, aptept aplink 
jų jodino, kad neleidus tolyn 
eit, bet alkoholis gert nereikia, 
nejaugi galima tik dideliame 
nusilpnėjime. Vaistai padaryti 
iš pačios rožės yra leidžiami į 
kimų ir jie duoda gerų rezulta
tų. Vaistai gėrimui užrašomi 
daktaro ir jię prisideda prie gy* 
dymo.

Rožė yra limpama liga lodei 
jei kas ja serga, jis turi būt at
skirtas nuo kilų šeimynos na
rių ir kas jo vartojama, neturi 
būti liečiama kilų be tinkamos 
dizin lekcijos. 1

—Dr. A. Montvydas.

SKAITYKIT IR PLATINKn

LIETUVĄ IR RUSIJĄ
Mes prirengiam
PASPORTUS 

ir vizas
Ateikit tuojaus 

užsakymų padarymui

Schiff & Co.
State Bank

Turtas $5,000,000.00

728 W. 12th Street, 
arti Halsted St.

Atdara utarnykais* Ir ket- 
vergais iki 8 vai. vakare.

žieminio sezono pradžia
13 RUGSĖJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).

Laikas brangus, neleisk 
dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni vyrai ir 
moterįs visi neatideliodartii 
pradėkite.tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

______ Chicago, III.
DK. VAlTUSriūTD- 

l-ictuvis Akių
Speciali ta*

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudama akiii karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktų, 
atitaiso trumparegystę* ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 

■iroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
(lėidieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th kicnpkt 

Aahiand Tel. T*rovf.r 9660.
. DR. R. VVAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avc.
Pbnne Drnver 966«l.

' ... *
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Męa savo darbą gvarantiojame 
. Kalbume visas Uuropiftkas kalbas 
| 8804 S. Kedzie Avc. Chicago, Ui.

Arti 88-th Street

“NAUJIENAS

IM ■ ■ II ....
j Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS

I 2201 W 22nd & So. Leavitt Sts. 
CHICAGO.

J Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną.
į nuo 1 po pietų iki 9 vakare
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SkaitytojuBalsai
į Už Išreikštas štamo skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KAIP SU APŠVIETUS DARBU?

GUNARO UNIJOS
Laivas

SAXONIA
Išplaukia 

Rugsėjo 30 dieną
l

PLYMOUTH—CHERBOURG—HAMBURG
Kreipkitės pas arčiausį Cunard Agentą.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kąra be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
| gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję. ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
visuomet buvo daugiau agitaci
jos, o ne apšvietos organizacija. 
Turiu mintyj socialistinės ap
lietos organizaciją. Musų Są
jungos viršininkai ir pačios 
kuopos daugiau žiūrėdavo to, 
kaip subūrus daiktai! didesnį 
skaičių lietuvių darbininkų, o ne 
to, kaip tuos darbininkus išlavi
nus ir tuo padarius juos suži- 
niais musų reikalo gynėjais. 

Todėl nieko stebėtina, kad per 
keliatą Sąjungos gyvavimo me
tų ji būdavo kaipir kokia stotis, 
per kurią ateidavo ir vėl išei
davo tūkstančiai Amerikos lie
tuvių darbininkų. Tūli buvę 
musų organizacijos nariai dagi 
liko atkakliausi socializmo prie
šai. Tik pažiūrėkite ką dabar 
daro musų “komnuistai”. Nė 
aršiausieji musų organizacijos 
priešai-klerikalai neparodė tiek 
lagėdinguom, kaip tie “buvę 
žmonės”. Prie kiekvienos pro
gos jie stengiasi diskredituoti 
ir socialistų vardą ir pačią so
cializmo idėją.

Delei to tenka kaltinti ne 
juos, bet pačią musų organizaci
ją. Tie žmones, kurie buvo atė
ję pas mus, buvo gerais norais. 
Visa, ko jiems stokojo, tai rei
kia mo išsilavinimo. Jeigu mu
sų organizacija butų žiūrėjusi 
daugiau to, kaip tuos žmones 
apšviesti, tai šiandie jie tebebū
tų geriausi musų draugai. Ne 
pikti norai (neskaitant tūlų ne
kultūringų elementų* kiti p kad 
Paukščiai, Bimbos, Baltrušaičiai 
ir kiti), o nežinojimas padarė 
juos musų priešais. Ne įsitikini
mo, o jausmo vedini jie įstojo į 
L. S. S. Tokio pat jausmo vedi
ni jie vėliau pasidarė tos orga
nizacijos griovikais. Reikėjo 
tik, kad vienas-kitas amfritingas 
demagogas papasakotą, joge i 
Socialistų Partija ir josios dalis, 
Lietuvių Socialistų Sąjunga, yra 
negera — ir jie patikėjo. Pa
tikėjo todėl, kad manė, jogei so
cializmas ištiesų yra no good. 
Patįs jie to socializmo nepažino
jo . Jie manė, kad užtenka tik
tai pasivadinti socialistu ir jau 
“viską žinai”. Juk ar netaip 
dabar daro tie “buvusieji žmo
nes”? Nuėję į savo naująją 
sektą jie tariasi stovį “visa gal
va augščiau jūsų socializmo” 
(jų pačių žodžiai, rodos, Brook- 
lyno keikūnų organe pasakyti). 
Tikrenybėj, tai jie šiandie sto
vi “visa galva” žemiau.

Visa to kaltininkas yra — ne- 
žinė. Reikalinga todėl ravėti 
tos nežinės piktžoles. Reika
linga, kad musų Sąjunga kreip
tų rimtesnės domės į socialisti
nį švietimo darbą. Dabar, kuo
met artinasi žiema, musų orga
nizacijos kuopos privalo rūpin
tis netiek “sėkmingų pramogų” 
rengimu, kiek apšvietos darbu. 
Kiekvienoj kolonijoj, kur randa
si musų organizacijos kuopų, 
sekamą žiemą turėtų būt sureng
ta bent keli apšvietos vakarai— 
prelekcijos, diskusijos ir tt. Bū
tinai. Pagalios, musų organiza
cijos centro įstaigos taipjau tu
rėtų pasirūpinti, — bent tinka
mos literatūros parupinimu. Tie
sa, pastarosios, kiek girdėjau 
šituo reikalu jau tariasi.

Tik tokiu budu musų organi
zacija sustiprės ir ateity jai ne
bereikės bijoti jokių “vidujinio 
maišto” pavojų. — Sąjungietia,

Pinigai 
Išmokėti 
Lietuvoj

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pinigines perlai
das Lietuvoje pristato per Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Banką, kurs išrašo paštines perlaidas ir pasiunčia į 
paštas arba į savo skyrius išmokėjimui.

Gautomis iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
žiniomis Lietuvos bankas pasiuntė ir pilnai apmokėjo 
Naujienų perlaidas šiems žmonėms:

ynai Kaupienei, 
Jonui Verpelinskui, 
Petronėlei Marcinkevičienei, 
Benediktui Lukminui, 
Povilui Januliui, 
IVIikolui Vikertui, 
Dominikui žamuoliui, 
Agotai Vizgaitienei, 
Julijonai S uogienei, 
Onai Kregždaitei, 
Ignacui Zeleckiui, 
Antanui Liekiui, 
Jurgiui Degimui, 
Antoninai Marcinkienei, 
Aleksandrai Ivanauskienei, 
Petronėlei Jascikevitienei, 
Juozapui Lekavičiai, 
Konstantinui Liutkui,

iš Daržbailio, 
Jonui Grincevičiui, 
Agnieškai Gudaitis, 
Mikolui Slepikui, 
Jonui Anieliui, 
Kazimierui Glebavičiui, 
Uršulei Svilainienei, 
Onai Nlikelaitieni,
1 Barborai GružaiTskienei, 
Zigmantui Bučiui,
Salom i j ai Minkštimaitei, 
Onai Rusienei,
Pranciškui Mockevičiai,

Elzbietai Shimborienei, 
Romaldui Laskauskiui, 
Mikolui Norkui, 
Juozapui Augustavičiui, 
Dominikui Grabui, 
Jonui Beleckui, 
Katarinai Morkūnienei, 

Prienuose,
Vincentui Vašgauckui, 
Kostantui Sabeckiui, 
Teklei šilauskienei, 
Veronikai Kapučinskas, 

iš Surviliškio, 
Motiejui Pečiuliui, 
Mari jonai Mažunaitienei, 
Antanui Rukauskui, 
Juozui Vaišnorai, 
Onai čekaitienei, 
Kazimierui Balčiūnui, 
Antanui Bosui, 
Adomui Jašinskui, 
Onai Sepetkiutei, 
Kaštui Stiklini, 
Marcelei Stiklytei, 
Kajetonui Gapšiui, 
Jurgiui Dumikaičiui, 
Uršulei šwartz, 
Steponui Atkočiūnui, 
Marijonai Mažiunaitienei, 
Aleksandrai Kuznevičei.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

rarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėlintnis nnn 10 iki 12 diena.

NUXATED IRON
PADARO KRAUJĄ RAUDONU 

Tai būdas, nuo kurio moteriš
kų veidai skaistus darosi ir 
suteikia spėką, tvirtumą ir 
drąsą vyrams. 3,000,000 žmo
nių vartoja kaipo vaistą įgi
jimui tvirtumo ir kraujo gai
vinimui. Randasi pas visus 
geras vaistininkus.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriaus siunčiamieji 
pinigai nueina į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaunan iš Chicagos į kokias keturias-penkias savaites, o 
kartais ir dar greičiau. Bet greitumas pasiuntimo pini
gų iš Kauno j vietinę paštą ar valsčių priklauso nuo Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko ir nuo Lietuvos paš
to. Jeigu Lietuvos bankas išsiunčia žmonėms pinigus 
tuo jaus kaip tik gauna juos iš Naujienų, tai paėmėjai 
gauna juos į kokią savaitę laiko po išsiuntimo iš Kauno, 
arba į kokias penkias savaites po išsiuntimo iš Chicagos.

Kol-kas greitesnio budo pasiųsti pinigus Lietuvon 
visgi nėra ir todėl galima sakyti, kad Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius pasiunčia pinigus Lietuvon ne tik pi
giausia, bet ir greičiausia, o su laiku atsieks dar greites
nio pristatymo. Už siunčiamuosius pinigus Naujienų Pi
nigų Siutimo Skyrius pilnai atsako.

čekius arba draftus išmainomus Lietuvoje ar Vo
kietijoj Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius parduoda pi
giau negu didieji bankai, ypač jeigu čekiai įmami ant di
desnės sumos. 

** *

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius

1739 So. Halsted SI., Chicago, III.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str. 

Rockford, III.

Teisinga drabužiu kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno ki- 

šeniui. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime 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, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styti aus, 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutu? 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutą1 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno sergf 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginamas 5 nęoš. kiek, 
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun* 
Siamas Europon.

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

S. GORDON
1415 So. Halsted St.. Chicago. TU

Saugok akių regėjimą

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d. i 

fc——- .............................. . .......... ..... — I ■ I ■»!?

Telefonas Pnllmaa 836
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan AvM Roselaad

Valandos: 9 1H 9 vakaro.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTA^

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

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

ramBMnsenwnsanwsrftiiw hmirku

Rez. 1139 Indeyendence Blvd. Chicag< 
Telephone Vau 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 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Cr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 
Nedėliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880Y *

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moteių 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 4186

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

Telephonai:

0S. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto ki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet,
Telephone Yards 687

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Ijcavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phonu McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki 
j 3107 S. Morgan st. Chicago 
į VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

iiiiaaiiDniaBiiiiiii

5 DR. YUŠKA :
S 1900 S. Halsted St. i

Tel. Canal 2118
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 g 

g vakare.
■ Rezidencija: 2811 W. 63 SL 

Tel. Prospect 3466
!■■■■■■■■■■■■■■■■■«■

1>KANESIMAS

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

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

6 iki 8 vaje. Nedil. 10 iki 12 ryte
5 Kės. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

V-r-.-- ...... ........------------------- ų----------------------------  
’■■■■■ r nn ■■!!■■■■■■■■
" Tel. Boulevard 2160
5 Dr. A. J. KARALIUS S ■
3 Gydytojas ir Chirurgas ■_.* 
į VALANDOS: 9—12 ryto " 

2—9 vakaro ■
J 3303 So. Morgan Street, " 

Chicago, III.
?!¥■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1 " 1
Tel. Pullman 342 ir 3180.

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

10900 Michigan Avė. Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 

iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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U isisakomoji Kaina;
Chicagoje — paštu:

Metams___ ________ __ —
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams ______ ...
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per neiiotojusi
Viena kopija___________
Savaitei __________________
M •nėšiui _______________

Suvienytose Valstijose, ne C 
paltu;

Metams ---------   $7.00
I’usei metų__ 4............. ■■■■■■ 4.00
Trims mėnesiams___ _ 2.00
I>riem mėnesiams ___________ 1.50
Vienam mėnesiui ___   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams___ $8.00
Pusei metų _________   4.50
Trims mėnesiams _________  2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
$4.50
2.21
1.71
1.00

komunistų neapykantos yra, 
I žinoma, garbė.

Bet drg. Hillųuitas galėtų 
dar labiaus didžiuoties, jei- Į partijos, nei Francijos So- 
gu jisai niekuomet nebūtų 
pritaręs “Trečiojo Interna
cionalo” lyderių taktikai.

Buvo laikas, deja, kada 
Hilląuitas ir jo šalininkai 
visomis keturiomis rėmė an- 

I ti-socialistinius Rusijos bol-l 
ševikų žygius. Tie patys 
elementai New Yorko Socia
listų Partijos organizacijo
je, kuriems vadovauja Hill- 
ųuitas, pernai išmetė iš par
tijos Dr. Ingermaną už tai, 
kad jisai kritikavo bolševi
kus. Paskui Hillųuitas pri
ėmė teisių patarėjo vietą 
prie Rusijos Sovietų Biuro 
Amerikoje (be atlyginimo).

Maskvos diktatoriai yra 

labai netaktingi, kad šitaip 
atsilygina jam už jo patar
navimus. Bet tai jau yra jų 
dalykas, o mes geistume, 
kad Amerikos socialistų va
das ateityje vartotų dau- 
giaus atsargumo savo poli
tinių draugų pasirinkime.

“Numiręs” Inter
nacionalas.

lerių deficito, nežiūrint to, kad šyt apie “Keleivio” “elektriką”, 
per tą laiką jai įplaukė keturi dabar jie taikosi sukelti kivir- 
tukstančiai septyni šimtai dole
rių iš pašalinių šaltinių — pa

True translation filad wtth the poet- 
mastor at Chicago, III., Sept. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Taika su 
Armėnija.

Beveik tuo pačiu 
kada buvo padaryta 
tarpe Rusijos ir Latvijos, 
Rusija padarė laikiną taikos 
sutartį ir su Armėnija. Tos 
sritys, delei kurių kilo gin
čas tarpe Armėnijos ir 
Azerbeidžano, kolkas palie
ka Rusijos kontrolėje.

Tuo budu Rusija susitai
kė kone su visomis naujomis 
valstybėmis, kurios atsirado 
senosios caro imperijos pa
kraščiuose. Dabar palieka 
jai padaryt taiką tiktai su 
Finlandija ir su Lenkija.

Taikos derybos su Lenki
ja neužilgio prasidės Rygo
je. Abiejų šalių atstovai jau 
nuvyko tenai tarties delei 
musių paliaubos.

laiku, 
taika

True translation filed with the post- 
rpaster at Chicago, 11!., Sept. 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos darbinin
kai taikos derybose

Anglijos darbininkai nu
tarė pasiųst į Rygą du savo 
atstovu, kad juodu prižiūrė
tų taikos derybas tarpe Ru
sijos ir Lenkijos.

Tai yra pirmas toks atsi
tikimas, kad organizuotieji 
darbininkai aktyviai kišasi į 
tarptautines valdžių dery
bas.

Savo įtaka Anglijos dar
bininkai daug prisidės prie 
to, kad padarius rusų-lenkų 
taiką tikrai demokratinga. 
Be to, jų atstovų buvimas 
Rygoje užtikrins taikos de
ryboms viešumą. Jeigu ru
sai su lenkais kartais nepri
eitų prie susitaikymo, tai vi
sas svietas žinotų, katra pu
sė reikia delei to kaltinti.

Hilląuitui garbę.
Amerikos Socialistų Par

tijos vadas, Morris Hilląuit, 
turi, be abejonės, nemaža 
patenkinimo, kad komunistų 
Internacionalas pareikalavo

Antramjam Internaciona
lui, reikia pripažint, nekaip 
sekasi. Jį apleido ištisa ei
lė svarbių socialistinių par
tijų, tarp jų — Vokietijos 
Nepriklausomoji Socialde
mokratų partija, ' Francijos 
Socialistų partija, Anglijos 
Nepriklausomoji Darbo par
tija, Šveicarijos Socialdemo
kratų partija, Italijos So
cialistų partija, Amerikos 
Socialistų partija ir kitos.

Kaikurios šalys dabar jau 
visai neturi savo atstovybės 
Antramjam Internacionale, 
pavyzdžiui, Amerika ir 
Francija. Todėl jo priešai 
dažnai sako, kad jisai esąs 
numiręs.

Kaikurie iš tų priešų, 
džiaugdamiesi, kad Antrojo 
Internacionalo jau nebesą, 
skelbia, jogei jo vietą dabar 
užėmęs Maskvos Interna
cionalas, pasivadinusis “tre
čiuoju”. Ar tas jų skelbi
mas yra teisingas?

Pažiūrėsime.
Kas priklauso Maskvos 

Internacionalui? Rusijos 
bolševikai-komunistai, Itali
jos Socialistų partija, Nor
vegijos Socialistų partija ir 
komunistų partijos daugely
je kitų šalių. Bet koks yra 
didumas tų komunistų par
ijų?

Yra faktas, kad svarbiau
siose pasaulio šalyse komu
nistai turi labai mažą jiegą. 
Anglijoje tik dabar jie šiaip 
-taip susiorganizavo į “par
tiją”, kuri tečiaus yra taip 
menka, kad ji neturi drąsos 
net savarankiškai veikti, ir 
nutarė įstot į Darbo partiją 
(priklausančią Antramjam 
Internacionalui). Vokietijo
je komunistų yra dvidešimt 
-penkis kartus mažiaus, Re
gu socialdemokratų. Fran- 
cijoje komunistai neturi net 
savo partijos. Amerikoje 
komunistų judėjimas yra 
galutinai sukleręs ir susi
kompromitavęs Frainos dar
bais.

Taigi faktiškai koiiiunistų 
Internacionalas reiškia ne- 
kiek daugiaus, kaip Rusijos

cialistų partijos, nei Vokie
tijos Nepriklausomosios So- 

I cialdemokratų partijos, nei 
Šveicarijos Socialistų parti
jos.

Palyginus su visu tarp
tautiniu darbininkų judėji
mu, Maskvos Internaciona
las yra tiktai menka atska
la.

Antrasis Internacionalas, 
beje, taip-pat apima tiktai 
dalį to judėjimo. Bet jo pry- 
šakyje stovi Anglijos Dar
bo partija, kuri šiandie yra 

| galingiausia visame pasau
lyje politinė darbininkų or
ganizacija.

Kuomet stipriausioji Mas- 

kvos Internacionalo partija, 
bolševikai, turi tiktai apie 
pusę miliono narių, tai Ang
lijos Darbo partija, vado
vaujanti Antramjame Inter
nacionale, turi apie šešis mi- 
lionus narių!

Viena tiktai šita partija 
gali įsidėt visą “Trečiąjį In
ternacionalą” į brusloto ki
šenių.

Taigi laidot Antrąjį Inter
nacionalą da peranksti.

Jisai, tiesa, yra labai ap
ardytas. Bet didžiuma tų 
partijų, kurios atsimetė nuo 
jo, nesideda nė prie komuni
stų Internacionalo. Jos grei
čiaus susitars su Londonu, 
negu su Maskva.

Sausio 1 d. 1920 m.

Jeigu ne šitos įplaukos, tai jos 
deficitas už tą pusmetį butų 
pasiekęs daugiaus kaip aštuoniy 
lakstančių dolerių.

Didesniąją dalį savo deficito 
“Laisve” padengė paskolintais 
ir suaukautais pinigais, o liku
siąją dalį, $3487.90 — tuo, “pel
nu”, kurį jį buvo padarius per
nai..
mat, turėjo $5251.30 balanso.

Iš to matyt, kad pradžia jos 
gyveninio, kaipo dienraščio, bu
vo jai aukso laikai. Tuos lai
kus dar visi atsimena. “Laisvė” 
apskelbė visus socialistinius 
laikraščius “parsidavusiais bur
žuazijai” ir ėmė šaukt, kad tik 
ji viena esanti ištikima darbi
ninkų klesai. Kad dar labiaus 
įtikinus žmones, ji pareiškė, kad 
ji nebusianti daugiaus privati
niu laikraščiu, bet patapsianti 
Lietuvių Kor>i unistų j
nuosavybe. Ir ji pasivadino 

tos L. K. S. organu.
Tada ir prasidėjo jos gerove.

Sąjungos kuopos, Lietuvių Mo
terų Progrcsyvio Susivienijimo 
kuopos, Lietuvių Darbininkų 
Literaturoš Draugijos kuopos ir 
atskiri žmonės, suklaidinti frai- 
nistų agitacija, šoko visokiais 
budais remti “Laisvę” — pirkti 
serus, siųsti aukas, rinkti pre- 
nuniertą^ rengti koncertus. Ir 
“Laisvė” kaip bematant pralo
jo.

kadangi socialistų šinciži-
inas 
mas 
aukso gjslą užtikus, ir stengėsi 
eksploatuot ją, kiek galėdama 
dauginus. Prirašo Paukštys ar
ui Dėdele keiksmų litaniją apie 

Grigaitį, žiūrėk —r- ir įplaukia 
lenkinės ir dešimtinės iš visų 
uisių; sugalvoja naują kolionę

jai nešė dolerius, tai ji, tų

Apžvalga j
NEŠVARUS BIZNIERIAI.

Brooklyno keikūnų organas 
be paliovos užkabinėja “Nau
jienas”. Ne tiktai dėl idėjų, ku
rias jos skelbia, o ir dėl tokių 
dalykų, kurie jam turėtų visai 
nerūpėti. Jisai nuolatos sten
giasi sukelti “Niaujienų” skai
tytojus prieš redakciją, “Nau
jienų dalininkus prieš direkto
rius ir kitokiais budais pakenk
ti “Naujienų” Bendrovei bei 
jos laikraščiui.

Daugiau kaip per metus laiko 
“Laisve” šlykščiausiais žodžiais 
plūdo “Naujienų” redaktorių 
dėlto, kad jisai turėjo rašytą 
sutartį su Bendrove (da ir da
bar ji nesiliauja apie tai plauš- 
kus), o dabar pasinaudojo tuo, 
kad “Naujienų” dalininkai lai
kė pusmetinį susirinkimą, apie 
kurį Chicagos “komunistų” 

šlamštelis prirašė begediškiau-

lę aipiel “Naujienų” ‘'‘'biznį”. 
Trijuose numeriuose pagrečiui 
ji atsidėjus nagrinėjo šitą te
mą.

Kadangi ji šitai]) elgiasi, tai 
mes esame priversti painfor
muoti publiką apie kaikuriuos 
“Ląisvės’ biznio dalykus: iš to, 
manome, paaiškės, (kodėl ji to
kiu begėdiškumu kiša 'savo no
sį į “Naujienų” reikalus.

Mes turime “Laisvės” Ben
drovės atskaitą už pirmąjį šių 
metų pusmetį, išduotą jos dali
ninkų susirinkime. Ji rodo1, 
kad “Laisvės” biznis per šešis 
menesius, nuo sausio 1 d. iki 
birželio 20 d. 1920 m., davė 
$3096.90 deficito. Be to, serų 
fondo deficitas nuo 1919 m. bu
vo $391.00. Taigi viso defici
to suma yra $3487.90.

Šita skaitlinė tečiaus dar ne
pasnigo visos tiesos apie “Lais
vės” stovį, Jos įplaukų skyriu
je randasi šitokių davinių: “Au
kos ir pelnas nuo koncertų.......
$2372.75”; “Skolinta popieros 
pirkimui........ $2350.00”. Reiš
kia, “Laisvė” ]>asidarė per pus
metį pusketvirto tūkstančio do-

ir vėl penkinės ir dešimtinė 
apšaukia Kautskį “senuoju ka-

negalais” — dar (langiau pen
kinių ir dešimtinių. Tik spėk 
inti.

Tuo budu “Laisvė” per ke
rtą paskutinių menesių gyvavi
mo, kaipo “pirmutinis darbo 
žmonių dienraštis” užvarė net 
lenkis suviršum tuksiančius d<

“Lietuvių Komunistų Sąjun
gos organu” ji, tiesa, neilgai 
tesiskelbė, ir tos' “Sąjungos” 
nuosavybe ji nepatapo. Josi bo
sai, pamatę, kad “komunistavi- 
mas” ne tiktai dolerius neša, bet 
cartais užtraukia ir nemalonu
mų, nutarė pa'silikti jų sau. 
Bet viena ar dviem apgavystėm 
langiau ar mažiau — ką tai 
reiškia tarp “gerų draugų”!

uk sukišo “draugui Stilsonui” 
dvidešimt suviršum tūkstančių 
dolerių, kurie buvo sukolektuc 
ti pašalpai visų nukentėjusiųjų 
nuo valdžios persekiojimo — o 
ar jų draugai sako jiems ką dėl 
to?

“Laisvės” nelaimei tečiaus, 
žmonių mulkinimu amžinai 
verst ies negailima. Lietuvių 
darbininkų minios ėmė atsipei
kėt ankščiaus, negu ji tikėjosi. 
Nors “Laisvė” nesiliovė varius

tįstus tolyn vis didesne energi
ja, bet atėjo laikas, kada jai pra 
dėjo menkiau sek ties. Šių 
metų pradžioje jau ji ne tiktai 
neįstengė padaryt “pelno”, bet 
dar buvo priversta semti iš 
krepšio, prisi ubagaut o pernai, 
kad padengus savo biznio išlai
das. Žmonėms ėmė nusibosti 
penėt tą prasikeikusį ubagą!

Kals bus tečiaus su “Laisve”, 
kada almužnos visai paliom 
kritusios į jos krepšį? Biznis 
neša nuostolius — ka’s-gi tad

nemalonus klausimas 
stūkso prieš pp. Paukš- 
Dėdeles, ir jų sielvarta 

auga diena iš dienos. Todėl jie 
ne tiktai keikia, o ir mėgina 
kaip nors pakenkti tiems laik
raščiams, kuriems sekasi gerai.
Vienu laiku jie buvo įsityžę ra- yų buto, galima suprasti iš ką

šiandie 
čius ir

čus “Naujienų” Bendrovėje. Jie 
tikisi, kad jeigu jiems pavyktų 
sugriauti bent vieną šitų laik
raščių, tai “Laisves” rėmėjų 
dvasia vėl atsigautų ir jos biz
nis pasitaisytų.

Ve delko jiems parupo “Nau
jienų” Bendrovės reikalai.

Bet veltui jie, nabagai, ka
muojasi. “Naujienų” dalinin
kai, kurie sugebėjo padaryt sa
vo dienraštį stipresniu už visus 
lietuvių laikraščius Amerikoje, 
pasakys tiems humbugiškiems 
bizniericins: “Jukš”!

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

gal-

ANGLIJA.
Ex-kareivių padėtis. 

[Federuotoji Presą J.
Londonas. — 25,000 ar 

būt ir 30,000 buvusiųjų Anglijos
kareivių, kurie turėtų būti gy
domi kariniuose Jigonbučiuose, 
dabar yra uždaryti be turčių ne- 

svėikapročių ligonbučiuose. 
Manchesterio buvusiųjų karei
vių deputacija padavė pensijų 
ninisteriui protestą prieš tokį 
jrutališką elgimąsi.

Žmonės, kurie neabejotinai 
yra sveiki, sako deputacija, yra 
uždaryti prieglaudoje kartu su 
bepročiais. Juos gali atlankyti 
ik vienas žmogus sykį į mėne

sį; jiems neleidžiama skusties 
ir jie turi vartoti pumikos ak- 
nenį nutrinimui barzdos, kad 

. ie galėtų gražiau pasirodyti sa
vo draugams. Kaltinama taip
gi, kad neduodama užtektinai 
maisto ir kad tas maistas 
netikęs.

tik gautos iš Budapešto žinios,' 
kad tik apie poras desėtkų at
stovų, tarp kurių buvo grafai 
Apponyi ir Andrassy, balsavo 
prieš priėmimą įstatymo Bud- 
vary įnešto biliaus “išrišimui! 
žydų klausimo.”

Tas bilius, kurį didelė didžiu
ma Vengrijos atstovų skaito ver 
tu svarstymo, parėdo konfiska
vimą turto visų žydų, kurie įva
žiavo Vengrijon po 1914 m., pa
šalinimą visų žydų nuo pilie
tybės, uždraudimą žydų mokyk 
lų, uždraudimą žydams vesti 
kompanijas, ypač bankus ir 
laikraščius, pašalinimą žydų iš 
visų viešų .įstaigų ir valdviečių, 
atėmimą iš jų visų politinių tei
sių, uždraudimą krikščionims 
samdyti žydus asmenimiams 
patarnavimams, pašalinimą žy
dų nuo atstovavimo užrnbeži- 
nių įstaigų Vengrijoje, uždrau
dimą žydams pirkti ar nuomuo- 
li žemę ir valstybės likvidavi
mą iki sausio mėn. visų žydų 
turimų nekilnojamų nuosavy- l>ių.

LENKIJA.
Žydų vargai.

[Fcderuotoji Presą].

Pasak Dr. Nat-

yra

VOKIETIJA.
Parceliano pinigai.
[Federuotoji Presą].

Berlinas. — Vokietijoje dabar 
yra apyvartoje ir paircelianinių 
pinigų. Kad sumažinus pinigų 
rukumą, valdžia dabar dirba 

pinigus parceliano dirbtuvėse.

Nauja komunistų partija.
Berlinas. — Dar viena komu

nistinė partija padare savo de
biutą Vokietijoje. Iš Hambur
go pranešama apie susidarimą 
ten “Komunistų Lygos”. Ji su
sideda iš komunistų, pirmiau 
prigulėjusio prie šiaurvakarinio 
dibtrikto Komunistų Darbo par
tijos. 1 Komunistų lyga pirmiau
sia sviedė akmeniu į Hamburgo 
“nacionalistinių bolševikų” va
dovus Lauffenberg ir Wolfhe- 
ini, pareikšdama, kad jų ideo
logija nesutinka su pamatiniais 
principais komunistų interna
cionalo.

NAUJOJI ZELANDIJA.
Neįsileidžia knygų. 

[Federuotoji Presą].
Auckland, N. Z. — Muitinių 

viršininkai uždraudč\ įvešti į 
Naująją Zelandiją George R. 
Kįrkpatrick knygą “Karas — 
ko delei?” Viskas daroma, kad 
neprilcidus žmonių .prie savy- 
stovio protavimo. Laiškai vis 

dar tebėra aštriausiai cenzūruo
jami. 1

Prieš tokius suvaržymus la
biausiai kovoja vienas parla
mento narys, H. E. Holland, 
kuris atstovauja Darbo partiją. 
Jam po dviejų mėnesių kovos

Sadoul knygos “Sovietų Rusijo
je”. Tarp uždraustųjų įgabenti 
knygų yra Qucensland valdžios 
išleista “Socializmas praktiko
je”, kun. Lee “Kodėl geri žmo
nes klysta apie karą”, Newbold 
“šaika užpakalyje valdžios” ir 
daugelis kitų knygų, ypač apie 
Rusiją. Tečiaus uždraustos 
knygos vistiek pasiekia Naują
ją Zelandiją ir išeina tūkstan
čiuose egzempliorių.

Holland stengėsi išgauti taip
gi panaikinimą laiškų cenzūros, 
bet tas nepasisekė.

VENGRIJA.
Juodašimčių pasimojimas prieš 

žydus.
[Fcderuotoji Presą].

Vienna, rugp. 13 (krasa).
Kokios rųšies reakcionieriai su
daro didžiumą Vengrijos atsto-

New York.
han Krass, nario Amerikos žy- 
lų šelipimo komiteto, kuris da
bar sugrįžo iš Europos, niekas, 
taip nenukenčia nuo dabartinio 
nenusistovėjimo Lenkijoje, kaip 
žydai ir šimtai jų liko išskers
ta prisidengiant tuo, kad jie 
buk esą bolševikų šalininkai.

Nors Amerikos žydai laike 
’iastarųjų keturių metų sudėjo 
^40,000,000 sušelpimui savo 
viengenčių rytinėj Europoj, bet 
la suma pasirodė permaža, kad 
itlikus kokį nors konstruktyvį 
darbą 1

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Sept. 13, 1920 
us reųuired by the act of Oct. C, 1917

Anglis ir geležis
[Federuotoji Preea].

Prezidento Woodrow Wilso- 
no pareiškimas St. Louis mies- 
e, kad pasaulinis karas buvo • 
rirklybiniu karu, yra išnaujo ■ 
>atvirtinamas knygoje “Where 1 
ron is, there is the Father- 

land’. Jos autorių yra K. Streit, 
jaunas montanietis, dabar Rho- 
les mokslininkas Oxforde.

Sreit parodo*, kad karas buvo 
r “džentelmenišku” karu. Pil

niausiai atsižcvlgiant į jaus
lius ir pelnus Francijos ir Vo
kietijos kapitalistų, buvo leista 
karui tęstis tuo laiku, kada jį 
’engvai galima buvo sustabdy
ti.

Tai nėra vien tuščia nuomo
nė, kadangi Streit medegą dau
giausia semia iš pasakytų Fran- 
njos atstovų bute kalbų ir jos 
)arodo, kad “džentelmeniškas 
susitarimas” tarp Francijos ir 
Vokietijos kapitalistų visą karo

nuosavybės, kurias lengvai bu
vo bombarduoti iš kanuolių ar

4162 So. Halsted St 
C h i c a g o

TRENGTHVy 
AFETY& I 
ERVICE /$/

Patarnavimas
. Kada jus deposituo- (< 
jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi i 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus. Z
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

The 
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kėlė sensaciją Francijoje.
Išrodo, kad Lorraine geležies 

kasyklos buvo valdomos Fran
cijos ir Vokietijos kapitalistų. 
Tad abiejų šalių kapitalistų in
teresuose buvo, kad kasykk 
dirbtų — kad jos gaminių rei
kalingiausiu medegą amunici
jai — ir kad karas tęstųsi, tai]) 
kad amunicija butų sunaudoja
ma ir kad tas duotų didelių 
pelnų jų savininkams.

Vokiečiai vargiai butų galėję 
tęsti karą, jei geležies kasyklos 
nebūtų galėję dirbti. O betgi 
talkininkai galėjo, kada tik no
rėjo, jas suardyti. Net jeigu 
jie ir nebūtų galėję jų paimti, 
jie galėjo jas nuolatos bombar
duoti ir tuo neprileisti joso dirb 
ti.

Bet —■ tai]) sako atstovai — 
matomai buvo susitarimas, ka
dangi jos nebuvo paliestos, Ka
rui prasidėjus per 27 menesius 
Lorraine sektorius buvo ramus. 
Pasiustieji ten kareiviai buvo 
pilnai saugus. Retkarčiais įvyk
davo trumpas bombardavimas 
ir tikrinama, kad nickuric ofi
cierių už tą likę nubausti.

Vokiečiai atsimokėjo už tą 
/neliesdami Francijos anglių ka-/|prie karų”,

Telephone Drover 5052

Dr. .A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halstcd St., Chicago, III.

sykių Basine ir Bruay, kurios 
buvo būtinai reikalingos Pran
cūzams ir kurias vokiečiai leng
vai galėjo sunaikinti.

J “džentelmenišką susitari
mą” įėjo ir susilaikymas nuo 
bombardavimo štabo kvatierų. 
Bombos buvo mėtomos iš ae
roplanų visur, bet ne viršinin
kų kvatierų. Reikėjo pasigailė
ti augštųjų oficierių, bet papras
tieji kareiviai ir paprastieji žmo 
nes — vynai, moterjs ir vaikai 
- mirė kaip musės.

Knyga užsibaigia sekama ci
tata iš franeuzų laikraščio: 
“Pirmas skirsnys tikrosios tan
ių draugijos santarvės neturi 
bu lt toks naivus, kad šaukties 
i broliškumą, ar pareikšti “ne
mirštamus principus”, bet sta
lai tokis: ‘Anglis ir geležis ko
kioje nors šalyje nebegali pasi
likti privatine nuosavybe’ — 
kadangi privatinė nuosavybe 
šių pamatinių industrijų veda
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Ūkininkų Balsas itai pagalvoti uždedamas sodą noksta, kas kaliais yra pagei- 
arba sodindamas

APIE SODĄ.

jaunus me- liaujama. Iš antros gi pusės, 
džius. Dirva, kuri yra labai der- medžiai ant pietų nuokalnumo 
linga, kurioj auga geriausi ku- (langiaus nukenčia nuo šalčių, 
kuruzai, gali būti visai netikus ne kaip nuo saulės kaitros. Abel- 
arba kenksminga vaisiniams nai kalbant, sodauninkai labiau 

Persikai labai nu- pageidauja šiaurių ir rytų nuo- 
derlingų ir blogų ; kaiminius, nes jie paprastai turi 

Obuoliai ir grušes labai | pastovesnes dirvas, labiau palai-

Kiekvienas ūkininkas privalo 
auginti didesnį ar mažesnį so- medžiams, 
dų aprūpinimui savo šeimynos kenčiu nuo 
gardžias vaisiais. Be vaisių, so- dirvų, 
das prisideda prie pagražinimo rudyj^ ant geriausių kukurūzų ko drėgnumą ir žiemos speigai 

. Lygios ir žemos vietoj ’ ‘ 1
yra visai netikusios sodui, nes

čiuotų ir vidutiniai molinių dir
vų. Taigi užvedant sodą reikia 
parinkti tinkamą dirvą ir mets 
nuo meto tręšti ją. Visai nerei
kia auginti vaisių ant jiems ne
tinkamų dirvų. Daug geriau 
yra turėti keletą vaisių rųšių ir 
juos auginti ant gerų dirvų, ne
kaip keliolika ir turėti iš jų nuo
stolių.

namų ir viso ūkio, ir jei rūpės- dirvų, 
tingai prižiūrimas, kartais vai 
šiai padengia dalį ūkininko iš- j tokiose vietose žiedai ir vaisiai 
laidų. Vaisinių medžių augi- labai dažnai nukenčia arba vi
ii Imas nereikalauja tiek daug sai žūsta nuo šalnų, šaltas 
darbo kaip kiti ūkio augmenys. ■ oras yra daug sunkesnis už šil- 
Viskas, ko jie reikalauja, tai tą ir, ačiū tam, visados puola 
tinkamo prižiūrėjimo, švaraus ant žemų vietų. Sodui reikia1 pa- 
užiaikymo ir apsaugojimo nuo rinkti pežemą, lygią vietą, bet 
įvairių negeistinų gyvių. Sodo 1 maž-daug nuokalnią ir kiek ga- 
prižiurėjimas yra smagus ir ma- Įima aukštesnę toj apielinkėj. 
lonus darbas — tai yra smagus Grabčs ir panašios rųšics duo- 
laiko praleidimas ir atsigaivini 
mas, 
pavargęs.

Pasisekimas vastinių medžių 
auginime priklauso daugiau-

• šiai nuo paties savininko gabu
mo, sumanumo ir noro dirbti. 
Vienok dirva, vieta ir klimatas 
lošia labai svarbią rolę, ir kiek
vienas sodininkas privalo apie

1- bės neturi rastis sode, nes į jas 
kuomet žmogus jauties puola šaltas oras, kuris gali pa

kenkti medžių šaknims. Nėra 
reikalo, kad vieta butų kalnuo
ta arba kad sodas rastųs ant 
kulno paviršiaus. Tokiose vie
tose sodai nekentėtų nuo aštrių, 

įšaltų vėjų ir vanduo išplautų iš 
dirvos minerališkas druskas, 
reikalingas medžių ir vaisių au
gimui. Kalnuotos vietos lygiai 
nėra parankios purkštimui ir 
dulkinimui vaistų ant medžių.

Vielos nuokatnumas turi ne-

j ir iiavasario šalnos mažiau ken
kia medžiams.

Beto, reikia neužmiršti, kad 
nekurie vaisiai labiau išlaiko 
žiemos šalčius už kitus. Armė
niškos slyvos yra labai jautrios 
ir nevisuomet duoda gerų pa
sekmių šiaurinėse valstijose. 
Persikai ir slyvos irgi yra labai 
jautrus ir žiemos šalčiai juos 
dažnai sunaikina, nors jie butų 
pasodinti geriausiose vietose. 
Obelįs ir kriaušės nėra taip jaut
rios ir opios žiemos šalčių ir to
dėl nereikalauja tokios saugios

Angliakasiai irkasyk 
lų socializacija.

T. Pullman 5432

MUSERU
.4. SHŪSH9

Turiu patyrimą 
moterų ligoserū
pestingai prižiū
riu ligonę iv kūdi
kį laike ligos.
10929 š. State Str. nuokalnumo pradeda ankščiau 

Uhicago, UI. žydėti ir vaisiai greičiaus pri-

pietii-lmk nuokafriumas turi 
lengvesnę dirvą, kuri ankščiau 
sušįla pavasaryj, ne kaip šiauriu 

ir rytų-link nuokalnuimi ar
ba pakalnės. Medžiai ant pietų

Naujas

imtais
SU

Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusija 
1920 m.

Parodo

Nauja Europos ^adalinima
Kaina 35c

Bet dabar mes pardavinėsime atpiginta 
kaina

Belo jos vėliau žydi pavasaryj, 
kuomet jau pavojingos šalnos 
yra! paprastai praėjusios. Bet 
nežiūrint to, kartais ir jos nu
kenčia nuo pavasario šalnų.

Nors skirtingos vaisių rųšįs 
reikalauja skirtingų dirvų, vie
nok jie visi pasekai ingai auga, 
uit vidutiniškai derlių, gilių, ge
rai nusausintų dirvų. Vaisiniai 
medžiai negali bujoti ant visai 
nugyventų sėklių, labai šiurkš
čių, su kietu, vandenį neperlei- 
džiančių sluogsnių arti pavir
šiaus dirvų. Nustelbti, nuskur
dę, mažo ūgio medžiai ir tušti 
!arpai žemose, sodo vietose, pa
bado netikusį dirvos nusausini
mą ir nevienodą oro judėjimą.

Lygiai dirvos gali būti persau 
tos sodui. Abclnai’, visos 
muitinės dirvos yra labai pu
rios, liuosos, mažai teturi or
dinio perpuvio ir ačiū tam, ne- 
pajiegia užlaikyti drėgnumą. 
\.nt tokių ditvų medžiai silpnai 
inga yra labiau opus r nenašus. 
Persausos ir perdrėgnos dirvos 
nrigelbsti žiemos šalčiams pa
keisti arba sunaikinti nekuriuos 
vaisinius medžius. Labai drėg
nos dirvos padidina medžių sul
tingumą ir daug giliau įšąlą. 
Sausi, šalti vėjai yra surišti su 
lideliais speigai, kas pagimdo 
didelį vandens išgaravimą iŠ 
medžių. Tokiam atsitikime 
sausa dirva negali Sugrąžint i 
vandens vieton išgaravusio ir

[Fcderuotoji Presą].

Geneva, Šveicarijoje, rugp. 5 
(krasa). — Socializacija anglių 
kasyklų visame pasaulyje ir vi- 
sapasaulinis streikas išvengimui 
karo, buvo svarbiausiais reikala
vimais internacionalinio anglia
kasių kongreso, kuris kątik čia 
užsibaigė po savaitės istorinių 
posėdžių.

Franci jos angliakasių sekreto
rius Bartuel išreiškė nusistaty
mą delegatų, kada ji pareiškė:

“Šiandie mos angliakasiai esa
me didele spėka pasaulyje ir ga
lime priversti valdžias ir kapi
talistus gerbti musų reikalavi
mus. Tai yra proga, kurios mes 
negalime praleisti, kad parodžius 
šalims, jog mes angliakasiai esa
me pasiryžę paimti anglių indu
striją į musų pačių rankas in
teresuose visos draugijos”.

Svarbiausiame svartyme apie 
internacionalinį veikimą iškovo
jimui nacionalizacijos visų kasy
klų pasaulyje. Anglijos angliaka 
ių federacijos sekretorius Frank 
Hodges ragino reikalingumą

rimą su talkininkais, ir jau dir
ba vidutiniškai 8 vai. į dieną ir 
10 V2 vai. du syk į savaitę, kad 
padidinus produkciją.

Jei talkininkai po trijų mėne
sių paskelbs, kad anglių prista
tymas nėra užtektinas, ir pa
lieps gcn. Foch užimti Ruhr klo
ni, Vokietijos angliakasiai ka
riaus, pareiškė Hue.

“Angliakasiai niekad nepakęs 
karinės okupacijos, ar tai butų 
franeuzų, ar vokiečių”, pasakė 
jis.

Hue sakė, kad socializacijos 
komitetas, vedamas Kari Kaut- 
sky, daro didelį progresą linkui 
nacionalizacijos Vokietijos kasy
klų. Angliakasiai pienuoja pa
šalinti kapitalistų kontrolę, tuo 
pačiu laiku pasilaikant vedėjus 
ir ekspertus. Jis sakė, kad sočia 
lizucija kasyklų yra pirmuoju 
klausimu, kurį riš Vokietijos 
ekonominė taryba, kuri yra par
lamentu rišimui industrinių 
klausimų.

Angliakasiai plačiai svarstė 
priemones išvengimui karų atei
tyje. Belgijos angliakasių pre
zidentas jausmingai atsišaukė į 
angliakasius užmiršti visus tau
tinius skirtumus.

“Mes netik kovojame už 8 
vai. darbo dieną ir kitas refor
mas”, sakė jis, “bet tai yra ge
neralinė kova prieš kapitalizmą. 
Mes turime įstengti padaryti 
bendrą susitarimą, padarantį ga 
limu mums, angliakasiams, pa
naikinti karus”.

Franci jos angliakasių sekreto
rius Bartuel dar labiau pabrėžė 
reikalą smarkaus veikimo prieš

mirimų, arba 
mai ant trijų

yra 
buvo

du gimi- 
jnirčių. ].
į kuriuos 

padalinta, tik 
daugiau gi-

ri ranci ja 
viename 
mimų, negu mirimų, trylikoje 
buvo du sykiu dauginu mirimų 
negu gimimų,o viename miri
mų buvo beveik tris sykius dau
giau, negu gimimų.

Visa Francija yra sugniaužta 
spėkos, kuris ją šluoja nuo že
mes paviršiaus su neatlaidumu į 
likimo spėkos. Premjeras Mil- 
lerand gali kalbėti; milionierini 
gali krauli mokesčių naštą ant 
pečių paprastųjų žmonių; ban-j 
kicriai gali vesti savo karus Sy-1 
rijoje, bet Francija vistiek mirš
ta ir karas paskubino pocesą 
nykimo.

Francijos rašytojų ir dailinin 
kų tvariniai pasiliks. Francijos 
valstiečiai tebesems gyvybę iš 
žemes. Bet mažai bus industri- į 
jos ir komercijos ir tarp šalių, 
kurios veržysis už viršenybę . 
pasaulyje 1950 m. Faricijos ne-- 
bebus.

> Federalis Agentūrų Benllrovfta.
H PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, SEPT. 13, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi Šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.50
LATVIJOS 100 rublių ....... $2.25
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markių ....  $0.45

Uruliais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigu į pinigą 80 nuolimtįs 
daugiau. Pinigai uplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tų pačių dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
666 W. 18th Street, Chicago.

ik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Lietuvon pinigus su pilna atsakomybe siun
čia Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

JUST KIDS
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mokslinės produkcijos, kad pas- kapu,s ateityj Vardu Fran de. 
tačiu pramonę normaliais pa- |egaįų jįg padavė rezoliuciją, pa
matais. reiškiančią, kad angliakasių in-

nckurių galutinas žuvims yra 
neišvengtinu.

Ant seklių arba negilių, labai 
nugyventų dirvų negąlima tikė
tis gero sodo ir gausaus der
liaus. Tokias dirvas galima pa
gerinti tręšimu. Ūkininkai pri
valo žinoti, kad vaisiniai me
džiai, panašiai kitiems ūkio aug
menims, reikalauja tinkamos, 
derlios dirvos. Tos priežasties 
delei daug sodų pasiduoda įvai
rioms ligoms ir nėra našus.

Maždaug trąšios, lengvos mo
linės dirvos yra geriausios o-
buolių auginimui. Kriaušės rei- steigimo bendros kontrolės in- 
kalauja daug sunkesnių molinių 
arba gryno molio dirvų, kurios!

matais.
“Laike pastarųjų šešių metų ternacionalas turi būti perbuda- 

Europos produkcija anglių suma-1 votas veiklesniais pamatais ir 
žėjo 124,000,000 tonų”, sakė jis. j kad išvengimui kito didelio ka- 
“Padėtis yra taip bloga, kad jei ro, angliakasiai turi paskelbti 
produkcija ir toliau puls,“ o kai- pasaulinę streiką, nežiūrint ko- 
na produkcijas didės, pagerini
mas angliakasių padėties bus 
negalimas. Tik socialC re<ulia- 
cija leis tikrai mokslinį vedimą.

“Anglijos angliakasiai nacio
nalizaciją supranta kaipo socia- 
lizaciją”, tęsė jis. “Jie aį)u reiš
kia pašalinimą kapitalizmo iš 
anglių industrijos ir panaikini
mą biurokratinės kontrolės”.

Ilodges rekomendavo sudary
ti internacionalinę angliakasių 
tarybą išrišimui visų skirtumu 
tarp Europos ir Amerikos. Jei 
Amerikos angliakasiai gaus še
šias vai. darbo dieną, tuomet an
gliakasiai ir kitose šalyse turi 
tai įgauti, kad pašalinus varžyti
nių piginimus.

Konvencija vienbalsiai priėmė 
sekamą rezoliuciją apie nacio
nalizaciją:

“Šis kongresas yra nuomonės, 
kad kiekviena šalis turi dabar 
galutinai siektis prie nacionali
zacijos ar socializacijos kasyklų 
kiekvienoje šalyje, prie pašalini
mo kapitalistų nuosavybės ir į-

kia valdžia pradėtų kariavimą.

Geriaaria 
( gonMtaa 
f diktoms i ’ ’ į moterims.

Lengvi bat
stiprus, ilpar- 
davimai trnm- 
laikai. Mieroa 
22 iki >6. Jeigu 
jūsų krautuviun
kas neturi, pri- 
siųak pinigas ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiusim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

niuo nvanmc-VArtioN iNrrrnrrE

feiįus Lietuvon 
Siunčiama 
Greičiausiai 

Per

CENTRARL
MF8. EilSTRICT

1112 West 35th Street, 
Galite siųsti šį vakaraą nuo 

6 iki 8 valandai.
> Banko turtas virš 

$6,000,000.00

f

MOTERS, AR JUS ŽINOTE KAD 
DAUGELIS MOTERŲ,

Fr«nci.ia miršta.
Scott Nearing 

[Fcderuotoji Presą J.
Istorijos lapuose dideliais 

bruožiais likimas daro savo at- 
žyinėjinius. Kartais likimo ras 
tas būna labai aiškus.

Daugiau kaip šimtas metų at
gal Francija siekėsi užkariauti 
visą Europą, šiandie gi Fran
cija miršta. Jos civilizacija pa

liko žymes visose kontinento 
šalyse. Jos sveijonės apie im
periją buvo didelės. Net ir 
šiandie ji bando įvykinti sutar
tį, kuri suteikia jai vyriausią vie 
tą tarp Europos šalių. Bet tos 
lupos, kurios šaukia spėkos, jau 
yra sutraukiamos paralyžiaus 
nykimo.

Francijos ■ darbo minitfteris 
ką tik paskelbė gimimų ir miri
mų Francijoje 11)18 ir 1919 m. 
rekordus. 1918 m. buvo 399,- 
011 gimimų ir 788,616 mirčių, 
arba vienas gimimas ant dvie- 
379 gimimų ir 635,691

PLUNKSNOS.
Čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ............................ 98c.
čystos baltos žąsų sanitariškos

plunksnos svaras ..................... $1.39
Čysti balti žąsų pūkai sv.......  $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv.... $2.98

BECKS DEPARTMENT STORE 
3323 So. Halsted St.

Pranešimai
Pranešimas Draugijoms.

Nedėlioj, 27 d. vasario (Feb- 
ruary), 1'921, “Naujienos” ren
gia savo metinį koncertą. Pra
nešame draugijoms, kuopoms ir 
rateliams, kad tą dieną nieks 
niekur nerengtų jokių vakarų, 
nes į “Naujienų” koncertą vi
suomet suvažiuoja visi Chicagos 
lietuviai.

“Naujienų” koncertas bus pui
kiausioj < 
svetainėj, Ashland Boulevard 
Auditorium (Carmen’s Hali).

Naujienų Koncerto renginio
Komisija.

Chicagos darbininkų pa

Kurios vartojo garsųjį Laxvinburnum 
Compound, užreilkia, kad tai yra tik
ras vaistas moterims. Jis nuvarė gil
tinę nuo daugelio durių. Jis išgel
bėjo moteris nuo kankinančių ligų. 
Jis pergalėjo jų silpnumus. Jis pa
taisė padėjimą, ypatingų Ui lyčiai, ir 
daugelį išgelbėjo nuo chirurgo peilio, 
Kiekviena skaudi liga, kurios tykoja 
ant moterų, palieka savo ženklą. Jos 
iiblyškina veidą, naikina išvaizdą, 
sugadina ūpą, sudžiovina ir padaro 
jus senomis pirm laiko. Kas-gi nori 
seną sudžiovusią moterį? Jos gyve
nimas tik skurdas. Laxviburnum 
Compound moterų ligose yra didelė 
parama.

Jeigu jus kenčiate nuo netvarkių 
mėnesinių, neroguliarilkumo, silpnu
mo, apsvaigimo, periodiškų skaudėji
mų, netvarkaus apetito, išgeltusios iš- 
veizdos, inkstų skausmo, žalčio, Saitų 
rankų ir kojų, išpūtimo, karščio, svai
gulio, plakimo širdies, nerviškumo, 
chroniško galvos skaudėjimo, nera
mumo, neramaus miego, abclno skau
dėjimo, spazmų, užliejimo širdies, 
virpėjimo ir skaudėjimo strėnų ir 
tarpmentėj, rujrštumo iš pilvo, koktu
mo, negromuliuvimo, sunkus atleidi
mas Slapumo su karščiu, arba peršen- 
čių, deginančių ar aržinanČių šlapumo 
organų, apsisapnavimų, niežejimo, nu
siminimo, hysterijos, baltųjų, nerviš
kų trūkčiojimų, < vidurių sukietėjimo, 
išpūtimo, išpūtę ir nereguliariai vidu
riai, nutirpę ir skaudanti sąnariai, už
miršimo, stokos energijos, kojų skau
dėjimo, netvarkių yščių, nerviško nu- 
vargimo, melancholijos, nėštumo, vė- 
mirrfo, didelių, skaudančių ar neregu
liarių mėnesinių, ir abelno nedagale- 
jimo, įgyk šito geriausio vaisto, pa
ramą visai jūsų lyčiai ir jus garbin- 
sit tą dieną, kada pamatčt šį apskel
bimą. Trijuose moteries gyvenimo 
perioduose, kaip tai, keitimąsis iš mer 
gystčs į moterystę, laike nėštumo, ir 
laike “keitimosi gyvenimo”, Laxvibur- 
num Compound moteriškose ligose y- 
ra neapkainuojamas.

Pilnas gydymas su Laxviburnum 
Compound Ičšuoja $10.48, pusė gydy
mo $6.50, bet jis yra vertas milijo
nus sergantiems, dėlto kad jis atlie
ka savo užduoti. Laxvibumum yra 
parduodamas tiktai per The Laxal 
Mcdicines Co., 9954 Laxal Bldg., 
2130 Forbcs — Box 963, Pittsburgh,

L. S. S. VIII. Rajono valdybos po
sėdis bus panedėlyj, 13 d. rugsėjo, 
7:30 v. v. Naujienų name. Visi na
riai malonėkit būtinai atsilankyti.

" — Organizatorius.

dustrijos, iš atstovus valsty- 
__ _ _ ____ __ _________bes, dirbančių toj industrijoj

nėra perdaug šiurkščios. Slyvos’darbininkų ir vartojančios pub- 
ir vyšnios paprastai geriausiai Į likos. Kiekvienas nacianalinis 
auga ant vidutiniškų smėlio-mo-1 sekretorius turi kas , bėrtainis 
linių dirvų, gi persikai ant smil-’metų raportuoti internaciona- 
-- ----------- ----------- ------------- ; liam sekretoriui apie padarytą 

toje linkmėje progresą”.
Vokietijos aųgliakasiai yra pa 

sirengę streikuoti už nacionali
zaciją, jek bus reikalas, sakė jų 
vadovas Otto Hue. Jie nuošir
džiai bando, ant kiek galima, iš
pildyti Vokietijos anglių susita BY BAKER

KUR
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Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaisius, pagal Euro
pos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių —t siunčiame už dyką.

SALUTARAS ?rhu^ COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St, Tel. Canal 6417 Chicago, III.

■
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LYTIES PAŽINIMAS
Paveiksluota drobiniuose apdaruose 
lietuviškoj kalboj knyga, kuri tei
kia visokias jums reikalingas lytiš
kas informacijas sveiku ir tyru bu- 
du. Prisiųskit $2. Reikalaukit dy
kai duodamo kitu knygų sąrašo.

MODERN BOOK CO.
Dept. A. 32 Union Sq., New York.

t ANOVOUR WO MAT
1 youR MOTHEK OP DiOHE!
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CHICAGOS
ŽINIOS

nuogrįžę is
Lietuvos A 
tai:

Alasevičiui,

Fr. Lažauninkui,

41. Gustis Anton
57. Kiselis Juozapas
59. Klekevich Kata ri na
67. Laurinavicui K
73. Lucas Lukosaiciųi
77. Maciulskis Juzarias
80. Malonibei Painet Juisu 

Mažeikis Ciprijonas 
Meszkenas Miki87

94. Mureika Antanas
106. Prokupinas Volter
109. Budoni Vladislavas 

11.
119,
120,
123.
127.
130.
137.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲRE IKI A DARBININKŲ
VYRŲ

RAKANDAI NAMAI-žEMfi
VYRŲ PALIKTA STORAGE’Y

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 

* phonographas, kaip 
naujas, 
u« $42.
ant 10 metų. Taipgi 

l| daugel kitų daiktų 
i rikiui parduodamų. 
I Turime labai gražių 
I sulyg žios dienos rar 
I kandų seklyčioms 

(parlor). Reikia ma- 
y tyti, kad apkainavus.

Priimami Liberty 
Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama liegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

PIRK’jfSLKEIKIA — MERGINŲ
Pastovus darbas. Jaunesnių 

kaip 16 metų. Puiki čysta dirb
tuve. Gera mokestis pradžiai. 
Karštas čokoladas ir užkandis 
duodama dykai. Taipgi mer
gaičių pasibaigus mokykloj lek
cijoms ir pusę dienos subatoj.

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

MNFG. CO.,
1918 Prairio Avė., Cor. 20th St.

REIKIA raštininko į pinigų siuntimo

skyrių.

Mr. DRWENSKI,

Fjffl

vertas $155 
Gvarantuotas

lėtų. Taipg 
kitų daiktų

MAŽĄ FARMĄ
Tik ką išleistos pardavimui mažos 

farmos naujame subdivision.
45 minutos iš miesto
70 trukių į dieną.

$270.00
$550.00

x/i akro.....
Visas akras

Peoples Stock Yard State Bank

Baranauskis Ludveka 
Saweunaitė Marė 
Tonisuni S. 
Salemonas Wuosaitis 
Skardžius Jurgis 
Srubas Valtcr 
Strapakas Povilas

141. Sokunas F.
Tolisis Jozapas 
Ulita George 
Uzumecki A. * 
Uzumecka Susana 
Voloviv Adam 
Yurgilu Jahni 
Yuraitis Stanislav 
Ziniontina Antanina 
Zukauckas Joseph 
Zukasus Juzapas 
Zura Jakov.

146.
147.

Pinigų Siunt. Skyrius. 1140
156.
164.
166.
167.
168.

Vaikai banditai lai'mėjo $300.

Praeitą pčtnyčią, vidurdienyj 
du jauni vaikėzai užpuolė Geor 
ge Benedix, Liberty Yest kor-

ir Harrison gatvių.
jo $300 sukolekluotų 
korporacijos skyrių, su 
tomėbilin nuvažimo.

Pajieškojšmai

Du “raudonieji” areštuoti.

aitę atkeliavo
Chicagon, kad

VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 
vvlas Grigaitis ir Franciška Grigai- 
čiutfi. Jau trįs metai kaip pabėgo 

j palikdama mums mažus. Mes labai 
! norėtume žinoti apie savo motiną ar 

ji dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 

I iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti žinią

I šuo adresu:
POVYLAS GRIGAITIS, 

1341 So. 49 Avė., Cicero, III.

apkaltinti ir įkalinti 
llės kalėjinian.

ZINIAl POVYLO BINGELIO.
Pranešu, kad aš nuo panedėlio gy- 

I voru pas lietuvius, malonėk tuojau 
atvažiuoti.

ELZBIETA BINGEL1ENĖ, 
3237 Lime St., Chicago, III.

Pašovė savo vyra už knarkimą

John 
budino 
saldaus

is
miego.

al(
re

ją. John atsikėlė, apsireng 
išėjo į pavieto ligoninę gyih 

arė mano Bcssies 
tarė Gydytojui. —ūpas — 

Beabejon 
reiškė tuomi.

Bessie buvo i

blogo

I DUKTĖ STEFANIJA SZUSTOWS- 
i K A pajieško savo tėvo. Ji dabar la- 
j bai serga ir nori savo tėvą pama
tyti.

STEFANIJA SZUSTOvVSKA, 
3815 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU brolio Alexandro Sc- 
j minavičiaus iš Zubiekų sodos, Viekš- 
t nių par., Šiaulių apskr. Lietuvoj dirb- 
(lavo melnyčioj, atvažiavo i Montreal, 

, j Car.adą. Girdėjau, kkd jieškojo ma- 
11 nęs per “Keleivį”. Brangus broli at

sišauk pats, ar kas jį žino praneškite. 
ONA SEMANAVIČAITĖ- 

RAKAUCKIENĖ, .
6400 Maryland Avė., Chicago, III.

ne-

po

REIKALINGA šeimyninke į na
mus prie mažos šeimynos. Pastovus 
darbas ir gera mokestis. Mergina 
arba našlė bevaikė. Atsišaukit tuo
jaus

47 St & Ashland Avė., 
Chicago, III.

“ORUMUS” CHEMICAL
LABORATORY, 

1718 So. Halsted St., 
Chicago, III.

REIKIA — moterų ir mergi
nų kiek patyrusių su dirbtuvės 
darbais,, nuolatinės vietos prie 
lengvo mašinų darbo.

ALBAUGH DOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA — moterų lengvam 
darbui apdirbimo skyriui rakan
dų dirbtuvėj.

2331 Ogdcn Avė.

REIKTA vyrų, kurie mylėtų 
turėti sau geresnį gyvenimą. 
Mums yra reikalinga keletą ener
giškų ir ištikimų vyrų dirbti su 
mumi keletą valandų kas dieną, 
arba keletą dienų ant savaitės, 
be atitraukimo nuo dabartinio 
jūsų užsiėmimo. Geras uždar-

Atsišaukite nuo 10 v. ryto
1 vai. po piet bile kokią die- 
arba Ketvergo vakare nuo 
8. Klauskite
ADAM MARKŪNAS,

Sales Manager.
Randolph 7400

847 First Nat’l Bank Bldg.
68 W. Monroe St., Chicago, III.

PAKDAV1MU1
PARSIDUODA — Geras pieno biz

nis su properte arba be. Lietuviais 
apgyventoj apielinkėj. Gerą proga 
lietuviui.

2120 W. 24th St. 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

Reikia — lietuvio mokyto
jo arba mokytojos davimui 
lekcijų angliškoj ir lietuviš
koj kalbose ir aritmetikoj. 
Ateikit pas 4735 S. Ashland 
Avė., ant antrų lubų, tarpe 
7 ir 9 vai. vakare.

REIKIA DARBININKŲ

Extra

bis.
iki
ną
iki

6

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė; biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukit į Naujienų ofisą po num. 
139.

PARDAVIMUI pieninę, per dieną 
suvartojam 11 kenų pieno. Biznis 
išdirbtas per 5 metus. Lietuvių, 
lenkų ir kitokių tautų apgyventa vie
ta. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju iš Chicagos.

K K
2053 S. Coulter Avė. 

arba 25 St.

Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šf mėnes{. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirhysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
dideles mieros phonographas už $42 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skaros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2102 W. 35-th St. arti Archer Avė. j 

Atdcra nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo
1O llr 4. i

Išlygos: 15% įmokėti 
$5.00 į mėnesį.

Arti mokyklų, bažnyčių ir krautu
vių.

Pirkit vieną iš šių farmų dabar ir 
pavasaryj galėsite ten nusikraustyti. 
Galėsite auginti daržoves ir vištas ir 
tuomi numažinti gyvenimo lėšas ir 
jūsų šemyna galės gėrėtis tyru oru. 
Oras yra tyras ir kaimynai geri.

KUPONAS
A. Traube, 

1404 W. 18th St.
Prisiųskit man pilną informaciją 

apie jūsų priemiestines farmas neuž- 
dedant ant manės jokių obligacijų.

Pavarde

Adresas

REIKIA —
Rankinių išdrožinėtojų ant 
fonografų kojų. Augščiau
sia mokestis mokama, 
unijos dirbtuvė.
BRUNSWICK-BALKE- 

COLLENDER CO. 
340 W. Huron St.

Ne

PALIKTI STORAGF/JUJE 
RAKANDAI

ne 
ge 

a i no" lovoj 
iu pačia 
>639 Mi

PAJIEŠKAU Edvardo ir Jono Ru- 
telionų, paeina iš Ramanavo kaimo, 
Krosnos valsčiaus, Kalvarijos apskr. 
4 metai atgal gyveno Waukegan, III. 
Atsišaukit arba kas-nors praneškit 
šiuo adresu:

JOHN MARTINKAVICZE
10 Manhatton St., Hamtramck 

Detroit, Mich.

MOTEltŲ

REIKIA —
- taip, aš pašoviau 

vien tik knarkia, ] 
ria perdaug “mun 
Banditai užpuolė vyrą

Abrahani Lusting,
cbi gan* giri vės, ir jo žmona pra
eitą naktį buvo užpulti trijų 
bandftų. Pasekmė to — neteko 
dešimtinio žiedo $500 vertės.

100 vyrų ant freight karų. 
25 plieno darbininkų ir pa
dėjėjų ant freight karų. 
Ateikit pas

ROCK ISLAND LINES 
124th St. & Ashland Avė.

Blue Island, III.

REIKIA — darbininkų į serap iron 
yard. Patirimas nereikalingas.

Pastovus darbas.
CHICAGO METAL REFINING 

COMPANY 
3000 So. Kedzie Avė.

Taipgf Fabrikantų nauji , rakandai 
PARSIDUODA saliunas SU ba I Stebėtina proga porai pradedančiai 

. . . namų užlaikymą. Mes tunme savo
rais, lenkų, rusų n lietuvių ap- jgpardavimo kambary 15 vėliausios 
gyventoj vietoj. mados Seklyčios Setų apdirbtų j sku-

734 So. Bunker St., rą. cane, velour ir overstuffed. Taip-
Chicago, III. rugsų. lovų ir 25 phonographus vi-

__________________’ _______x šokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran-
PARSIDUODA — Grosernė ir TtU’ UŽ gvim/ IT

. v _ _ . , pirkti dideli phonographą, rekordus n
bucemė. Geia sena vieta. Tvai-1 (jeįrnant0 špilką, grojanti visų išdir- 
rios Tautos. Parduosiu pigiai, bysčių rekordus. Užmokėta $145. At- 

1834 Canalport Avė. | sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui
WESTERN FURNITURE 

and STORAGE
2810 W. Harrison Str.,

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 
ir nedėlioj iki 4 v. v.___

i F^CTRA " I RAKANDŲ BARGENAI
Parsiduoda Saliunas ir Restau* Visada pas seną ištikimą 
ranas labai geroj vietoj, tarpe 6ICURTIS’ FURNITURE EXCHANGE 

(dirbtuvių, biznis išdirbtas per Mcs ”iulom pcr šią savaitę setta. 
22 metu. Geram darbščiam mus bargerius: 
žmogui galima pasidaryti gerai | 3 šmotų pintiniais 

( pinigų. Priežastis pardavimo —.
■ turiu du bizniu ir vieną esiu pri-
I verstas parduoti. Parduosiu už|,o';n’ se«ooKinn
teisingą pasiulimą, 716 W. 22 St.

PARSIDUODA — grosernė ir 
bučernė, biznis išdirbta gerai.

Atsišaukite j Naujienas No.
141.

Atrado negyvą skiepe.

13 molų am

vo atrastas negyvu gariniame 
katile Congregacijos Joeeob’o 
synagogas skiepe, prie 41-tos ir 
St. Lawrcnce gatvių. Manoma, 
kad jis turėjo širdies liga. Ne-

„M

> •
Paprastų darbininkų —

REIKIA
PARANKIŲ
VYRŲ

Abelnam darbui musų dirbtuvėj 
čvstyti, šluoti ir prie trucko.

* ALBAUGH-DOVER CO.
2100 Marshall Voul.

Chicago.

t anga
visas pas- 

1 d. suver. 
5,000 Illi- 
Biznieriainois milicionierių.

mato svarbą turėti <la\ig milici
jos kada iškįla streikai.

PAJIEŠKAU savo pačios Onos Vai
neikienės. Ji apleido mane liepos 9 

;. m., pasiėmė 3 vaikus: Juozapas 
m., Petras 8 m. ir Amelija 6 m. j

, Mich., po No. 90 Barber St. Su- 
gryšk, pasigailėk vaikelių, juk išgy
venom 15 metų, tai kodėl negalėtume 
ir toliau gyventi ir užauginti vaikus 
kaip reikia. Sugrįžk da kartą pra
šau. Jeigu kas ją žino malonėkit 
pranešti, už ką gausit $10 dovanų.

K. VAINEIKIS, 
Douglas, W. Va.

P. O.* B. 63 Albert, W. Va.

Ii
; Gii lojau, kad dabar gyvenanti Det-

REIKIA DARBININKŲ

$6 j dieną — 9l/2 valan

dos dirbti

Nuolatinis darbas

PRICE IRON & STEEL CO. 
67th St. & 48 Avė.

REIKIA —

PARDAVIMUI.
Farmos ir miesto nuosavybė. Jū

sų pasirinkimui bile kur į vakarus 
nuo Chicagos. Išlygos pritaikomos.

H. W. CHILDS, 
“The Land Man” 

Lemont, III.

EXTRA — EXTRA.
Parsiduoda lotas pigiai, 30x125. 

Randasi geroj vietoj. Parduosiu už 
cash arba mainysiu ant piano ar au
tomobilio.

Atsišaukit šiuo antrašu. > 
P. ŽELVI S, 

1522 S. 49 Avė., 
Cicero, III.

PARSIDUODA — namas ir du lo
tai su delicatessen krautuve. Mo
derniški gyvenimo kambariai.

Atsišaukit greitai.
E. J. KRUD, 

5026-28 Archer Avė.

" REIKIA — 2 vyrų skalbyklos 
plovimo kambaryj. Gera mokes
tis valgis ir kambarys. Ateikit į 
skalbyklą .

CHICAGO BEACH IIOTEL 
51st ir Cornell Avė.

REIKIA —
Anglių nešėjų ir metėjų. Pas
tovus darbas, gera mokestis.

TANNER — ROME COAL CO.
1121 So. Fairfield Avė.

DAILYDŽIŲ ant tavorinių 
vagonų — 100. Plieno dirbėjų 

ir padėjėjų ant tavorinių vago-

Mobile, Ala. — Vietos laivu - 
budavojimo ir taisymo kompa- i 
nijos paskelbė, karą organizuo- ! 
tiems darbininkams. Jos pa-i 
skelbė, kad dabar dirbantiems 
unistams bus leista pasilikti dar- Į 
be tik tada, kada jie sutiks dirli- I 
ti kartu su ne turistais darbi-1 r 
ninkais.

MOTERŲ

REIKIA — JAUNŲ 
MOTERŲ.

Rankinių išdrožėjų ant fo
nografų kojų.
Augščiausia kaina mokama 
Ne unijos dirbtuvė.

nų — 25, ant naktų.
ROCK ISLAND LINE, 

124th St. & Ashland Avė.
Blue Island, III.

Nepristatyti laiškai
žemiau paduodame 

laiškų, atėjusių iš 
negero adreso, paštas adresatų į 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
VVindow” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

Mes da turim kelis pal
aukiančius darbus užėmi-

1 mui nepatyrusioms mote
rims. Ateikit į Hawthorne 

. dirbtuves ir pasikalbėkit sąrašą
Europos; dei [daugiau apie šiuos darbus.

COIL WINDINGPAPER INSULATING
ASSEMBLING

BRUNSVVIC K-B ALKE- 
COLLENDER CO. 
340 W. Huron Št.

Pamatykite
Mr. Mooney.

REIKIA —
Paprastų darbininkų, serap ge
ležies yade.
Mokama $6.50 iki $7.00 i dieną.
SAM COHEN AND SONS.

52nd Avė. & 16th

REIKIA —
Armhole basterių, shoulder 
basterių, first basterių, off- 
presserių, edge presserių, 
ant Iloffman edge basterio 

ir vaiko pasiuntinėjimui.
J. L. TAYLOR & CO., 
535 So. Franklin St.

REIKIA —

5. Anulis Anton
6. Arbatcauski Mat.

16. Capas Mikolas
17. Cesna Irving
22. Dapkevich Paul
26. Domeika Petaras
36. Gramu n tas Jozupas
38. Gudaicuiš N
40. Justin Malinauckas

Šie yra visi geri darbai ir 
visi gerai apmokami. Jus 
gal mylėsit vieną jų geriau 
negu kitą. Ateik ir pakal
bėk apie tai su mumis bile 
dieną pirm 4 po piet arba 
utarnyko ir ketvergo vaka
rais tarpe 6 ir 8:30 vai.

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

48th Avė. & 24th St.

Vyrų šaldyklos darbui. 58c 
į valandą. 9valandos į 
dieną. Geros darbo sanly- 
gos.

Ateikit tuoj aus
UNITED STATES COLD 

STORAGE CO.,
2101 W. 39th St.

REIKALAUJU gero bučerio, kuris 
gerai žino savo darbą ir geistina, 
kad kalbėtų angliškai ir lietuviškai. 
Meldžiu atsišaukti greitai į gro- 
semę.

2958 Lowo Avė.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

Mes galime panaudoti kelis 
inteligentiškus darbininkus ir 
warehousemenus. Gera mokes
tis.

SEARS ROEBUCK AND CO.
Roman Av. and Arthington St.

REIKIA —
Suliejėjų (solderers) ir vyrų dar
bui blekių šapo j. Gera mokes
tis ir geriems vyrams darbas 
nuolatinis.

NATIONAL STMPING & ELECTRIC 
WORKS, 

424 S. Clinton St.

3 šmotų pintiniais užpakaliais 
raudonmedžio ir valour. seklyčios se
tas vertas $185.00 už ........... $147.00

3 šmotų over stuffed mėlyno va-,
J 

setas vertas $325.00 už .......  $225.00
3 šmotų mediniais rėmais seklyčios 

setas, pilnai skūra apmuštas nuo $35 
PARSIDUODA — pekamė ir gro-| ir/Wščiau/ . . . .. ,

sėmė. Senas biznis. Visokių tau- „Valgomojo kambario setai Wm &
tų apielinkėj. Pardavimo priežastis Mary ir P,’^ais-uįP<<į<}Į‘aisv...k
— savininkas turi ir kitą biznį, turi vert> $150.00 už $125.00, kiti setai
nnrdlint.i. nhioiu nooalC anoiti UUO $50.00 11 aUgŠČiaU.

Miegkambario ištaisymai Mahoga- 
ny ir Walnut nuo $117.00 ir augSčiau.

Didelis pasirinkimas kaurų augštos 
vertes nuo $22.50 ir augščiau.

Dresscriai, chiffonieriai, kukninės 
šėpos, lovos, springsai ir matracai la
bai pigus, šimtai kitų' bargenų, per- 
skaitlingi paminėjimui. |

Visos augščiau minėtos kainos mu
sų naujojo tavoro yra šiandie žemes
nes negu lešavo padirbimas.

Mes taipgi turim didelį pasirinki
mą vartotų rakandų ir pečių bargeno 
kainomis.

Mes parduodam už cash tiktai.
Atdara Utamiko, Ketvergo ir Su- 

batos vakarais iki 9 vai.___________
PARSIDUODA geri 4-rių kamba

rių rakandai po viena štuka arba 
abelnai visus. Priežastis pardavimo 
važiuoju ant farmų. Atsišaukite 
greitai. „

MARTIN PIENIS,
3207 Lowe Avė., j

1 fl. rear. I
PARSIDUODA geri 4-rių kamba

rių rakandai po viena štuka atba I 
abelnai visus.
važiuoju ant farmų. 
greitai.

parduoti, nes abiejų negali apeiti.
552 W. 37th St. 

Savininkas galima matyt po 5 vai. 
vakare.

PARDAVIMUI galiūnas; viso
kių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis geras. Pardavimo prie
žastis patirsit ant vietos.

2744 W. 18 St.

AUTOMOBILIAI
LABAI DIDELIS BARGENAS

Parduosiu Ford 1 tono trucką labai 
pigiai. Uždarytas, 2 durįs solid ta- 
jerai ir daug extra daigtų. Taipgi 
parduosiu kepyklos gazinį pečių duo
nos ir keksų kepimui, su 70 formų, 
lešavo $250, atiduosiu už pirmą pa- 
siulimą.

1082 N. Marshfield Avė.
Tel.: Haymarket 4500.

PARDAVIMUI automobilius Buick, 
dėl 2 pasažierių; gerame stovyje. 
Galima mane matyti bile kada.

6242 Southpark Avė.
Phone Wenthworth 1102

Priežastis pardavimo 
Atsišaukite

ANDRULIS,

RAKANDAI.

ALEX 
2928 W. 40 Place, 

2 fl. flat.

PARDAVIMUI rakandai (fur- 
niture) frontruimiui; setas ir 
karpetas.

827 W. 33rd St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais par- 
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisves bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
PARSIDUODA — 4 kambarių ra

kandai. Vienus metus vartoti. Ge
rame padėjime. Manoma važiuoti [ 
Lietuvon. Galima matyti kasdien po J 
5:30 vakare ir subatoj visą po 
ir nedėlioj visa dieną.

MASIUNAS, 
2233 W. 23rd Place, 
2ros lubos iš fronto.

piet

NAMAI-žEMft
ŽIEMVAKARINĖJ DALYJ.

Musų didelis bargena šią savaitę. 
2003 Emerson Avė., arti Robey St. (1 
blokas į šiaurę nuo Grand Avė.) 2 
augštų (> ir 6 kambarių flatų budinkas 
Puiki didelė barnė. Kaina $2390.00.

šis išsimokės pats per save j 4 me
tus. Ateikit greitai, tiktai biskį cash 
tereikia.

GRANT, 
3419 Lexington St„ Van Buren 1114

PIET VAKARINĖJ DALYJ.
Parsiduoda puikus mažas namelis. 

Furnacu šildoma ir vienam automobi
liui garažius, arti 31os ir Lincoln. 
Nustok mokėjęs rendas, mes padėsim 
neturtingai Šeimynai nupirkti &itą. 
jeigu turit kiek cash. 
su mumis greitai, išlysk 
ninko nykščio.

GRANT, 
3419 Loxington St„ Van 
' PARSIDUODA — 2 augštų mūri
nis namas, žemai Storas, viršui pagy
venimas. Gera vieta dėl bizniaus. 
Pardavimo priežastis — senatvė. Par
duosiu pigiai.

2246 W. Grand Avė.

Pasimatykit 
iš po savi-

Buren 1114

PARSIDUODA — 2 augštų medi
nis namas, 4 flatai, 16 kambarių iš
viso, randasi ant 2809 Lowe Avė. 
Bargenas, turiu parduoti iš priežas
ties ligos, tiktai $3,000. Smulkesnių 
informacijų pašaukit arba ateikit pas 
savininką

MR. S. COCO, 
6059 S. Kildare A v. Tel.Prospect 8578

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
(<ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato. ...

Mes turime didžiausius ir geri mi
duj kirpimo, designing ir siuvimo 
įkyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktike* besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši- 
ios varomos elektros jie^a.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
.-iuo laiku, dieną ar vakarais, pasl- 
anrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos tudig tnwro&, 
dsokio stiliaus ir dydžio iš bet ku- 
•ios madų knygos.

master designing school
J. F. Kasnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St.. ant d-tų lubų.

I VALENTINE DRE3MAKING 
COLLEGES

$105 S. HalaUd, 2407 W. MadUon, 
1850 N. Well« SL

187 Mokykloa Jungt. ValriiįeMk.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant savo dieninį 
darbą mokinanties. šis amatas su
teiks jums amžiną neprigulmybę. 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb
tuvėse yra nepastovios. Jus žinote, 
kad darbininkus dabar atleidžia. Tai
gi prisirengk ateičiai tuojaus. Di
delis reikalavimai; ir algos, šimtai 
šapų laukia darbininkų, pasimokinu
sių kelias savaites. Ateikit ar rašy
kit tuojaus. Atdara vakarais. Die
nines ir vakarinės klesos.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 South Wells St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, kuygvedys 
ičs, stenografijos, typewriting, pii* 
klybos teisių, Suv. ValstA istorijos, 
nbelnos istorijos, gcograftjoe, poli 
tikinės ekonomijos piiietystfa, <Ui- 
liarašystės ir tt.

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


