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Lenkai puola Vilnių
Nesitaiko nė su rusais

1 • j •• • 17»i • i RYGA, palių 9 (Rašo Chica-Lietuviai gins Vilnių iki pastaros ’go Didį’ Nvws korespondentas
- - - Isaac Don Levine). Nors va-

, kar buvo paskirtoji pusi ras v-
Lietuvos valdžia pradėjo keltis iš Vilniaus* mui Rusijos-Lenkijos mušiu pa

----------------- liuobos diena, delegacija vis dar
LENKAI PUOLA ANT VILNIAUS, PAfiMĖ AŠMENĄ.

Mūšy j už Vilnių abi pusės aplaikė didelių nuo'stolių, bet 
lietuviai laikysis iki galo. Lietuviai jau evakuoja Vilnių ir 
pavis jį talkninkams*.

RYGA, spalių 9. — Lietuvos oficialia pranešimas, datuo
tas šiandie Vilniuje sako, kad lietuviai ir lenkai susirėmė 
smarkiame mūšyje, kuris siautė visų dienų vakar ir pereitų 
naktį, atstume 16 viorstų (lO’/z m.) nuo Lietuvos sostinės Vil
niaus. Abi pusės aplaikė didelių nuostolių.

“Kova tęsis iki galo”, sako lietuvių pranešimas^
“Vilniaus įstaigos tapo evakuotos”, tako toliau praneši

ma?. “Atsitikime pasitraukimo, talkininkų misijos apsaugos
ro ūsų interesus ir atstovaus Lietuvos valdžių. Didis miesto ad-
minhtracijos ir milicija bus palikta jų globoje”.
Lenkai nenustoja melavę apie 

lietuvius.
VARŠAVA, spalių 8. — Šian

dieninis lenkų kuro ofiso pra
nešimas paskelbia tolimesnį pa
ėjimą lenkų spėkų šiauriniame 
fiontc.

Pranešimas skelbia, kad len
kai paėmė Ašmeną ir geležinke
lio stotį Soly, perkirsdami susi
siekimą tarp Vilniaus ir Molo
dečno, i šiaurvakarius nuo Mins 
ko.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
frontą pranešimas sako, kad 
lietuviai, nežiūrint musių pa
liaubos, atnaujino kariavimą ir 
užpuolė lenkų pozicijas palei 
Merečanka upę.

(Patįs lenkai pradėjo puoli
mą ant Vilniaus ir dar kaltina 
lietuvius, kad buk lietuviai at
naujinę kariavimą’).

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

TAUTŲ LYGOS KOMISIJA 
VEIKIA.

Bet nustatinėja senuosius Len
kijos-Lietuvos rubežius, (kurie 
jau sykį sukėlė karų. Komisija 

važiuoja j Varėną.

VARŠAVA, .spalių 8. — Tau
tų lygos komisija, paskirtoji ap
svarstymui Lenkijos-Lietuvos 
padėties, atvykusi | Suvalkus, 
laikinai nustatė rubežiaus lini
ją, kokia buvo gruodžio 8 d.

Ta linija eina nuo Vokietijos 
rubežiaus iki Igerka ir Nemuno 
upių susiliejimo, o nuo ten ei
na Nemunu iki Učis.

Lenkams ir lietuviams paliep 
ta pasitraukti 6 kilometrus 

(3.7 m.) nuo tos linijos iki Igor- 
ka-Nemuno susiliejimo.

Komisija dabar važiuoja j 
Varėna, (Vilniaus gub.), kad 
nustačius rubežius toje apygar
doje.
— - .... » — —
J =.... '=%

Naujienų pinigų siun
timo skyrius atdaras 
kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, suba- 
tomis iki 9 vai. vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 vai.

r .ryto iki 2 vai. po piet.
SS'

(Gruodžio 8 d. demarkacijos 
linija ir sukėlė dabartinį karą 
tarp lietuvių ir lenkų, ries tu li
nija buvo lietuviams labai ne
teisinga ir atima iš jų nemažus 
lietuvių apgyventus plotus Su
valkų rėdyboje).

True translation filed with the post-, 
master at Chicago, III., Oct. 11, 1920 j 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 i 
DAR RUSAI NESUSITAIKe ‘

SU LENKAIS.

Veikiausia da? negreit susitai- 
taikins, lenkams statant dide
lius reikalavimus Rurai pra

deda ofjnsivą.

RYGA, spalių 9. — Dar t k 
keturi skirsniai galutinai yra su 
tarti ir Ri>sijo<-Lcnkijos dele
gatai yra tnb nuo užbaigimo s i- 
vo darbo.

labiausiai optimistiški žmo
nes netiki, kad mušiu paliauba 
butų pasirašyta prieš vidurį alei 
nančios savai’“s, nors delegatai 
laiko dieninius ir naktinius po
sėdžius, kad kaip nors išlygi
nus esančius nėsusitaikinius.

Svarbiausia-; susikirtimas ei
na apie ilgį mušiu paliaubos ir 
klausimą kaip grei* ji gali būti 
panaikinta. Lenkai stovi už 
trumpą mušiu paliaubą ir teisę 
tą paliaubą pertraukti po pen
kių dienų pranešimo. Jie taip
gi stovi už tą, kad mūšių pa
liauba* neįeitų galėn pirm de-* 
šimties dienų po pasirašymui.

Maskvos pranešimas pranešė 
delegatams, kad bolševikų, ar
mijos pradėjo naują ofensivą 
prieš lenkus Galicijos fronte. 
Lenkai buvo paėmę Mimiką?

Pranešimas sako, kad Mins
kas tapo atsiimtas ir kad bol
ševikai eina priekyn palei visą 
liniją.

Nežiūrint priešingų žinių iŠ' 
Valršavoš, sovietų užrubežinių 
reikalų ministeris čičerinas te
legrafavo bolševikų delegacijai, 
kad raudonosios armijos pieti
nėje Rusijoje pradėjo žygį prieš 
iungtines gen. Vrangelio ir gen. 
Machno spėkas ir kad jos ap- 
laiko laimėjimų ir eina priekyn. 
čičerinas priduria, kad šitame 
beslveržime labai pagelbėjo 
valstiečiai, kūne sukįlo prieš 
Vrangelio valdžių.

Bolftevikų raštinėj į klausimu 

ar šitos žinios apie bolševikų 
pergales padarys įtekmę į lai
kos tarybas, atsakyta, kad ne- 
pudryS. TeČiaua viskas nuro
do, kad šįvakar komisija turės 
triukšmingą posėdį, Maskvos 
delegacijos pirmininkui Jotie 
vedant ofensivą.
Lenkijos koridorius tarp Lietu

vos ir Rusijos jau sutartas.

. laiko posėdžius. Dar nesusitai
kinta apie kelias sąlygas, bet li
kimui susitarimo.

Kur ele I^nkijos rubežius.
J sutartąsias sąlygas Įeina 

pripažinimas Ukrainos, Baltgu- 
dijo ir sovietų valdžių, rube
žiaus linija einanti nuo Dianos 
(ant Dauguvos upės) iki 30 ki
lometru (18.6 myliu) rytus nuo 
Molodečno, toliau per Barana- 
vičius, Luninec, Sarny ir Ostrog, 

f koridorius tarp sovietų Rusijos 
ir Lietuvos nuo Disnos iki Mo
lodočno, gvarantijos prieš lei-
dimą nišų ir ukrainiečių pul
kams kariauti su bolševikais iš 
lenkų teritorijos, pripažinimas 
teisių mažumos tautoms, abi
pusis atsižadėjimas atlyginimų, 
bendras apsimainymas belais
viais ir užstovaia ir abipusė am
nestija.

Rusai atsisako duoti dali auk
so fondo, bet lik imąsi, kad jie 
užmokės auksu už tavoms ir 
mašinas, paimtas iš Lenkijos 
laike buvusio bolševikų Įsiver
žimo į Lenkiją. .

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

LENKAI ARTINASI PRIE 
KIJEVO.

Niekur nesutinka didelio pasi
priešinimo. I’etlura tariasi su 

Vrangeliu.

VARšAVA, spalių 9. Pieti
niame fronte lenkų kareiviai 
veržiasi be pasipriešinimo. Lai
ke pastarųjų trijų savaičių su- 
demoralizuotos rusų armijos 
taip greit traukėsi, kad lenkai 
neįstengė palaikyti su jais susi
dūrimo. Lenkų spėkos dabar 
yra netoli Kijevo.

Ukrainiečių armjia atgauna
savo šalį ir gulbut mano prasi
stumti į pietus, kad susidėjus su 
Vrangeliu, jei bus pasiektas su
sitarimas. Gen. Vrangelio ir 
Pethiros atstovai veda darybas 
Varšavoje.

Centre lenkai perSjo senąjį 
rusų-vokiečių mūšio zoną, kur 
sunaikinimas vargiai yra ma
žesnis, kaip šiaurinėje Franci- 
įoje.

Naujas lenkų melas.
Šiaurėje lenkai artinasi’ prie 

Pinsko (Minsko?), stumdami 
išblaškytas bolševikų spėkas į 
rytus. Lietuviai su bolševikų 
pagelba rodo agresyvį palinki
mą į šiaurę nuo Gardino palei 
Marchanką upę. Lenkai nu
žiūri, kad dedama pastangų at
mesti jų šiaurinį sparną. Te- 
čiaus negalima manyti, kad pa
sidarytų iš tos pusės svarbus 
judėjimas. •

Lenkija labai džiaugiasi dė
lei lengvumo, su kokiu jos ar
mijos verdasi f rytus.

Photo Copyrighted by Keyston Co., N. Y.
Tukinančiai tokių Lietuvos jaunuolių dabar gina Lie

tuvą ir Vilnių nuo užpuolikų lenkų. Ant diržo kareivis 
turi pasikabinęs vadinamą “bulvių trintuvų” vokiečių 
rankinę granatą.

Ryto registracija
Paskutinė diena, užsiregistravi

mui prezidentą rinkimams.

Ryto, spalių 12 d. bus pasku
tinė registracijos diena; prieš 
ateinančius prezidentinius (bal
savimus. Visi vyrai ir moterįs 
piliečiai, kurie neužsiregistravo 
spalių 2 d., turi būtinai užsire
gistruoti ryto, kitaip negalės 
balsuoti ateinančiuose rinkimuo 
se. Registruotis turi visi, kaip 
naujieji piliečiai, taip ir tie, ku
rie dar seniaus yra registravę- 
si, nes visos pirmesnės regis
tracijos yra panaikintos ir atei
nantiems balsavimams netinka. 
Lapkr. 2 d. netik prezidentas 
bus renkamas, bet taipjau bus 
renkamas gubernatorius ir ki
ti valstijos viršininkai ir balsiu) 
jami kiti svarbus klausimai, 
Tad visi (bukite užsiregistravę 
ir visi balsuokite.

Registracijos vietos bus atda
ros nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. va
kare.
-—-—•— ----- ---- - - -

38 UŽMUŠTI TRAUKINIŲ 
SUSIDŪRIME.

PARYŽIUS, spalių 9. — 38 
žmones liko užmušti ir virš 50 
sunkiai sužeista Paryžiaus-Nan- 
tes ekspresiniam traukiniui už
bėgus ant tavorinio. Nelaimė 
ištiko prie Paryžiaus priemios- » 
čio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 11, 1920 
as reųuired by thc act of Oct. G, 1917

ARMĖNAI KARIAUJA SU 
TURKAIS IR TOTORIAIS.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 8. — Armėnai dabar kariau- 
ja su totoriais ir turkais. Pir- ritorija, centralinėj Afrikoj, ku- “ne kooperavimo
mieji atakuoja Deljan irNakhi- į 
tohevan, j piet ryčius nuo Eri- 
van, o turkui artinasi prie Kars.1 
į šiaurvakarius nuo Erivan.

Lietuvos kareivis Italijos darbiniu-

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

Naujas sukilimas 
Rusijoje

Sukilimas prasidėjo Nižni Nov
gorode ir juo vadovaują social- 

revoliucionieriai.

VARSA VA, spalių 8. Pasak 
gautų šio miesto rusų koloni- 

(jos žinių, naujas sukilimas prieš 
Rusijos sovietų valdžią prasidė
jo Nižni Novgorod1 distiikte, 
265 m. Į šiaurryčius nuo Mask
vos. Sukilimą pradėjo social-
revoliuciouieriai, patraukė dide
les mases valstiečių ir esąs jis 
dabar smarkiai plėtojasi.

Sukilėliai pakelbė ir naują 
valdžią, kurios nariais yra Mar- 
tov, Petrovski, Černov ir paskil 
busi revoliucionierė Marė Spiri- 
donova.

Sukilimas gręsiąs gabenimui 
maisto iš ratinės Rusijos į Ma
skvą.

Sukilėliai paskelbė, kad jie 
veikia nepriklausomai nuo kitų 
revoliucinių judėjimų šalyje. 
Jie pienuoja padaryt’ savo sos
tinę Nižni Novgorode.

10,000 AIRIJOS UOSTO DAR
BININKŲ STREIKUOJA.

DUBLINAS, spalių 8. — Šio 
miesto jūreivių ir uosto darbi
ninkų streikas plėtojasi ir da
bar nedirba 10,000 uosto darbi
ninkų. Laivų plaukiojimas ka
nale apsistojo ir gabenimas p;e- 
kių liko suparaližiuotas.

Togo teritorija tenka 
Francijai.

PARYŽIUS, sp. 8. — Togo te- 

rią pirmiau valdė Vokietija, spa 
lių l d. anglų tapo atiduota 
Franci jos valdžiai, sako čia 
gautosios žinios.

kų reikalavimai.
Italijos darbininkai reikalauja 
didelės kontrolės ant industri

nių įstaigų.

MILANAS, spalių 9. Rc- 
teaglie Sindical šiandie paskel
bė programą, kokį sutarė dar
bininkų komisija, paskirtoji į- 
teikti valdžiai pilnus pasiūly
mus apie darbininkų dalyvavi
mu techniškame, finansiniame 
ir disciplinariame vedime in
dustrinių įstaigų. Sekami yra 
pamatiriiai programų dalykai.

1. Darbininkų tarybos turi 
kontroliuoti pirkimą žaliosios 
medžiagos.

2. Darbininką tarybos turi 
prižiūrėti pardavinėjimą išdirb
tų produktų.

3. Darbininkų tarybos turi 
nustatyti kainą išdirbinių.

4. Darbininku taryba turi pri
žiūrėti algas.

5. Darbininkų taryba turi kon 
liūliuoti iškraunamus tavoms.

6. Darbininkų taryba turi, nu
spręsti prie kokio darbo darbi
ninkas labiausiai tinka.

7. Darbininkų taryba turi pil
dyti samdymo sąlygas indus

trinėse įstaigose.
8. Darbininkų taryba turi 

kontroliuoti abelnas įstaigos iš
laidas ir ypač aprubežiuoti iš
laidas dabartinių savininkų ir
direk torių, kurie dalyvaus pel
ne.

9. Darbininkų taryba turi 
nuspręsti kada reikia naujų 
mašinų.

10. Darbininkų taryba turi 
prižiūrėti sveikatos ir sunitarin- 
gumo sąlygas industrinėse Įstai
gose.

11. Darbininkų taryba turi 
spirtis, kad savininkai parūpin
tų reikalingas reikmenis.

12. Samdytojai neturi grieb
tis dirbtinių industrinių krizių.

13. Samdytojai turi neprileis
ti “užverlimo” tavomis.

Neramumai Indijoje
Indusai siekiasi savyvaldos, ke
lia streikus ir neramumus vi

soje šalyje kasdie didėja.

CALCUTTA, spalių 9 (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas Frazier Hunt). Indija yra 
apimta neramumo. Streikai kį- 
la kiekviename didesniame 
mieste ir nepasitenkinimas di
dėja visoje šalyje.

Niekas negali permatyti kas 
gali atsitikti. Galbūt nieko bai
saus neatsitiks, bet visgi Angli
jos valdžia sėdi ant parako sta
linės. A

Keturi dalykai yra, kuriais in
dai yra labiausiai nepatenkinti: 
pirmas, priėmimas Rbwlatt 
maišto akto, prieš kurį stojo 
visi indai; antra, Hunter komi
sijos išteisinimas gen. Dycr, ku
ris surengė Amristar skerdynę, 
kurioj liko užmušta 400 žmo
nių; trecia, 70,000.000 maho
metonų indų nepasitenkinimas 
Turkijos taikos sutartim ir ket
virta, menkumas pravestųjų 
naujų reformų.

Virš visko iškįla nacionaliz
mas, apsireiškiantis dabartinu 

(su anglų
valdžia) judėjimu, kurį priėmė 
pereitą mėnesį Indijos kongre
sas, vadovaujamas Mahatama 
Ghandi, lai ris yra tikruo ju va- 

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

Šaukiasi Amerikos
Lietuviu Pagalbos.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro]
WASHINGT()N, spal. 9. - 

Lietuvos Atstovybė gavo iš 
Kauno nuo Lietuvos Gynimo 
Komiteto šitokį kablegramą:

Lenkai siekiasi Vilniaus norė
dami Lietuvos vergijos. Nepa- 
riduosime. Stokite pagalbon 
mirtingoj kovoj. Sudarykite 
Lietuvos Gynimo Komitetą. 
Pardavinėkite Lietuvos pasko
los bonus. Rinkite šautuvams 
po 10 dolerių. Karįuomenė, 
Šauliai — guldo galvas.

Lietuvos Gynimo Komitetas:
(parašai):

Šleževičius, Krupavičius, Bik
inis, Ruseckas, Finkelšteina.0, 
BojeVa^, Majoras Motejunas, 
Vailokaitis, Putvinskas.

20 ŽMONIŲ UŽMUŠTA SUSI
DŪRIME TRAUKINIŲ.

LONDONAS, spalių 8. — Iš 
Rymo pranešama, kad 20 žmo
nių liko užmušta ir 30 sužeistu 
susidūrus Venecijos-Milano eks
presiniam traukiniui.

4 ŽMONES UŽMUŠTI.

4FT. WAYNE, Ind., sp. <).
4 žmonės liko užmušti ir 1 mir
tinai sužeistas nelaimėse čia su 
automobiliais subatoje.
gf!-1'- . ■■.'..-'J. i-'-. -1. - L!..-—L-

dovu jaunosios Indijos.
Nėra abejonės, kad tie nepa

sitenkinimai labai sukėlė indus- 
us prieš anglus ir jų valdžią. 
Abejotina, ar kas nors mažes
nis, kaip savy valda, j uos dabar 
patenkintų.

Iš 320.000,000 Indijos gyven
tojų, galbūt 80 nuoš. yra žem
dirbiai. Jie yra tamsus, pri
spausti ir užimti ekonomine ko
va, kad žinojus ką-nors ar ypač 
besirūpinus anglų valdžia.

TeČiaus miestų gyventojai 
yra persiėmę klasine ir tautine 
neapykanta ir būdami alkani ir 
prispausti, jie yra labai įtūžę.

Indai daugiau nebepasitiki an 
glais. Jie daugiau nebetiki j 
juos ir jų teisingumą. Ir tas 
jausmas pamaži pradeda pasiek 
ti ir žemesniuosius darbinin
kus.

Dabar yra patogus laikas eks
tremistams. Indai steigia dau
gybę darbininkų organizacijų, 
kuriomis vadovauja radikalai. 
Gba'mii, kuris skaitomas yra 
milionų indusu šventu, skelbia 
“bekraujį” sukilimą, bet jis 

žaidžia su ugnimi, kadangi jis 
Indijos masės nežino rubežių, 
sykį jos sukįla.

Nedaugelis mano, kad galėtų 
įvykti karinis sukilimas, kadan
gi indams neleidžiama laikyti 
ginklų, bet nėra abejonės, kad 
didelis neramumas visur kįla.

Streikai didėja savo didume 
ir smarkume ir nėra abejonės, 
kad yra stipri slapta organiza
cija, kuri juos veda.

70,000,000 mahometonų poli
tinius klausimus daro religiniu 
dalyku ir dar labiau padidina 
neramumą. Punjah gyventojai, 
kur įvyko Amritar skerdynė,
yra nusisprendę kovoti, taip 
kad ten galima tikėtis visko, 
nuo religinio karo iki dideliam 
genereliam streikui.
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Pusei meti -------- r, r ___ », - 4.00
Trims mėnesiams . . 2.00
Dviem mėnesiam h _ ..... .. .... . 1.50
Vienam mėnesiui ___  . . - .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosa:
< Atpiginta)

Metams--------------- --------------$8.00
Pusei metų________ .. 4.50
Trims mėnesiams ____ 2.25

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True tranai.dioT filed with the post-* 
master at C go, IŲ., Oct. 11, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Begėdiški 
plėšikai.

Nežiūrint sutarties pada
ryt mušiu paliaubą su lietu
viais, lenkai laužiasi vis gi
lyn į Lietuvos žemę. Anądien 
jie paėmė Lydą, o dabar jau 
ir Ašmeną. Nėra abejonės, 
kad jie nori paimti ir Vilnių.

Pavojus Vilniui, matyt, 
jau yra tajp cŲdelis, kad 
Lietuvos .valdžia pradėjo 
kraust^į/fc jo archivus.

J Ą

Puldami Lietuvą tečiaus, 
lenkai begėdišku būdu skel
bia, kad lietuviai laužą mu
šiu paliaubos sutartį ir ata
kuoją juos! Ne tiktai plėšia 
Lietuvą, o da ir šmeižia ją.

Lenkų žygiai prieš Lietu
vą yra daromi po priedanga 
kovos su bolševikais. Kad ga 
Įėjus po ta priedanga slėpti 
savo plėšikiškus tikslus, len
kai tyčia nesitaiko su rusais. 
Dabartinė lenkų karė prieš 
rusus yra tikrenybėje karė 
dėl Vilniaus.

Italijos darbinin
kai apie Rusiją.

Italijos Generalė Darbo 
Konfederacija siuntė komi
siją Rusijon susipažinti su 
jos padėtim. Ta komisija 
dabar sugrįžo ir davė rapor
tą savo organizacijai, kuri jį 
paskelbė.

Tas raportas yra labai ne
prielankus bolševikams. Ko
misija, praleidusi keletą sa
vaičių Rusijoje, surado, kad 
dalykai tenai stovi labai blo
gai. Bolševikų bandymas 
įvesti komunizmą yra nevy
kęs visais žvilgsniais. Ne tik
tai komiu?u ma jie neįvedė, 
o ir neįsten <ė aprūpinti žmo
nes paprasčiausiais reikalin
gais gyvenimui daiktais.

Privatinė nuosavybė Ru
sijoje esanti panaikinta tik
tai teorijoje, praktikoje-gi ji 
gyvuoja ir auga. Dirbtuvės, 
kuriose dirba ne daugiaus, 
kaip trisdešimt rankų dar
bininkų, arba ne daugiaus, 

kaip dešimtis darbininkų 
mašinomis, nebuvo atimtos 
iš privatirfių savininkų;,bet 
įstatymai esą lengva apeiti 
ir didesnėms dirbtuvėms, to
dėl industrijoje ir prekyboje 
sparčiai tveriasi nauja bur
žuazijos klesa.

Bolševizmas be galo išplė
tojęs biurokratiją. Petro
grade, pav. 40,000 valdinin
kų užsiima vien tiktai tuo, 
kad dalina gyventojams duo
ną, druską ir cukrų, prižiū
ri du malunu, dešimtį duo
nos kepyklų ir šimtą ar dau
ginus virtuvių.

Bolševikų užtarėjai, žino
ma, pasakys, kad Italijos 
darbininkų komisija taip pat 
“apšmeižė” Rusijos komuni- 

! stųs. Bet kodėl ji butų tu
rėjus šmeižti juos? Juk Ita
lijos darbininkai iki šiol bu
vo žinomi, kaipo karščiausi 
Rusijos bolševikų simpatiza- 
toriai; mūsiškiai bolševikuo- 
jantys elementai jubs nuola
tos statydavo, kaipo pavyzdį 
“revoliucioningumo” ir “su
sipratimo”.

Meluot Italijos darbininkų 
pasiuntiniams nėra reikalo. 
Jie gyrė bolševizmą tol, kol 
žinojo apie jį tiktai tą, ką 
bolševikų agitatoriai skelb
davo jiems. Dabar jie pa
matė bolševikų tvarką savo 
akimis — ir permainė savo 
nuomonę.

I Apžvalga
GERA REFORMA.

Socialistų yra tokia nuomonė, 
kad dabartinę visuomenės tvar
ką reikia kiek galint taisyti, bet 
kartu rengtis ir prie to, kad pa
galios visiškai perkeltus ją ir 
įvedus jos vieton socializmą. Ki
taip sakant, socialistai stoja ir 
už reformas ir už revoliuciją.

Koks dvejetas metų atgal tc- 
čiaus atsirado socialistų tarpe 
tokių žmonių, kurie ėmė skelbti, 
kad reformų nereikia, o tiktai 
revoliucijos. Girdi, kam tą su
puvusį kapitalizmo švarką dar 
“lopyti”; jį reikia visai sunai
kint!

Jie pasivadino “kairiaisiais 
socialistais“, t. y. revoliucioniš- 
kesniais už kitus socialistus. 
Paskui jie padarė dar vieną žing
snį toliaus: ėmė tvirtinti, kad 
reformos yra ne tiktai bereika
lingos, bet ir kenksmingos. Kan 
stoja už reformas, už dabartinės 
tvarkos taisymą, tas esąs socia
lizmo priešas; toks žmogus vi
sai negalįs nešioti socialisto var
dą ir priklausyti socialistų or
ganizacijai.

Kada tie “kairieji socialistai“ 
užėmė šitokia pazicija, tai jau 
buvo aišku, kad jie įstojo j vi
sai kitokį kelią, negu tas kelias, 
kuriuo iki tol ėjo socialistai. Re
zultatas buvo tas, kad jie atski
lo nuo Socialistų Partijos ir su
siorganizavo kyrium, priimdami 
ir kitokį vardą, būtent, “komu
nistu.”.

“Naujienos” yra daug rašiu
sios apie tų “kairiasparnių” klai
das ir čia nėra reikalo dar kartą 
išrodinėti jas. Bet pažvelgtame 
į praktiką, į gyvenimo faktus.

Štai, Suvienytose Valstijose 
tapo priimta pataisa prie kon- 
stiucijos, suteikianti moterims 
balsavimo teisę. Kaip dabar tu
ri į tai žiūrėti tie “kairiaspar- 
niai” arba “komunistai“?

Moterų balsavimo teisė yra 
reforma, pataisymas esamos ša
lies tvarkos. “Kairiasparniai” 
arba “komunistai” sako, kad re
formos esančios ne tiktai berei
kalingas, o ir kenksmingas da
lykas; tikras socialistas nepriva
ląs stoti už jas. Taigi jie turi 
būt priešingi moterų balsavimo 
teisei.

drįsta niekinti.
Moterų Balsas”, pavyzdžiui,

rašo:
“Taigi, sufragisčių kova ga

lutinai laimėta. Amerikos
S. V. moterys visgi pripažin
tos normaliais žmonėmis; nes* 
iki šiol jos buvo priskaitomos i 
prie kūdikių, kriminalistų ir 
bepročių, kurie taipgi negali 
balsuot šioj šalyj.

“Suvienytų Valstijų moteris 
reiškia, pakilo augščiau kūdi
kio, kriminalisto ir bepročio.

• O kiek tai laiko, energijos, 
darbo ir pinigų išeikvota, kol 
moterims pasisekė iškovot to-

•. kį menknieki (!“N.“ Red.), 
kaip balsavimo teisės. Kol jos 
pajiegė prirodyt, kad jos irgi 
yra žmonomis, turi protą. ir 
gali balsuoti. Kad jos aug
ščiau stovi už kūdikį, krimi
nalistą ir beprotį. Kova lai-
mėta.”
Matote, kaip čia ta reforma 

yra garbinama. O “Moterų Bal
so” redaktore juk yra šimtus 
kartų sakiusi, kad tik “komu
nistų” programas esąs; teisingas 
ir kad socialistai, kūne stoja už 
reformas, esą “buržuazijos tar
nai!”

Pasirodo, kad liežuviu šmigot 
socialistus yra daug lengvinus, 
negu protauti.

Skaltytiju Balsai
iireikttas štame skyriuj* 

nuomone* Redakciją neatsako.}

STACIAI NETIKĖTINA.

.Lietuvių pramon iečių orga
nas Proletaras nesenai paskel
bė, /kad vienas vyriausias 
] irooklyno “komunistiškos” 
Laisves bendradarbis, Dėdelė, 
esąs Amerikos lietuviams žino- 
niasai L. Pruscika, kuris kadai
se buvo to laikraščio redakto
rius.

• • • •Šita žinia, jeigu ji yra teisin
ga (o išrodo, kad ji turi būt tei
singa, nes savu laiku musų pra 
Lioniečiai buvo y Ii n geruose 
santykiuose su ‘‘komunistais”, 
taigi galėjo žinoti savuosius 
“sekretus”), turėtų labai nu 

stebinti visus apsišvietusius lie 
luvius darbininkus. Nustebin
ti būtent luo, kaip žemai nupuo
lė lasai kadaise buvęs gan rim
tas žmogus. Tai jis yra tų ne
gražių ir stačiai biaiirių pra
vardžiavimų autorius! Kasi dar 
neatsimena mestus į socialistus
“brudus”, “svoločius”, “glin
das” ir kitokius “perlus”? Kas 
neatsimena, kokių nederamų 
priekaištų ir stačiai begėdi ligų 
prasimanymų jisai vertė ant so
cialistų galvos?

Ir visa tai darė tas pats L. 
Pruscika, kuris kadaise nuolat 
sakėsi galvą guldąs už socialis
tus! Keista, netikėtina ir biau- 
ru...

Nebūtų ko stebėtis, jeigu visa 
tai butų daręs toks suirusiais 
nervais žmogelis, kaip Paukš
tys; toks Valparaiso “studen
tas” Bimba arba kadi r toks
Pillsburgo Baltrušaitis. Pasta
rieji niekuomet nelošė kiek žy
mesnes Amerikos lietuvių ‘dar
bininkų judėjimo rolės. Su 
Pruscika tečiaus yra kitaip. Jis 
kadi r nebuvo joks musų judė
jimu autoritetas, vis dėlto, jis 
buvo žinomas kaipo švarus ir 
gerokai pasilavinęs žmogus.

O dabar? Nejaugi tai butų 
tiesa?

Gali būt. Didysai pasaulio 
karas mat “susuko” galvas ir 
ytin rimtiems žmonoms—nors 
nedaugelį jisai nuvedė prie lo
kio laikraštinio išgverimo, ko
kiu ‘pasižymėjo” čia kalbama- 
sai laikraštininkas. Olandu Gor- 
teris, Rusų Trockis ir visa eile 
kilų prieš didįjį karą buvo 
skaitomi neblogais socializmo 
populeiizuotojas. • Šiandie jie 
tečiaus taipjau “populerizuoja” 
bolševizmą. Tatai labai gali
mas daiktas, kad ir mūsiškis jų 
sekėjas užsimanė “populerizuo- 
ti” šitą naująjį “mokslą” ir lie
tuviams . darbininkams. Tik

O betgi šitą refonną jie nė kaip jisai mmndko!
Bet piktintis luo ir barti jį 

nėra reikalo. Jo reikia tik pa
sigailėti/ Tai yra didelė nelai
me. Turėjome žmogų, ir nebe- 
luriem: jo... -- Dhmgas.

korespondencijos]
' II ■ 1........... -----

' l’AINESDALE, MICH.

Dominykas Druskis užmuštas 
kasyklose.
■iMMlMIli <■ 1 ...»'I. n.

Rugsėjo 29 dieną, apie 10 
valandą nakties vielos vario 
kasyklose tapo užmušiąs lietu
vis Dominykas Druskis, 12 me
tų amžiaus. Amerikoje jis iš
gyveno 13 melų, o per paskuti
niuosius penkerius ingius dir
bt) Paincsdalės valio kasyklose. 
Velionis neprikhitišė nei jokiai 
draugijai, tatai jo palaidojimu 
rupinės jo draugai. Palaidotas 
spalių 2 dieną vietos kapinėse. 
Dominykas Druskis kilęs iš Pa- 
želvių sodžiaus, želvos vai., Uk 
merges apskrities, ir paliko 
Lietuvoje žmoną Veroniką ir 
dukterį Marijoną. Jei jo gimi
nės ar draugai norėtų gaut ar
timesnių apie vėlionį žinių, 
gali kreipties mano adresu:

Jonas Valauga.
Box 58, Painesdale, Mieli.

THORP, WIS.

Pirma šalna pas mus pasiro- 
de net pirmoje dalyje rugpiučio 
mėnesio, bet po to vėl buvo šil
tos gražios dienos. Lietaus nc- 
buvo beveik nuo pat pavasario. 
Laukai baisiai įdžiuvę, kad ir 
art sunku. Žoles nėra nieko; 
java i. poprasčiai; bu tvos geros; 
šieno labai maža. Miškai irgi 
sausi ir jau antras mėnuo nuo
latos dega, šio mėnesio 3 ir 
4 dienomis buvo nepaprastas 
degimas. Stiprus žiemių va
karų vejas blaške liepsnas stul
pais; durnų — nei saulės nema
tyt. Sudegė ir ūkininkų.

šiuo tarpu ūkininkus baisiai 
išnaudoja spekuliantai. Sako, 
kad viskas pinga mieste. At
pigo automobiliai ir kiti daik
tai. Mes, alininkai, pirkdami 
dar nieko pigiau negaunam, 
bet parduodant lik klausyk: 
karvė vidutiniška, 3 centai sva
ras; bulvių 100 svarų, 1 dol.; 
kopusių 2000 svarų, 6 dol.; 
kiaušinių tuzinas, 40 centų. 
Kitų daiktų visai nei neperka. 
Kiek teko girdėti, ir pieno pirk- 
lyba sustosianti nuo pirmos šio 
mėnesio dienos iki sausio 1, 
1921; vadinasi jo nepirks. Už 
sūrį ir sviestą, jeigu juos ūki
ninkai ir dirbs, gaus labai pi
giai. Išnaudojimas ūkininkų 
gali atnešt nemalonių vaisių ir 
miesto gyventojams. Mat ūki
ninkai rūstauja ant savo išnau
dotojų ir ima organizuotis; lau 
kia tik šių metų pabaigos, o 
tada gali kilt streikas. Ūkinin
kų gi streikas butų skaudi ryk
štė miesto gyventojams. Bet 
anksčiui! ar vėliau tai bus neiš
vengiama.

— Korespondentas.

Dėl Lietuvos Pilietybės 
paiiau jinimo.'

Atstovybės paaiškinimas į SLA. 
159 kuopos paklausimą.

SLA. 159 kuopa gavo iš Lie
tuvos Atstovybes atsakymą į 
užklausimą dėl Lietuvos pilie
tybes panaujinimo. Atsakymas 
perskaityta kuopos mėnesiniai 
me susirinkime laikytame spa-> 
lio 1 <L š. m. ir priimtas.

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je davė šitokį paaiškinį-mą:

Susivienijimo Am. Lietu
vių 159-lai kuopai, 
per M. A. Steponavičienę. 
Gerbiamieji! • *

Atsakydamas į Tomistų 
laišką, rašytą man, kaipo 
Lietuvos Atstovui Ameriko
je, turiu garbės paaiškinti.

Sulig Lietuvos Valdžios vi
si lietuviai, kurie, kad ir nuo 
įseno gyvena Amerkoje, nonų 
stoja būti Lietuvos piliečiais, 

jėigu jiel ilk nėra išsiėmę šios 
všlštybės t (Amerikos) 'piliety
bės popietų. Todėl visi jie yra 
ir šiandie Lietuvos piliečiui, 
nors jie ir kažin kaip senai 
atkeliavę Amerikon.

Tečiau tarptautinės teises 
permato lokį atsilikimą, kad 
jeigu kokios lįor.s šalies pilie
tis iškeliau ja iš savo valsty
bės svetur ir nepalaiko su ja 
ja jokių ryšių (nealnliujina 
savo pasporto, neprašo, kad 
jį ir toliau skaitytų los šalies 
piliečiu),# lai toksai asmuo 
gali pamesti savo pilietybės 
teisę. Pavyzdžiui,* Amerikos 
pilietis nustoja tos piliety
bes teisių po keturių metų

Pas mus Lietuvoje Užsie
nio Reikalų Ministerija nii- 
štato, jog tokiam panaujini- 
mui pilietybės reikėtų . bent 
10 metų, o kadangi tęsiasi 
karas keturis melus, tai duo
dama teisė panaujinti šią 
pilietybę nuo 1905 m. Žino
ma, Tamstos visai teisingai 
nurodote į tat, kad daugelis 
nenustojo ryšių, nes jis yra 
aukavęs ir aktyviai iirisidūjęs 
prie Lietuvos išliuosavimo. 

Tai tiesa, ir aš manau,kad to
kiuose atsitikimuose reikėtų 
įvesti kokia permaina. Todėl 
Tamistų laiškelį aš parsiun
čia Užsienio Reikalų Minis- 
teriui, prašydamas kokių 
naujų nurodymų. Su pagar

ba, (pasirašo) J. Vileišis.
Kadangi p. J. Vileišis savo ap

sakyme. sako, jog. pasiuntęs 
kuopos raštą Lietuvos U. R. mi
nisterijai, tai kuo|)a nieko dėl 
tolimesnio veikimo nesvarstė.

Laisvės Mylėtojas.

Suminta gėlė.
Vaizdelis.

(Tąsa)

—Emilija—pratarė užkimu
siu balsu, bet nebegalėjo dau
giaus kalbėti, visas drebėjo nuo 
šalčio.
• —Aš jau einu miegot, laba
naktis! — pratarus uždarė lan
gą ir užgeso žvakutę.

Vladui pasidarė liūdna, sun
ku ant širdies palikus viebam 
sodo tamsume. Ji neužjaučia 
manęs, galvojo jis, — neužjau
čia žmogui, kuris kenčia dėl jos 
kuris pasiryžęs save aukot... 
bet ar ji supranta? O gal jai 
malonu iš to, kad aš, jos ponas, 
už lango kaip koks elgeta mal
dauja prieglaudos...

Piktas, apgraiboms surado 
verandą, sustingusia ranka pa
spaude rankenėlę žemyn durys 
atsidarė, vėl jas uždarė, su
graibęs sklendę užspaudė ir nu- 
žabaliojo korklorin. Taikėsi 
praeiti tyliai, kad neišgirstų 
molina. Jo dantys kaleno kaip 
genys j stuobrį; nuo drabužių 
varvėjo; >

—Kas ten vaikščioja? — su
murmėjo motinos balsas mie
gamajame kambaryje. Bet jis 
nieko neatsakęs įšlamūjo į savo 
kambarį.

Kambaryje nežibino nei švie
sos.’ Ant greitųjų nusimetęs 
šlapius drabužius, nuvirto į 
prirengtąjį patają, apsiklojo 
galvą ir norėjo užmigti. Bet 
miegas niekaip neėmė, gaivoje 
maišes gėdos šmėkla. Čia degė 
jie kerštu, kam tarnaite nepil
do jo norų; čia vėl geismai ne
davė jam ramybes. Minutę ap
šilęs išlipo iš lovos, basom ko
jom, ant pirštų, nuėjo per kari- 
dorį; prie molinos kambario 
staptelėjo, pi įkišęs ausį pa
klausė: girdot karikmas. Priė
jęs Emilijos kambarį tyliai pa
barškino pirštu i duris. Nieks 
neatsiliepė. Dar pabarškino. Su
girgždėjo lova ir kas ten sušla
mėjo.

---Kas ton? — tyliu mieguis
tu balsu paklausė Emilija.

•Aš, atidaryk! šnibždėjo 
Vladas.

- Ko reikia? Negalima, aš nu 
si rengus!

—Tik vieną minulę pasikal
bėti... atidaryk — meldė Vla
das.

—Negalima! aš miego no
riu... Dabar ir ponia išgirs — 
teisinos ji.

Ponia miega. Atidaryk. Ne
bijok, as nieko pikta... Buk 
taip gera...

Pasigirdo čia ūžė j imas su
ranka per sieną. Žlegtelėjo kab
iukas, durys atsidarė. Vladas

atidaięs tyliai Įžengė Emilijos 
cambaryn. Emilija sėdėjo pri
siglaudusi į sieną, ant lovos su
sivyniojus kaldron.

Ko taip bijai atidaryti? Ar
gi aš ką pikta padarysiu? 
šnibždėjo Vladas.

Aš bijau; užgirs ponia... 
ir kam' visa šita? Negalima, pa
skui ir ponui klinty nuo po
nios.. Ne, ponas, palik mane 
ramybėje, — meldė Emilija ir 
vis gynėsi su rankomis.

A. A. Pakšiui, Kenosha. — 
Pavėlavote išsiųsti. Pranešimą 
gavome subatos Numeriui jau iš
ėjus.

Marijai Ketvirtienei. “Naujie
nos” nededa pranešimų tų orga
nizacijų, kurios šmeižia “Naujie
nas.”

Albinui Balčiūnui, Panevėžio 
apskr., Lietuvoje. — Amerikoje 
yra toks įstatymas, kuris drau
džia samdytojams (“darbda
viams”) gabentis darbininkų iš 
kitų .kraštų. Jeigu žmogus, at
vykęs į Amerikos uostą, pasako, 
kad jisai yra susiderėjęs su ko- 
kiu-nors samdytoju Amerikoje, 
tai jį grąžina atgal. Taigi Jūsų 
sumanymas, kad Amerikos vald
žia arba fabrikų savininkai sių
stų į Lietuvą laivakortes darbi
ninkams, norintiems čionai atva
žiuoti, — yra neįvykinamas.

B. I). Keršuliui, Chgo. — Tai 
yra bankų biznis: nori turėti 
daugiau klientų, žmogus, vieną 
kartą pasidėjęs banke nors ir 
dolerį, paskui nuneša pasidėt 
taupyti ir kitą ir trečią, o paskui 
ir dešimtine ir šimtinę — jeigu 
jų turi. Bankai nori pripratinti 
žmones laikyti savo centus ir 
dolerius saugioj vietoj, taigi 
banke, o nė pančiakoj ar kur pa
lėpėj užkišus, kame jie labai da
žnai žūva. Tamstos menamas 
bankas yra geras bankas.

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 neatideliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, Iii.

Ofiso Tel. McKinlcy 7G
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3801 So. Kedzie Avė., Chicago, (11.

Arti 38-th Street

LYTIES PAŽINIMAS'.
Paveiksluota drobiniuose apda

ruose lietuVifikoj kalboj knyga, ku
li teikia visokias jums reikalingas 
lytiškas informacijas sveiku ir ty
ru budu. Prisiųskit $2. Reikalaukit 
dykai duodamo kita knygų sąrašo.

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

. ..........  .. _____ ——-------------Z 
.......................................................----- -------------- S-----------

1
 Telefonas--Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas-r-

3331. S. Halsted St., Chicago, III. 
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7--S P. M. $

——— ---- -—   r u
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, llt. 1 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak. į 

Phono Chnal 257
.... —-- —-------- --------—r*

Kazimieras Gugiž?
• ADVOKATAS

Vtda visokius reikalus, kaip kriminatlikuos* 
taip Ir civlllikuoee teismuose. Darė 

visokius dokumsnius ir popiera»‘
Namų Ofisas.!

3323 $. Kaista Si.
Ant trečių lubų

Tai. Drover 131C

Miesto Ofisas? 

’IM M. Beartam ti 
41114? Cnllr Bltft.

fd. Central 4411

A. Petratis 8. Fabijonas

A. PETRATIS & CO,
Mortgage Bank

REAL ESTATE-JNSURANCE 
Curopean American Bureau 

Siunčia Pinigas. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUfiAS
ROS West 85th Chicago, Ttl. 

Kampas Halsted St.
Telepbone Bouierard 611

u

r
' ................... ... ...................... .........

DR. A. MONTVID
• CHICAGO '

Lietuvis GydytojaH ir Chirurgas 
25 Easl Washington St, 
Marshail Field Annez 

18lh fl. Ruimas 1827 
Telephone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 ! 
Rezidencijos telef. Albany 8710

.......................................————.1

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. Vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

ii"?

A* tikiu, 
jog mano 

uepaprasta iš- 
gale veikti kunu, 

paeina dėlto, kad aš 
pats vartoju Nuxotąją ge
ležį (Nuxatcd Iron). taip 
sako buvęs Sveikatos Ko 
misaras Wm. R. Kerr iš 
Chicagos miesto. Pagal 
mano paties patyrimo aš

esu įsitikinęs, jog Nuxotoji Geležis
yra nenukainuojamas vaistas daugi
nimui kraujo ir budavojimui kūno 
ir todėl jis privalo būti naudojamas 
kiekviename ligonbutije ir kiekvie
nas gydytojas šios šalies privalo re
komenduoti savo ligoniems. Nuxo- 
toji Geležis prigelbsti, kad moteris 
padarius sveikesniomis, o vyrus sti
presniais ir vikresnias. — Kad taip 
esti — gvarantuojama, arba pinigai 
grąžinami* Visose geresnėse vais- 
tinyčiose.

Daktaras

J. LEBOV1TZ, M. D.
dirbęs per trejetą metų ligoni
nėje vėl atidarė savo ofisą tarp 
lietuvių šiuo adresu:

3501 So. Halsted St.
Kampas 35-tos gatvės

Valandos: nuo 9 iki 10 v. ryto; 
nuo 2 iki 4 po piet; nuo 7 iki 9 
vai. vakare.

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduato Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearborn 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

• ■ ■ —

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, 1LL.
Telephone Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktai 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų- 

West Sido ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavftt 

Tel. Canal 2552.
............ — ................ ..............

‘ A. M. KAITIS
REGISTRUOTA AKUŠERE

Su daugelio motų patyrimu ligoni
nėse ir namuose prie gimdymo ir 
kitų motorikų ligų.

3014 Emerald Avė., 
Chicago, III.

X.—— -
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Sveikam Kūne Stipri Dvasia

Kimtelės ženklai

IBBBBBBBMBBBBBMHlfllSBB

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininCs kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai Įmonių nežino, kad Jie 
tari viduriuose kirnidę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir nelšsigy-

T. Pullman 5432

AKUŠERKA 
a. sausai)

Turiu patyrini* 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, UI.

Šviesų ir pajiegų suvedamo į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cush arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

1419 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892. Chicago, I1L

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptieką

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai, teisingai suteikiami.

Tel. Canal 114.

žmonės sergantis laja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kįia, 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.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

foro MarshfieM Ir Paulina gal. Ofiso valandos nuo 10 ryto Iki 8 vai. vakaro. 
KedŽIiomis nuo 10 iki 12 diena.

TAMSTA
Gali išmokti skaityt, rašyt ir kal-

kyklos ofisą.

1537-41 NORTH ROBEY ST.

Netoli Milwaukee Avė.

bet angliškai visai i trumpę laiką. 

HOFFMAN’O MOKYKLA išmokys 

tamistą, kaip jau yra išmokinusi šim

tus kitų bėgyje pastarųjų 10 metų.. 

Musų mokytojai baigę kolegijas ir 

universitetus. Pribuk šįvakarą į mo-

z Re a. 1139 I»»3rųe'»deii<’e E’vd. ( fekafc
Telsphour Darot) 291

dr.a.a. aom
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
i • Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8354 So. Ilulstcd St. Chkapro 

Telephone L'r ver
• Valandos: 10—11 ij >; 2—3 po plot 

7—8 ypk« Nedėliojus^
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Kengiutci rinkimu kampanijai. ,
Vietos LSS. ISStos kuopos g 

nariai žada pasidarbuoti taip, u 
kad sekamais linkiniais Sočia 
lislų Partijoj kandidatas į pro- 
zidentus, d. Eugenius V. Dcb- įį 
sas čia gautų kuodaugiausia ta 
balsų. Tuo liksiu neužilgo bus,E 
surengta didelės prakalbos, kur g! 
be lietuvių kalbėtojų tariamasi.^ 
pakviesti ir. svetimtaučių.

Be to, kuopos nariai žada iš- ■ 
platinti bent keliasdešimtis tu-1 įt 
kstančių kopijų rinkimų kam- j J 
ponijos litera t u ros. Kiek man I k 
žinoma, lai nė vienas narys ne
atsisakys platinti literatūrą.

'lenku pažymėti, kad socia
listinis judėjimas čia ir vėl įsi
gyja tos pačios įtekmės kaip 
kad anais laikais, kuomet musų 
organizacijoj dar nebuvo iški
lusios toS liestynės, kurios ją 
stipriai apardė.. Nors narių 
dar neturime tiek, kaip kad 
“anais laikais”, bet užtaigi visi 
dabartiniai jos (kuopos) nariai 
rimti ir veiklus žmonės. Reikia 
dar pažymėti ir tai, kad dabar 
kuopa nei nemano “žvejotis” 
tų nepastovių elementų, kurie 
vietoj duoti musų judėjimui 
paramos, dar labiau jį trukdo. 
Kuopon dabar priimama tik 
tie, kur jon ateina įsitikinimo, 
o ne ūpo vedini.

Beje, butų gera, kad drau
gai, kurie veikia musų pašalpos 
organizacijose, pasistengiu su
žadinti ir kitus savo draugus 
darbininkus; sužadinti musų 
kampanijos reikalui. Lietuvių 
darbininkų čia yra.gana daug. 
Jų tarpe, kiek žinau, yra nema
ža piliečių. Būtinai reikėtų 

padarytų taip, kad sekamais 
rinkimais jie savo balsus ati-

int Pardavimo
CICERO
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Negirdėta projra g-auti arražų ■ 
dviejų patryveninių mūrinį namą £ 

ir taippat gerai išdirbtą biznį. ■ 
Pirmos klesos knygynas ir cigarų ■ 
krautuvė. Namuose naujausi įtai- . J} 
symai, kaip va: visame name ga- B 
zas, geriausi elektros įvedimai. Jį 
maudynės abiejuose pagyvenimuo- ■ 
se, basementas, akmens pamatas, į 
2 pėdų ir 18 colių storas. Grindįs ■ 
basemente cementines. Garu Šil- ■ 
domus visas namas. Suros nau- ’ " 
jausio įtaisymo, 1-mas pagyveni- " 
maa — pirmos klesos knygynas ir 5 
cigarų krautvė, kampas 47-tos ir ’* 
Wood gatvių. Grirfdįs muro, du- B 
rįs ir langai aržuoliniai. 2-ram pa- J 
gyvenime durįs ir langai taipat ■ 
aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį viduti- ■ 
ne kaina dėlto ,kad išvažiuoju į»■ 
Europą. Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ, S 
1757 West 47th Sereet, 

Chicago, III.

Saugok akių regėjimą

Šiandien Yra Ta Diena
4 Laike Musu Metiniu Sukatuviu S 

■ Savaites Spalio 6-13Tiktal
klesos partijos kandidatui, d. 
Eugeniui Debsui. Nors prakal
bos yra labai gera agitacijai 
skleisti įmonė, bet dar geresnė 
yra asmeniškoji agitacijos įmo
ne. Draugai, wake upl*

—Antanas. ?

BRIGHTON PARK

OVANA DYKAI
Kiekvienam, kuris pirmą kartą pasidės savo 

pinigus į šį stipru Valstiji/iį Banką. Jeigu jau esate 
pasidėję patįs, padėkite vardan vieno jūsų šeimynos 
nario.

Bankas atdaras Panedėliais ir Seredomis vaka
rais ir visą dieną Subatoj iki 8 vai. vakaro.

Musą darbuotė.
Spalių 6 dieną įvyko LSS. 

174tos kuopos susirinkimas. 
Šis susirinkimas, tenka pasaky
ti, buvo vienas gyviausių. Čia 
pažymėsiu tik keliatą klausimų, 
kimiuos svarstyta kuopos susi
rinkime.

Perskaičius protokolą iš pra
eito kuopos susirinkimo, tuoj 
eita prie įvairių komisijų ra
portų. Prakalbų rengimui ko
misija pranešė, kad rengtosios 
prakalbos (rugsėjo 23 d.) pa
vyko gan gerai. Mažo nesma
gumo turėta tik dėlto, kad kal
bėtojas pasivėlino atvykti laiku. 
Pramagų vakarui rengti komi
sija pranešė, kad tuo tarpu dar 
nieko nenuveikta. Pranešta tik 
tiek, kad prie surengimo Pai
mamojo vakaro prisideda 81 ir 
22 kuopos. Vakaras įvyks sau
sio mėnesy, C. S. P. S. svetai
nėj. Toks pat raportas buvo ir 
apšvietos komisijos. Ir ji pra
nešė, kad neužilgio manoma 
surengti viešas diskusijas.

Kuopos organizotorius čiajau 
paaiškino, kad yra partraukta 
Socialistų Partijos principų dek 
laracija—lietuvių kalba. Kelio
lika kopijų ant vietos parduo
ta. Taipjau nutariu parsitrauk
ti literatūros iš Socialistų Par
tijos ofiso, ir platinti ją rinki
mų kampanijos metu.

LSS. VIII rapono reikalais. 
Išrinkta delegatai Į busimąją 
rajono konferenciją ir padary
ta keli nutarimai, kurie bus 
pasiūlyti konferencijai.

LSSąjungos reikalais. Ilgiau
sia diskusuota dėl busimojo mu 
sų organizacijos organa Ban
gos.. Nors draugai ytin rimtai 
rišo šitą klusimą, bet tarp kita 
įsispraudė ir viena gan keista 
nuomonė. Mat, vienas draugas 
nurodė, kad organą leisti dar 
nereikėtų, nes musų Sąjunga 
dar nėra kaip reikiant sustip- ’ Taipjau išrinkta agentas liuk
re jusi. Vietoj to butų galima raščio platinimui.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
1112 West 35th Street . 

Turtas Virš $6,800,000.00 
A STATE BANK

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAlSTINYčIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro
pos metodų nuo visokių ligų.

Mes turime tų sekretų kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tų sekre
tų sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dykų.

SALUTARAS COMPANY
PftOF. J. I8ALTRENAS,

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

tenkintis kadir Naujienomis bei 
'Keleiviu.. Čia kai kurie drau
da išsireiškė, kad Naujienos ir 
Keleivis yra tik privatiniai laik
raščiai ir todėl musų organiza
ciją atstovauti negalį. Bet juk 
ne tame visa svarba! Tiedu 
laikraščiai nė nesistengia atsto
vauti ją. Jie tik sutinka patar
nauti jai — talpindami jos (Są
jungos) oficialinius praneši
mus. Vis gi išrodo keista, kad 
tūli musų draugai iki šiol <_
nesužinojo 
privatinis, ar 
džiamas laikraštis...

Didžiuma balsų nutarta, 
organas leisti reikalinga, 
kone visi nariai sumokėjo 

' kiamą prenumeratos mokestį.

ar Naujienos
visuomenės

dar
yra
Įei

kad 
jčia 
(rei-

Kai dėl organa vardo, tai na
riai kaip vienas pasireiškė, jo- 
gei Banga yra netinkamas mu
sų organui vardas. Dalis na
rių <ojo užtai, kad organas ge
riau tiktų vadinti socialistu. 
Bet didžiuma stojo užtai, kad 
butų Darbininkų Ateitis.

Susirinkime dalyvavo ytin 
didelis būrys draugų. Kuopon 
įstojo vienas naujas narys. Mė
nesinių mokesčių įplaukė dau
giau kaip dvidešimt dolerių.

/
Reikia pasidžiaugti, kad mu

sų kuopa pagalios ir vėl susi
tvarkė. Josios veikimas dabar 
yra kur kas spartesnis nei ta
da, kuomet musų organizacijo
je virė savo smalą “buvusieji 
žmonės”. Draugai, veikime 
taip ir ateityj! — Mikutis. »

j Telephone Yards 1532

| DR. J. KULIS ■
LIETUVIS

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
1 Gydo visokias ligas moterų, vai- Į 

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin-

I % gas vyrų ligas.
I 3259- So. Halsted St., Chicago. n 
BBBBBBBBBBKBBBMBBBB

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dioną. 

nuo l po pietų iki 9 vakare 
.   —-..............  . i->

LEGAUdKlEJI BANDITAI.
Kuro verteivos daro sąmokslų, 

kad apiplėšus .publiką.
Kiek uždirba tie verteivos, ku

(Seka ant 4 pual.Jj

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo ,kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar toliu žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties-. į 
manę klausti patarimo dėl jūsų 
akių; mano 20 metų patyrimas 
suteiks jums geriausį patarnavi
mų dėl

Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS’

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

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptiekos

Tėmykite mano parašų.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

ŠIANDIEN
' yra tas laikas kada reikia pri

sirengti prie apsisaugojimo nuo 
smarkiai plėtojančiųsių pergali
mo pavojų ir įvairių ligų. 
Vartok

• ANOLA
geriausių išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertį substitutų. Tėmykit, 
kad butų šis parašas:

nat dugno kiekvieno pakelio, 
Jeigu negalite gauti savo apie- 
linkinėj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1725 W 18th 
St., Chicago, III. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, ifeYVuo- 
tumo, skaudamų akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktų, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda aL 
kreipiama i mokyklos vaikus.

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

Ashland Avė. Td. Droter >569.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra •hronil- 
ky, — nerviškų ligų.

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

Kampas Askland Avė.
Phone Drovai M60.

Išpardavimas!I! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis j 
išpardavimas!

$35,000 drabužių sandėlis. Viskas 
turi eiti. Viskas nužeminta.‘Nuže
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų kanstatąJVyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, everkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.80 Ir $47.00. Mė
lyno serge .siutai $80, $37:50 1r $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 Ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 irdau 
giau.

Vyrų ir vaikų maclrinaws $7.50 ir 
daugiau.

Vyrų kelinėms $4.50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato- 

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomis 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So, Halsted Str,



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

rie pardavinėja gyventojams 
kurą-anglis? Žmonės jau senai 
skundžiasi, kad jie “perdaug lu
pa”. Bet maža -težinojo po 
kiekį jie ’Hupa”. Dabar tatai 
jau pradeda aiškėti. Perkantys 
anglis reikalaujami mokėti po 
trylika dolerių tonui. Gi ver
teivos tą patį kurą kasyklose 
perkasi už $4.05 tonui! Vadina
si. jie “lupa” po devynis do
lerius daugiau nei kad patįs per
kasi. Turi gražaus pelno, ar 
ne

šitas verteivų paslaptis jau 
pradeda atidengti federalinis 
apskrities prokuroras Clyne. 
Vakar laikraščiuose buvo pa
skelbta jo pareiškimas, kur be 
kita sakoma, kad neužilgio ši
tie legališkieji banditai busią

balos vakarą aestavo dar vieną 
lietuvį, Charles Simonaitį. Jisai, 
sako, areštuotas pardavinėjant 
Škotijos “Rankpelnį”. O jis esąs 
priskaitomas prie “nelegalinės 
literatūros”, nors iki šiol,' kiek 
žinia, Jungtinių Valstijų paštas 

perleisdavo.

Pinigai iš
.ii Rockfordo
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

RAKANDAI.

Jei norite, galite palaukti.

Federalinis apskrities proku
roras paskelbė, kad už poros 
savaičių Chicaga turėsianti pa
kankamai kuro, ir tai “žymiai 
pigesnio nei dabar’.

Palaukite ir pamatysite, ką 
gali musų prokuroras.

Nepristatyti laiškai

žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi^ vyriau- 
sjjį paštą,^ Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
\Vindow” (lobėj nuo Adams 

I gatves), pasakant laiško numo- 
’ • T* UtiIrA 111/ Irn

kad nesenai buvo padaryta su 
cukraus spekuliatoriais, kurie 
taipjau negirdėtai “lupo”: ėmė 
net po trisdešimts centų cuk
raus svarui.

Jc, bet tie cukraus spekulia- rį. Laiškus paštas laiko tik ke
tonais, rodos, dar ir da*bar turioliką dienų nuo paskelbimo, 
vaikšto sau liuosi. Visa, kas ; 
su jais padaryta, tai tik tiek, 
kad jie šiandien jau nupigino 
kainas cukraus. Veikiausia taip 
bus ir su kuro spekuliatoriais. ’ 
į kalėjimą jie nepatks. Musų 
valdininkai mat turi pakanka
mai darbo su “raudonaisias”...

Ališauskas Josef 
Ambrose Joe 
Andriszunas Stanislovas 
Rainienė Agota 
Banietis Jozapas 
BizojiŠkis Petras 
Blaževičius Jozupas 
Bondzinski Anton

DAR VIENĄ LIETUVĮ 
AREŠTAVO.

Areštavo už tai, kad pardavinė
jo—Rankpelnį.

Valdžios agentai praeitą su-

A. A. Jurgis Adomynas 48 metų 
amžiaus, mirė Spalio 9, 1920, 3:30 po 
pietų. laidotuvės atsibus Seredoje, 
Spalio 13 d. 1920 m. 9 vai. iš ryto. 
Bus pamaldos už velionį laikomos Šv. 
Antano bažnyčioje, o iš ten į Šv. Ka
zimiero kapines. lavonas randasi 
Prano WalaiČio namuose 1520 So. 
50th Ct. Cicero.

Giminės ir pažįstami malonėsit ap
silankyt.

Velionis paėjo iš Suvalkų rėd., Kal
varijos apskr., Rudaminos par., Karu
žų kaimo. Pragyveno Amerikoje apie 
20 metų.

♦ Graborius, J. F. Radžius, 
668 W. 18th St., 
Tel. Canal 6174.

Butwell S. 2
Dirmeilė Fortūnate 
Dowjatui Antanui 
Tviska Rapol 
Girzutas Paul 
Grajauskas Banadas 
Greičius Mike 
Grigalunas Bronislau 
Jakanas Stanislavas 
Jakvavas Jonas 
Jakas Antanas. 
Juknes Jozapas 
Kaspelis F. 
Kekstas John 
Kirsis Frank 
Klimasauskas Julius 
Kuetrus Jonas 
Labuda And. 2 
Laucius Dominikas 
Manikas Vincentas

nr

Telephoco Yards 5834

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

PLUNKSNOS.
Čystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras ..................................
čystos baltos žąsų sanitariškos

plunksnos svaras .........  $1.39 '
Čysti balti žąsų puvai sv.......... $1.98 .
Geriausi, čysti balti pūkai sv...... $2.25 .

BECKS DEPARTMENT STORE 
3323 So. Halsted St.

98c;

901
902
905
909
910
913
915
917
921 Barukitei Marijonai
922
930
932
937
942
943
944
945
957
958
959
967
971
974
977
979
987
988
992
998
1000-1 Miksa Johan
1000 Medeisis Mike
1006 Mitchul T. T.

1012 Namantinc Bronislava
1013
1018
1019
1022
1025
1026
1027
1028
1033
1036
1039
1043
1044
1045
1048
1050
1051
1052
1060
1065
1071
1072
1073
1075
1077
1078
1087

Nawapawski Jozef 
Opulskaitė Konstancia 2 
Opulskaitei Onai 2 
Paukštienė Ona 
Petkus Jonas 
Petronis Pavil 
Petrulis Walter 
Plauska Jakobas 
Radiseucka Martinu 
Ridziki Matus 
Remejko Miss Josephine 
Rudis W. • 
Rnnkelaitė D. 
Rupshaukin Antoni 
Sabas Antanas 
Samu Kazimieru 
Sarauskis Juzapas 
šarka Jozapas 
Skindis Petronė 
Stapenav Kazimieru 
Trijanis Antoni 
Užbonewicz Aleksandro 
Valinski Mike 
Varanauskas John 
Rolinskas Walter 
Walintinas Jonas 
Zuramskas Balieslavas

PAVEIKSLAI
Tie paveikslai yra atvežti iš Lietuvos, jų yra 150. 

Pamatysite savo gimines, miestus, Kauną ir Vilnių 
ir Lietuvos kareivius ir visokius atsitikimus Lie
tuvoje.

— Bus rodomi —
Panedėlyje, Spalio-October 11 d„ 1920 m.

Pradžia 8 vai. vakare.
švento Jurgio Parapijos Svetainėje, 

Kampas 33 ir Aubum Avė. , 1
Visi Bridgeporto Lietuviai ir Lietuvaitės esate 

kviečiami ant šitų paveikslų rodymus, kas neatsilan
kysite gailėsitės. Naudingiau bus ateiti pažiūrėti 
šių paveikslų negu ant kokių kitų teatrų kur yra 
mokama po $1.00 arba 50c., o čia bus tiktai dide
liems 25c., mažiems 10c.

Visas pelnas skiriamas Lietuvos Laisvės Išga
vimui.

Kviečia visus, Bridgeporto Stoties Valdyba.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą i

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos rųšies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandėlyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos. 
Viktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosime jas 
net po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra mėlina ir ruda oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertlnus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro- 

— T------ g0S> me8 tikrai gvarantuojame, kad sučedysite be
ut 75 nuošimčius.Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyj 

Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.
NATIONAL STORAGE CO., 

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatvės.

tik 137.00

Lietuvon

Dr. A. R. Blumenlhal

SPECIALISTAS 
inuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjirhan 

Mos vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

■ patinga doma at
kreipiama j vai

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki Čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas .Ir 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP HAIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairio A*ve., Cor. 20th St.

PRANEŠIMAI

REIKIA —
VYRŲ IR MOTERŲ 
Į DEŠRŲ DIRBTUVĘ.

ATSIŠAUKITE:

VIENNA SAUSAGE
MFG. CO.

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

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

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.kus.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4619 S. Ashland Av. kam p. 47 St.

Telephone Yards 4317 
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 ik*. 12 v. ryto, nuo
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

2

imtu»■

Waukegano 
Lietuviai

DR. M. HERZMAN
iš RUSUOS

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

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

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

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

Dienomis: C anai 
3110 arba 857

Naktimis Drexel 
x 950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

Telephonai:

Town of Lake — S. A. L. Ka
reivių pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks panedėlyje, spalio 11 d., J. Ežer- 
skio svet., 4600 So. Paulina Str. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, turime 
svarbių reikalų.— Valdyba.

Pa j ieškojimai
ASMENŲJIEŠKOJ1MAI
Aš ONA SARAPINAITE-D. pajieš- 

kau savo pusbrolių Kazimiero ir Ma- 
teušo Sarapinų, Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio', Šeduvos parap., 
Alksnupių kaimo, jie patys ar kas 
juos žino, meldžiu širdingai atsišaukti 
laišku į “Naujienų” ofisą No. 155.

PAJIEŠKAU savo švogerkų Patro
nas, Liudyikos ir Onos Vizgirdukių iš 
žemaičių kaimo, Lukšių parap. Gy
veno Lynn, Mass. Turiu labai svar
bų reikalą. Malonėkit atsišaukti pa
čioj ar kas jas žino pranešti šiuo ad
resu:

ANDRIUS SUTKAITIS, 
1701 So. Canal St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU dėdės Kazio ir Vinco 
Staniulių. Girdėjau, kad gyveno Du- 
bols, Pennsylvania, anglių kasyklose. 
Iš Lietuvos paeina Marijampolės Ap
skričio, Balbieriškiu parapijos. Turiu 
labai svarbų reikalą, todėl jie patįs ar 
kas apie juos žino, meldžiu man pra
nešti, už ką busiu labai dėkinga.

MARIJONA KUNCEVIčIUTfi, 
902 Island Avė.,

Rockford, III.

1215 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲILLINOIS GAR & MFG. CO HAMMOND, IND.
REIKIA “FITTER UPS”

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

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

WAUKEGAN
PHARMACY

DR. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kerti 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.
Telcphone Yards 687

PAJIEŠKAU savo draugo Prano 
Yokupo, Viekšnių par., Vygiškių kai
mo, Kauno rėti. 1917 motais gyveno 
Worcester, Mass. Turiu svarbų reika
lą: gavau laišką iš Lietuvos nuo jo 
giminių. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešt ant šio antrašo:

JOHN BURUSAS, 
6061 Lafayette Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Stanislovo 
JusČiaus. Paeina Kauno rėdybos. 
Tauragės apskričio, Sartininkų vals
čiaus, Vilaičių kaimo, Žigaičių parap. 
Amerikoj gyvena apie še>šiolika metų. 
Meldžiu jo paties ar pažįstamų duoti 
žinia ant šito adreso.

FRANCIŠKUS JUščIUS.
4501 So. Hermitage Avė., Chicago.

1005 Marion Street
Waukegan, III.

. Tai. Yards 3654
Mrr. A, Michniewich

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
■Ulvanijos hos- 
pitalese. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

PALIKTA STORAGE’Y
$35.00

Dykai deimanto adata 
p ir 24 parinktiniai re

kordai. Gražus didelb 
Victrola, kaip naujas, 
vertas 

$35 
ant 10 metų. Taing; 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). įteikia na-

$185, u ž 
Gvarantuotas 
tetų. Taipgi 
kitų daiktų

Bondsai. Veltui pristatoma.

U esteiin furniture
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4. «

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj! 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

ir

Tel. Austin 787 ■
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

DR. S. BIHz-IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Tclephone Yards 6032

Or. M, Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

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

JĮ Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS
■ Gydytojas ir Chirurgas
2 VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

e

D

PRANEŠIMAS

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

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Tclephone BcKinley 263

■ DR. YUšKA ;
■ 1900 S. Halsted St. ■

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki Į 

8 vakare.
U Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Tel. Pullman 3180
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselandė.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:80 vak.

z

t.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

Parduosiu už $195 puikiausia $500 
vertės overstuffed 3 šmotų šilko ve- 
uro seklyčiai su palaidomis paduš- 
caitėmis, springsai atsilošimui ir 
springsai rankoms. Taipgi grojiklis 
pianas ir didelis dubeltava sprendžina 
phonografas grojąs visus rekordus — 
ijvarantuotas.

Vėliausios mados valgomojo kam- 
jario setas, miegamojo kambario se
tas, rugsai, davenport, pastatoma ant 
grindų lempa, bliudai etc. Už priei
namą pasiųlymą. Nepraleiskit šios 
progos.

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

REIKIA -
Dešrų dirbėjų ir paprastų 

darbininkų. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas. Atsišau
kite.
AGAR PROVISION CO., 

310 N. Green St.

REIKALINGAS vienas barbe
ns dirbti pilną laiką, — vienas 
tiktai vakarais. Gera mokestis. 

10722 Michigan Avė.
Roseland, III.

PARDAVIMUI

N AM Al-ŽEME
NEPRALEISKITE PROGOS.

Parsiduoda už pusę kainos 2 medi
niai namai ant 1 loto, 1 namas pa
gyvenimų. po 5 kambarius; antras 
1 pagyvenimo, 6 kambarių. Namai 
randasi Brighton Parke, lietuvių ko- 
lionijoj. Arba mainysiu ant bile ko
kio biznio, lotų arba automobili aus. 
Atsišaukit prie savininko.

4538 So. Honore St.
1 lubos, iš fronto.

PARDAVIMUI namas ir saliunaR 
prie parko; saliunas iŠ fronto, 4 kam
bariai iš užpakalio ir 8 kambariai 
viršuj; taipgi garadžius dėl 3 auto
mobilių. $12,000 cash. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą po num. 154.

PARSIDUODA —
2 flatų, 4 ir 4 kamb,, namas. 

Gera apygarda. $300 iki $500 
cash. Kaina $2250. Veikit grei
tai.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA du bizniai, saliunas 
ir pool-ruimis, sykiu ir namas. Na
mas yra didelis 50 pėdų pločio ir 150 
pėdų ilgio, 6 dideli kambariai. #*lek-v 
tra, gazas, vanos ir t. t Iš priežas
ties mirties šeimynoj noriu parduoti 
greitai, šią savaitę.

P. GEDMAN
1337 So. 52nd Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA, pigiai 3 kambarių 
namukas arba mainysiu ant loto arba 
automobilio. Greitai turi būti par*- 
duotas. Atsišaukite:

J. VASILIAUSKAS,
157 gatvės ir Paulina Avė.

Harvey, 111.

PAJIEŠKAU Zuzanos Baranauskie
nės, šeši metai atgal, gyveno Phila- 
delphijoj, ir ji prigulėjo, rodos kai 
prie šv. Kazimiero Draugijos, ar Kliu- 
bo. Turiu svarbų reikalą. Malonėkit 
atsišaukti pati, arba kas žino praneš
ti apie ją.

ELZBIETA ŽIMONTAITĖ, 
po vyru, ŠIAUDVITIENĖ,

549 W» 18th Str., Chicago, III.

PAJIEŠKAU vyro apsivedimiri. Esu 
našle 4G metų amžiaus 5 pėdų 7 co
lių augščio; sveriu 170 svarų, švie>- 
saus veido; vertes $10,000.

MARY BARRON, 
Oakley, Wyo.

___  Box 42.

:RANDAI __
ANT RENDOS —

Moderniškas Dortor ofi
sas. Atsišaukite

4630 So. Ashland Avė.

PARINKĘ JŲ (selectors).
50 gabių merginų dirbti 

ant žarnų dėl dešrų. Pa
stovus darbas, gera mokes
tis. Puikus darbo kamba
riai. Geriausis laikas iš ry
to ir po piet. Atsišaukit pas 
superintendentų.

OPPENHEIMER
CASING CO.

1020-28 W. 36th Str.
REIKIA patyrusių popierų 

per rinkėjų, pastovus darbas, $25 
į savaitę. Ateikit pas
ACME WASTE PAPER CO., 

1213—15 W. 15th Str.

REIKIA —
Patyrusių veiterkų. Darbo 

vai. nuo 9 iš ryto iki 7 po pietų; 
nuo 8 vak. iki 6 ryto.

3502 So. Halsted St.

REIKIA —

jy,

8 patyrusių moterų pardavė- 
kurios j ieško pastovios vie-

tos
me

su geriausia ateičia pakeli-
algos. Alga iš pradžios

$25.00 į savaitę.

LUSTIG’S DEPT. STORE.

PARDUODAM bučernę ir grosernę 
su Fordu. Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Geras biznis. Turim parduo
ti greitu laiku. Pardavimo priežas
tis — nesutikimas draugų.

Atsišaukite pas:
4555 So. Paulina Str.

Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas, gera vie
ta, parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastis išsiskyrimas partnerių. No
rinti geros vietos atsilankykite bile 
kada.

2859 Lowe Avė.

PARSIDUODA arba išsimaino N. 
E. kampas 36 ir Wallace Sts. plytų 
namas, 11 flatų ir dubeltavu štoru, 
pečium apšildomas.

Renda $2,220. Didelis bargenas tik 
$18,000. Noriu farmą nebrangesnę 
$6,500.

MOKYKLOS

JACOBS BROS. 
69 W. Washington St.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi-PARSIDUODA grosernė kartu su 
namu ir 2 lotais. Biznis išdirbtas - _ , _ _
nuo 10 metų. Lietuvių ir kitų tau- mO ir Designing ,Mokykla 
tų apielinkėjte Namas medinis, trĮs 
flatai ir Storas, basementas didelis ir 
cementuotas. Gera proga padaryt pi
nigą, nes parduodame pigiai. Pirkit 
stačiai nuo savininko.

8616 Vincennes Avė.

Pirkit

PARSIDUODA saliunas. Geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Gera proga padaryt pinigų.

701 De Koven St., 
kampas Dės Plaines.

PARSIDUODA šildomasis pečius, 
mažai vartotas, galima kūrenti mink
štas ir kietas anglis. Parduosim už 
teisingą pasiųlymą.

'4015 W. Van Buren Str. 
ant pirmų lubų.

Tel.: Kedzie 3810.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų. .

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos. *

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

rakandam
Už STORAGE LfišAS

PUIKIAUSIA PROGA.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
baryj 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 3 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $85.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tat yra stebuglingas barme
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji, susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.0b, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams, 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po paslmokinl- 
mui kelių savaičių. Lankyle musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai šapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBĖK COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTfl
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 323, 74 W. Washington St

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
' 4 valandai po pietų. Vakarais nuo B 
' Ūu 10 valandai.

8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.


