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as required by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelio armija atkirsta
ŽulikovvskiŲ žulykystė

Skleidžia melus apie Lietuvą; 
“didžioji spauda“ mielai juos 

priima.
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Reikalaukime pripažinimo Lietuvai!

Karo medžiagos pavojuje
Talkininkai siunčia daugiau ginklų

Paskersta daug žydų
V randelio armija 

spąstuose.

KONSTANTINOPOLIS, 
6. (Rašo Cliicago Tribūne 
respondentas Larry Rue) 
Visai generolo Vrangelio armi
jai gręsia sunaikinimas.

Penkios bolševikų armijos, 
susidedančios iš 150,000 karei
vių, vienu kartu pradėjo spar
tų ir neatlaikomą puolimą. Pa- 
sirinktiemsiems Budeny’so ka
valerijos būriams tatai davė 
galimybės užpulti Kachovkos 
tiltą, ant Diūepr upės, ir prasis
kinti kelią skersai sąsmaugą 
vedančią į Krymo pusiausalį, 
tuo atkertant vienintelę gele
žinkelio I niją ties Novo Alek- 
sievsk. Žvalgų būriai jau pasie
kę Gneničą, prie Azovo juros.

Visa Vrangelio armija, kuri 
kaujasi pietų Rusijoj ir kurios 
didžioji dalis sukoncentruota 
M ei i t opelio sryty, tapo atkirsta 
nuo savo bazos Kryme. Ji galį 
patekti belaisven, nors generolo 
Vrangelio kvatiera ir tikrina, 
kad atskiri jo kariuomenės bū
riai prasimušė sau kelių pro 
raudonosios kavalerijos kanto
nus ir atvyksta Krytman.

Karo medžiagos pavojuj.

Didele daugybe įvairių med
žiagų bei amunicijos, kurią ge
nerolui Vrangeliui atsiuntė 
Francija ir Anglija ir kuri pra
eitą vasarą, kada jo armija 
laužėsi priekyn, buvo nugalėta 
pietų Rusijon, dabar yra bol
ševikų malonėj. Talkininkų val
dininkai reiškia baimės, 
visa jau yra prarasta.

Generolas Vrangelis 
kad baltoji armija laiko 
sudarančią dešimties
plotą, šiaurėj nuo Putrido ju
ros (Azovo juros šaka), bet 
dviejose vietose bolšesvikai jau 
prasimušė. Jie užėmė Perekopą 
ir Kaplinką.

Pranešama, kad bolševikų 
orlaivininkai sunaikinę tris my
lias ilgą geležinkelio tiltą, nu
tiestą skersai Putrido jurą. 
Tuo budu tapo atkirsta pastara- 
sai generolui Vrangeliui įėji
mas į Krymą. Tai dar nepat
virtina, vis dėlto yra žinoma, 
kad bolševikai nuolatos darė 
užpUolimus (iš oro), kad suh 
naikinus tiltą.

Generolo Vrangelio pritarėjai 
mano, kad atvirame mūšy ne
maža jo kariuomenės dalis tu
rės progos pabėgti Krymą n. 
Bet visi sandėliai ir karo pa
būklai turės patekti į bolševi
kų rankas — paliekant Vran- 
gelį be įmonių tolimesnei gyni
mosi kovai tęsti.

lap. 
ko-

kad

saiko, 
liniją, 
mylių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 8, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Karo laivai laukia 
įsakymo.

Siunčia Vrangeliui amuniciją.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
4 (suvėlinta). — Čionai esantys 
Francijos ir Anglijos atstovai 
kreipėsi į savtf valdžias pak
lausimu, būtent! ar tie karo lai-

vai, kurie randasi Juodojoj ju
roj, gali teikti reikiamos gene
rolui Vrangeliui paramos prie 
Perekopo ir Salkovo, kur sovie
tų armija laužiasi Krymo pu- 
siausalin.

Tuo pačiu kartu Sevastopo
liu skubotai siunčiama 
šautuvų ir patronų.

naujų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Suerngė žydy skerdynes

Generolo Vrangelio įsakymu 
sušaudyta šimtai žydų, vengrų, 

rumanų ir kitų.

SEVASTOPOLIS, lapkričio 4 
(suvėlinta). — Sakoma, kad 
generolo Vrangelio kareiviai po 
įsigytųjų pergalių, lapkričio 1 
ir 2 dienomis ir pirma pasitrau
ksiant nuo bolševikų, iš suimtų
jų belaisvių tarpo parinko žy
dus komisarus ir šimtus jų su
šaudė. Taipjau sušaudyta veng
rų, rumanų, kynų ir vokiečių.

X

Kunigas-žudeika

Įsilaužęs naman ir nušovęs 
žmogų.

VVINDSOR, Kanada, lapkr. 7. 
—Samhvich kalėjime uždaryta 
metodistų bažnyčios kunigas, 
J. Spracklin. Kaltinamas dėl 
žmogžudybės.

žmogžudybė įvjfco prie se- 
kalmų aplinkybių. Kunigas, be 
savo džiabo bažnyčioj, dar tu
rėjo kitą džiabą — kaipo in
spektorius, svaiginamiems gė
ri manus leidinių tyrinėtojas/ 
Vakar jis ir keli kiti jo “amato 
draugai”’ nuėję vienon svaigi
namųjų gėrimų įstaigon. Ji 
jau buvusi uždaryta, todėl 
“tvarkos dabotojai,” kartu su 
kunigu, sulindę pro langą. Ko
ridoriuj jie pasitikę patį įstai
gos savininką ir čia kunigas jį 
nušovęs. Kunigas sakosi, kad 
tai jis padaręs gindamas savo

sinimų“ nepaklausė ir įkišo ku
nigėlį kalėj iiman.

Nusižudė Samoa gubernatorius

HONOLULU, lapkričio 5. — 
Gautomis šiandie iš Samoa sa
los žiniomis, lapkričio 2 d. te
nai nusižudė tos salos guberna
torius, Warren Terhune. Spė
jama, kad jis nusižudė dėlto, 
kad prieš jį valstybės departa
mente buvo paduota skundų ir

CHICAGO, lapkr. 8. — Did
žiulis Chicagos dienraštis, Daily 
Ncws, suimtos lakioj išspausdi
no ilgą savo varšuviškio kores
pondento \Villialm E. Nash ko
respondenciją. Korespondentas 
sakosi,, kad šiomis dienomis jis 
buvęs nuvykęs Vilniun ir turė
jęs pasikalbėjimą su generolo 
Želigovskio štabo ofideriais. 
Pastarieji jam papasakoję, kad 
Kauno valdžia visai neatstovau
janti “geriausiųjų bendruome
nės interesų.” Jie todėl labai 
geistų, kad Lietuvoj kiltų revo
liucija. O jeigu ji nekilsianti, 
tai šitą darbą — nuversti Lie
tuvos valdžią — reikėsią atlik
ti pačiam Žulikovv’skiui. Ko
respondentas sako, kad, jo ma
nymu, lenkai jau pradėję vary
ti agitaciją Lietuvos kariuome
nėje, ragindami kareivius nek
lausyti savo vadų ir bėgti iš 
armijos.

Bdtio, Vilniaus grobikai ko
respondentui pareiškę, kad jie 
plebiscito jau nenorį. Vietoj to 
jie tariasi sušaukt “steigiamąjį 
seimą,” kuris turėsiąs nuspręs
ti ar “centrąline Lietuva“ turi 
prisidėti prie Lenkijos, ar būti 
“autonoimine valstybe,“ sup
rantama, Lenkijos globojama, j 
Apie tai, kad ta “centralinė 
Lietuva“ vienytus! su Kaunu, 
negalį būti jokios kalbos.

Taipjau kartojama seni Var
šuvos melai buk Lietuvos ar
mija’ vadovaują rusai ir vokie
čiai, kad patys lietuviai neturi 
tinkamų vadų ir tt. Beto, Var
šuvos žirlikovvskiai baisiai pyk
stu ant Anglijos, kuri nenorinti

esą kalti anglų kapitalistų inte
resai; anglai norį naudoti iLie-

lenkams viešpataujant (Lenki
ja, mat, jau senai parduota 
franeužams). Kartu su Anglija 
ir Vokietijai esą laibai svarbu, 
kad Lietuva butų nepriklauso
ma, nes ir ji tenai turinti savų 
interesų. Dėlto lietuviai gauną 
daug amunicijos iš Vokietijos 
ir tt.

nuo pra
yrą grynas 
kokį tegali

džios iki pabaigos
melas. Toks melas,
sugalvoti tik anie Varšuvos 
žulikowskiai. Bet to neveizint 
jų žulikystės mielai priimamos 

irmusų “didžiojoj spaudoj“ 
dedamos kone pirmoj vietoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Leninas pripažįsta, kad Rusijai 

grūmoja badas.

LONDONAS, lapkričio 7. 
Rusijos bolševikų premjeras 
Leninas, atvirai prisipažįsta, 
kad maisto padėtis Rusijoj yra 
rusti. Central Ndws agentija 
sumini jo rašinį, kuris išspaus
dinta laikrašty Proletarskaja 
Pravda, būtent:

“Niekada iki šiol Rusija ne
turėjo tokio kriziso dėl maisto,

N.

kad jau buvo paskirta speciale, kaip kad dabar. Maskva ir kiti 
komisija tiems skundams 
tirti.

Areštavo 200 airių

iš- J miestai siiparalyžuoti bado; 
armija taipjau pradeda badau
ti. Reikalinga todėl panaudoti 
visų musų galėję dsamų jėgų, 
kad privertus kaimiečius pris
tatyti maistą.”

Sumažino valstybės skolas.

WASHJNGTON, lapkr. 5. —

Laikę slaptą susirinkimą.

LONDONAS, lapkričio 7.
Čia gauta žinių, kad pėtnyčios 
naktį netoli MacRoom mieste
lio anglų kareiviai ir policija Valstybes iždinė paskelbė, krd
užklupusi Sinn Fein organiza- šios šalies skolos sumažinta 
cijos susirinkimą ir visus jame dvidešimt keturiais mlilionalis 
dalyvavusius žmones sulaikiusi, dolerių. Tiek skolų valstybė 
Susirinkimas buvo sušaukta 1 grąžinusi bėgiu vieno pastarojo 
slapta. 1 mėnesio.

Nesenai Chicagos lietuviai padarė milžinišką demon
straciją, protestuodami prieš lenkų žulikovskius, įsiver
žusius/ j Lietuvos žemę.

Dabar reikia atlikti kitas, ne mažiaus svarbus dar
bas: reikia pareikalaut, kad Jungtiniu Valstijų valdžia 
PRIPAŽINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKĄ.

Kol Lietuva nebus pripažinta, tol imperialistai nesi
liaus kėsinęsi ant jos. Todėl visi, kurie stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, pakelkite savo balsą!

Kad visi Chicagos lietuviai galėtų pareikšti savo rei
kalavimą šios šalies valdžiai, yra rengiama eilė didelių 
susirinkimų visose Chicagos dalyse ir apielinkėsc.

Susirinkimai įvyks:
NORTRSIDE Lapkričio 9 d. Liuosybės svet., 1822 

Wabansia Avė. Kalbės Kl. Jurgelionis ir A. 
Karšokas

ROSELANDE — Lapkričio 10 d. Strumilos svet., 
158 E. 107th St. Kalbės P. Grigaitis ir T. Ku
činskas

GRIDGEPORTE — Lapkričio 10 d. Mildos svet., 
3138 S. Halsted St. Kalbės Dr. A. Montvidas ir 
P Galskis

SOUTH CHICAGO — Lapkričio 10 d. Frank Sverec- 
kio svet., 8756 Houston Avė. Kalbės K. Gugis 
ir žymontas,

Tuose susirinkimuose bus taip pat išdėstyta, ko lie
tuviai darbininkai reikalauja iš Lietuvos valdžios.

Mes kovojame už neprikilausomą ir laisvą Lietuvą! 
Taigi visi, kas gyvas, į prakalbas!

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA.

Nepaliuosuos Debsą.
! Jisai esąs daugiau negu politinis 

nusižengėlis.

WASH1NGTON, lapkr. 7. — 
Čia esama tokios nuomonės, 
kad prezidentas Wilsonas nė 
nemanąs paliuosuoli Eugenių 
V. Debsą, buvusį Socialistų Par
tijos kandidatą į prezidentus, 
kuris 1918 (metais tapo nuteis
tas 10 įmetu kalėjimam Prezi
dentas esąs linkęs manyti, kad 
toks paliuosavimas padarytų 
blogos įtekmes į gyventojus: 
jeigu šaliai tektų dar kartą sto
ti karau, tai atsirastų ir dau
giau tokių, kurie priešintųsi 
valdžiai. Dėbso nusižengimas 
esąs skaitomas daugiau negu 
“grynai politinis nusižengi
mas.” Todėl jo paliuosavimo 
klausimas privalomas išspręsti 
atskirai.

Debsą paliuosuoti reikalavo 
visa eile pažangiųjų organiza
cijų. To reikalavo dagi ir pati 
Amerikos Darbo Federacija. 
Kol kas tečiaus šitą klausimą 
prezidentas dar nesvarstęs: ji
sai dar neturįs savo rankose vi
sų reikiamų dokumentų. Bet ir 
tuomet, kada jie bus jam įteik
ti, prezidentas dar turėsiąs il
gai pagalvoti.

Ypatingi pabėgėliai.

Ga., lap. 
virši- 
savo 

ir — 
Gans.

MILLEDGEVILLE 
7. — Valstijos kalėjimo 
įlinkai pasigenda vienos 
kalinės, Juanita Weaver, 
kalėjimo stnrgo. J. W.
Jiedu, sako, pabėgę. “Meilės da
lykai”: kalinė buvusi “jauna 
ir graikšti mergelė,” kurion 
Gans, matyt, įsimylėjęs ir — 
šiandie jiedu turbūt “kur nors” 
susikūrę savo šeimynišką lizdc-

PINIGŲ KURSAS.

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, III., Nov. 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Triukšmas Lenkijos 
Seime.

Socialistai išardę seimo posėdį.
VA RšAVaT~ lapkr. 7. — Po 

didelio triukšmo, kuris tęsėsi 
per dvi valandi ir kurį sukėlė 
socialistai, norėjusieji neprikas
ti balsavimo kelių konstitucijos 
skirsnių, turinčių tikslo įsteig
ti senatą, lenkų seimo 
pairo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos valdžios 
protestas

ReikiflaVo, kad tautų lyga pri
verstų želigowskį apleisti 

Vilnių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Sako suėmę amerikiečių 
misiją.

Valstybės departamentas apie 
tokią misiją nič nieko nežinąs.

laikraščio, misi-
“generolas Mo-

kuriame minima 
skamba se-

LONDONAS, lapkričio 6. — 
Šiandie gautas iš Maskvos be
vielis pranešimas mini to mies
to bolševikų laikraštį Pravdą, 
kuris sako, kad bolševikų ran- 
kosna patekus tūla amerikiečių 

misija. Pasak 
jai vadovavęs 
rel.”

Paragrafas,
kalbamoji misija 
karnai:

“Aleksėjevsko stoty, kuri pa
imta neiššovus nei vieno šūvio, 
musų rankosna pateko tūla 
amerikiečių misija, kurios vadu 
yra generolas Morel, turėjęs 
tikslo kovoti prieš banditus, 
į s;briov u sius haltojon armijom
Wasliingtonas tokio “generolo” 

nežinąs.
WASHINGTON, lapkr. 7. — 

Valstybės ir karo dopartalnicn- 
to valdininkai čia pareiškė, jo
gei jie nič nieko nežino, kad 
pietų Rusijos karo zonoj butų 
kokia nors oficialinė amerikie
čių misija ir kad tokia misija 
butų patekus bolševikų kariuo
menės rankosna.

Neoficialiniai pareikšta, kad 
“generolas Marei” galįs būti ar
ba franeuzų offcicrio, vadovau
jąs Vrangelio kraiuomenės bu
rini arba diplomatinės franciv- 
zų misijos viršininkas Martel. 
Francijos ambasada tečiaus 
abejoja, k,ad šitoji diplomatinė 
misija butų patekusi į bolševi
kų rankas.

Vienintelė oficialinė • ameri
kiečių siųsta į Rusiją misija, 
randasi Sevastopoly. Įvairos 
amerikiečių komisijos pagalbai

Subatoj, lapkr. 6 d., užsienio pinigų teikti tečiaus veikia karo fron
tais*, perkant jų ne mažiau kaip už te.
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma j 
Ainerikos pinigais šiaip: 

Anglijos 1 svaras ..
Austrijos 100 kronų 
Belgijos, už $1 .......
Danų 100 kronų .........
Finų 100 markiųibu-....
Francijos, už $1 ./  frankų 
Italijos, už $1 ............... lirų
Lietuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100' markių ...............

Olandų 100 guldenų ...........
Norvegų 100 kronų ...........
Šveicarų 100 frankų ...........
švedų 100 kronų ...................
Vokiečių 100 markių ...........

............$3.87 1 

........... $0.32 < 
frankų 15.65

$13.33 ’ 
$2.50 » 
16.52 
28.60
$1.30
$0.35

$29.60
$13.81

$6.47 
$19.00

Lygybė.

McAlberter, Okla., lapkr. 5. 
—Kaimyniškojo miestelio, Pitt- 
burgh, gyventojai, (matyt, pri
pažįsta principą lygybės: pra
eitais rinkimais abiejų senųjų 
partijų kandidatams — Har- 
dingiu ir Coxui — jie davė ly- 

$1*301 giai po 5400 balsų.

grovas 
Tyškevičius, įteikė gencrali- 

sek retorini 
Eric Druumnondui sekamą pa- 
reiškDmą:

“Londonas, spalių 11, 1920.
“Savo valdžios aš esma įga

liotas pareikšti tautų lygai pro
testo dėl lenkų elgimosi, kurie 
sulaužė mušiu paliaubos su
tartį ir kartu tuos pasižadėji
mus, kurių jie buvo davę tautų 
lygai — surengdami naują puo
limą ir po dviejų dienų kovos 
užimdami Vilnių. Taipjau pap
rašyti tautų lygos, kad ji stver
tųsi tų įmonių, kurios nužymė
tos šešioliktame jos konstituci
jos skirsnyje, taigi priversti 
lenkus pavesti šitą klausimą

LONDONAS. — Lenkų ka- 
riuomenoi, generolo Želigovvs- 

posėdis ' kio komanduojamai, užėmus 
| Lietuvos sostinę Vilnių, Lictu- 

Kad atsiekus tikslo, socialia- vos atstovas Londone,
tai panaudoję švilpynes, šuka
vimą ir šiaip kitų trikšmą ko- niam tautų lygos 
liamųjų įmonių. Kada seimo 
pirmininkas leido klausimą bal
savimui, radikalai pripuolė prie 
balsų skaitytojų, išmetė balsa
vimo korteles ir atė'mę jų dė
žutes pasiuntė jas minion, o ki
tas pakabino ant sienų bei kan
deliabrų. Galų gale posėdį rei-

Tyrinės Costellos 
deportavimą.

Anglija gal b U t busianti parei
kalauta atsiprašyti.

VVASIIINGTON, lapkr. 7. — 
Federuotosjos Pircsos redakto
riaus Costello protestas dėl ne
deramo Anglijos valdžios pa- 
sielg.nio, įsakymo deportuoti jį 
iš Anglijos, padarė didelės įtek
mės į valstybės sekretorių Col- 
by. Valstybės sekretorius palie
pė valstybės departamento so- 
licitoriui Fred Nielsenui pa
ruošti formalinę savo opiniją 
kai dėl legališkumo Anglijos 
valdžios pasielgimo. Jeigu pasi
rodys, kad tatai buvo padaryta 
be jokių pasiteisinamųjų prie
žasčių, tuomet bus įteikta for
malinis reikalavimas, kad Ang
lijos valdžia atsiprašytų. Beto, 
busią pareikalauta tinkamo at
lyginimo už padarytus nuosto
lius.

Areštai Korėjoj.
Areštavo 106 moteris.

TOKIO, lapkričio 7. — Gau
tomis iš Korėjos sostinės Se
nui ž’noilinis, japonų policija 
šiomis dienomis areštavo šimtą 
šešias koriejietes. Visos jos kal
tinamos dėl “nelegalinio veiki
mo.’’

Verstina paskola.
LONDONAS, lapkričio 7. — 

Naujosios Zelandijos valdžia 
rengiasi paskelbti naują pasko
lą. Ji busianti verstina. Kiek
vienas gyventojas turės pirkti 
bonų, nors už tokią sumą, ko
kią sudaro jo mokesniai nuo 
įplaukų.

“Mano valdžia yra įsitikinus, 
jogei tautų lyga nebus suklai
dinta ta begėdinga komedija, 
kurią lošia taip vadinama nere
guliariau* lenkų kariuotmene. 
M(\s turime aiškių priparody- 
mų, jogei kalbamosios kariuo
menės vadas savo žygiams nuo
latos. gauna įsakymų iš Varšu
vos.”

Bėrimas be gatvekarių ir 
šviesos.

BERLINAS, lapkr. 7. — Mu
nicipalines elektrai parūpinti 
dirbtuves darbininkai metė

vekariai sustojo ir kartu mies
tas neteko šviesos. Naktimis 
visur tamsu ir klaiku.

Streiko priežasčių žinių agen- 
tija nemini.

Išplėšė miestelį.
GRANARD, Airija, lapkr. 7. 

—Gaujos puolikų, kurių didžiu
ma buvo kareiviai praeitos se- 
redos naktį užpuolė šį miestelį 
Ir pridarė didelių nuostolių.

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
20. 21, 22, 23 ir 24. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus 
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti 
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to, 
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa- 
gelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banką,.kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Galas kontr-revo
liucionierių 
avantiūroms.

Paryžius, Londonas ir 
Konstantinopolis praneša, 
kad gen. Vrangelis yra su
muštas. Jo armijos liku
čiams ir amunicijos sandė
liams grūmoja pavojus pa
tekti į bolševikų rankas.

Talkininkų diplomatai, nu 
matydami, kad paskutiniam 
kontr-revoliucijos vadui Ru
sijoje artinasi neišvengia
mas galas, jau kalba apie 
tai, kad jie “neberemsią” jo. 
Reiškia, jau neturi vilties iš
gelbėti jį.

Reikia tikėtis, kad, žuvus 
Vrangeliui, pasibaigs Rusi
jos carininkų mėginimai 
ginklais sugrąžinti senąją 
tvarką. Kartu su tuo pasi
baigs ir Europos imperialis
tų ginkluotos intervencijos 
Rusijoje; pasibaigs bloka
da; bus atnaujinti diploma
tini^ ir prekybiniai ryšiai 
tarp Rusijos ir kitų šalių.

Visas pasaulis, išskiriant 
pačius aršiausiuosius atža
gareivius, senai to laukia.

Atsigynus nuo carininkų 
ir nuo ginkluotų Europos 
imperializmo gaujų, Rusija 
galės pradėt rekonstrukci
jos darbą. Jisai bus be ga
lo sunkus, nes šiandie nėra 
pasaulyje kitos šalies, kuri 
butų taip suardyta ir skur
de paskendus, kaip Rusija.

Diktatūros priemonėmis 
to darbo atlikti negalima; ir 
diktatūrai nebus Rusijoje 
vietos, kuomet jai nereikės 
daugiau kariauti su ginkluo
tomis kontr-revoliucionierių 
ir jų talkininkų jiegomis. 
Rusijos išganymas yra de
mokratinėje, darbo žmonių 
kontroliuojamoje valdžioje.

Tokią valdžią ji neišven
giamai turės įsigyti. Bet 
kiek laiko praeis iki to, šian
dien niekas negali įspėti. Pa
vojus jai yra iš kitų šalių 
kapitalo. Jisai, ir paliovęs 
daryti ginkluotas interven
cijas Rusijoje, nesiliaus ki* 

šęsis į vidujinius jos reika
lus.

Rusija, deja, yra baisiai 
nusilpnėjus ekonominiu žvil
gsniu. Be užsienių kapitajo 
pagelbos ji neįstengs atsi
stoti ant kojų. Bet kapitalo 
savininkai, duodami tos pa
gelbos, stengsis uždėt savo 
kontrolę ant Rusijos ūkio; o 
jeigu jiems tatai pavyks, tai 
jie stengsis uždėt savo kont
rolę ir ant Rusijos politikos.

Pradžia tokiam kapitalo 
veržimuisi Rusijon jau yra 
padaryta: Amerikos kapita
listai išnuomojo nuo sovietų 
valdžios milžinišką žemės 
plotą — 400,000 ketvirtainių 
mylių — Sibire. Tokių pat 
koncesijų norės gauti Rusi
joje ir kitų šalių kapitalis
tai ; Anglija su Japonija jau 
pradėjo delei to bartis su 
Amerikos valdžia.

Taigi pasibaigus ginkluo
tam kontr-revoliucionierių 
ofensyvui prieš Rusiją, pra
sidės ekonominis ofensyvas. 
Ar Rusijos darbo žmonės 
yra prisirengę sutikti jį taip 
pat energingai, kaip jie su
tiko Kolčako, Denikino ir 
Vrangelio gaujas?

Tame yra Rusijos ateities 
klausimas.

į Apžvalga
DVASIOS SKURDAS.

Brooklyno imeklerių organas 
mėgina parodyt savo r-r-revo- 
liucingunią, smerkdamas Ame
rikos Darbo' Federaciją, kuri 
pastate ragus prieš tarptautinį 
darbininkų unijų susivieniji
mų. Sako:

“Draįbar gauta žinia, kad 
tarptautine federacija jau 
rengiasi išbraukti Amerikos 
Darbo Federaciją už jos at- 
žagareivišką veikimą, už nu
sistatymą prieš Tarybų 
Rusiją, už smerkimą 

Anglijos darbininkų, no
rinčių apšaukti gene ralį strei
ką ir t. t. Sakoma, jeigu 
Amer. Darbo Federacija ne- 
parmainys savo taktikos, tai 
sekančiais metais jos atstovų 
jau nepriims į profesinių są
jungų tarptautinį kongresą.

“Tai tokioje šviesoje pasi
rodo Amerikos Darbo Fede
racija pasaulio organizuotų 
darbininkų akyse.”
Čia pasakyta tiesa. Bot šita 

tiesa duria akis ne tiktai atža
gareiviui Gompersui, o ir Dė- 
delei ir kitipms Brooklyno 
meklerių organo “literatam^.” 

Tarptautinę, profesinių si)jnu
gų federaciją jie iki šiol pur
vindavo kaip tik įmanydami, 
vadindavo ją “geltonąja” ir 
“kapitalistų įrankiu” ir ragin
davo “susipratusius darbinin
kus” ardyti ją. O dabar jau 
Brooklyno meklerių organas 
pripažįsta, kad tas tarptauti
nis darbininkų unijų susivieni
jimas yra “pasaulio organizuo
tieji darbininkai.” .. ..

šitaip tie dvasios ubagai nuo
latos straksi iš vienos puses į 
kitą, tai šmeižia darbininkų 
organizacijas, tai paskui vėl 
laižydamiesi prie jų ir pasako
dami joms komplimentus.

Gompersas yra atžagareivis, 
bet jisai bent yra nuosakus sa
vo pažvalgose; o komunistiški 
rėksniai lai tikri proto ir doros 
bankrutai, patys nežinantys ko 
jie nori.

Kapitalizmo monai.
Kauno “Socialdemokratas” 

spalio 11 d. rašo:
Lenkai vėl užėmė Vilnių. An

glų misijos pirmininkas Lietu
voje buvo pareiškęs Lietuvos 
vyriausybei, kad lenkų vyriau
sybę pasižadėjusi neimli Vil
niaus. Lietuvių delegacija Su

valkuos kreipės į tuutų sąjun
gos kontroles komisijų, kad ji 
patarpininkautų nustatant de
markacinę linijų visu lietuvių- 
lenkų frontu. Dabar lenkų ge
neralinis štabas pareiškia, kad 
generolas Želigowskis, neatsi
žvelgdamas į padarytą lenkų 
sutartį dėl demarkacines linijos 
savo atsakomybe paėmęs Vil
nių.

Ką reiškia tos visos komedi
jos?

Tai reiškia, kad tautų sąjun
ga ir visos tos misijos ir komi
sijos yra gryni monai. Tautų 
sąjungą sudaro tik tos (buržua
zinės valstybes, kurios šiame pa 
sauliniame kare ligšiol yra lai
mėjusios. Tai yra aukso mai
šai, sukrauti darbininkų naudo
jimu, daugiau nieko. Viena kal
ba, kita daro. Jie glosto ir šel
pia lenkų buržuazijos ir dvari
ninkų valdžią, skolina jai pini
gus, siunčia ginklus ir amunici
ją (tikėdamies, žinoma, už tai 
gerai atlupti), kad tik lenkai ei
tų bolševikų įmušti. O jei len
kams reikalingas Vilnius arba 
visa Lietuva, teimie!

Šiame pasaulio kare, kurs to 
Ii gražu dar nesibaigia, vis la
biau aiškėja du frontu: iš 
vienos pusės pasaulinė sociale 
revoliucija, iš kitos pusės visom 
keturiom besipriešinąs jai pa
saulio kapitalizmas^ Sociale 
revoliucija gilmė ir išaugo Ru
suos, ji pliečias toliau į vakarus, 
ir rytus ir joki jėga jos nesulai
kys, neužslopins. Žinome, kas 
dedas “galingosios” santarvės 
valstybėse — kas dedas Italuosj 
kas dedas Angluos. Angluose 
yra ypatinga ekonominė ir poli
tinė padėtis, sena demokratine 
kultūra, kitokiais keliais ten ple 
tojus galingos darbininkų orga
nizacijos, bet ir ten laukiama 
“nelaukiamo”, kada “ugnin ga
li patekti visi lašiniai”.

Amerikos prezidentas Wilso- 
nas, tas pašlovintas mažųjų 
tautų “dėde”, kuę§ anuomet 
skelbė visoms mažosioms tau
toms laisvo apsisprendimo tei
sę, atmainė savo pažiūras, šian 
dien jam rupi atstatyt senieji 
nedalomi Rusai; išvien su fran- 
euzų buržuazija Amerikos ka
pitalistai šelpia Vrangelį, tikė
damies, kad jis Rusuos grąžins 
senąją buržuazinę tvarką—dva*- 
rininkų ir kapitalistų viešpata
vimą.

Laisvą apsisprendimo teisę 
mažosios tautos tik pačios sau 
tegali iškovoti. “Kovoj tu įgysi 
savo teisę” — privalo būti jų 
obalsis. Ir musų kraštas, tik su 
ginklu rankoj kovodamas prieš 
nešamą iš Varšuvos ir musų 

“zubrų” remiamą “dvarininkų 
diktatūrą”, tą teisę sau iškovos.

Musų darbininkai, kovodami 
prieš buržuazijos viešpatavimą, 
neužmiršta, kad ir lietuvių bur
žuazija nėra nė kiek geresnė už 
lenkų. Kovodami nešidairo į 
buržuazinės tautų sąjungos mi
sijas, bet kovoja vienybėje su 
visų kraštų darbininkais prieš 
kapitalizmo tvarkos viešpatavi
mą pasauly.

Musų kovos tikslas ne “savo
ji” buržuazija apgint bet drauge 
su viso pasaulio darbininkais 
iškovoti laisvo apsisprendimo 
teise visiems kraštams, visoms 
tautoms ir įvykdinti pasauly 
socializmo tvarka.

Kapitalizmo monai subirs.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

Unijų Iternacionalas pasmerkia 
komunistų skaldymą darbinin

kų spėkų.
[Iš Federuotosios Presos]

Amsterdamas, spalių 24 
(paštu). — Manifeste, adresuo
tame “Į visus organizuotus dar
bininkus”, Internacionaliinčb 

Unijų Federacijos pildomasis 
komitetas aštriai atsako į rugp. 
1 d. išsiųstą į Maskvos “Inter
nacionalines Unijų Tarybos” at
sišaukimą, atkreiptą prieš Am 
slepiamo darbininkų Interna
cionalą. Maskvos tarybos yra 
dalimi komunistų Internaciona 
lo ir jo vadovai atvirai pareiš
kia, kad jie rūpinasi suskaldy-

ti dabartinj unijų Internaciona
lą.

Amsterdamo Internacionalo 
manifestas atmeta Maskvos at
sišaukime primetamą jam kal
tinamą darbininkų klesos įšilti” 
vystės ir pareiškia, kad Amster- 
damiečiad nepriims diktavimo 
nė iš kaires, nė iš dešines.

Po manifestu pasirašo visi 
Internacionalo viršininkai ir ja
me tarp kitoko sakoma:

“Reikia nurodyti, kad ši taip 
Unijų Taryba faktiškai negy
vuoja. Ji nieko neatstovauja. 
Tai yra niekas daugiau, kaip 
prigavystė. Tai parodo jos tik
rinimas, kad ji kalba varde An
glijos, Francijos, Italijos ir Is
panijos unijų. Ištikrųjų gi tų 
šalių unijos, kaip ir kitose aš
tuoniolikoje šalių, yra susivie
nijusios su Internacionaline 
Unijų Federacija.

“Anonimiški autoriai to ma
nifesto yra arba sąmoningi me
lagiai, arba apgailėtini nežinė- 
liai, kurie neturi jokio suprati
mo apie principus, veikimą ir 
tikslus Internacionalinės Unijij 
Federacijos.

“Tai parodo kaltinimas, kad 
ji priklauso nuo Tautų Lygos 
ir Internacionalinio Darbo Biu
ro. Internacionalinė Unijų Fe
deracija visuomet laikėsi abso- 
liučio nepriklausomumo nuo tų 
dviejų įstaigų ir kada buvo rei
kalinga, priešinosi joms ir tai 
toliau darys, kada darbininkų in 
teresai reikalaus tokio žingsnio.

“Wasliingtone Tnternalciona- 
lė Unijų Federacija uždėjo ant 
Tautų Lygos obligaciją suteikti 
tas pačias teises Vokietijos ir 
Austrijos žmonėms, kokios ta
po iškovotos ir laimėtos kitų 
šalių darbininkų.

“Kada Austrijos darbinin
kai žūdavo nuo bado, Unijų Fe
deracija pasirūpindavo, kad jie 
gautų maisto ir pagelbėjo jiems 
palaikyti savo organizaciją ir 
savo industrinę spėką.

“Kada baltasis teroras pri
spaudė prie žemes Vengriją, tai 
buvo Internacionalinė Unijų Fe
deracija, kuri stojo darban ir 
uždėjo ant tos šalies boikotą. 
Ir kada dėlei pasidariusios tarp 
Lenkijos ir Rusijos situacijos 
grėsė pasaulį apimtis karas, taip 
jau Internacionaline Unijų Fe
deracija ir prie jos prisidėju
sios organizacijos neprileido 
transportavimo ginklų ir (kitų 
karo medžiagų”.

Naujas Internacionalas.
FIš Federuotosios Presos]

Paryžius. — “Internaciona
lai” šiemet yra madoje Euro
poje. Yra angliakasių Iterna- 
cionalas, transporto darbininkų 
Internacionalas, rubšliuvių In
ternacionalais, komunistų In
ternacionalas;, socialistų Inter
nacionalas, unijų Internacio
nalas, buvusių kariškių Inter
nacionalas, o dabar siūloma su
tverti Nuomininkų Lygų Inter
nacionalą.

Amerikos nuomininkai yra 
silpni ir bejiegiai % ir tik vieto
mis yra šiek tiek susiorganiza
vę. Europoje jie yra galingi ir 
turi savo dideles organizacijas. 
Namų Europoje nebuvo buda- 
vojania nuo 1914 m., o ir se
nesnieji apįro, aplužo. Todėl 
nuomininkams ir neliko nieko 
kita kai]) organizuotis ir patiems 
gelbėtis. Jie turi dideles or
ganizacijas, veda tarybas su 
darbininkais apie kooperatyvį 
budavojiinią namų, leidžia savo 
laikraščitis ir net praveda sau 
naudingus įstatymus. Tokios 
nuomininkų lygos gyvuoja vi
sose Europos šalyse ir dabar 
siūloma 'jas suvienyti į interna
cionalinę organizaciją. Kuria
masis suivažiavihnas įvyks gal
būt tuoj po Naujų Metų.

VENGRIJA.
[Iš Federuotosios Presos]

Berlinas. — Gautas čia Bu
dapešto laikraščio Pešti Naplo 
numeris, paduodantis skaičių 
nužudytų Vengrijoje žmonių 
laike valdymo sovietų 1919 m., 
parodo vNą melagingujmą Ven
grijos ir kitų šalių reakcionie
rių tvirtinimo, kada Belą Kun 
valdžia labai plačiai naudojusi 
terorą ir labai daug žmonių nu
žudžiusi. Budapešto kriniina- 

linio teismo surinktomis žinio
mis, visoje Vengrijoje lui'ke so- 
vietij valdžios buvo nužudyta 
viso tik 329 žmones, įskaitant 
sušaudytuosius uz žmogžiulys- 
tes in žuvusius mūšiuose gatvė
se.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Darbininkai neleidžia nukapoti 

algas.
[Iš Federuotosios Presos] 

Newark, N. J. — Pareškiama,

dar- 
atsi- 
dar- 
jieš-

Newark, N. J.
kad visi gaunamieji darbai šioj 
apielinkej yra streiklaužių 
bai, audėjų unija išleido 
šaukimą į visus audinyčių 
bininkus nevažiuoti darbo 
kotis Hudson paviete.

Tas atsišaukihias baigiasi se
kamai

“Musų šalies šilkų audinyčių 
savininkai, bendrai su visais in
dustrijos savininkais, bando pa
naudoti laikinį nupuolimą in
dustrijos, kad nukapojus darbi
ninkams algas.

“Mes kontroliuojame didžiu
mą darbininkų šiame distrikte 
ir nežiūrint stokos darbo, anos, 
dėlei kfo n troli avimo dalrbo, į- 
stengėm neprileisti bosus pa
naudoti vienus darbininkus, kad 
nukapojus algas kitiems darbi
ninkams”.

Unija taipgi paskelbė, kad

Neleidžia užmiršti Costellos 
deportavimą.

[Iš Federuotosios Presos]
Washington.—Valstybės sek

retoriui Colby neleidžialma už
miršti apie Federuotosios Pre
sos redaktoriaus E. J. Costello 
deportavimą iš Anglijos. Fedc- 
ruotsios Presos korespondentai 
Wasbingtone Paul liauna ir 
Laurence Todd vėl pakartojo 
savo reikalavimą, kad valsty
bės departamentas ištirtų apie 
priežastį tokio Anglijos pasiel
gimo.

Pripažinę gavimą Colby laiš
ko, negativiai atsakantį į paklau
simą ar departamentas prašė 
Anglijos valdžios deportuoti Co
stello, korespondentai sako:

“Jus ignoravote musų paklau
simą ar jus darysite paklausimą 
apie priežastį tokio Anglijos val
džios pasielgimo su juo.

“Jus ignoravote musų prašy
sią, kad departamentas padary
tų tokį paklausimą ir kad patir
ti faktai tuoj aus butų bendruo
menei paskelbti.

“Ar as jūsų nesirūpinimas 
šiuo dalyku reiškia, kad valsty
bės departamentas nemato svar
bos tame dalyke, kad atstbvas 
daugiau kaip šimto Amerikos 
laikraščių, turintis Amerikos 
valdžios išduotą pasportą, yra 
ištremiamas ir padaromas auka 
nepamatuotų perspėjimų sveti
mos valdžios?

“Ar tas jūsų nesirūpinimas 
triga svetimos valdžios neprilei
sti atvirą, legalį ir prideramą 
bandymą vieno miliono Ameri
kos piliečių gauti teisingas ži
nias iš užrubežio, neapeina da
bartinei administracijai?

“Mus painformavo valstybes 
departamento legalinio štabo 
narys, jog yra valstybės depar
tamento papročiu pareikalauti 
faktų, kada Amerikos pilietį 
norima išvaryti, ar užvedama 
prieš jį deportavimo byla užru- 
bežyje. Ar mes turim supras
ti, kad tas paprotis lieka panai
kintas jūsų paliepimu, kad atsi
tiko, jo auka yra atsovas dar
bininkų klesos žinių agentijos?

“Ar Amerikos žmonės turi iš
vesti iš jūsų elgimosi šiame da
lyke, kad tik biznieriai ir ban- 
kieriai gali veikti Vokietijoje, 
Rusijoje ir kitur užrubežyj po 
pilna apsauga jūsų departamen
to, kuomet išrinktas Junpt. Val
stijų darbininkų klesos presos 
atstovas lieka paniekintas ir ati
duotas priespaudai kokių nors 
slaptų diplomatų, prieš kuriuos 
kartais jis gali nusidėti?”

Pareiškę tai, korespondentai 
išnaujo pareikalavo, kad Colby 
visą dalyką ištirtų ir susektus 
faktus paskelbtų Amerikos 
Anglijos bendruomenei.

Skelbia lokautą.
San Francisco. — Kelias 

vaites grasintas lokautas prieš 

ir

sa-

šios apielinkės mašinistus prasi- i 
dėjo spalių 26 d., kada Moore 
Shipbuildingf Co. iš Oakland pa
skelbė lokautą prieš 75 mašinis
tus, kurie atsisakė dirbti darbą 
dėl American Can Co., kurios 
darbininkai streikuoja visoje ša
lyje. '
Nori arešto ant Rusijos pinigų.

New York. — Augščiausias 
teisėjas McAvoy nusprendė, kad 
ant senosios Rusijos ambasados 
Washingtone sudėtų New Yor- 
ko banke pinigų valstijos teis
mai negali uždėti arešto.

Tokį nuosprendį teismas išne
šė, kada Macgregor Co. ir kita 
kompanija pareikalavo uždrau
dimo bankui kam nors išmokėti 
tuos pinigus, iki nebus užmokė
ta kompanijoms $100,000 už iš
gabentus Rusijon automobilius, 
kuriuos užgriebė Kolčako val
džia. Kompanijos nurodė, kad 
tie pinigai gali tapti išaikvoti 
išmokant algas buvusiems Rusi
jos didžponiams ir kitiems rei
kalams, todėl jos ir reikalavo 
uždraudimo kam nors tuos pini
gus išmokėti.

ČECHO-SLOVAKIJA., 
Organizuos geležinkeliečių 

federaciją.
Praga. — Nesenai įvykusiame 

čechijos Socialdemokratų Gele
žinkeliečių Lygos atstovų susi
rinkimas tapo nutarta organi
zuoti generalinę čecho-Slovaki- 
jos geležinkeliečių federaciją. 
Ta federacija suvienys visus 
respublikos geležinkeliečius, gins 
jų reikalus ir užmegs ryšius su 
geležinkeliečių unijomis kitose 
šalyse. Naujoji federacija ap
ims daugiau kaip 100,000 gele
žinkeliečių.

Susirinkimas nutarė laikytis 
neutraliai kovoje tarp kairiojo 
ir dešiniojo sparno Socialisų par
tijoje.

Redakcijas Atsakymai.
J. Bukauskiui. — Geri tam

stos norai, bet eiles nevykusios. 
Nesukai losime.

K. šului. — Eilės netinka. 
..P. Motiečiui. — Del to mes 
jau kreipėmės į draugus Lietu-

P. J. Juželiunui. ’— Greičiau
siai kad ne. Ne viena valdžia 
nepaleidžia iš kalėjimo žmonių, 
kuriuos ji laiko savo priešais, 
nors jai ir trauktis reikia.

Ant. Rodeniui. — Tiesia lini
ja nuo Kauno iki Vilniaus yra 
apie 80 varstų; gclžkeliu, žino
ma, yra toliau, nes kelias tie
sia linija neina. Nuo Kauno iki 
Virbaliaus (Prūsų pasieny) 
gclžkeliu yra arčiau nei nuo 
Kauno į Vilnių.
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Kazimieras Gugis'
Vada visoklua rtikalut, kaip kriminatiikuoa* 

taip ir cMHikaose teismuose. Darts 
visokius dokumantus ir popisrass

Namų Ofisas!
212$ S. Hilstsd $1

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas! 
$27 R. Doirtorn SI!

1111-11 Unity Bldį I
Tel. Central 4414

A. Petrati* S. Fabijonai

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANG’E 
European American Burean 

Siančia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUBAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgu 
25 Eut Washingtoa St.
Marshall Field Annea 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte,

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phono Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710 

-------- 1--------------- ----------------- . . , j ! /

Telephone Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III 
.........i, ii , i,n f

■ ■■■■  ....................................................................... t—

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

Sevcros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Užlaikyk tą Linimentą m 
Parunkui.

Sergant nno reumatizmo, strėnų diegimo, [ 
•trendieglį, neuralgijos, skaudėjimo rau- ■ 
mentį, sustlngeju sąnariu, mėšlungio ir M 
kitu IBlauklnlu skaudėjimu ir gėlimu, H 
vartuok M

Severa’s :
Gothardol ;

(pirmiau žinomo kaipo Severo* Gothardil- " 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai ■ 
aplalkyil greitą pašalpą. Ta* pasekmių* t 
gas namini* linimentą* yra vartotas, per 
ne mažiaus kaip keturios deiimty* metu | 
su užganėdintu pasekmių dėl apgalėjlmo 1 
vietinio skausmo ir pamažlnimo suputi* | 
mo. Pardavinėtas kožnoi aptekol. Dvi I 
mieras, 80 ir 60 centai.

W » . SLVLRA CO. 
CLDAH RAPIDS, IOWA

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, Vedijaa 
3259 S. Halsted Str.

Tei.: Boulevard 9244

Lusrnvis advokatai 
29 SO. LA SALLE STRESE 

CHICAGO, ILb.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Bubėtomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOS!. 
Egzami aso j a Abstraktu 

perkąst
arba parduodant name, lotą arba 
fermą ir dirbu visokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikia pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgočių ant lengvą sąlygą. 

West Sida ofisu atdaru vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Virium Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Iseavitt 

Te). Canal 2652.

Tai. Rendolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vldurmiostyj! 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salia St.

Valandos! 9 ryto iki 5 po pietų 
FanedėliflSfl iki 8 vakaro. 
Nedaliomis ofisas uždarytai.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 panaktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185* už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavu^ 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

į musų didįjį pardavi-Atsišaukite 
rno kambarį.
WESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W. Harrison SL, Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak.
ir nedaliomis iki 4

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewicz
_________ AKUSERKA

• Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 

__ moterims ir
merginoms.

8113 S. Halsted St., Chicago, IR 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Tek: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

AkuŠeras
3203 So. Halsted $., Chicago. 
Valandos; 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTĮSTAS

1821 So. Halsted SU Chicago, IR. 
kampas 18th St.

Valandos! 9—12 ryto ir 1—9 yak. 
Phone Canal 257
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Waukegano
Lietuviai—

BINGHAMTON, N. Y Visų Lietuvių Domai!
/-*'1' 111 ' i ■

Dr. A. R. Blumenthal

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

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Mariom Street, 
VVaukegan, III.

kreiptis į protesto rengimo ko-

KORESPONDENCIJOS |
t;iinę tų patį vakarų tuoj po su
si linkinio. Taigi protesto susi
rinkimui užsibaigus, apie devin-

Protesto susirinkimas. — Sočia-va^ vakare, papiašius publi- 
listų prakalbos. Pasilikti, d. Hermanas turė-

T. M. Dr-jos pasidarbavimu 31 P" Pro?os k«1,b.sti- Kalbsj.0 dvie.m 
d. spalio, 7 v. v. čia buvo su
šauktas visų lietuvių masinis 
susirinkimas, kad užprotestavus 
prieš lenkų imperialistiškus žy
gius ir norų pasigrobt visų Lie- 
tuvų.

šis susirinkimas buvo manyta 
rengt kitokiais budais, t.y. lauk
ti pritarimo visų vietos draugi-, 
jų, bet pasirodė, kad užsitrauks | nui(^ė jos artimų praeitį, 
daug laiko, tad po pasitarimo su 
vietos draugijų žymesniais dar
buotojais liko pavesta T. M. 
D-jai tų susirinkimų šaukt. Nors 
darbas buvo ant greitųjų vygdo- 
mas, bet išėjo pasekmingai. Atė- 

i

jus paskirtam laikui žmonių pri-

listų prakalbos.

A REAL BARGAIN

' Sflf-Reducing 
n»3co

L - ~

Geriausia V 
1 gorsetas 
’ diktoms 
į moterims.

Lengvi bet 
stiprus, išpar
davimui trum- 
laikui. Mieros 
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuvidn _
kas neturi, pri
siusi pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

nvClEmC.FASflTON ESSTHTTE 
Dwt- M. « 23 Irrtsc PU*. N.w Vark

Tel. Canal 6222

LIETUVIS DENTISTAS* 
2201 W 22nd & So. Uaritt SU 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iii 1£ d!«ną 

nuo 1 po plotų iki 9 vakaro

latvė jais; aiškino apie šių metų 
| rinkimus, apie partijas, kurios 
dalyvauja šių metų balsavimuos; 
nurodė jų programos ir kandi
datų “nuveiktuosius” darbus, 
ypatingai republikonų su demo
kratais, ir kvietė balsuotojus 
balsuot už Socialistų partijų.

Paskiaus kalbėjo apie Lieuvą, 
*, da

bartinę padėtį galimą padėtį, 
bei ateitį ir nurodė reikalingumų 
ginti nuo lenkų užpuolikų.

Buvo duota keletas klausimų į 
kuriuos kalbėtojas atsakė.

Buvo d. Hermanas kviestas 
kalbėt ir tame protesto susirin- 

sirinko pusėtinai daug, palygi-Į ^el neprisirengimo ir
nūs su čia gyvenančių lietuvių 
skaičium. Susirinkusieji, ma
tyt, buvo visi užintersuoti Lie
tuvos klausimu. Prasidėjus pa
sikalbėjimams, dauguma išsirei
škė už gynimąsi nuo lenkų už
puolimų ir galinus išnešta tam 
tikra rezoliucija prieš lenkų im
perializmo užmačias ir tt.

Turiu pažymėt, kad susirin
kusieji labai pavyzdingai ramiai I 
ir rimtai apie dalykus kalbėjo
si. Kitados panašiuose susirin
kimuose būdavo nemaža triukš- 

| mo.
Aukų surinkta Lietuvos lais- 

' vės gynimui $153.00. Buvo par- 
davinėjama ir L. L. Paskolos 
bonai, tik nepavyko sužinot, 
kiek likos parduota, 

i * ♦ *
Tų'pačių deinų netikėtai už

kliuvo čia d. C. A. Hermanas, L. 
I S. S. administratorius, važiuo
damas iš Rochesterio. Nors ir 
buvo davęs žinot iš vakaro apie 
atvykimų, bet L. S. S. 33 kp. ko
mitetas jau nebegalėjo surengt 
prakalbų, nes svetaine buvo už
imta. Tad ant rytojaus prisėjo

kitų priežasčių nekalbėjo.
Aukų išlaidoms padengti su 

rinkta $3.09. — Beržo Lapas.

Aukos Lietuvos Šau
liams.

.......“Esam nuplyšę.... šąlam.... rūbų nei už pinigus negaunam” rašo musų 
broliai iš Lietuvos, iš šalies kur vilnų ir linų perteklius ^r kur rūbų industrija 
galėtų žydėti ir naikinti šalyje pikto ir nelaimių tėvą — skurdą.

Bet kol kas ji dar nežydi. Kodėl? Todėl kad dar daugelis iš musų ramiai 
slysta į gyvenimo pakalnę, laukdami, kad gerbūvis ateitų pats savimi. Broliai 
Lietuviai, sukruskime, žengkime pirmyn, bukime patys turtingais ir padary
kime Lietuvą turtingą. Neduokime paimti svetimiems musų Brangiausių Li
nų Mainą Lietuvoj. Bet imkime patys

Rūbų Amatninkų Dome!
Rūbų Bendrovės reikalauja visokių amatninkų rūbų industrijoj, kaip tai: 

Lankiusių Textile mok. verpėjų, audėjų ir visokių rūbų dirbėjų. Nekurie iš to
kių amatninkų yra reikalingi tuo jaus, kiti bus vėliaus reikalingi. Jus, gerbia
mi amatninkai, dirbdami per ilgą laiką svetimiems ingijot tos industrijos ži
nojimą, dabar to žinojimo ir patyrimo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit pilie
čio pareigas, kelkit savo šalies ekonomiją idant nereikėtų gerbūvio jieškoti 
svetur.

1. Amerikos Audėjų B-vė daro sutar
tį su Lietuvos 
darius verpimo 
tuvoj.

valdžia kad tuoj aus ati- 
ir audimo dirbtuves Lie-

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometsr. Y- 

, patinga doma at- 
w kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St. 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

12 dieną.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 45 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriška ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:8Q 
▼ai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet. 

Telefonas Dreael 2880

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metu. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipp tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. Šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padalyt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo

NATIONAL STORAGE CO., 
2023 So. Ashland Ave^ kampas 21st St.

Sankrovos 
kaina tik $35.00
siufrtinį.
10 iki 4 po pietų.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

Dvasia

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutino.

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 s
1645 Wcst 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 dieną.

ELEKTRA
Aviesą ir pajiegą suvedame j eenus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arb5* ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuviu Eiektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Inc.^
A. BARTKUS. Pres.

1119 W. 4 7 th Si. Tel Boulevard 1892. Chicago, J U.

Surinktos Spalio 16 d. Kareivių 
Mass-Mitinge Mark Whito Sq. salėj, 

■ ir vėliau priduotos Kareivių organiza
cijai :

V. Vainas $20; V. Gedvill $15; J. 
Strazdau.^kas $12; Dr. Zigmantas $11; 
A. Radzeviče, J. Tamušauskas po 
$10; D. Riauka $11; T. Kazlauskas 
$.12;. S. Petraškas $11; Margeviče 
$ 0; F. Riauka $10; K. Brazaitis $5, 
Dr. Bicžis $5, G. Borkert $6, J. Juo
dis $5, A. Nakrasas $6, J. Abromavi- 
čc $6, J. Slasulovis $6, B. Stepona- 
viče $6, J Mockus $5, A. Poška $5,
R. Paulauskas $5, R. Kajonas $5, F. 
Lenkis G, J. Klipna $5, J. Sitkus $6, 
J. šapkus $10, K. Kilikis $5, K. Drau
gelis $5, D. Draugelis $5, F. Račkaus
kas $5, F. Berenkis $5, V. Brazaus- 
kis $5, I. Zinkolis $4, F. Talmonis $5,
S. Gedraitis $4, M. Kiskunas $4, D. 
Šimkus $4, A. Liuckus $3, J. Vitas 
$8, F. Salomanik $3.50, J. Razbadaus- 
kas $3, J. Klanunas $3, A. Joravičo 
$3, A. Beršenaitė $3,-A. (Irineviče $2, 
V. Grigaliūnas $2, E. Pivaris $2, V. 
Pocius, J. Gedvilas $2, J. Kamantus 
$2, J. Bukas $2, J. Rapolaviče $1.15, 
J. Gietautas $2.50, P. Kišonas $2, M. 
Brazauskutė $2, C. Grigas $2, J. Rą
žau skis $2, V. Forgaila $2, A Vaikis 
$2, G. Lemakis $2, E. Kuoderaitis $1, 
A .Birsenas $1, A. Bugienius $1, P. 
Kirkickis $1, P. Klupas $1, F. Suh- 
gaila $1, C. Martišius $1, E. Valentas 
$1, A. Vartelka $1.50, P. Kupis $1, 
J Pocius $1, J. Kuinius $1, S Zolp 
$1, A .Mačiulis $1, K. Malialis $1.50, 
V. Yuknienė $1, P. Beriunas $2, V. 
Kareiva $1.20, A. Stradomskis $1, J. 
Guogis $1, J šriubza $1, K. Valanto- 
nis $1, J. Uleckas $2, A. Budrius $1,
E. Mikšis $1, J. Grigoleviče $1, A. 
Likša $1 ,M. Gembutineė* $2, F. Bace- 
viče $1, S. Rozgus $t, K. Krasaus- 
kis, J. Puišis $2, K. Bajoris $1, F. 
Pumputis $1, F. Valeskis $1, M. Kru- 
kouis $1, J. Bagdžiunas, K. Pilipovt- 
čius $1, R. Mažeika $1, G. Nevcraus- 
kas $1, J. Kučiukas $1, V. Duoba $1, 
J. Pocius $1, P. Bružas $1, A. Nen- 
vensas $1, J. Ašmuočius $i, J. Plu- 
tuokis $1, J. Soderoviče $1, J. Vasi
liauskas $1, Ji Milleris $1, J. Matutis 
$1, F. Urbonas $1, F. Guostautienė 
$.1, M. Zunantienė $1, J. Kazmauskis 
$2, 1. Palijauskas $2, B. Adomavičiū
tė $2, J. Trijonis $1, J. Raskuciunas 
$1, P. Birbilas $1, A. Bruožis $1, J. 
Marcinkus $1, D. Trubvičienė 50c., M. 
Simanauskas 50c., J. Vizgirdas $1, J. 
Trumpis $1, V Degutis 1, C. Yokšas 
$1, J. iMatijošaitis $1, D. Baranauc- 
kienū $1.50,J. Šileika $1, L. Gietautas 
$1, V. Čecis $2, J. Kucius $1, J. Pet- 
ruleviče $2, A. Caladinas $2, J. Ya- 
tukis $1, J Barzdaitis $1, A. Praka
li ruskis $2, J. Putruseviče $1,00 A. 
Jurgilas $1, A. Umbras $1, A. Ku
činskas $1, A. Mišeikis $1, G. Valai
tis $1, P. Norušas $1, J. Žilvytis $1,
F. Navckauskas $1, J. Klikna 50c., J. 
J. R. $1, A. Zigmantaitis $1, Bo pra
vardės $1.35, M. Dūdas 50c., J. Trijo- 
nis 50c., V. Andriulis 50c., V. Stulpi
nas 50c., A. D. Kaulakis 50c., J. Dim- 
šas 50c., K Jandrijonas $1, A. Bal- 
siutė $1, B Butkus 50c., Vaišnoras 
50c., Budrias 50c., M. Klideris 25c., 
Vasilen 25c., Kazlauskas 25c., Gra- 
montis 25c., Jokūbaitis 25c., Bugai- 
liškis 25c., Butkus 25c., šlekis 25c., 
Mušeikienė $1.15, F. Grigelaitis $2, 
Z. Kišiunas $1, A. Norvaišas $1, J. 
Kulbis $1, J. Paskacimas $1, J. Ab- 
romaviče $5, J. Mažulis $5, J. Naš- 
lianas $5, H. Gedvillas $10, M. Gedvi- 
llas $10. Kareivių 7 kp. $15, Kareivių 
5 kp. $64, Kareivių 1 kp. 55, Karei
vių 3 kp. $75. Smulkių aukų 8Gc.
Iš viso surinkta ................... $688.01

už telegramas išmokėta į Londo
ną ir Brusselj Tautų Lygai ir 
į Washingtoną ............... $134.69

Pasiųsta šauliams ................... $553.32
Ačiū visiems.
Apskričio Kareivių organ sek r.

Joscph EI vikis.

B-vės narių skaičius sie-

Didelis deficitas.

2. Am. L. A.
kia iki 550, sukelto kapitalo apie 60 tūk
stančių.

3. Akcijos (shares) po $10.00 mažiau 
neparduodama kaip už $100.00 ir nedau- 
giaus kaip 500 serų. Yra inkorporuota 
Mass. Valst. ant $100,000.00. Visas pama-' 
tinis kapitalas (Common stock).

Visokiais reikalais kreipkitės į centrų 
arba pas ingaliotinius.

American&Lithuanian 
Textile Corp.

343 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Pinigai is 
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
gą siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Te!. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Sprcialuiuas: Motery ligos ir Chirurgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO

BERLINAS, lapkričio 5. — 
Buvusis koncleris, Dr. Kari 
Helfferich be kita reichstago 
posėdy pareiškė, kad šiemet 
valdžia turėsianti didelio neda- 
tekliuus — net 70,000,000,000 
markių. Valdžia pareiškė, kad 
ji mano kreiptis į gyventojus, 
kad jie sudėtų vienų bilionų

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

DENTISTAS
Mes saro darbą gvarantaojame 

Kalbame visas EuropiŠkas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88-th Street
V i . ■■ ■■ i i. ...............................................................-

# šlakstymui
nuo Saulės, vėjo, dulkių ir pelenų
Rekomenduota ir pardavojama viso

se vaistinėse ir pas Optikus.
Reikalauk veltui knygelės apie akis.

MURINĘ CO., Chicago.

1. Atlaso B-vč turi dirbtuvę ir sankro
vų Bostone, daro visokius rubus, atidaro 
rūbų krautuves Lietuvių kolonijose. Jei 
Tamstai reikalingas koks rūbas, kreipki
tės į B-ves sankrovą ar prie jos agento, 
jei tokį žinot. Rubus gausite gerus* ir už 
prieinamų prekę. Remkite, gerbiami, sa
vo dirbtuvę, nes tuomi prigelbėsit grei
čiau atsiekti tų didelį darbų dėl Lietuvos 
rūbų Industrijos ir prekybos steigimo.

2. Atlaso Rūbų B-vė.

Atlaso B-vė inkorporuota Mass. Valsti
joj, kapitalas $200,000, šėrai COMMON ir 
8% PREFERED, “par” (originale) vertė 
$25 Šeras. Vienai ypatai parduodama ne
mažiau kaip du Šerų ir nedaugiau kaip 200.

3. Klauskite informacijų į Centrų arba 
pas musų ingaliotiniu.

Atlas Clothing Corp
343 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Saugok akių regėjimą

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
» Ligos gydoma specialisto

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Tėmykite mano parašą.

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių* Ito SpecialistaB

Palengvins akiu Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, neryuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivus akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. No- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampas 

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

Mano specialia gydymas yra chronil- 
kų, — nervišką ligą.

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

Kampai Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Rez. 1189 ladependence Blvd. Chlcage 
Telephone Van Buron 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistus Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligy

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

Valandos: 10—11 ly j; 2—3 po piet
7 -8 vak. Ncdėlioms 10—12 dieną

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistaa /

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas: Drover 7042

INIIIIIIIIIHIIIIIIIR 
B Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS S
LIETUVIS ■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
Gydo visokias ligas moterų, vai- ■ 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- " 

pančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Tel. Austin 787
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdienų ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.
............................. —.„■i .........

Dr. R. C. Borland
209 So. State St., 

Kampas Adams St. 
Tel.: Harrison 6688

, Vai.: 1 iki 4 po piet kasdieną; 
Nedčlioj: 10 iki 12 pietų.

Lietuvis perkalbetojus seredomis 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 1^ po 

pietų Nedeliomis.

Dr. R. S. HARWOOO
Tik ką atidarė ofisą 

Chicagoj.
Specialistas visokių kraujo ligų 

4020 5^. Madison St. 
Tel. Kedzie 913

Valandos: nuo 1 iki 2 vai. P. M.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Pričniimo valandoS nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted St« Chicago,.' L

DR. M. HERZMAN
H RUSIJOS

Garai lietuviams žinomas par 22 
matu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drovor 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
■VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Telephonait

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

3149 S. Morgan st., kerti 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTĄ Si

Moteriškų ir Vyriokų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto ki 3 po pietų, 6—8 
vakaro. Nedeliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephoae Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
I/eavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos} 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dienų.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Siupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

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

!■■■■■■■■■■■■■■■»■
■ DR. YUšKA
E 1900 S. Halsted 6t.

Tel. Canal 2118
B Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
■ 8 vakare.
J Rezidencija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 8466

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietnvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Boa!. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263 

t-  - ....... ——--------- ----- 'J

!■■■■■ KDaaiiimiiiB
“ Tel. Boulevard 2160
g Dr. A. J. KARALIUS į

Gydytojas ir Chirurgas
[J VALANDOS: 9—12 ryto ■ 

2—9 vakaro.
M 3303 So. Morgan Street,
g Chicago, I1L |

Tel Punruan 342
DR. i. E. MAKARAS

Lieta.,. Gydytoju ir CMrirgu
10900 Michigau Avė., Roeelande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:86 
iki 8:80 vak.

-------------------------------— ■ i ■■

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

-1
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Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

Lapkričio 2 d., Strumilo svet., 
buvo L. S. M. Ratelio susirinki
mas. Prisirašė dvi narės chica- 
gietės — p-lės N. Staugaitė ir E. 
žinevičiutė ir vienas iš Engle- 
wood A. Puidokas. Priimta du 
užkvietimai sulošti po trumpą 
veikalą. Kensingtono koopera- 
tyvinei bučemei ir Brolių ir Se
serų pašelpinei draugijai. Nu
tarta prieš Kalėdas surengti šei- 
minišką vakarėlį, taipjau su
rengti vakarą pavasario sezone.

Nuo buvusio vakaro spalių 24 
d. pelno liko $97.95. Dabar Ra
telis turi pinigų kasoj $284.75.

— P. G. Ratelietis.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■»
T. Pullman 5482 

AKUSERKA 
A,SHUSHO

Turiu patyrinu 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. SUte Str.

Chicago, III.
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

Kiekvienam automobilio sa
vininkui naudinga bus žino
ti, kad Bridgeport Garage, 
naujose rankose, atlieka vi
sokius automobilių PATAI
SYMUS, o taipgi parduoda 
automobilių dalis, tairus, tū
bas ir tt. Reikale šaukitės 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 

piet. 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. 

1821 S. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St

» ----------------------------------------_-----
Pranešimas 

AKUŠERKA 
M. Katauska

Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms.

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

Dr. J. Lebovitz
Physician & Surgeon

Offisas 3501 S. Halsted St.
Vai.f 2—4 ir 7—9

Tek: Yards 344
Post Graduate Hospital 
24 ir Dearbom gjatvSs 

Nuo 10 ryto iki 12 pietų
Tek: Victory 3520

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—-Dentistas—
3331 S. Halsted St, Chicago, UI.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
10801 S. Michigan A v, Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dav 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinaw8 $7.60 Ir 
daugiau.

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

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

S. GORDON,
lll„ So. llJdo.l S.r,

Pašovė merginą.

Trįs vaikezai pėtnyčios vaka
re prie 26 ir Wallace gatvių 
užpuolė tris merginas ir kada 
jos jiems pasipriešino, vieną 
merginų pašovė; buvo paleidę 
dar šuvhi, bet į kitas merginas 
nepataikė. Tuo laiku atėjo pa- 
gelbon kiti žmonės ir užpuoli
kai turėjo pabėgti.

Nauji prisipažinimai degtinės 
skandale.

FcdornliuC valdžia išgnviisi 
nauji! prh..ipažinirm degtinės 
skandale -- pardavimu saliu- 
Lininkams degtinės už $2000,- 
0M ir )-..’ukui jos išvogime. 
Nauju p* Pripažinimu tapo 
jnriišyla skani! .dan daugiau 
<aip 30 p l eistų ir daugybė 
degtinės ptrdav’mėtoių ir sa- 
liunininkų. Jie. visi busiu areš
tuoti. C

Prisipež'! imą padarė vienas 
detektyvų, kuris sut’k'j būti 
valdžios i i-cytoju

Apiplėšė banko žygūną.

Keturi ginkluoti plėšikai pet- 
nyčioje užpuolė Hyde Park 
banko, prie 53 ir Cornell gat
vių, žygūną Thoanas Grace ir 
pašovę jį atėmė virš $260,000 
čekiais ir Laisvės paskolos Bo
nais. x

Užpuolimas atsitiko skersai 
gatvės nuo Banko, po Illinois 
C .viriai geleži ‘kelio tiltu, ku? 
jis ėjo į stotį paimti traukinį 
miestan.

Žvpunas v r • buvęs po! leistas 
ir i: i dė pUR’u’r* pasipriešin
ti, lui tapo pnŠBulaa ir sumuš
ta Paskui olMikai susėdo j 
.Hi*r mobiliu ir lei ^ioe kelis šu- 
o*.? į besivejančius žmones 
p j t po. Viena-; iJ pašaliečių irgi 
,‘ašpntas.

Du nužiur: u-l dal* va\ę tame 
j ♦puolime a..t banko žygūno 
< ioi ės yra areštuoti.

.’ok f'onii komo lai a reikalauja 
pakėlimo inokcstieu.

D it fonų kompani ja padavė 
putlu utilit’.-? komisijai reika- 
kalavimą, kad ji pakeltų telefo
no k iną varto!ojams arti $1.00 

n enesį.
Kompanij: tvirtina, kad nuo 

i« < Jo pakilimo mokesties ji 
pi': t j usi $1 .COč. Dabar ji 
nori, kad mokestis viso butų 
pakelta $4,329,897 į metus. Ta
da ji viską apsimokėsianti ir 
dar liks jai 8 nuoš. diividentanus 
išmokėti.

Miesto advokatas • Ettelson 
vėl pareikalavo, kad public Uti
lities komisija pasišalintų ir 
nieko neveiktų iki neužims vie
tos naujas gubernatorius. Ko
misija, suprantama, tokį reika
lavimą atmetė, nes ji dat nori 
tarnauti kompanijoms, kol tik 
ji tai daryti gali.

SVARBU LIETUVIAMS!!! 
Prakalbų Maršrutas.

Gerbiami Vientaučiai: —
Pradedant su šių diena, A- 

merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės kolo
nijoje. Bus aiškinama tikslas 
ir reikalingumas linų ir Vil
nių išdirbimo patiems lietu
viams, kol svetimi tos pra- 
monijos dar neužgriebė. Da
lykas užinteresuos visus 
tuos, kurie yra Lietuviai. 
Kas jaučiasi Lietuviu, tegul 
ateina.
Panedėl. Lapkr. 8 d., šv. My
kolo Par. Svet. North Side. 
Utarninke, Lapkr. 9 d., Pra
no Svereckio Svet., 8756 Hou 
ston Avė., South Chicago.

Seredoje, Lapkr. 10 d., Dievo 
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir 

Union gat.
Prakalbų pradžia lygiai 

7:30 vai. vak. Kalbės N. Ra- 
davičius iš Boston ir A. F. j 
Augustinas iš Chicagos. Vi-! 
sus nuoširdžiai kviečia

A. ir b. Audėjų B-vė.
(Apgar.)

Kaip kompanija reikalauja, 
telefonų kaina labiausia butų 
pakelta namuose, po virš $1.00 
į mėnesį, bet bizniuose kainos 
nepakeliftma. Taip namuose, 
kur dabar buvo mokama $1.95 
į mėnesį, kampanija reikalau
ja $3.00, nors namuose telefo
nai retai yra naudojami pilna
me skaičiuje — retai sumeta
ma reikiamą skaičių “nikelių,” 
o užmokėti v ištiek reikia gva- 
rantuotą sumą.

Apiplėšė automobilistą.

Trįs plėšikai automobiliu jo 
prispaudė Cartcr H. Jacobs su 
automobiliu prie šalygatvio ir 
privertė jį sustoti. Tada jie atė
mė iš jo už $5,700 brangaikme- 
nų ir $65 pinigais.

Dalins miestą į 50 wardų.

Pildydami pereito utarninko 
nubalsavimą, kad miestas butų 
padalintas į 50 wardų, vieton 
dabartinių 35 ir kad iš kiekvie
no wardo butų po 1 aldermaną, 
renkamą dviems metams, al- 
dermanų komisija jau pradėjo 
darbą prie padalinimo miesto į 
50 Avardų.

Kaip dabar pienuojama 6 
wardai bus pridėti prie pietines 
miesto dalies, 6 prie vakarinės 
ir 3 prie šiaurinės.

Bet tikimasi labai aštrių su
sikirtimų miesto tarybose už 
vietas: kas turės apleisti tary
bą ir kas pasilikti. Niefkurie al- 
dermanai gal geruoju pasit
rauks, o kiti iki Aistaros kovos 
už savo “džiabą.”) Tarybą turės 
apleisti mažiausia' 20 alderma- 
nų. Aldermanams užsispyrus 
niekuriose wardosc galbūt pri
sieis padaryti perbal savi mus.

Pražiopsojo.

Du plėšikai užpuolė Joseph 
Kraft, iš Northfield’o, išvilko 
iš automobiliaus, kuriuo jis va
žiavo su kabareto dainininke, 
ir atėmė iš jų $400. Bet plėši
kai pražiopsojo drabužiuose 
apie $30,000, kuriuos jis turėjo 
su savim ir kuriuos jis gavo už 
atgabentas į Chicago vinuoges.

Nusižudė.

P-lč Elizabeth Bortelio, 7030 
Stcwart Avė., kuri per 25 me
tus mokytojavo Chicagos vie
šose mokyklose, nusišovė pel
nyčio j e. Priežastis saužudystčs 
— suirusi sveikata.

H. Richards, 60 m., 2561 Lco 
St, ties 84 ir Baltimore gat. pa
leido sau tris šuvius pirm negu 
įstengė nusižudyti. Priežastis 
— senatvė, bedarbe ir Vargas.

Trįs žmonės užmušti automo
bilių.

P-lč Mary Powcrs, 1657 W. 
Garfield Blvd., mokytoja, tapo 
suvažinėta ir užmušta ant vie
tos automobilio, kuris ne ne
sustojo, pabėgo nesumažinda
mas greitumo.

James H. Smith, 7 m. tapo 
užmuštas automobilio netoli 
savo namų 6206 Wcntworth 
Avė.

Loms Traub, 1233 Hastings 
St., tapo užmuštas troko lipant 
iš Halsted gatvekario prie Lake 
gatvės. /

Areštavo “žvalgą.”

Vakar policija areštavo tūlą 
Erwin Mcyer, 24 m. iš Evans- 
tono, kuris per tūlą laiką darė, 
naktimis “žvalgybas” Evansto- 
no studenčių bendrabučių len- 
gus. Jį jau senai bandyta pa
gauti, bet jis vis įstengdavo 
pasprukti. Bet šį sykį merginos 
patemi josios iš antro augšto, 
kad jis žiuri iper žemutinį lan
gą, nepakėlė triukšmo, bet pa
šaukė policiją ir toji užtiko jį 
prie lango prisižiurinėjant kaip 
nusirėdinėja eddamos gult stu
dentės, ir sučiupo jį.

Geri plėšikai*.

Labai “geri” plėšikai aplan-, 

kė miliimieriaus Jobu Glass na
mą Bavinoje. Nakne buvo suk
rauta už $40,000 geriausių ir 
brangiausių gėrimų. Jie buvo 
sukrauti specialiniame kamba
ryje su geležinėmis ir mūrinė
mis sienomis. Plėšikai išsprog
dino sieną, bet visos degtinės 
neėmė — jie pasidalino su sa
vininku lygiai pusiau. Jie pasi
ėmė pusę sau, o kitą pusę pali
ko Glassui. Pricdan dar jie pa
siėmė už kelis tūkstančius 
brangakmeny.

Mayoras liepia padaryt Chicago 
“sausą.”

Chicago pataps visai “sausu” 
miestu, jei bus išpildytas ma- 
yoro reikalavihnas. Jis paliepė 
policijos viršininkui Garrity 
versti pildyti visus įstatymus 
apie kabaretus, kavines ir sa
liomis ir aštriausiai daboti, 
kad niekur nebūtų pardavinėja
ma degtinė, o kaltininkus tuo
jaus areštuoti.

Federalinė valdžia irgi prisi
dės prie medžioklės ant “šla
pių” karšiaimj ir trauks visus 
sugautus pardavinėjant degtinę 
sidiunininkus, toisinan.

Prisipažino prie 5 žmogžu
dysčių.

Giuseppc Ca’Commorata ta
po suimtas keletą dienų atgal 
sąryšyje su užmušimu kito 
žmogaus, kuris kartu su juo gy
veno.

Tardant jis prisipažino, kad 
Lawrance, Mass. jis nušovė sa
vo švogerį Bruno ir kad jis tu
ri ryšių dar su 5 žmogžudystė
mis — trimis Pittsburghe ir 
Vieną Chicagoje.

Manoma, kad jis priguli prie 
juodrankių šaikos. Jis niekad 
nedirbo, bet yra gerai pasirėdęs 
ir turi užtektinai pinigų.

Pašovė mušeiką.

Kada sustreikavo Gambrins- 
ky Bros. Co., 2261 S. Union 
Avė., darbininkai, komįianijja 
tuoj atsigabeno mušeikų, ku
riuos parūpini paskilbusi mu
šeikų agenlija —« Thiel Detec- 
tive Agency. Pėtnyčioje neži
nomi žmonės paleido į mušei
kas kelis šuvius ir vieną mušei
ką pašovė.

......... . .. . .  —j

Suėmė opiumą.

Policija vakar padare kratą 
dviejuose Shcrmano viešbučio 
kambariuose ir Vado juose už 
$10,000 opiumo. Du žmonės 
suimti.

Pasamdys dar 200 policistų.

Miesto tarybos finansų ko
mitetas leido policijos viršinin
kui luojaus pasisamdyti dar 
200 policistų.

Komitetas galvoja ir nieko 
nesugalvoja apie ateinančių 
metų biudžetą. Šiemet miestui 
trūksta apie $6,000,0d0 ir nėra 
iš kur jų padengti. Apskaitoma, 
kad ateinančiais metais truks 
dar daugiau — net$12,000,000. 
Kuo padengti tą deficitą — 
komitetas negali sugalvoti).

Aldermanai tariasi padaryti 
du biudžetu — vieną sulig įp
laukų, o kitą — kokis tikrai 
turėtų būti ir paskui paduoti 
patiems gyventojams nubal
suoti.

Pranešimai
SVARBIOS PRAKALBOS.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
ryba rengia visą eilę labai svarbių 
prakalbų visose miesto dalyse, kurios 
įvyks sekamomis dienomis:

North Side. — Lapkr. 9 d. Liuosy- 
bos svet., 1822 Wabansia Avė, kalbės 
K. Jurgelionis ir A. Karsokas.

Kosclande. — Lapkr. 10 d. Strumi
los svet.; 158 E. 107 St., kalbės P. 
Grigaitis ir T. Kučinskas

Bridgeporte. — I^apkr 10 d., Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St., kalbės Dr. 
A .Montvidas ir P Galskis.'

South Chicago—Lapkr. 10 d., Frank 
Svereckio sve., 8756 Houston Avė., 
kalbės K. Gugis ir Žimontas

Brighton Park. — Amerikos Lietu
vių Kareivių 8tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus antradienį 9 d. lap
kričio, Nekalto Pras. parapijos svet. 
44 ir Fairfield Avė., 7:30 v. v. Ma
lonėkite atsilankyti visi nariai ir no
rintieji prisirašyti. — Valdyba.

PRANEŠIMAI.
Roaeland. — Draugijų Sąryšio pa

laikančių Aušrą delegatų susirinki
mas įvyks utarninko, lapkričio 9 d., 
7:30 v. v. Aušroj. Delegatai teiksi
tės visi būti susirinkime. Delegatai, 
kurie yra nelankę pirmiaus susirin
kimų ir nebus šiame susirinkime, bus 
pranešta draugijoms.

— Pranas Grybas, Sekr.

šiandie, lapkričio 8 dieną. — Visi 
kalbėtojai, kurie yra pakviesti daly- 
vaut Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos rengiamam prakalbų marš
rute, teiksis lygiai 8 vai. vakaro atei
ti į “Nujien;” Redakcijos kambarius.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re
peticijos lošimo “Darbininko likimas” 
jvykH pancdSlyj lapkr. 8 <1., 7:30 v. v. 
Mildos svetainėj, <3142 S. Halsted St., 
ant 3 lubų Visi lošėjai malonėkite 
susirinkti laiku. — Komitetas.

Sietyno Mišraus Choro repeticijos 
jvyks utarninke, kaip 7:30 v. v., M. 
Moldažio svet. Visi dainininkai ir 
dainininkes neatbūtinai turit būti, nes 
po dainų turim nominuoti sekamiems 
metams S. L. D. A. valdybą.

— Valdyba.

PaĮieškojjniai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU dviejų draugų, Anta
no ir Juozo Zigmontų, paeina iš Su- 
valkij red., Naumiesčio pav. Griška
būdžio parapijos, Paluobių kaimo. Tu
riu svarbų reikalą. Atsišaukite

ANTANAS ENDZIULIS, 
711 W. 34 St. 
Chicago, 111.

PAJIEŠKAU trijų draugų, Jono 
Kūgio, metai atgal gyveno Suoix City 
Iowa, Juozapas Skierus metai atgal 
gyvena Kenneatt Alaska, Juozapo Pi
lipavičius keturi motai atgal gyveno 
Red Lodge, Mont. Malonėkite atsi
šaukti ant šio adreso.

POVILAS JANKAUSKAS, 
2254 Van Dyke Avė., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
huo 17 metų iki 22 senumo. Aš esu 
25 metų senumo; turiu pinigų ir ge
rai uždirbu. Esu pamokintas ir taip 
dailios išvaizdos ir moksliškai ir po
litiškai apsieinantis. Malonėkte atsi
šaukti, nedidelio ūgio ir* dailios iš
vaizdos; teiksitės prisiųsti savo pa- 
vekslą — bus sugrąžintas pagal nu
rodymą, o pilnas ir teisingas žinias 
suteiksiu per laišką kiekvienai mer
ginai. Pageidaujama, kad nors kiek 
turėtų save pinigų.

B. P. A. M.
P. O. Box 432, Indiana Harbor, Ind.

PAJIEŠKAU savo pačios Emilijos 
žliubinienės, kuri apleido mane 1912 
m. 12 d. Apriliaus. Malonččiau, kad 
tuojau atsišauktum, nes man vienam 
labai nusibodo gyventi. Visi nesusi
pratimai bus užmiršti. Man skurdas, 
manau, kad ir tau nėra geriau. At
meni kip gyvenai — tai vienas daly
kas; o kitas dalykas — pažįsti savo 
dėdę V. Stanevičių, Tverų parapijos, 
nuo jo aš turiu du laišku Jis liepia 
parvažiuoti su tavim; jis palieka savo 
palivarką. Atmink, kad aš vienas be 
tavęs negaliu važiuoti. Kas praneš, 
apie ją, duosiu dovanu $25.00

D. ZLIUBINAS, 
Granville, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio nuo 35 iki 40 metų am
žiaus. Geistina kad butų laisvų pažiū
rų, apsišvietęs, maž daug prie turto. 
Sutikčia, kad ir vienas vaikas butų. 
Aš esu našlė 38 m. bevaikų. Ku
riems reikalinga gera moteris, meld
žiu atsišaukti. Su pirmu laišku ma
lonėsite prisiųsti paveikslą.

V. R.,
P. O. Box 68, Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro, Jono Ge
drimo. Apleido mane su septyniais 
vaikais lapkr. 28, 1918 mete. Mel
džiu atsišaukti jo paties arba žinan
ti Ji malonės pranešti, už ką busiu la
bai dėkinga.

V MORTA GEDRIMIENfi, 
93^ Pexton Avė., Chicago, UI.

PAJIEŠKAU švogerio Petro Dar- 
gio, Raseinių apskr., Kaltinėnų par., 
Lauminų sodžiaus 8 metai kaip Ame
rikoj, gyveno po nr. 10753 Perry Av., 
Roseland ,111. 5% pėdų augščio, tam 
šiai geltom; plaukų, mėlynų akių, 
skaistaus, raudono veido. Spalio 26 
d. išvažiavo į Chicago, 1931 String 
St. ir negiĮžo. Žinanti malonės pra
nešti, nes jo labai jieškome.

J. LASTAUSKI, 
10753 Perry Avė., Roseland, III.

REIKIA 1)A1<BlNINK(r

_________ VYRŲ_________
REIKALINGI 2 kukoriai. Tu

ri būti patyrę savo darbe. Dar
bas pastovus, mokestis gera. 
Atsišaukite į Naujienų ofisą po 
numeriu 171.

REIKIA patyrusio janitoriaus ir 
prie pečiaus vyro, kuris nebijo sun
kaus darbo. Atsišaukite tuojaus:

DOUGLAS PARK AUDITORIUM, 
Cor. Kedzie ir Ogden Avės 

Ofisas ant 2-rų lubų.

REIKIA patyrusių ir nepatyrusių 
pardavėjų į Insurance biznį. Alga ir 
komišinas.

Atsišaukite:
CHICAGO MUTUAL CASUALTY

COMPANY 
431 So. Dearborn Avė., 

Room 911-912.

REIKIA angliakasių į West Virgi- 
nia ir į Kentucky valstijas. Vedu
sių ir nevedusių. Kelias apmokėtas.

Atsišaukite
30 So. Canal St., 2 lubos, 

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 1918 Davis automo

bilius ,4 sėdynių, Continental motoru, 
4 tajerai vartoti 100 mylių ir 2 se
nesni. Mašinos pirmos klesos padė
jime. Naujas vertas $2650, parsi
duoda už $500. Galima matyti vi
sada.

L. W.
3528 So. Halsted St.

PARSIDUODA 1915 Kisscll automo
bilius, 5 pas. Mašinos pirmos kle
sos padėjime, nauji tajerai. Kaina 
$325. Galima matyti visada.

JOE DRAUGELIS, 
3313 So. Union Avė. 
Tel. Boulevard 3354.

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARSIDUODA bekamė Priežas

tis pardavimo, nesutikimas tarp part
nerių. Kaina $7,000. Lotas, namas 
ir 2 vežimai parsiduoda kartu.

Atsišaukite į “Naujienas” klausda
mi No. 168.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Priežastis pardavimo savininkas ap
leidžia Chicagą.

4346 So. Ashland Avo

PARSIDUODA bučemė r grosemė 
tirštai apgyventoj apiclinkėj, lietu
vių ir kitų tautų. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

Atsišaukit
4104 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA saldainių ir minkš
tų gėrymų krautuve, senas biznis, 
mokykla skersai gatvės ir tirštai lie
tuviais apgyventoj apiclinkėj. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos.

1817 Union Avė.,
Chicago.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuklinga 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 
$75.00, 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 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

UŽ STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo 
kambaryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 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 $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuklingas barge- 
mas. Pristatymas dykai.

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

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

PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ.

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

Vėliausios mados valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario s»- 
taa, rugsai, davenport, pastatoma ant 
grindų lempa, bliudai etc. Už priei
namą pasiųlymą. Nepraleiskit šios 
progos.

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA seklyčios ir valgo
mojo kambario setai ir du seklyčiai 
pečiai. Parduosiu už prieinamą kai
ną.

MRS. H. BLOCK, 
1356 S. Halsted St.

PARSIDUODA nauji rakandai: 
setas, gramafonas, lovos ir daug ki
tokių daiktų; labai pigiai. Matyki
te vakarais ir nedėlloj.

708 West SOth Street 
ir Union Avė.

NAMALŽEMĖ
NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
Parsiduoda namai su saliunu, Storu ir 
garadžiu užpakalyj, 20 automobilių; 
apart to keturi pagyvenimai. Adre
sas 4547 S. Paulina St. Antri namai 
4502 S. Honore St. Ant namų nėra 
jokių morgičių. Pačiam lietuvių 
centre. Savininkas greitu laiku išva
žiuoja ,todėl parduos pigiai ir leng
vai Kreipkitės tuojaus į John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

PARSIDUODA arba išsimaino 3 
metų sena, 3 pagyvenimų spaustų ply
tų kampinė krautuvė ir dviejų pagy
venimų 6 kambarių su cementuotu 
skiepu. Lotas 36x125 pėdos; $3,000 
cash arba išimti seną įrengimą, kai
po pirmas mokestis. Kaina $15,000.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

NAMALžEMe
ANT PARDAVIMO, parduo

da savininkas už didelį bargeną 
— namą, 3759 Lowe Avė. 4 
flatų 3 ir 4 kambarių ir vienas 
5 kambarių. Privalėtų pama
tyt, kad apkainavus. Taip ge
ras, kaip naujas. Atsišaukite 
pas, P. J. CRAIG, Tel. Midway 
264.

PARSIDUODA geriausio išdirbimo 
ūkė šiaurinėje Wisc. vals. dalyj, apie 
150 akerių visa dirbama; 100 rodų pa
lei ežerą. 1 mylia nuo miesto, apie 
8,000 ant vyriausios šakos geležinke
lio. Uk? aptverta tvora ir skersai 
tvora. Modemiška 14 skiepo tvartai 
36x110, Šilo, du gyvenami namai ir 
kiti budinkai. Elektros šviesa, ma
šinerija, 20 puikių holstine karvių, 
pusė šieno ir grudų ant ukčs, gali 
turėt užsiėmimą su pienu, jei nori.

Kaina $30,000 ant išmokesčio; $10- 
000 įmokėt, likusią sumą ant sutari
mo. Inrengimas, įtaisymas ir atakas 
verti pinigų.

FRANK MILĖS, 
Rhinelander, Wis.

PARSIDUODA: Kam mokėti ren- 
dą, kuomet gali turėti savo gražiau
sią, dviejų pagyvenimų, naują plytų 
namą, su 6 kambarių flatais ir va
liusios mados įtaisymai įmonkant 
$1500 ir likusius lengvomis mėnesinė
mis mokestimis. Informacijų dėlei, 
kreipkitės prie savininko

1247 So. 48 Avė., 
Cicero, III.

PERSTOK MOKĖJĘS RANDĄ
Ar daug rendos jau esi išmokėjęs? 

SUSTOK RINKĘS 
randų kvitus ir daleisk mums paro
dyti kokiu budu galima įsigyti savo 
locną namą su pagelba musų naujo 
taupymo budo.

Rašyk ar Telefonuok.
JONELIS BROS.

Room 846 — First National Bank 
Bldg.. Chicago, III. 

Tel.: Randolph 7400.

AR TURI $100 IKI $200
Aš jums pasakysiu kokiu budu ga

lima padaryti pradžią įgijimo nuosa
vo namo lengvais išmokėjimais.

Informacijos dykai.
Atsišaukit laišku į “Naujienas” 

po No. 172.

MOKYKLOS

1MA5TER 
5Y5TEM

Vynjir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designfaig .Mokykla.

Musų sistema Ir mokymo budu jųa 
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.

Paterns 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.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Well8 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 knygelės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė. ________________________

RUBSIUVYSTfi
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokin anties.
Nat. School of Garment Designing
Room 823, 74 W. Washington StU* - -- - - ........  ■ ■

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College) 

Puikiausia mokina: sustatymo, mo
delių braižymo, moteriškų drapanų 
siuvimo ir moteriškų kepurių išdirbi
mo. Ateik pasikalbėti.

36 S. State St.
Tel.: Central 3028.

AMERIKOS LIETUVIŲ

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 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.

■ 111 ...  H

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30 iki9:30 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.


