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True translation med with the post-master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai artinasi prie Lietu
vos rubežiy

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Brusilovo spčka 
Rusijoj auga

Paveikslai iš Lietuvos

Lenkai traukiasi šiaurėje

Brusilovas laimėjimas prieš 
lenkus d«<? jį populiariu. 

Rusijoj.

Lenkai terorizuoja cechus
Vengrija pasirašys taikos sutartį

BOUEVIKAI PAMAŽI STU
MIA LENKUS ATGAL.

Dauguvos upę ir atakuoja smar
kiomis spėkomis.

Smarkus 
niame

mūšiai siaučia šiauri- 
fronte, kur lenkai 

traukiasi atgal.

VARSA VA, geg 22. — Bolše
vikai paėmė Polock, svarbią ge-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by mc act of Oct. b. 1917
RUSIJA TUOJ ATNAUJISIAN- 
TI PIRKLYBĄ SU VOKIETIJA.

pasistumti priekyn palei upes ir 
pelkes į pietus, šiaurinio fron
to linija, dabar tęsiasi nuo Dris- 
sos upės į pietus iki Berezina 
miesto ant Borisov upės.

Devynios bolševikų atakos 
tapo atmuštos bėgyje pereitų 24 j 
valandų 140 kilometrų fronte, 
sako, lenkų oficialis pranešimas, 
kur jis priduria: “Bolševikai 
smarkiai bando persilaužti per 
lenkų linijas. Mūšiai ypač buvo 
smarkus palei augšt. Bereziną, 
kurią bolševikai dar neperėjo”.

Pirklyba atsinaujinanti geg. 29 
d., Rusijai depozitavus aukso.

COPENHAGEN, geg. 22. — 
Stockholm.o žinia sakb, kad Ru
sijos pirlybinis susitarimas pra
dės veikti gegužės 29 d., kada 
bolševikai sudės auksu Vokieti
jos re'kalaujantą sumą atnauji
nimui pirklybos.

True translation filed wvn the post- 
master at Chicago, 111. May 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

GRUZINAI EINA ANT 
BATUMO.

Bolševikai aplaikė svarbių 
laimėjimų.

LONDONAS, geg. 22.Bol
ševikų ofensivas prieš lenkus 
šiauriniame fronte, Berezina 
upės apygardoje progresuoja, 
sako gautas šiandie bevieliniu 
pranešimas iš Maskvos:

“Linkui Molodečno, po smar
kaus mūšio, musų kareiviai per
ėjo Čerhica upę.

“Ant dešiniojo kranto Bere
zina upės mes paėmėm daug 
miestelių Berezina miesto 
apielinkėj. Vietomis mūšiai bu

“Borisovo apygardoj (ant Be
rezina upės, netoli Minsko), 
pradėję ofensivą musų kareiviai 
paėmė kelis miestelius.

“Polocko apygardoj, besiver- 
žiantįs linkui Švenčionų musų 
kareiviai pasiekė liniją Čerkovš- 
tovina (?) kaimo, 10 mylių į 
pietvakarius nuo Polocko. Mes 
taipgi lįėmėni Glubokoje ir 

Sviri miestelius (Vilniaus gub., 
netoli Lietuvos rubežiaus), 7 
(?) myl. į vakarus nuo Poloc
ko. Daug karės medegos ir be
laisvių papuolė į musų rankas.

“Linkui Igeum, ant dešiniojo 
kranto Berezina, musų karei
viai kovėsi smarkiame mušyj. 
Daug miestelių paimta netoli 
upės.

Mūšiai apie Ktevą.
“Linkui Člobin, Mozir ir Rie- 

aeži musų kareiviai veržiasi 
Dniepro upės apygardoje.

“Kijevo apygardoj buvo apsi
šaudymų iš žvalgų žygių iš abie
jų pusių.

“Tarašča apygardoj musų be 
siveržimas yra sėkmingas. Vap- 
niarka apygardoj po smarkaus 
ir ilgo mūšio mes paėmėm daug

IX)NDONAS, bal. 22. — Pra
nešama, kad Gruzinijos karei
viai eina ant Batiimo, Juodųjų 
jurų uosto, kuris tapo užimtas 
anglų, delei kįhisių ten didelių 
streikų. Bolševikų besiveržimas 
taipgi gręsia keliems išsklaidy
tiems anglų būriams Trans- 
Kaukazijoj.

Neramumai anglų armijoj.
Daily Sketch rašo, kad nera

mus incidentai paliečiantįs dis
cipliną niekurių pulkų Angli
jos armijoj ištiko nesenai ir ty
rinėjimai parodė, kad Rusijos 
valdžios agentai padarę ploną 
pasėti nepasitenkinimą armijoj. 
Laikraštis sako, kad nutarta 
gribties smarkių priemonių ir teisinga, 
busią svarbių areštų. Belo ’r 
daugelio deportavimų.

PARYŽIUS, geg. 21. (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas Floyd Gibbons). — Lenki
jos žinos parodo, kad tai buvo 
gen. Aleksei Brusilov, kuris nu
kreipė žalingo n lenkams pusėn 
mūšį dideliame fronte su rusais. 

Dar nėra autentiškų žinių iš 
Maskvos, kurios patvirtintų, 
kad tas m ii i tarsi genijus valdy
tų Rusiją umiu perversmu, liet 
niažiausia, jis vadovauja armi
jomis, kadangi tik keletą dienu 
atgal buvo prausta, kad jis yra 
Kaspijaus fronte, kuris jis, po 
užkariavimui Sibiro vadovavo 
rusų besiveržimu Persijos pa- 
rubežyje.

Koks bus Lenkijos likimas, 
Brusilovo pasitraukimas iš Kas
pijos fronto, skaitomas yra 
strategišku laimėjimu dėl An
glijos, kuri bijosi bolševikų už
puolimo ant Persijos ir Indijos. 

I Anglai rėmė lenkų besiveržimą 
Ukrainoje, liksiu atitraukti bol
ševikus nuo Kaspijos, ir mato
mai jiems tas laikinai pavyko.

Gen. Brusilov užėmė vietą, 
kaipo populiaris Rusijos karinis 
didvyris. Jo populiariškumas 
yra dėka kareivių fronte laiš-j 
kam s, kadangi Rusijos la ikras-' 
čii, delei bolševikų spaudimo, 
jo negarbina.

Privatinės žinios iš Rusijos 
parodo, kad daug žmonių žiuri 
į jį, kaipo į vadovą, kurio Ru 
sija tip ilgai laukė.

Bolševikai nujaučia augimą 
demokratinio sentimento Rusi
joje ir kad tas augimas yra de
lei didelės stokos maisto, 
kuro ir drabužių. Laukimą vai 
džios permainos sekamą vasa
rą? jei Leninas neįstengs aprū
pinti kaimą išdirbiniais, mai
nau už maistą ir maistą atga
benti į miestą. Kokią vietą ta
me judėjime užims Brusilovas, 
dar nėra aišku, bet Paryžiaus 
nenustebintų, jei žinia apie jo 
užėmimų valdžios pasirodytų ir

Gdrsi Lietuvos rašytoja Gabrielė Petkevičaitė (Bitė) (pažymėta 
kryželiu), kuri pirmininkavo pirmame Lietuvos Steigiamo
jo Seimo posėdyj. Ji čia stovi su būreliu Lietuvos kareivių 
Puziniškyj, Smilgių parap., Panevėžio apskr.

True translation tiJed with the post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai traukiasi 
prieš japonus

Turhut bandys susitaikyti su 
Japonija.

Bolševikai Kijevo 
primiesčiuose?

RERLINAS, geg. 22. — Pasak 
pasiekusių Varašavą žinių, Ru
sijos gerieji kareiviai šiandie po 
smarkaus bombardavime už
ėmė Kijevo priemiesčius.

Bolševikų kareiviai perėjo rašytų.

True translation filed w»tb the post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by tbe act of Oct. 6,19t7

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as required by Ine act of Oct. 6,1917

LENKAI TERORIZUOJA 
CECHUS.

BERLINAS, geg. 
Teschen pranešama 
terorizmą Teschen apygardoj, 
kur turės būti plebiscitas. Žinios 
sako, kad lenkai papildo viso
kias piktadarybes apielinkėse, 
kur nužiūrima, jog gyventojai 
pritaria Čechijos valdžiai. Len
kai ima užstovus ir įvykę kru
vinų susirėmimų. Daug gyven
tojų baimėje apleidžia savo na
mus.

22. — Iš 
apie lenkų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by tbe act of Oct. 6.1917

VENGRIJA PASIRAŠYS 
TAIKOS SUTARTĮ.

PARYŽIUS, geg. 21. — Ven
grijos delegacija šiandien for
maliai paskelbė, apie priėmimą 
taigos sąlygų ir prižadėjo pasi
rašyti taikos sutartį. Įgalioti
nis Praznowski atvyko iš Buda
pešto. Rn konferencijos Ver- 
sailles su buvusiu pirklybos mi- 
nisteriu baronu Lers, pasisekė 
pastarąjį prikalbinti pasirašyti 
varde Vengrijos valdžios. Nega-

ister at Chicago, 111. May Z4, iuzu 
reųuired by tbe act of Oct. 6, 19t7
SOVIETŲ PASIUNTINIS 
VAŽIUOS LONDONAN.

True trnnslntion filed xvith the post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
SKUNDŽIASI ANT FRANCUZŲ 

PIKTADARYBIŲ.

True translation fiieci w>th the post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Dideli sukilimai 
Turkijoj

Turkijos gyventojai kįla prieš 
anglus ir franeuzus. Talkinin

kai susirūpinę.

KONSTANTINOPOLIS, 
22. — Syrijos ir Cieilijos pra 
nešama apie smarkius sukili
mus prieš anglus ir franeuzus. 
Prancūzai skubiai siunčia su
stiprinimus ir rekvizavo visus 
galindus laivus uoste.

geg.

galiečių tapo pasiųstos į Aleks
andriją, Aleppo uostą.

Franci jos k vali eros Konstan- 
tinoii'olyj yra susirūpinę, ka
dangi francuzų spėkos nėra už
tektinos, kad pasitikti tą netikė
tą sukilimą, jei negaus nema
žos pagelbos iš anglų.

Judėjimas skaitomas pradžia

lių Turkijos imperijos krikščio
nių.

Dardeneliai pavojuje.

geg.

Carranza
užmuštas

• ■»

Jį užmušė jo paties kareiviai.

EL PASO, Tex„ geg. 22.
Revoliucžnieriai agentai čia 
šiandie gavo telegramą nuo gen. 
Aivaro Obregon iš Mexico City, 
kad Meksikos pezidentas Venus- 
tiano Carranza, tapo užmuštas 
savo paties kareivių.

Carranzą užmušė kareiviai, 
vadovaujami gen. Rodolfo Her- 
rera, kuris tarnavo ir prie Dia- 
zo valdžios, žmogžudystė įvy
ko pėtnyČioje, FJaxacalatongo, 
Pueblo valstijoj.

Herrera buvo sukilėlių vadu, 
bet keletą mėnesių atgal pasi
davė Carranzai.
savim turėjo daug aukso 
dabro, jr manoma, kad 
auksą ir tapo nužudytas.

Carranzos lavonas esąs 
namas j Mexico City. Obrego-
nas pasiuntęs kareivius sugauti

su 
si-

Carranza 
ir 
už tą

gabe-

Manoma, kad ir daugiau žy-

Carranza, irgi yra užmušti.

Meksikos sukilėliai pradėjo 
kauties tarp savęs.

VERA CRUZ, geg. 22. — Čia 
gauta autentiškų žinių, kad pa
dėtis Campeche ir Tabasco vals
tijose yra bloga. Revoliucio
nieriai pradėjo kovoti tarp sa
vęs ir svetimšalių gyvastįs yra 
pavojuje.

KONSTANTINOPOLIS,
22. — Turkijos nacionalistai už
griebė Kum Kaleli miestelį prie 
pietinio) įėjimo į Dardenelius, ir 
arba sumuša sultano kareivius 
arba perkalbina juos pereiti na- 

I cionafistų armijon Muštapha
Prancūzai Frankfurte papildė ' Kernai Paša, įvairiose vietose 

182 piktadarybes. i Pn^e* Marmuros jurą.
i Anzevour Paša, vienatinis žy 

_ ' mus rėmėjas sultano Anatolijoj., 
i tapo sunkiai sužeistas, o jo šta
bo viršininkas tapo nacionalis
tų pakartas ties Gouve.

Didysis viziras Damad Ferid 
Paša seredoj išvažiavo į Ismid 
pasitarti su niekuriais naciona
listų vadovais iš Angora.

FBANKFORT, geg. 22.
Frankforto policijos teismams 
paduoti skundai apie 182 dide
les kriminales piktadarybes, pa
pildytas francuzų okupacinių 
spėkų. Tie skundai buvo sukii-

HARBIN, geg. 17 (Rašo Chi
cago Tribne korespondentas 
Frazier Hunt). — Kariaujantįs 
į vakarus nuo Čitos, Siberijoj, 
Japonijos kareiviai randa labai
mažą pasipriešinimą ir nuula-, kyli prisibijant francuzų kerš- 
tos veržiasi linkui Verchni to.
Udinsk. Susimaišiusi su Sibe- —------------------------ —
rijos partizanais yra skaitlinga True translation filed with the posi- 
bolševikų penktoji armija, bei 
bolševikai traukiasi prieš japo
nus.

Tūkstančiai penktosios armi
jos kareivių skubiai tapo išsiųs 
ti iš Irkutsko į vakarus kad su
stiprinus bolševikus prieš lenkus.

master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by the net of Oct. G, 1917

VALDŽIA BALTINA INDUSŲ 
SKERDYNĘ.

True translation filed with tbe po«t 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by tbe act of Oct. ti. 1917

WILSONAS NUSTATYS 
ARMĖNIJOS RUBEŽIUS.

De la H nerta valdąs Meksiką.
LAREDO, Tex., geg. 21. — 

Nuevo La rėdo garnizono koma n 
duotojas pranešė Laredo vice
konsului, kad Sanoros guberna
torius ir vadovas dabartinio su
kilimo Adolfo de la Huerla, ta
po išrinkta laikiniu Meksikos 
prezidentu, žinia dar nėra pa
tvirtinta.

LONDONAS, geg. 23. — Tau
tine linija tapo pratiesta Hunter 

h visų gaudų ir prieštaraujan- j komisijos raporte. Ta komisija 
čių žinių, vienas yra aišku —- ’ buvo paskirta ištirti indusų sker 
Maskva yra nusitarusi nedaryti ’ dynes Amritsar, Punjab provin- 
ofensivo prieš japonus. Len- cijoj, Indijoj ir dabar išdavė sa
kų ofensivas, kartu su nusi- yo raportą.
sprendimu dėti pastangas eko- Didžiumos raportas, po kuriuo 
nominiam atsteigintui sovietų yra pasįragę vjsį europiečiai, bal 

Pr*v€ 1 nusitarti pai a- . tįna vjSą atsitikimą ir tik švel 
ryti kokią nors švelnia taikai . . \ _ ...T .. . \ * į niai pabara tos skerdynes kalti-su Japonija. | . ,

T............. nink^-

Mažumos raportas yra parašy-

Didžiumos raportas, po kuriuo

PARYŽIUS, geg. 22. — Amba 
1 sadorius Wallace šiandie prane

šė ambasadorių tarybai, kad 
prezidentas Wilsonas paskelbė, 
jog Jungt. Valstijos priims ar- 
bitratoriaus rolę nustatyme Ar
mėnijos rubežiaus. Prezidento 
nuosprendžio paskelbimas sukė
lė didelį pasitenkinimą.

VVILSONAS LIEPIA ANGLIA
KASIAMS NESTREIKUOTI.

Prižada pats išrišti algų ginčus.

LONDONAN, geg. 22. — Lau . 
kiama, kad už kelių dienų į čia I 
atvažiuos komisaias Kiasm, Ru-. • * • • ui i i tas indusu nariu ir irriežtai na-siios sovietu I)irklvl>os atstovas, kareivių apsistojo ir abelnas at- tas ^^usų narių u gneziai pa 
T kin ųsT ka. svarbus nuotikiai --“šinras nebėra toks karingas., smerkia anglų komanduotojų 
gali įvykti. Sovietų delegacija I “'.'Ponija veik pasiekė vietų,!gen. Dyer, kuris paliepė mažam 
jau yra atvykusi j čia svarstyti -kur ji gali išfiautj i»g<n<taiMamų (burtui kareivių šaudyti 1 didelę 
pirklybinius pasiūlymus.

Japonijos pozicija irgi darosi 
Gabenimas daugiau

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

JAPONUOS KRONPRINCAS 
U2EMC MIKADO VIETĄ.

True translation filed with the post

as reųuired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI STUMIA 

ANGLUS.
LONDONAS, geg. 22.

čiali pranešimai iš Persijos sa-' ;.« dabartin nupuolimas gyven- 
ko, kad bolševikai, kurie išlipo tojų ūpo, verčia Siberiją daryli 
Enzeli, prie Kaspijos jūrių, ne- ( kiekvieną galimą , koncesiją, 
žiūrint savo prižadų, perkirto Buferiniai valstybei susidarius, 
kelią į Rast. ’drvus Japonijai apsaugos gva-

Nedidelės anglų spėkos buvo rantijas, prižadus prieš propa- 
priverstos pasitraukti į Rašt. I gandą Korėjoje ir dideles pir-

koncesijų ir reikalavimų”, va- minią indusų, kol neliko visi pa
kas pasakė Rusijos valdininkas, tronai iššaudyti.
“Finansinė panika su didėjan- Penki šimtai indusų liko už’

master at Chicago, 111. May 24, 1920 čiu liberalizmu Japonijoj ver- ir 1500 sužeista Wgyje
tKa OPI I 14* f lt IM I / v> • i • . • • t « • • 1 • I 7čia militaristus daryti nusilei-1 w minu6ių Ta ske,dynė ištiko 

dnnus savo Sibenjos leritoria-' _ . . . A_„i;iAOlėse ambicijose. Maskvos alsi- (ba 1919bet A"B“J°.S 
Ofi- ' sakymas gelbėti rytine Sibelijų Ivaldžla s,ePe aP‘e tal per bevelk 

‘ metus laiko.

Tru» translation filed wfth tha post- 
master at Chicago, III. May 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

20,000 benamių Budapešte.
BiUDAPtEšTAS, geg. 7 (suvė

linta).— Pasak Margaret Slach- 
WAUKESHA, geg. 22. — Vic- lybines koncesijas japonai gal- ta, vienatines moters Vengti

nas žmogus liko užmuštas ir būt mano, kad atėjo laikas pa- 
penki sužeisti, Soo Line trau- sitraukti”.penki sužeisti, Soo Line trau-1 < 
kiniui užvažiavus ant automobi 
liaus.

RINELANDER, Wis., geg.
— Gwendolyn Shernian, 5 

m., tapo iškaneveikta ir pa- 
FAYETTEVILLE, N. C., g. 23.' smaukta prie pat mokyklos, kur

2 žMONftS ŽUVO RASINfiSE . 23. - 
RIAUŠĖSE. ' t

I ta, V1L1IUUUVO 1UVIV4O . *

jos nacionaliniame susirinkime, 
20,000 benamių yra vien Buda
pešte ir jiems negalima rasti 
butų. Šimtai žmonių gyvena ta- 
voriniuose vagonuose.

Mikado sergąs ir turįs pasilsėti.

TOKYO, geg. 19 (suvėlinta), 
u— Dvaro rateliai yra labai su- 
sirupinę karaliaus sveikata, kuri 
tokia, kad daktarai jam patarė 
pasilsėti ir per neapribuotą tai
ką nepildyti savo karališkų
jų pareigų. Jo sūnūs, sosto įpė
dinis, jau pradėjo atstovauti 
karalių visuse valstybės reika
luose.

Žymiausieji finans'istai sako, 
kad nežiūrint nenusistovėjusių 
ekomominių sąlygų šalyje, Ja
ponija nebus priversta ištraukti 
Amerikoj laikomą auksą. Tas 
auksas daugiausiai yni įdėtas i 
Amerikos bonus, kurie neša nuo 
šimčius, o Japonija turi namie 
daugiau aukso, negu jai reikia

WASHINGTON, geg. 22. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie per 
sergėjo kietųjų anglių kasyklų 
savininkus ir angliakasius, kad 
neturi būti šiuo kritišku laiku 
angliakasių streiko. Tai jis pasa
kė savo rašte bendram algų ko
mitetui, kuris jau keletą mėne
sių tariasi ir negali susitaikinti 
apie algas. Wilsonas sako, kad 
jeigu komitetas negalės pasiekti 
susitarimą, jis rekalaus, kad tas 
klausimas butų atiduotas nuos
prendžiui tam tikros, jo paskir
tos komisijos, bet streiko neturi 
būti. Jis pridūrė, kad pasiektas 
pakėlimas algos turi veikti nuo 
balandžio 1 d., taigi nuo to laiko, 
kada užsibaigė angliakasių kon 
traktas su samdytojais.

Prezidentas esąs pasirengęs 
paskirti tą komisiją tuoj kaip 
tik gaus žinią, kad abi pusės su 
tuo sutinka ir prisižada pildyti 
komisijos nuosprendžius.

VIESULĄ SIAUT®.
MINNEAPOL1S, Mino., geg. 

—Du baltieji žmonės liko už- ji dalyvavo vakarėlyj. Ji vos '23. — Viesulą sahitė niekurio- 
mušti ir daug namų sudeginta spėjo laike pertraukįos išeiti,; se dalyse šios valstijos ir Ne-

įima buvo rasti kas kitas pasi-)susirėmime tarp baltųjų ir neg- kaip ją nutvėrė piktadaris, ku-jbraskoj. Vienas vaikas užmuš- 
rų. ris jau sugautas. tas ar daug žmonių sužeista.

NEMOKA TAKSŲ.
WASHINGTON, geg. 23. - 

Iždo departamentas gavo žinių, 
kad apie 5,000 teatrų visoje ša
lyje, visai nemoka valdžiai jo
kių taksų nuo tįkietų, bet su
rinktuosius nuo žmonių pinigus 
kraunasi sau į kišeninis. Paliep
ta kolektoriams išieškoti pini
gus $ fokfy teatrų.

DUONOS MAIŠTAS MADRIDE.
MADRIDAS, Ispanijoj, geg. 

21. čia kjlo duonos maištas, 
kuriame daug sankrovų, ypač 
duonkepyklų ir mėsinyčių liko 
išplėšta. Mieste paskelbtas ka
rės stovis.

PHILADELPHIA, PA., 
23.
išbėgo gatvėn ir pradėjo į visas 
puses šaudyti iš šautuvo. Pirm 
negu negrą užmušta, jis nušovė 
2 žmones ir 6 sužeidė.

geg.
Manoma pamišęs negrus
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NAUJIENOS
iJiE LITHUANIAN SAILY NF.WS

Foblishetf Daily nrept Sunday by 
♦k* IJthuanlaa N«w? Pnb. C«- Ine.

Mtt»r P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST..
CHICAGO, ILLINOIS.

Trlephoa* Caaal 1304

8ubaeripti«» Rata*:
$0.00 per year In Chicago.
15.00 per year outside of Chicago.
17.00 per year iu Canada.

2c per copy.
Entered as Second CIhm Matter 

March 17tb, 1914. nt Ihe PoM Office 
•f Chicago, I1L under tho act of 

March 3rd, 1879.

Naujienos rtua kasdien, liskirianl 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Itahted St.. Chicago. 
III. — Telefonai: Canal 1506.

Utelankomoji Kainai 
Chicagojn — pa it u:

Metams ................................. 86.04
Pusei metu ......................... 3.54
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiams ............ 1.45
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoje — per neiiotojnn:
Viena kopija .............................  02
Savaitei ..................................... 12
Mėnesiui ..............................• ••• 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
paltu:

Metams ................................. 85.04
Pusei metu............................. 3.4)4
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui .............. .65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginu)

Metams ................................. 87.04
Pu$ei metų............................. 4.04
Trims mėnesiams .............. 2.0(

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

eu j .■ -1. ji ■ ■'-"SMais?

Lietuvoje nesusi
kalba lietuviškai.

Nesenai mes čioje vietoje 
pastebėjome, kad buvusis 
“Tėvynės” redaktorius, V. 
K. Račkauskas, labai pasi
piktino, radęs, kad Lietuvo
je daugelis kareivių ir ofi- 
cierių kalbasi tarp savęs 
lenkiškai arba rusiškai.

Da labiaus pabrėžia tą 
patį.dalyką. kitas tik-ką pa
grįžęs Lietuvon amerikie
tis. Savo laiške, anądien 
tilpusiam “Naujienose”, ji
sai sako:

“Čia, kur neini, tai len
kų ir rusų kalba vartoja
ma ; daugely vietų lietu
viškai negalima susišne
kėti. Visur lenkai užpo- 
navoję, visur geresnes vie
tas jie tur užėmę. Na, o 
jau didybė tai visur. Tos 
garsios ‘demokratybės’ 
niekur nei matyt, nei gir
dėt. Lenkų raugalo pri
sigėrę ir visi garsus Tau
tiečiai’: tarp savęs ir val
diškose įstaigose kalba 
lenkiškai. Ar šiaip ar 
taip šnekėt, socialistai 
kad ir internacionalistai, 
jie didesni patriotai: ka- 

' da jie buvo valdžioje, tai 
dar ir lenkus šiek tiek vai 
dė, o dabar jie labai įsi
galėję...”
Šito keisto apsireiškimo 

priežastis yra ta, kad da
bartinė Lietuvos valdžia y- 
ra ponų valdžia. O Lietu
vos ponai yra lenkai arba 
kitokie svetimtaučiai. Po
nai Lietuvą valdo, todėl ir 
ponų kalba tenai viešpatau
ja valdžios įstaigose ir ki
tur.

Lietuvos valdžia yra “pa
žangiečių” ir klerikalų ran
kose.

Šitos dvi neva “patriotiš
kos” partijos tuo budu, pa
sirodo, yra palaikytojos prie 
šingų lietuviams elementų.

Tuo tarpu socialistai, ku
riuos “patriotai” skelbia e- 
sant “tautos priešais”, kaip 
tik yra lietuvių tautybės gy
nėjai. Ir tai dėl tos pap

rastos priežasties, kad jie a t 
stovauja liaudies reikalus; o 
Lietuvos liaudis susideda iš 
lietuvių.

Taigi matote, kad ir tau
tybės klausimas priklauso 
nuo ekonominių visuome
nės rėikalų, nuo klesų skir
tumų.

Tatai turėtų įsidėmėt tie 
žmonės, kurie tiki mūsiškių 
tautininkų ir klerikalų ple
palais, buk socializmas nai
kinąs tautą. *

-------- 0--------
New Yorko gubernato

rius vetavo visus šešis tos 
valstijos legislaturos bilius, 
padarytus tikslu sunaikint 
Socialistų Partiją. Jisai 
taip pasielgė, žinoma, pir
ma susiuostęs su buržuazi
nių partijų politikieriais. 
Legislaturoje tie patįs poli- 
kieriai kalė pančius sociali
stams, o betgi jiems buvo 
aišku, kad iš to nieko neiš
eis. Įstatymais sunaikint 
socialistus šiandie negalima.

----- o-----
Pirmutiniam Lietuvos Stei 

giamojo Seimo posėdyje 
tvarką vedė moters: pirmi
ninkė Gabrielė Petkevičaitė 
ir sekretorė Muraškaitė. O 
ar čia senai buvo tie laikai, 
kada žmonės sakydavo, kad 
moteries vieta tai prie puo
do!

Gabrielė Petkevičaitė yra 
^arsi Lietuvos rašytoja, ku
ri vartodavo pseudonimą 
“Bitė”. Ji yra artima musų 
gerbiamos Žemaitės drau
gė.

-----o-----
Vienas buvusis “Lietu

vos” manadžerius prieš pat 
to dienraščio mirtį pardavė 
vienam lietuviui, neturtin
gam banko tarnautojui, 10 
“Lietuvos” šėrų už 45 dole
rius. Šis, pirkdamas, manė, 
kad daro gerą biznį, o anas, 
oarduodamas, žinojo, kad 
iaro gerą biznį. Ir vienas 
iš jų padarė biznį.

—o-----
Kapsukas kokioje tai “Tie 

soje” baisiai šlykštisi šnipų 
iždais Lietuvoje. Straips
nio gale tečiaus prisipažįs
ta: “...Ir toks komunistas, 
kuris turi bent kokių ryšių 
su ochranka, negali rasti 
sau vietos musų eilėse, turi 
būti išmestas iš darbininkų 
organizacijos”. Nuo čia jam 
reikėjo pradėti.

—o-----
Kalbant apie “ochrankas” 

ir kitokius šnipų lizdus, rei
kia priminti tiems, kurie to 
nežino, kad bolševikiškoje 
Rusijoje tie dalykai žydi la
biaus, negu kur kitur. Gar
sioji “črezvyčaika” (tai yra 
črezvyčainaja Komisija dlia 
borby s Kontr-Revoliucijei) 
tik pirmaisiais bolševikų 
viešpatavimo metais sušau
dė, pagal jos pačios rapor
tą, dugiaus kaip 6000 žmo
nių; o kiek žmonių ji sugru
do į kalėjimus, tai niekas 
nežino.

Bolševikų valdžios agen
tas, Kapsukas, todėl geriaus 
nešnekėtų . apie “ochran
kas” !

-----o-----
6-ą dieną ateinančio mė

nesio bus rinkimai atstovų 
į Vokietijos reichstagą 
(parlamentą). Tada dar
bininkai turės progos 
parodyti, kiek jie yra su 
sipratę ir prisirengę paimt 
yaldžią į savo rankas. Esant

Nauiieniečiu atsisveikinimas su savo draugais

Naujienų ofisas netenka dviejų savo gerų darbininkų A. Rypkevičiaus, kurs darbavosi prie Naujienų kaipo knygvedys 
ir Prano Butkaus, kurs buvo apskelbimų vedėjas. Naujienų fotografas J. Rašinskas neiškentė ir nuipušė pikčerių, kaip paži- 
iiekantįs Naujienų ofiso darbininkai ir darbininkės atsisveikino su savo draugais. Ant paveikslo iš kairės į dešinę: Kl. Jur
gelionis, A. Visčiuliutė, A. Zymontas ir M. Petraičiutė. — A. Rypkevičius iškeliauja šiandien ar rytoj, gi P. Butkus gal šioj 
subatoj. Lietuvoj jiedu abudu tikisi užvesti Amerikos metodas įvairiuose bizniuose.

visuotino balsavimo teisei, 
darbininkai gali, eidami iš
vien, išrinkt didžiumą reich
stago atstovų iš savo klesos 
žmonių. Tuomet ir valdžia 
bus iš tokių žmonių sudary
ta, ir ji galės pradėt vykint 
socializaciją. O jeigu dar
bininkai nemokės pasinau
dot šita proga, tai niekas ki
tas nebus kaltas, kaip tik 
jie patįs. * /

Apie Seimo rinkimų 
rezultatus “Naujienos” 
tik-ką gavo įdomią KO
RESPONDENCIJĄ iš 
LIETUVOS. Ji bus iš
spausdinta ryto.

j Apžvalga
BUVO SMARKUS R-R-REVO-
LIUCIONIERIUS, O DABAR...

Rytinėse valstijose pereitais 
metais labai pagarsėjo vienai 
komunistiškas veikėjas iš Nor-
wood, Mass., K. V. Žiurinskas.'
Jisai yra kriaučius, bet pagar- ‘ 
sėjo jisai ne savo amatu, o dide
liu gabumu “kriti'kuot” “sočiai- 1 
patriotus;” ir už tų savo gabu-' 
mą jisai buvo kviečiamas lai-j
kyt “prakalbas” ne tiktai į. 
Mass. valstijos miestus, o h* į j 
Connecticut ir tolinus. Ak, tai i 
dliodavo į kailį “proletariato iš-į 
davikams!”

Bet už jo uolų darbaViniąsi 
komunistiškoje dirvoje, jisai 
pateko į bedą; tapo suareštuo
tas. Tur-but įskundė koks-nors 
komunistų bendradarbis iš Tei
singumo Dcpartmento. Ir po 
to didis r-r-revoliucionicriiis, 
kalbėtojas ir vadas staigu persi
mainė. Net palįs komunistai 
dabar stebisi iš jo. Vienas jų 
rašo brooklyri'škiam organe:

K. V. Žiurinskas, buvęs 
“smarkus” “revoliucionierius” 
ir prakalbininkas, dabar1 slap
stosi, pamatęs raudoną spalvą. 
Dalykas tame: L. L. R. choris
tės nutarė rėdytis raudonais 
drabužiais ant pirmos d. ge
gužės, tai musų “smarkusis 
revoliucionierius” atsisakė dai 
nuoli ir savo mergaičių nelei
do dainuoti, vien tik kad 
merginos raudonai rėdos. Ne 
tik kad atsisakė dainuoti, bet 
jis bijojo ir ant to susirinki
mo ateiti. Visą vakarą kaž
kur ištupėjo, lik ant rytojaus 
išlindo. Aš manau, j tokį 
Žiurinsko pasielgimą L. L. B. 
choras turės atydą atkreipti.

Jo karjera tečiaus tuo vei
kiausia da nepasibaigė. Atėjęs 
nuo “proletariato diktatūros” į 
palovę, jisai gali padaryt da vie
ną žingsnį toliuos ir prisirašyti 
prie vyčių.

ANGLIJOS KOMUNISTAI 
NEĮSTENGIA SUSIORGANI- 

ZUOT.

Nesenai buvo laikraščiuose ži 
nia, kad Britanijos komunistai 
ketiną įsteigti vieną didelę par
tijų. Bet iš to tur-but nieko ne
beis. Lietuvių komunistų or
ganas Škotijoje “Rankpeliys” 
rašo:

Kairiųjų socialistų tarpe dar 
vis eina diskusijos apie vie
nybę, apie steigimą komunis
tų partijos ir t. t. Labai gai
la, kad tos kalbos-diskusijos, 
dar prie įliejo neprivedė. 
Kaip matyti, tad įsteigimas 
Britanijos Komunistų Parti
jos dar užsitęs gerokai. Porą 
sąvaičių atgal įvyko vienybes 
klausinių suvažiavimas, ku
riame dalyvavo B. S. P., S. 
L. P., W. S. F. ir S. W. S. F. 
Tai buvo jau nepinna pana
šios rusės konferencija. Bet 
pasekmės tos konferencijos 
menkos, komunistų partija 
dar neįkurta.

Įkūrimui Komunistų Parti
jos kenkia ne principų klau
simas, bet taktikos, o visų la
biausia, tai -per didelis sek tu
rizmas. Visos minėtos orga
nizacijos priguli prie 3-čio 
Internacionalo. Reiškia: vi
sos yra dalimi vieno bendro 
kimo. Ir tuo laiku, kuomet 
visos yrti dalimi vieno ben
dro kūno, nesusitaiko, kad 
įsteigus vieną galindą šaką to 
kūno Britanijoj. Aiškiai ma
tyti, kad tani kenkia tik mi
nėtų organizacijų vadų sav- 
mylyste. Vieni kaltina kitus 
ir nė viens nenori nusileisti 
bei prisipažinti prie paklai
dos. t

Pakol organizacijų nariai 
leis savo vadams tempti par
tiją pagal savo kurpelį, tol 
nėra ko manyti apie galimy
bę įsteigimo Komunistų Par
tijos.
Paprasta komunistų “lilozo- 

fjja”: vadovai kalti! Bet juk na
riai yra da mažiaus išsilavinę už 
vadovus, tai kaip jie gali juos 
sutvarkyti?

Komunistų Didžiojoje Brita
nijoje yra tik keletas dešimčių, 
tūkstančių, o socialistų—keletas 
milionų. Taigi tie komunistai 
yra tiktai kaip ir kokia sektelė 
darbininkų judėjime.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Šveicarijos Socialdemokra
tai ir III Internacionalas.

[Fcderuotosios Presos žinia]

New Yorkas. — Balandžio 19 
d. Amerikos laikraščiai buvo iš
spausdinę atėjusią iš Šveicarijos 

turbūt Associated Press atsių
stą ikablegramą, kurioj buvo 
pasakyta, kad Šveicarijos Sočiai 
demokratų Partijos pildomasis 
komitetas laikytame savo posė
dy balandžio 17—18 <jd., Berne,

“nutarė laikytis Trečiojo (mas
kviškio) Internacionalo.”

Iš ką-tik atėjusių dabar iš 
Šveicarijos laikraščių, kurie pa
duoda tų posėdžių pranešimus, 
pasirodo, kad anksčiau paskelb
toji žinia buvo neteisinga. Pil
domasis komli tetas visai ne “nu 
tarė laikytis” maskviškio Inter
nacionalo, bet 24) balsų prieš 18 
nubalsavę rekomenduoti busi
mai partijos konvencijai dėtis 
prie, trečiojo Internacionalo. 
Tuo klausimu buvo priimta 
šveicarų Socialistų veterano, 
Roberto Grimmo, sutaisyta re
zoliucija, kurioj nors ir solida
rizuojama su pamatiniais mas
kviškio Internacionalo princi
pais, lx't čiajau ir pabriežiama 
reikalingumas, kad kiekvienos 
šalies organizacija vartotų to
kią taktiką, kuri tos šalies są
lygoms geriausiai tinka. Kitoj 
pildomojo komiteto priimtoj 
rezoliucijoj reikalaujama, kad 
bųtų greitu laiku sušaukta tarp
tautinė konferencija atstovų vi
si^ tų socialistų ir darbo partijų, 
kurios pasitrauks iš Antrojo In- 
ternacionalo.

ANGLIJA.
[Fcderuotosios Presos žinia]

Londonas. — Jungtinė Juri
ninkų Taryba, atstovaujanti 
dvyliką profesinių sąjungų, rei
kalauja 48 valandų darbo savai
tės, kaip kad buvo washingto- 
n iškęs Industrinės Darbo Kon
ferencijos rekomenduota. Da

bar jurininkai, aplamai imant, 
dirba apie 96 valandas savaitėj. 
Nenuostabu, kad Jr mirtinuinas 
tarp jų beveik dvigubai dides
nis negu tarp kitų klesų. Laivų 
savininkai sako, kad jie negalį 
daryti jokių permainų, nes jie 
nebe pelno, bet nuostolių turėtų. 
Tečiaus tie palįs laivų savinin
kai pirmaisiais dvejais karo mc 
tais, ligi juos valdžia ėmė kon
troliuoti, padąrč apie 1,500 mili
jonų dolerių pelno.

VOKIETIJA.
[Fcderuotosios Presos žinia]

Leipcigas. — Vietos laikraš
tyj, Vblkszeitlunge, vienas Ba
varijos socialistas labai nusi
skundžia, kad Bavarijos val
džia, kurios gąlva yra von 
Kahr, darosi vis ir vis rcakcin- 
gesnė. Kaipo pavyzdį rašytojas 
nurodo į elgimąsi su kaliniais. 
Jis sako, kad su grafu Arco 
Valty, užmušusiu Bavarijos 

premjerą socialistą Kurtą Eis- 
nerį ir sėdinčiu Nicderschocn- 
feldo kalėjime, valdžia < elgiasi 
kaip su kokiu garbingu svečiu. 
Jis turi vienas sau grąžą atskirą 
kambarį gali visur kalėjimo 
ribose laisvai vaikščioti, jam 
duodame geriausias maistas ir 
kalėjimo sargai ir prievaizdai 
visados tituluoja jį “ponas gra
fas.” Tuo tarpu su politiniais ka
liniais priklausančiais radikali- 
nėms partijoms elgiamos dagi 
žiauriau negu kad su paprastais 
kriminalistais.

r ii r* • • •• ***i »t
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VVaukflgano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiek#:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Kazimieras Gugis 
• ADVOKATAS t 

VMa vteofclua r« lialM, fcafp Irrlvtfna KitaOM 
iąip ir cMUtkuost IcūmaoM. Daro 

vIooMm Mnun»nttu irpopitratt

Namų Oftoaat Klasto OfiaMl 

11111. NalsM H
Ant trečių labų 

T«l. Drovar 1810
U11-1I VnttirIMs, 

Tai. Central 4411

Tele Yards 6492

AMKA 
A. SHUŠHO

Turiu patyrimą 
moterių ligom; rū
pestingai pridu
riu ligone Ir kūdiki laike ligos.
8255 So. Halated 
St* Chicago. IU

JOHN KUCHINSKAS ’
La

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STBBKT 

CHICAGO, ILL, 
Telephone Central 868V 

Valandos: 9 ryto iki i vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietv 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
EffsamiBBoja Abstraktas 

perkant.
arba parduodant narna, lota ar
ba farma ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirma Mortgeėia ant lengva 
sąlygų.
West Sidf ofisas atdaras raks** 

tais nuo 7 iki 8 valandos.
Vilium Metropolitan State Įlan
kos, 2201 W. 22nd Street 
Cor. Leavitt TeL Canal B56S.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
8) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitu 

matemątikų.
5) Braižymo (pliany pažinimo).
Mokytojai: Angly kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Koust. 
A ilgus t i na virius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingų mokslų, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimų.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradekite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

...... ................................................................................... . I I ...............|Ą

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas

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

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

J ......... Į /
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ĮRENGTU 
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Lietuviu Rateliuose
t I ■ »■

L. S. S. kuopų organizatoriams 
ir sekretoriams priklausantiems 

prie VIII rajono.

Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
Jog mes siunčiame pi
nigus j visas svetimas

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

STOCK YARDI 
SAVINGS BANK

4162 So. Halsted St

UXATED 
IRON^ L*1

1 
tikiu, 
mano

A4
nepaprasta iš- 

galč veikti kunti, 
paeina dėlto, kad aš 

pats vartoju Nuxotųjų ge
leži (Nuxated Ircrfl). taip 
sako buvęs Sveikatos Ko 
misara» Wm. R. Kėrr iš 
Chicagoa miesto. Pagal 

__ _ ’ mano paties patyrimo aš 
įsitikinęs, jog Nuxotoji Geležis 

yrA nenukainuojamas vaistas daugi
nimai 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 vikresnius. — Kad taip 
esti — gvarantuojama, arba pinigai 
grąžinama. Visose geresnėse vais- 
tinyčiose.

e

vWS

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544 *

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
į Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicage

Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų.

Gerbiamieji Draugai:
Malonėkite atsilankyti Utar

ninke, geg. 25 d., 1920 m. į Nau
jienų ofisą 7:30 vai. vak. reika
le rengimo Socialistų Partijos 
Press Pikniko, busiančio birželio 
13 d., Riverview Parke paėmime 
tikietų ir išdirbimo programo lie
tuvių Socialistų skyriui.

Kviečia L. S. S. VIII rajono 
Apšvietus Komitetas.

L.M.P.S. Devintojoj
Susirinkimas įvyko geg. 15 d. 

Iš viršininkių raporto paaiškė
jo, kad iš prakalbų renginio 
“uieRo netruko ir nieko neliko.” 
Jas rengė IDtoji kuopa, Jauni
um Lyga ir 9toji kuopa, taigi 
Trečiasis ąajonas.

Turto raštininkė paaiškino, 
kad kuopoj esą 36 narės; kitos 
gi per 12 n\ėnesių nemokėju
sios. Pikniko rengimo komisija 
pranešė, kad visa kas esą pri
ruoštą, tik reikią darbininkų. 
Juos išrinkta. Organizatorė pa
tarė, kad, dėl pasisekimo, reikią 
skirt pusę pelno darbininkų li
teratūrai. Paklausta, kokiai: 
“Nagi Vilniai.” Taip ir liko. 
“Ateities Žiedo” vaikų draugi
jėlės komisija pranešė, kad pir
mais metais vaikų lankydavos 
labai daug, bet P. Maneliui at
sisakius mokytojau!, dabar be
silanką po 11—12 vaikučių.

kitus Staniuliutč ptsviliojus. 
Nors dabar du draugu ir uždy-

Organizatorė davė įnešimą, 
kad kuopos nares nerašytų ko
respondencijų į Naujienas. Ki
tos burbtelėjo: “Ką čia padary
si, kad rašo.” Protokolų raštiniu 
kė sragiai pareiškė: “Jei bus 
Naujienose parašyta, tai mes 
pasielgsimi taip, kaip Laisvėj 
kad buvo rašyta.” Norėjau pa
klausti, kokia bausmė laukia už 
tai, bet pirmininkė “nematė,” 
kad prašau balso. Rajono rei
kalais Kairienė įnešė “nors ir 
ne vietoj” (taip ji sakė), kad 
Žemaitę negalinti būt iždininkėj 
kadangi ji esanti “išmesta iŠ

organizatore paaiškino, kad esą 
nebuvę nei kalbos apie Žemai
tės išmetimą. Finansų raštinin
kė pusbalsiu įkirto jai:- “JuSk 
žadėįjai taip nesakyt, o dabar 
sakai.” Pasirodo, kad esama są
mokslo. Deja, pačios Žemaitės 
sus Tinkime nebuvo; matyt, ne
benori turėt pramogos progre- 
syviųjų moterų, mitinguose.

Telefonas Pallaum B*l
DR. P. P. ZALLY8

Lietuvis Dantistas 
1MI7 Michiras Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki I vakare.
r

■*

1000 Overkotu ir Rainkotii 1000
Kainos nuo $18.50 iki $35.00

didžiasis išpardavimas
VYRIŠKŲ PAVASARINIŲ OVERKOTU IR RAINKOTŲ

Nepraleiskite šitos irogos, nes gal kitos tokios negausia 
Mes turime 1000 visokios rųšies apsiaustų (coats) ir parduosime 
ūžtų kainų kokia mums kaštuoja padaryti. Storuose mokėsite už 
tokius pat apsiaustus dvigubai. Overkotai korius Storai parduo
da už $45.00 — mes parduosime už $22.50; nusipirk dabar o ne
sigailėsite. šitas išpardavimas tęsis tik 8 dienas, pradedant Su- 
batų Gegužio 22 d. iki Birželio 5-tos Todėl pasiskubinkite. 
Atdara vakarais iki 9 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų.

• I, • •

Žukauskas Tailoring Co.
814 W. 33rd St., / Phone Boulevard 3941

UNIVERSAL STATE BANKO NAME

Moterų Susivienijimo reika
lais neprasitarta nieko. Progre- 
sistės turlftit neskaito savo or
gano, Moterų Balso, kad be jo
kių protestų leidžia redaktorei 
talpinti jame visokius nešvaru
mus ir koliones.

— Sena Rašytoja.

Atsisako svarstyti svičmenų 
reikalavimus.

Vakar geležinkelių algų tary
ba, kuri svarsto geležinkelių dar 
bildukų algų klausimą, forma
liai atsisakė pasimatyti su strei
kuojančių svičmenų ir yardme- 
nų delcigacija ir priimti jų rei
kalą vitnus. Girdi,' jie pirmiau 
turi sugrįžti į darbą, o tik ta
da taryba priims jų reikalavi
mus.

Tuo tarpu geležinkelių padė
tis kasdie blogėja ir laukiama 
netolimoj ateityj visiško patri
ni o geležinkelių transportacijos.

57 vagonai cukraus spekulia
cijai.

Kuomet chicagiečiai moka po 
31c. už svarą cukraus, nes buk 
jo trūksta, kaip patirta, jau nuo 
kelių savaičių geležinkelių jar
duose stovi 57 vagonai su 3.- 
060.000 svarų cukraus, kuris nė
ra iškraunamas, bet laikomas 
spekuliacijai, kad dar labiau už
kėlus kainas.

Pranešimai
j

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
š|o laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 

1 vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
| P.M. Vėliau priduoti praneši- 
I mat nebegalės tilpti rytojaus 
I numeryj.

Lietuvių Laisvamanių Fed. 12 kp. 
susirinkimas įvyks utarninke, geg. 25 
d., 8 v. vakare, 3213 S. Wallace $t.

. Valdyba.

Cicero. — Draugai norintieji daly- 
vautiAdomaičiams surengtose išleistu
vėse, panedčlyj, geg. 24 d., 8-se vakare 
J. Neffo sVtrt. 1500 S. 49th Avė. įsigy
kite tikletus, gaunamus pas V. Shilei- 
kų, Dr. P. Gurskį ir Antanų Lingę.

— Rengėjai.

* /

Šviesų ir pajiegų suvedame i senus ir naujus namui, taipgi 
i dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

K, BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, 11L

Lietuvių Duonkepyklų Darbininkų 
susirinkimas įvyks subatoj, geg. 29 d. 
8 vai. vak. ponr. 3400 S. Aubum Avė. 
Darbininkai malonėkite susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų......— Valdyba.

Mm perkame Pergales Bondus pilna parašyta- C A S M 
|a verte, ir Laisves Bondus pilna pinigine verte. /u W O
Atneilclte »tsivj-vlc.! t<
Atdara kasdien nuo 9—6
Utarninkais, Ketvergiu

. ... . ........

1835 MILWAUKEE AVI.
tarp Paulina Ir Wqq4 SU.

W

ui

PETRONfiLIfi DAUčIUNIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

antroj valandoj po pietų Gegu
žio 22 dieną, 1920 m.; paliko di
deliame nubudime savo vyrą Au 
gustiną Daučiuną ir du sunu, Jo
ną bei Petrą; atvažiavo Ameri
kon 1913 metais. Tegul būva 
jai lengva ilsėties šios šalies šal
toj žemelėje.

Laidotuvės įvyks gegužio 25 
dieną, 9 valandoj iš ryto į Lie
tuviškas Tautiškas kapines. Mel
džiame visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti šermenyse ir lai
dotuvėse.

Kūnas pašarvotas prie 4421 
So. Marshfield Av., Chicago, III.

Genialia Plaukų
Vaistas!

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linių gilių (tonsi- 
lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 

________ labai svarbiu orga
nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
įleiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tų aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebumų. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Saugok akių regėjimą

darosiJeigu jūsų plaukai šimpa, 
plonais, turite niežėjimų galvos o- 

dos, turite plaiskanų arba kitoniškų 
symptonų galvoje, nuo kurių puola 
jūsų plaukai, arba žyla, arba maž
daug jau yra išpuolusįų. Nepasigai
lėkite laiko, bet prisiųskite už du cen- 

stempų ir savo adresų, o gausite

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durįs į šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

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

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašų.

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

tu
F -——— - - -

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis 
, LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Are., 
Chicago-Roseland, III. r ........

Phone Garfield 7830
DR. D. G. BERENS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
KALBA LIETUVIŠKAI* 

Res: 3726 Grenshaw St.

Tel. Yards 3654 ‘

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva-i 
nijos hospitalė-t 
se, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą Vi
sokiose ligose 

moterim* ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki

PRANEŠIMAS,
Mokinausi akušerijos pas Dr. 

Ch. Boddiger, 1805 Ashland 
Avė. Dabar jam susirgus, aš mo- 
kinuosi pas Dr. D. G. Berens, 
18Q5 Ashland Avė. Phone Canal 
330. Todėl mano pažįstami ma
lonės atsilankyti pas mane da
bar toj pačioj vietoj: nuo 9 iki 
12 dienų, nuo 1 iki 4 po pietų ir*
nuo 7 iki 9 vakaro.

Malvina DolobowskaitS.

informacijas. Net ir tie, kurie turite 
sveikus plaukus ir jums neprošalį 
butų turėt žinias. Bus duodami recep
tai pasekmingos - specialės.

Indčkite už 2 centu štempą 
ir rašykite į
VVESTERN CHEMICAL CO., 

P. O. Box 9, VVilkes Barre, Pa.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno klie

ntui. Gvarantuojama, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie 
fjesni negu olselio kaina.
aunų- 

derio užs 
diržais, su

dalykai pi- 
Vyrų ir 

gatavai pasiūti ir ant or- 
m siutai ir overkotai: su 

bu .lementa, formaliai pritin
kami, ir konservatyvių styliaus, $82.69 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu-

______

NKAS

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearbom St., Chicago. 
Room 206.

iki $60.00.
Pamatykit musą specialius si 

ir overkotus po $15, $17.50, $2 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi 
tai po $45 ir $65. Mėlįno serge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikiną ir vai
kų siutai ir overkotąi $6.50 ir dau- 
6’au. Vyrą kelinės $4 ir daugiau.

ėlino serge
Specialia 

nam .]/ ‘ ‘___  ____ _____ _____
čiamas Europon.
vaLUv1a2£ ^bS^s^^vJ. 
vatai Nedlliomis iki 6 l vatai 

S. GORDONf 
Mlfi So. «M*tąd &L.

_ i kelinis $5.50 iki $17.50. 
icialis nupiginimas 5% kiekvie- 
pirkiniui, Kuris turi būti aiun-

ltm*

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliomis nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 887.

Fel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRY8 

LIETUVIS DENTISTAS 2204- W. saud 4fc So. bMVltt stl

Dr. Charles Segal 
Persikėlė | mvo liaują fetišą 
pa. 4729 51. AilaM Avi Vis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vat 
kų. Ofiso valandos nu* 16 |H 
12 Rytmety], nuo 2 iki * va-

dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. TeL Drexel 2880.

DR. 5. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIBUBGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 1

Namai: 2914 W. 43 St
Tel. McKinley 263

DR. I E. MAKARAS
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas

Chicagos ofisas: 451* S. Wood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo *:M 
-7. Tek Yards 721.——i

Telephone Boulevard 218* 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

VALANDOS: 9—12 ryto

*881 8. Bergai St. Chleage, HL
■*—1—P—    ' -■ muilu. IIIIII

Telephone 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/

Pai ieškojimai
<EL_J_____ 1 I JW"j .11 ■; yi.ą.ĄįS-^ 1,1

PAJIEšKAU savo draugų Juozo 
Juškos ir Prano Domeikos, juodu a- 
bu paeina iš šakių apskr., Sintautų 
vai., Ežeriukų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti. Gavau iš Lietuvos laiškų, 
daug indomių žinių.

FRANK LAZINSKI, 
2049 W. Carver St, Chicago, III.

PAJIEšKAU apsivedimui mergi
nos. Geistina, kad mokėtų lietuviš
kai rašyti. Ne senesnė, 28 metų. Aš 
esmių—vaikinas 25 metų senumo. No
rėčiau susipažinti su mergina ir apsi
vesti arba katra netur vaikino ir my
lėtų susipažinti, tegul atsiliepia laiš
ku ir prisiunčia paveikslėlį. Plates- 
nias žinias suteiksiu Jtiękvienai ir pa
veikslus grųžįsiu.

J. P. ML. 
726 W. 18 Str. Chicago, III.

p GERA PROGA merginoms, kurios 
- norėtų susipažinti su manim, inylin- 

eios <torų gyvenimų. Aš pajieškau ap- 
sivedimui merginos jaunos nuo 20 iki 
25 metų amžiaus arba senesnės. Aš 
esu 24 metų, turiu gera darba ir gerai 

viži-clirbumyliu gyveniiniį; buRi-
te malonios atsišaukti laiškais su pa
veiksi U. Kožnai duosiu atsakymą. Ar
ba pati atvažiuokite. Jos. Yodelis,

j 4856 So. Bishop. St„ Chicago, III,



1
ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo moters, kuri po

rą sąvaičių atgal su tulu rusu išva
žiavo Chicagon, paimdama su savi
mi 3 kūdikius: viena mergaitė ir du 
vaikai. Kas tokią porelę pastebėjote, 
meldžiu man pranešti:

KARALIUS GEGUŽIS,
316 Nipple St., Ambridge, Penn.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ 
VYKŲ

REIK IA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA

REIKIA
REIKIA PARDAVĖJŲ 

PILNU IR DALINIU LAIKU.

Panedėlis, Gegužės 24, 1920

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

NAMAI-ŽEME

Yra laiškas iš Lietuvos, labai svar
bus nuo Juozo ir Leokadijos Umin- 
kių jų broliam Jonui ir Antanui Up
ninkams, gyvenantiems Chicagoje, laiš 
kas randasi pas:

FRAN KAZIULIS,
1822 Wabansia Avė, Chicago, III.

10 moteriškų sortavimui skuduru ir 
popierų. Nuolat darbas. Gera mokės 
tis. Ateikite pasirengusios darbui.

2100 S. Morgan St.
BIRK MILL SUPPLY CO.

REIKIA 
VYRŲ.

Mums reikia keletos gerų 
įvairiems dirbykloje darbams, 
turime vietų:

vyrų 
Mes

PAJIEŠKAU savo brolių Vinco 
šiaudvyčio ir Zidoriaus Šepučio; du 
metai atgal gyveno Chicagoje ant 
Town of I^ake. Meldžiu atsiliepti ar 
žinančių juos man pranešti.

PETRAS ŠIAUDVYTIS
321 South St., Westville, III.

Truckeriams 
Naileriams
Sweeperiams 

ir
Hustleriams.

100 karų carpenterių, 
Patyrusių ant Freightų. .

Kreipties:
ROCK ISLAND LINES 

124th St. Shops 
124th St. ir Ashland Avė.

Blue Island. ‘

PAJIEŠKAU savo moters Stela Lut 
kus, pabėgo nuo manęs 12 J. Mojaus 
su Augustu Matulak ir girdėjau, kad 
išvažiavo Chicagon. Aš josios prašau 
sugrįžt aš jums viską dovanoju; jei 
grįši duoki man greitai žinoti; aš ne
noriu apleisti vaikų; jei kas kitas apie 
juos žino, meldžiu man pranešti už 

* ką busiu labai dėkingas.
JURGIS LIUTKUS 

766 Hubbard Avė, Detroit, Mich.

REIKIA

Patyrimo nereikia. Darbo sąlygos 
geriausios. Mokestis pradžiai labai 
gera, nuolat mokestis keliama, kol 
jus apsiprasite su darbu.

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ.

Mums taip-gi reikia keletos vaikiu 
kų, 16 m. ar senesnio amžiaus, įvai
riems darbams dirbtuvėje.

REIKIA
Vyrų darbui serap iron yarde.
$35 j savaitę. Taipgi vežiko 
prie vežimo.

711 W. 15th Place.

Vyrai dabar dirbantis klerkai, me
chanikai, darbininkai ir t. p. gali pa
sidaryti dar $50 į savaitę šalip pa
prasto uždarbio, pašvęsdami mums 

keletą valandų savo liueso laiko, 
kaip tai vakarais ar nedėldieniais.

Męs parodysime jums kaip. Dova
nai teikiamos pamokos praktiškame 
pardavime apimančios “a. Proven 
System” greitai Jus prirengs, jog jus 
galėsite daugiau padaryti pinigų, ne
gu jus kadais galėtumėte svajoti.

Neskųskis dėl brangaus pragyve
nimo. Kaskis ir pasidaryk daugiau 
pinigo. Jeigu esi ambitiskas ir esi 
amžiaus tarpe 25 ir 40 
ir apkalbėkime. Atidarą 
9 v. r. iki 9 v. v.

WM. ZELOSKY
111 W. Washington St.

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

Bondsai. Veltui pristatoma; | kitus 
........................ ~ * D.

EMra Bsiirgeimais
Parsiduoda 4 kambarių medinis 

namelis už $1100, nes savininkas iš
važiuoja į Europą. Atsišaukite ne
dėlioję nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare.

F. GIRDWAINIS, 
4980 Archer Avė., kampas Crovvford 

Avenue (40)

Kreipkitės tuoj: REIKIA

metų ateiki 
vakarais.

co.

miestus prisiunčiame per Č. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vaL vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

PAJIEŠKAU SAVO BROLIO D. 
Stulginsko. Jis ilgą laiką gyveno Chi- 
cago’s mieste. Kame dabar landas! 
nežišau. Meldžiu jo paties atsiliepti 
arba žinantis tegul praneša apie jį, 
duosiu $5 atlyginimo.

A. J. STOUT
Gen. Del. So. Milwaukee, Wis.

Prie Punch Pressų, 
Renčiaus ir Assembling.

Darbas nuolat.
Patyrimo nereikia.

VICTOR MFG. & GASKET CO.
7550 Roosevelt Rd.

Employment Dept.

Continental Can
Co., .Ine.

2221 S. Halsted St.

REIKIA ant ūkės darbui du ger 
vyrai, šiek tiek patyrę ūkės darbe. 
Pradžiai $75 į mėnesį kambaris ir 
valgis.

Rašyti:
JAMES GODITUR

Aurelia, Iowa.

LEIBERIŲ.

Jas. B. Clow & Sons. 
534 S. Franklin St.

R. D. 1

PAJIEŠKAU apsivedimui mergai
tės, kuri mylėtų ramų šeiminišltą 
gyvenimą:: 18 iki 25 metų amžiaus. 
Aš esu 25 metų; su pirmu laišku mel 
džiu paveikslo. Butų gerai, kad at
sišauktų iš Detroit, ar Chicagos apy
linkės.

JACK SUGAR,
94 Manchester Avė., Box 67, High- 
land Park, Mich.

REIKIA MERGAIČIŲ ir moterių; 
$20.00 į sąvaitę. švarus ir lengvas 
dirbyklos darbas.

HORWICH VITKIN CO., 
2301 So. Paulina St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSI DUODAM A nuomai du kamba

riai — parlor ir bedroom — tinka 
dviem broliam ar draugam. Kreip
ties po pietų ar vakarais; 1 augštis, 
užpakalyje.

2706 Emerald Avė. ‘

IšRENDAVOJIMUI

REIKIA

ANT RENDOS Storas puiki vieta 
dėl visokio biznio, ypatingai dėl pir
mos klesos barzdaskutyklos, Gents’ 
Funishings, millinery ar waist shop.

3207 So. Wallase St.

Mergaičių ir Moterų 
Abelnam darbui kepykloje. 

Patyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Dienos darbas.

Kreipties:
MOODY & WATERS 

1107 W. Congress St.

REIKIA 
VYRŲ

Dirbyklos darbams. Patyrimo ne
reikia. Geros sąlygos. 47’/^ iki 50c. 
valandai pradžioje. Proga uždavu 
dirbti sutarties kainomis. Samdymo 
ofisas atidaras nuo 7:30 ryto iki 5 v. v.

U. S. RUBBER CO. 
2603 Grand Avė.

REIKIA

REIKIA Furniture finišerių, rubbe 
rių ir sprayerių. Nuolat darbas ir 
gera mokestis.

1051 W. 16th Street.
3 blokai į vakarus nuo Halsted Street

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taipgi 
$200.00 vertės ovi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondaipriimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

REIKIA Cabinet meikerių prie 
Cedrinių spintų, Nuolat darbas. Gera 
mokestis.

1051 W. 16th Street.
3 blokai i vakarus nuo Halsted Street

REIKIA VYRŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS. 

GERA MOKESTIS 
IR BONUS

Kreipties
WESTERN FELT WORKS.

4115 Ogden Avė.,
Arti 22-nd ir Crawford Avė.,

IšRENDAVOJIMUI duonkepykla, 
vieta bizniui išdirbta per 16 metų; 
lietuvių apgyventa apielinkėje; kitos 
lietuviškos kepyklos čia nėra. Kreip
ties:

AUGUSTAS PETREIKIS
118 Midland Avė., Jolfet-Rockdale, 

III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
Cloak ir Millinery Moteriškų 
pardavėjų. Velytina Lenkės 
ir Lietuvės. Augščiausi mo 

, kestis mokama. Nuolatos 
darbas visą metą.

B. B. BURROWS, 
4742 So. Ashland Avė.

Drover 1859

Prie Milling Mašinų Operatorių, Gear 
Cutterių, Lathe Operatorių.

Nuolat darbas — aštuonios dienos 
arba naktimis.

ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

REIKALINGAS darbininkas balno 
jimui arklių; gera mokestis ir rui 
mas; darbas ant visados.

STADMAN SADDLE HORSE 
LIVERY

4129 Emerald Avė.

REIKIA
LEIBERIŲ

REIKIA
COIL VVINDERIŲ

REIKIA

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

Moteriškos abelnai namų ruošai. Gera 
mokestis

Pašaukti Miss Jensen Austin 6180 
prieš 5 v. v.

Vidaus darbui dirbykloje.
Gera mokestis ir bonus.
Nuolat darbas.
Samdos ofisas atdaras

REIKIA
TRUCKERIŲ

į Shipping Ruimą 
Kreipties

FRANK McDERMOTT 
lst floor

2231 South Park Avė.

/

T

REIKIA leiberių darbui pla- 
ting departamente. Patyrimo ne 
reikia. Gera mokestis pradžiai.

Kreipties tuoj:
PEERLESS LIGHT CO. 
633 W. Washington St.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa'.o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mo krniš- 
kirusių tr ’ų šmotų parloro rakandų

Taipgi mes turime 35 fonografus.
• šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fohografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Sample Fum. Storage. 

2102 West 35th St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

PARDAVIMUI namas prie 3708 
Emeral Avė., 9 kambarių, mūrinis, 
5-4 kambariai, naujai dekoruoti, kai
na $2250; $500 pinigais, kitus ant iš
mokėjimo pagal sutartj.

M. J. MORAN,
7952 Carpenter St., Chicago, III.

Phone Wincennes 1195______
DOMOS1 parduosiu trijų augščių 

mūrą, štoras, kampas. Podraug 1 
augščio namą su Bučeme ir Groser- 
ne ar be biznio, arba pavieniai na
mus. Tai yra naujoj Lietuvių Sėdybo
je.

Savininkas,
ANTON PRASZKY, 
2856 Emerald Avė.

PARDAVIMUI lotas labai geroj vie
toj prie 106-tos ir Michigan Avė.
tur būti parduotas į 10 dienų. Man lė- 
šavo $1350; parduosiu už $1000. Išva
žiuoju Lietuvon: Kreipties:

N. VAITKUS
4618 So. Wells Street, Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai 116 akrų. 
Parduodama ar mainoma į namą Chi
cagoje. Farma parsiduoda su gyvu
liais ir mašinomis, su gerais budin
kais, 6 metai statyti Illinois valstijoje. 
Del platesnių žinių kreipties adresu:

E. ŽIEDAS,
1350 W. 112 St. Chicago, III.

( Po 6 vai. vakare.

REIKIA

Vaikiukų virš 16 m. amžiaus; 
48 vai. Malonus darbas. Ap
sipažinęs su Clybourn Junc- 
tion Station of Chicago ir 
Northwestern. Gera mokestis. 

NORTHWESTERN YEAST CO.
1750 N. Ashland Avė

PROGA LIETUVIAMS PAR
DAVĖJAMS.

Įsigauti Didelėn Atsakomingon 
Kompanijon.

TfiMYKITI
85 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 8 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkalnojus. Nepaprasta proga jau-

TIKRAS BARGENAS
Tuoj tur būti parduotas namas 

prie 1901 Canalport Avė. Geriausis 
bizniui kampas Šioj apielinkėje. 2 
augšt. namas ir basemantas: 2 pag. 
po 5 kamb., karčema ir svetainė už
pakalyje. Puiki proga jaunai porai 
ineiti į karčemos biznį. Ateikite ne
dėlioję po pietų apžiūrėjimui.

JOHN KRISTOFAK, 
1901 Canalport Avė.

GERAS MŪRINIS NAMAS 
Raudonų plytų, 4 augščių, 7 familijų, 
maudynės ir privatos. Rendos atneša 
$1200 į metus. Namas randasi po No. 
722 W. 18th Street, prieš Lietuvių 
Apveizdos Dievo Parapijos Bažnyčią. 
Kaina $9999. Namas yra vertas daug 
daugiau. Parduosime ant lengvų išly
gų.
Federal Land Agency & Loan Co., 
666 W. 18th Street, Chicago, III.

A T A V------- P°ra1’ norinčiai turėti sava buAUTOMOBILIAI tą, nes bus parduoti už mažiau
,-lJ_ '~1'’ niil.n I ..

PARDAVIMUI Fordas, mainomas, 
transferuojamas. Iš to paties Fordo 
galima padaryti troką ir pasažierinį, 
5 žmonėms.

P. ADOMAITIS,
3329 So. Aubum Avė., Chicago. 

Phone Yards 879.

PARDAVIMUI automobilius Reo 
1918, 7 pasažierių; puikiame stovyje; 
labai pigiai.

A. PRASZKY, 
2856 Emerald Avė.

kurios susikalba angliškai ir yra 
nesenesnės 30 m. amžiaus. Dar
bas lengvas ir švarus. Sąlygos 
geriausios šiame mieste. Laike 
mokinimosi bus mokama 39c j 
valandą; uždirbdamos pirmą są- 
vaitę $19.47. Kiekviena apreitor- 
ka abelnai uždirba $25 į savaitę.

Patyrusios apreitorkos pada
ro $30 iki $40 į savaitę.

visą dieną.

Kreipties:

REIKTA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ . 

Abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.
Naktimis darbas.
MOODY & WATERS
1107 W. Congress St. y
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REIKIA DARBININKŲ

HEPPERS — NELSON 
ROOFING CO.,

4500 Fillmore St.

VYRŲ IR MOTERŲ

W<estermi
Electric

o

48th Avė. ir W. 22nd St.

Reikalingas patyręs knyg- 
vedys vesti knygvedystei di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai. At
sišaukite tuoj aus j Naujie
nų ofisą.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th st 
NATIONAL LEAD CO.

Nepaprasta proga teikiama 
vyrams, kalbantiems lietuvių 
kalbą, amžiaus 25 iki 40 metų, 
kurie geidžia pasidaryti daugiau 
pinigų. Didelė Organizacija Vi- 
durmiestyje turi vietų padoriai 
atrodantiems vyrams, kurie ne
sibijo darbo ir kurie siekiasi ko- 
nors atsiekti. Męs turime du 
Lietuviu musų Organizacijoje, 
kurie pasidaro didelius pinigus. 
Kadangi musų biznis auga, 
mums reikia dar 1 ar 2 daugiau, 
čia turi progą jūsų gyvenime 
lengviu budu pasidaryti $500.00 
J mėnesį. Tai apsimoka truputį 
sugaišti, kad visą šį dalyką pa
tirti ant vietos.

Kreipties ir matyti mus as
meniui

68 W. Monroe St., 
Room 847

MR. SOLCH Sales Mgr.
Nuo 9:30 ryto iki 1 v. d.

PARDAVIMŪI automobilius Reo, 
1915 m. 5 sėdynių, gerame padėjime. 
Mane galima matyti visuomet.

3414 W. 37 PI.

vieno trečdalio jų vertės. Mes taipg 
parduosime pigiai keletą geni P"®* 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

PARSIDUODA fomišiai labai pi
giai, priežastis pardavimo apleidžiu 
Chicagą.

2320 So. Leavitt St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI FARMA.
40 akru su budinkais, gyvuliais, 

mašinomis ir su užsėtais laukais, už 
$1450. Nesivėluokit. Adresas:

F. M. S„
3423 So. Halsted St., Chicago, III.
~PARDAVIMŪiTIugščlų muro na- 
mas; 3 pag. po 5 kamb. ir 3 po 6 
kamb. ir medinis namelis užpakaly
je; vanos, toiletai, gazas, elektia. 
Rendos $100 į mėnesį. Parsiduoda už 
$11,500. Pinigais $400. Liekis ant 
mortgedžių. Kreipties į savininką:

FRANK STAMBERG
1024 W. 20-th St., 3 augštis priekyje.

MOKYKLOS

REIKIA MERGAIČIŲ

Virš 16 m. amžiaus. 44 vai.
Malonus darbas. Apsipažinu- 
sios su Clybourn Junction 
Station ir C. & N. W 
mokestis.

northwestern yeast co. Kuppeiiiheitiner

Gera

REIKIA VYRO darbui ant ūkės 18 
mylių nuo Chicagos. Gera mokes
tis, nuolat darbas.

Kreipties:
W. PACK 

1256 W. Harrison St. (Tailor Shop),

PARDAVIMUI penkių sėdynii 
Nash automobilius, modelio 1919 m. 
Kaina $1,450.

S. LOVICK, 
3322 So. Halsted St. Chicago, III.

Phone Drover 7814

pardavimuT

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priyerstas paaukauti sa

vo 6 kambarių dąr naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb. se
tas, didedlis gramofonas, karpetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visus ar at 
skirai. Atiduosiu už bile teisingą pa
siūlymą.
714 W. 80th St., kampas Union Avė. 

2-ros lubos.

SYSTEM

VISAI PIGIAI PARSIDUODA 
krautuvė muzikos mokyklos reikmenų, 
žaislų vaikams ir kitų reikmenų. Ge
ra vieta arti mokyklos. Priežastis — 
savininkas išvažiuoja Lietuvon.
10808 Michigan Avė., Chicago, III.

\ PARSIDUODA grosernė pigiai Lie»- 
tuvių apgyventoj vietoj. Priežastį par 
davimo patirsite ant vietos.

GEO. JAKUBAUSKIS, 
8443 Auburn Avė.

PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai, 
beveik Nauji, priežastis išvažiuoju 
Lietuvon. Norintieji gali gauti nuo- 
mon ruimų.

A. RIPKEVIČIUS,
1681 Milwaukee Avė., 2 lubos.

NAMAI-2EM&

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

PARDAVIMUI Dunokepykla su ar 
be namo. Priežastis liga.

Kreipties:
4106 Archer Avė., Chicago, III.

BARGENAS
Parsiduoda bučemė ir grosemė, 

tiktai už pusę kainos. Lietuvių ap
gyvento] vietoj, 3321 So. Morgan St. 
Pardavimo priežastis, savininkas iš
važiuoja ant farmų. Savininko ad
resas toksai pats. Taipgi mainau 
ant automobilio arba loto.

RUBSIUVYKLAI DARBININ- 
KŲ-KIU.

Jus galite pasirinkti sekančius 
darbus geriausiam išanudojimui 
savo patyrimo.

APSIAUTŲ SIUVYKLAI 
Finišherių 
Arbetter Machine Operato

rių 
Buttonhole Makers

i First Baster 
Off Pressers 
Floor Girls

The House of

1750 N. Ashland Avė. Polk St. ir Karlov Av. 
(Arti Crawford Av. )

REIKIA
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

REIKIA janitoriaua pagelbininko. 
Gera mokestis, geras kambaris.

F. THERIEN, 
6226 Harper Avė., iš užpakalio.

REIKIA bučerio, kuris mokė
tų anglų kalbą. Gera mokestis, 
pastovi vieta.

2801 So. Union Avė.

VYRO ABELNAM darbui 
dirbykloje; gera mokestis.

CHICAGO BAG CO., 
1230 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI Baltas šuva bull- 
dog, 8 veidrodžiai barberiui ir 3 pa
prastos kėdės.

J. J. YANKUS,
900 W. 52 St. Phone Yards 4061

PARDAVIMUI Grosemė Lietuvių 
apgyvento] vietoj ant Bridgeporto. 
Parduodama pigiai. Kreiptis po 6 v. 
v. iki 8 v. v.

3183 Union Avė.
1 augŠtis.

REIKIA tvirtų vyrų darbui 
cold storage. Kreipties:

UNITED STATES COtD 
STORAGE CO.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO 
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš
dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

EXTRA KENOŠIEČIAMS.
PARSIDUODA naujos sistemos 

)ranchmonn Pijanas. Reikalingam 
;era proga įsigyti; pardavimo vrie- 

žasti — savininkas važiuoja į Lietu
vą, parduosiu labai pigiai. Mabnė- 
dte kreiptis antrašu. Namie po 4 vai.

S. š.
809 Quince Str., Kenosha, Wis.

PARDUODAME
Sekančius puikius namus 

prieinamą prekę:
Bridgeporte 

Didelis mūrinis namas, 
6 fam., mėnesinė randa 
82 dol. preke 7500 dol. 
Mūrinis namas ant Eme
rald Avė. 4 fam. men. 
randa 60 dol. preke 7500 dol. 
Mūrinis namas ant Eme
rald Avė. 2 fam. 2500 dol.

Brighton Park 
Du dideli mūriniai namai, 
8 mėnesių senumo, po 6 
kam,., elektriką, gasas, 
maudinės, 10,500 dol.

Northwest 
Keletas gerų namų po 5 ir 
6 kambarius, nuo 6500 
dol. iki 10,000 dol. ir 

daugiau.
A, PETRATIS & CO.

3249 S. Halsted Street 
Chicago, III.

.............  m

už 1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimals. Garantija už 010 
išmokinti siūti ip°teriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Saite 328 74 W. Waahington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

LABAI pigiai parsiduoda 2 lotai ša
lę Marųūette Parko, iš priežasties sa 
vininko Lietuvon išvažiavimo.

ADOMAS
6588 S. Talman

KARKA, 
Avė, Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvil* 

tos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
ės, stenografijos, typewriting, pir
šlybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
iarašybtėB ir tt.

Moki u mm valandos: nuo 9 ryte 
ki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 

iki 10 valandai.
8108 SO. HALSTED STW CHICAGO
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