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Italai pradeda nusileisti
Turkija bus išdalinta
Graikų-turkų susirėmimai Smyrnoį

Talkininkai bombarduoja Petrogrado apie 
linkės. Rantzau galbūt pasišaljs iš 

taikos tarybų
WILSONAS LAIMĖJO DIDELĘ 
PERGALĘ KONFERENCIJOJ.

Italai sutinka, kad Fiume butų 
laisvu miestu.

PARYŽIUS, geg. 17. — Itali
jos taikos delegacijos nariai 
pripažino šiąnakt, kad Italija ne-l 
beteko vilties įgyti kontrolę ant 
Fiume ir nutarė priimti pasiu-l 
limą, kad jis butų padarytas lai-’ 
s v u miestu po tautų lygos juris
dikcija.

» Valdininkai užreiškia, kad tai 
yra neabejotina didžiausia Wil-> 
šono pergalė nuo pradžios ta-

Reikalaujama didelfo atlygini
mo iš Austrijos.

4 Atlyginimų skirsnys Austri
jos taikos sutarlyj parėdo užmo- 

į kėjimą dvidešimt syk mažesnės 
sumos, negu reikalaujama iš 
Vokietijos. Reikalaujamoji su
ma yra 5,000,000,000 auksinių 

I markių (apie $1,250,000,000), 
i be bondsų. ’ /

I -Apsimainymas mandatais 
tarp Austrijos taikos delegacijos 
ir talkininkų ir susivienijusių 
valstybių atstovų įvyks panedė- 
lyj. Laikas tam paskirtas 3:30 
vai. po pietų,

N Italija nusileidžia.

7HE
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Tečians nežiūrint to fakto, 
kad italai paskelbė, jog jie užsi
ganėdina su pasiulimu, kad Fiu
me butų padarytas laisvu mies
tu, didieji keturi dar nėra priė
mę pieno.

Prezidentas AVilsonas, kaip 
sprendžiama, ne kiek nenusileis 
nuo savo pozicijos, jei bent ju-

Italija atsižadėjo savo reika
lavimų Dodocanese salų ties Ma 
žosios Azijos pakraščiu ir jos 
tenka graikams. Tas užbaigia 
vienus iš didžiausių nesutikimų 
taikos konferencijoj.

Italai prašė, kad Austrijos tai
kos sutartis parėdytų apie su-

su; kitaip jis stovi už atidavi
mą uosto jugo-slavams.

Tikimąsi, kad dedama pastan-

dailės dalykų, Ausrijos ^paimtų 
kaipo grobį pereitose karėse.

nelėlio.
Rantzau galbūt nebegrįš 

į tarybas.
pa
ltu
ko

vojus pilno trūkimo praėjo, 
lams nusileidžiant, viskas 
reikia, tai pasiekti kitus pakaki
nanti susitaikimą. • V v • išvažiavo

Dar nesusitąikyta apie 
Fiume.

PARYŽIUS, geg. 17. — Tary- 
bininkams Italijos klausime lai
ke pastarųjų dienu nepasisekė 
pasiekti susitarimą, kaip to bu-

Italai padarė daug nusileidi
mų, jų tarjie pripažinimą Fiu- 
me laisvu miestu ir atsižadėji 
mo didelės dalies Istrijos, taip
jau svarbaus gyvojo sidabro 
distrikto.

Italai lėčiau nenori atiduoti 
Žara ir Sebenico, Dalmatijos pa 
kraštyj. Jugo-slavai nėra palin
kę priimti Italijos nusileidimus 
kai|>o pakaktinus ir yra pros-

VERSA1LLES, geg. 18.—Gal
va Vokietijęs laikos delegacijos 
grafas von Brockdorff-Ranzau, 
kuris
naktį, galbūt nebegrįš vedimui 
tolimesnių tarybų Versailles, pa 
sak čia gautų iš Spa žinių.

Vokietijos galvos nuomonės 
nuo pasiųstųjų iš Berlino atsto
vų pasitarimui su juo taip la
bai skiriasi apie tolimesnį vedi
mą tarybų, kad grafas Banzau 
paprašė, kad kas-oors kitas už
imtų jo vietą Versailles.

Sako, jie turį pasirašyti.

Rantzau išvažiavo
Berlinan.

VERSAILLES, geg. 18. —Vo
kietijos delegacijos narys su 
ranga legacijos patarėjo, kuris 
nesenai sugrįžo iš Berlino, se
kamai užreiškė apie taikos su
tartį: į

‘‘Ne žiūrint visko mes pasira
šysime, nes mus sudraskytų į 
šmotus, jei sugrįštumės į Bery- 
ną be pasirašymo.”

ta nepriklausoma Konstanlino- 
| poliaus valstybė po Suv. Valslsi- 
Ijų mandatu.

Armėnija, sulig laikraščio 
pranašavimu, pataps šalim po 

I Amerikos protektorių. Anglija 
gaus mandatą ant pietinės Me
sopotamijos ir Palestinos; Fran- 
cijai bus duota kontrolė Syrijos 
ir galbūt Diarberkir, Ada na ir 
keletą mandatų gretimoj Anato
lijoj.

Italija gaus Adaliją.

ros ir kitų neholševikų. Kad 
paslėpus lokį imperialistinį grie 
binia Ukrainos lenkai ir skelbia, 
kad buk Petlura perėjęs bolševi
kų pusėn).

True translation filed wt»h tho pn«|. 
mastei’ nl Cbichffo, 1'1. May 19, 1919 
as rr<|iiirc(l bylhe oct of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
RUMUNUS.

Italija gaus Adalijos distrik-Į 
tą ir bus padaryta gynėja Tur
kijos, kurios naująja sostinė bus 
Konia ar Brusa, 50 mylių į piet
ryčius nuo Konstantinopolio.

True translnfjnn filed w'h 'b** pn4- 
master at ('.hieago, III. May 19, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6.1917
GRAIKAI SUSIRĖMĖ SU TUR

KAIS SMYRNOJE.

Daug žoniu užmušta.
<--------

KONSTANTINOPOLIS, geg.
, — Mūšiuose, kurie ištiko po 

kareivių 
U)() turkų 

ir 100 graikų liko užmušta.
Mūšiai daugiausiai ištiko mie

ste turkų kvartaluose, kur grai
kai buvo pasitikti gana smarkia 
šautuvų ugnim.

16. 
išsodinimui

Krizis Turkijoj.

PARYŽIUS, geg. 18. — Jour
nal sako, kad politinis krizis iš- 
kjlo Konstmitinopolyj po išsodi 
nimui graikų ir talkininkų spė
kų Smyrnoje. Turkijos didysis kurios

sBs-r

me prieš 1870 m. Didžiuma ne
senai išrinktu Sinn Fein buvo k
rasti kaltais maište ir valstybės 'Amerikiečiai pasiekė A

LONDONAS, geg. 17. — Iš j 
Vienuos pranešama, kad pasak 
Vengrijos oficialės agentūros 
žinios, Rusijos bolševikų užru- 
bežinių reikalų minisleris čiče- 
rin telegrafavo Vengrijos sovie
tų valdžios galvai Belą Kun, jog 
Ukrainos raudonoji armija su-. 
^nušė rumunus palei Dniestro 
upę, perėjo upę ir privertė ru
munus bėgti.

areštuoti.
“Mano teisė būti kongrese ir 

atstovauti žmones kurie mane 
išrinko, ant kiek man pranešta, 
neužginčijama apart tik'pama
tu mano nuteisimo teisėjo Lan- 
dis teisme sulig kaltinimo per
žengimo špionažo įstatymo.

“Nuosprendis klastingai pa
rinkto jury, kurio kiekvienas 
narys prieš jo išrinkimą buvo 
užtvirtintas ‘American Protec- 
tive League,’ kas reiškia šnipus 
ir nuteisimas prietaringo teis
mo nesiriša manės, nė gi turi 
surišti ar turėti svarbą kongre
sui.”

zores salas
Anglai lenktiniuojasi
Du Amerikos hydroplanai žuvo

PERSKRIDO ATLANTIKO 
VANDENYNĄ.

Hydroplanas NC-4 pasiekė 
Azores salas.

Dar neišskrido.

Nauja Karolyi valdžia. ANGLAISTENGIAS PRALEN- 
AMERIKIECIUS.

BASEL, geg. 17. — Grafas Ju
kš Karolyi, sūnėnas buvusio 

Vengrijos premiero grafo Mi- 
chael Karolyi, sutvėrė priešingą

WAS1IINGT()N, geg. 17.
Amerikiečiai įgyja garbę pirmų
jų perskridusių aeroplanu At
lantiko vandenyną!.

skrido ant Azores salų ir yra 
Fayal salos uosle llorla, dar ne
išskrido į Portugaliją, 'Tam ne
leidžia audrota jura ir smarkūs 
vakarų vėjas. Kada vėjas ap
tilk, hydroplanas tuoj išskris Eu
ropon.

suk Vienuos laikraščių.

True translalion filed wi h the po^t- 
inaster at Chicago, III. May 19, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

LENKAI GAVO LVOVĄ.

Ukrainams atiduota 
r 

Przemysl.

BERL1NAS, geg. 17. — Pa-

Anglų aeproplanas išskrido 
Nevvfoundlando į Airiją.

iš

Anglai lenktinuojasi su ameri
kiečiais už vardą pirmųjų per
skridusių Atlantiko vandenyną.

Australijos aviatorius Harry 
G. Hawker ir komand. McKcn- 
zie -Griovė šiandie skrenda per 
Atlantiką pavojingiausioj aero- 
planinėj kelionėj istorijoj.

Jie pakjlo į orą šiandie 5:55 
vai. po piet Greenwich laiku 
(1:55 vai. po piet New Yorko

sak susitarimo, padaryto tarp ’ laiku) ir tikisi pasiekti Airijos 
lenkų ir ukrainiečių per tarpi-

komanduojamas lieutenanto ko
manduotojo A. C. Read atskri
do ant Azores salų, padarydams 
ilginusįjį šuolį kelionėj per At- 
lantiką.

Jis atskrido iš Trepassey ant

skrido Atlantiką kelionės prad
žia buvo gana nelaiminga. Ka-

į Halifax, jo motorai buvo su

vizaras arba premiears, sako
ma, rezignavęs.

riamoji linija tarp dviejų spėkų, 
varžosi Galicijoj, yra 

pravesta tarp Lvovo Przemysl,

True IrnnsHHnn filed with P-p no*’ 
nuister at Chicago, III. May 19, 1919 1 
as reųulrtMl l»y the net of Oct. 6, 1917

Rusijoje
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ DU 

MIESTU.

LONDONAS, geg. 17. — Ru
sijos bęvielinė žinia tvirtina, kad

tapo sumuštos ir sovietų karei
viai paėmė miestą. Žinia pri
duria, kad sovietų kareiviai “gi
liai įsilaužėlį priešo reargardą.”

LONDONAS, geg. 17. — Ru
sijos bevielinė žiina sako, kad 
sovietų kareiviai paėmė Lu- 
gansk, Dono kazokų teritorijoj. 
Žinia toliau sako:

“Tarp Mitiatinski ir Kamen- 
ski jie atmetė priešą atgal į de
šinįjį krantą Donec upės.”

Laivynas bombardavo arti 
Petrogrado.

res sahj, peilsk rišdama s 1,200 
mylių į 15 valandų ir 13 minu-
Y • _etų.
Jis neužilgo išskris nuo Azores

tos Vienuos žinios.
Lvovas tenka lenkams, kuo

met Boryslosv-Drobobycz ir vi
sa rytinė Galicija tenka ukrai- 
nams.

pakraštį į 20 valandų, jei neį
vyks kokios nelamės. Jie skren- v
da Sopvvillh aeroplanu. »

Jie yra nusisprerrdę stfwuš(i 
Amerikiečius, arba žilti. 'I’ain 
tikslui jie nepaiso ne oro. Kada 
jie užgirdo, kad amerikiečių hy-

.................       t
True translation filed wi<h the nost- 
inaster al ('hieago, III. Mav>ltQl'919 
as reųiiired by the act of (Ict. JX(917 

Revoliucija 
Bulgarijoj

salas, Havįker pakartojo, kad 
jis amerikiečius vistiek sumuš 
ir tuoj a us išskrido per vandeny
ną, nežiūrint kad buvo pranešta,

Jei tie drąsus aviatoriai at
sieks savo tikslo ir pasieks Ai
riją, jie įgys nemirštamą garbę 
pirmųjų perskridusių vandeny
ną aviatorių, nes Aiųerikos hy-

Norima įsteigti sovietų 
valdžią.

LONDONAS, geg. 17. — Pa
sak Vienuos žinių, smarkus su
sirėmimai ištiko Sofijoj tarp 
garnizono ir revoliucionierių, 
kurie reikalauja rezignavimo 
valdžios ir įsteigimo sovietų. 
Visa Bulgarija esanti pakįlime. 
Ruščjiukas, Fili populis ir Var
na esą persiėmę revoliuciniu ju
dėjimu. '

nesuspės pasiekti Portugalijos. 
Jie belo aplaikys $50,000 prizą, 
kurį paskiro Londono Daily 
Mail už persk rid imą be sustoji- 
jimo per Allantiko vandenyną. 
Amerikiečiai tame konteste ne

stūmė, tuo galutinai pabaigda
mas skridimą per Atlantiką. Ga
lutinu kelionės tikslu yra pasie
kti Angliją, kuri yra už 715 my
lių nuo Portugalijos.

Visas pasaulis su didžiausiu 
atidumu sekė tą drąsią Ameri
kos aviatorių K<*lionę ir kartu 
su Amerika džiaugiasi pavyki
nai tos kelionės.

Skraidžiojimas oru yra vie
nas naujausių atsiekimų ir nors 
daug žmonių žuvo kovoj su 
žiaurios gamtos stichijomis, bet 
jau daug liko atkariauta iš gam
tos ir įvykinta drąsi svajonė, 
kad kada-nors Atlantikas bus 
perskristas oru. Dar tik keli 
metai atgal drąsiausi svajotojai 
manė, kad tas atsitiks tik už ke
lias dešimts metų, o gal ir 
šimtmečio ar dviejų. (

sileisti Massachusetts pakraš
čiuose kur užtruko keletą dienų. 
Vėliau išskridus vėl buvo sugedę 
motorai ir jis buvo nusileidęs 
juroj juos pasitaisyti. Betgi pa
skui jo kelionė daugiau nebebu
vo susitrukdimų. Jis perskri
do kol paseikė Azores viso apie 
2350 mylių, nuo Rockvvay Be- 
ach, L. I. iki Horta, Azores.

VISUOTINAS STREIKAS 
TEBESITESIA

uz

DU HYDROPLANAI ŽUVO.

Vieno hydroplano visai nesu- 
ranma, o kito įgula išgelbėta.

nesitaikė skristi per vandenyną 
be sustojimo.

Vienas aeroplanas sulužo.
Tame pačiame konteste už

London. Daily Mail $50,000 pri-

Grafas Uricb von Brockdorff- 
Rantzau, užrubežinių reikalų 
ministeris ir galva Vokietijos 
laikos delegacijos išvažiavo šią
nakt į Berliną, lydimas kelių de
legacijos narių. Partija išvažia-1 
vo specialiais vagonais, prijung
to prie reguliariu traukinio j Co- 
logne, Nuosprendis važiuoti Be-, 
rlinan buvo padarytas pilname 
vokiečių delegacijos 
me šiandie po -piet.

Prieš išvažiuosiant grafas von 
Brockdorff-Ranzau pasisuntė 
Clemencau naują notą apie Sa

True ♦ranslatlon filed v3th the pnst- 
master at Chicago, 111. May 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
TURKIJA BUS IŠDALINTA.

Įvairiosi provincijos pataps tal
kininkų protektoratais.

LONDONAS, geg. 17. — Be
vielius žinia iš Maskvos prane
ša, kad nežinamos šalies krun- 
zeris ir du naikintojai be pasek
mių bombardavo Ropša apygar
dą, 24 mylios į šiaurę nuo Pet
rogrado.

Petlura prisidėjęs prie Sovietų 
BERLlNASi geg. 18. — Var

šuvos laikraštis Gazeta Polska 
sako, kad Ukrainos vadovas gen.

Tnie translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. May 19, 191(9 ’ 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
KOVOTOJAI Už LAISVĘ VI- 

k<AD BUVO KALINIAIS.

WASH1NGTON, geg. 16. — 
‘"Nuo neatmenamų laikų laisves 
paukštis paprastai buvo kalėj i- 
mine paukštini,” pasakė šiandie 
svarstydamas savo dalyką Mil- 
waukee išrinktasis socialistas 
kongresmanas Victor Berger,

aviatoriai — Raynham ir Cahr- 
les W. F. Morgan. Jų aeropla
nas buvo prirengtas kelionei ir 
jie tik laukė patogaus oro. Ka
da virš jų galvų perskrido a as
trai ietis Hawkcr ir jie suprato, 
kad jis skrenda Airijon, jie tuo
jaus irgi nutarė skristi. Jie ma
nė vistiek australietį pralenkti, 
nes jų aeroplanas buvo greites
nis. Bet jiems pradedant kelio
nę atsitiko didelė nelaikę. Rei
kėjo pradėti skridimą
lygioj vietoj. Aeroplaną palei
dus ir jam dar tebebėgant že
me, ratai užgavo kupstą, sulu- 

delei jo nuteisimo federaliame žo ašis ir nosis aeroplano įsis- 
teisme.

“Leiskite man priminti, kad' tiek sugadintas, kad jo daugiau 
Europos šalyse, jų tarpe. Fran-' nebegalima pataisyti ir nebėga- . . . a a . ' . • ■ w • I - - ■ . . « A •

WASHINGTON, geg. 18.
Amerikos hydroplanų kelionė 
per Atlantiką nebuvo visai len
gva ir laiminga. Ir ne visi hyd
roplanai atsiekė savo tikslo. Tik 
vienas bydroplanas NC-4 pasie
kė Azores salas savo istoriškoj 
kelionėj.

Kili du hydroplanai nepasie
kė savo tikslo. Hydroplanas 
NC-1 buvo priverstas delei dide
lės miglos juroj nusileisti už 200

WINNIPEG, geg. 17. — Vi
suotinas streikas Winnipege te
besitęsia ir niekas nė nemano 
grįštr į darbą, kol streikas ne
bus pilnai laimėtas ir visi dar
bininkų reikalavimai Ffpildyti.

D: bar prie streiko prisidėjo 
ir telegrafistai, taip kad mies
tas veik visai atskirtas nuo pa- lb
šaulio. Telegrafistų unijos pre
zidentas S. J. Konenkamp iš Chi- 
cagos pakartotinai prašė \Vinni- 
pego telegrafistų nestreikuoti, 

bet jie vistiek sustteikavo. Ge
ležinkelių darbininkai irgi,' kal
basi apie streiką. Jei ir iie sus-

Ireikuotųi, tuosyk miestam nė 
traukiniai neateitų ir miestas 

butų visai atkirstas nuo pasaulio 
Žinios ir kiek k rasos dabar iš
siunčiama kurjerą pagelba iš 
kitų miestų.

Streiko komitetas leido dalinį 
išdalinimą maisto ir pieno ir lei
do atsidaryti kelioms valgyk

loms. i <

Suvažinėjo milionini vaikų.

lie

WASHINGTON, geg. 18. - 
9 metų vaikas Vinson Walsh Mc 
Lean, kurio turtas siekia -200,- 

,000,000 liko užmuštas autmnobi 
liaus jo vasarnamyj Friendship. 
Turtą jam paliko jo diede, kuris 
taipgi liko’ automobiliaus užmu
štas.

skrido. Juo skridę aviatoriai 
išgelbėti ir yra ant kruizerio 
Cohimbia. Hydroplanas gi te
bėra juroje ir bus laivų atvilk
tas į Ilorta. Hydroplanas yra pa 
gadintas, jo aparatiniai sparnai 
sulaužyti ir jis nebegalės dau
giau dalyvauti šioj kelionėj.

Vadovaujamoįjb hybroplono, 
NC-3 su 5 žmonėmis visai nesu
randama. Jis nuklydo nuo sa
vo kelio, apie 300 mylių nuo Fa
yal salos. Laivai jo jieško, bet 
iki šiol jokio pėdsako apie jį ne 
surasta. Galbūt jis yra žuvęs, 
o galbūt dar kur pluduriuoja. 
Jura yra gana audrota.*^'

Argentina prisidės prie 
tautų lygos.

PARYŽIUS, geg. 17. — Talki
ninkų užėmimas Smymos Pa
ryžiaus presos priimamas kaipo 

susirinki- nurodymas apie galą Turkijos 
imperijai. B - r-.....r-------- v— ,-c —.--------- (-------- ------- ,------ .-------------

Echo de Paris pranašauja, Hėsi talkininkalnh, kad lenkai jcijoj ir Anglijoj, daug žmonių lės skristi per vandenyną. Avia 
kad Europos Turkija bus pada- po priedanga kariavimo su bol-(tapo išrinkta parlamentan, ka
linta į dvi 
Graikijai,

so vietų valdžios. meigė į žemę. Aeroplanas ant

tacija, nes Pet'hira nesenai skun-

noriai gi tečiaus tik pritrenkti ir 
dalis, viena kurių eis šėrikais užima grinai ukrainie- da jie sėdėjo kalėjime’’ tęsė Ber nė vienas* jų nėra sunkiai sužei- 
o iš kitos bus sutver- čių distriktus,valdomus Petin- ger. “Glcnicnceau buvo katėji- stas.

BUENOS AIRES, geg. 16. — 
Pnezidentas Irogoyen savo pra
nešime Argentinos atstovų bu
tui, kad Argentina prisidės prTr*> 
taktų lygos. Prezidentas taipgi 
ragino įvedimą 8 vai. darbo die
nos ir priėmimą kitų darbinin
kams naudingų įstatymų.
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Naujienos eina kasdiena. Išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pgčtu:

Metms ...............................................$6.90
Pusei meto ...............................   • 3.50
Trims mėnesiams ................. 1.85
Dviem mėnesiam ..................... 1.45
Vienam mėnesiui ...............  75

Cbicagoje —- per neiiotojui:
Viena kopija  ..........  ••02
Savaitei ............................................
Mėnesiui ....I.............................. >0

Suvienytose Valstijose, oė Chicago], 
pečiu:

Metms ..........................................  $5.90
Pusei meto ................................... 3.00
Trims mėnesiams ..................... 1.65
Dviem mėnesiam ..................... 1.25
Vienam mėnesini ....................... 65

Pifljtus reikia siųst Pačto Monay 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Truc translation filed with the post- 
masler at Chicago, III. May' 19, 1910 
a.s rcųuircd by the act of Oet. 6,1917

Milionai Lietu
vos šelpimui.

i

!

milionus dolerių

teisybe, kad 
Juk jie gi- 
ir da su

MBHRB
_____________________________CB!č»gO, IŲ • t'anedėl s, Gegužes-May 19,

rikalų įstaigoms, šiuo, ką da
rančios, o gal jos skolina tik to
dėl, kad neteisingai yra infor
muojamos arba nepaiso apie at
gavimą bei nęatgaviiną tų ma
žų sumų, kurias jos skolina.

Prileiskime, kad ‘ nepaisant 
prastų garantijų iš skolintojų 
pusės, visgi pasiseka gaut pini
gų ir maisto Lietuvos šelpimui. 
Nėra abejonės, šelpimas reika
lingas ir turėtume džiaugties, 
kac| bilų kokiu budu gauname 
turto Lietuvos žmonių šelpi-’ 
niui. Bet yra svarbu, kas tą pa
šalpą gaus. “Draugas” tyčia ar 
netyčia prasitaria, kad bus re
miama Lietuvos kariuomenė, o 
nuo jos liksią ir civiliams gy
ventojams. Lietuvos armija, 
kiek yra apie ją žinoma, yra 
niekinga, t. y. menka ir ji yra 
partijinė — ginanti klerikalų ir 
tautininkų pozicijas. Ji muša 
netik lenkus ir Rusijos bolševi
kus, o ir savus socialistus; ku-

Socialistų kalbėtojas, pasisa
ką, kad jis pilnai suprantąs 
tą atsakomybę* kurią aut savęs 
imąp, nurodė* kad. per keletą 
praeitų mėnesių bolševikų 

’džia kvietus talkininkus t alky- 
ties. Spalių menesyje, lapkri* 
tyj ir gruodyj sovietai skelbė, 
kad jie norį daryt laiką. Jie pra
šą aliantų atšaukti savo, kariuo
menes, nuimti blokadą ir atsių
sti, savo ekspertus dideliems Bu- 
sijos turtams tverti, Francuos 
valdžia negalinti sakyti, kad tie 
pusiulymai buvę ne rimti. Ir ko
dėl ji atsisakius tatai padaryti?

Po to jis užsiminė, kad.su ru
sų, kareiviais, kurie dar tebėra 
Fnancijoj, kai-kurie komanduo- 
tojai labai bjauriai elgiasi; ypa-

font. nurodė į generolą Brulard,

£

Kaip Lietuvos, taip Amerikos 
lietuviški klerikalai ir tautinin
kai neatsidžiaugia savo pasise
kimu išgitut
iš buržuazinių valstybių Lietu
vos šelpimui. Tiesa, šitie jų 
milionai gali but tik pasigyri
mas, bet gali bot ir 
jiė “išmeldė” juos, 
riasi turį “valdžią”
“prezidentu,” jic’giriasi turį ar
miją, kuri sumušianti bolševi
kus, vokiečius ir lenkus, jeigu f f

tik talkininkai renis ir leis mušt, 
jie turi biurus.Jr komitetus, ku
rie informuoja svetimų šalių 
valdžias apie Lietuvą taip, kaip 
buk naudinga tautininkų ir kle
rikalų politikai. Nors ne labai 
senai klerikalai jieškojo Lietu
vai karaliaus vokiško kraujo,

tautininkų šulai rėkavo vivat už 
kaizerio suteiktą Lietuvai nepri- 
gulmybės” ir jų plauko įmonės 
darė dokumentus — sutartis su 
kaizerio valdininkais, bet dabar 
ir tautininkai ir klerikalai gieda 
himnus talkininkams, išgavo- 
paliuosavinią nuo vertimo į an
glų kalbą jų laikraštius Ameri-

net korespondencijas, jeigu jo
se politika kliudoma — taip sa-

straipsnius apie

“dėduką” Šamą, “gerąjį 
ir tt. ir suprasite, kad tie 
nes taisosi prie Dėdės

zmo-

daro įvairius prisižadėjiinus, 
kad tik gaut pinigų. Teisingam 
žmogui ir geram reikalui nėra 
reikalo, kaip žmonės sako, 
šunvuodegiaut. Iš netolimos 
praeities ims žinomd, kad lie 
žmonės, kurie taip lojaliais sta
tosi dabar, nebuvo tokiais, Jie 
dabar gvrinasi visiems, kur tik 
mulo galybę, kad ja pasinaudo* 
jaut atsiekus savo tikslus. Ar 
jie sugrąžins tuos pinigus, ku
riuos dabar išgauna iš svetimų 
šalių, tai yra didelis klausimas. 
Greičiausiai ne. Kad tik neiš
eitų taip, kaip su caro skolom. 
Juk jokios gvurantijos jie negu
li duoti skolinfojums nuo Lie-/ 
t u vos, nes da jos gyventojam^ 
nebuvo leista nuspręsti savo li
kimo. Gal jie nenorės but ne
prigulminga valstybe ir prisir 
dės prie Busijos ar kitos šalies.

1 
g®

įį<‘‘
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Jeigu paskolinti pinigai bus su
vartoti ne kariuomenei, ne ka
rės vedimui, ne politikos tiks
lams, o gyventojų šelpimui, 
prieš tai mes nieko neturime. 
Tik va kįla klausimas: kokius 
prisižadėjiinus duodami tauti
ninkai ir klerikalai gauna pa
skolos? Mes girdėjome iš patik- 
rintinę šaltinių, kad skelbimas, 
jog j Lietuvą, grįžti tautininkai 
ir klerikalai leis, tik žmones, ku
riems jie išduos leidimų, yra ne 
be pamato. Jie buk tikrina ir 
svetimų šalių sferose, kad jie 
lai darysią ir padarysią. Žino
ma, jeigu jie leidžiasi ant tokių 
pasižadėjimų ir gal daro da ir 
didesnių tikrinimų, tuomet ne
sunku jiems išvylioti pinigų iš 
tų, kurie yra įgązdinti bolševiz
mu. Bet kad jų leidimo ir ne
leidimo grįžti į Lietuvą sumany
mas ir kiti tikslai nueis niekais, 
mes permatom tai iškalno ir 
progai pasitaikius pakalbėsime 
apie tai kitu sykiu.

privertus tuos rusų kareivius 
stoti į generolo Dcnikino armir 
,IQ I —

Užėmęs tribuhą deputatas La- 
lont taipjau kritikavo aliantų 
politiką link Busi jos. Jis aštriai 
atakavo generolus Denikiną, 
lU’asnovą ir Kolčaką, Jis už- 
reiške, kad kur til< aliantai įkėlę 
savo koją, ten bolševizmas la
biau sustiprėjęs. Nuo laiko, 
kaip p. Kibol išsireiškęs apie ca
rą kaipo apie “musų’ talkinin
ką ryto”, kurs betgi ,1915 metais 
talkininkus išdavęs, aliantai vis 
dar užsimerkę ir nenorį matyt, 
kad revoliucine Busija beveli
janti būt bolševikiška ne katf 
cariška.

sveikos vaidentuvės “produk-į 
tus” ir pięstu stoja, kada kas 
nors prasitaria apie jo nudnrde- , 
Ijimą. [jų pačių išrastas termi- 

val- nas} į anarchizmo ir aidobliz- 
nio pelkes. O- Čia pasirodo, kad 
jo paties bute “didžiuma... nuro
dinėjo, jog1 socialistams politi- 
kinis veikimas nereikalingas ir, 
net blėdingas,” nes jis migdąs < 
darbininkų sąmonę!

Tuos “kairiuosius” kliedėto- 
jus tas “laikraštis” vadina savo 
draugais kursto juos daryti 
Sąjungoj savo pilies pogromus, 
griauna ir dtrgia visa lai, ką so- 
socialistai per eiles melų sutvė
rė ir — sako, kad visa lai yra da
roma “vardan socializmo!” Bet 
kam čia slėplies? Juk žmones, 
ar šiaip ar taip, mato, kad jisai 
niekuo nesiskiria nuo tų, kurie 
dabar atvirai pasisakė, kad soci
alistų partijos, kuri pirmoj vie
toj yra politiška partija, jie ne
pripažįsta. Net blėdinga skai-
to.

Je, jie dar turi “sukairėti.” 
Dabartinis jų “kairumas” yra 
falšyvaš, veidmainingas.

Mes, mokslinio socializmo pa
sekėjai, jau senai sakėme, kad 
tasai krašlutiniųjų elementų 
“kairumas” yra tik nuduotas 
atžagarei v urnas; Ateis laikas, 
kada šitą tiesą praregės ir tos 
lietuvių darbininkų minios, ku
rias tuo tarpu dumia tie “kairio-

— Socialistas.

Skaitytoju Baisai
Revu Rėvai

i Už išreikštas Štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Dar tik “kaiiėja.

Visuotinųjų Amerikos lietu
vių seimų. gadynė praėjo.

Paskutinysis jų buvo palai
dotas pirmutinėmis spalių me
nesio, 1919, dienomis, Brook ly
no kapinėse. *

Tnir lransb»Hnn filrd v-ilh the p<»st- 
master arCKičSgo; UL WTtTT^r 
as reųpired by tilc act of Oet. 6,1917

Fcancijos depuiaty bute.

Mėginimas padaryt visuotiną 
seimą praeitų metų pavasary] 
davė tik lokių rezultatų, kad 

mėnesyj suvažiavusius

Socialistą atstovai reikalauja 
paaiškinimo* dėl valdžios* 
politikos link Rusijos.

Paryžius. —j Andais beveik iš 
tisas deputatų buto posėdis bu
vo pašvęstas dviejų socialistų 
deputatų, Marcelio Cachino ir 
Ernesto Lalonto, kalboms. Sa
vo kalbose j uodu reikalavo, kad. 
užsienio, dalykų ininistcris, Stc- 
phen Pichon, paaiškintų* kokie 
yra aliantų ir Francijos politi
kos santykiai ypatingai su Busi
ja ir bolševikais.

Abudu deputatu laikosi nuo
monės, kad Erancijos valdžia 
visai nesuvokianti Busijos revo
liucijos rcikšiųės, ir kad jos po
litika* esanti priešinga tikriau- 
siems Francijos ir demokrati
jos interesą m s.

Cachinas nereiškė, kad jis 
griežtai nepritariąs ųč jokiai in- 
torvencijai (įsimaišymui) Rusi
joj nei Archangele, nei Ode
soj, nei Ukrainoj. Jis nurodė, 
kad bolševikų armija esanti la
bai stipri ir kad franeuzų karei
viai esą visados, didesniame pa- 
vojuje, o tode| jis reikalaująs, 
kad jie urnai butų iš ten ištrau
kti, T'ic vyrai, tie laisves ginė
jai — sakė jis — buvo prašomi 
kovoti su revoliuciuomis idėjo
mis po penkis] frankus dienoje, 
o betgi, nežiūrint tokios pagun
dos, voluntierių (laisvanorių) 
neatsiranda: o.tasai faktas iš- 
tikro darąs šaliai garbes.

Kalbėtojas nuo deputatų buto 
tribūnos graudeno. Franci j o* 
jaunus vynus nestoti į pono Pir 

ŽOr

Lietuvių Socialistų Sąjunga, 
dar nekairi. Dar reikalinga 
žengti vieną žingsnį — atmesti 
politikinį veikimą. Tada tai ji kovo
bu#-“kairi,” taip ‘“kairi,” kaip New 
kad anarchistai ir aidoblistai.

Tai nėra joks prasimanymas, 
nė šmeižimas, lai musų “kai
riųjų” nuomonė, ir ne bet kor 
kių» pačių “tikrųjų” o ten, iš 
“rytų.” >Krašt ulinių jų Brook ly
no kJicdėlojų organas praneša, 
kad gegužes G dieną, ten turė
jęs įvykti 19-los kuopos susi
rinkimas. Bet kad kuopos val
dyba. neatsilankė [jei apie tos 
ikuopos veiklumą spręsti sulig 
to kaip “veikli” yna jos valdy
ba, tai...] tai nutarta “atidaryt 
diskusijas.” Diskusuota... “kaip

rikalų delegatus kunigas Fabi
jonas ir broliai;, pašventino, pa
mokė poterių ir liepę namo va
žiuoti. .

r

visiioliną sei 
dar menkesni..

Gal jie jvykdins tokią revo
liuciją pas save, kad dabartinei 
samozvaiicų “valdžiai” nebus 
ten vit tos ir šalis neatsakys už 
jos (tos “viddžios”) darbus, nes 
ta “valdžia” ir kitos įstnigos, kft- t 
rios giriasi atstovaujančios vi-

Lietuvos gyventojus bri eliono- armiją, o. tiems jo 
visus lietuvius, sužiniai ir/lžiams karštais aplodismentais 

pritarė, visti dępulaių buto kair
Anglijos ir kitu šalių valdžios, rioji pusė, o kiti deputatai irgi 
kurtos skolina tautininkų ir kle- neprotestavo.

nois 1___ ______________ _ __
tiksliai meluoja. Gal Amerikos, J

linciją.” Na, ir kasgi išėjo? 
“Surasta,” luid. “priartinimui” 
socialės revoliucijos reikalinga 
'atmest, politikinį: veikimį! Tegul, 
kalba pats krašlutiniųjų orga
nas. (Jis sako:

| ‘‘Bediskusuojant tuoj pasine 
■dė dvi nuomonės. Didžiuma di- 
skusantų nurodinėjo, jog sočia-,, 
illatams politinis veikimas visiš
kai nereikalingas ir net BLE- 
;DINGA>S, nes, girdi, per politi- 
!nį veikimą tik darbininkų są- 
monč migdoma,, o kad taip yra, 
tai prirodinėjo, kaipo pavyzdį. 
Vokieti jos socialdemokratus, 
kurie per desūlkus.melų polilišt 
jkai vaike, o kas atsiliko?”
1 Ir toliau:

“Kad priartinti socialę revo
liuciją, tai reikia organizuoti 
darbininkus į .propioninę [o ko
dėl nesakyt stačiai: “One Big 
Union?” — Soc.j uniją’’ ir lt.

SvarJicsniuosius žodžius asai 
pabraukiau, idant aiškiau paro
džius tai; kas, pasak “tikrų kai
riųjų/’ reikalinga padaryti, kad 
Sąjunga liklųi tikrai “kairia.”) 
Tuolabiau' tai reikalinga įsidė- 
mėtįi lodei, kad minėtasai “laik
raštis” jau senai skk'idžia viso
kių melų ir stačiai kursto są- 
jungiecius prieš jo paties “išra?1 
sius” socialburžujus,, “social- 
išdavikus” bei kitokius jo nc-

IV zultatai
Socialistai, o su jais visa pro

gresyvioji iieutv.ių visuomenės 
dalis visai nemato reikalo sek 
mauti su konservatoriais ir at
žagareiviais, sų kuriais jie 
gal nieko bendra turėt.

Klerikalai gi, nors iš I 
buvo pakilę, dabar netik at
sisako seiman važiuot, bet per 
saxvo organus veda atkaklią, 
seimui priešingą, agitaciją.

ne-

O betgi seimus busiąs.
Busiąs Chicados mieste, bir-

Šaukia jį tautininkų lyderiai

kad iš to seimo kas išeitų.
Jų susirūpinimas didelis.
Bei, žingsnį žengus, nesinori

t
— Kaip bus, taip 

ir seimą šaukia.

Anaiptol ne visuotinas Ame- 
rikos lietuvių seimas.

Patįs seimo šaukėjai neturi 
pretenzijos vadinti jį visuoti
nu.

Jie vac'hui’jį “Amerikos lie
tuvių seimu” — nors butų daug 
gpriun, kad jie be jokio four-

Kazimieras Gugis

i

1919

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija Now Yorko

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasekmingai vykdo šių reikalų atlikimą:
1) Atstatyti Lietuvą ekonominiai, suda
rant didelį kapitalą pramonės (išdlcby- 
stės) ii pirklybos (biznio) varymui Lie
tuvoje.
2) Padaryti Lietuvą Neprigulminga nuo 
svetimų išnaudotojų, paimant visą da
lies pirklybą ir pramonę į lietuvių ran
kas. «
3) Pakelti Lietuvoje Abelną Gerovę 

steigiant fabrikus, dirbtuves, laivų kom 
pa ui jas ir tt.
1) Pagerinti Lietuvių Gyvenimą organi 
zuojanl juos į pirklybos draugijas, su
randant gerus uždarbius, palengvinant 
įgijimą ūkės įrankių, mašinų, gyvulių, 
javų ir lt.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant $1,0(10,000, veikia sulyg valdžios už- 
tvirlųilo čarterio ir po valdžios priežiūra, bendrovės šorai (akcijos) kaštuoja po 
$10 ir parsiduoda nemažiau penkių Šerų vienam žmogui. L. A. Bendrovės pelnas 
išdalinamas visiems šėrininkams, iš ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indėlų 
pinigų. Prie L. A. Bendrovės galima pri gulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrovė 
steigia savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

Visi Dėkitės Prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 — 5th Avenue, New York, N. Y.

Lietuvos Atstatymo Bendrove rūpina
si lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Banką su užrubeži- 
nių Beikalų (Foreign E&liangc) Sky
riumi pinigų mainymui, siuntinėjimui, 
laivakorčių pardavinėjimui ir tt.
2) Organizuoja Keleivių Namą aprūpi
nimui keliaujančių į Lietuvą ir į kitas 
šalis.

3) Padaro ir paliudija rejentalius doku
mentus, pirkimo-pardavimo aktbs, da
lių išjieškojimus, įgaliojimus (davicr- 
nastis), išgauna dokumentams konsu
lo paliudijimus ir tt.

I

t

i

filis*:; avimo sakytų atvirai:
Amerikos lautiniiikij seimas.

Nes jis tik toks ir tebus,
— Pabraiža.

Užeikite pas Mirauską.
Naujoji Naujienų stotis, p 

J. Mirausko kmuluvėje po num

žiau paranki viela praeiviams. 
Naujienas nusipirkti, kaip kad 
ir pas p. M. J. Damijonaitį.

MILŽINIŠKOS n

Prakalbos
KAREIVIO

Rengia P.P.D.U. 604 kpv
Utarninke, Geg. 20 d.- 1919 

BLINSTRUPO SVETAINĖJ
4501 Hermitage Avė.

Draugai, dadbininkai ir darbi
ninkės, šiose prakalbose kalbės 
drg. A. AUDIMUS, buvęs “Darbi 
ninku .Balso” redaktorius, ką

ką patyręs Lietuvoj, l’i 
Franci joj ir kitose šalyse, 
ten dabar žmones gyvena.

Užprašo KOMITETAS

Rugšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

parūpinti pirklyba iš/musų 
naujos, modemiškos ir sani
tariškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

Rūgščios Smetonos 
Produktai

Su arba be sviesto riebumų, už 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefonuokilc.

Lavvndale 255.
GUD FUD DAIRA PRODUCT 

CO
2721 W. L2th St

VIDURIŲ NERVIŠKUMAS PA
GREITINA SENATVE.

Kaip apvalyti kūnų nuo kenksmin
gų nuodų ir toksinų

“Jus galite rasti vidurių nevirški
nimu pagrinde daugelio sunkiu li
gų. Nevirškinimas pagimdė daugiau 
kentėjimo, negu kokia nors kita li
ga,” nesenai pasakė gaisus gydyto
jas. “Ne vien tai”, tęsė jis, “bet ji 
tikrai pagreitina senatvę ir atneša 
ankstyvą mirtį.”

Neleiskite, kad skilvio nevirškini
mas padarytų jus senesniu, negu iš
tiktųjų esate, 'tam nėra reikalo. 

Jus nelc’d.aate užtrinoins ant kojų 
apveikti jus —jus išpjaunąt jas, jus 
gydot jas — iki jos nepranyksta. Tad 
kodėl negydyti skilvio nevirškni- 

mo. kuris yra daug svarbesnis, y- 
pač atsižvelgiant i tą lakią, kad nuo 
jo priguli visa jūsų sveikata. Visi pil 
no keblumai paprastai paeina nuo 
chroniško neviršk.ii'iimo, todėl i.š- 
sigelbėk nuo šių kdblumų vartoda
mas gerą kūno valytoją.

• •Keista, kaip daUg žm<whp'neno
ri klausti draugiško persergėjimo. 
Kiek vdaug žmonių buvo klausiami 
jų gydytojų ar viduriai veikia gerai, 
ar ne. Vistiek jie nepaklauso drau
giško patarimo — vartoti gerą vidu
rių liuosuotoją — gerai išmankštin
ti ir nebus jokios priežasties kodėl 
jus neturėtumėt būti sveikais.

Pabandyk dėžutę laxcarino. Patė 
myk stebėtiną pagerėjimą, kokį jis 
suteiks. Jis pagelbės jums suvirš
kinti maistą, jis švelniai pagelbės 
jūsų vidurių veikimui. Nors tas tie
sa, kad jis labai švelniai veikia — 
jis tečiaus yra labai veikmingas.

žinoma, jus branginate sveikatą 
virš visko. I’ai yra vienas turtų, su 
kuriuo neturi būti apseinama nc- 
paisianėi^į. Darykite ką tik jus ga
lite, 'kad pagelbėjus molinai gamtai 
atlikti savo pareigas. Pabandykite dė 
žulę Laxcarin. Užsisakykit ją šian
dien ir jauskitės geriau ryto. — 
Lascarin Products Co., Dept. L-2, 
Pittsburgh, Pa. ( Apgar.)

Už $50.00 arba LAISVĖS 
vBONDSA

nupirksi Habai gražų, $200.00 vertžs 
Phonogršfą, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alala veltui. 
Mes taipgi turime ko- 
letz augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
Dile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.

Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir varlolą 'ik 8 savai- 

pacluosiiue už $325.

I
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Gerkite ir
Gyvenkite!

BĖRUOS ARBATA išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo virŠki- 

/nimo ir valo kraują. Tai yra pasek
mingas, švelnus ir malonus valymo 
būdas. Greitai prašalina visus už
kietėjimo atsitikimus, apsunkinimas 
kepenų, dispepsija, rūgštis viduriuo
se, Iriukšmr ir gaivos sukimąsi ir 
plčtnius nuo veido.

BURDOS Arbata yra labai bran
gintinu vaistu, gydymui peršalimui, 
kosuliui, karščio arba vidurių kata
ro. 

f

Kaina 25c. už vieną pakelį. Galima 
g^uti visose aptickose arba tiesiai

t

Burda Dr ug Co.
1363 N. Ashland Avė Chicago, UI

Dr. tt T. STRIKOLIS
Lietuviu 

Gydytoja* ir Chirurgai
I 1757 Wb 47 St. Chicago, HL

Ofiso Tel* Boulevard 160
Rcz Tel Seeley 420

Telephonc Pullman 452;
Dr.M.D. YAMPOLSKY
Pasilariipo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vąjfarc. 
10821 So* Michigan Avė.RpSELAND-CIUCAGO, 1LL

tos, kur; mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE L’žMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI.. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
.PRISIUNČIAMI' Už DYKA.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Ha r rišo n St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 rjto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

f
='«
• ’a £.
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KOSELAND-CHICAGO
Atidarė Lietuvišką Valgyklą ir 
nesvaiginančių gėrimų užeigą.

I /.kviečiame draugus ir drau
ges aLsilankyti. Atdara anksti 

nuo ryto iki vėlai vakare.
10822 So. Michigan Avė.

i i

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
l^ncdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie šių kainą prakaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED irl2-«a GATVtS

'■■i

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salia Su 
Telephone Central MM

Vakarai*
MII W, 22nd Street 

Telephone Central 6910

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir war 
savings stanips nuperka ui casb 
Erne! and Co., 740 W. Madison St., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras ąugštas, viri Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
S vai. NedOlionU* nuo !• iki 1.

4

Ofiso Tel. Yards 2544;

Hesidcn. Tel. Boulevard 5602

John W. SafpaliuS'M.D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 

10:30 ryla iki 12 dieną;

2 po piety iki 4 vai.;

7 iki 9 vai. vakare.

Nedėliotais neprimania

j

•!

i

3252 So. Ualbted St., Chicago, lik

Chicago.

Miesto Ofisas: 
i?’ N. Doarborn St. 

111143 Utlly Bldg.
Te j. Centrą! 4411

Veda visokius reikalus, kaip krindnatiškuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir paplavas.
Namų O f Inas:

>323 S. Halsted St.
Ant trečiu lubų

Tel. Drover 1310

kad.su


CHICAGOS
ŽINIOS

Lietuvi! Wim
ROSELAND

Hoffman Mokykla

Svarbi Pastaba

nč prisirengt- nėra
ir kitos

Telephone Yards HX4.

Vai

JUS V1SUOKuomet jus perkate Helmar jus užmirštate kiekybę 
met atmenate Quality Superb.

PRAŠO ILGESNIO LAIKO-
Kari- Dear, buvusia Chicagos 

automobilinių vagių vadas, ku
ris buvo nuteistas pakarti už už
mušimą šoferio Budtdpho Wol- 
fo, šeštadieny j prašė, kad jam 
dar butų duota daugjaus laiko. 

; Augštesnysis teismas turėjo 
IMinkratyti jo bylą birželio 2 d.; 
jjs prašo, kad tas butų padaryta 
•lytda liepos mėnesyj. s

35 So. Dearborn St 
(Krapas Monroe) .

300; Pro le tano—
Naujienas

Rcz. 933 S Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišku, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

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

Kas padaro Quality Superb Hclmar’e 
ko- tabako

Bridgeportas tai dvasios pe
no šaltinis. Laikraščių kiekvie
nos laidos parduodama: Mote
rų Balso ir Žarijos po 50 egzem
pliorių; Musų Tiesos...? Laisvės 

10; Keleivio 300; Dilgelių — 
150; Kardo 
150;^ o Naujienų 
skaito kiekvienas!

FR. Oi CARTER, M. D.
120 S. State, st.. 2ras augštas
* •Valandos: 9 iki 7. Nedėhlicniais

tyro Turkis 
švelniausias ir geriausias cigaretams tabakas.

Dr. LeoAwotin 
Gydytojas, Chlrargu, Akaieria 
1120 So. Halated SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ii 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; M va* 
karo. Tek Canal 4X87.

Tyras 
Turkiška 
Tabakas

Dr. G. F. Yates
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Praneša apie atidarymųOsavo 

naujo ofiso prie

—4722 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Paskutinėse^-tos kuopos Miš
raus Choro, repeticijos, gęg. 
13, dalyvavo gausus skaičius na
rių, ir visi turi novo lavinties. 
Choras-gal turės gero pasiseki- 
no.

Boom 1210 Bepublic Bldg.
209 So. State Street Chicago 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal nu

tarties.
Phone Harrison 7536

BARSIMO IŠTIRTI KŪDIKIO 
MIRTI

l’bniu A. HofTinau, 1546 N. 
'CampbeU Avė., kuri gulėjo, po 
kūdikiui Norvegų ligoninėj 1138 
N. Leavitt gat, penktadienyj 5 
•vai. rytu pažindžiusi, savo tri
jų dienų mergaitę padavė slau
gei, kaip ji manė, sveiką, Slau
gė git sako, kad1 ji paėmė mergai
tę nuo jos mirusią, jos nuomo
ne motinos užtroškintą, bežin- 
dant. Daktaras, kuris priėmė ku 
dikį, sakė, kad’ mergaitė buvus 
sveika. Šitaip kilus ginčams,. reir 

kėjo mergaitės mirtis ištarti.

(Seka aat 4-to pusi.)

Kadangi lietuvių čia ytin 
daug, tai quq senui čia prieis ben
gė įvairių lietuviškų biznių. Bet r k.

‘vieno ikišiol tai- stokavo— lie- 
’tuviškos valgylos. Pagalios tu
rime ir ją. Šiomis dienomis at
sidarė lietuviška valgykla, 10822 
Mjchigan Avė. Be lietuviškų 
pusryčių, pietų ir vakarienių jos 
lankytojai, sako, jog gausią ir 
šiaip? įvairių skanskonių — sal
dainių etc. —Korespondentas.

Dr. D. J. BAOOCtUS 
Uoiuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Residencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 141. 

Vai.: 9 ryto iki- 11 d.
2 po piety iki 4 
6 iki 9 vakare.

w -r VENGRIŠKŲ LIGŲ
Irt , SPECIALISTAS

South Side ofisas
1616 West 47 th SL, Chicago.

( Aptickoje)
Vai.: 4 po pietų iki 8 vai. vakare.

Phone Boulcvard 344.

Teko girdėt, kad p. Trainis 
rezignavęs iš 4-tos kuopos orga
nizatoriaus vietos. Mat, per
daug darbo: Žariją “redaguok”, 
r drukuok, ir dagi į stotis išne

šiok, o čia kaipo organizatoriui, 
reikia daug spyčių susirinki
muose sakyt 
kada. Sako dar, kad p. Trajnį 
manoma ir nuo atsakomojo re
daktoriaus vietos atstatyti. Bet 
tai butų nemalonus dalykas ir 
Žarijai ir p. Trainiui. Laikraš
tis netektų labai- augšto mokslo 
redaktoriaus ii»* publicisto ir di
deliu tįsio politiko, o patsai p<* 
nas Trainis, taip užgautas, gali 
ir vėl pas dimikratus nueiti.

— Gvaizdikas.

DR. M. HERZMAN 
1$ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą? 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, vy
lų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-ilay ir kitokiu? elektros prie
taisus,

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 1.0—12 pietų, 
6-8 vakarais. Telepbcne Canal 3110, 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8- e M'to, tiktai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS, 
aut Durų, Lentų, Rėm< ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 ui gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

MU-3039 & Halatad 8L, . Chicags, 111,

kus. Va!.*, nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4X17 
Boulevard 64X7.

VALANDOS . Nile 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: 6, iki 8 vakare 

Rezidėhcijos telefonas Weat 6126

D r. A. Montvid
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St„ Marshall Field Annez. 18 flioraa, Sulte 1827
Phone Central 3362. , Valandos: 10 iki 12 ryto

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Are., Chicags, 
Kampas 18-tos gatvės 

B'Jtoa luboi, virš Platt’o aptiekta 
TftmyUte i mano parašg 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
I v«L vakaro. Nedėlioję dm • 
vai ryto iki 12 valandai dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egsamianoja Dykai 

t Gyvenimą*, yra
\. lašėtas, kada pra 

nyksta regėjimą.

fcj AKIU 
EXPERTAS

■mMKK Aš esmi okulistas. 
Galiu išgydyti justi 

a,’ku prbinklii 
Sk akinius. Mokestis nc-

brangi.
10 metų paauksuoti, $4, $5, $6, 

$7, $8.
Tikro aukso, $5, $6, $7, $8, $9, $H);

21 metas prie State gatvės

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Vai. 9—11 a. m. 5—6. p. m. 
Nedaliomis 10—12 ai m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th St 
—4 p. m. Ned. pagal aut 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3336 W. 66th 8t
Phone Proapect 8585.

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali
mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir UJU* 
versi te lą* Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę* <

1537 North Robey Street. Arti Milvvaukee Avenue

, HADISON PRIE HALSTED STREET
^BLJRLLuESQCJE

“THE BOSTONIANS” KnMUn d« eyh 1:15—8:11 
su Frank. Finney ‘ Kainoo.Mcuki Tie.

Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.__________________

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Įg^MMrs.i.Mlchnl8wlcz 
■Baigusi Akušerijos ko 

|R^^|legijų; ilgai praktika- 
vusi Pennsylvanijos 

JHhospitalese ir 1’aRek- 
TmB mingai patarnauji 
<'gimdymo. Duodu 

^■rodų visokiose ligose 
(^^Hmoterims ir mergi-

■ j>4ĮĮnoms.
I - -' 3113 So Halsted Str

(Ant antrų lulh))
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėli, vak

BRLDGEPORT
■ Apie dį ir apie tą.

Gegužės. 15 dieną buvo tautk- 
ninku susirinkimas Mildos, sve
tainėje. Apie oratorių kalbas 
galima pasakyti, kad. tai buvo 
“kalbos be gajo,” kaip ana juo- 
kažaislė “Daina be galo:” — Sei 
mas — lietuviai — prakeiktos 
partijos vėl iš pradžių, ir 
vėl išpradžių. O niekas nesikli- 
juojtt, niekas neišeina. Kalbė
tojų net penki ir publikos tiek, 
kiek ant vienos rankos pirštų.

4 Telephone Yat dr S032 u « • Ki Al iHDt VI I

Dr. M. Stupnicki 
31GS S. Morgan st. Chicago

DAKTARAS W. M. LAWH0N 
ĮŽYMUS SPECIALISTAS

Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise
35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 307

Aš esmi speciali** 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučių

Vyrišką Drapan y Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, verti nuo 
\$30 iki $50 dabar parsiduoda po 

^15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
<$$15 ir 25 dolerius

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių, •'

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai nrnžai vartoti siutai ir over 
kolai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augŠČiau. Kelnės nuo $1.50 i- 
ki $4,50. Vaikiruuus siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

j^tdara kasdien, nedCliorrtis ir va
karais

S. GORDON
1415 So Halsted St Chicago, III 10 iki 12

Kuomet jus perkate “pundeli” men
kesnių cigaretų, kiekybė jus apgauna 
-— jus užmirštate kokybę!

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug nie? 
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių, yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritašau akinius teisingai............ ......................
Pasitarimas nemokanias.

W. M. LA WHON, M. D.
Kambarys 307. z*yg •

VALANDOS 9 iki 8 (.hįrnflfO 
Nedčliomis 10 iki 1.

Išdirbėjai aukščiausios rųšies turkis 
kų ir egiptiškų cigaretė svietu.

DR. DONOHOE, Specialistas
r . , . -n Vėliausios Europięjiškos

metodoe.
Jei jys turite kokia viduriy ligsl, kepeny, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skųpos. se- 
nas *riz<las» JHistojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėjusių ligų, kurios juins^TČilš- 
gydė, ATEIKITE PAS MANE. ą

Duodu patarimus ir išegzaminuoju.\

C. T. DONOHOE, M. D»"
Wset Randolph St., kampas Dearborn. 

Valandos: 9 rjdo iki 8 vai. vakare. Nedalio
mis 10 ryto iįki 1 vai. dienų,

iinmiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiini-uIHIIIIIIIIHIIItlilIlIilIlHIIIIIUIIIIIIIIIIIĮImuilini



CHICAGOJE

“LIETUVIŲ VAKARAS” 
AUDITORIUM, 

Nedėlioję, BIRŽELIO 8 d., 
7:30 valandą vakare

Prasidės 9 vai. ryto.
SEIMO SESIJOS 

MORRISON KOTELYJE 
BIRŽELIO 9,10 ir 11 d.

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON KOTELYJE 

Utarninke, BIRŽELIO 10 d.
8 valandą vakare.

Kas Norite LIETUVAI NEPHIBULMYBĖS, Lai Neapleidžia SEIMO
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

šešitadienyj koronierius, ištyręs, 
rado, kad kūdikis miręs savo 
mirtimi nuo širdies ligos; josios

EGZAMENAI PACTO 
TARNYSTEI.

Cbictfgos pačias reikalingas
daug tarnautojų:
klerkų ir lt. Bet aplikantai tu
ri išlaikyti tam tikrus civil-ser-

laiškanešiu

kiant.

SU£M£ ĮTARIAMUS BANKO 
PLĖŠIKUS.

Leitenantas Loftus ir įeit, J. 
Nuughton vakar suėmė penkis 
vyrus biliardinėje prie 63 gt., ti- 
kėdaniiešM kad tai bus tie patįs, 
kurie užVfkar Doltone apiplėšė 
bankų ar $64,()0(K bet banko

jų. Policija vienok mano, kad 
suimtieji tą bankų apiplėšė.

BAGOČIUS PRIBUNA
CHICAGON

metikes, laiškų rašymo, kaligra
fijos, kopijavimo iš kilų raštų,- 
ir adresų skaitymo, Aplikantai 
tifri būt ne mažiau kaip IX me
lų ir nedaugiau kaip 45 metų 
amžaus; turi būt ne žemesni 
kaip 5 pėdų ir 1 colių basonus, 
ir sverti nemažiau kaip 125 sva
rus. Moterims aplikantėms to
kių reikalavimų dėl ūgio ir sva
rumo nestatoma. Algos moka
ma nuo $1000 iki $1500 me
tams.

Egzaminai esti kas panedėlis, 
9 vai. ryto, Fcderaliuose rūmuo
se (vyriausias paČtas*, 13-tame 
augšte. Del* artesnių informaci-

PIENININKŲ STREIKAS 
SIBAIGE.

PA-

ston, Mass., vienas^ įžymiausių 
lietuvių kalbėtojų Amerikoj, at
važiuoja Cbicagon.v

Adv. F. J. Bagocių kviečia į

pirmos prakalbos bus L. I 
rengiamam Kardo vakare 
25 d., Meldažio svetainėj.

Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimų?

Jeigu taip n- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
GON, Optome- 
tristą, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St.. 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. D- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėtn. ir Nedėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dien$bSubat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 \V. 16th St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutartį. Tpl. 
Didysis ofišas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisą*

Chicago, III 
SPECIALISTAS

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Liga 

OFISO VALANDOS
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 j»o 
pietų i^ nuo 6—8 vakare. Ne- 

dėliomh nuo 9—2 popiet

Telephone Bo u Ieva r d 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 rvtn

3303 S Morgan St. Chlrniro D»

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

šeštadienio rytnietyj pieniniu 
kai vėl pradėjo pienų vežioti. 
Tilojaus po vidunakčiui arkli
niai pienininkų vežimai pradė
jo dardėti |>o būstines apiclin- 

•kes, o' didžiuliai aplamoji pris
tatymo trokai dundėjo po vidu- 
miesčio apielinkes.

Pieno kompanijos išpildė vi-1 
į sus pieno išvežiotojų reikalavi- 
! mus. Jos apsiėmė mokėti išve- 
žiolojams po $35 j savaitę ir ko-1 
mišina, bet teisimlamosi šituo 
algų pakėlimu jos dabar ims iš 
vartotojų po 1 t centų už kvortų 
pieno.

Šitaipos kompanijoms parsi
eis išmokėti algoiųis daugiau 
negu jos mokėjo p i r m i a u 

i 1><>
tę, o imdamos viršaus po 1 cen
tų nuo kvortos turės įplaukų 
(langiaus $70,000 į savaitę. Ki
taip sakant pieno kompanijos 
užmokės išvežiotojams padidin
tų algų iš vartotojų kišenių ir už

$25,200.00 savai.

(o paties vartotojų kišeniaus 
dauginus kaip antrų tiek.

šitaip dalykams stovint, žino
ma, nužiūrėjimas puola ant pie
no kompanijų, kad jos pačios 
pridėjo savo pirštų prie šito iš
vežiotųjų straiko sukėlimo ir da
bar iš jų reikalaujama pasiteisi
nimo — Kode,! jos taip greitai 
pasidavė išvežiotojams.

Kompanijos, žinomh, teisina
si ir, kaip matyt, turi savo pasi
teisinimams pamatų. Jos sako, 
kad jos pasidavė dėlto, kad pie
no išvežiotųjų unija’ buvo pers- 
lipri joms kovoti su ja. Belo, įe
ito išvežiotojų unija, pritarda
ma pieno išvežiotojams, palio
vė vežti leda pieno kompanijo
ms, o Standard Oil kompanijos 
darbininkai atsisakė parūpinti 
gazolinų jų trekams. Antgalo 
Liberty pieno kompanija, kuri 
nepriklausė prite pieno kompa
nijų susivienijimo, pradėjo ali-

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MH.WAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir tWood Sta.

minėli kostumierius susivie
nijusių kompanijų. Taigi kom
panijų padėjimas buvo sunkus 
ir tamsiai atrodė, jos, girdi dar 
gal butų besilaikiusios, jei val
džios atstovas iš VVasbingtono 
Fcick nebūtų pataręs joms tai
kytis.
'Ir taip jos susitaikė, manyda

mos !
damų ant jų, sukrauti ant visuo
menes, pakeliant kainų pienui.

Bet sveikatos komisininkas 
Bobertson nesutinka su tokiu 
pieno kompanijų nutarimu ir 
žada užvesti kovų prieš jas, įs
teigiant tris pieno pasteurizavi- 
mo stotis: vienų vakarinėj, kitų 
šiaurinėj ir trečių pietinėj mies
to dalyse. Jis tiki, kad perkant 
pienų nuo pieno gamintojų po 
6 centus kvorta, miestas galė
siąs pardavinėti po 11 centų kvo
rtų už pinigus ir be pristatymo. 
Šiltam savo sumanymui jis ma- Chicago, III. 
no pavartoti apleistąsias polici- 
jos stotis. įsteigimas šitų pašte- ____‘ ~

. . . v. • • I\r.inin mvh> Mirriiuiiiurizavimo stočių su visomis rei- stiRAP IRON CO. 1069 
kalingomis mašinomis ir visa- st., Chicago. 
kuo atsieitų apie $75,000.

Miesto advokatas Ettelson sat 
ko, kad šitas sveikatos komisi- 
ninko sumanymas netik yra ga
limas, bet ir teisėtas.

JIEŠKO DARBO REIKIA DARBININKŲ
NORIU mokytis už bučeri arba už 

pardavėją į departamentinę sankro
vą. Turiu 6 mėnulių patyrimą prie 
“studijos darbo”.\ Dirbsiu už pigiai.

A B C
1739 So. Halsted St.. . Chicago.

REIKALINGA darbininkų dirbti 
ant farmų, lietuviškoj kolonijoj, ku
rie norite gražiai gyventi, ant švie
žio oro, vasaros laiku, greitai atsi
šaukite pas 
Liberty Land^and Investment Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA TĖVŲ

sunkenybę išvežiotųjų <lc^ fe’pet’^jaįtką’.

ATSAKANTI familija, kuri neturi 
vaikų gali gauti už savo 2 metų iner 

’. Atsišaukite. per laiškų

M. GIRSKIS
2331 ListtĄ Avė.. Chicago

A

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LANI) & INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKALINGA šeimynų dirbti ant 
cukrinių burokų farmų Michigane, 
geros mokestis, darbas laike žiemos 
dirbtuvėje, dykai kelias, dykai per- 
kraustymas jūsų rakandų, dykai na
mas ir daržas. Mokame $24 už ak
rą. Atsišaukite pėtnyčioje, suimto
je ir nedėlioję, nuo 8 ryto iki 7 vai. 
vakare. Išsiuntimas sekanlš utar- 
Ininką Gegužio 20 d., Mr. ERANK 
PALLA, 809 \Vest North Avenue, 
arti Halsted St. Chicago.

COLUMBIA SUGAR CO., 
Bay City, Michigan.

Reikalinga motelis prižiūrėjimui 
kūdikio metų ir pusės, kambarys ir 
valgis, taipgi ir primokėsiu. Malo
nėkite atsišaukti arba kurie jau
čiate kur galiniu gauti tokia motrį 
praneškite greitai.

KRAKAUSKAS
3051 So. Papler Avė. Chicago, III.

REIKALINGA langų plovėjų, gera 
mokestis, pastovus darbas. Atsišau- 

1 kitę, 62 W. \VashingtiTrr*SC Room 2,

$6,500 Už PRARADIMĄ 
BALSO.

Vakar augštutininmc teisėjo 
Jos B. David teisine posėdinin-J 
kai išnešė nusprendimų $6,500 
nuostolių naudai p-lės Dell D. 
Nichols, kuri skundė drų D. A. 
K. Steele už $50,000 nuostolių.

I)r. Steele 1897 metais pada
rė operacijų p-lei Nichols ir po 
tos operacijos ji nužudė balsų 
ir serga. Ji būro giesmininkė 
ir balso lavintoje

PRANEŠIMAS
Dr. M L BOZINZH. 

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Milwau_ 
kee Avet, kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus 

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Hayhiarket 

5282.

Pranešimai
Waterbury, Conn. — Lietuvių So 

eialistų kuopos susirinkimas įvyks 
nedalioj gegužės 25 d. 10 vai. ry
to, 103 Green St. Norinti istot į 
kuopų prašom ateit ir prisa rašyt.

Org. P. Plečkaitis.

\ P. P. D. U. 604 kp. rengia pa
kalbus utarninke, geg. 20 d. Blinštru- 
po svet., 4501 Hermitage Avė. Kalbės 
A. Audrius ir K. J. Geležėje. Pradžia 
7 vai. vakare. Užprašo Komitetas.

LSS. 4 kp. mišri/us choro repeticb 
ja įvyks geg. 20 d./kaip 7:30 vai. vak. 
Mark \Vbite. S. didžiojoj svet. Visi 
dainininkai malohėkite atvykti pažy 
mėtų laiku. — Organizatorius.

ASMENŲ JIE*R(MIMA1
Pajieškau pusseseres O. Žiobikai- 

tės, Kauno gub., Telšių pav.p Salan
tų par. Gyveno So. Omahos mies
te. Meldžiu atsišaukti

P. PREBIS
11257 Michigan Avė., Chicago/<11.

PA.TTEŠKAU savo sesers Liudvi
kos Birgiliutės, nueina iš Kauno gub. 
Heseiniu nav.. Naivokų kaimo. Taip
gi draugės Mavdelenos Blažiutės iš 
Palšiu kaimo. Liudvika tfyveųo Pitt 
sburgh. Pa., Magdelena Blažiutė gir
dėjau, kad apsivedus ir gyvena Broo- 
klyn, N. Y. Jos pačios, ar kas žino
te. meldžiu ^eariiešti.

JONAS
Train
Jardo

RTRGTLAS HOSPITAL 
No. 4. VValdo Avė., 
p. R. R. Jerscv City 

N. J.

1
t' < . • ■ !

REIKIA gero sherman . CHERNIK
\V. Taylor

REIKALINGA rakandų nudirbėjų 
ir kabinet dirbėjų. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

PHIUJP’S BROS, and WEIL 
825 West. 63rd St., Chirago.

REIKALINGI 2 prityrusi barzdas
kučiai. Gera mokstis, darbas pasto
vus.
2011 So. HalsUd St., Chicago.

REIKALINGAS vaikinas, kalban
tis lenkiškai,’ lietuvi>kai ir angliš
kai į daktaro ofisą už perkalbūtoją. 
Atsišaukite tuojaus

DR. RIECHARDT, 
3548 S. Halsted St., Chicago, II!.

REIKIA patyrusio bučerio. At
sišaukite tuoj' 10715 Michigan Avė. 
Roseland, III.

REIKALINGA’ moteris\ tvarkyti 
senas popierąs, popierų šapoje. Ge
ra užmokestis, arti Union \Ave.

CHICAGO WĄSTE PAPER CO. 
2215 Ford Avė.

THE IipUSE.of KUPPENHEIMER

Dirbėjai augščiausios rųšies 
/ Vyrų Drapanų

Reikalauja pamušų (Įirbėjų, ran
kovių siuvėju, viršutinių kalnierių 
dirbėjų ir pečių beisterių ant stock 
kautų. Geriausios darbo sąlygos, 44 
valandos į savaitę. Augščiausia mo
kestis. ši yra nauja dirbtuvė kur mes 
galime pasiūlyti jums pastovų dar
bą visą metą.

2133 SO. KEDZIE AVĖ.

DARBININKŲ I 
KRIAUČIŲ 

ŠAPĄ

•KELNIŲ IR BRUSLOTŲ 
ŠAPĄ

Abu departamentai yra 
padidinami. Yra vietos 
dėl operatorių ir rankų 
darbininkių visuose 
skyriuose. Nuolatinis 
darbas, 44 valandų sa
vaitė. taikus ir pusi 

virilaįkį.

THE ROYAL TAILORS 
731 So. Wiells St.

THE IIOUSE of KUPPENHEIMER

Dirbėjai augsčimisios
Vyrų Drapanų

beisterių, 
operuoto-

Reikalauja antrarahkių 
canvas beisterių, siuvėjų, 
jų. kišenių dirbėjų, brušerių, Muzi
kų siuvėjų. Darbo sąlygos yra ge
riausios. 44 vai. i savaitę Augščiausi 
mokestis, ši jtji nauja dirbtuvė kur 
mes galime jums pasiūlyti darbą ap
skritą metą.

•111 SO. SANGAMON ST.

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie stubos darbo. Atsišaukite 
1569 Clyborn Avė. kamp. Halsted st.

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prįe kostumersko darbo. Darbas nuo 
latinis. Atsišaukite į

F. DEGIMAS,
832 VVest 33r<! St., Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago, III.

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

•Coyne Bros.,
119 W. South Water St., Chicago,III

KAS NORITE turėt gerą gyveni
mą nusipirkite šią studiją arba pik- 
černę. Vėliausios mados įtaisymai 
Geroje kolionijoje. Netoli nuo 
Chicagos. Toje kolionijoje gyve
na virrš 25000 gyventojų. Apie 6 
mylios sųuore nėra tokio biznio. 
Geras oras. Priežastis pardavimo 
— savininkas eina į kitą biznį. Sa
vininko r ».’•(.•>< giminės pailso biz
nyje — turiu eiti pagelbėti. Atsi
šaukite į

KAZ. JAMONTAS.
1739 So. Halsted St., Chicago, III

PARSIDUODA pekarnė, mes esa
me du partneriai, todėl galite pirkti 
dalį arba visą. Biznis išdirbtas 
gerai, lietuviais apgyventoj vietoj, 
parsiduoda labai pigiai, priežastis 
pardavimo senatvė.

Atsišaukite 3548 Emerald Avė., 
Ųhicago, III.

PARSIDUODA Grosernė ir smul
kių valgomu daiktų krautuvė. Biz
nis gerai išdirbtas, parduosiu pi
giai iš priežasties kad einu į kitą 
biznį.

Atsišaukite 1633 S. Jcfferson St., 
Chicago, III.

PARANDAVOJIMUI Kirbai “Vik 
Irola” prie kurios yra 50 lietuviš
ku ir angliškų rekordų. Kainavo 
$250.00, parduosime prienama kaina 

K. V.
4414 S. California Avė.

Tel. McKinley 3968

NAMALŽEMĖ

STOCK’AI—ŠĖROS

MOKYKLOS

PARDAVIMUI namas ir 5 lotai. 
Bargenas. Atsišaukite į 5544 So. 
Hamilton Avė., Chicago. Tel. Pros 
pect 2479.

ARSI DUODA lotas geroje vietoje 
lel statymo namo. Parduosiu pi
giai, nes reikia pinigų.

VLADAS VILNIUS > 
3238 S. Halsted St., Chicago, Iii.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE&r

6205 So. Halsted st., 72407 W. Ma- 
dison, J850 N. Wella st.

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, d?l biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išnokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirminlnki
--------------

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii- 
ką patyrimą kuomet jus moaysitta

Elektra varomos mažino* musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialil-

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnieka. Perdėtinls
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewritin^*pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago III

Panedėlis, Gegužės-May 19, 1919

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

NEPRIGULMYBE
LIETUVOJE

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO grosernė ir bu- 

cernė 562 W. 18th St. Lietuvių Ir 
Lenku apgyventoj vieloj. Atsišauki
te: 562 W. 181h St., Chicago. III.

BARGENAS norintiems stoti į 
biznį. Parduodu bučernę ir groser- 
nę. Biznis eina lybai gerai. Iš
dirbta ant cash. Nėra knygučių. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vielos. Atsišau
kite šiuo adresu 254 West 51nt St.. 
Tel. Boulevard 4114.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu bleklnes lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Cbi- 
cagos. 1 kirbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

IJTHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shect Metai Worka
2106 W, 24th M Tel Canal 4802

PARSIDUODA beveik naujas au
tomobilius Dodge 5 sėdynėms, 191H 
m., vertas $1250, parsiduoda labai 
pigiai.

Atsišaukite tarpe 3—7 vai. vakare 
5437 So. Robey St., Chicpgo, III.

PARSIDUODA Automobilius su 5 
sėdynėms, gerame padėjime, 6 tai- 
rai, 2 tairai ir betrė, visai nauji, 
parduosiu už labai pigią kainą.

Adam \Vidzeis, Auto Ren. Shon 
3238 So. Halsted St., Chicago, III.

randai

PARSIDUODA 2025 Canalport Av. 
anf 2jų pagyvenimų ir basvmentas. 
mūrinis. 6 flatai labai pigiai 
$5200.

H C. ZUTERMEISTER & CO. 
2100 S. Halsted St.

ATIDUODAMA rendon 2 akrų 
trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržu. Renda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smili). Room 206, 219 So. 
Dearborn si., Chicago.

RAKANDAI

PARSIDUODA 3 pagyvenimų mū
rinis namas su garu šildomas, elek
tros šviesa su maudynėmis. Parsi
duoda už $3500; namas randasi ne
toli šv. Jurgio bažnyčios, kas norite 
tikro bargeno atsišaukite pas 

G. SUROMSKI
3346 So. Halsted St., Chicago.

TIKTAI ŠI MftNĖSI
Už $60 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios'setą, vartotą tiktai 30 
dienu, vertas -175. Mes esame pri
versti “taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setu vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNčIAME UŽ DYKA. Priimsime 
1 ibertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

FXTRA BARGLNAB.
$200 dubultų springsų Phonogra- 

fas, g.'iįlna visokius rekordus, par- 
■l''o;iti už J>55 su rekorda s ir dei
mantinę adata. Taipgi vėliausios 
mados i ol andus 5 kambariams, 
arba atskirai, puikus sekhčios se
tas, valgomojo kambario setas,, mie 
ganiojo kambario setas, davenporl, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 
bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 4 kanlbarių rakau 
dai Parsiduoda pigiai, lik vienus 
metus vartoti. Atsišaukite 

ANTANAS BALSUS
3213 Lime St., Imas floras

NAMALžEMe

Perkame ir Parduodame 
LIBERTY BONDS 

už cash
Be laukimo — Be atidėliojimo 

New York Markei Kainos.
Mokame pardavėjui priaugusį pel
ną už visus bondsus įki paskutinės 
dienos.

’ MARTENS and CO., 
125 \Vest Madison St, pirmas augšt.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, du metu kaip statytas, 4 farnP 
lijoms po 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer-, 

*tiei ir grosernei. Neša 12 proc. Sa-> kai pigią kainą, 
vininkas gyvena tame pačiame na
me nuo užpakalio žemai.

A. KASINSKAS, 
930 West 35th PI. Chicago. III.

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, Chicaįjo, III

PARSIDUODA septynių kambarių 
medinis namas, 8420 Kerfoot Ave

nue akmeninis fundamentas 
kar'tu oru šildomas, 50 pė
dų lotas, visi gatvės pataisymai ir 
apmokėta. Lietuvių ..apgyventa. 
Kaina $3200.

GEORGE J1RINKMAN 
7910 Halsted St. Chicago, 111.

..PARDAVIMUI 2 namai mit vieno 
loto. Vertas $5700.00. Parduodu už 
$4500.00 priežastis pardavimu bro
lis mirė, paliko didelę farmą. Turiu 
išvažiuoti ir per šias dvi savaiti turi 
būt parduota. Del platesnių žinių 
kreipkitės į J. Mikšis, 3826 Emerald 
Avė. Chicago, III.

PARSIDUODA 50X226 pėdas šiaur 
vakarinis kampas W. 42 ir So. Fran- 
ciscm Avė.. Atsišaukite

J. SHUBERT, 
2019 So. California Avo. Chicago.

Už cash, nėra agentų.
Aušros Mokykla.

3001 So. Halsted St.
Dabar turi šiuos skyrius:

1) Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos, 
3) Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tęsis visą vasarą, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty-

DIDŽIAUSIS BARGENAS PAS MUS
Turini visokios kainos namu: bran 

giu ir pigiu ant lengvu išmokėjimų 
Jeięu turi vieną šimtą ($100) dolerių 
ateik pas mus, mes jums parduosim

I farmą arba namą; mes už parodymą 
I nieko nerokuosime.

SIJROMSKI REAL ESTATE • rę ir žinovai savo dalyko. Mokestis 
3346 So Halsted St Chicago maža. Prisirašyti galima visada.




