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Spartakai bandė suimti Ebertą
Sulaiko maistą Vokietijai
Krasos cenzūra bus panaikinta

Foch liepia rengtis veržties j Vokietiją
SPARTAKAI BANDĖ SUIMTI 

EBERTĄ.

'cn-

spenduoti.
Jei ateis paliepimai veržties 

priekyn, amerikiečiai eis karinė
je formacijoje, prisirengę prie 
kiekvieno reikalo, su artilerija 
ir reikmenų traukiniais einant 
tuoj paskui infanterijų.

taikos sutartis.
Vyriausioji ekonominė tMryba 

šiandie nutarė, kad atnaujini
mas privatinių pirklybinių ry
šių su Vokietija laike blokados 
yra klausimu dvi kiekvienos ša
lies valdžių, bet kiekviena šalis 
turi pranešti kitoms kokių žin-

Duos maistą Austrijai.

Taryba taipgi padarė priren
giu! us maitinimui Austrijos 
sekamos pjutės.

Atėjusios per Basei žinios 
ko, kad Vienuos laikraščiai

čių per 18 valandas ir nėra pros
pektų greito susitaikymo.

23 ŽMONES ŽUVO ANT LAIVO

MESSINA, birž. 17. — 23 žino 
nės prapuolė, jų tarpe koman- 
duolijas Brunneli, vyriausias in
spektorius Italijos krasos ir te- 
Dęgrafo ministerijoj, kada lai
vas Ci Ha dį Milano šiandie už
važiavo ant akmenų ir pasken
do ties Eilicudi sala. Laivas tai-

Kaliniai išlaužė kalėjimą ir už
puolė valdžios pilį VVeimare

_____  <5 
VVEIMAR, birž. 18.

kios dešimt spartakų ir komunis 
tų kalinių nesenai paliuosuotų 
iš Weimar kalėjimo, tuoj po vi
durnakčio šįryt užpuolė pilį, kur 
valdžios nariai gyvena. Jie liko 
atmušti vieno sargo, kuris sto
vėjo prie kulkasvaidžio kol ne
nuvijo minios.

Atakuojanti partija padarė ne 
tikėtų užpuolimų ant pilies ir nu 
ginklavo sargybų.. Jie pradėjo

Sulaikė maistą Vokietijai.

DEAL, Anglija, birž. 18. — 
Astuoni Amerikos laivai, prik
rauti maisto Vokietijai, yra su
laikyti l)o\vns laukiant pasirašy
mo po taikos sutartnim.

no pilies kareivius.
Partijos tikslu, matomai, bu

vo suimti prezidentų Ebertų, pre 
mierą Schcidcmann ir karės mi- 
nisterį Noske. Bet jiems nepa
vyko delei pradėjimo šaudyti 
per anksti, kas esantiems namo 
viduje kareiviams atidengė ata
ką.

True trnnslation filed with the posb 
master at Chicago, III. June 19, 1919 
as recjuired by the net of Oct. 6,1917

PREZIDĘNTAS WILSONAS 
BELGIJOJ.

ADINKERGE, Belgijoj, birž. 
18. — Prezidentas ir p-nia Wil- 
sonienė ir jų partija 8:45 vai. 
šįryt atvyko į čia iš Paryžiaus. 
Juos pasitiko Belgijos karalius 
Albertas ir karalienė Mat# ir 
tuoj visi išvažiavo automobiliais

Trtie •ranslatinn filed *> itn Ihe pest- 
master at Chicago, III. June 19, 1919 
as required bv the net of Oct. 6.1917
PANAIKĮS KRASOS CENZŪRĄ

Jie važiuos per Belgijos karės

siuosius Ypres griuvėsius.

sa- 
ra- 

šo, jog galva Austrijos taikos 
misijos Dr. Kari Renner užreiš- 
kia, kad nauja Austrijos vokie
čiu valstybė “sudarys antra Al- c •/ v v
sace-Lorraine ir yra pasmerktą 
pasilikti be apsaugos, žymesniai 
daliai senos tautos tampant pa
vergta daug jaunesnių tautų’’.

Dr. Renner tvirtina, kad pri
jungimas buvusių Austrijos te
ritorijų prie Čccbo-Slovakijos 

“yra priešingas net pačių talki
ninkų paskelbtiems princi
pams.”

Dr. Renner taipgi,įteikė tary
bai penkių vokiškai kalbančių 
dalių Bohemijos delegatu,memo 

landumų, išdestan’į menamų 
neteisingumų, kuris “gręsia 

4,500,000 vokiečiu austrų”. 
Mano, kad vokiečiai pasirašys.

VVeiinar žinia sako, kad nors 
Vokietijos kabineto sentimen
tas yra prieš rašymasi po tai 
<os sutartim, bet oficiale Vokie- 
ija dar nieko galutino nenuta

rė.
Paryžiaus nuomonė ūgi 

įasidalinusi apie tai, kokia 
galutina vokiečių pozicija, 
čiaus manoma, kad vokiečiai ži
nodami kokios pasekmes Jau

ORLAIVINfi KRASA.

CHICAGO, — Nuo ryto kra-

bus nešiojama aeroplanais. Pir
mas aeroplanas išskris iš Ne\v 
Yorko 5 vai. ryte ir bus Chica- 
goje 1 vai. po piet, t.y. už 8 va
landų. Chicagos aeroplanas iš
skris 6 vai. ryte ir bus New Yor- 
kc 2 vai. po piet.

Darbininkų kova
AREŠTUJA STREIKO 

VADOVUS.

Darbininkai visoje šalyje suju
dę.

yra

VVINNIPEG, Manu., birž. 18. 
— Be 10 vakar areštuotų strei
ko vadovų, šiandie policij$ areš- 

! tavo žymų socialistų Sam Bhim- 
berge, jam įeinant į policijos vir 
Šininko raštinę. Už kų jis yra 
kaltinamas, nežinoma.

Sakoma, kad išimta warran-

visų miestų policija deda visas 
pastangas kad pakliudžius ra
dikalams. Bombos esu busią pa
dėtos, kaip tūli skelbia, liepos 
4 d. — t.y. kada prasidės dide
lis darbininkų streikas už Moo- 
ney. Esu jau žinoma ir šaltinis iš 
kur tos bombos paeina, tik rei
kia patyrinėti, kad viską sužino
jus. J

POLICIJA JIEŠKO PADEGIKŲ

CHICAGO. — Tikimasi, kad 
šiandie bus areštuota mažiausia 
6 vyrai ir viena jauna moteris. 
Vakar gi areštuota keturi vyrai.

Juos kaltinima padegimuose. 
Jų viršininku buvęs žinomas 
Chicagos namu budavojimo kon 
traktorius.

Tie padegikai taip darydavę. 
Tas kontraktorius pabudavoda- 
vęs namą ir paskui parduoda- 
vęs vienam iš savo šaikos, kuri 
susidedanti daugiausia iš lietu
vių ir lenkų. “Pirkėjas apdrnus- 
davęs namą ant kiek tik galima, 
o kiti šaikos nariai paskui tą na
mą padegdavę ir išrinkdavo ap- 
draudą.

Ta šaika susidėjusi iš apie 20 
žmonių ir padegusi virš 150 na
mų. Ji veikusi 26 miestuose.

VEJASI VILLA.

JAURtfZ, Meksikoj, birž. 18 
— Vilią ir jo spėkos vakar bu
vo Galiana distrikte, vakarinėj 
Chihuahua. Jį vejasi Carranzos 
valdžios kavalerija.

Senatorius susižeidė.

AVASHINGTON, birž. 18.
Šiandie oficialiai paskelbta, kad 
Suv. Valstijų krasos cenzūra 
bus panaikinta sekamų suimtos 
vakarų, v

Trne translation filed vi h the pnst. 
master at Chicago, III. June 19, 1919 
a.s reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
LATVIJĄ.

Užrubežinių reikalų minis- 
terių 
Ukru 
nūs

True ♦ranslatlon filed v ith the pnst- 
inaster at Chicago, III. Jane 19, 1919 
as reųuirrd hy Ihe act of Oct. 6, 1917
KABELIO KOMUNIKACIJA SU

VOKIETIJA ATNAUJINTA.

\VASHINGTON, birž. 18.
Kabelio komunikacija su Vokie
tija yra dalinai atnaujinta. Ka
rės pirklybos taryba šiandie pa
skelbė, kad visas kabelio kompa
nijos ir cenzoriai gavo insrtukci 
jas priiminėti ir persiųsti kable- 
gramas maisto reikaluose Vok i e 
tijon, sulig Brusselio sutarties.

PARYŽIUS, birž. 18. — Tem
pe sako, kad vyriausioji talki
ninkų taryba paliepė gen. Gough 
Miršjninkiti talklitfnkų misijos 
Baltiko apygardose pasiųsti ulti
matumų gen. Uidltz, ^vokiečių 
komanduotojui Latvijoj, palie-

kimų prieš antDbolŠcvikiškos 
Latvijos kareivius. Vokiečiams 
taipgi liepiama sustabdyti visas 
pastangas kliudyti įsisteigi
anti Latvijos valdžios.

Vokiečiai pradėjo evakuacijų,

taryba svarstė Lenkijos- 
los problemų, taipjau pir- 
apie kontrolę Danzigo 
tarp vokiečių evakavinio

irlenkų užėmimo.

j)US ; tai areštavimu? dar trijų streiko 
vadovų.

Aroštavimai streiko vbadovų 
sujudino visos Kanados darbi
ninkus. Iš Calgary pranešama, 

j kad ten pnuleda 'agitacija iuž 
' paskelbimų streiko visoje šalyje, 
I protestui prieš areštavimus dar
bininkų vadovų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 19, 1919 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917

REIKALAUJA PAŠALINIMO 
BURLESONO.

NEVADOS TELEFONISTĖS 
STREIKUOJA.

True translation filed with the pnst- 
inaster at Chicago, III. June 19, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6.1917

AMERIKIEČIAI YRA PRISI
RENGI VERŽTIES ANT 

BERLINO.

reiviai yra reikalingi palaiky
mui tvarkos ir apsaugojimui gy
vasties Latvijoj.

18. -— Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija, šiandie vien
balsiai priėmė rezoliucijų, pra-i 
Šančių prezidentų VVilsoną pa- ' 
šalinti generalį krasos viršinin-; 
kų Burlesonų.

RENO Nev., birž. 18. — Te- 
lografisčių. streikas Pacifiko pa
kraštyje plečiasi. Be Californi- 
jos, šiandie sustreikavo visos 

Bell linijos telefonistės ir vielų 
tiesėjai Nevada valstijoj. Strei
kas gali persinešti ir į kitas pa
kraščio valstijas. Sakoma, kad 
streiko priežastim yra telefonų 

.kompanijų nepildymas Burleso- 
i no paliepimo, pripažįstančio dar 
; bildukams teisę organizuoties ir 
i per savo unijas vesti tarybas su 
samdytojais.

SIOUX FALLS, S. D., birž. 
18. — Senatorius Thomas P. Go- 
re iš Oklahoma šiandie lengvai 
susižeidė afSVirtus automobiliui. 

___ :------  
šis šuo nesiskundžia.

HUDSON, N. Y. — Kalbama, 
kad nėra nieko blogesnio už 

šuns likimų. Bet šis šuo tur
būt nesiskundžia savo likimu ir 
turbūt labai daug žmonių norė
tų apsimainyti su juo vietomis. 
Buldogas Monte Cristo neseniai 
“šventė” savo -gimtadienį ir 
dovanomjis gavo • brangakme
niais išsodintą diržiuką ant kak
lo, vertes $125,000. Beto jo gar
bei buvo surengtas puikus po- 
kilis, kuriame dalyvavo visi žy
miausieji šio miesto ponai ir 
ponios ir panelės.

žilė galvon, velnias vuodegon.

CORLENZ, birž. 17. — Kon
centravimas kareivių prisirengi
mui veržties tolinus į Vokietijų, 
jei Vokietija atsisakytų pasira
šyti po taikos sąlygomis, prasi
dės seredoj visoj užimtoj apy-

True translation filed with the nost- 
inastcr at Chicago, III. Jane 19, 1919 
as rcquircd by the act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese

True translation filed wltn Ihe pnst- 
.'inaster at Chicago, III. June 19, 1919 
as rcųutrcd hy the act of Oct. 6,1917

Vokietijoje
E. CHICAGO, IND.

AUSTRIJA RAŠO ATSAKYMĄ 
TALKININKAMS.

NEPRIKLAUSOMIEJI LAIMĖ
JO MUNICHE.

Galbūt sukatoj austrai gaus 
kusią dalį sutarties.

li

' True translation filed wlth the post-niaster at Chicago, III. June 19, 1919 
as rc<|iiire<l hy the act of Oct. 6,1917

Prohibicija nebus atšaukta
Francijos jurininkai bando pa- 

liuosuoti savo draugus

26 valstijos jau prižadėjo ratifikuoti 
moterų balsavimą

JURININKAI BANDĖ PALIUO- 
SUOT SAVO DRAUGUS.

Clemenceau kabinetas laimėjo 
pasitikėjimą po smarkių deba

tų apie laivyno maištą.

BBEST, birž. 18. — Du šim
tai franeužų jurininkų, nešda
mi raudoną vėliavų, vakar ban
dė įeiti į laivyno kalėjimų, kad 
išgelbėjus esančius kalėjime ju
rininkus. Bandymas nepavyko. 
Nuostolių nebuvo.

Esantis kalėjime jurininkai y- 
ra nuo franeuzų mūšio laivo Ju- 
sticu, kuris atvyko į čia iš Rusi
jos Juodųjų jurų uosto Sevasto
polio.

PARYŽIUS, birž. 18. — At
stovų butas šiandie 310 balsais 
prieš 137 nubalsavo pasitikėji
mų valdžia, po triukšmingų sce
nų, laike kurių buvo svarsto
mas Juodųjų jurų jurininkų 
maištas.

Užbaigdamas debatus su val
džia, užrubežinių reikalų minis- 
teris Pichon pasakė, kad visas 
tas sumišimas kilo delei bolše
vikų propagandos.

Julės Didahaye, rojalistas at
stovas, sakė, kad svetimų šalių 
pinigai yra naudojami ir kad So
cialistų partija prisiėmė ant sa
vęs darbų išplatinimo jų laivynę. 
Pichon sakė, kad jie nieko apie 
tai nežino.

True Irnnslntion filed with lh* p'"d 
puister at Chicago, 111. June 19, 1919 
as required hy the net of Oct. 6,1917
ANGLIJOS KAREIVIAI KELIA 

RIAUŠES.

Gronna įnešimas atidėti Phe
lan priedų buvo paremtas 30 rc- 
publikonų, ir 25 demokratų.

Nėra vilties.

Senatorius Phelan žiurėjo į 
uimiušimų, kaipo į pilnų pripa
žinimų, kad bevilčiu dalyku yra 
ir toliau bandyti kongrese at
šaukti prohibicijų. Senatoriaus 
nuomonė, jei kas turi būti daro
ma panaikinimui įėjimo galčn 
liepos 1 <1., prohibieijos aikto, 
lai tų turi daryti prezidentas Wil 
sonas.

Kongresas nutarė atšaukti die
nos šv esos taupinimo į-i.dyiną.

WASHINGTON birž. 18. — 
Šiandie atstovų butas priėmė 
bilių, atuukiantį ateinantį spa
lio mėnesį dienos taupymo įsta- 
mo įstatymų. Balsai už atšau
kimo bilių pasidalino sekamai: 
233 balsai už, o 122 — prieš.

Atstovų butas balsavo.tuoj po 
to, kaip senatas 56 balsais prieš 
6 nutarė atšaukti tų šviesos tau
pymo įstatymų.

ta šiandie nuo talkininkų armi
jų vyriausiojo komanduotojo 
maršalo Foch, kuris pasiuntė to
kius pat paliepimus visoms tal
kininkų spėkoms Vokietijos že
mėje.

Licut. gen. Ilunter Liggett, a- 
merikiečių komanduotojas Cob- 
lenz apygardoj šiandie pasakė, 
kad jo kareiviai jau yra prisi
rengę žengti pirmyn kaip tik bus 
pranešta. Kareiviams leidimai 
lankyties pasilinksminimo vie
tose amerikiečių žone, tapo su-

PARYŽIUS, birž. 18.*— Ta
rybos keturių ketvergo posedyj 
nepadaryta jokių nuosprendžių 
ir visi dalykai atidėta iki pė’.py- 
čios. Likusioji dalis Austrijos 
Sutarties galbūt bus įteikta Dr. 
Kari Renner, galvai. Austrijos 
misijos, sukatoje.

Austrijos pastabos apie taikos

BERLINAS, birž. 17. — Muni- 
ci painiose rinkimuose Muniche 
nepriklausomieji socialistai lai
mėjo 16 vietų miesto taryboje, 
(kuomet didžiumos sodialistai 
laimėjo tik 10 vielų. Susivieni
ję socialistai turės didžiumų bal
sų, kadangi buržuazinės parti
jos laimėjo tik 23 vietas.

šimtas Cudahy Dutch Clean- 
ser Kompanijos darbininkų 
streikuoja nuo panedėlio; jie 
reikalauja, kad vieaojje 62 cen
tų į valndų jiems bulių moka- 
ka 70c. Straikininkni išsirinko 
streiko komitetų, kurio uždavi
niu yra vesti streiką ir žiūrėti, 
kad nebūtų smurto. Vienok 
trjs skobai tapo sumušti taip, 
kad jie reikėjo nugabenti | ligo
ninę. Komitetas teisinasi, 
tas buvo padaryta prieš jo 
vaikymų.

pėjai.

pa t-

ver-

Berline nėra laikraščių.
VĖL KALBA APIE BOMBAS.

BERLINAS, birž. 17. — Lai- 
sųlygas yra taip plačios, kad pra- kraščiai vis neišeina iš priežas- 
dedama galvoti kokio ilgio bu- ties streiko pagelbinių darbinin- 
tų buvęs atsakymas, jei aus
trams butų išsyk duota pilna tuose. Bcrlinas buvo be laikraš- tikisi dar daugiau bombų ir kad

WASI1INGT()N, birž. 18. — 
Justicijos departamento virši- 

kų mechaniškuose departamen- pinkas šiandie paskelbė, kad jis

CHICAGO. — Milionierius fa
brikantas William Reed, 82 me
lų vakar apsivedė su našle Mrs. 
F. D. Turner, 62 metų, iš. St. 
Louis. “Jaunavedžiai” išvažiavo 
praleisti medaus menesį Calilor- 
nijoj.

100 ledininky traukiami teis
man.

CHICAGO. — Svarstyklių in
spektorius Morris Eller patrau
kė teisrOan 1(M) ledininkų, kurie 
neduodavę pilno svaro.

BAKSMEIKERIAI STRAIKUO
JA.

Apie 1500 baksmeikerių įvai
riose dirbtuvėse išėjo į streikų, 
reikalaudami didesnės mokes- 
ties. Jie reikalauja pakėlimo 
371/a sento ir kad tas pakėlimas 
butų užmokėtas pradedant nuo 
sausio 1 d. Chicagos piovyklų ir 
lentų kompanijos turėjo susi
rinkimų ir nutarė neišpildyti 
baksmeikerių reikalavimų.

LONDONAS, birž. 18. — Ne
ramumas tarp Kanados kartu
vių Anglijoje delei nuolatinio 
atidėliojimo gražinimo jų namo, 
vakar apsireiškė 400 kanadie
čiu, atakoj ant Epsom policijos 
stoties. Keli policistai liko su
žeisti, vienas jų tap sunkiai, kad 
šiandie, mirė.

Atakos tikslu buvo paliuosuo- 
ti areštuotų Kanados kareivį. 

Kad išvengus tolimesnių sumi
šimų, policija paliuosavo kitų ka 
nadjetį;, kuriuo Imiinia jnebuvo 
užinteresuota.

Australijos, Naujosios Zelan
dijos ir Škotijos pulkai taipjau 
išreiškė protestus.

26 VARSTUOS PRIŽADA RATI 
FIKUOTI MOTERŲ BALSAVI

MĄ.

ST. PAUL, Minu., birž. 18.— 
Gubernatorius paskelbė, kad 26 
valstijų gubernatoriai sutiko su
šaukti specialius legislaturų po
sėdžius ratifikavimui priedo 
prie federalės konstitucijos, su
teikiančio moterims balsavimo 
teises. Dar 9 iš 11 valstijų turi su 
tikti sušaukti savo legislaturas, 
jei norima, kad moterų balsavi
mo priedas dar šiemet butų ra
tifikuotas. Nes ir šios valstijos 
sutiko sušaukti legislaturas tik 
tuja sąlyga, kad šauks jas rei
kalingas skaičius valstijų, t. y. 
nemažiau k^ip 36 valstijos. De
šimties valstijų gubernatoriai 

atsisakė šaukti savo legislatu
ras. Sekamos yra atsisakiusios 
valstijos: Arkansas, Connecti- 
eut, Florida, New Mcxico, North 
Carolina, North Dakota, South 
Carolina, Tcnnesseb, Vermont 
ir \Vyoming. /

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 19, 1919 
as rcųuired hy the act of Oct. 6,1917
DU VYRAI IR MERGAITĖ NU

TEISTI.

True translntion filed wtth the p'"d 
unaster at Chicago, III. June 19, 1919 
as rctjuired hy the act of Oct. 6,1917

Suv. Valstijų 
kongrese

NEBfiRA VILTIES PANAIKINI 
MO PROHIBICIJOS. v

WASIIINGT()N, birž. 18. — 
Atšaukimui karės laiko prohibi- 
cijos įstatymo šiandie senatas 
uždavė did< lį smūgį, kada jis 55 
halsais prieš 11 atsisakė svarsty
ti) senatoriaus Phelan iš Califor- 
nia įnešimų atidėti suvaržymus 
apie vynų ir alų. jo

SAN FANCISCO, birž. 18. — 
P-lė Theodora Pollock, Basil Sa* 
ffores ir Albert Fox, radikakii, 
kurie buvo rasti kaltais Sacra- 
mento mieste, peržengime špi
onažo įstatymo, šiandie liko nu
teisti. P-lei Pollock priteista už
simokėti $100 pabaudos, o abu 
vyrai gavo po du mėnesiu kalė
jimo.

Eina apie žemę.
DETROIT. — Į čia pėsčias a- 

tėjo kroatas Juozas Mikulec, 
kuris nori apeiti pėsčias visą že
mės kamuolį. Jis eina nuo 1901 
metų, perėjo 98,000 mylių ir jau 
sudėvėjo 104 poras čeverykų.
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NAUJIENOS
PabUoh«4 Daily «xc«pt BmHty by

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS

TolopbuiM Caaal 1*M

Naujienos etna LaHaa*a, J*skirtant 
nedeklienlua. Leidšia Nūdieną Ben
drove, 1739 S. HaM^i 8t, Chicado. 
Ilk — Telefonas: Canal 1506.

U išsakomoji Kaina:
Otcafoje — pnčtei

Metms.......................... s.........
Pusei meto .............. . ............. ®
Trims mėnesiams ............ .. 1.85
Dviem mfineslam 1.45
Vienam mėnesiui ...........  75

ChicMloje — p<r nešioto jas i 
Viena kopija ................

Savaitei ...............................
Mėnesiui .................. . ......... .

Suvienytose Valstijose, ns Gkteafloj, 
*ačtu: m na

Pusei meto .............................. ■-00
Trims mėnesiams .................. 1-65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnaaini ........................ 55

Piuiffus reikia siųst Paėto Money 
Orderiu, karta su nisakyroa.

liuot geležinkelius nieko neuždir 
bo, o da turės pridėti apie bilio- 
ną dolerių. Kada geležinkeliai 
radosi kompanijų savastimi ir 
buvo jų kontrolėj tuomet jie 
duodavo milionus dolerių pelno 
kas metai. Dabar, kada geležiu 
kelini pasiliko kompanijų sa
vastimi su jų paskirtais tvarky
tojais ir lik valdžios kontrolėj, 
jie davė didžiausį nuostolį.

Ir niekas iš kapitalistų ir net 
valdininkų neduoda pamatingo 
paaiškinimo kodėl taip yra. Dar 
bininkų skailius padidintas ma

..02 
. 13

Viskas kįla.
Darbininkai visuose amatuo

se kovoja už didesnes algas ir 
neretai jiems ta kova nusiseka. 
Pragyvenimas taip pabrango,

nebegalima pragyventi. 1 ik di-

venimą pakenčiamu.

kažin kirk, bet vežimas geležin
keliais pasažierių ir daiktų pa
brango apie vienu trečdaliu ir 
patarnavimas žymiai suprastėjo. 
Geležinkelių savininkai ir apla
mai socializmo priešai sako: 
“Žiūrėkite, publikos arba vald
žios vedamas dalykas yra fias
ko,“ todėl, vadinasi, nenorėkite, 
kad industrijos vedimas pereitų 
į visuomenės rankas. įteikia ti
kėlis, tie ponai gerokai pridėjo 
prie nepasisekimo valdžiai kon
troliuoti geležinkelius. Bent 
pradžioj tos kontrolės, kaip 
daugelis atsimename, unijos ir 
tūli tirinetojai tvirtino, jog ge
ležinkelių savininkai yra pasiry
žę daryli' viską, kad valdžiai ne
sisekti’. kontroliuoti geležinke
lius. Išrodo, kad jie atsiekė sa
vo tikslą.

sa tai, kas buvo revoliucijos 
laimėta.

“Centralinis pildomasis komi
tetas, tvirtindamas geidavinią 
išrišti visus klausimus ramiu, 
taikos bildu, tuo pačiu kartu at
sišaukia į minias ir į kiekvieną, 
kam laisvė ir socializmas bran
gu, kviesdamas juos organizuo- 
lics ir kovoti prieš smarkaulo- 
jus, kurie stengiasi padaryt ga
lą revoliucijai ir Lietuvos bei 
Baltgudijos darbininkų ir vals
tiečių valdžiai.”

Komitetas bandė susižinoti su 
talkininkais) dvi pasitarimo Prin 
kipo salose, ir prašė apsaugos 
nuo “susivienijusio imperializ
mo” ginkluotų spėkų besiver- 
žimo.

Darbo komisaras Dintanštei- 
nas, kalbėdamas apie aplamą pa 
dėjimą Lietuvoj, pasakojo:

“Lietuvos valstybes ekonomi
jos ^taryba, liaujami įsisteigusių 
darbo unijų padedama, ėmėsi 
gaivinti industriją ir gaminimą. 
Svarbiausios Lietuvos pramones 
buvo vokiečių sudraskytos ir iš
gabentos. Liko tik lai, ko jie ne

primena 
žmonių, 
pitalistų

ISžiidymij 15,000,000 
kurie pašvęsta ant pa-

NORVEGIJA.

Parlamentas bus paleidžiamas.
Kristiania, geg. 12 d. —- Nor

vegijos parlamentas (Slorling) 
rengia įstatymų, kuriuomi bus 
galima paleisti parlamentas ir 
rinkti naujas rudenyj. Konsti-

Limentas dar niekuomet nebuvo 
paleistas per visą savo gyvavi
mo laikų nuo 1814 m. įlinkimų 
taisyklės yra taip pasenę, kad 
dabartinis parlamentas nėra ša
lies politinės nuomonės išreiš- 
kėju. Nei viena partija neturi 
didžiumos ir socialistai bei kon-

NEDeLIOJ 22 D. BIRŽELIO-JUNE
— Rengia —

Didelį Pikniką
Lietuviška Tautiška Draugyste

“VIENYBĖ”
GEO. CHERNAUSKO DARŽE, 

Lyons, Illinois.
Pradžia 9 valandą ryto. Įžanga 35 centai porai 

Kviečia KOMITETAS.

Cenzo Biuro gimimų ir mi 
rimų statistika už 1917.

BMIIliM
COOK APSKRIČIO

čią nuo augšlų algų mokėjimo 
darbininkams, nes yra metodą 
prieš jų efektą kovoti — ta 
metodą yra produktų irjiatar- 
navimii pabranginimas. Dakta
rai, advokatai ir kiti profesiona
lai ima dar ir tris kartus bran
giau, nes ir jų pragyvenimui ir 
biznio laikymui reikia kur kas 
daugiau, negu pirma. Bet pa
imkite geležinkelius imama 3 
centai už mylią vietoj pirmiau 
imtų dviejų centų ir mažiau. 
Kerosino galionas keli metai at
gal buvo 7 ir 8 centai, o dabar a- 
jiie 20xentŲ. Gazolinas 7 metai 
atgal buvo po 7 ir 8 centus ga
lionas, o dabar nuo 23 iki 30 cen 
tų. Sviesto svarai kaštavo apie 
19 ir 20c. 5 metai atgal, o dabar 
įeina apie dolerį laikais. Pieno 
kvorta būdavo po 5 ir 6 centus 
10 metų atgal, o dabar jau apie 
15c. Pabrango gatvekariais va
žinėjimas*, drabužis, valgis ir 
viskas. 2 metai atgal ryžių sva
ras buvo po 2 centu, o dabar po 
8, 9 ir 10c. Pragyvenimas ^pa
brango daugiau negu du ar tris 
kartus vien tik karės laike.

Tiesa, ir darbininkų algos pa
kilo. Bet jos nėra didesnės du 
ar tris kartus negu buvo pirma. 
Ir už tą pakėlimą paprastai pri
sieina kovoti, vesti streikai, ku
riuo laiku irgi reikia iš ko nors 
pragyventi.

Profesionalės unijos ekono
miniame darbininkų gyvenime 
lošia vis menkesnę rolę ir ji gali 
prieiti prie nieko. Jos trumpina 
darbo valandas, išreikalauja sa-

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. June 19, 1919 
us rcųulred by the act of Oct. 0,1917

Badas Lietuvoje.
Chicagos Daily Ne\vs kores

pondentas, Isaac Don Levine, 
savo korespondencijoj, pasiųs
toj iš Stoekholmo, Šve^lijos, ge
gužės 2 dieną, rašo:

Lietuvoj didžiausias badas. 
Žmonės labai miršta. Maisto są
lygos Vilniuje, Lietuvos sosti
nėj, yra baisiausos. Nedarbas 
labai išsiplėtojęs.

Šitokių žinių paduoda Lietu
vos respublikos darbo komisa
ras Diinanšteinas. Tuo pačiu 
laiku lenkai veržiasi Lietuvon 
ir Baltgudijon, nežiūrint, kad tų 
dviejų šalių valdžia kvietė len
kus tarties, idant ramiu bildu iš- 
rišus rubežių [klausimus. Pas
kutinis atsišaukimas į Lenkus ir

raukdami atgal nepasigrobė. Iš 
pasilikusių kelių fabrikų maši
nos ir inventorius surinkta j vie
ną vietą ir tuo būdu tapo vienas 
fabrikas atidarytas.

“Badas, didžiausias badas ar
tinasi. Tose srityse, kur ė jo m u 
šiai, žmones maitinasi medžių 
žieve ir šaknimis. Delio labai 
daug miršta. Blogiausia miesluo 
se. Kad aš apleidžiau Vilnių,, 
ten buvo maisto nedaugiau kaip 
dviem dienom. O transportaci- 
jos nėra, ir beveik nieko negali-

“Sabotažo nėra, bet didelė 
stoka inteligentingų visuomenės 
veikėjų. Yra vos keletas stro
pesnių žmonių,, kurie šiek tiek 
nusimano visuomenės reikalais

True translation filed \vith the post- 
inastei* at Chicago, III. June 19, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios Intern. Labor News 
Service).

AUSTRALIJA.

tuvos ir Baltgudijos jungtinis 
tarybų centralinis pildomasis 
komitetas sako:

Deportuoja Australijos pi
liečius.

pasekėjų tarpe rinkikų, turi 
kelis atstovus parlamente.

Astuonių valandų diena.
Astuonių valandų diena pa

gal sutarimų įvesta visuose me
talo amatuose visoje šalyje. Ki
ti amatai seka šitų ir astuonių 
valandų diena bus įvykinta kur 
kas pirmiau negu parlamentas 
prisirengs tai padaryti.

SUV. VALSTIJOS.

tik
Washington, birž. 11d. — Su

vienytų Valstijų registruojama
jame plote 1917 m. gimė 1,357,- 
792 gyvi kūdikiai, po 21.6 ant 
1,000 gyventojų. Visas mirimų 
skaičius' tame pačiame plote sie
kė 776,222, arba po 11.1 ant 
1,060 gyventojų. Giminiai per
viršijo mirimus 74.4 nuošim
čiais. Kiekvienoj registruoja
mojo ploto valstijoj, mažne vi
suose miestuose ir mažne visuo
se apskričiuose gimimai pervir
šijo mirtis, dažniausiai didele 
didžiuma. Marumas vaikų jau 
nesnių kaip vienų metų viduti
niai* silkė 93.8 ant 1,000 gimu-

Socialistu Partijos Piknikas
RIVERVIEW PARKE 

Western, Belmont & Clybourn Avės.

Nedėlioj, Birželio 22,1919
Naujienoms partija pasky
rė 1000 tikietų, po 30 centų 
kiekvienas. Kad Naujienos 
visą tą tūkstantį tikietų par
duos, tai surinks 300 dolerių 
grynais, ir visa ta suma eis 
NAUJIENOMS — Jūsų, 
draugai, dienraščiui parem
ti.

tai

atkreiptu

Au/Piau paduotieji faktai y- 
ra paimti iš cenzo biuro metinio 
gimimų statistikos turašo.

Giminių registravimo plotas, 
įsteigtas 1915 m. sparčiai užau
go. 1917 mi jis apėmė šešias 
Naujosios Anglijos valstijas. In
dianą, Kansas, Kentueky, Mary- 
land, Michigan, Minnesota New- 
York, N. Carolina, Ohio, Penn- 
sylvania, Utab, Virginia, Wu- 
sliington ir Coluinbia Distriktą 
ir turėjo gyventojų 55,000,000 
arba apie 53 nuošimčius visų 
Suv.’Valstijų gyventojų tais

t PIRKITE TIKIETUS
NAUJIENŲ OFISE!
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nesunku 
valstijos 
apie al-

pasielgimą su bile kuriuo jų na
rių. Jos yra geros ^r reikalin
gos, bet kovoj už didesnes algas 
jos yra bespekės, nes mažiausia 
algos pakėlimas bile kokio ama
to darbininkams tuoj dvigubai 
ar daugiau pakelia kainas ant jų 
produktų — ir algų didumas ne
tenka reikšmės. Jeigu butų už
dėtas aprubežiavimas kainų ant 
produktų ir patarnavimų, tuo
met algų didinimas reikštų. 
Bet jeigu tokis aprubežiavimas 
butų, kaip karės laike, tuomet 
geriau be jo, nes tik tada rube- 
žius buvo daromas, kada kapi
talistai sukėlė kainas iki stebeti- 
nimio.

Valdžia pridės prie 
geležinkelių.

Pranešimai iš VVashingtoho 
ko, kad valdžia1 turėsianti pri-

“Lietuvos ir Baltgudijos soci
alistų tarybų respublikos centra
linis darbininkų, bežemių ir ma
žažemių valstiečių ir raudono
sios armijos atstovų pildomasis 
komitetas, pildydamas Lietuvos 
ir Baltgudijos tarybų, kongreso 
valią, antru kartu atsišaukia į 
visus pasaulio žmones ir jų val
džias tuo reikalu, kad jie pripa 
žiotų socialistų tarybų respubli
ką ir užniegstų su ja derybas. 
Centralinis pildomasis komite
tas dar kartą užreiškia, kad jis 
prisiruošęs ir nori išrišti visus 
klausimus ramiu bildu, bet čia- 
jau su didžiausiu pasipiktinimu 
pažymi, jogei Lenkų respubli
kos valdžia,>^iots ji buvo kvies
ta sutaisyti inhišyt:^ kontis/lją 
išrišimui teritorinių klausimų 
tarp Lietuvos ir Baltgudijos res
publikos iš vienos pusės, ir Len
kijos iš antros, vistick nepaliau
ja besibriovus Lietuvon ir Ball- 
gudijon. j

“Centralinis pildomasis komi
tetas atsišaukia į Lenkijos dar
bo žmones ir kategoriškai už
reiškia. jogei Lietuvos ir Balt-| 
gildijos darbo žmonės neturi nei 
jokių tikslų užkariauti svetimų 
kraštų. Jie nori sutikime gy-| 
veriti su kaimynėmis valstybė
mis. Bet kadangi juos iš visų 
pusių atakuoja lietuvių, baltgu- 
džir(> lenkų ir vokiečių baltosios!

Dabarlinė kapitalistinė kares 
šalininkų valdžia Australijoje 
yra pasistačiusi savo tikslu p.a- 
daryti tą šalį “saugia demokra- 
tvbei” ir tremia d'augvbę savo 
piliečių. Dabar, karei pasibai
gus, šitie deportavimai, vietoj 
ką sumažėjus, padidėjo. Bet 
valdžia tiek yra gudri, kad ne- 
pasirodo savo autokratingumu 
įžymesniesiems imijistams ar 
Darbo partijos nariams, bijoda
ma sukelti prieš save viešąją 
nuomonę.

Paskutiniu kartu valdžia nu-

ševikų šalininkų iš Australijos.
Atsisako padėti džingininkams.

Australijos džingininkai ren
gia dideles demonstracijas ap- 
vaikščiojimui talkininkų per-

darbininkus dalyvauti jose. 
Kiekviena unija ligšiol atsisakė 
dalyvauti šitame negarbingame 
pergalės apvaikščiojimo bizny
je, kuriuomi norima užtrinti tie 
baisus nuostoliai darbininkų gy
vasčių ir tos iblaisios kančios.

Čia paduotas įnešimas, kurį 
nesenai priėmė Naujosios Pietų 
Valijos Darbo Taryba, budina 
Australijos darbininkų atsineši- 
mą: “Mes atsisakome dalyvau
ti visokiame pergalės apvaikščio

dėti apie vieną billoną doleriu gildijos miesto ir kaimo darbi- 
prie gcli’žlnkelii* tvarkymo. Va- ninkai bevelija 
dilinsi, valdžia paėmusi kontro-ne kad atiduoti savo laisvę ir vi-

Carizmas ir bolšcvlkizmas 
Massachusettse.

Boston. — Carizmas užval 
Massachusettso legislaturą. Tik- 
ką priimtas projektas žada su
teikti darbdaviams didelę galią 
ant straikuojančių darbininkų. 
Visa, kas reikia sunaikinbnui 
slraiko vedėjo ar darbininkų li
nijos organizatoriaus 
šaukti jį bolševiku, 
papuola po įstatymu 
prieš bolševizmą.

Massachusettso senatas vienu 
balsu priėmė šitą projektą; ja
me yra. paragrafas dedantis 
baisią bausmę ant kiekvieno, 
pas kurį yra randama kokia ra
dikali tileraturaį o nusprendi
mą to, kas yra radikalia litera
tūra, padaro tas policistas, kuris 
areštuoja!

Massachusettso solonų (įsta
tymo leidėjų) išsigandimas dėl 
augančio neramumo 
suprasti, perskaičius 
tyrinėjimo pranešimą
gas Massachusettse. Pranešime 
sakoma:

“Šitas pranešimas parodo, 
kad iš penkių šimtų tūkstančių 
darbininkų, kurie dirbo valsti
jos pramonėse 1917 m., dau
ginus kaip puse gavo algos ma
žiau kaip $20 į savaitę. Devyni 
nuošimčiai jų gaudavo vos $12 
Kas atsieina moterų — iš dvie
jų tūkstančių dirbusių pramo
nėje, mažiau negu vienas nuo
šimtis gavo apie $35 į savaitę 
o beveik trečdalis dirbo už ma
žiau kaip $10.00 į sa
vaitę. Tik pagalvokime, ką tos 
skaitlinės reiškia; sustatykime 
jas greta su šalies pramoninio 
suvažiavimo komiteto apskaity
mu, kuris sako, kad pragyveni-* 
mo lėšos Suv. Valstijose pakilo 
61 nuoš. tarp liepos 1911 m., ir 
kovo 1919 m.”
Spaudėjai reikalaus 44 valandų 

savaitės.
New York. — “44 valandų sa

vaitės nevėliau kaip apie spalio 
1 d.” — tai New Yorko spaudė- 
jų obalsis, kaip sako Franklin

metų tam

mes J. Bagley. Bagley sako:
‘‘Visų šitame mieste spaudini

ui© linijų nariai jaučiasi, kad 
spaudėjas, j kurį per ilgus metus 
buvo žiūrima kaipo vadą pra
moniniame gyvenime, likosi pra 
lenktas vyrų ir moterų kitose 
pramonėse, kurie pradėjo orga- 
nizuoties dvidešimts

jime, tikėdami, kad pinigai tiks ’ atga|. 
kokiems nors geresniems daly
kams, tokiems kaip statymas'kad butų atgauta 
namų kareiviams, ir lt. Belo, Spaudėjai labiausiai 
neskaitant bereikalingo pinigų kad 44 valandų sa^ 

geriau numirti, mėtymo, mes atsisakome prisi- įvesta Nevv Yorke apie spalio 
dėti prie apvaikščiojimo to, kas 1 d.“

būtinai reikalauja, 
pirmyste. 

reik tuja

melais.
Sulyginus su 1916 metais.
Gimimų dažnumas visame gi

mimų registravimo plote buvo 
mažesnis negu 1916 m. dviem 
dešimtom vieno ant 1060 gyven
tojų; bet mirimų dažnumas bu-i 
vo mažesnis šešiomis dešimti
mis vieno ant 1,000 negu 1916 
m. Tokiu bildu gimimų dažnu
mo viršinimas mirimų dažnumo 
1917 m., išnešanfis apie 10.5 ant 
1,000, buvo šiek-tiek didesnis 
negu jam atsakantis antviršis 
1916 m., 101 ant 1,000, nors jis 
buvo kiek žemesnis 1915, m., — 
10.9 ant 1,000.

Iš viso praneštų gimimų skai
čiaus, 1,280,288, arba 24.5 ant 
1,000 buvo baltųjų kūdikių ir 
73,504 arba 25.9 ant 1,000 juod- 
veidžių kūdikių. Mirimų daž
numas abiejuose gyventojų ele
mentuose buvo 13.7 ir 22.5 ant 
1,000 viename ir kitame.

Kūdikių marumas.
Marumas kūdikių nepasieku

sių vienų metų amžiaus toks: iš
l, 000 gyvais gimusių kūdikių 
gimimų registravimo plote ap
lamai 1917 m. buvo 93.8; 1916
m. — 101 ir 1915 m. 100. Tai 
yra, 1915 ir 1916 m. ant kiek-} 
vienų 10 gyvų gimusių kūdikių ' 
1 mirė nepasiekęs vienų metų 
amžiaus, o 1917 m. truputį dau 
giau kaip 1 iš 11.

Vaikų marumas įvairiuoju

rūmas vyriškos lyties kūdikių 
1917 m. buvo 103.7 ant 1,000 gy
vų gimusių, o moteriškos buvo 
tik 83.3. Lyginant pagal moti
nos tautybę, mažiausias skait
lius — 66.2 ant 1,000 gyvų gimu
sių buvo tarp kūdikių gimusių iš 
molinų danių, norvegių ir šve- 
džių, didžiausias gi, 172.6 ant 
1,000 gyvų gimimų pas kūdi
kius gimusius iš lenkių; negrų 
vaikų 'marumo [skaitlius sieke 
148.6. ant 1,000 gyvų gimimų.

Gimimų registravimo plote 
1917 m. dvynių gimė 14,394; 
trynių, 155.

Sutaiso Kūną ir 
Padaugina Kraują

Išvalo systemą nuo nešvarumų ir nuodų, pagelbsti 
virškinimui ir asimilavimui maisto, apsaugo nuo susirin
kimo nereikalingų gesų, priduoda energijos, spėkos ir stip
rumo, ir padaro jūsų visą kūną stipriu ir sveiku .

Laxcarin nestiihuliuoja su pavojingais vaistais, bet sti
muliuoja atitaisydami visą syslema į atsakantį padėjimą,* 
priversdami kimo organus veikti satarmčj Jūsų viduriai 
virškina maistą atsakančiai — liuosi ir kraujas yra išva
lytas.

Šis sutaisynias vartojamas tuksiančiu žmonių, kuris 
yra atsižymėjęs savo stebėtinu nuopelnu, greitas veikimas 
ir priminus skonis, žmones kurie mėgino šiuos vaistus, 
kas sykis dangau vartos negu kokius kitus vaisius parduo
damus tani tikslui. ,

Perstatymas naudotojų, mėginusių nuopelnus “Laxca- 
rin” ir kurie pasakojo kitiems kas link stebinančių pasek
mių jiems duotų, padare šiuos vaistus populiariais visur. 
Laxcarin yra išrastas žinovų chemikų vienoje didžiausių 
laboratorijų sviete. Jos yra geros jūsų viduriams, kepe
nims, inkstams ir žarnoms.

Laxcarin neparduodama aptiekose, kadangi mes nori
me užtikrinti vartotojus kad jie gautų Laxcarin visuomet 
šviežius gerus vaistus. Gana pilnam gydymui ĮKtčiuose 
svarbiuose atsilikimuose, šešios bonkos penki doleriai, vie
na bonka doleris. Laxcarin Products Co., Dept. L — 2, 
Piltsburgh, Pa.

Atidai visų narių Amalgamated 
Clothing Workers of America

Nuo pradžios, tai yra pradedant 1-ma Liepos
1919 metų, narių mokestis bus $1.25 mėnesyje.

Visi nariai, kurie yra užsilikę su mėnesinėms 
duoklėms turi užsimokėti šiame mėnesyje; jeigu ne
užsimokės iki 1-mai liepos tai turės mokėti po $1.25 
ir užvilktus mėnesius

CHICAGO JOlNT BOARD AMALGAMATED 
CLOTHING VVORKERS OF AMERICA

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

'1111-13 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avc.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.
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AR NORI GAUTI KELETĄ 
DOLERIU DAUGIAU SIUS 
SAVAITES UŽMOKESTĮ?

Be abejonės kad nori. Ge
riausias kelias tfini. Buk ener
gingas, dirbk, su didesniu pasi
šventimu, negu dabar. Kiekvie
nas dirbdamas kiekvienų dienų 
nuvargsta ir pradeda pamesti 
energijų.

Jeigu tu pradedu jausli, kad 
tavo darbas pradeda tave per
daug varginti tavo veidai yra 
išbalę, tavo akys įdubę tuomet 
tau būtinai yni reikalinga Paf- 
toglory Toniko, kuris jus paak- 
stins ir priduos jums daugiau 
energijos.

Partoglory priduos jums dau
giau kraujo ir sustiprins jūsų 
visus vidurius ir tu galėsi dau
giau ir geriau dirbti ir tokiu bū
du daugiau uždirbti.

Vienas butelis kainuoja $1.00; 
šeši buteliai tiktai 5 dolicriai. 
Jus galite gauti tiesiai iš išdir-

Lietuvių Rateliuose.
Stokjardy lietuvių darbi 
ninkai organizuokimės.

Parnešame visiems lietuvių 
darbininkams, dirbantiems Chi- 
cagos stokjarduose, kad tapo su
organizuotas naujas Stokjardų 
darbininkų unijos lietuvių sky
rius. Susirinkimai laikomi kas 
vakaras, kaip 7 vai., svetainėje 
po numeriu 4538-40 So. Marsh- 
field avė.

Deltogi kviečiame visus stok
jarduose dirbančius lietuvius u- 
teiti ir stoti musų organizacijom 
Organizacijoj ir vienybėj yra 
musų galybė.

Organizatoriai:
Wm. Bagnoras, 

J. P. Barkauskas 
Pranas Vaišvila.

p

RIZIKUOJA.
Užsimokėjo už leidimų smuklei 

ateinantiems metams.

NAUJIENAS, Ulilcago, III

LIETUVA ALKANA

Ar perskaitei virš pažymėtą laišką?
Jūsų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėviTiai parųšytų TAMISTAI tokį pat laiškų, jei tik 

jie galėtų. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ PAGELBĄ JAU 
GALI SUTEIKTI.

Jau Gali Siųsti Maisto j Lietuvę

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dep. L. 1.
Tie, kurie kenčiate nuo vidu

rių ligos, turite vartoti Partola 
saldainius didelė dėžule kainuo
ja 1 dolivris. (G. 16)

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų >200.00 vyrtės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

_—  jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą migštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes purduoeiine ui 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mos turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
S650 piayer piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kur| mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE U2MIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite' tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harriaon St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Chicagojc atsirado bent vie
nas pardavinėtojas svaiginamų 
gėralų, kuris netiki, kad nuo lie
pos 1 d. bus uždrausta parda
vinėti. Jis nuėjo vakar vidu
jinių Įplaukų ratšinėn ir pas
kleidė $100 už leidimų ateinan
tiems melams. Įplaukų priė
mėjas pasižiurėjo į jį nusistebė
jęs ir pradėjo jam aiškinti, kad 
nuo liepos 1 d. bus sustabdyta 
pardavinėjimas svaiginami^ gė
rimų. Bet gėralų pardavinėto
jas lik nusišypsojo ir paprašė, 
kad jam išduotų kvitą. Tas, 
žinoma, tų ir padarė.

TIK 16 BRAVORŲ SU LEI
DIMAIS.

Iš keturių dešimtų trijų bra
vorų mieste tik šešiolika atnau
jino leidimus. Dvidešimts sep
tyni bravorai nedavė miesto 
kolektoriui G. Lohmanui jokios 
žinioj, ųr jie trauksis iš biznio., 
ar norės gauti pailginimų savo 
leidimams. Leidimų laikas

a.

Užlaikau Ex presą
Kam rc-ikalinftu atvežti „nulių, uz-l,u 
malkų, ar persikelti iš vienos vic- 
tos kiton, visiems patarnauju greitai 
ir nebrangiai. Reikale malonėkite 
kreiptis j mane. Gyvenanti toliau 
telefonuokit.

1907 S. Halsted St., Chicago, 111.
Phone Canal 2152

je. šito kolektorius išdavė ulti
matumą tiems 27 bravorams c.
formoje laiško Į policijos virši-

kiekvienų niaus išvežiotojų, ku
isis neturi tam tinkamo leidM- 
ni0, * i ' •?

SUĖMĖ IŠDYKUSIUS VAIKUS.
Vakar Grėsliam stoties poli

cija suėmė tris jaunus vagilius, 
kurie vogę ir patlegioję dėlto, 
kad jiems gražu buvę. Vyriau
sias jų yra 10 melų, jauniau
sias, 8. Du jų užvakar buvo 
sugauti, kad jie išmušė Įauga 
F'leischman mielių kompanijos 
ofise 750 W. 79 g. Jie padlavė 
vardų ir trečio, kuris tapo siu- 
initas vakar. Boger ir James 
Bali vra iš Haininondo ir Tony 
Yumkatlis (Jankaitis?) 8129 

, atdara vakarais iki 8 vai. Vincennes avė. Boger teisinosi,

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina. • 
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war sav- 
ings stamps nuperka už cash Erne! 
and 740 W. Madison St.', kam
pas Halsted St. Rooin 232, 2-ras 
augštas, virš įsimaus Clothing 

Store, ‘ __ „ _ __
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučių
Aklumas, Kartumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
35 So. Dearborn St

(Bxxipas Monroe) .
Kambarys 307. ' n* • ~

VALANDOS 9 iki 8 AjhlCfKZO 
Nedaliomis 10 iki 1. ^***V«^

Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius kad tų atsiekti. Ji rengiasi pa
siųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tų maistų norima pa
siųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo dalį atliks. Reikia kad kiekvienas lietuvys iš savo 
pusės pasidarbuotų. , ,

Mes pa pirksit ne maistų, sudėsime į skrynias, pasamdysime laivų, pasiųsime savo žmones su 
tomis skryniomis į Lietuvą ir tie musų žmones tas skrynias maisto pristatys stačiai į rankas jūsų 
giminių'Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tų skrynių maisto, kuri bus pasių
sta, $25.00. Daugiau Tamsiai nieko nereikės mokėti. Mes už viskų atsakome. Jei negalėtume 
nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai $25.00 atgal. Del didesnės atsargos, mes iš 
savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantijų, kad mes padarysime tų kų mes prižadame.

Nesivėluokite, neatidėliokile! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotų blankų 
kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
244 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. -j L_<________i

Kiekviena skrynia bus vienoda. Jo 
sudėti sekanti daiktai: —

6 svarai jautienos mėsos,
5 svarai snialčiaus (lard),

12 svarų geriausios rųšics kilbasų ,

12 pakelių eondensed pieno,
12 svarų ryžių,
3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blokinėms atidaryti

bus

Visujj maistas yra geriausios rųšics ir supa-rus. 
kuolas sanitarės hermetiškai uždarytose bloki
nėse, kad apsaugojus nuo gedimo.

Pinnaš laivas išplauks apie Liepos 5-tų die
nų. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-tos dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo.

ifflilIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlilfflIIIiIIIIiIiillilIlIHIlIlilIlIlIlilIlIlIlIlIlIlM

kad jam reikėję pinigų drabu
žiams — “Mama neturėjo pini
gų”. Pašauktoji “mama” užgy
nė, kad tas neliesa ir pasakė, 
kad jos vaikas visai pasileido, 
kuomet jis susidėjo su Tony 
(Yumkaltis). Jis taipgi papa
sakojo, kad jie padegę daržinę 
ties E. 79 g. ir Vinccnncs avė., 
kad pamačius
vežimai važiuoja.

Vyresnįjį vaikų

kaip gaisriniai

atidavė ne-

tina nusivedė namon beržinės
N

košės įkrėsti.'

BOMBA SPROGO BATŲ VALY 
KLOJ.

Pryšakyj batų valymo ir tai
symo supos, 4501 Brdadway va
kar pusiau ketvirtų valandų ry
to sprogo bomba ir išdraskė 
sankrovos priešakį ir išdaužė 
langus. Šliejama, kad tai darbas 
konkurento, kuris buvo prie-

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prisimičiu Tamstoms dvide

šimts penkis dolerius kaipo pilnų užmokestį už 
vienų skrynių maisto. Siunčitb pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistų, jo supa- 
kavimų, pristatymų, apdraudų ir lt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistų mano nurodytai ypa- 
tai, kad visi pinigai bus man grąžinanti.

Maistų meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
Rėdybos ........................................................

’IČIO

Parapijos ..
Kaimo . .. .

Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 
siųsti šiuo adresu:

Vardas Pavardė ............................................
Adresas
Miestas

Valstija
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AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI KARAU.
AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirininias pilvelio, nuslabnSjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų uustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stifjrčt, £erai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ii' esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdiai kreipties pre Salutaras:

* SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417. . Chicago, 111.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet lųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų no
sies Ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P A. Graves specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

) JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės. 

3-Čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
i Tėmykite j mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandą! dieną.

Dr, A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
fatinga doma at 

rcipiama i vai
kus. Vai.! nuo 9 rvto iki 9 vak. 
nedėliomte, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, ntbterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—» rytų, tiktai. _

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. ’
SPECI AUSTAS::

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare*. Ne- 

dčliomis nuo 9—2 po pL(.
Telephone Yards 687

> Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
„ ir nuo 5 iki 8 vakare *

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plot 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 (liepų.*Si.

DESTROYS ANY

SALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbo rasi smagumą, 
uepuisaut kaip sunkus tas darbas butą. <

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo ligų. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsivystyt i pavojingą ligij. Menkiausis nikstorejiinas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

PAIN-EXPEIJ.EB , 
t(il užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymui šalčio krutinėję, skausmu šonose irpiuga- 
roję, rumatfžmų ir neuralgijų, trumpai sakant visokius Skaus
mus raumenyse ar sąnariuose I’aiu-Expeller ira geriafises.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Paiii-Blpollor, j>ersi- 
tikrtnkar yra IKAKA, valsbaženklls ant baksiuko. VISU 
KITOKIU1 NEIMK. 35 centai ir 65 centai už bonkutę. 
Gaunamos visose aptiekoso ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. RICHTRR & CO
74—80 WashlnKtt« St., 

New York.

KOHLSAAT IR KOMP., KEPĖ
JAI SUBANKRUTUO.

II. H. Kohlsaat ir komp., ke
pėjai užvakar pasidavė bankru-

sine. Skolos išneša 427,818, o

(Seka ant 4-to pusi.)

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Kerny ir Stogams Popiery.

SPECIALIAI: Maleva inalevojiniui Ktubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH I1ALSTEI> STREET, ~ CHICACO, 1LĮ1NOIS.

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygleną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimamo paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivi”, 
“Kardą”. “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”, “Musų Tiesą” ir “žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katalo 
gus; reikalaudami katalogo prisiųs- 
kile sykiu už kraSaženklių.

SKAITYKIT IR PLATINK1T
“NAUJIENAS”

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, 11L
Ofiso Tel. Boulevard 160

> Rcz. Tel. Scelcy 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnl8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijoš 
hospitalėse ir Pasek
ai i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

turtas išneša .$125,235. Bankru- 
tijimo priežastimis paduodama 
paskutinis kepėją streikas ir ne 
užtikrintos darbo sąlygos. Di
džiausiais skolintojais yra Con
tinental ir Commercial Nat. 
Bank ir F. A. Brewer & Co., 
kurie turi pirmo mortgeidžio 
popierių už $250,000. II. H. 
Ko h Įsa a t neturi jokių reikalų 
su kompanija.

DIDELĖS APGAVYSTĖS SU 
PERTEKLIAUS MOKĖS*.

TIMIS.
Chicagos žmonės yra su

mokėję šimtus tūkstančių dole
rių pertekliaus mokės t imis, ku
rie vietoje valdžios išdan pate
ko Merteiviams į kišenius. ši
tie nuostoliai valdžiai visoje 
šalyje siekia milijonus dolerių.

Tapo patirta Chicagoje, kad 
smulkus šaltųjų gėrimų parda
vinėtojai paima uždėtus mokes
čius ir juos sudeda į krūva su 
savomis įplaukoms! ir paskui, 
suprantama, jie nežino, kiek iš 
jų įimtų pinigų priklauso val
džiai.

gan avė. kaipo “nuolatinį pa
minklą karės motin6ms ir atmi
nimą karės didvyriams“. Nau
jo viešbučio priemenėj busią 
murmulo koliumnos, ant kurių 
bus surašyta vardai visų, Chica
gos kareivių ir jūreivių. Šalę 
mirusio didvyrio bus padėta an

eksinė žvaigždė; šalę sužeisto — 
sidabrinė ir šalę sugrįžusio — 
mėlyna.

Įplaukos iš viešbučio busią 
sunaudojamos neturtingų karei
vių ir jų šeimynų sušelpimui.

DE VRY “SERGA.”
Lincolno Parko žvėrinčiaus 

užveizdas Cy De Yry, kuris per
eitą septintadienį apkūlė parke 
Chas. I tachta, 2158 Indiana avė. 
vakar negalėjęs ateiti teisman 
dėl ligos. Bet šitos jo bėdos dar 
ne visos, nes Lincolno Parko 
komitetas jį suspendavo ir jam 
reikės teisintis prieš civilės tar
nybos komisiją iš to, kad jis 
girtas atlikinėjo savo pareigas, 
kad du žmonės ir parko policis- 
tą apkūlė ir rtederamą kalbą 
vartojo.

VAIKAS PATEKO PO KARU IR 
LIKO NESUŽEISTAS.

-... .J J____ -y <"_iĮU!!LL!IT

Pranešimai
Englewoo. — Pas. Pram. Darb. 

svet., 5900 So. State gat. subatoje, 
birželio 21 d. Kalbės K. J. Geležė
lė. Be to bus dar dcklemacijos. 
Prasidės 7 vai. vak. — Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODA rendon 4 puikus kam

bariai pavieniem vaikinam. Gra
žiai įtaisyti ir išvarnišiuoti. Su vi
sokiom vigadom.

3210 Emerald Avė., Chicago, III.

J1EŠKO DARBO
LSS 234 kuopos susirinkimas j- 

vyks ncdėlioj, birželio 22, Settle- 
ment svet., 3046 Gross avė. Pra
džia 10 vai. lyto. Draugai malonė
kit visi atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstymui. —Sekr. A. Audickas.

1 LMP. S-nio 9-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus subatoje. 21 d. 

ibi iželio, 7:30 vai. vakare, Fellow- 
Psbip svet., 831 — 33 Plaee. Visos 
Įnarčs malonėkit atsilankyti; turime 
! blankas referendumo balsavimui, 
reikia išrinkti delegatės J I.MPS. III 
Rajono konferneciją, ir daugiau 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Westsidcs Lietuvių Viešo Knygy
no delegatų susirinkimas įvyks ne
dėlioję birželio 22 d., 1-nią vah po 
pietų. M. Meldažlo didžiojoje svet., 
2213 \V. 23_rd Plaee. Visi delega
tai malonėkite būtinai atsilankyti. 
Turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. —L.V.Knygyno Valdyba

Harvey, III. — LDLD kuopos su
sirinkimas |vyks panedėlio vakare 
8 v., J. A. Geruckio svet. Visi drau
gai bukite laiku, nes labai daug 
svarbių reikalų. Nepamirškite ir 
naujų draugų atsivesti.

— Sekr. F. Slėnis.

PAJIEŠKAU darbo j bučernę es- 
nm patirps gerai tame darbe. Kam 
reikalingas geras darbininkas ma
lonėkit atsišaukti laiku j Naujienas. 
1739 So. Halsted, Thamas Jurėnas.

Pajieškau darbo kaipo šioferis, 
važiuoju ant visokiu karų, taipgi 
pats pasitaisau kas tik yra reikalin
ga prie mašinos. Reikalaudami at
sišaukite laišku arba per telefoną 
Yards 5069. Mano antrašas

Petras Urbutis,
4614 So. Paulina SI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVĖ REIKA
LĄ UJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN1) AND 
1NVE8TMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA janltorių $80-90, 8 

valandos darbo. Naktimis ir dieno
mis. Pečkurių ir pagelbininkų 40- 
50c j valandą. Vyrų padirbėti ry
tais trumpas valandas. Mechani
kų ir pagelbininkų. Dirbėjų įran
kių ir dažų, išsiuntėjų, 2 vyru prie 
elevcitoriaus, kalvių, darbininkų 
ant ukės, vaikų | dirbtuves, 16 metų 
amžiaus, 35c. j valandą. įvairių 
darbininkų j hotelius ir restoranus, 
prie varstoto, driliuotojo, operuoto, 
jų prie punch Ir screw machine, 
milhvrights, garo pritalkytojų ir 
pagetbininku, bačkų dirbėju $29.00, 
sargų, visokios rųšies medžio išdlr- 
bėjų.

MOTERŲ reikalaujama. Imlų 
plovėjų naktimis ir dienomis. $12- 
$13 j savaitę kas antras nedėldicnis 
liuosas. Moterų prie trumpų darbo 
valandų, naktimis ir dienomis. Mo
terų nudulkvnnii rakandų $15 — 8 
valandos. Įvairių darbininkių j ho
telius ir restoranus. Merginų ir 
vaikų 14 melų ir senesnių dėl dvk- 
laikio darbų į ofisus arba dirbtuves 
darbus. Atsincškit nuo darbo pa
liudijimus.

South Park Eniployment Ageney.
SOUTH PARK EMPLOYMENT

, AGENCY
1195 S. Halsted st., 2-ras augštas.

Visi darbai South North ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

NAMAI-ŽEMĖ E X T R A

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National Leed Co., 900 yV. 18th St., 
Chicago, III.

REIKALINGA 5 pardavėjų mergi
nų. Turi kalbėti lietuviškai arba 
lenkiškai. Puiki proga dėl ateities. 
GERA MOKESTIS VAKARAIS NE
DIRBAMA.

LUSTIG’S DEP. STORE, 
3410-12 S. Halsted St., Chicago, III.

STATYS VIEŠBUTĮ KARĖS 
ATMINIMUI.

1917 m. Karės Motinų Chica
gos skyrius rengiasi statyti dvi
dešimts vieno augšto viešbutį 
už $2,000,0000 prie 8 g. ir Michi-

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN
Valstybinė Banka

Kapitalas $100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $15,000.00.

3% ant sutaupintų pinigą.

Trijų metų vaikas Ralph Lah- 
sin, 1211 Winona avė. Oak Par
ko stebuklingai išliko nuo mir
ties. Jis pateko po karu ir reikė
jo šaukti iškeliamojo vežimo, 
kad jį iš po karo išimti. 
Ištrauktą vaiką nusiun
tė West Suburbau ligoninėn, 
bet ten rado kad jis visas 
sveikas, tik kelis nudrėskimus 
turi. '

Roseland. — Liet. Scenos Mylėto
jų susirinkimas įvyks pėtnyčioje, 
birž. 20 d. Doviato svetainėje, 10501 
Michigan avė. Visi nariai malonė
kite ateiti nevėliau kaip 7:30 vai.

/vakare. —- S. Telksnis.

LSS. 4 kp., JLSL 1 kp. ir JLAT. 
Kliubo lavinimus susirinkimae ne
įvyks ncdėlioj, 22 d. birželio, dėl so
cialistų pikniko. — Pirm. S. Zavė.

LDLD Pirmo Apskričio konferen
cija įvyks seredoje. 25 birželio, Auš
ros svet., 30 ir Halsted gatvės, 8 v. 
vakare. Malonėkite laiku susirinkti 
visi Chicagos ir apielinkio kuopų 
delegatai ir Agitacijjos Komitetas.

— Sekr. J. Gasiunas.

REIKALINGA MOTERŲ IR MER
GINŲ 16 METŲ ABBA SENES
NIŲ DEL LENGVO DIRBTUVĖS 
DARBO. GERIAUSIA MOKESTIS.

BATIIBOBN HA1B AND 
RIDGEAVAY CO., 

2279 SO. UNION AVĖ.

100 residcncijos lotų arti Sv. Ka
zimiero Mokyklos ir Bažnyčios. Ran 
dusi ant Tahnan, yVashtenaw, Far- 
field, California, tarp 65 ir 67-tos 
gatvės. Visi įtaisymai viduje. Ex- 
tra puiki vieta. Prieina prie Marųuetl 
Manor. Užbaigta. Gera vieta sub- 
divizijos, ant South AVest Side. Spe- 
cialis pasiulijimas statytojams. Ga
li padaryti lengvas mėnesines išmo
kėjimo sąlygas.

Ofisas Maripictte Park Bank,.. 
63rd & yVestern Av. W. H. Fisher, 

Chicago, III.
AUTOMOBILIAI

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. bengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisaa 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheet Metai Worka
2106 W, 24th bt Tel Canal 4803

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbų, $14 j savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitę nuo šmotų.

American Insulated yVire & 
Cable Co.,

954 yVest 21st St., Chicago, III.

REIK AI.INGA patyrusių moterų 
tvarkyti skudurus. Geros darbinin
kes uždirba $20.00 savaitę. Pasto
vus darbas.

P. Goldman, 
1017 S. Fairfield Avė., Chicago.

PARSIDUODA nauja mašina for- 
das, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja j farmas. Par
siduoda greitu laiku; už mašina mo
kėta $600, parduosiu už $475. Jeigu 
kas nupirktų ir nemokėtų važiuoti, 
aš išmokysiu

M. P.
4231 Union Avė., 2 floras iš fronto

Parsiduoda Mitchel karas su pen
kiom sėdynėm, šešiais cilinderiais, 
gerame stovyje. Turi būt parduotas 
trumpą laiką, nes apleidžiu Chica- 
gą.

Teklė Sens, 
3561 S. Halsted Si., Chicago, III.

PLATUS residcncijos lotai, arti 
šv. Kazimiro Mokyklos. Visi įtai
symai viduje, puiki vieta Augančioje 
apielinkėje. Nieko geresnio. Specia' 

i pasiulijimas statytojams namu 
Grynais pinigais arba ant išmokėji. 
m o.

yV<n. C. Brietzke, 
2109 yVest 63rd St., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI namas ir lotas, pi

giai, 2 flatų. Atsišaukite greitai
3348 So. Hoyne Avė., ant viršaus, 

Chicago, III.

DR. O. VAITUS, O. I).
Lietuvis Akių 

Specialistas.
Egzaminuoju a- 
kis ir teisingai 

prirenki! akinius 
Jei jus esate nervuoti, turite 

galvos skaudėijmą. kreivas ti
kis, ar kitus keblumus, ateiki
te ir pamatykite mane. Pata
rimas dykai dėl moterų, vyrų 
i.- vaikų.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 
vakare.
1553 W. 47th St., Chlcago. 

Phone Drover 9660.

Telephone Boalevard 2160
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: U—12 ryto 
2—S vakaro

3303 8 Morgan St, Chlcago, III

Vyrišky Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 it* aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

ko] prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.j

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato- ' 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDON, i
1415 So. Halsted St., Chicago, IH. 1 

įsteigta 1902

-----------------------

MERGINA BE SĄMONĖS 
GATVĖJE.

Jauna moteris, graži ir gra
žiai apsitaisiusi atrasta be sąmo
nės ties kerte Madison ir Pauli
na gat. Manyta, kad ji ser
ga nuo nuodų, taigi poli
cija nuvedė ją į apskričio 
ligoninę. Ten jai davė vaistų ir 
ji atgavo sąmonę. Kuomet ėmė 
jos klausinėti, ji pasidarė his- 
teriška ir n ikėjo dviejų slaugių 
ją suvaldyti. Kadangi ji nieko 
apie save nepaaiškino, tai ją nu
siuntė į bri(hvellio ligoninę.

TRIS IŠŠOKU Iš AUTOMOBI- 
LIAUS SUMUŠĖ ELEKTRIN1N- 

KĄ.
Mishal Masar, 1227 So. 15 g., 

Cicero d i r b o pas Sears, 
Roebuck ir komp. elektrininku; 
po pietų, kada jis laukė karo 
ties Spaulding avė. ir 12 g., vy
rai atvažiavusieji automobiliu, 
sustojo ir iššokę primušė jį. Ki
tam vyrui, kuris taipgi toj dirb
tuvėj dirbo ir su juo drauge lau-j 
kė karo, nieko nedarė. Yra spė
jama, kad užpuolusieji yra cle- 
ktrininkų unijos nariai.

PRAPUOLĖ 1000 ŠMOTŲ 
DINAMITO.

La Grange miestelio policijai 
vakar pranešė, kad iš Superior 
akmenų skaldyklos prapuolė 
1000 šmotų dinamito. Kas jį ga
lėjo vogti nenumanoma.

LIETUVIŠKA GYDYKLA’ DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 1C dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro repeticija jvyks ketverge, bir
želio 19, 8 v. vak. J. Grigalaičio svet. 
4837 W. 141h St. Dainininkai ir 
dainininkės susirinkite laiku

— Org. A. M.

REIKALINGA merginų 1,6 metų 
amžiaus arba senesnių dirbti j dra
panų dirbtuvė . Patyrimo nereikia.

Percival B. Palmei* Co., 
367 yVest Adams St., Chicago.

Mihvaukee. LDLD. 56 kp. rengia 
j draugišką išvažiavimą 22 d. birželio, 
. i Cracker .lack parką. Bus puikus 
| programas. Kviečia visus atsilan
kyti. — T. M-as.

LSS. 22 kp. pusmetinis susirinki
mas jvyks ketverge 19 d. birželio, E 
vai. vakare Meldažlo s,vi t., 2212 \V. 

, 23-rd pi. Visi draugai kviečiami 
'atsilankyti; atlikus biznio reikalus 
i bus diskusijų dabartiniais klausi
mais. — Organizatorius.

LMPS. III Rajone konferencija į- 
vyks nedėlioj. 22 birželio, 10 vai. 
ryto. J. Grigalaičio svet., 4837 \V. 14 
st., Cicero, III. Delegatės apsiėniu- 
sios dalyvauti konferencijoj kvie
čiamos atvykti su mandatais pažy
mėtu laiku. — Sekretorė.

Sus. Liet. Soc. Dainininkai Ame
rikoje 1 Apskr. rengna koncertą S. 
L. S. D. A. delegatų suvažiavimui, 
kuris vyks subatoj, birželio 28 d., 
1919 nik Meldažio svetainėje 2212 
W. 23 PI. Gerbiami chorai, malo
nėkite prisirengti atskirai dalyvau
ti programe; taip pat pribukite i 
suvažiavimą, kuris tęsis nuo birž. 
28 iki birž. 29 d.

— S«kr. F. Magola.

yVest Pullman, LSS. 225 kp. pus
metinis susirinkimas jvyks 20 d. 
birž. po num. 11946 So. Halsted st.. 
pradžia 7:20 v. v. Draugai ir drau
gės bukite paskirtu laiku.

Sekr. J. J. Chėsunag.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau Jono Trijonio, Kauno 

gub., pirmiau gyveno Springfield, 
III. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas žinote, malonėkite 
pranešti.

Jurgis Dryžis, 
2207 y\r. 2Lst PI. Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Antano 
Statkevičiaus. Paeina iš Kauno gub. 
Raseinių pav., Skirsnemunės parapi
jom, kaimo Antakalniškių. Du me
tai atgal, gyveno Chicagos mieste. 
Turiu labai svarbų reikalą. Atsi
šaukite jus pats arba kas kitas duo
kite žinoties ant šio antrašo.

Koslanlas Palubei kis
3506 So. 32-n<l St., So. Omaha, Nei).

NORĖČIAU PAIMTI ant auginimo 
kaipo savo kūdiki, siratą arba taip 
kas galite atiduoti. Butų geistina, 
kad butų mergaitė. Kas turite arba 
kas, žinote kokią siratą malonėkite 
pranešti.

Tonis Marčiulena,
873 Prospect Av. Slcubenvilfe, Ohio.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU šliubinj žiedą pažy

mėtą raidėmis J. W. Jei kas radote 
malonėkit atnešti j “Naujienų” o_ 
fisą. Busiu už tai dėkingas. 20.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU šviesaus kambario 

Bridgenorto apielinkėje. Be val
gio. Kas turit praneškit laišku.

Pranas Urbonas,
3418 Lowc Avė., Chicago, III.

REIKALINGA vyrų mokyties au
sti rankinėmis staklėmis. Gera mo
kestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš $30.00 į savaitę kuomet pli
ti rsi te.

Olson Rug Co., 
1508 W. Monroe St., Chicago, III.

PARDAVIMUI Hoyne Touring 
Car, 5 pasažierių, kaip naujas. Už 
$675, jeigu pirksite tuojaus. Reika
lingi pinigai. Atsišaukite nuo 3 iki 
7 vai. po pietų.

5137 So. Bobey St., Chicago.

PARDAVIMUI

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti l-'armą, geroi vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten b'armą ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a. 
genią, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

WM. PILYPAS, 
720 AV. 120 St., yVest Pullman, III.

PARDAVIMUI namas, atsišaukite 
i 1908 Canal|>ort avė., arti Jcffer- 
$on st., 6 famiRjų. įplaukos už ren- 
dą $58.00 j mėnesį. Kaina $4,800. 
Parduoda būtinai išvažiuodamas ant 
ūkės. Atsišaukite ant 2 aukšto už
pakalyje.

REIKALINGA moterų mokyties 
austi rankinėmis* staklėmis. Gera 
mokestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš $20.00 i savaite kuomet patyręs.

Olson Rug Co., 
1508 yVest Monroe St., Chicago.

PARDAVIMUI pigiai pikcernė ar
ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreipkitės j

K. JAMONTAS,
1739 So. Halsted St., Chicago.
t___________ į_____ r ....... . .....———-——

PARDAVIMUI (,ragiukų uogos dėl 
darymo vyno. Galima gauti kiek go
rima. SudČta po 25 svarus | dėžu
tes.

COYNE BROS.
119 yV. South yVater St., Chicago, III.

PARDAVIMUI — Labai puikus 6 
kambarių muro namelis su maudyne 
ir gesu ant didelio loto arti 31-mos 
gatvės. Bargenas už $2,000. Taipgi 
labai geras nuiro 6 kaniliarių namas 
4 ir 5 kambarių ant Emerald Avė., 

arti 31-mos gatvės, kaina tiktai 
$6,300. Pamatykite savininką arba 
Mr. Tamasauckas. Ernis E. Reeney, 
603 yVest 31-st St.

PARSIDUODA lotas South North 
apielinkėj, gera vieta dėl statymo 
namo, atsišaukite pas

Vladas Vilnius (6:0(1 v. v.) 
3238 S. Halsted St., Chicago, III.

NORIU susižinoti su keletu vyru, 
kurie gyvena ant South arba South 
yVest side, norinčiais dirbti dvi va- 
landi j vakarą. Mes išmokysime 
juos kaip parduoti, ir duosime to
kią kooperaciją, kuria uždirbsite 
mažiausiai nuo $50 iki $75 j savaitę. 
Atsišaukite dieną arba nuo 6 iki 8 
vai. vak., Boom 816 First National 
Bank Bld. Klauskite G. B. DOBS, 
Sales Managcr.

REIKALAUJU gero vyro prie 
“\vbolesale” skudurų biznio. Pas
tovus darbas.

1TI7 Blue Lsland Avė., Chicago.

REIKAIJNGAS pirmai-ankis* be- 
keris, gerai suprantantis kepimo 
darbą; visokios rųšics kaip duonos, 
taip ir keksų. Ypač lietuviškos 
juodos duonos. Geram darbinin
kui gera mokestis Atsišaukit laiš
ku ar ypatiškai.

European Pakery, 
1634 Mead Str., Barine, yvis.

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie siuvimo jpilų elektros mašino
mis Pastovus darbas. Gera mo
kestis. Atsišaukite j

Einpire Mattress Co., 
2231 yVest Madison St., Chicago.

REIKIA pirmarankio duonkepio 
prie ruginės duonos, gera mokestis, 
pastovus darbas.

11749 Michigan Avė.

Reikia vyro.
Peoples I.anc Metai Co., 

5835 So. Loomis Avė., Chicago, III.

REIKALINGI vyrai mokintis a- 
gentauti. Patyrimas nereikalingas, 
mes išmokinsime jus iki augščiau- 
siam laipsniui .toje profesijoje. Už
dirbsite nuo $50 ir augščiau j sa
vaitę. Reikalinga $300 |vestuoti, 
kaipo atsakomybė. Įvestuosius pi
nigus galima gauti, kuomet tik pa- 
reikalausit. Aš pristatysiu jus j 
darbą, atsišaukite /

B. Kreivis, > 
1908 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS bučeriš. Darbas 
nuolatinis. Gera mokestis. Atsi
šaukite greitai.

451(6 So. California Avė., Chicago.

REIKALINGA mainlcrių ir lebe- 
rių dėl Champion Copper Co., Pain- 
sdale, Mielu Leiberiai gauna 48c. j 
valandą. 8 valndų nermaina. Mai_ 
nicriai $4.10. Nuvažiavimas bus už 
dvką, jeigu jus pasitiksite šešiasde
šimts dienu. Užlaikymas $30 iki 
$35 Į mėnesj. Atsišaukite nuo 7 ry
to iki 2 vai. po pietų | 809 yVest 
North Avė. arti Halsted St. Nerei
kto mokėti. Matykite Mr. Frank 
Palla.

PARSIDUODA — bučernė ir gro- 
sernė, pigiai, nauji įtaisymai, netoli 
lietuviškos bažnyčios (rokas nau
jas. Biznis gerai išdirbtas per 12 
metų. Priežastis pardavimo — ki
tas biznis.

858 yV. 33-rd St.
PARSIDUODA viena mėnesj var

tota Imčernės vežimą su dvejais pa- 
kinkimais. Priežastis pardavimo 
nusipirkau fordą. Atsišaukite nuo 
7 vai. ryto iki 7 vai. vak.
10742 Michigan avė., Roseland, III.

PARSIDUODA labai senas smui
kas (violin) ir kornetą neilgai 
vartota C. G. Conn. Jeigu pirks ne
juokauti grąjyli apsiimu pramokyti 
už tą pačią kainą. Atsišaukite:

J. Balakas.
1414 So. 49111 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 2316

FARMŲ JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj yVisconsine. Kurioj daugvbė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie pe
rų keliu, geležinkelių, gražiu laukų 
ir prie lietuviško miestelio, WOOD_ 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ta* dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- 
rj. Galite pradėti dirpti formą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta forma.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėjo po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurnsite, kaip yVisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog | Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la
pais.

Liberty l4ind & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., . Chicago, III.

ANT PARDAVIMO arba išmainy
mo stuba — barnė ir didelis plytų 
16x34 pėdų vištnamis 1 */j aukšto, 
ant 111 st. ir Lnvye.r av., Mont 
Greenwood Street car. Tel. 1377.

FARMOS
Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug- 

štyn ant lengvų jšinokesčių 10 melų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir tt. ant lengvų uumkescių. 
Mainom miesto namus ant laurų 
anikokioj vietoj Amerike. ’l'lirai 
bargenai.

M. J. Augulis,
343 Maripictte Bldg., 140 So.

Dearborn St., Phone Randolph 5757

M()KYKIX)S

RAKANDAI
PARDAVIMUI namas 8 kambarių, 

kaina $3400,00, 4239 Campbell avė.
J. M. MęDonncll & Co., 

2630 yVest 381h St., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir lt., parduosiu už bilę 
kok| teisingą pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltayais 
springsais Phonograph. Grasina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicągo, III.

TIKTAI SI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMU UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Ronds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

ESU PRIVERSTAS parduoti savo 
4 kambarių beveik naujus rakan
dus. Atiduosiu visai pigiai. Kreip
kitės vakarais.

K. Raitas,
3014 So. Union avė., Ist fl. front

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA NAUJAS MURO 

NAMAS su gasu, elektra, maudy
nėms ir kitais parankumais: na
mas randasi lietuvių apielinkėje už 
Kedžie avė., vienas blokas nuo gal- 
vekarių; kaina $2800; galima lai
kyti karvę, vištas ir auginti daržo
ves. Atsišaukite pas

J. Yushkewitz.
311.4 S. Halsted St. Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas. Ne
brangiai. Savininkas gyvena 

1620 String St., Chicago, 111.

•PASDAVIMUI moderniškas 2 
aukštų muro namas, 2 šešių kam
barių fialai, maudynes elektros 
šviesos, garu šildoma. Taip gi mu
ro namas užpakalyje loto. Si nuo
savybė randasi ant Wallace St., ar
ti 34-tos gatvės. Kaina $8000.00. 
Namo priekis statytas paties savi
ninko pačio gerojo materijolo.

I. CHA P & CO., 
31st ir yVallace Sts, vienintelis ag.

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijo, arti prie lietuviškos para, 
pi jos, 663-665 W. 18th St. Kreip
kitės prie

T. P. Rashinskis, 
3200 S. Halsted St., Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu i trumpy 
laiką.

Mes turime didžiausius ir lepiau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musy 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

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

J. F. Kaanicka, Perdėtinia 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PARDAVIMUI 3 pagyvenymų mu
ro namas po 6 kambarius, su visais 
įtaisymais. Namas vertas $8500.00. 
Parduodama už $6200.00. Randasi 
tarp 32 ir 33 Lowe Avė. Atsišau
kite j

C. Suromski.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO maža auzukė, 
labai gražioj vietoj, pusė bloko nuo 
karų, biskj apdegus, bet lengvai ga
lima pataisyti, parsiduoda už $700, 
priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos, namelis randasi 4612 South 
Washtienaw avė., Chicago, III. At
sišaukite 41 — 100 pi., Chicago, III.

F.KTRA. — Gera proga, išmainau 
lota ant automobilio. Lotas ran
dasi Gary, Indiana. Atsišaukite šiuo 
adresu:

J. Maskoliūnas,
3236 Ūme St., Chicago, III.

Tel. Yards S828.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. WeIIa at.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvlipas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminink«

YPATINGA PROGA ypatoms tarp 
17 ir 50 melų amžiaus, be jokio 
mokslo jus galite gauti paslaptis 
profesionalio amato, reikalinga iš
mokti mechanišką ir laboratorijos 
denti.steriją. Speciabs vasarinis 
kursas pusė kainos — dienomis ar
ba vakarais. Duodami dykai nuro
dymai iusu pačių kalboje Jus tik 
užsimokėkite už materijolą ir įran
kius laike naudojimosi. Sis pasiuli
jimas tik trumpam laikui. Jei jus 
norite būti neprigubuingu jus turi
te būti mechanišku dentistu. Jūsų 
proga dabar dėl turto vietos. Pla_ 
esnių žinių atsišaukite tuojaus.

Room 202 — 802 West Madison 
St., Chicago, Illinois.




