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Gina “slakeriŲ" listą.

Militarizmo našta
Europoj. .

Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje}

Karo departamentas sako, kad
klaidų jame esą nedaug.

Lenkuose.

Išvijo du amerikiečiu.

Sako, jie buvę '‘negeidaujami
agitatoriai.”
Varšuva. — Pasak oficialinių skaitlinių, šešiuose “krajuo
MEXICO CITY, geg. 17. —
se” (gubernijose),
Varšavos,
Lodžiaus, Kelecko,
Lubį i no, Valdžios įsakymu vakar naktį
Bialotsko ir vakarinės Galici iš Meksikos išvyta du ameri
jos, skaičius bedarbių siekia kiečiai. Vienas jų yra Frank
88,000. Tas skaičius sparčiai Seamun, kito vardas neskelbia
didėja delei industrinio ikrizio. mas. Beto, tuo pačiu kartu iš
“Przemys'l i Handel” paduo vyta ir du ispanai. Valdžia sa
da ir priežastis to krizio. Len ko, kad tai buvę “negeidauja
svetimšaliai; agitatoriai”.
kijos produktų kainos nuola mi
tos kila, o vakarų Europos pro Praeitą savaitę mat buvo suduktai nuolatos puola. Iš tos rengta demonstracija. Būrys
priežasties Lenkijos industrija demonstrantų, kartu.ir išvytieji*
nėbepajiegia vesti
užsienyj iš Meksikos žmonės, buvę įsi
konkurencijos, o menkas nami veržę atstovų butan.
nis marketas negali visko pats
sunaudoti. Tonas geležies iš SUKILIMAS PIETŲ* AFRIKOJ.
Anglijos kainuoja 23,000 mar
kių, o Lenkijos geležies 26,000 Negrai pasigrobę daug dvarų.
markių. Geležis iš Silezijos
LONDONAS, geg. 16. — Gau
atsieina 27,000 markių, o tos
pačios rūšies Lenkijos geležis tomis iš Jobannesburgo, pietų
Afrikoj, žiniomis, Queenstow-|
31,000 niaukių,
Praeitą žiemą Lenkijos kari no apskrity kilo ytin rimtas stFnė valdžia Galicijoj mokėjo 100 kilimas. Didelės gaujos fuodmarkių už kilo jautienos
ir veidžių, kurie sakosi priklausą
120 m. už kilo veršienos. Var prie vienos ‘žuvusių Izraeliui
šuvoje pirkimo departamentas genčių”, pasigrobė daug dvarų
mokėjo savo agentams nuo 160 ir dabar puola europiečius. Su
iki 180 markių už kilo mėsos kilėliai, kaip skelbiama, dabar
Varšavos garnizonui. Tuo vals laukią “dieviškojo pašaukimo”
tybė neteko 600 milionų mar grįžti Palestinon. Tik tuoju tik
kių, kurie nuėjo į tarpininkų slu ir riaušes jie sukėlę.
k i Senius.
“Gaze t a Poranna” sako, kad PLIENO TRUSTO APETITAI.
Lenkijos valdžios deficitas šiais Sumažino darbininkams algas.
GARY, Ind., geg. 17. — Plie
metais siekia 160,000,000,000
no dirbtuvių darbininkai šian
markių.
die gavo mažesnes algas. Kom
panijos, kurios viršyki yra tei
I.loyd George norįs pasitikt su
[Rosta Wien pranešimu]

Trys millonai žmonių laikomi
WASIHNGTON, geg. 17. —
“po ginklu”; didžiumą jų
Kiek laiko atgal valdžia ėmė
kontroliuoja Francija.
skelbti taip vadinamą “slakeLONDONAS, geg. 17. -- Vie WASHINGTON, geg. 17. -- rių listą’k Kai kurie laikraščiai,
tos laikraštis Daily Express Militariniu žvilgsniu, pirmą Eu pastebėję kurių ne kurių . pa
šiandie gavo iš Varšavos pra
ropoj vietą šiandie užima Frau klaidų, lislą skelbti atsisakę. Jų
nešimą, kad Lenkų premje cija ir Lenkija. Francijos ir manymu, ant listo esą padėta
ras Witos iškeliavo “Augšto- Lenkijos kariuomenės šiandie daug ir tokių žmonių vardai,
sios Silezijos frontan”.
Iškeyra didesnes nei by
kurios kurie didžiojo karo metu yra
liavęs ten tikslu įtikinti Lenkų nors kitos Europos valstybės. kariavę ir gyvasties netekę. Tuo
vadą, Adelbcrtą Korfanty, kad Tuo klausiniu.
atatinkamų gi tarpu jie skelbiama kaipo
butų sustabdyta Lenkų maišias
skaitmenų davė Anglų statisti “slakeriai.”
ir tuo bildu Lenkų-Vokicčių
Į tuos laikraščių pareiškimus
kai. Duotieji skaitmens yra
ginčas dėlei kurių ne
kurių
karo departamentas vakar davė
tokie:
teritorijų išspręstas gražumu.
Austrijos kariuomenėje šian viešą atsakymą. Sako, kad lisI ščionių gyvenamose srityse būt
Beto, Daily Express’e apra
die yra 30,000 vyrų; Belgijos tas prirengta rūpestingai. Iki
sudarvta bendra Francuzu ir šoma kaip Lenkai paskerdė
105,000; Bulgarijos — 33,- šiol jame susekta viso tik ke
Turkų valdžia. Vis dėlto, gau scptynioliką Vokiečių taip vadi
000; Čeko-Slovakijos — 17,(XX); turios paklaidos.
nama žinių, jogei* į šitą sutar namo Landjeger (kilimo polici
Pradžioj ant “slakerių listo”
Danijos — 15,400; Finliandijos
ties punktą Turkai jokio dome jos) narių. Žinia gauta iš Opbuvo padėta apie penki šimtai
Užgrobtą teritoriją pavestą tal sio nekreipiu. Atpenč, jų elgę pelno. Laikraščio korespon — 35,000; Francijos — 809- tūkstančių žmonių vardai. Ke
52;
Vokietijos — 100,000;
kininkam?, jeigu jie sustabdy sis esąs toks, kuris nuolatinį dentas kartoja vieno Anglų
Graikijos — 250,(X); Vengrijos lis kartus tą listą peržiurėjus,
siu Vokiečius.
valdininko, esančio talkininkų
nedraugingumą kuria.
— 35,000; Italijos — 300,000; “slakerių” skaičius žymiai su
komisijoj Augštojoj Silezijoj,
Jugo-Slavijos — 200,000; Olan mažinki: tuo tarpu ant listo
OPPELN, geg. 17. — Lenkų Nacionalistai esą nepatenkinti. pareiškimą. Jisai yra toks:
dijos — 21,400; Norvegijos — esą tik apie du tūkstančiai var
pildomasai komitetas Silezijoj,
Nuo to laiko, kai buvo kal
“Pozicija, kurią laikė kalba
Lenkijos —' 600,000; dų.
kurio pirmininkas yra Adei ber bamoji sutartis padaryta, Tur mieji Vokiečiai, Landjager na 15,400;
Tai reiškia, kad “slakerių”
Portugalijos
30,(MM); Rumani
tas Korfanty, talkininkų komi kų nacionalistai pakartotinai riai, buvo užpulta didelės gau
jos — 160,000;
Ispanijos — vardai vis tiek bus skelbiama.
sijai plebiscitui tvarkyti, kuri yra įrodę, jogei sutartis jų gei- jos Lenkų. Vokiečiai ' kovėsi
tol. kol paskutinį šovinį išeik 190,715; Švedijos — 56,200;
randasi šiame mieste, pasiuntė davimams neatitinkanti.
telegramą. Pareiškiama, jogei
vojo. Tuomet jie pasidavė. Šveicarijos — 200,000.
Iš šito skaičiaus, vadinas tri
“insurgentai” yra gatavi pasi True translation filed with the post- Lenkai pasigrobė belaisvius ir
jų milionų vyrų, du trečdaliu
at Chicago, III., May 18, 1921
traukti. Pasitraukti aut tiek, master
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 ant vietos sušaudė. Tuomet jų kontroliuoja Francija. Kontro
šelpia sovietų ukius.
kad tuo užtikrinus urną kari
kūnai sukaneveikta durtuvais.
nio veikimo sustabdymą — su
Vokiečių elgusis Augštojoj Sile liuoja tuo budu, kad ji yra
[Rosta-Wien pranešimu]
Vokiečiais. Tik reikalaujama,
zijoj yra pastebėtinai kantrus. padariusi tam tikras sutartis
Čeko-Slovakija,
Izvestija rašo: Keturi ir pu
Nėra jokios abejonės, kad visą su Belgija,
kad sritys iŠ kurių pasitrauks
Lenkija, Rumanija ir Jugo-SIa- se bilionų rublių', kuriuos ko
Lenkai, butų užimtos talkinin
velniavą Augštojoj Silezijoj su
misarų taryba paskyrė sovietų
kų, o ne Vokiečių kareiviais.
ruošė pati Lenkų valdžia. Pasa- vija.
cinklua
ir
įzrĮžtiį.
į
namus.
Karo v&sii'ly nualintai Euro farmų reikalams šiais metais,
Beto, I.enkų komitetas sstvo
kos, buk f.eiikijos
rubežius
sėjas Gravy, {sakymu
"visiems
pai, kovojusiai “kati
pasauly tapo išdalinti sekamai: Sihcriesąs uždarytas, yra melas.”
telegramų prisipažįsta,, jogei
de Valera.
darbininkams sumažinta algos
demokratiją išlaikius”, tai yra jai 750,000,000 rublių, Dono
RERLINAS, geg. 17. - Šian
“insurgentai” kai kur gal yra
— 20 nuoš.
stačiai neatkeliama našta.
teritorijai 1,200,000,(XX) rub.,
DUBLINAS, Airija, geg. 16.
perėję tam tikras jiems nužy die gautomis iš Beutbeno žinio True translation filed with the postPlieno industrij()s darbininkų
mis, Lenkų maištininkų karei master at Chicago, Ilk, May 18, 1921
Kaukazu!
1,500,000,000
tub.,
mėtas mandagumo ribas.
—
Freeman
’
s
Journal
šiandie
algos ir iki šiol buvo mažos.
viai pradedą kelti riaušes. Tai as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Krymui 1,000,000,000 rublių.
paskelbė, jogei Anglijos prem Dabar jos bus dar mažesnės.
dėlto, kad jie negauną tos al
Pravda rašo: Pirmas žydų jeras Lloyd
George
Airijos Darbininkai tuo labai nepaten
True translation filed with th* postgos,
kurią
jiems
žadėjęs
Lenki)
valstybinis teatras tapo atida “prezidentui” de Valera davęs kinti, bet pasipriešinti samdy
master at Chicago, III., May 18, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 komisionieris, Adelbertas Kor
rytas Kijeve didelėmis iškilmė tokį pasiūlymą: jisai be jokių tojams nedrįsta, nes neorgani
fanty.
mis.
sąlygų sutiks by kur pasitikti zuoti.
*
Kai kuriose vietose Lenkai
Tas pats laikraštis praneša, patį de Valerą ar kurį nors ki
metą savo ginklus ir grįžtą
į Tuomet Jungtinės Valstijos
kad kursai, kurie tapo atidaryti tą Airių sinn fein organizaci iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiii
galėsiančios kalbėti su jais
Kolonijose yra daugiau kaip
namus.
11 vietų Azerbaidžane bėgyje jos darbuotoją, kad pasitarus
apie tarybų valdžios
dvylika milionų.
“Tai yra antrasai Saraje
pirmų trijų mėnesių prirengė apie... taiką.
pripažinimą.
vas
”
—
šitaip
padėtį
Augštojoj
Sako, Turkų nacionalistus paSuprantama, Airijos “prezi
1,609 mokytojus pradinėms
WASHINGTON,
geg.
17.
—
Silezijoj
apibudino
vienas
Ang

Irąsinę laimėjimai prieš Grai
dentas” sutinka duoti tik viešą Naujienų Redaktorius P. GRI
mokykloms.
VVASHINGTON,
geg.
17
—
Galutinieji
gyventojų
surašy

lų
kariuomenes
oficieris,
esan

kus; bolševikai siūlosi talkoj.
atsakymą į tokį jau viešą prem GAITIS kalbės ketverge, geg.
Valstybes
departamentas
yra
mo
daviniai
yra
tokie:
Jungti

tys Beuthene.
Tik nedidelė dalis ' reikalingo jero ‘Lloyd George’o pasiūlymą. 19, kaip 7:30 vai. v. Strumilo
davęs
galutini,
nors
ir
ne
for

nės
Valstijos,
įskaitant
ir
kolo

maisto surinkta.
WASHINGTON, geg. 17. — , Ir vėl — bolševizmas.
Pasta rasai tokio viešo pasiūly salėj, 158 E. 107-th st., temomai) pareiškimą sovietų Rusi nijas, gyventojų turi 117,859,mi 1. Lietuvos darbo žmonių
Oficialiniuose rateliuose šiandie
Maskva. — 4ki kovo 10 d. mo nėra davęs ir veikiausia ne reikalai;'2. Kodėl mes nepritajai,
būtent
taip
ilgai,
kol
esan

358.
Pačiose
Jungtinėse
Valst

Friedenschuette'ą
kontroliuo

gauta toks pranešimas: Turkų
sekamo maisto, neskaitant gru duos.
tys
Rusijoj
amerikiečiai
bus
lai
ijose
gyventojų
yra
105,710,ja
Lenkai,
turintys
bolševistiriam komunistams. Prakalbas
nacionalistų valdžios Angoroj
dų,
tapo
surinkta
ir
prirengta
Sniegas Nebraskoj.
rengia LSS. 137 kuopa. Kvie
nesutikimas ratifikuoti tą tai nių palinkimų. Augštųjų klesų komi belaisvių lageriuose, nėra 620. Vadinas, kolonijose yra
išdalinimui:
jokios
galimybės,kad
Jungtines
daugiau
kaip
dvylika
milionų.
moteris
jie
veja
darban
—
kai
kos sutartį, kuri buvo padaryta
OMAHA, geg. 15. — Nebras- čiame publiką gausiai susirink
Valstijos
duotų
by
kokį
pripa

po
gatvių
valytojas
ir
patarnau

ti. įžanga nemokama.
Bulvių 70,900 pūdų (86%), ka vakar turėjo sniego.
tarp Francuzu ir Turkų nacio
Kai
žinimą
sovietų
valdžiai.
Svarstys senatoriaus Newberry kopūstų 7,300,000 pūdų (47%),
— Komitetas.
nalistų kovo 12 dieną, gal būt tojas militarinčse valgyklose.
kur temperatūra buvo tik 31
Paskutinė
nota,
kuri
pasiųs

klausimą.
svogūnų 540,000 pūdų (30%),
prives prie to, kad ji bus pa
ta Rusijai buvo valstybės sek
įvairių daržovių 1,700,000 pū
naikinta.
retoriaus
atsakymas
delei
pre

WASHINGTON,
geg.
17.
—
Turkų laimėjimai, kurių jie
du (18%), vaisių 10,400,000
kybos santykių tarp Rusijos ir Sekamą pėtnyčią tam tikra
nesenai atsiekė savo kampani
pūdų (62%), medaus 124,000
Amerikos. Nota buvo pasiųs senato komisija pradės svarsty
joje prieš Graikus, padarė tai,
pūdų (51%), grybų 48,(XX) pū
ta per Amerikos konsuli Reve- ti senatoriaus Newberry, iš Mikad nacionalistai pasidarę ne
dų (4%), šieno 86,600,000 pū
ly kovo 25 dieną. Joje įrodyta, chigano valstijos, klausimą.
Millerand
ir
Albertas
tarėsi
sukalbami ir nenorį daryti jo
dų (68%), šiaudų 23,700,000
jogei artymesni tarpe tų dviejų Turima tikslo išspręsti, ar tas
Augštosios
Silezijos
klausimu.
kių nusileidimų Prancūzams.
pūdų (77%), mėsos 21,800,000
valstybių santykiai priklausys senatoris gali būt priimtas seTuo pačiu kartu pranešama, jo
pūdų (71%), laukų 623,(X)0 pū
nuo pamatinių atmainų sovie natan, ar jo vieton priimti Det
PARYŽIUS,
geg.
17.
—
Vie

gei padrąsinimo
nacionalis
dų (31%), odmenų 6,700,000
tuose. “kartu užtikrinant tinka roito fabrikininką, Henry For
tos
laikraštis
Malin
sako,
kad
tams teikią patys bolševikai.
pūdų (58%), kailių 1,100,000
mą apsaugą žmonių gyvastims dą, kuris taipjau “nurijo”
į
vakar
Francijos
prezidentas
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
Maskvos valdžia esanti pasiža
pūdų (7%), vilnų 494,000 pū
bei jų nuosavybei ir sukūrimo senatą, bet buvo sumuštas.
nai dar nėra labai pakilę, bet šiomis dienomis jų
dėjusi ir ateity teikti reikiamos Millerand ir Belgijos karalius
dų
(38%),
linų
858,000
pūdų
tokių sąlygų, kurios reikalingos
Kiek laiko atgal senatoriaus
kaina pradėjo kilti, ir gal dar kils kokį mėnesį
paramos Turkams, žinoma, jei Albertas kartu su tų dviejų
(20%), kanapių 590,(XX) pūdų
prekybai
išlaikyti
“
Vis
dėlto,
Nevvberry
reikalas
buvo
atsi

ar kitą, taigi, kam reiki# siųsti pinigus, geriaus
gu kalbamoji sutartis busianti valstybių ministeriais tarėsi dė
(17%),
sviesto
83,000
pūdų
tegul pasiunčia šianderifnesileidžiant į spekulia
lei Augštosios Silezijos klausi iki šiol kelios dešimtys ameri dūręs teisme. Newberry kaltin (2%), paukščių 741,000 (86visiškai atmesta.
kiečių, esančių Rusijoje, laiko ta delei to, kad nominacijos it
mo.
cijų.
%), kiaušinių 5,000,000 (6%).
Siūlė bendrą valdžią.
ma
po
sargyba.
Maža
to.
Vals

rinkimų metu jis ir jo šalinin
Tartąsi kokią poziciją turėtų
tybės departamento valdininkų kai išleidę milžiniškas sumas
Nuošimčiai kabėse pažymi
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
Svarbiausia toje sutartyje da užimti Belgija ir Francija atsi
manymu,
Rusijos
valdžia
iki
pinigų. Vadinas,
Newberry kokią pristatytasis maistas su
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
lykas yra tam tikros ekonomi tikime, jeigu Vokietija be talki
šiol ir to nėra supratusi, kad vieta buvusi kaipir nusipirkta. daro dalį visos sumos reikalin
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus panės koncesijos Francijai. Tai ninkų sutikimo siųstų savo ka
reikia kalbaųmjų
belaisvių Suprantama, teisme senatoris go tinkamam šalies išmuitini
riuomenę
Augštojon
Silezijon
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
kaipir mainas už tą, kad bėgiu
padėtį
gerinti.
Newl>crry
buvo
išteisintas.
mui maisto.
(Pavyzdžiu?!,
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
dviejų menesių Prancūzai eva Laikraštis sako, kad tuo klausi
mu
todvi
valstybes
pilnai
susikiaušinių
6
nuoš.
—
5,000,000).
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
kuos Cici'liją. Beto, buvo duo
PINIGŲ KURSAS.
REDAKTORES AMBASADO
tarusios.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
ta pasiūlymas, kuriuo ir i>atys
Komisarų taryba paskelbė,
RIUM.
Vakar, geg. 17 d., užsienio pini
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
Turkai sutikę, būtent, kad eva
WASHINGTON, geg. 17. — gu kaina, perkant jų ne mažiau kafr kad vieton pereitais metais rek
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
kuacijos metu tam tikrose kri- Teatrų darbininkai rengiasi . Prezidentas Hardingas paskyrė už 25,000 dolerių, bankų buvo akai vizuotų 3,441,000 pūdų pieno
tam*
Amerikos
pingais
šiaip:
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Liemesti darbą.
produktų, šiemet bus rekvizuo
naują ambasalorį Italijoj. Jisai
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Anglijos 1 svaras.................. $4.00 ta 2,200,000 pūdų... Kiek kiek
yra
buvusis
vieno
New
Yorke
Austrijos 100 kronų............... $0.2F
SOČIAI .DEMOKRATAS.
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
BUENOS AIRES, Argentina leidžiamo savaitinio laikraščio
vienas valstietis turės duoti, tas
Belgijos
100
kronų
...............
$8.47
Musų draugų laikraštis h*
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Danijos 100 kronų ............... $18.04 bus nuspręsta sulig vietos są
geg. 17. — Vietos teatrų dar redaktoris, Richard Child.
Kauno. Kiekvienas darbininkai
Finų 100 markių .................. $2.25
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
bininkai rengiasi mest darbą.
lygomis. Valstietis, kuris turi
Francijos
100
frankų
...........
$8.47
privalėtų ji perskaityti. Num
Skyrių.
Jie skelbia sipmatijos streiką.
PARYŽIUS, geg 18. — Fran
Italijos 10-0 lirų .................. $5.5? 1 karvę turės pristatyti nuo 5
Jau atėjo Socialdemokrato 4, Mat samdytojai nenori vaidin cijos užsienio reikalų raštine
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.8f iki 8 svarų sviesto. 75% tos
Lenkų 100 markių ............... $0.1?
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu tojų reikalavimus
PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
išpildyti. ;ako, kad neužilgio Francija
Olandų 100 guldenų ........... $36.1F sumos turės būti sudėta iki
meriai.
Norvegų 100 kronų ........... $16.1? rugp. 1 d., o likusi dalis iki
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Tad jiems talkon eina darbi pradės mokėti savo skolas Jun
Šveicarų 100 kronų ........... $17.96
Gaunamas Naujienų oflie.
gtinėms Valstijoms.
ninkai.
Vokiečių 100 markių ........... $1.80 lapkr. 1 d.
Lenkai skerdžia Vokiečius
meluoja pasauliui.

ir

Turkai atmeta Francuzu sutartį
Korfanty’o maištininkai
nebepatenkinti

Lenkai sutinka pasitraukt
iš Silezijos.

RUSUOSE.

Korfanty’o maištininkai
kįla prieš savo vadę.

Rusai turį paliuosuot
amerikiečius.

Turkai atmetę franeuzy
sutartį.

Jungtinės Valstijos turi
117,859,358 gy
ventojus.

^

Prakalbos Roselande

Francija ir Belgija
susitarusios.

Auksinai
pradėjo kilti

H ■ — .m ■■ 11.9 ■■

y"■£.
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Kas Dedasi Lietuvoj
LIAUDIES MOKYKLOS
TELŠIUOSE.

[“Eltos” pranešimas per Lietuvos
Informacijų Biurą Washingtone]

Paskutiniais trinus metais
liaudies mokyklų ię mokytojų
skaičium žymiai padidėjo.
1918- 1919 moksk* metais
Telšių apskrity butą vos 19 mo
kyklų sn 22 mokytojais.
1919- 1920 mokslo metais jau
btwo 41 mokykla su 57 moky
tojais (14 vyresniųjų ir 47 jau
nesniųjų mokytojų). Iš šių
mokytojų butą lietuvių 51, žy
dų 5 ir rusų 1. Be to su ke
turiais mokytojais buvo 1 mo
kykla, su trimis 3, su dviem 5
ir su vienu mokytojų 32 mo
kyklos.
1920- 1921 mokslo metais jau
esama 62 mokyklos su 84 mo
kytojais ( vyresniųjų 19 ir jau
nesniųjų 65). Iš šio skaičiaus
esama lietuvių 73 mokytojai,
žydų 8 ir rusų 3; 22 mokyto
jai baigę mokytojų seminariją,
4 rusų laikais įgiję mokytojų
teises, gimnaziją baigusių yra
4 (iš jų 2 lankę aukštesnius
kursus), 7 baigę gimnazijos 6
kl., vienas 5 kl., 17 baigę gim
nazijos 4 kl. ir kiti mažesnio
piokslo. Su keturiais mokytojahn yra 2 mokykli (Telšiuose
ir Plungėje), su trimis 2, su 2
10 ir likusios visos su vienu
mokytoju. Lanko mokyklas
apie 4,216 vaikų (vaikinų 2,346 ir mergaičių 1,870); taipgi
kiekvienam mokytojui tenka
mokinti apie 50 vaikų.
Prie Telšių liet, gimnazijos
yra mokytojų kursai, iš kurių
tikimasi susilaukti naujų mo
kytojų. Jau rimtai mąstoma ir
apie atidarymą Telšiuose mo
kytojų seminarijos; nuomoja
mi ir taisomi namai ir ateinan
tį rudenį manoma mokslą pra
dėti.

Terminologijos komisija.—
Š. m. kovo 14 d. Ministerių
Kabinetas yra paskelbęs šiokį
įsakymą (žiur. Vyriausybes ži-

1. Prie švietimo Ministerijos
sudaroma Terminologijos Ko
misija visų mokslo sričių ir vi
sų praktikos gyvenimo reikalų
terminams nustatyti ir suvieno
dinti.
2. Terminologijos Komisija
sudaro 10 žmonių, kuriuos
kviečia švietimo Ministerija.
Pastaba: Komisija švietimo
Ministerijai sutinkant, gali kopoti naujų narių ir pasirinkti
narių į atsisakiusių ir išėjusių
vietas.
“f
žiuri terminų sąrašus, kuriuos
gamina atskiros komisijėlės su
darytos suinteresuotos Valsty
bės įstaigos.

4. Numatoma šios komisijos:
n) filosofijos ir teologijos, b)
fizikos-matematikos ir gamtos
mokslų, c) tek n ik os, d) medi
cinos, e) teisių mokslo, f) pre
kybos ir pramones, g) žemės
ųkio, h) karo, i) administra
cijos ir j) meno.
dalintbs skyriais.
6. Atskiros komisijėles su
stato projektuojamųjų terminų
sąrašus greta su paraleliniais
rusų ir, jei galinta, vienos va
karų Europos kalbos tekstais.
7. Komisijėlių terminų sąraKomisijos jiosetlį. Tame posė
dyje sprendžiamuoju balsu dalyvauja atatinkamos
les nariai.
8. Terminologijos Koiuisija,
apsvarsčiusi terminus, skelbiu
juos per Švietimo Ministeriją
visuomenes žiniai, kad mėnesio
laiku visi suinteresuotieji ter
minais žmones ir organizacijos
galėtų Terminologijos Komisi
jai atsiųsti savo pastebėjimų ir
pasiųlymų.
9. Visi atsiųstieji pastebėji
mai ir pasiūlymai svarstomi
Terminologijos Komisijoje ir
galutinai nustatoma terminų

redakcija.
10. Visi Terminologijos Ko
misijos priimti terminai alithto
darni “Švietimo Darbu” iš
spausdinti ir yra privalomi vi
soms Valstybes įstaigoms ir jų
leidiniams.
11. Terminologijos Komisijos
narių darbas apmokamas po 50
auks. už posėdį iš Švietimo Mi
nisterijos knygų leidimo Komi
sijos kredito.
švietimo Ministerija, tą įsa
kymą vykdydama, į pasakytąją
Komisiją yra pakvietusi šiuos
asmenis: K. Būgą, A. Dam
brauską,
Pr. Dovydaitį, J.
Jablonskį, Pr. Mašiotą, V. Požė
lą, A. Smetoną, J. Tumą, A.

Pirmasis Komisijoms i>osėdlis
įvyko balandžio 21 d. J. Jab
lonskio bute. Buvo svarstyta
ir nustatyta bendroji darbo
tvarka. Tarp kita ko nutarta
prašyti, kad visi terminų suma
nymai butų įteikiami Komisijai
raštu ir, jei tik galima, bent 10
egz. skaičiumi. Apie sumany
tųjų terminų svarstymo laiką
Komisija lig laiku praneš raštu
suinteresuotosioms
įstaigoms
ir asmenims. Be. to, Komisija
būtinai prašo, prie kiekvieno
sumanytojo termino, duodamo
jai svarstyti, pridėti ir aiškina
mųjų jo prasmei iškelti lietu
viškai sudarytų sakinių.
Auras Komisijos posėdis bus
balandžio 24 d. toje pat vieto
je.
Šiuo tarpu norintieji susiži
noti su Komisija prašomi kreip
tis į J. Jablonskį (D. Vilniaus
g. Nr. ).
Pirmojo Komisijos posėdžio
Sek r. A. Vireliunas.
Kaunas, IV-^22.

Suraus vandens šalti
niai Lietuvoje.

IŠ senų laikų plačiai žinoma
visoj Europoje šaltiuiai Drus
kininkų ir Birštono, mažiau ži
nomi — Stalkiškių, Nemunai
čio ir k. Minetuos šaltiniuos
mineralines dalis daugiausia su
daro valgomoji druska (litras
vandens turi nuo 4 iki 7 ir
daugiau garnį, druskos).
Mažiaus suraus vandens mu
sų žemes plutoje randasi dau
gelyje vietų; apie Šiaulius, JoDarsūniškį, Vilkaviškį ir k.,
bet sūresnis vanduo Lietuvoje
yra tik šaltiniuose, kurie ran
dasi dešiniam Nemuno upės
krante tarp Druskininkų ir
Birštono ir traukias j rytus nuo
Nemuno ne toliau 25^—30 kilo
metrų. šiame nedideliame plo
te (70 kilni, ilgio ir 25 km. plo
čio) randasi 4 grupės žinomų
šaltinių: Druskininkų, Biršto
no, Stalkiškių, Nemunaičio ir
mažai žinomų neištirtų — apie
Merkinę, Periojų ir k.
Betai žemoje randasi tokių
vielų, kur taip daug, taip tan
kiai butų mineralinių šaltinių
(versmių); tuo atžvilgiu tas
musų kampelis turi būti geolo
gams labai įdomus.
Tuo tarpu man rupi klausi
mas apie suradimą druskos
Lietuvoje. Pažiūrėkim, kiek
iš žemes gelmių išneša druskos
šių musų šaltinių vanduo:
Pasirodo, kad musų šaltiniai
kasdien iš žemių gelmių iš
neša bent kelis šimtus pudii
volgomosios druskos ir išmeta
ją į Nemuną, kuris su savo van
deniu nuneša ją į jurą. Suvar
toti šaltinių vanduo išdirbimui
druskos dėl mažos jų koncentraeijos nęapsimoka — labai
dideles brangios prietaisos ir
daug išlaidų sutirštinimui, iš
garavimui vandens. Gal tik ko
otavus vandenį iš gilesnių že
mės plutos shiogsnių, ypatin
gomis dujomis, apsaugojus jį
nuo griaus dirvos vandens, ga
lima butų gauti tirštesnis —
didesnes koncentracijos van
duo; tam tikslui reikalingi ty
rinėjimai.

nėra čia žepies plutoje akmeni
nes druskos? Sūrūs šaltinių
vanduo gali atsirasti tiktai ta
da, kai šaltinių gyslos pasiekia
druskos slotigsnį; kiloki spėji
mai abejotini. Tas apsireiški
mas, kad mažame plote ran
dasi daug suraus vandens šal
tinių duoda progos žemės plu
toje ieškoti druskos.
Birštono, Stalikiškių ir Ne
munaičio apylinkės kaip ir dau
guma Lietuvos žemės pavir
šiaus vietų, apklotos gan storai
ledų padarais — morenomis;
o druskos galima ieškoti tik
senesniuose žemes plutos shiogsniuosc: trečiaeiliuose, triasiniuosc, o ypač permini uose.
Kurie senesniųjų žemes plutos
shiogsnių čia pasiliko, kuriuos
suardė ir nunešė ledynai, —•
tikrų žinių nėra, bet yra nuro
dymų ir paviršutinių tyrinėji
mų.
Nemuno krante vietomis iš
eina aikštėn kreidos formacija;
mano surasta ir dabar tyrinė
jamas kreidos sluogsnis grio
vius prie pat Kauno (Fredos
dvare).

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Lietuviškos Teatrališkos Draugystės Rūtos No. 1
Nedėlioj, Gegužio (May) 22 d., 1921,
Geo. M. Chernausko darže, Lyons, III.

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

Pradžia 9 vai.: ryte.
Inžanga 35c. ypatai.
Bus skanių valgių ir gėrimų, grieŽš labai puikus benas.
š
Kviečia KOMITETAS.

A. A. SLAKIS
Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Naudojame šviežius obuolius visą metą.

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Centrai 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Ckicago
Tel. Yards 4681.

• šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

EXTRA!

JOSEPH C. SOROL
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
.Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 3869.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

Tel. Bouievard 1892 Chicago, III.

Phone Bouievard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

SOCIALDEMOKRATAS
Musą draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.

T51.: Victory 2400

GEORGE GREEN LUMBER CO.,
22nd St. Bridge.

EXTRA!

ADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: įlydo Park 8395
..................
11 1
............ . •

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

tik palyginus su Prūsų žemės
plutos tyrinėjimais: taip arti
Klaipėdos gręžiant, surastas per
60 mot. juros shiogsnis, per 80
met. triaso, per 220 perminis

šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengėjas.
Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. Žodžiu sakant,
savo darbą atliekų gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų,
Taipgi turiu dideli troka perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
"arba per telefoną.
J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Pilone Roosevelt 8699.

Reikalaukite
Case & Martin’o

Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Apie jų storumų galima spėti

Stogu Dengėjus

NOTARU ŪSAS
Real Estate, Paskoloj
Insurinai ir tt.
809 W. 3 51 h St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Bouievard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vale.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.
Tcl. Randolph 2898

jos shiogsnių, turi būti ir kiti
senesnių laikmečių shiogsniai.

Šitie visi apsireiškimai ragi
no ieškoti druskos dešinajam
Nemuno krante; gal rast bus
sunku, gal druska pasirodys
taip giliai, kad jos eksploata
vimas bus sunkus ir brangus,
bet davinių ieškojimui turime.

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Rengia

Po kreidos formaci

Inžiniorius Jodclė rašo “Lie
y Ą *4
iM
tuvoj”:
Betyrinėjant mi bėralinius šal
Musų šalis turtinga įvairiais tinius, kyla klausimas, —• ar
mineralinių vandenų šaltiniais;
jie turi gydomosios galios, dau
Telefonas Pullman 856
guma jų gali būti naudojama
AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
DR. P. P. ZALLYS
Furortų — mineralinių mau
Lietuvys Dentistas
Reikalauk musų kainos asphalt sto
dyklių įsteigimui; čia randasi 10801 So. Michigan Av^ Roseland. gams
ir marmurinio paviršiaus, stusieros, geležies ir daugiausia
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
bų ir garadžių stogams.
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Puikus Didelis Piknikas

European American Buranu

Kontraktorius ir
būdavotejas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St.,

Chicago

: MOROIČIAI
Ė
j
PASKOLOS:
> MSkolinu ir surandu paskolas ■■

0 pirmiems ir antriems motgi- ■
H čiAms.
Atperka ir parūpinu mortgi- j
■ Sius.
Atperka Įvairių kompanijų n
■ Kerus.

KAZ. GUGIS

:

■

Ofisas: 127 No. Dearoom st. |i
11 lubos.
■
Telefonas Central 4411
■

5

3-; .

:

fi

Namai: 3328 So. Halsted st ■
Telefonas: Drovar 1810

?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tel.: Yards 6666
Bouievard 8448

* DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
■ 3203 So. Halsted St., Chicago.
■ Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

EXTRA!

MILDA THEATRAS
3140 So. Halsted St
Pradedant nuo Pancdelio, Balandžio 18 d., 1921,
statomi scenon puikus muzikališki veikalai, nuo 18
iki 30 žmonių ant scenos! Naujos scenerijos ir kos
tiumai kas antra diena! Veikalai mainosi kas antra
diena! Didelis ir puikus merginų choras!

'

*

,♦

Kę=tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos
Socialdemokratu Partijos.

Linksmam praleidimui laiko eikite į Mildą!
Viskas naujas tik kainos senos.

Balkonas 17c., apačioj 28c.

Kelias Į Socializmą.
Parašyta Dr. O. Baucr.
Versta iš vokiečių kalbos.
šiame veikale aprašo opiau
sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos
socializacijai. Verta didžiausios domos.
Kaina — 35 centai.

GALINIO SEANSAS
ATSIBUS
Nuo Geg. (May) 22 iki 28 d., 1921
PANTAGES THĖATRE, MINNEAPOLIS,

Nuo Geg. (May) 30 iki Birž. (June), 1921
PANTAGES THEATRE, WINNIPEG,.
CANADA.
Beto, šiame VAUDEVILLE ROAD SHOW da
lyvaus daugelis kiti) Internacionalų Artistų.
Taigi, lietuviai gyvenantieji viršminėtuose mie
stuose ir jų apielinkėse kviečiami atsilankyti kuoskaitlingiuasiai pažiūrėti to puikaus

Vokiečių Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų
veikimo Programas.
šioje knygelėje darbininkai
ras daug ko pavyzdingo vedime
žmonių valdžios.. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Kas tai yra Socializacija
Parašė K. Kautski
Versta iš vokiečių kalbos.
Ši knygutė yra taip aiški ir
naudinga, kad be jos nei vienas
darbininkas neturėtų būti. Kai
na 35 centai.

Steigiamojo Seimo
mokratų Frakcijos

Socialde

turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimą ap
mokame.
flEMO UYGIENI&FASHION INSTITUTE

P»t. M

231rriMPI.c.

N. w York

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio,
birželio 23 d. Tai darbininkų bal
sas į liaudį jų atstovo lupomis.
Kaina 20c.

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai,
. nes nedaug jų turime.
NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

INTERNACIONALNO VODEVILIAUS

IMgano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. Bruževičiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, Iii.
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į KORESPONDENCIJOS
THOMAS, W. VA.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 232 kuopos susirinkime
gegužės 8 dienų buvo perskai
tytas šerno Draugų Būrelio
laiškas, kuriame būrelio valdy
ba nurodo į sunkią padėtį už
sitarnavusio lietuvių rašytojo,
gerb. Šerno, ir prašo materia
linės jam paramos. Supratęs
reikalą, susirinkimas vienbal
siai nutarė paskirti iš kuopos
iždo 10 dolerių, kurio ir pa
siusta šerno Draugų Būrelio
valdybai.
Be to dar kuopa nutarė su
rengti tam pačiams tikslui vakarą-balių.
Vakaras įvyks
suimtoj, gegužės 21 dieną. Kiek
jis duos pelno, visa bus atiduo
ta sušelpimui gerb.
“Dėdės**
šerno. Tikimės todėl, kad m ti
sų gerbiamoji Thomas ir apielinkės visuomenė parems mu
sų sumanymą skaitlingu į pa
rengtą vakarą atsilankymu.
S. L. A. 232 Kuopos Sekr.
—P. K. Kazlauskas.
INDIANA HARBOR,

IND.

Gėgužės 7 d., vakare, buvo
čia “Didelės bibliškos prakalbas” — kaip kas skelbta. Katherine Housc salėn buvo susirinkę keletas
pasiklausyti, Kalbėtojų buvo
trys, du lietuviai ir vienas ang
las. Iš lietuvio prakalbos bet
gi buvo aiškiai matyt, kad kalbėtojas pats ne ką težino apie
dalykus, apie kuriuos jis pasa
kojo, ir jo lietuviška kalba la
bai prasta. Kalbėtojai tečiaus
pranešė, kad tokios prakalbos
busią čia laikomos kas subatą.
—Buvęs prakalbose.
ROCKFORD, ILI

pos statė scenoj “Genovaitę”.
Vaidinimas išėjo nekaip. Kiek
geriau už kitus lošė Gobus. Va
karas buvo gerai išgarsintas ir
publikos buvo gana daug su
sirinkę.
Pastebėtina vienas dalykas,
kad pernai šiuo laiku buvo
statomas scenoj veikalas “Veid
mainystė ir Meile“, tai musų
“kairieji revoliucionieriai“ iš
kailio nėrėsi, kad tą vaidinimą
suardžius ar šutrukdžius, ka
dangi mat jiems atrodė, jog tai
nedarbininkiškas, o buržuaziškas veikalas. Mat tada jie tik
revoliucijų sapnais gyveno ir
nenorėjo nieko daugiau nei ži
not, nei girdėt, kaip tik apie
revoliucijas — dagi scenoj. Bet
dabar tie palys elementai jau
stato ir “Genovaitę“.
Viskas
mat stebėtinai greitai mainosi.
—Ekspertas.

Amerikos Lietuvių Pre
kybos ir Pramonės Ta
rybos Direktoriato
Protokolas.
Gegužės 4 dieną 1921 m. New Yorke įvyko ketvirtas Tarybos Direkto
riato posėdis.
Posėdyje dalyvauja
Direktoriato nariai A. B. Strimaitis.
P. S. Vilmontas, J. Ambraziejus ir P.
J. Kazlauskas, o be to Lietuvos At
stovas J. Vileišis ir Tarybos Direk
toriato raštininkė O. Draugeliutė. Ne
atvyko J. O. Sirvydas, F. Bagočius ir
J. Lopatta.
Iš pradžios buvo perskaitytas pra
ėjusio posėdžio protokolas ir raštinin
kė pranešė apie gautus ir išsiųstus
nuo Tarybos Direktoriato laiškus.
Gerb. J. Vileišis papasakojo anie
buvusį New Yorke pasitarimą su ki
tais Baltijos Valstybių atstovais ir nu
rodė apie mezgamus prekybos ir pra
monės ryšius tarp Baltijos valstybių
apie Estų pramoninkų atsilankymą
Kaune, apie jų padarytus nutarimus
ir apie sutvėrimą Lietuvių ir Estų
Prekybos ir Pramonės Rūmų tose val
stybėse. Tokie pat prekybos ryšiai
praredama plačiau mėgsti ir su Lat
vija. Apie tokių ryšių reikalingumo

ypač širdingai išsitaręs Latvijos ministerių pirmininkas Ulmanis. Prie
susitarimo šių valstybių turės nema
žai prisidėti ir musų užsienio reikalu
ministerio d-ro Purickio kelionė il
gesniam laikui Rygon ir Revelin (Talinan). Toliau J. Vileišis pranešė, jog
priimtoji praėjusiame posėdyie rezo
liucija delei Amerikos konsulo įstei
gimo jau yra spausdinama ir mano
ma ia jteikti gegužės 12 d.
Toliau eita prie svarstymo klausi
mų, pastatytų dienotvarkėje.
1. Svarstoma klausimas apie stei
gimą akcinių bendrovių ir bendrovių

aprėžtą atsakomybę, kokių dviejų rū
šių bendrovių projektai yra prisiųsti
iš Lietuvos Finansų ir Prekybos ir
Pramonės Ministerijos, būtent nuo
kredito jstaigų ir kooperatyvų inspek
cijos.
šiedu bendrovių statuto pro
jektui buvo išsiuntinėti apsipažinimui
visiems Tarybos ir Direktoriato na
riams, o be to ir šiaip įvairioms ben
drovėms ir prašyta jų dėl šių projek
tų išsitarti, o tonvs bendrovėms, ku
rios jau veikia arba nori veikti Lie

4) iš visų prisiunčiamų daiktų su
ruošti prie Amerikos Liet. P rėk. ir
Pramonės Tarybos Direktoriato (870
Seventh Avė., ,New York City) tam
tikrą šių daiktų sandėlį, kursai vė
liau galėtų būti išnaudotas platesnei
parodai.
5) atlikimas susirašinėjimų šiuo
klausimu pavedamas Direktoriato
Raštinei.
IV. Buvo perskaitytas kvietimas
prisidėti Amerikos lietuviams prie

pramonės reikalus. Buvo nurodyta,
tokius periodinius leidinius kitos tau
tos lęidžia čion net anglų kalboj. Tas
dalykas tapo tik užregistruotas ir
principiniai pripažintas pageidauja
mu, tečiau tolymesnis jo sprendimas
atidėta tolesniam laikui.
Buvo nu
rodyta A. B. Strimaičio, jog jau da
bar yra pagaminti kai-kurie rašteliai
apie traktorių sunaudojimą, kurie rei
kalauja spausdinimo. Patarta, pana
šius raštelius siųsti Lietuvon Žemes

prisitaikinti prie ruošiamos šį rudenį parodos, “Ame- Ūkio ir Valstybes Turtų Ministerijai.
Su šiuo pakvietimu Be to išreikšta pageidavimas, kad bu
Ikišiol negauta rica’s Making”.
dar jokių pastabų nuo Tarybos na parodos sumanytojai yra kreipęsis tų plačiau aprašyta buvusieji Čion

tuvoje,
statuto

pasiūlyta
projektų.

rių ir todėl'platesnis viso klausimo
apsvarstymas atidėtas kitam posė
džiui. Tečiau pasitarimuose buvo pa
daryta keletas pastabų.
Delei nurodymo, joj? veikiančiųjų
Lietuvoje bendrovių skyrių negalima
apyvartos apskaityti ir nurodyti,
kiek jie turi pelno, kad paėmus tin
kamą mokesnį, buvo pastebėta, jog
Amerikoje tokie skyriai veikia atski
rose valstijose ir kiekviena valstija
pajiegia tinkamai apskaitliuoti ir tų
skvrių apyvartą ir mukesni, kurį pri
valo mokėti nuo pelno atskirose val
stijose. Toliau buvo nurodyta, jog
įsiregistravusios Amerikos sulig čarterio tam tikros bendrovės neturi tei
sės perkelti savo pamatinio kapitalo
i bendroves, nors jos butu net patvir
tintos tuo pačiu vardu Lietuvoie, o
ieigu ir gali kokia nors dalį perkelti,
tai turi išgauti čion Amerikoje nuo
tam tikrų įstaigų leidimą. Be to jau
pačiame šių bendrovių čarteryj tur
būt pažymėta tokia teisė delei perkė
limo kapitalo į kitas valstybes, kokios
teisės paprastai čarteriuose nepermatyta.
Del šių priežasčių sunku yra
manyti, jog susitvėrusios Amerikoje
bendrovės galės lengvai perkelti sa
vo kapitalus į panašias bendroves Lie
tuvoje su atskira jų valdyba ir statu
tu.
Pagaliaus buvo nurodyta, jog per
matytas tuose projektuose nustaty
mas, kad tarpe reikąlų vedėjų arba
tarp bendrovių įsteigėjų butų nema
žiau pusės Lietuvos piliečių, visi ne
sudaro kokios nors garantijos, jog
svetimų valstybių kapitalai negales
įsiveržti Lietuvon, ir ten įsiyynauti.
Tokie įsteigėjai jau po {steigimo gali
neturėti jokios reikšmės, o ir patys
reikalų vedėjai gali būti fiktyviai:
Tečiau visas tų bendrovių steigi
mo sumanymas buvo' skaitomas pa
girtinu, nors visą daugybė straipsnių
rodosi nereikalingai arba perdaug
varžantys šių bendrovių plėtojimąsi.
Išrodo, jog daug šių straipsnių nura
šyta nuo veikusiu Rusijos bendrovių
statutų, kas šių dienų sąlygoms jau
mažai teatatinka.
Nutarta prašyti Direktoriato rašti
nės priimti Tarybos nariams, kad jie
nors trumpai ant rašto delei šių sta
tutų atsilieptų ir kuomet jau susirinks
ganėtinai pastabu, sudalyti bendrą
pranešimą, kursai po Direktoriato ap
svarstymo ir turės būti pasiųstas
Kredito Inspekcijai prie Finansų ir
Prekybos ir Pramonės Ministerijos.
II. Toliau buvo kalbama apie įtei
kimą tam tikros rezoliuęijos delei
įsteigimo Amerikos konsuhanų agen
tų Lietuvoje. Kadangi ikisiol Lietu
vos valstybė nėra pripažinta, tai tokių
konsulų paskyrimo laikinai sunku
laukti. Pil. J- Viliešis pastebėjo, jog
nrie buvusios administracijos buvo
atstovu rūme pakeltas klausimas apie

'H.

-nlrioriatas nutapė runintis tokiu dir
biniu pardavinėiimo organizavimu.
Tam tikslui laikinai nutarta*
D Atsišaukti i Amerikos lietuvius.
Mant visi, kas turi koViu nors
‘outadailės dirbiniu,, kaip tat juostas,
žiurstus, mezginius, medžio išdirbi
nius. teiktųsi nridunri Tnrvbns ni•’oktorintui donoritan. kad iš tu daikHi sudarius paskui nors ir maža pa
roda.
2) tuo načiu tikshl V’vinth TJntu”en i Lietuviu Dailės Drai’<riią ir i
T ietuvos Meno Draugiją ir kitų įtai
gu.
3) kreiptis į Prekybos ir Pramonės
Departamentą, kad prisiųstų pavyz
džius įvairių musų žmonių išdirbinių,
kurie galėtų gauti platesnę rinką
Amerikoje,

LAIVAKORTĖS

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vietą: ofisas su Dk Mon
kevičium, 3101 So. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. Slst St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

AKUfiERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir

JAU AT
PIGO

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkortes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Liepojų ar Kauną.
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon •
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar
lietuvaitė kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:

merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

136 E. 42-nd Street
NEW YORK, N. Y.

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

BR. YUSKA
190fl So. Halsted SL
Te). Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

SIŲSKITE
TELEGRAFU

PINIGUS

....... ..
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B Telefonas: Boulevard 7042

H ottse j bf Grcater Va/uci

Ė DR. C. Z. VEŽELIS j
, Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Aven

arti 47-to» gatvia

■

SEKITE MINIAS Į MUSŲ

Dept. Vedėju Išpardavima

Tik 3-čia klesa
Gegužio 21-ą ’

RED STAR LINE

New York — Hamburg
Libau — Danzig

Poland
Gegužio 26.

Atsišaukite Kompanijos ofisan

14 No. Dearborn St.,
Chicago, III.
Arba prie vietos agento.

Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime
pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centą už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40ę svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo svaro.

9 UROADW

NEVV

iORK.N.Y

Imo ii New Yorko *er Libavą
arba Hamhurg—Eitkūnai
,

I LIETUVĄ
Laivai išplauki kas 14 d. Dideli dviejų irtubų pašto laivai išplauks
“LITHUANIA” ...... BIRž. 1 (
“POLONIA”
JULY 6
“ESTONIA” ......... BIRŽ. 22 I
S.S.LITUANIA LIEPOS* 20
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St„
CHICAGO, ILL.

DR. J. KULIS

:

:

LIETUVIS

Star Stampos ir tavorų tikietai kasdieną
iki pietų ir visų dieną
Ketverge.

Minnekahda (naujas)

Birželio 16.

-J,

Telephona Yards 1532

DVIGUBOS

Parankiausia kelionė lietuviams ir
rusams
Dideli ir moderniški dubeltavais
šriubais garlaiviai.

Mongolia

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

{-■■■■■■■■■■■■■■■■■■g

New York — Hamburg

Birželio 2.

Dr.AJ.KARALIUS

i-------------------------------------------- -------------

Tiesi kelionė

Manchuria

Tel. Boulevard 2160

-----

AMERICAN LINE

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Tiesi

teisę užimti būti išrinktomis
parlamentan ir jis pasirūpino
tą bi'lių pravesti. Ir jis pirmas
pralaimėjo delei to savo akto.
Iš priežasties rinkimų, darbi
ninkai įgyjo dar vieną vietą
parlamente. Dabar iš 50 at
stovų, darbininkai turi 17.

4 71 h and: Ashland Avė.

'"į

bet jis negavęs parėmimo

Apsvarstęs ta drtlvkn.

išrinkta Australijos parlamen
tan. Ji yra Mrs. Edilh Cdwn,
nepartinė. Ji ėjo prieš atgaleivį generalį prokurorą Draper ir jį sumušė. Atsiliko ir
keistumas.
neralinis prokuroras, įnešė bilių, kuriuo moterims suteikta

Į

ir tapo atidėtas. Girdėti. jog Ši sesiia. kaino specialiai suvadinta,

rinti teisės apie tokius naujus ki-editus suręsti ir todėl gal būt, kad ta
sai klausimas užsitęs iki rudens. Te
čiau dalykas kitaip išrodytų. ieigu
Lietuvos Valstybe būt, nripažinta ii
todėl sąryšyje su šiuo klausimu nu
tarta priimtoji jau rezoliucija įteikti
ne vėliau gegužės 12 dienos, nuo ku
rio laiko Lietuvos klausimas gali
būti įtrauktas platesniam svarsty
mui.
...
j
III. Toliau svarstyta klausima o deloi naminių išdirbiniu pardavinėjimo.
Kai-kurios amerikiečiu firmos pasi
genda buvusiu rusi} išdirbiniu (kustarnyja izdielija) ir yra prie Lietuvos
Atstovybės atsikreipusios, ar negalėtų
tokių išdirbinių gauti iš Lietuvos.
Poseėdyie buvo antarta. jog daug
Lietuvos žmonių išdirbinių lengvai
" ai ė tu gauti tinkama rinka Ameriko
je. o vnač įvairus musu tautadailės
Išdirbiniai.
Lietuvoje įvairios musų
drnuHios. kaip Lietuvos Dailės DrauHia ir Lietuvos Mono Draugiia yra
dprusios parodas tokių Išdirbiniu ir
sulyginamai buvo ju nemaža nnrhiota. Prisiminta ir
vokiečiu įtai
sytą Vilniųio okunaeljos laiku Lietu
vos naminiu išdirbiniu naroda. . ^7^"
i-ųrie Direktoriato nariai numdinėm.
Vad hutu galima nurodyti, kokie iš
dirbiniai galėtu būti didesnėmis par
tijomis parduoti.

.L..... 1

J

Ūkio paroda ir visokia literatūros me
į įvairias įstaigas ir asmenis.
Kad Šį Amerikos lietuvių rupesni džiaga delei namų statymo pasiųsta
sukoncentravus prie kokios vienos Lietuvon.
Posėdis užbaigtas 9:30 vai. vak.
įstaigos, Tarybos Direktoriatas nuta
Tarybos Direktoriato
rė pranešti steigėjams, jog jis pasi
vico- pirmininkas (pasirašo)
ima rūpintis šiuo reikalu.
P. S'. Vilmontas.
Tuo tikslu nutarta paruošti atsi
šaukimą į Amerikos lietuvių visuo Už sekretorių (pasirašo)
A. B. Strimaitis.
menę ir sudaryti prie Tarybos Direk
Tarybos Direktoriato
toriato tam tikra “parodos įrengimui
Raštininkė Ona M. Draugeliutė.
komisiją”, prie kurios kviesti visuo
menės veikėjus, kurie norės prie jos
prisidėti.
Svarstant klausimą, kuo Amerikos
Moteris išrinkta Australijos
lietuviai yra prisidėję prie kultūrinio
Parlamentam
ir politinio Suvienytų Valstijų bujojimo, tapo pažymėta daug sričių, kur
lietuviai gali pasigirti ir bent pasi
[Iš Federuotosios fresos]
rodyti.
Tarybos Direktoriato nuomone, šioj
Perth (vakarinėj Austrą^
parodoj Amerikos lietuviai turėti} su
ruošti šiuos skyrius.
joj).— Kovo 12 d. įvykusiuose
1) Amerikos lietuvių dalyvavimas pa Vakarines Australijos valstijos
skutiniame pasaulio’ kare.
čion
galėtų tilpti bendros žinios apie lie rinkiniuose,pirma moteris tapo
tuvių kareivių skaičių, jų atsižymėjimus, fotografijos, įžymesnieji dar
bai.
2) Amerikos lietuvių dalyvavimas
Amerikos paskolos pirkime. Be to
A
’/■
/ TAe
Čion galėtų būti pridėta ir “Lietu
vių diena”.
8) Nurodymai, kokius išradimus Ame
rikos lietuviai yra padare. Svar
biausieji patentai, modeliai, pieši
r
F
niai.
4) Amerikos lietuvių spaudos rinki
niai, katalogai, laikraščiai, knygos
ir tt. Fotografijų įstaigos, jų dar
bai. Kratantieji Amerikos lietuvių
. firmų daryti paveikslai.
5) Lietuvių draugijos ir organizacijos
Prekybos ir Pramonės įstaigos.
Atskaitos, fotografijos ir tt.
Organizatyviam darbui prie šios
parodos įsteigimo Tarybos Direktoria
tas nutarė paskirti iš savo lėšų tuo
tarpu vieną šimtą dolerių.
V. Pagaliau buvęs susirinkimo Di
rektoriato narys Kazlauskas iškėlė
naują klausimą, būtent, kad Direkto
riatas leistu nors kokį maža buletiną lietuvių kalboj apie prekybos ir

nuskyrimą kredito konsulo užlaikymui

Lietuvoje,

’________ ^8
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■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j
B Gydo visokias ligas moterų, vai- 5
B kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- |
B
pančias, senas ir paslaptin-

gas vyrų ligas.
Chicago. ■

B 3259 So. Halsted St,
* —

*

—■

■ ■

-

Dr. M. T. Strikol’is

Pavedem savo krautuvę, departamentu vedėjams laike šio didelio išparda
vimo. Visi aprubežiavimai, kaipo kainy numažinimas panaikintas. Todėl ir
šie abelni bargenai yra pateikiami. Pribuk anksti ketverge savo taupumui.
i ;
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Padarytos puikiausio naujo voiles gražiose spalvose, $2.25 vertės, šiame išpardavime........ :................... ....... . .............................. $1.00

Rl
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PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160

Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephono McKinley 262
---------------------

J

Telephono Yards 5332 ■

RAYinilEC

jardų nebaltinto audeklo paklodėms; 36 colių plačio, 19 centų
OmLullLu vertės, jardas ......................
91/20
.-.JL!

JLL

i

.J.1------------------------ ■ ■Li-J-g!..1'..?"1..

1 - ■' ..'■.'..ll'-J.Jf.
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riKlPUAM 5000 jardų gražaus dresėms ginghamo, 27 colių pločio, 25 centų
UallUoiAifS vertės, jardas ............................................ j.............. v................... 9^C

Ė DR. M. STUPNICKI Ę
8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
B VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

į

U YRU 211 IT A S su dvejomis kelnėms, tikrai $40.00 vertės, specialiai šiame išparilnjl uJUi/li davime tiktai po...............................
$24.75

nmiiiiiiminm

VA IY A MIC Rl 111702 mažai suteptos, kalnierius uždedamas, $1.00 vertės, šiame
vAlltAmd yLSulU$ išpardavime tiktai po

DR. A. A. ROTU

C Al RAINIAI
OHLuAlllIAI

pasirinkime iš penkių skirtingų rūšių; augštos kokybės, šokoladas etc., 50c. vertės už .....................
25C

I Tflll FT Mllill A C

Jap Rose Glyserin, 10 centų vertės, specaliai šiame išpardavime 4 šmotai už................... ......I.................................. 25c

IUiLl.1

TRINERIO VYNAS t-kra-S’ {eguliarė
vertė
ti tai už .. .
Cllil AO
ciulhi

74c

me ... :....................... .....:..................................... 6 už 15c

U AUTINIAI nDADII7IAQ moterims muslino drabužiai, reguliarė vertė 89 centu,
II

H

I

I

I
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47c

UKAdU/.IAS šiame išpardavime už............ ........................
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I
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...................... ... ,

moterims ir merginoms balti audekliniai čeverykai tikrai $3.00
vertės, pora už...........................
$1.25

UNION SIUTAI vyrams atletiški union siutai $1.00 vertės, šiame specialiame iš55c

!"T

VANDENIUI ViEDRAS VELTUI
CONGOLEUM visai pilnas karas pirmos klesos gerumo tavoras, 98 centų vertės,
63c

10 SVARŲ CUKRAUS

su groserio orderiu $2.50, miltų, muilo, iš pieniško nesi-

47c

■

DR. J. SARPALIUS
1424 So. Halsted St
Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

I—

■■

ęifRVRFI
mušti $4.98 stebėtinos apvadžiotos skrybėlės, specialiai šiame išvMiIDlLLv * pardavime po ................................... į...............................
'.LL -1_____ .

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

specialiai šiame išpardavime

Pennant brand juodi arba balti 40ir 50, šiame specialiame išpardavi-

NAKI INlAl

Telephone Vau Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DK. C. K KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St„ Chicago, I1L
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
---------------.. .......... ....
.<

Tel. C»huiJ 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
........... ............ . ....
■■

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 Ir nuo 7 iki 9 vakarę,
Tel. Prospect 1157
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r < 1 •» I ■
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niekindavo parlamentus ir; metais Francijoje; 1905 me- mo ir orggtffteuiojania spėkas, įsako įvairios tarybos, veikian Tas bilius yra žinomas kaipo
kurios reguliuotų išdalinimą čios bendrai su Austarlijos Vci- S. 550 ir siekiasi papildyti antivisuotiną balsavimą, kaipo tais Rusijoje. O dabar
LrrMUANiaM davky Mtm
reikalingo darbininkams mais
trūstinius įstatymus taip, ko
Published Daily except Sunday by ' “buržuazijos išmislus”, ir Rusijoje, Vokietijoje ir Au to, Jei butų
4. Tarybos suorganizuos spė kis nors “susitarimas, susirin
nuspręsta stoti
tho Lithuanian News Pub. Co„ inc. |sakydavo, kad, eidami į par- strijoje, bet ne Anglijoje,
griežton kovon su kapitalizmu kas perėmimui ir reguliavimui kimas, konferencija, susižinoji
lamentą, darbininkų atsto- Francijoje arba Amerikoje.
viršenybę,
Editor P. Grigaitis
maisto, reikalingo darfHnirikų mas ar konspiracija” tikslu
»^IĮ Konferencijos
-----kaip
išleista mani- klesos pragyvenimui.
suvaržyti ar sulaikyti kokias
1739 SO? HALSTED ST., vai “bendradarbiauja bur-| Rusijos bolševikai, l
5.
Kad
Australijos
Veikiamo

festas
tarp
kitko
sako:
CHICAGO, ILLINOIS. 'žuazijai” ir tuo budu par visiems žinoma, per trejetą “Suprasdami prieš Australi sios Tarybos susirinkimas butų nors reikmenis iš transportacijos prekyboje, “ar tikslu pa
duoda
darbininkų
klesos
rei-1
suviršum
metų
be
paliovos
Telephone Roosevelt 8500
jos darbininkus stovintį pavo sušauktas tuojaus.
šalinti, neprileisti ar trukdyti”
kalus? Dabar tečiaus jau pa- skelbė, jogei tuojaus įvyk- jų,
Norima
kurti
Australijos
kada
daugelis
išmetami
yra
bile vieną “išdirbinėti, gaminti
Subscriptlon Ratcs:
tys komunistai paliovė tikė- sianti viso pasaulio revoliu- į bedarbių rinką organizuotų Veikiamąją Tarybą klek galint ar fabrikuoti” reikmenis trans$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago. ję tais idiotiškais plepalais [cija. Jie jos laukė, ir tai buspėkų samdytojai klesų; taip- pasekant Anglijos Veikiamąją portacijai prekyboje, skaityt
$8.00 per year in Chicago.
8c per copy.
ir ėmė skverbtis į parlamen vo svarbiausias pamatas, | jau pašaukimas kovdn stip- Tarybą, o kadangi Australijos tųs n degaliniu dalyku ir baus
I riasias Australijos unijas, daro darbininkai yra geriau susior tinu viršminėla pabauda ar ka
Entcred as Second Class Matter tus, kur tiktai galėdami.
kuriuo
jie
rėmė
savo
viltį,
March 17th, 1914, at the Post Office
kad samdytojų klesos ganizavę, negu kokioj kitoj lėjimu. '
Italijoje tečiaus jų tur-but kad Rusijoje pasiseks jau aišku,
of Chicago, III., under the act of
pradeda kampaniją, kad užda šalyj pasaulyj, tad Australijos
Tas ipats bilius nustato tas
dabar įsteigti komunizmo vus unijiniam judėjimui smū Taryba pasidarys milžiniška pačias bausmes kiekvienam
liną kasdien, išskiriant I išrinko’ visai nedaug.,
nedčldieniua. Leidžia Naujienų Ben
tvarką. Stambieji bolševikų gį, nuo kurio ji negalėtų atsi spėka.
žmogui, kuris ‘‘bando kliudy
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,, I
Taryba
nutarė
paskaidyti!
gauti
per
keletą
metų.
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
ti, suvaržyti ar neprileisti ga
.\ Anglų ir Prancūzų vadai (Leninas, Trockis ir “Tas bus atsiekta, jei dar darbininkus į sekamas 12 gru benimo
pasažierių ar prekių
k.) nėra tokie ignorantai,
Užsisakomoji Kaina:
\ nesutikimas.
bininkai nebus nusipremlę sto pių: 1. Namų budavotojų gru prekyboje tarp valstijų ar su
Chicagoje — paštu:
kad
tikėtų,
jogei
ta
nuo
Metams.............. -....................... $8.00
ti kovon čia ir dabar. Kad ap pė, 2. Geležies darbininkai, 3 svetima šalimi”, ar kuris suo
Pusei metų ------ ---------------- 4.50
Prancūzai labai pyksta progreso atsilikusioji Rusija saugojus darbininkus nuo ne Viešojo patarnavimo darbinin kalbiu uja tuos dalykus atlikti.
Trims mėnesiams---- - ———. 2.25
Dviem mėnesiams
. 1*75 ant Anglijos valdžios,’ kuri Į
esanti pribrendusi socia- palaimos, reikalinga yra veikti kai, 4. Kaimų darbininkai, 5. Tie įstatymai butų vykinami
Vienam mėnesiui_______ _
1.00
Kasyklų, 6. Transporto darbi pagcl'ba “injunetionų,” išduqgrieštai pasmerkė lenkus H izrnui; bet jie manė, kad dabar.
Chicagoje — per nešiotojus:
“Mes nutarėme rekomenduo ninkai, 7. Geležinkelių darbi
Viena kopija--------------------------- 03 delei maišto Silezijoje. Fran- Į socialistinis pervartas grei-j
ti visiems skyriams ir federa- ninkai, 10. Rūbų audinyčių, mų, kurie gali išduoti laikinus',
Savaitei .......... . —. 18
tai
įvyks
Vakarų
Europoje
euzai remia lenkus.
Mėnesiui ....... ......... . ....... ———
I cijoms, kartu su unijomis, esan odinenų ir avalų darbininkai, injunctionus, svarstant išdaviUžsikarščiavusi
prieš - o kuomet socializmas
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
jos valstijose, 11. Medžio darbininkai, 12
paštu:
M
viešpataus visoje Europoje, sušaukti tuojaus specialinius Dirbtuvių darbininkai.
>
lo biliaus, fabrikantas gali gaur
Metams___ _____________ _ $7.00 Lloyd George’ą, kuris atvi
Kovo mėn. visoj Australijoj, ti tris sykius didesnį atlygini
Pusei metų ----4.00 rai paėmė vokiečių pusę Si tai jisai galės būt įgyven susirinkimus ir apsvarstyti ir
Trims mėnesiams --------------- 2.00
Įduoti nuosprendžius apie seka- buvo laikomi unijų susirinki mą, negu neša jo nuostoliai
Dviem mėnesiams--------------- 1*50 lezijos ginče, francuzų spau dintas net ir atsilikusioje
mai apsvarstyti šį konferenci laike streiko, o žmones gaili
Įmą veikimą:
Vienam mėnesiui ----------75
Rusijoje.
da pradėjo skelbti kažku
jos sumanymą. Visų manomą, būti pašaukti teisman, nežiū
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
“
1.
Kad
darbo
tarybos
kiek

rias diplomatines paslaptis. Šiandie bolševikų lyderiai
kad unijos priims tą sumany rint kad jie ir negyventų to
(Atpiginta)
vienoj
.
Australijos
valstijoj
su

Metams
— —~—-»—- $8.00
jau neturi tos vilties — ki grupuotų visas unijas valstijo mą.
teismo distrikte.
Pusei metų —---- --------- r----- 4.50 Ji sako, kad Anglija pada
Trims menesiams........... 2.25 riusi slaptą sutartį su Vo taip kam-gi jie gaivintų pri
N. P. Alifas, prezidentas uni
je į 12 grupių ir ragintų su
Pinigus reikia siųsti pašto Money
jos 44 distrikto sako, kad tas
Orderiu, kartu su užsakymu.
kietija, pagal kurią pastaro vatinę nuosavybę ir laisvą šaukti spccialinę visų valstijos
bilius “leidžia priešingiems dar
ji sutiko pasirašyt po talki prekybą Rusijoje ir duotų unijų konferenciją, kad išrin
bininkams samdytojams pasi

NAUJIENOS

Partija ir
klesa.

Lietuvos klerikalai sutvė

rė “Darbo Federaciją”, kad
atitraukus tikinčiuosius dar
bininkus nuo socialistų įta
kos. Ta “Darbo Federacija”
yra krikščionių demokratų
partijos dalis.
Neretai tečiaus tarpe “Federačijos” narių ir klerika
lų partijos apsireiškia stam
bių skirtumų. Žemės klausi
me, pavyzdžiui, krikščionys
demokratai stoja už darbi
ninkų reikalus, o “Federaci
jos” atstovai Seime einą
prieš dvarininkus.
Klesos reikalai tuo budu
ima viršų ant partijos rei
kalų.

Italijos buržuazija
nusivylus. . .
Pereitą nedėldienį Italijo
je įvyko parlamento rinki
mai. Nors pilnų rezultatų
dar nėra pranešta, bet jau
galima numanyti, kad socia
listams pasisekė neblogai,
nežiūrint aštrios agitacijos
prieš juos ir juodašimčių
siautimo.
Telegramos sako, kad
“konstitucinių” partijų bal
sai nebuvo taip skaitlingi,
kaip daugelis tikėjosi. “Kon
stitucinėmis”
pasivadino
buržuazinės partijos, kad at
skyrus save nuo socialistų
ir komunistų, kurie kovoja
prieš dabartinę visuomenės
tvarką.
Iš antros pusės, tos pačios
telegramos nurodo, kad kaikuriuose stambiuose mies
tuose (pav. Bolognbje} so
cialistai sumušė visas bur
žuazines partijas, susivieni
jusias į daiktą./
Jeigu socialistų balsų skai
čius ir nupuolė kiek, tai vei
kiausia tiktai tose vietose,
kur prieš juos statė savo at
skirus kandidatus komunis
tai, kurie paskutiniame par
tijos suvažiavime • atskilo
nuo socialistų.

Nori visai uždrausti
streikuoti.

ninkų reikalavimu delei ka koncesijų užsienio kapitali kus laiknę valstijos veikiamąją
tarj'bą trims menesiams, susi
ro kontribucijos, o Anglija stų trustams! Jie, reiškia, dedančią iš išrinkto konferen
bilius, leidžiantis konpasižadėjo neleisti, kad butų per keletą metų klaidino ir cijos prezidento ir sekreto Įnešta
fiskuoti unijos turtą už paskel
užimta Ruhr apskritis arba patys save ir kitus žmones. riaus ir po vieną narį, išrinktą
bimą streiko.
nuo
kiekvienos
grupės.
Valsti

Jų
klaida
buvo
tame,
kad;
kad Augštosios Silezijos te
jie manė, jogei revoliucija jos tarybos išrinks iš savo tar
[Iš Federuotosios Presos]
ritorija tektų Lenkijai.
po tris narius, kurie veiks kai
Francuzų spauda tvirtina, gali taip pat lengvai kilti po .Australijos Veikiamoji Ta- Waslnngton. — Senatorius
King iš Utah įnešė senate
kad tos sutarties tikslas-bu karą laimėjusiose, kaip ir
draudžiantį streikuoti bilių, ku
vęs dvejopas: viena, sulai pralaimėjusiose šalyse.
2. Kad Australijos Veikiamą- ris leidžia užgriebti unijos ir
kyt industrinį Francijos at Bet prisipažinti prie tos jai Tarybai butų suteikta gale jos narių turtą, kad padengus
samdytojams
sigavimą ; antra, neduot klaidos jie da ir šiandie ne paskelbti sustabdymų darbo ar reikalaujamus
perdaug sustiprėti Vokieti nori. Kur tau norės: per ei griebtis tokio veiksnio, kuris nuostolius, Bilius taipjau nu
bus reikalingas.
stato $5,000 pabaudą ir vienų
jai. Kuomet Franci ja ir Vo lę metų jie visaip niekino ir
3. Kad visos unijos butų pa metų kalėjimą už veikimą uni
kietija busiančios silpnos, pravardžiavo kitaip protau sirengusios veikti tuojaus, kaip jai.

tai Anglija galėsianti kon jančius žmones — o dabar
troliuoti visą Europos kon ims ir. prisipažins, kad jie
klydo! Ažuot pasakę tiesą
tinentą.
žmonėms, kada jau pasidarė
Vargiai galima abejoti,
kad Anglija ištiesų turi to aišku, kad pasaulio revbliukį tikslą. Bet Francijos am cijos tuojaus nebus, bolševi
bicijos yra tokios pat. Ji iš kai dabar mėgina įkalbėt sa
vieaps pusės smaugia kiek vo pasekėjams, jogei revogedama Vokietiją, kuri A P Three
yra pavojingiausias jos kon liuciją neįvyko dėlto, kad ją
kurentas Europos kontinen sutrukdė “menševikai” ir
kitokie netikę darbininkų
te, o iš antros pusės — stip
rina savo įrankį Lenkiją. vadai.
Menkai protaujantiems
Šitos lenktynės tarpe An
glijos ir Francijos gali at žmonėms šita pasaka jau
išrodo teisinga; bet dauvesti prie suirimo sąjungos,
kuri gyvavo tarp jų dviejų giaus prasilavinusieji darbi
nuo didžiojo karo pradžios. ninkai gali tiktai pasijuok
Pasauliui tatai išeitų į svei ti iš jos. Jie žino juk, kad
katą, nes tuomet pasibaigtų revoliuciją negalima nė pa
talkininkų diktatūra tarp- daryt, nė sulaikyt pagal sa
vo užsimanymą; jos kilimas
tautinėje politikoje.
arba nekilimas priklauso
nuo tam tikrų sąlygų, o ne
Revoliucijos
nuo musų norų. Šalyse,
kurios laimėjo karą, sąly
po karo.
gos yra neprielankios revo
Kad po karo kįla revoliu liucijai, ir mes, deja, negali
cijos, tai yra paprastas da me perkeisti jas, kadir čia
lykas. Po 1870 m. karo (tar dar taip geistume.
pe Prūsų ir Francuzų) įvy
ko sukilimas Paryžiuje, Pa
ryžiaus Komuna.; Po RusųJaponų karo kilo pirmoji
Rusijos revoliucija 1905 m.
W. FRANCIS AIIERN
Nereikėjo todėl būti dideliu
Federuotosios Presos koresp.
pranašu, kad įspėjus, jogei Sydncy, N. S. W. — Austra
ir po 1914-1918 metų pasau lijos unistai atsako į kapitalis
lio karo turės kilti revoliu tų suokalbį sutriuškintų uni
cijos. Jų, ištiesų, laukė dau jas, įkurdami Veikiamąją Ta
gelis pirma, negu jos įvyko. rybą. šį nuosprendį padarė vi
Australijos unijų ir darbo
Bet revoliucijos, kįlančios sos
tarybų koįrferenci ja, laikyta
po karo, įvyksta ne kiekvie Melbournc pabaigoj vasario
noje šalyje, kuri dalyvavo mėn. Ta Veikiamoji Taryba
kare. Mums nėra žinomas turės galę, sustabdyti kur tik
darbą ir griebtis tokio
nė vienas atsitikimas, kur reikės
veltinio, !<<>!< i s flturs rcilcalin^Jas,

Veikiamoji taryba
Australijoj.

butų

kilusi

revoliucija toje

kad suardžius kapitalistų

sno-

ST. PSIBISEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
Staiga jame gimė išganinga mintis, kad juk
jisai užkviestas pas burmistrą.
Po teisybės jisai nesirengė tenai eiti, bet da
bar dcl to užkvietimo jautėsi veik laimingas.
Dabar da tik vienuolikta valanda, reiškia,
Pradėjo svarstyti. Kodėl jam ir nenueiti.
Tokiu budu jisai praleis visą naktį, o tai užvis
svarbiau. Tau), svarbiausia! Dabartiniam atsi
tikime tai Jam tikra geradarybe!
Užsimąstęs nusileido tropais, vienok ilgai
galvojo prieš tai, negu duris atidarė.
Gal bus geriau sugrįžti? Ką jisai ten veiks
pas tą kvailą burmistrą?
Bet baisus vienumo jausmas stūmė j į. pir
myn. 'lenai bus bent šviesus, tenai išgirs žmo
nių šnektos, tų kvailų, keistų žmonių!
Jau ištolo ipamatė bulmistro namą aiškiai
apšviestą.
Gordonas, žinoma, taipgi savo svečių skail-

— He, hc, Gordonas svečiuose pas savo dė
dulę.
Ironiškai nusijuokė.
— Na, susilauks dėdė džiaugsmo nuo savo
brolvaikio... ha, ha, ha...
Kaip tik įėjo, patčmijo žmonių krūvelę,
apie ką-tai karštai kalbančią. Burmistras buvo
labai susijudinęs ir energiškai mosavo rankomis.
- ’ — O, šiai ir ponas Ostapas. Kodėl gi taip
vėlai?
Ostapas atsiprašė, o burmistras draugiškai
paspaudė jo ranką.
— Mes tik-ką kalbėjome apie jus. Mano
brolvaikis Gordonas...
Gordonas
— Nustokite, brangus dėde,
nusišypsojo, — Ostapas puikiai žino, kokios aš
esu nuomonės apie jį.
— Taip, taip, suprantama! Juk jus dideli
draugai. Musų miestas turi didžiuotis, kad, taip
sakant, išauklėjo panašią jaunuomenę. •
{
Ir burmistras sudavė a'bioms per petį.
Visi apsupo jauną kunigą, kursai buvo ne-

samdyti būrius advokatų važi
nėti po visą šalį ir jieškoti žmo
nių, kuriuos, jie galėtų įvelti
į ginčus, kad konfiskavus jų
turtą. Tai yra legalizavimas
darbininkų turto konfiskavi
mo. Kiekvienas' kad ir ramiau
sias pilietis gali atsidurti kalė
jime ir netekti viso turto, jei
tas bilius pataps įstatymais”.

bemato dus, tapo suspenduotas.
Tas bilius leidžia unijas traukti
į teismą ir reikalauti iš unijų
ir jų narių atlyginimo už nuo
stolius, kuriuos fabrikantai aplaikė laike streikų. Bilius su
spenduota 15 balsuotojų parei
kalavus referendumo sekamais
valstijos balsavimais. Peticionieriai bėgyje sekamų 90 die
nų turi priduoti dar 15,000 pa
rašų, Unijos skubiai tuos para
šus renka.
OKUPANTŲ
PERSEKIOJI
MAS DARBININKŲ.
[Iš Federuotosios Presos]

Luxembourg. — Franci jos
okupacine armija pradėjo nau
doli terorą prieš Luxcmburgo
darbininkus. Vokiečiai ir ita
lai darbininkai, kuriuos tik nu
žiūrima radikalume, yra išva
romi iš kunigaikštijos, Francijos ir Belgijos užsienių minisDarbo tarybos, kuriose pri
gulėjo samdytojai ir darbinin
kai lygiomis sąlygomis, tapo
išardytos. Nariai darbininkų
tarybų ar unijų, kurie dalyva
vo nesenai buvusiame Luxembourge generaliniame streike,
tapo įtraukti į juodąjį sąrašą
ir negali gauti darbo.
Kad pagelbėjus lokauto iš
mestiems darbininkams, unijų
federacija atidarė virtuves, ku
riose ir maitinama tuos bedar
bius.

Musų Moterims
DVIEJŲ PALŲ SEJONAS. No. 1034.

REIKALAUJA REFEREN
DUMO.

Boston, Mass. — Whidden,
bilius, kurį priėmė valstijos legislatura ir kurį pasirašė gu

begėdiškiausiai niekis, kokį aš kuomet nors skai
čiau... lai gėda... tai, tai... Tik paklausykite!
Atviras laiškas į darbininkus Dievo malone ku
nigo tėvo/ Stegenskio. Jus, turbūt, žinote, kad
tas nelaimingas beprotis ištremtas rusų valdžios
į Sibirą... Ir tenai jau jisai senai numirė... O
dabar tie niekšai naudojasi jo vardu... Tiktai
klausykite toliau. Tai begėdiškiausias kursty
mas klesų neapykantos. Jie stačiai kursto dar
bininkus prie riaušių ir lupinio... Girdi, darbi
ninkai per spėką turi pasiimti tą, kas jiems pri
klauso po teisybes, ir naudolies visais įrankiais,
kad jau nors kartą pergalėjus ir panaikinus sa
vo išnaudotojus — kalbama, žinoma, apie jus...
Kunigas vadina apgavikais ir dykaduoniais, ku
rie vedą darbininkus, tartum į skerdynes, į ran
kas neprisotinamo kapitalizmo... Įsivaizdinkite
tamstos, kad tie niekšai, su visa jiems priprasta
begėdyste, man atsiuntė šitą paštu! Ir aplamai
aš kasdien gaunu anonimiškus laiškus, kuriuo
se man grasina mirtim, jeigu aš nenustosiąs ko
vojęs prieš tą žemą musų visuomenes išgamą!
Atsišaukimas vaikščioja iš rankų į rankas!
-- Ta’i labai nenusisekęs agitacinis darbas,
—patėmijo Gordonas. — Nemanau, kad šitas
atsišaukimas sukurtų maištą širdyje nors vienu
darbininko.
sakė kunigas karštai, — labai žemai statote. Juo
prastesni, juo grubijoniškesni įrankiai, tuo ma
tomesne jų pasekme, šitas atsišaukimas visur
išlipintas. Aš šiandien jį nupiešiau nuo bažny
čios durų.
— Taip, nėra abejones, kad ir musų miestą
palietė ta limpamoji ilga... Ant kiekvieno žings
nio prisieina su luonii susitikti, ^. patėmijo
jaunas advokatas.
Burmistrą apėmė baimė.
— Bet ką-gi daryti?
Tik apsvarstykite,
tamstos, koksai ištikrųjų dalykų stovis. Gali
ma spėti, kad mieste su dešimts tūkstančių gy
ventojų viskas taip gerai žinoma, kad be jokios
sunkenybes, galima suimti kurstytojus... O kal
tininko, geriau sakant kaltininkų, niekas ne
matė!
— Išlauko nieko nematyti, — pridėjo pašto
viršininkas. — Prisakiau atplėšti visokios pušies
įtariamus siuntinius.
Burmistras lik šluoste prakaitą nuo kaktos.
— Aš nusiminęs, tamstos. Dcl tų kursty
tojų ir maištininkų liaudis kas kart darosi šiauše.-ne. Remiasi ant užmokesties už darbą ŠveiJ
carijoj. Kasdieną darbininkai gali apleisti dirb

tuves... . Jie įiebėtferbitt vj’riuiisybes, ne tikėjimo,
— Taip, taip, gerbiamieji!—-jisai rodė ranka nesibijo bausmių... Vakar vienas darbininkas
Įniršęs.

Komunistai, mat, irgi da- šalyje, kuri laimėjo karą; ji ' kalbį suardyti unijas. Veikia- į spaudinių popicros lapelį.\ —• žiiu'ckitę! Štai perkirto ispąlų galvą prižiūrėtojui.. Kalbama
lyvavo rinkimuose į parla kįla visuomet tiktai pralai- moji taryba taipjau bus prim ta šlykšti agitacija... Štai šitas atsišaukimas, apie visuotiną streiką cukraus dirbtuvėj...
(Bus daugiau)
mentą. Pirma komunistai inėjusiose karą šalyse: 1871 rengusi prie rezoliucinio veiki- tūkstančiais išmėtytas po visą miestą... Jame

103.41

Šitokio styliaus sejonas ypatingai
tinka prie naujo sveterio ar bluzės.
Abiem priešakio ir užpakalio pusėm
ehiantys stulpai duoda išvaizdos, lyg
sejonas turėtų [sodus.
Šitokiam sejonui pavyzdys No. 1034
sukirptas mieros nuo 26 jki 34 colių
mieros reikia 2% jardo materijas 36
colių pločio, arba. 2% jardo 44 colių
pločio.
Norint gauti tokiam* sejonui su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, par
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, jdėjus į
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip užadresavus: NAUJIENOS,
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1034.

Mieros ...„.......... colių per juostą.
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofisas

>

Miesto Ofisas

3323 S. Halsted SI. 127 H. Durtom St.
Tel. Boulcvard 1310

Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 • East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA3

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, 111

■SBJIMNT
“ T. PuIIman 5432

PATARNAVIMAS

Paminate tą Šlakuotą Purvina
Vaiką?
Tamista buvai tuo vaiku, dvidešimts, trisde
šimts, keturiasdešimts mėty atgal. Ši savai
tė, naujos kilmės panašia vaiky reikalauja
jusŲ pageltos. Jais yra žvalgytos vaikai.

Štai Jų Prisiega
Savo garbei, darysiu geriausiai, kaip
galėsiu: 1 — Atliksiu savo pareigas
prie Dievo ir savos šalies ir godosiu
žvalgybos teises; 2 — Gelbėsiu kitus
žmones, visada; 3 — Užsilaikysiu kū
niškai tvirtu, protiškai guviu ir mo
raliai teisingu.
Pirk vaikiu koki daiktą. Aukaukite žvalgy
bos vaikams kurie — atstatys amerikonizmą
gerą piliečiu, Investyk į patriotizmą, į gera
seną Suv. Valst. žmogą.
ELEPHONE company

PRANEŠIMAS
Naujas kan toras po pardu ATLAS RE ALT Y
COMPANY, 4601 SO. HERMITAGE AVENUE,
CHICAGO, ILLINOIS.
.
Perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas.
Siunčiame pinigus į Lietuvą ir visur. Parūpiname
PASPORTUS ir LAIVAKORTES važiuojantiems į
Lietuvą ir kitur, Insurance, apdrauda nuo ugnies ir
visose kitose šakose. Musų ofise vienas iš savininkų,
J. P. Waitches, jaunas ir labai gabus lietuvys advo
katas yra pasirengęs visiems Lietuviams teisingai
patarnauti visuose teismuose ir legališkuose reika
luose. •
Todėl, nors ir feu mažais reikalais kreipkitės į
musų ofisą, o mes iš savo pusės užtikriname, kad už
ganėdinsime jumis visuose viršminėtuose reikaluose.

CH1CAGOS
Į:: ŽINIOS::

NEGALIU RASTI VIETOS

Būdamas bedarbo turėjau
l^rogą |>amatyti Anthony D’Annieą laiuotuves, kurios įvyko
gegužės šešioliktą dieną.
Ka
dangi D Andrea buvo sumanus
italų darbininkų vadas ir žy
mus politikierius ir labar tokia
netikėta mirtimi užbaigęs savo
gyvenimą, tai laidotuvės buvo
J. P. Waitches
gana iškilmingos — tokių lai
E. D. Witkowski, A. M. Barčui
dotuvių retai kur ir retai kada
Chicago.
4601 So. Hermitage Avenue
tenka pamatyti. Laidotuvėse
dalyvavo, aplamai imant, apie
(ant kampo, prieš pat Šv. Kryžiaus Bažnyčią)
25 tūkstančiai žmonių. Miniai
Tel. Boulevard 6080., •
bemaršuojant vienas žmogus
sugriuvo ir mirė ant vietos prie
12o6 MacAllister place. Sako
buk tai buvus širdies
liga jo
miities pariežastis. Gal kokias
J ris angliškas mylias ilgio lai
dotoj ų eilės apie Devynioliktą
Mėnesinis laikraštis.
wardą ir vėl sugrįžo prie velioniesjiamų.
Puikiausių geliu
Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
buvo daugybe. Viskas
Pirmas numeris jau gatavas.
iškilmingą ir gedulingą
Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai
fera.
Dar tenka paminėta,
GYDYTOJAS
1824 IVabansia Avė.,
Chicago, III.
Juose kaip ,jr lietuviuose kely
ir kerštingų gaivalų nesingauja
ir kol kas jie tebevyrauja. Tie
tamsos jiaukščiai
ir prietarų
palaikytojai užlarė bažnyčios
duris ir nužudytamjam D’An
drea, nors jo gimines ir geida
12th STREET
vo.Jį palaidoti ,su visomis baž
Tel. Kedzie 8902
nyčios ceremonijomis.
,
Matai D’Andrea kaip ir dau
3514-16 Roosevelt Rd.
—
Arti S’t. Lmip Ave^
gelis kitų daugiau apsišvietusių
CHICAGO, 1LU /
darbininkų, gyvendamas nebo
jo bažnyčios senų ir nuolatos
■■■■■■■■HaaiaiaiaaaBaii
kartojamų pasakų. Jisai išmo
Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
.
kęs sveikai protauti kitaip žiu
rėjo į klerikalus
Kam be reikalo kentėti T Mano sp»- eialis gydymo budaj išgyd* Jau daugij fSi
čios daromiį jų biznį. Tas, žinožmonių nuo kaspininėa kirmėlis, kurie V
ma, tiems gaivalams netiko ir
buvo nebetekę vilties pasveikti
! I
dabar jie neva atkeršijo jam_
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie \
neįleisdami jį bažnyčion ir ne
turi viduriuose kirmčlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsiduodami palaidoti jo kūną jo
rydo.
’
lL
giminių norimuose kapuose.
Kirmėlės ženidai
Ei
Galima spėti, kad velionis ir
2mon6s Burganti taja biauria liga pa
netroško tos “malones”,bet vis
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
gi to maldavo jo moteris ir ki
kįla, vdnt verčia, valgyt neturi noro,
ti jo artimai.
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
I ečiau ir tame pasirodė ncse ūžia, skauda po krutina.
A
Kas tokių simptomų turi, togu] atei- ^£3=
yienokios klerikalų nuomonės
i
na pas mane: išgydysiu visai trumpu Z* J L
J
ir galimybes, lai yra, kas vic
laiku*
uįjfev
nam rodos “nuodėmė.” “negali
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip I
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai. \M
ma , tai kitiems priešingai vai
zduojasi. štai artima bažny
t)R. DICKSON
čia atsisakė velionius, D’Andrea,
1645 West 47th Street
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak kuomet kunigus Ilomce D’ĄnNedaliomis nuo A0 iki 12 diena.
diea, jo brolis, atėjo .pas savo
nužudytąjį brolį ir beveik sto
vėdamas ant tos vietbs, kur ve
Tel. Monroe 2804
lionis sugriuvo pj-iešų sušaudy
DR. W. F. KALISZ
tas, atlaikė pamaldas. Reiškia
Specialumus: Moterų ligos ir Chirurgij
las bažnyčios tarnas nematė
CHICAGO.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

1145 M1LWAUKE£ AVĖ.

‘

Bestern Furniture StorageCo
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolą gvarantuota 10 metą su daugeliu re
kordą ir deimanto adata vertės $200.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzatflh«o|a Dykai

l’amčfflnkito naujo

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra •
nyksta regėjimas.
L?
Mes vartojam
ųBflMKA pagerintą
Oph&
thalmomHer. Ypatiuga noma at
kreipiame j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 St.
Telephone Yards 4317
Doulevard 6487

t

^ffle s
Su užregistruotu vaisbnžonkHu Suv. Valst.
l'ateutu Biuro.

N gujamo

tb 6 lynam o

pakelyje.

Viso.3 tvirtos, gemalus uzmufiančies yp&ty.bča fiiamo vaisto idčtos,
Hit priemaiša priimniai Švelnaus
kvepalo.
,
Rtiflloa yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gačniaueiaiypatai.
Aptiokoso
parsiduoda
po65c. arba
atsiųskite

NESIRŪPINK!

A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO IŠTAIGA
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS
Šviesinęs ir sierines maudynės.

atsiusimo
per paStę
tiesiog iš
labaratorijos.

Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus
Nervuotunio, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis v aišt notomis
maudynėmis.
VYRŲ SKYRIUS
MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė.

1527 N. Haisted St.

Atdara kasdien
Moteris patarnauja
Tel. Lincoln 4424. '
Atdara Utarninkais ir Kėtvergais nuo 9 iki 6
Atdara Utarninkais ir PčtnyČioms nuo 7 iki G.
Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 9 vai. vakaro. Išskiriant ncdeldicnius
nuo 7 ryto iki 12 dienos.
Utarninkais ir PėtnyČiomis nuo 7 ryto iki G po piet.

TRIANKA.
arba

Treji Devineriai
Yra moksliškai sutaisyta, iš 27
gatunkų gydančių ir sutvirtinan
čių želmenų, šaknų, žievių, uogų,
ir žiedų. Jeigu nori tikrų trejų
devynerių, kurios sutvirtina ir
gelbsti budavoti visą kūną, kaip
tai: nervus, skilvį ir inkstus, tai
parsitrauk porą pakiuku musų
“9-9-9” Trejenkos. Kaina 50c. už
didelę skrynelę.
Gaunama tik pas
C. F. WORM & CO., Ine.,
3359 S. Haisted St.,
Chicago, III.

Anthony D’Andrea turėjo bū
ti palaidotas Mount Oliver ka
pinėse, bet ir čia ta nelemta ba
žnyčia įsikišo ir jo palaidoji
mas sutrukdytas. — Susipratęs
Apiplėšė 75 šokėju

Užvakar vakare penki va
gys apipiešė septyniasdečinits
penkis šokėjus Roainer Imi na
muose, prie 145-tos
\Veslern avė. Vagys laimėjo
nuo $10,000 iki $15,000
Pirmiausia plėšikai apnyko
loš įstaigos dalininką
Max
Brotvn, kuris važiavo daržinėn,
savo automobilį. Jie atėmė jo
iš jo $180 pinigais, laikrodėlį,
ir automobilį, kuriuo paskui
pabėgo. Browną surišę ir
kamštį burnon jkimšę įėjo salėn, kur linksminos šokėjai.
Vienas vagią tuojau tris sykius
sove
tuo pasakydamas,
kad šokėjai su j lis juokų nekrėstu. Ant to uojau muzika
liovės grajinus, šokėjai nutirpo.
Bėt WaĮtėr Guiss dar raives
prieš banditų paliepimų, tuo
met vienas vagiu smogė jam į
galva ir jisai sudribo be sąmo
nes. Greitai vagys susistatė
šokėjus į ratų. Paskui du jų
revolveriais juqs dabojo, o kili
iškraustė, klonius, nudraskė
moterų ir vyrų žiedus ir kilo-

TO

Būtinai
re I k niau
kite
kitokio
pakelio.
Žiūrėkite
kad butų
INKARO
vaisbiiženklis.

Budavojame
Namus.
Flatus ir bungalows. Augštos rūšies materijolas ir
puikiausis unijistų gabių
darbininkų darbas už tokią
žemą kainą, daug pigiau,I nei
kuri kita įstaiga pasaulyj
galėtų. Perkame tokiomis
daugybėmis, todėl galime
siūlyt už didelį nupiginimą.
Nebudavok namo, nematęs
mus.
District Sales Manager dis
triktams į šiaurius nuo 51
gatvės, į pietus nuo 22-os
gatvės, į vakarus nuo
Wentworth Ąve. District
Sales Manager

Stanley ftubey,

4021 S. Maplewood Avė.,
Tel.: Lafayette 965.

P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit jam.
Nekainuos nieko, kad gavus
faktus.

Turiu patyrimą
-r Ji motenJ ligose; ruPatingai
priživjįl r*u bfonę ir kudi■,kj laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Dr. A. B. BlumsnthaI

Išsiųsimo C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išęgzaminuoti
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tekis išpardavimas niekuomet
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsineši te šį pagarsinimą/ bus
nuleista $3.00.

ATLAS REALU COMPANY

GYDYTOJAS

I

Žmonių palikti gražiausi phonogrufnl ir rakandai sankrovoj
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedaliomis iki 4 vai.

REIKALAUJA NUBAUSTI
PIENO TRUSTĄ.

Darbuotojas Poole užvakar
kreipės prie dviejų valdžios
advokatų, Crowe ir Clyne, pra
šydamas, kad pienę trustas buI i nubaustas prisilaikant krimiralių įstatų ir tolesniai perse
kiojamas. Pieno trustas turi
būti nubausta
už išvertima
laukan tūkstančius kerių pieno
ir sąmokslą, kad nedavus pieno
kainai nupulti.
Chicaga sunaudoja 1,000,000
kvortų pieno kasdieną, o ūki
ninkai aplamai parduota pieno
1,26,000 kvortų kasdieną. Pa
tu, Poole sako, jei tas
visas
pienas pasiektų Chieagos gy
ventojus, tuomet, beabejo, pie
no kaina jau senai butų nu
puolus. Jis pastebėjo, jog ta
po patirta, kad ir praeitą seredą sunaikinta 51,000 kvortų
pieno. Pieno
trustas teisinasi
I
tuo, kad jis versdamas lauk
pieną išimas Smetoną. Tačiau
Poole pareiškė, jog Chicagoj
randasi tūkstančiai skurdžių
gyventojų, kurie smagiai norė
tų sunaudoti ir nugriebto pie
ną. Karmelitų Seserų Prieg
lauda (Carmclite Sistcr’s Arphanage), Kast Chicagoj; krei
pėsi prie pieno verteivų, prašy
lama nugriebto pieno. Atsaky
mas buvo, jog uždyką negali
ma duoti.

■Esm A. shusho
į:
AKUSEBKA

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

LKiiiioHiaininiiiii

■ DIt G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas;
■. 3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS;
M
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS;
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakaro. Nedėliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

■

3

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir tokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10-12 plotą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 357
Telephonai
Naktimis: D rasei
950 - Drosrer 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Haisted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois. *

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandbs ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Austin 737

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik tugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Jlarrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedčldienius.

VEIKU MOTERIS.
Daug mes girdime šiose dienose apie
veiklias moteris. Novelėse, penkias
dešimts metų atgal, kas girdėjų mo
teris gerbiant už jos išpildomuosius
gabumus, spėką, energiją, tokiame
pat bude, kaip kad šiandien? Silp
numas, švelnumas, be pągelbi mintis,
jau praėjo. Kaip butų galima suly
ginti mintis dabartinių moterų ?

Pir

moje vietoje, turime užlaikyt savo
kūną geriausiame stovyj.
Tūkstančiai moterių atgavo sveika
tą, kąsdien maudantis, vaikščiojant
tyrame ore ir Lydia E. Pinkliam Vęgetablo Compounde. kuomet .tikpasirodo silpnumo ženklas.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p<
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Haisted St.,
Kampas 18 ir Haisted St.

DR. S. B1EZ1S

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
Jūsų tuščią savastį dėkite į draugi
landos: 1 iki 4 valJtakare, nuo 7 iki
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
užmokės už namą.
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Nieko nekainuos pilni paaiškinimai. terų; galvos, akių nerviškumą, nusil Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
The Home Builders
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
Association,
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams Telephone Yards 5834
National Headąuarters
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
139 North Clark Street gas
gydau gamtiškais budais.
Telephone Rand, 5886.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III. 3325 So. Haisted St., Chicago, 111.
a
’ •
Phone: Humboldt 5849
Dirbėjus ir Importuotojas ga
riaušių armonikų pasaulyj. Vino
kių tratunkų. Pigiau parduosiu ne
Pasidaryk sau vyną
Ofiso Tel. McKinley 76
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams
DR. L H. GINDICH
Rašykt angliškai de! informaciją
Vynuoges, Vynuogės
)
DENTISTAS
Mes
savo
darbą gvarantuojame
Vynuogės.
Kalbamę visas EuropiSkas kalbas.
Kedzie Avė., Chicago, III
Džiovintų juodų ir baltų 3804 So. Arti
^8th Street.

Dr. W. Yuszkiewicz

DR. P. G. MIEGNER

Ruatia & Sęrcnelli
817 BJae lelaad Avė.

vynui vynuogių. Parduo.dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, 111.

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., lioaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir «:»0
iki 8:30 vak. ’

—

■■

—

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
JT

(Tąsa nuo 5 pusi.).

Automobilių nelaimės pasi
daugino 520 niroŠ. laike pasku

Pranešimai

■■■■.■■__ ■■■.Sg'JUL

REIKIA DARBININKŲ Į

Sereda, Gegužio 18 d., 1921

BBS"

PARDAVIMUI

NAMAI-2EME

NAMAI-2EME

kius brangakmenius, pasiėmė tinių dešimt metų Chicagoj.
PARDAVIMUI grosernė ir bučernė
Muro bungalow, maži išmokėjimai
$350 iš registro ir šokėjus už
VYRŲ
PARDAVIMUI 40 akerių farma,
EXTRA.
labai geroj vietoj, lietuviais ir kitų' —• $5X) j mėnesį.
pusė
nuo miesto; dvi bažny
rakinę vienam kambarių pabė
Du vagys atėmė Charles B re L. S. S. Pildomo Komiteto susirin REIKALINGAS bučeris gerai tautų apgyventoj. Pardavimo prie- j South 60th Court, tarpe 16 ir 18 čios ir mylios
mokykla. Upelukas bėga per
go susėdę į BrohVno automobi- asted automobilį užvakar va- kimas bus seredoj, gegužio-muy, 1921 mokantis savo darbą Turi mo žastis, savininkas važiuoja Lietu gatvių, 6 dideli šviesus kambariai, vidų farmos, visi nauji budinkai ir
7:30 v. v. Naujienų name. Visi na
von.
Sun Parlor, viskas kietmedžio, fur- gyvuliai, 2 arkliai, 13 galvijų, 120 se
kare.
GEORGE LOBIKIS,
riai būtinai ateikit, nes yra atėję du kėti važiuoti fordu. Gera užmo
nace, fire place, book case, perkelia nų vištų, 100 vištukų; laukas užsėta
svarbus dokumentai, apie kuriuos
1884 So. Canalport Avė.
mas buffet, 3 miegamieji kambariai, dobilais ir kitais javais, taipgi daržo
kestis. Atsišaukit.
reikia
urnai
daryti
tarimas.
2
porčiai, grįstas antaugštis, fruktams vėms. Kaina $4,000 su gyvuliais
Policistaf nušovė “dvasią.”
Laikinas Sekretorius.
skiepas,
didelis lotas, kaina $8,800. ir mašinomis, arba žemė su buNEMUNAS KOOPERATYVAS
PARDAVIMUI saliunas mai
Grammar
mokykla du blokai, High dinkais $3,000. Platesnių žinių kreip2350 So. Leavitt St.
šytų
tautų
apgyventoj
vietoj,
School
5
blokai,
3 blokai į šiaurius kitės.
Fra n k Merrell, 2401 Ridgc
L. S. S. 81 kuopos nepaprastas
nuo
Metropolitan,
Austin
Blvd. L sto
J. p
(extra) susirinkimas įvyks ketverge,
kampas 119 ir Wentworth Avė.
avė., Evanstone, gyvendamas
ties,
Daugias
Parko
šakos.
Gali
eit
Box
3
Irons, Mich.
gegužės 19 d., Liuosybės svet., 1822
REIKIA bartenderio arba par Iš Chicagos važiuojant, imkite ir gyvent. Agentą rusite kas dieną
prabaščių prietarais ėmė bijo
VVabansia
Avė.
Susirinkimas
prasi

ROSELAND
ir visą dieną nedėlioj. Vietos ofisas.
dės lygiai nuo 8 vai. vakaro. Delei tnerio į saliuno biznį ,atsišaukit 119th State St. karą.
tis dvasios, kurią jis matvita1627 So. 60th Court
svarbių reikalų visi nariai turi būti greitai pas
Musų progresysčiu vargai.
vęs žmogui panašią. Pagalinus
Will
J.
Bell, išskirtas agentas.
nai nužymėtu laiku pribūti.
C.
P.
SUROMSKT,
69
W.
Washington St.,
1
Keli metai atgal čid susitvėrė
PARDAVIMUI saliunas, viso
— K p. Raštininkas.
jisai taipos įsibaugino tos dva
Tel.:
Central
2579,
Randolph
3543
INVESTINIMUI PROGOS
3346 So. Halsted St.,
kių tautų kolonijoj. Biznis se
sios, kad užvakar kreipės prie LMPS. 25 kuopa. Paskui kuo
Chicago, III.
kuopa Roscland. — L. S. S. 137 kp. ren
nas. Pardavimo priežastis — va AR NORI PASTOVAUS DARBO
policijos, kad toji ateitų jį sau pos narės susivaidijo,
Nauji Westem Canadian Oil
gia naudingas prakalbus darbo žmo
IR GERAI APMOKAMO?
žiuoju Lietuvon.
goti nuo tos “baisios dvasios.” skįlo ir šalę jos. susitvėrė 67 kp. nėms ketverge, gegužio 19, Chan.
laukai. Moka $2,000 dividendų
100 VYRŲ REIKIA, štai kur tave
Strumilo svet., 158 E. 107th St. Kal
4503
So.
Ashland
Avė.
Detektyvai, Johnson ir Nu- Bet jos nepaliovė pešęsi, tad bės
Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di aliejaus stako, greitame parda
“Naujienų” redaktorius drg. P. laimė laukia eiti biznin pačiam ant
centras
abi
kuopas
panaikino
džiulėj
Lietuvių kolionijoj, esančioj vime. Turi būt transferuota
land, karabinais apsiginklavę
Grigaitis temom: 1) Lietuvos darbo save Sveikas, ant lauko darbas ir
garsioj
javų derlingumu Oneida
bizi visuomet.
Mes galime pasta
PARDAVIMUI saliunas, lie County, Wis.
nuėjo prie to žmogaus namų. ir nutarė vieton abiejų sutver žmonių reikalai; 2) Kodėl mes nepri tyt
Žemė gera, viskas ką pirm geg. 26 d., iškolektuot Jbirž.
100 vyrų smarkiai augančiame
tariamo komunistams? — Pradžia
pasėji
ar
pasodini,
uždera, ypatintuvių
ir
rusų
kolonijoj.
Biznis
Vidurnakty pasigirdo rėksmas, ti visai naują kuopą. Kuopos 7:30
Taxi Co. Chicagoj Jei turi $400
1 d. dividendą 12% reguliarių;
vai. vakare. Tnžanga dykai.
gai
bulvės,
rugiai,
žirniai
įnešti arba touring karą išmainyt. senas. Pardavimo priežastis — Kainos nuo $15 ir augščiauiruždobilai.
po juo .pradėjo šaukti ir F rauk tvėrimu rūpinasi LMPS. III
— Komitetas.
akrą. 3% ekstra staku gvarantuojaApsimoka pirkti naują arba vartotą
rajonas.
Su
$250
ir
lengvais
išmokėjimais
busi
Nerrell. Ųetektyvai atbėgo
į
taxi cab. Mes išmokinsime tamista važiuoju Lietuvon.
ma. Gera priežastis pardavimo.
puikios
farmos
savininku.
Platesnių
Liet.
Am.
Rūbų
Išdirbinio
B-vės
da

Jau keli “kuriamieji” susirin
biznio veltui ir pastatysime prie dar
jo kambarį. Žmogus drebėda
553
W.
13
St.
žinių ateik šiandie.
Adresuokite Naujienų ofisan,
lininkų extra susirinkimus bus gegu bo tuojaus. Musų žmonės abelnai už
LIBERTY LAND & 1NVESTMENT
mas ėmė rodyti detektyvams: kimai buvo laikomi naujosios žio 20 d., 7:30 valandą vakare, Mel dirba
pažmint No. 284.
$100 į savaitę ir dirba 52 savai
COMPANY.
“Va, va, kur gi eina!” Detek kuopos, bet vis neįstengta su dažio svet., 2244 W. 23rd PI. Kvie tę į metą. Atdara dienomis nuo 10
3301 So. Halsted Str.,
čiam visus dalininkus ir bendrovės
Nedėliomis iki
iki 9 vakaro.
Chicago, III.tyvai sumalė šešėlį, kuris puo- vienyti abiejų kuopų nares. pritarėjus atvykti į susirinkimą, nes ryto
PARDAVIMUI bučerio dvejos
vai.
Main office.
1
lo ant lango. Vienas detekty Tokis susirinkimas buvo ir ge gavom svarbių žinių iš Lietuvos nuo
scales taip-gi ir daugiau reika
bendrovės atstovų apie steigimą ben
CHICAGO
COMMERCIAL
gužės
13
dieną
Aušros
mokyk

vų pasakė: “Aa, aš ją matau!
NORIU išgirsti nuo savininko,
lingų bučeriui dalykų.
drovės fabriką, B-vės šėrai yra gaEXCHANGE,
loje.
Per
visus
tuos
susirinki

REIKIA PINIGŲ
tavi — susirinkime atsiimsit.
Ir detektyvas nucieliavojęs pošt
3607 W. Roosevelt Rd.,
kuris turi pardavimui gerą mu
2301 So. Hoyne Avė.
—
Geo.
J.
Stungis,
sekr.
2
floras.
į
dvasią.
Bet kaip ji nu mus tik vieno atsiekta — šiaip
Parduosiu pirmą mortgečių
ro ar medžio namą, geroj vietoj
pagal
krito iš medžio žemėn, taip taip išrinkta valdybą,
su 7%. Priimsiu Liberty Bondir už prienamą kainą.
S. L. I). A. I-mo Ap. Mišraus choro
centro
reikalavimą,
iš
tokių
na

pavirto į pelėdą, kuri baigės
generalės repeticijos įvyks ketverge,
PARDAVIMUI saliunas su namu S. Slonksnis, 3437 S. Wallace St. sus už pilną jų vertę. Klauskit
geg.
19
d.,
8
vai.
vak.,
Meldažio
svet.
rių, kurios pirmiau nepriklausė
arba be namo lengvos išlygos geras
kulkos perverta.
P. M. Kaičio.
Tel.: Boulevard 5009
Mokytojas
bus
Kvedaras.
Dainoriai
biznis, priežastis pardavimo savinin
prie tų kuopų.
Bet išrinkus privalo būti laiku.
PARDAVIMUI automobilius kas turi kitą biznį.
3301 So. Halsted Str.
— Valdyba.
valdybą
pastahėta,
kad
sekreto

Chicago.*' himnas.
Maryon Handley 7 pa. 1917 Con
C. P. SUROMSKIS,
Tel. Boulevard 6775
PARDAVIMUI
3
augštų
bizniavas
2119
So.
Halsted
arba
Daugelis jau užsiinteresavo re nemoka rašyti. Ką dabar da “Birutiečiams”. — Ketverge, kaip tinental 6 cyl. 7’N motor reikia
3346 So. Halsted St.
muro namas, šiaur-rytinis kampas
8 vai. vak., visi “Birutės” nariai kvie pinigų ir taipgi Studebeker.
kontestu parašyme Chicagos ryti? Bet čia atėjo pagalbon čiami
Chicago,
III.
Canalport ir Union, toliau 3 šeimynų
būtinai susirinkti žinomon
gyvenimui namas. Didžiajam name
viena
narė
iš
buvusios
67
kuo

himno ir dabar teiraujasi kaip
VINCENNES GARAGE
Mark White Sųuare salėn repeticirandasi 3 krautuvės ir 12 šeimynų
jis turi būt parašytas ir kur pos ir paaiškino: “Tai niekis, ioms. Bus taipjau patiektas viso
7241
Vincennes
Avė.
gyvena.
Didelis bargenas, kadangi
Birutės veikimo ateinantį sezoną proPARDAVIMUI
grojiklis
pianas
su
kad
nemoka
rašyti,
bile
apsi

turi
būt
parduota
pirm1 geg. 31 d. Tai
pasiųstas. Kai kurie ir lietu
Tek: Stewart 37
gramo projektas.
— Valdyb’a.
suoleliu, roliais ir uždangalu $275.00. yra draugijų namas, atsišaukite M.
Pasakykit mums mierą savo
viai rengiasi tame kon teste im ima. štai ir musų Zonė nemo
■r
1 Chickering pianas už $50.00, taipgi Martinek, 822 W. 19th St., arba P.
KISSEL TAXI
keletą phonographų už bargena.
Varga, 1908 Canalport Avė. ,Namo kambario, o mes suteiksime
ti daiyvumą.
Parašytą apie ka rašyti, o kiek koresponden
RAPP’S MOVING CO.,
maž-daug apskaitliavę kiek at
trustisai. Tel.: Canal 7103.
Pilnai įrengtas. Turi būt par
Moterų
Chicagą giesmę reikia siųsti cijų ji yra parašiusi
5130
So.
Ashland
Avė.
I
.
„----- ~——---------------sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
Chicago Herald and Examiner Balsui”. Visos apsidžiaugė to JIEŠKAU Antano Barškečio, Nau duota tuojau . Kreipkitės.
PARDAVIMUI 2-jų pagyvenimų DYS”. Tel. Victory 2400.
406 So. State St.
dienraščiui pažymint
“Song kiu paaiškinimu ir pripažino, miesčio parapijos, Žiogų kaimo. 5
mūrinis namas su dideliu mūrinių
atgal gyveno Chicagoj, paskiau
Tel.: Wabash 4491
garadžių užpakalyje. Neša randos GEORGE GREEN LUMBER CO
Contest Editor.” Giesmei priva kad sekretore, nors ir nemoka metai
išvažiavo į Newark, N. J. Turiu
$49.00 į m-ėnesį, kaina $6,000. Na22nd St. Bridge
lo būti pritaikintos ir gaidos
svarbų reikalą, malonės atsiliepti.
mas
randasi
ant
Ruble
St.
1723.
DIDELIS RAKANDŲ
PARDAVIMUI ar išmainymui JefJ. VAITKUS,
paties autoriaus, arba
kito
Šiame susirinkime
rajono
Atsišaukite
fery Taxicab su mcteriu. Gatavas
3364 So. Halsted St.,
BARGENAS.
TH. BORASKO,
kompozitoriaus. Augščiausias komitetas, susidedantis iš Sibizniui. Mainysiu ant touring karo,
Chicago, III.
710 W. 18th St.,
Parduodu savo gražiausi ir vėliau
Real Estate, arba namo. Pardavimo sios mados trijų šmotų seklyčiai se
prizas yra $2,000, paskui kiti nieneliutes, Vikšrienes ir Repriežastis
— apleidžiu miestą.
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc.
prizai mažesni.
Atlyginimas meikienės manė galutinai už- JIEŠKAU savo giminaičių, Mateu- Atsišaukite
į Naujienų ofisą po No. Vartoti tik 30 dienų.
Parduosime
PARDUODU AR MAINAU 160
šo
Papšio
ir
Luciaus
šapalo,
Kurklių
bus dtrolamas už dvyliką ge- baigti kuopos tvėrimo darbą ir m., Ukmergės apskr. Jų pačių mel 283.
ant syk arba atskirai. Taipgi $200 akerių farmą ant namo ar automo
Victrola už $50 su visais mano rekor bilio. Farmos gera žemė, 40 akerių
riaušių giesmių. Kontestas už- kad lai atlikus pasikvietė tal džiu atsišaukti, arba apie juos židais ir deimanto adata, gvarantuota ariamos. Kaina $3,500.
žinanti
praneškit,
nes
turiu
svarbią
kon du vyrus iš Chicagos —
si baigs birželio 30 d.
PARDAVIMUI Fordas už dar 10 metų. Galit matyt nuo 9 iki 9
JOSEPH VOLANDUS,
nią iš Lietuvos.
Zolpį ir Žaldoką.
Susirinko
kas
dieną
ir
iki
4
vai.
po
pietų
ne

.
2829 W. 39th St.
JULIUS M. BUGENIS,
bą. Automobilius visas geram dėlioj.
Tel.:
Lafayette 4167.
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
14902 Robey St.,
Jaunasai Crane nuteistas
abiejų kuopų nares, atėjo
ir
stovy
j.
Harvey, Jll.
2810
W.
Harrison
St.
mo ir Designing, Mokykla.
kalėjimai).
• * v f r.
niekurie vietos “darbuotojai”,
3207 So. Halsted St.7
Musų sistema ir mokymo budu jus
Herbert P. Crane, milionie- kurie nesenai pasižymėjo LSS. JIEŠKAU švogerio, Adomo Meš
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
FARMA ANT PAR
PARDAVIMUI
rakandai
visi
ant
Mes
turime
didžiausius ir geriau
riaus sunus, užvakar tapo nu prakalbų suardymu.
kausko, Kauno rėd., Raseinių apskr.,
syk,
arba
po
viena
—
mažai
vartoti.
sius
kirpimo,
designing ir siuvimo
DAVIMO.
teistas nuo metų iki penkių
Kalba daugiausia vyrai. Jie Pagramančio parapijos, Kreivukų kai PARDAVIMUI Chalmer Mas Pirkėjas gali gauti ir kambarius. Ma
skyrius,
kur
kiekvienas
gauna geros
mo ,seniau gyveno Detriot, Mich.
tyt
galima
vakarais,
nuo
5
iki
9.
Par

metų kalėjimai). Crane tūlas prašo, maldauja moteris vieny
praktikos
besimokindamas.
tei’ Six automobilius, gerame
F. KAZLOWSKT,
120 akerių į šiaurias nuo Milwaupriežastis — savininkas va
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
405 Tawar Avė./
laikas atgal užpuolė trylikos tis, taikintis, eiti į vieną kuo
stovyje. Parduosiu pigiai. At davimo
' kee, 3 mylios nuo miesto. 80 akerių varomos elektros jiega.
žiuoja
Lietuvon.
Superior, Wis.
dirbamos, 40 akerių ganyklos, 1 akemetų mergaitę ir norėjo blo pą. Bet moterįs užsikirto. 25
Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku2300 W. 28rd St.
sišaukite 6600 Maryland Avė.,
ris miško, penkių pagyvenimų namas,

Lietuviu Rateliuose

STOCKAI-SEROS

MOBTGECIAl -PASKOLOS

AUTOMOBILIAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

RAKANDAI

MOKYKLOS

f

gai pasielgti.
Jo advokatas, kp. stato didelių ir teisingų rei
sako, da reikalausiąs kito teis kalavimų. Ji reikalauja
su

REIKIA DARBIMINKŲ

Tel.: Hyde Tark 9461.

3-os lubos priekis.

telefonas stuboj, puikus so<las, didele

riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiur€ti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieros, vi
nauja barnė, grūdam® supilti, kiauli
ninkas, vištininkas, didelis bulvėms sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
mo.
grąžinti pasiimtą vienos pabė
skiepas, 4 geriausios melžiamos kar madų knygos.
gėlės į 67 kp. knygyną. Kitos
MOTERŲ
MASTER DESIGNING SCHOOL,
ves, 2 geri arkliai, 2 poros pakinkų,
190
N. STATE STREET, CHICACO.
2 kiaulės, 40 vištų, sėjimui mašina, ja
Kaži nkas padėjo ant
sutiktų tą knygyną tai narei
REIKTA moters ar merginos į
Kampas
Lake St., ant 4-tų lubų.
vų pjovimui mašina, 1 plūgas, 1 dis
rjo bėgės karabino I>a tra atiduoti už jos “gerą larbavikeris, 2 šieno pjovimui mašinos, 2
saliuną, kuri galėtų valgį virti.
akėčios, 1 grėbimo, elaveiteris, 1 shaną prie 18-tos ir Nutt gat. Gat- mąsi”. Kitos nesutinka su tuo.
Gera mokestis, trumpos valandos
VALENTINE DRESMAKING
vel plain, 1 volas, 1 seperatorius, 2
vekariui užvažiavus patronas Vienas grąsina
su
pagalba
vežimai, 2 naujos buggy’s, 1 didelės
COLLEGES
F. POCIUS,
sprogo ir jo šrapnelis sužeidė “LDLD.” 79 kp. sutverti kuopą.
šlajos, 1 šlajukai, 1 arfa, ir kiti vi 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
2400 W. 16th St.,
sokį mažesni padarai. Daug visokių
Beatriče Dusak, dešimts metų Su tuo nesutinka rajono komi
. 1850 N. Wells St.
javų ir bulvių liko nuo sėklos. Už
Tel.:
Canal
447.
mergaites kaktą. Mergaitė gal tetas, nes tas “džiabas” jam
viską kartu, kaina $5,000.00. Jmokėt
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
$2,5-00.00. kitą 6% ant ilgo laiko ant
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
būt mirs.
yra pavestas. Kįta nauji ginčai.
išmokesčio.
Platesnes
žinias
suteiksiu
REIKIA
patyrusių
moterų
mo,
Designing bizniui ir namams.
1719 N. Wood St.
Besiginčijant atėjo 11 vai.
PARDAVIMUI
saliunas.
Par

Vietos
duodamos dykai, Diplomai.
laišku
ar
ypatiškai.
skirstymui
popierinių
atmatų.
Mokslas
lengvais atmokėjimais.
Dr. H. W. Hutr užvakar kal ir savininkas užgesino šviesas.
davimo piežastis, einu į kitą
GEORGE HAIDU,
$15
į
savaitę.
Atsišaukite
Klesos dienomis ir vakarais. Pabėjo skautų reikalais ir pareiš Prisiėjo kraustytis ant gatvės.
Carney, Mich.
biznį
reikalaukit knygelės.
GUMBINSKY
BROS.
CO.,
kė, jog Cliicagoj randasi tūks Bet ir ant gatves būdamos jos
Tel. Seeley 1643.
1537 W. 46th St.
2261
So.
Unon
Avė.
tančiai neturtingi], tėvų vaikų, nesustojo savo susirinkimą lai
SARA PATEK, pirmininkė.
FARMA PARDAVIMUI.
TIKRAI PIGIAI.
J
šiaurius
nuo
Milwaukės,
160
ake

.......................... .
kurie šiandie gyvena tegauda kę. Tik kad čia buvo dar dau
rių, 10'0 akerių dirbamos ir visa jau
REIKIA
apysenės
moters
namų
mi šešiolikę keturkampių pėdų »iau vietos, tai tad ir savo ger darbui, apžiūrėti tris ypatas. Vai- PARDAVIMUI saliunas labai geroj apsėta; 60 akerių gero miško, vertės Parduodu namą 6 flatų, prie 46-os
AMERIKOS LIETUVIŲ
vietos, kuomet numirę jie turės kles labiau paleido. Viena pri kučiai nemaži — mažiausia penkių vietoj lietuvių ir lenkų apgyventa. $4,000 gvarantuojain gal ir daugiau ir Wood gatvių % bloko nuo gatveRenda pigi ir gražus 4 ruimai iš už — puikus pagyvenimui namas su 14 karių linijos, taipgi netoli bažnytinės
aštuonioliką. Tatai esą, kokie šoka prie “’komitetčikų” ir pra metų, Mokestį susitaikysim. Atsi- pakalio.
Renda užmokėta nuo 15-to kambarių, didelis cementuotas skiepas, ir public mokyklų. Rendos neša
yaptiškai
vakarais
po
5
arba
šaukite
piliečiai gali išaugti iš tų vai deda šaukti ant kitų narių, ap laišku.
šio mėnesio. Priežastis pardavimo, vanduo įvestas į ndmą, šaltas ir šiltas $85.00 į mėnesį ir galima pakelti.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
turiu kitą’saliuną ant 4503 So. Laflin vanduo, maudynės, taip, kaip ir mies Kaina $6,500 labai gerame stovy j ir kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
JONAS GEDVILAS,
kučių.
kaltintosios irgi neužleidžia.
St. Jei kas norėtumėt galite pirkti te. Namas šildomas fornace, didelė mu gera vieta, gasas, vana. namas dar nografijos, typewriting, pirklybos tei
730 N. St. Louis Avė.
Prasideda peštynės netik už
iš
dviejų vieną.
ro barnė, daug vietos javams ir šienui nesenai statytas. Savininkas gyvena sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelarti Chicago Avė.
34<04
So.
Morgan
St.
viskas geriausiame padėjime.
Pui 4612 S. Wood St., 2-os lubos priekis nos istorijos, geografijos, politikinės
William B. Lloyl, kuris bu kuopą, bet ir vaikus ir viską
ki kalvė su reikalingais įrankiais, ko Galima matyt visada.
ekonomijos, pilietystės, dailiarašysvo užstatęs $30,000 kaucijos kas tik joms atėjo į galvą.
REIKIA patyrusių merginų
ki
tik
reikalingi,
didelis
svirnas.
3
tės ir tt.
PARDAVIMUI 102 K Concer- budinkai sudėjimui mašinų ir vežimų,
PERSKAITYK IR KITAM
už Hay\vood, pabėgusį Rusijon,
Jos ant šalygatvio pakėlė to prie minkštų vilnonų. Gerą al
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
PASAKYK
tina.
Atsišaukite
tarp
6
ir
8
vai.
pašiūrė
malkoms
sukrauti,
kiaulinin

1
valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
nestojo teisman — reiškia jis kį jomarką, kad išėjęs aptie- gą mokama apsukrioms darbi
kas,
vištininkas,
2
dideli
sodai
gerai
iki
10
valandai.
vakare
išsižada savo užstato.
kos darbininkas paprašė jas pa ninkėms.
apžiūrėti, didelė upė teka per farmą;
Kad parduoda geriausias farmas su H06 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
3255 S. Union Avė.
kurioje
yra daugybė žuvių, priešais gerais budinkais ir apsėtais laukais,
sitraukti toliau, nes jau pattolLOUIS KAPLAN,
farmą mokyklą, kaimynai lietuviai. 1 gyvuliais, ir farmos mašinomis.
Automobilis užvažiavo mote ka atvažiuojanti jas raminti ir
1043 W. Randolph St.
kuliama mašina, 1 gasolino, inžinas
AUŠROS MOKYKLOJ
80 akerių, 30 akerių dirbamos, 14
PARDAVIMUI grosemė, sal 12 arklių spėkos, 1 1 mašina šieno akerių
rį, Anna Keller ir vilko trisde taikinti. Bet kur tau
musų
dobilų, 7 akeriai rugių. 2 akeŠIE SKYRIAI:
pjovimui, 1 javų pjovimui, vežimas riai sodo ir žemuogių labai dailus lau
REIKIA patyrusių moterų dainių krautuvė ir ice cream. mėšlo
Anglų
kalbos.
šimts pėdu. Tačiau nesustojęs smarkiosios progresystes nuti
kratymui, sėjama mašina, gre kas. Pievos pagal upę, triobos dai
Lietuvių
kalbos.
biamoji mašina, 1 dvivagis plūgas, 1 lioj vietoj ant upės kranto, didelė
nuvažiavo. Moters kojas su ls. Ar jos turi bijotis “buržu skudurų skirstymui. Nuolati Taipgi cigarai tabakas ir tt
Aritmetikos.
3)
vienvagis plūgas, 2 akėčios, bulvių st* I sklepine barnė, vanduo viduj, 9 kam
4620 S. Fairfield Avė.
laužė ir šiaip sunkiai sužeidė. jaus tarno”? Niekados! Kas nis darbas.
Geometrijos ir kitų Ma
jama mašina, kasimui bulvių mašina, barių stuba. viskas gerame padėjime. D Algebros,
tematikų.
WEST SIDE METAL
gali uždrausti joms šūkauti vi
diskeris aparimui bulvių ir komų, 1
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Atsišaukite.
volas,
mašina krovimui šieno ant ve
PARDAVIMUI
pinuos
klesos
REFINING CO„
Užvakar vaikai žaidė žaismę durnaktyj kadir ant gatvės?
CHAS KASARSKTS,
Laikas brangus, nelpfsk dykai. Su
žimo, 1 diskeris, 2 dideli vežimai. 2 P. O. Box 32,
barbemė (barzdaskutykla) su šlajos
Irons, Mich. vartok naudingai. Seni ir jauni vy
“Cowboy an Indian” ir per ne
Joms bekeliant jomarką ir
2917 So. La Šalie St.
.2 bogės, 1 elaveitieris, mašina
rai ir moteris visi neatidėliodami
visais įrankiais
komų kūlimui, malūnas, akselinė, ar
apsižiūrėjimą Howard Minister atvažiuoja patrolka. Bet vos tik
pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
fa, centrofuga, gasolino motoras, ma
REIKIA
patyrusių
moterų
niausia
ir
geriausia.
Mokiname die
3416
So.
Wallace
St.
.dešimts metų vaikas, tapo nu spėjo iššokti vienas policistas,
šina drapanų skalbimui, malkų pjovi
Iš priežasties vyro mirties,- našlė nomis ir vakarais.
mui ir kitokį padarai. 4 geri arkliai, nriversta parduoti 77 akerių farmą
kaip musų narsiųjų moterų ne skirstymui popierinių atkarpų.
šautas antro vaiko.
Prisirašyti galima visada.
10
melžiamų
kandu.
4
telyčios,
40
Mich.
valst.,
su
naujais
budinkais.
pa

Atsišaukite
tuojau.
PARDAVIMUI
arklys
ir
veži

kvapo nebeliko: visos jos pa3001 So. Halsted St.,
vištų, 10 kiaulių. Viską parduosiu darais. ir gyvuliais, arba sutiktų
1451 So. Peoria St.
mas tinkanti express bizniui. At už $11,000. Inmokėt $5,00'0, likusius I mainyti ant nedidelio namo Chicagoj.
Policijos agentai užvakar iš mačiusios policistą šoko kiek
Chicago, III.
6%
ant
ilgo
laiko.
Likau
našlė,
tad
Atsišaukite
tuoiaus
pas
sišaukite
krėtė Nortli Sidės VVilson avė. tik jų kojos neša j patamsius,
nriversta
parduoti kuo greičiausia. I
SZEMET A LŲCAS,
1835 W. North Avė.,
keletą vietų, kur buvo lošiama kad tik policistai neužmatytų.
Platesnesžinias suteiksiu laišku.
<
s 4217 Archer Avė.
GEORGE HAIDU,
!
3-os lubos priekis
iš pinigų, ir nemažai žmonių
Carney, Mich.
i
Prirengiamoji ir prekybos dėl
PARDAVIMUI farma 60 akerių;
kui, apsidairydamos, pasiklauareštavo.
VYRŲ
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
dirbamos, 10 a. ganyklos,
, PARDAVIMUI saliunas. Prie PARDAVIMUI anglių kiemas (Coal 545ak.akeriai
sydamos, drebėdamos iš bai
Anglų
kalbų; Grammar School,
miško. Geri budinkai: žemė ly
REIKIA
pirmarankio
duonkepio
High
School
ir Prekybos daly
Yard)
arba
mainysiu
ant
farmos.
Užvakar
miesto majoras mės, atsargiai nukiuteno namo. prie juodos duonos. Gera mokestis, žastis pardavimo, turiu du biz
gi ir juodžemis; per farmą bėga unė.
kų.
Prirengiama
prie kvotimų į
Biznis išdirbtas per 2 metus; neša Arba mainysiu ant namo. pietinėj da
Taip tai musų progresystes atsakančiam darbininkui.
niu. Savininką galit matyti gerą
Thompsonas laikė prakalbą ir
visas
augštesniasias
mokyklas.
pelną. Prie to dar yra namas ly j Chicagos; namas turi būti nedi
FRANK
BRASUS,
Dienomis:
nuo
9:00
ryto iki
“
veikia
”
.
—
Uždarymas
Susi

ragino, kad butų išrinkti repui)
tik nedėliomis.
5 kambarių.
Prie to, arkliai, veži desnis kaip 1 arba 2 šeimynų. Sa
139 E. 107th St.,
4:00
p
p.
Vak.:
7:80
iki 9:30.
mai ir pakinktai. Kreipkitės į Nau vininkas gyvena
likonai teisėjai birželio 5 dieną. rinkimo.
5101 Union Avė.
Tel.: Pullman 945.
1747
S.
Halsted
St.
arti
18 ga.
jienas No. 282.
4533 So. Mozart St.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai (furniture), setas ir kiti visi mažai dėvėti.
Kreipkitės pas
P. KAZLAUSKAS,
| PARDAVIMUI grosemė ir bučer3347
So. Union Avė.
nė visokių tautų, bet daugiausiai lie
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis įdirb
tas per daug metų.
Turi būt par
PARDAVIMUI rakandai (fur
duotas į trumpą laiką.
Savininkas
išvažiuoja į Lietuvą. Del platesnių niture) 4 kambarių, ir ruimai
žinių pašaukite
rendai. Parduosiu pigiai atsišau
Tel. Laffayette 1082
kite tuojau.

PARDAVIMUI

NAUIAI-ŽEME.

MOKYKLA

REIKIA DARBININKŲ

Leveskio Mokykla

