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25 žmonės žuvo trauki- I Masiniai areštai Rusijoje. I Airija priėmė pakvietimą. Kontraktoriy grūmojimai. Uždraudė .maineriams
rinktis.
virš 1,000 žmonių Pet-' Airija tuo išsižada reikalavimo Įvesią “open shop,” jei šiandie
niui susidaužius. i Areštuota
darbininkai
nesugrįšią
į
darbą.
rograde, Kijeve ir Maskvoje. |
nepriklausomybės.

R0SIVIEW, III., r. 10. — Gen.
400 laivyno oficierių
,
---LYONS, Francijoj, r. 10. — Į
CHICAGO. — Kontraktoriai
irgi areštuota.
Į LONDONAS, ,
rūgs. 10. — vėl paskelljc grūmojimą darbi adjutantas Dickson, kad išven
25 žmones liko užmušti ir 60 su-1
Airijos prezidentas Eaniann dc ninkams, kad bus įvesta “djien gus susirėmimo tarp mušeikų
žeista, einančiam iš Strassbourg
COPENHAGEN, r. 10. — Po Valera priėmė Anglijos premje shop,” jei visi darbininkai tuo ir streikuojančių spar mainerių,
į Lyons traukiniui netoli šio mie
vakarykščios žinios iš Helsing- ro Lloyd George pasiūlymą at jau s nesugrįš į darbą.
sto nušokus nuo bėgių.
Laiko uždraudė laikyti mainerių susi
sako darbini ūkams duodama grįst i į rinkimą. Jis patyręs, kad paforso apie maištą sovietų Balti naujinti taikos derybas,
jos laivyno ir Petrogrado garni oficialiais pranešimas. Konfe darbą iki šiandie, o paskuti bu- jaukta 900 mainerių susirinkti
Iš visur pasiūlyta pagelbą,
zono, šiandie atėjo žinia, kad 400 rencija bus laikoma tuo pama šią samdoma neorganizuotus < Elizabethtovvn ryto ir tuojaus
bet miestas atsisakė ją priimti.
pranešė unijos viršininkams, kad
laivyno oficierių tapo areštuoti tu, kad Airija išsižada reikala darbininkus.
vimo nepriklausomybes ir saJis tikisi savomis jiegomis ap
(maineriams
maineriams susirinkti nebus leiir išgabenti į Maskvą.
šį
grūmojimą
paskelbė
toli
S
£a
vystovios respublikos. Konfe
sidirbti ir paskui viską atstaty
Kijeve susekta oficierių suo rencija įvyks Inverness, Ško ne visi kontraktoriai, o tik pa
ti. Gerai organizuoti gelbėjimo
VARŠAVA, r. 10. — Lenkijos kalbį ir 180 žmonių areštuota.
Maineriai sako, kad ginkluoti
tįs
stambieji,
kurie
yra
susirišę
Mažai skiriasi nuo senojo
tijoj,
nigs.
20
d.
būriai jau veikia sparčiai toje kabinetas, vadovaujamas preT. .
... mušeikos stovi ant visų kelių į
į asociaciją.
Maskvoje 362 studentai tapo
pasiūlymo.
linkmėje.
; Rosiview ir Elizabethtown ir nemiero Vinco Witos šiandie re
samdytis neorganizuotus keltu-1
pasiųsti į įvairius kalėjimus už
zignavo, delei negalėjimo išrišti
Potviniai Texas valstijoj.
vų inžinierius.
(1 įleidžia į miestelius streikierių
atsisakymą pripažinti bolševikų
WASHINGT()NAS, rūgs. 8 d.
Augšt. Silezijos klausimo. Re
prijaučiančių jiems, kad jie
Karpenterių unijos dtistriikto 1įI ir
(Liet. Inf. Biuras). — Lietuvių
DALIAS, Tex., rūgs. 10. — zignacija tapo įteikta preziden gimnazijas. Sulig dabar praves
negalėtų ludyti prieš gubernalenkų konferencijoje Ženevoje Siautęs vakar ir šįryt smarkus tui Pilsudskiui, kuris jos dar tosios reformos, gimnazijos ne Pietinė Chinija reikalauja pri taryba vienbalsiai atmetė teisė-',
. toriaus tyrinėjimo komisiją apie
P. Hymans įteikė abiem besi vejas ir didelis lietus visoje pie nėra priėmęs, nes jis deda pa teko visos savo autonomijos.
imti jos delegaciją nusigink jo Landis nuosprendį mokėti mušeikų darbus.
karpenteriams tik po $1 į va
Be to Maskvoje tapo areštuo
tariančiam šalim naują sutar tinėje Texas valstijos dalyje
lavimo konferencijoje.
stangų prikalbinti Witos atsi
landą.
Jie sako, kad Landis
ties projektą. Tas projektas ma pridarė labai didelių nuostolių,
ta 150 žmonių už turėjimą ry
imti savo rezignaciją ir bandy
3 žmonės žuvo sub riną
žai tesiskiria nuo pirmojo.
šių su Rusijos gelbėjimo komi
o išsiliejusios upės užliejo ke- ti reorganizuoti kabinetą.
WASIIINGTON, r. 10. — Pie nuosprendis jiems nėra privalo
Deutschland ardaii
mas
ir
karpenteriams
nepriim

sija.
lioliką miestelių. Daugelyj vie
tinės Chinijos valdžios prezi
tų traukimų vaigščiojimas ap
dentas Dr. Sun Yat Šen pri tinas. Tuo jie kartu atmetė 4r
LIVERPOOL, r. 10. — Smar
Gen. Ungern-Sternberg
kontraktorių
asociacijos
reikasistojo delei suardymo kelių ir
siuntė valstybės departamentui
sušaudytas.
kioj eksplozijoj ant ardomos\Hnuplovimo tiltų. Upėmis matyt
formalinį reikalavimą priimti
džiausios vokiečių submarin\s
BERLINAS, r. 10. — Tele jos delegaciją nusiginklavimo ir gos iki $1. Sale buvo pilna žmo- '
Debesio pratruk imas ir išsi
plaukiant daug pakų įbovelnos
Deutschland trįs žmonės liko užgrama iš Revelio sako, kad pa tolimųjų rytų konferencijoje, niu ir dalyvavo visi’ atstovai nuo į
liejusios upės apsėmė San
ir gyvulių lavonų. Daugelyj vie
lokalų,
atstovaujantįs i mušti ir trįs sužeisti. Galbūt
skelbimu iš Maskvos, gen. baro nes kitaip visi liečiantįs Chini- 100
Antonio. Tex.
tų pasėliai ir bovelna liko visai
Iš virš 24,000 kareivių tik 200 nas Ungern-Sternberg, kuris ka ją konferencijos nutarimai ne 14,500 organizuotų karpente- kad ir dau«iau žmonil! >'ra žu’
su naikinti.
lrjy
;Vę. Eksplozija ištiko motorų
ištruko gyvais, šalis ren
riavo prieš bolševikus Siberijo- bus pripažinti.
SAN ANTONIO, Texas, r. 10.
3 žmonės žuvo vėtroj.
Karpenteriai sako, kad yra (kambary delei nešinamos priegiasi prie sukilimo.
je, tapo sušaudytas.
— Apskaitoma, kad apie 250
Pietinė ir šiaurinė Chinija da- 700 nejiriklausonių kontrakto- •* žasties. Deutschland paskilbo
žmonių žuvo potvinyj, kuris už . OMAHA, Neb., rūgs. 10. —
buvo pirma vokiePARYŽIUS, r. 11. — Prasli- True translation filed with the post- bar veda karą. Jungt. Valstijos,' rių, kurie moka karpenteriams fuo» ^a<i
liejo didesnę dalį miesto pėtny- Apiri smarkų lietų pranešama iš
at Chicago, 111., Sept. 12, 1921 kaip ir kitos šalįs yra pripaži- $1.25 j vai. ir kad delei streiko M prekybinė submarina, kuri
daugelio dalių centraliniuose dę pro cenzūrą Madrido žinios master
čios naktį.
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
nusios tik Pekino valdžią šiau dabar nedirba tik 15 nuoš. kar- perplaukė Atlantiko vandenyną
Visur pridaryta praneša apie baisų ispanų nepa
Potvinis prasidėjo pratrukimu vakaruose.
rinės Chinijos ir tik ją pakvie penterių, tad nėra ko jiems pai- ir pasiekė Jungt. Valstijas ir pa
debesio pėtnyčios vakare. Lietus didelių nuostolių laukams ir sisekimą Morokoje. Iš 24,085
šyti kontraktorių asociacijos, ‘skui vėl sugrįžo namo, nežiutė į konferenciją.
pylėsi kaip iš kibiro, o perkūnas miestams. Sioux Falls, S. D., ten buvusių Ispanijos kareivių,
Arbitratorius teisėjas Landis rint stropaus dabojimo netoli
trankėsi visu smarkumu. Gyven žuvo trįs žmonės sugriuvus na tik 200 ištruko nuo mirties kaPietinė
Chinija
kaltina
Peki

Vokietija siunčia Rusijon
sutikęs išklausyti unijos alsto- uosto Anglijos karinių laivų,
re su maurais. Iš jų tik 35 patojai negalėdami pasirodyti gat mui.
no
valdžią
parsidavime
Japoni

vaistų ir gydptojų.
vų argumentų ir lišnaujo per- ‘
bėgo su ginklais.
vėse, sugulė anksti. Naktį ūmai
jai.
žiūrėti savo .nusprendi, jei jis Pavargę graikai ir turkai ilsisi.
Visi ginklai, įskaitant 120 kaužėjo viena, o tuoj paskui ir ki
BBRILINAS,
rūgs.
10.
—
Vo

nuspręs esant reikalo tai padanuolių, 2,000 kulkasvaidžių, 30,ta vilnis vandėns. Tai iš išsilie
SMYRNA, r. 10. — Kariavi
000 šautuvų, 8,000 arklių, 6,000 kiečių laivas Titton, išplaukęs
jusių iš krantų upių. Per San
mas tarp graikų ir Turkijos naautomobilių ir 120 aeroplanų te iš Hamburgo, jau atplaukė į
Antonio teka upė San Antonio
La Folette priešai organizuojasi cionalistų apsistojo utarninke,
ko maurams, kurie užėmė 16,- Stetin ir plaukia į Petrogradą.
ir jos prietakos Alazan, San
MADISON, Wis., rūgs. 10. — ’ pirmu- kartu po daugelio savai
Jis gal>ena laboratorijas ir* dau
000
ketv.
mylių
teritoriją.
Jie
Fedro ir kiti upeliai. Jie delei
Politiniai priešai pažangaus se čių mūšių. Abi armijos yra pa
CHESTER, Pa., r. 10. — Ma
giau kaip už 1,000,000 markių
suvarė
likučius
ispanų
armijos
į
smarkaus lietaus išsiliejo iš žiausia 24 žmonės žuvo ir apie
SAN FRANCISCO, Cal., r. 11. natoriaus La Folette organizuo vargusios nuo buvusių labai
vaistų, taipjau daug daktarų ir
Melilla,
kuri
dabar
yra
apgulta.
krantų ir nešė vandens vilnis į tiek liko sužeista, senam Dela-1
— Paskilbęs
krutamu
jųv paveik- jasi, kad jį kaip nors sumušus smarkių mūšių ir dabar ilsisi.
chirurgų kovai
CIHTUlTgų
KAJ'VtU su cholera Ru- .
------I
Nors Ispanijos laikraščiai tvir sijoje. Jis plaukia po Vokieti- Jalų komikas Roscoe “Fatty” Ar- sekamuose rinkimuose. Nesi t i- į
miestą. Atėjus pirmai vilniai gy ware pavieto tiltui per Chester
ventojai šoko gelbėtis, bet pas upę prie 3-čios gatvės, sulužus ir tina, kad į Melilla tapo pasiųsta jos Raudonojo Kryžiaus vėlia buckle tapo apkaltintas pirmo kčdaini sumušti senatorių rin-1
žiema-žiemužė.
kui užplaukė kitos vilnis, prieš nugriuvus į upę. Jų lavonai jau 62,000 kareivių ir 1,444 kanuo- va.
laipsnio žmogžudystėje, sąryšyj kiniuose, jie pienuoja taip ipcr-.
įstatymus, 1 MOOSE JAW, Sask., r. 10. —
kurias žmonės negalėjo atstovė tapo ištraukti iš upės, bet ma lių, kad pradėjus naują ofensisu mirtim jaunos krutomųjų pa mainyti rinkimų
ti, o dar kiek vėliau atėjo smar noma, kad yra dar daugiau la vą, bet dabotojai sako, kad mau Amerikiečių maistas Maskvoje. veikslų aktorės Virginia Rappe, kad tiesiogine nominacija butų Visoje apielinkėje užėjo dideli
rai irgi padvigubino savo armi
ki vilnis nuo 10 iki 30 pėdų aug- vonų gilios upės dugne.
MASKVA, rūgs. 10. — Ame kuri susirgo laike baliuko pas panaikinta ir kad kandidatus šalčiai ir sniegas, šįryt lygumo
ją ir kad visi vietos kareiviai rikos maistas, gabenamas į ba- Arbuckle pereitą, _panedėlį ir pa- nominuotų patįis partijų bosai, se buvo prisngta 14 colių snie
štumo, versdama stulpus ir me
Išėję iš teatro žmonės pama sukįlo.
kurie, žinoma, La Folette jokiu go. Reikėjo panaudoti sniego
džius, griaudami ir nunešdama
do apimtus distriktus Rusijoje skui už kelių dienų mirė,
tė
kaip
policistai
j
ieško
upėj
la

Daugelyj Ispanijos miestų jau atvyko į Maskvą. Viso at
plugus, kad atkasus gatves.
namus. Visas miestas paskendo:
Arbuckle tapo apkaltintas re- budu neprileistų.
vono
nežinamo
prigėrusio
vaiko
rengiamąsi prie naujo sukilimo gabenta 57 vagonai. Pradžioj mianties tais Californijos įstatamsoje, nes viskas tapo užlie- J
ta. Išlikę gyventojai šoko gelbė ir pradėjo rinktis ant tilto pri prieš valdžią, jei puls Melilla.
sekamos savaitės jis bus išga tymais, kad mirtis paeinanti de
sižiūrėti
policistų
darbui.
Susi

ti skęstančius, bet delei vandens
bentas iš M’askvos j Samarą ir lei išžaginimo ar bandymo išžarinkus
didelei
žmonių
miniai,
se

kįlimo ir tamsos nedaug galėjo
Kazanių. Amerikos šelpimo ad- ginti skaitosi žmogžudystė. Disnas
tiltas
neatlaikė
ir
lūžo,
o
nuveikti.
ministracijos žiniomis, padėtis trikto prokuroras gi sako, kad |
Kas dėjosi naktį sunku ir su žmonės sukrito į upę. Paskui lū
Kazaniaus gu'b. nuolatos blogė- yra prirodymų, kad mergaitė
žo
ir
kita
dalis
tilto,
taip
kad
CHICAGO.
—
Protestonų
ku

žinoti. Išrito užmatyta užlietas
ja. 50 nuoš. vaikų 60 kaimų yra buvusi išžaginta, ar bandyta tai
nauji
žmonių
būriai
užkrito
ant
nigas
Henry
Brockman,
48
m.,
gatves, suvartytus namus, pri
sutinę. Amerikos agentai prašo padaryti,
pirmųjų
ir
nedavė
jiems
iškilti
iš
Stombol,
Mich.,
vedęs
ir
tė

Vakar markės ir auksinai buvo nupuolę žemiaus
klotas medžių, laužų ir stulpų
tuojaus prisiųsti 15,000 maisto j Daktarai sako, kad ji mirusi
negu kada nors pirma
gatves. Užlieta visa didesnė da iš vandens. Toje vietoje upės gi vas 2 vaikų, tapo nuteistas 1 me porcijų į Kazanių iir 200,000 į nuo pilvo plėvės uždegimo, Ji
is pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
lis miesto, įskaitant ir biznio luma siekia 15 pėdų. Visi šoko tams kalėjiman ir užsimokėti apielinkės kaimus.
1 su draugėmis ir dar vienu ar
gelbėti
skęstančius
ir
nors
daug
$200 pabaudos už ištvirkavimą
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
distriktą. Nuostoliai siekia dau
kitu vyriškiu tapo pakviesti pas
Latvija
neturi
vagonų.
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolgelį milionų dolerių. Tai dar pir žmonių išgelbėta, visgi ir daug su Caroline C. Biele, 18 m., iš
'Arbuckle išsigerti. Išgėrusi tris
Crystal Falls, Mich.
kas tap yra ir šiais metais, ir dabar auk
RYGA, rūgs. 10. — Amerikos stiklelius degtinės ji susirgusi.
mas šio miesto istorijoje tokis jų žuvo.
“Niekad aš šiame teisme dar redkmenįs, kurie čia <labar yra Arbuckle sako, kad jos draugės
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
didelis potvinis.
Tiltas priklauso Delavvare pa
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
Apsistojus ’ vandens kilimui vietui ir jau tris sykius inžinie neturėjau tokios pasibjaurėti iškraunami, manymu, kad Lat įdėję ją į maudynę ir bandę at
nos
byįįos
”
,
pasakė
doros
teismo
vijos valdžia galės pampinti gaivinti šaltu vandeniu, bet kad
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
prasidėjo gelbėjimo darbas. Da rių buvo pripažintas netinkamas
stum žiemą.
bar nors gatvėse ir tebėra van ir pavojingas vartojimui, bet teisėjas Schuman, nuteigdamas reikalingų vagonų, galbūt bus paskui pašaukta daktarą, kuris,
duo, bet upės jau nuslinko ir valdžia nekreipė į tai domės ir kunigą. “Aš norėčiau, kad galė labai sutrukdyti išgabenime, irgi pagydyti jos negalėjęs ir ją
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
čiau šį žmogų sunkiau nubau kadangi Latvija nepajiegia duo i išvežta į ligonbutį, kur ji už kegelbėjimo darbas eina sparčiau. tilto neuždarė.
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
sti“.
ti reikiamo skaičiaus vagonų.
^fenų mirė. Jis sakosi nieJau atgauta 40 lavonų, daugiau
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paTas gali paliesti Amerikos šelsu ja vįenas kambaryje nesia vaikų ir senų žmonių. Bet
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
pįmo administracijos veriamą,b
Bet jos drauggs ir glauCharles Chaplin Londone.
manoma, kad dar yra daug lavo
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
. LONDONAS,
rūgs. 10. — Maskvoje. Tik 100 vagonų yra g-yto.ja pasakoja kitaip. Ji prieš
nų po išrautais medžiais ir na
U— ■■..........
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
nlrfononn/mo innr
hp negales nnbet jie
pa mirtį kaitinasi...
Garsus krutamųjų paveikslų atgabenama,
mų griuvėsiais. Daugelį jų gal
Arbuckle, kad
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
WASHINGTONAS, nigs. 8. komikas Charlie Chaplin sug imti daugiau maisto, kaip 7 ar
būt upės nusinešė su savim ir
tasis keršydamas jai, prispaudęs
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
įjos vidurius ir nuo to ji susirniekad negalima bus jų surasti. Liet. Inf. Biuras). — Eltos pra rįžo paviešėti į savo gimtinę — 10 dienų.
SNew Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
nešimu,
rugsėjo
2
dieną
Kau

Londoną.
Jį
pasitiko
tokia
di

Tūkstančiai žmonių, ypač bed'gusi. Jos gi drabužiai buvę suespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Užmušinėjo
žmones
už
nan
atvyko
Estų
Užsienių
Rei

delė
minia
jo
garbintojų,
kad
nuomenės distriktuose, liko be
’ <; raškyti.
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
$30 mokestį.
kalų Ministeris, p. Pijip. Gelžke- jo vos nesudraskė besveikindapastogės.
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
xwxvxv, r.
*. 10. — Joseph i, Jis tuoj po to išvažiavo į Los
lio stotyje jis buvo sutiktas Lie mi jį. Reikėjo kelių šimtų po NEW YORK,
— ■
■ 1
— ‘J'"*" ■ 1 ....
/
———"■■X tuvos Vyriausybės atstovų. Ka licijos, kad jį išgelbėjus nuo jo Alos skaitė, kad $30 yra pakak- Angeles, bet policijai pašaukus'
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
“Socialdemokratas” . ri imnienes garbės kuopa išri paties sudraskymo “suveni- tina mokestis už užmušimą žmo-'jis tuojaus sugrįžo ir liuosu nosuomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Musų draugų savaitinis laikraštis kiuota stoties perone, atidavė rams,” nes drabužių veik nebe- gaus ir jis dabar prisipažino, ru pasidavė. Teatrai dabar atsi- j
Skyrių.
iš Kauno. Skaitykit visi.
garbę aukštajam svečiui:. Rug buvo likę. Jis numetė keletą gė kad jis taip užmušė 3 žmones ir sako rodyti jo paveikslus. Jis
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SK
Gaunamas Naujienose.
sėjo 3 d. p. Piip išvažiavo iš į lių ir minia jas begriebdama už kiekvieno užmušimą gavo po dabar sėdi kalėjime be jokios
1739 So. Halsted St.,
Chicago,
Kaina 6c
$30.
kaucijos.
I
Kauno ženevon.
\
suminė vieną moterį.

Lenku kabinetas rezignavo

Baisus smūgis ispanams Monikoj

Lenkijos ministerija.
rezignavo.

Naujas p.Hymans'o
pasiūlymas.

Reikalauja pripažinimo.

250 žmonių žuvo potvinyj.

Baisus ispaną nepasise
kimas MorokoĮe.

Vokietijos pagalba Rusijai.

t

24 žmonės žuvo šulužus senam tiltui.

Aktorius apkaltintas
žmogžudystėj.
X

Auksinai nupuolė
žemiausia

Kunigą nuteisė kalėjimai).

A

Estij ministeris Kaune.
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-

,

,
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Panedėlis, Rūgs. 12 d., 1921

MB

majam Seime ir jie pasida-[suvaržymus prekybos ūkio [prisikankino delei to Rusi-11, t.), nuetate bendros taktikos kad trijų Pabaltės kraštų demo
NAUJIENOS
i..
rė šalies šeimininkai. Kleri produktais, ------pramonės
ir .na 'jos žmonės ir kokiam varge jd«rbo ^naudojimu kratijom svarbu yra apsiginti
Th® Llthuanla* Daily Newi
dėsnius, tarėsi bendrais tų kra nuo visokių bermontininkų-želikalų kontroliuojamas seimas mų darbo produktais. Tas jie atsidūrė L
Fuhlishod Daily ezcept Sunday by
štų ekonominiais klausimais, govskininkų, — todėl musų, soc.paskelbtas
the Mthuaalaa Hewa Pub, Co„ Ine. nutarė mokėt dvarininkams dekretas tapo
(muitai, susisiekimas, tarifai ir demokratų, Pabaltės sąjungos
už nusavinamų žemę, o val apie vidurį rugpjūčio mėne
t. t.) ir, svarbiausia, konferen klausimu vienas tegali būti nu
Ndlter P. Grigaitis
džia varžo piliečių laisvę ir sio.
cija jau tuomet nužiurėjo ir sistatymas, — sąjunga be im
1739 SO’ HALSTED ST. persekioja darbininkus.
aikštėn iškėlė tą pavojų, kurs perialistinės dvarininkų Lenki
Sulig
tuo
dekretu,
kiek

gręsė tų valstybių demokrati jos. Tų žino musų draugai Lat
CHICAGO, ILLINOIS.
vienas
pilietis
dauginus
kaip
Talsphos* Roosavelt 8506
jom nuo besiorganizuojančių pas viuose, Estuose ir Suomiuose.
Italijos socialistų partijo
16
metų
amžiaus,
turi
teisės
mus ir Latviuose bermontininkų Kuompt latvių socialdemokratai
je apsireiškė naujas krizis.
Subacription Rat«*i
KAUNAS.
18.00 psr year in Canada.
gaujų. Lietuvių ir latvių social sužinojo apie Helsinkų konfe
užsiimti prekyba, bet vieti87.00 per year outside of Chicago. Po netikėtai didelės perga
niems sovietams duodama — Pagalba badaujantiems. demokratam buvo aišku, kad be renciją ir apie dalyvavimą joje
68jOO per year in Chicag*.
lės,
kurią
ji
laimėjo
pasku

3c per copy.
instrukcija, kad jie leistų Rugpiučio 16 d. R. S. F. S. R. siorganizuojanti tų kraštų dva- latvių valdžios, Latvių Soc.-Dem.
tiniuose
parlamento
rinki

Entered as Secood Clase Matter
Atstovybės iniciatyva buvo su rininkija ir reakcija (musų dva Partijos Centro Komitetas netik
March 17th, 1914, at the Poat Office muose, kai kurie partijos va naudotis prekybos tikslams
šaukta žymių vietos visuomenės rininkų širdis ir plakė jos nau pakėlė protestą prieš tą konfe
of Chicago, III., under the act*of
tomis
trobomis,
kurios
buvo
dai ėmė linkti prie tos nuo
dai) greitu laiku puls tuos kra renciją, kurios net dienotvarkė
March 2nd, 1879.
darbuotojų
susirinkimas
pasi

monės, kad socialistai turį paimtos miesto nuosavybėn, tarti dėl pagalbos badaujan štus. Musų draugų neapsirikta, yra nežinoma, kurioj dalyvauja
Naujienos eina kasdien, Itsklriant
nedildieniua. Leidžia Naujienų Ben tam tikromis sąlygomis su pirmiausia kooperacijoms ir tiems Rusijoj. Susirinkimas iš po pusantro mėnesio prasidėjo Lenkija, ir prašo draugų suomių
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
sidėt su pažangiomis bur tiktai tuomet, kai nėra rei rinko delegaciją iš Rosenbaumo, ginklų kalba ties Ryga, Radvi- kelti aikštėn Lenkijos pinkles
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
liškui, Linkaičiais. Lietuvos So
didžiulę Pabaltės Val
žuazijos partijomis ir paim kalavimo iš kooperacijos pu Ševerdino ir k., kuriems paves cialdemokratai visada ir prie sudaryti
stybių Sąjungą (su Lenkija)
Užsisakomoji Kalnai
ta pasikalbėti su Užs. Reik. Misės,
tai
privatiniems
asme

ti
į
savo
rankas
valdžią.
Jie
Chicago je — paltu:
kiekvienos progos pabrėždavo ir prieš Tarybų Rusiją.
Metams_______
- .
48.00 mano, kad tuo budu busią nims. Visi pirmesnieji smul nisteriu Purickiu, Prek. ir Pram.
Pusei metu___________
4.50
Ministerių Galvanausku ir kit., keldavo Pabaltės Valstybių Są Tasai musų draugų latvių so
kiosios
ir
stambiosios
preky

Trims mineaiams r - 2.25 galima sustabdyt juodašim
prisiminkim tik
apie sudarymą Kaune Centrali- jungos mintį,
Dviem tn*nesiane - ...
1.75
bos draudimai yra panaiki nio Lietuvos Pagalbos Komiteto musų s.-d. frakcijos deklaraciją cialdemokratų nusistatymas yra
Vienam mėnesiai --------ISO čių “fašistų” judėjimą ir iš
ir musų nusistatymas. Mes jam
ir
pareiškimus
St.
Seime.
Jei
nami.
Maitinimo
komisaria

su skyriais vietose.
traukti šalį iš tos pelkės, iš
Chicagoje — per nelieto just
Lietuvos valdžia tik dabar tuo pritariame, rėmėmė ir remsime,
Viena kopija--------- ----------08
tui
ir
vyriausiajai
ekonomi

nes žinome, kuom gręsia musų
Savaitei ____ ______ . ___
18 kurios ji iki šiol vis nepajiereikalu
pradėjo
rūpintis,
—
aišNaujas
žydų
laikraštis.
Kaupraaejo
rūpintis,
-nei tarybai suteikiama gale
Mėnesiui
75 gia išbristi.
darbo žmonėm Lenkijos supin
ne
pradėjo
eiti
naujas
didelis
li-p
u
'
ka<
*
ne
mus
U
kaltė.
laikinai uždrausti laisvą pre
tieji voratinkliai. Pabaltės valBnvisnytose Valstijess na Chieagoj,
paltui
Šitos srovės priešakyje kybą tam tikrais dalykais. teraturos ir visuomenės laikraš Dar minėtoji Rygos konferen- stybių darbo liaudžiai prisieina
Metams
............ - - $7.00
snvn darnfwli¥iai sekti
onlrii antm
tis “Nais” (Naujienos), žydų Ir.iin
cija nphiįvn
nebuvo n^bnio-iiei
užbaigusi savo
dar atydžiai
Turati ir Troyes.
savo valdžių už
Pusei metu______ -___ _____ 4.00 stovi
Nors tame dekrete dar kalba, Lietuvos žydų reikalams bų, kai patentuoti Lenkijos di sienių politiką ir nepaleisti iŠ
Trims mėnesiams
- . 2.00 Griežtai priešingos, jiems
Dviem mėnesiams ------ 1.50
skiriamas. Laikrašty dalyvauja plomatai, pajutę pavojų, atsi akių savosios darbo žmonių po
Vienam mėnesiui ______ .75 srovės vadai yra Serrati, yra kai kurių prekybos lais
geriausi žydų rašytojai. Redak
Lietuvon ir kitur uiateniuosei
Lazzari ir Braratono, kurie vę apribojančių pastabų (ku cijos taip pat yra pakviesti da kraustė į Latvius ir pradėjo są litikos uždavinių. Jais mum teks
jungos ardymo darbą. Jiem da tartis artimiausioje ateity ant
(Atpiginta)
rios
dalinai
gal-but
yra
rei

atmeta
visokį
bendradarbia

Metams
68.00
lyvauti ir žymus lietuviai, kad linai tai ir pavyko, nes kitaip roje Pabaltės valstybių socialis
Pusei metu ________ 4.50
kalingos
delei
dabartinės
vimą su buržuazija. Atsto
jie supažindintų žydų visuome nebūtų reikėję dvejų metų lauk tinių partijų konferencijoje.
Trims mėnesiams _ ________ _ 2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money vas Alessandri yra trečios, sunkios padėties Rusijoje), nę su lietuvių literatūra bei kul ti, kol tas klausimas įeis sąjun
(“Socialdemokratas”)
Orderiu, kartu su užsakymu.
bet
tai
negali
paslėpti
to
tūra.
(
“
L-va
”
)
gos
vykdymo
stadijon.
Antrą
vidurinės, srovės vadas. Ji
♦ * *
fakto,
jogei
prekybos
laisvė
vertus,
greit
tuomet
pradėjo
Lenkijos ministerių kabi sai irgi atmeta koaliciją su Rusijoje laimėjo galutiną
žut-but kovos su bermontinin žirgas žvengia, žemė dunda.
TREMTINIAI Iš RUSŲ.
netas su Witosu priešakyje buržuazija, bet sako, kad pergalę ant bolševikiško ko
kais, visų klausimų rišimas nu Mintys veda į pagundą.
socialistai
parlamente
priva

rezignavo.
Mintys šaukia, mintys traukia.
Kaunas, VIII. 18. (Elta). sikėlė į karo laukus...
lo kartais tartis su atskiro munizmo.
Lenkija, pataikaudama latvių, Bet juk skliaustai apsiniaukę?
Tremt. Gr. Sk. praneša, kad
Witos.yra valstiečių par
Keletas
mėnesių
atgal,
mis buržuazinėmis grupė
rugp. 16 d. iš Kostromos ir Tve estų ir suomių pasiturintiem
tijos vadas. Ministerių pir
kuomet
Ameriką
pasiekė
mis, jeigu grūmoja pavojus
rės atvyko tremtinių: lietuvių sluoksniam, darė visų galimų Regis, imtai linksmas eitai,
mininko vietą jisai užėmė
pirmutinės žinios apie stam 82, žydų 128, rusų 93, lenkų 23, pastangų, kad suardžius trijulę Slėpinius pasiektum greitai!
iš atžagareivių pusės.
liepos mėnesyje pereitais
bius bolševikų nusileidimus vokiečių 10 žm;
Pabaltės Sąjungą (Lietuva, Lat Bet j kur, j kokių šalį?...
Išrišimui
šitų
ginčų
yra
metais, kuomet Lenkija ka
vija ir Estija) ir jos vietoje Kojos nešti nebegali.
prekybos srityje, šioje vieto
šaukiamas
partijos
suvažia

riavo su bolševikais. Vice
įkurus didžiulę sąjungą, kurio
je buvo išreikšta mintis, kad
vimas,
kuriam
pradžioje
bu

premjero vieta buvo paves
tai reiškia bolševikų prisi Pabaltės Valstybių je dalyvautų ir ji — Lenkija. O žirgai tik lekia, žvengia.
vo
paskirta
spalių
1
d.,
bet
Lenkija visomis keturiomis no Nieks pavyt jų neįstengia.
ta dešiniųjų socialistų vadui
pažinimą
prie
komunizmo
ri apeiti Lietuvą, nes ji vis dar Ko gi siela liūdi, tuno?
Sąjunga
Daszynskiui. Keletas mėne paskui suvažiavimo laikas subankrutijimo. Bet akli bol
mano apginti savo reikalus Lie Neplasnoja rankos kūno!...
sių atgal tečiaus socialistai tapo nukeltas viena savaite ševikų šalininkai da ir tuo
Adomas Lastas.
Kauno
“Socialdemokratas” tuvoje, kitais žodžiais tariant,
pasitraukė iš valdžios. Val vėliaus. Jisai įvyks Milane. met nenorėjo atsižadėt savo rašo:
ji vis dar nori įvykdinti BerItalijos
socialistų
partija
te

stiečių partijai tuomet pri
kūdikiškų svajonių ir sakė, Pastaruoju laiku pradėta da montų-želigovskių svajones, ap
nai
gali
vėl
suskilti.
Reikia
sėjo dalintis valdžia su atža
kad prekybos laisvė sovietų ryti žygių sudarymui Pabaltės ginti Lietuvos dvaro reikalus,
pastebėt,
kad
Italijos
socia

Valstybių Sąjungos. Tos sąjun pavergti musų darbo žmones ir
gareiviais. Dabar, matoma,
Rusijoje
esanti
atgaivinta
listų partija buvo pirmutinė
gos mintis nenauja. Dar tais traukti iš jų syvus, kaip tai yra
Ypui. — Tai gali būt tiesa,
šita koalicija suiro.
tiktai
trumpam
laikui,
idant
Vakarų Europoje, įstojusi į
laikais, kada Lietuvoje ir Lat šimtmečiais dariusi. Prašalinti bet kame gi įrodymai? Jų ne
Mūsiškių ekstra-kairiųjų komunistų internacionalą Rusijos žmonės pamatytų, viuose šukė lizdą vokiečių ir ru iš visų sąjungų Lietuvą, kad jos turint rankoj, negalima viešai
spauda giriasi, kad Lietuvos — o dabar jau ve kaip toli jogei iš jos nesą jokios nau sų dvarininkai-bermontininkai balso ir žymės nebūtų, paskui daryt tokių kaltinimų.
dos: kaip tik Rusijos žmo t. y., 1919 metais, buvo daroma ją prikergti prie Lenkijos, su Z. M. L. D. — 1) “Juodveidsavivaldybių rinkimuose bol- ji nukrypo į dešinę!
nės “apsišviesią” šitame žygių sudarymui tų valstybių pančiojus mus liaudį “unijomis”, žiais” kai kas musų rašytojų
'ševikuojantys elementai ga
sąjungos. Rugpiučio mėn. tuo “federacijomis”, o gal ir “anek
klausime,
tai
prekybos
lais

vadina juodaspalvius žmones ar
vę daug balsų. Jeigu tai yra
klausimu tarėsi valdžios atsto sijomis”, — štai kame Lenkijos
ba negrus, o “baltveidžiais” —
vė vėl busianti atšaukta. vai; savo keliu Rygoje įvyko Pa vilko iltys ir lapės uodega.
tiesa, tai tie elementai pada Prekybos
Augščiaus paminėtasai bol baltės valstybių socialistinių Ir dabar, kuomet, aplenkiant baltuosius žmones. Tai, žinoma,
rė labai stambią klaidą, boi paliuosavimas
ševikų dekretas tečiaus pa partijų konferencija, Lietuvos, lenkų dvarininkus, jau įvyko nelabai tinkamas pavadinimas.
kotuodami pernai Steigia Rusijoje.
šioks toks Lietuvos, Latvijos ir 2) Rašinėlio “Lietuviai nusimi
Latvijos
Estijos
ir
Suomijos
verčia
niekais
tą
jų
pasaką.
mojo Seimo rinkimus. Savo
Estijos susipratimas, štai liepos nę” nesuvartosime. Tamstos raš
soc.-demokratam
dalyvaujant.
Laisva
prekyba
yra
tas
boikotu jie sulaikė dalį dar Iš Revelio ateina žinia,
25 dieną Ilelsinkuose (Suomijo tas sunku įskaityt ir kai kur
Apie
ką
buvo
tartasi
valdžios
bininkų nuo dalyvavimo-rin kad Rusijos liaudies komisa akmuo, ant kurio stovi bur atstovų, mums mažai yra žino je) šaukiama Pabaltės valsty- sunku suprast.
kimuose ir, be to, davė la rų taryba išleido naują dek žuazinė tvarka. Atgaivinda ma, bet socialistinių partijų kon- bių konferencija, kurion pakviebai gerą agitacijos įrankį retą, kuris pakartoja visus mi laisvą prekybą, Rusijos J ferencija jau tuomet aiškiai nu- sti latviai, estai, suomiai ir lenDR. A. MONTVID
komunistai
atidarė
duris
sistatė
už
Pabaltės
Valstybių
|
kai.
Aiškus
Lenkijos
rankų
dariki
šiol
padarytuosius
nuta

klerikalams.
Lietsvis Gydytojas ir Chirurgas
25 Esat Washington St.
Sąjungą,
iškėlė
visą
eilę
bendrų
;
bas,
nes
Lietuva
ton
konferenkapitalizmui.
Visos
jų
pada

Savo neišmintinga taktika rimus apie vidujinės preky
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
klausimų darbo apsaugos įsta- cijon nekviesta ir nedalyvauja,
Telephone Central 8862
Lietuvos bolševikai prisidė bos paliuosavimą ir papildo rytos per ketverius metus timdavystės srityje (darbininkų Kam tai daroma, mes jau Žino1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
jo prie to, kad klerikalams juos naujais nutarimais, ga- pastangos pasirodo tuo bu- draudimas, ligonių kasos, darbo me.
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
teko dauguma vietų Steigia- lutinai prašalinančiais visus du, kaipo bergždžios. O kiek dienos ilgumo reguliavimas ir Iš anksčiau pasakyto aišku,

AKUŽERKA
Mrg. A. Michniewicz
8101 S. Halsted St., kfmpas 81os gaf.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yarda 8654.

Kas Dedasi
Lietuvoj

-.
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11 ....................

akavusi Fanu*
■Uranijos hos-

tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
Ligose
moterims ir

DR. 1. R. BLUMENTHAL

ai ii J n ,

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Tel. Boulevard 6487

DR. M. T. STRUTIS
Llrtavys Gydytojas ir Uhirergss

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Bo*l. 160
.

•

__

j

•

i rią aš tiek teišmanau, kiek apie astronomiją; pa-

kių.

Daktare, žinočka prašo

manęs paklausti mas greta jos ir suraukdamas antakibs.

, ,

ti

_

. ,

»»ž naktį prieš teismą.

Neaprašinėsiu ty jausmų,

Bet, vienok laikas Baig-ti.

Rašau tai teismo

kurie kankino mane, kada prieš mano akis prasi- trobėsyj, pertraukos laiku pietum

jus, kodėl tos blakės taip biauriai smirdi?
,
<Ji parodė liežuvi ir prasijuokė. Liežuvis bu- vėrė durys ir teismo prižurėtojas parodė imi n kai- prokuroro kalba.
Mes ėmėm šnekėtis. Pasišnekėjom apie bla- vo paprastas, raudonas.■. As ūmiau čiupinėti pul- tinamųjų suolą. Pasakysiu tik, kad aš nublanKas čia bus ?
kee, apie Rusijos žiemą, apie mediciną, apie ku-' są.
I kau ir sumišau, kai atsigrįžęs atgal, pamačiau tu-

Tuoj

bus

'

Telephone Yards 5882

8107 So. Morgan St.,
Chicago, I1L
VALANDOS: Nuo 8 Ud 11 ryt*
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriiku, Vyriiku,
Vaik® ir vis? chroniškų
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chieaga
Telephone Drovai 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 di*ną.
Telephone Y arda 1582

DR. J. KUUS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas mot*nj, vai
ku ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chica

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė.,
Chicago.

Tel.i Yarda 6666
Boulevard 8448

— Hm! — sumykiau aš nesurasdamas pul kstančius žiūrėjusių manin akių; ir perskaičiau
maldas už sielą, kada pažvelgiau į šimtus, iškil
so.
r
. Tu, žinočka, nesigėdyk..... Juk jis dak
Nebeatmenu, kokius dar klausimus uždaviau mingai — svarbius prisaikintojų veidus....
taras! — išgirdau aš tylų šnapždėjimą 'ir išsibai aš, žiūrėdamas jos šypsojantin veidan, atmenu tik,
Bet nepajiegiu aprašyti, o jus įsivaizdinti
(Tęsinys)
gus kalbai apie Edisoną.... Nesivaržyk ir pa kad artinantis diagnoze galui aš tapau tokiu kvai sau, mano pasibaisėjimą, kad aš, pažvelgęs į sta
klausk.... Ką čia bijoti, šervecov nepagelbėjo, o lu ir idiotu, jog klausimai man visai neberūpėjo.
lą, apmuštą raudonu pamušalu, pamušiau proku
— Taip! — Sunkiau aš guldamas sofon ir pik
tas, rasi, ir pagelbės.
. /
Pagalios, aš sėdėjau Fediės ir žinočkos drau roro vietoj — ir ką jus manytumėte? — Fedę!
tai užsiklodamas kailiniais. — Taip!
— Paklausk pats — sušnabždėjo žinhųka. gijoj prie verdulio; reikėjo parašyti receptas, ir aš Jis sėdėjo ir ką-ten užrašinėjo. Žiūrėdamas jin,
— Daktare -— prabilo Fedia į mane : — Kodėl sulipdžiau jį pilnai gydytojų mokslo pamatais:
— Taip taip.... žinočka, per tavo nosytę blaaš prisiminiau blakes, žinočką, savo diagnozą ir
mano žmona jaučia krutinės spaudimą? Kosukelė bėga! Pavelyk man ją nuimti.
Rp. Sic transit 0,05
ne šaltis, bet visas Ledinis vandenynas apliejo
lis, žinpte.... spaudžia, tartum, kas nors apskre-1
Gloria mundi 1,0
mano nugarą.... Užbaigęs rašymą, jis pakėlė sa
— Gali, — nusijuokė žinočka. — Nesugavai!
to....
A quae desitillatae 0,1
vo akis į mane. Susyk jis manęs nepažino, bet
Esi pielštinis patarėjas ,visi tavęs bijosi, o su bla
— Tatai ilga kalba, trumpai pasakyti nega
Kas dvi valandi po valgomą šaukštuką Po paskui, jo akys išvirto, apatinis žandas nusviro...
ke apsidirbti negali!
lima — mėginau aš išsisukti.
niai Sjelovai.
ranka sudrebėjo. Jisai pamažėl pakilo ir įbedė sa
— Žinočka, prie pašalinio žmogaus... (atsi
— Na tai kas, kad ilgas? Yra laiko, visvieDr. Zaicev
vo atbukusias akis manin. Aš taipgi pakilau pats
dusdamas) Amžinai tu... Kaip Dievą myliu...
na nemiegame.—- Apžiūrėkite
ją,
balandėli!
Reii
Ryte, kai aš visai prisirengęs išvažiavimui, nežinodamas ,kodėl ir įsismeigiau akinius jin.
— Kiaulės miegoti neleidžia! — sumurmėjau kia pastebėti, kad gydė ją Šervecoy, žmogus ge- čemodonu rankoj sakiau ant amžių sudiev mano
— Kaltinamasai, pasakykit teismui savo pa
aš įpykęs pats nežinodamas ant ko.
ras» bet;.... kas jį žino? Netikiu jam! Netikiu
I naujicsiems paž
fstamiem, Fedia laikė ______
Netikiu!! [naujiesiems
pažįstamiem,
mane už_ vardę ir viską kitą, — pradėjo teismo pirminin
Matau jus nenorite, bet bukite malonus! Jus jąjguziko ir braukdamas dešimtį rublių, iškalbinėjo: kas.
Bet greitai šeimyna nutilo. Aš užmerkiau
_ Ne> Jųs pavalote paimti! Aš esmi pratęs
akis, nusitariau nemąstyti apie nieką, kad užmi apžiurėkit, o aš tuo laiku nueisiu pas prižiūrėtoProkuroras atsisėdo ir išgėrė stiklą vandens.
ją
ir
liepsiu
verdu
Ii
už
kaisti.
mokėti
už
kiekvieną
sąžiningą
darba!
Jus
mokino
Šaltas prakaitas išpylė jo kaktą.
gus. Bet praslinko pusvalandis, valanda.... o aš
Fedia
pliauškėdamas
pantapliais
išėjo.
Aš
tės,
dirbote.
Jus
j
mokslas
teko
jum
per
prakaivis da niemiegojau. Galų gale ir mano kaimynai
— “Na bus pirtis” — pamaniau aš.
nuėjau už uždangos, žinočka sėdėjo plačioj so-1 tą ir kraują. As suprantu tai:
Iš visko buvo matyti, kad prokuroras nusita
sujudo ir pradėjo tyliai koliotis.
t.
foj, apsupta daugybe pagelbinių, ir laikė ranka
Ką darysi, prisiėjo paimti dešimtį rublių.
rė
mane
patupdyti.
Visą
laiką
jis
niršb,
knysėsi
t
— Keista, net persiški milteliai nieko negelbs-1 marškinių apykaklę.
Tai tokiu, abelnai kalbant, budu perleidžiau iudininkų parodymuose, pyko, urzgė.
t* ? ----- sumurmėjo Fedia. — Taip daug jų,
ty t>labla.- I
----- Parodyki t liežuvi !
pražiojau až sčsdaJŲ. tu

Naktis pirm teismo.Edi8oną-

VAI^ANDOS:

DR. M. STUPNICKI

Redakcijos Atsakymai

|

„

8 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Ree. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuilras
8203 So. Halsted 8t„ Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-0, 6-8
v. v. N©diliomis 10-12 ryto.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland

arti 47-to* gaivi*

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryte iki
8 vakare.
Realdeacija: 2811 W. 63rd 8L
Tel. Prospect 8466

DR.

M.

STAPULIONIg

Gydau be gyduolių ir be operacijų I

3347 Eincrald Avė.

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare I
Tel.: Boulevard 9397

Vertė Vincas.

18-ta gat.
.

2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279

H

Panedėlis, Rugs^ lg

1921

~

.

91

[•KORESPONDENCIJOS |
IL-.---------______________
DETJIOIT, MICH.

Rugsėjo 5 dienų Detroito
Liet. Draugijų Sąryšis buvo su
rengęs prakalbas I. A. S. sve
tainėje, kad išsiaiškinus Lietu
vos valdžios politiką, kokią lais
vę darbininkai turi Lietuvoje, ir
ar privalo Amerikos lietuviai
pirkt Lietuvos bonus.

į

Kl. Jurgelonis

----- ............. ...

ADVOKATAS

valstybėse. O dabar, vieton
kursčius darbininkus prie (ga
lima sakyt) saužudybės, ar ne
geriau butų stvertis apšvietos
darbo ir prirengimo darbininkų
sąmoningam ir pieningam vei
kimui.
4
*

*

DUODA

kartų Vokietijon ■ time” ir nemoka

PATARIMUS

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Panedeli, Seredoj ir Pėtnyadresu
čioj
ofise
šiuo

2816 So. Michigan avė
Telef. Victory 9082

■^DR.HERZMAN-^1
RUSIJOS

Fabionas ir Mickievricz
vedėjai

M

Persikui nao 8412 So. Halsted St.

Būvą A. Petratis ir S. L. Fabionas

po No. 8318 So. Halsted St.
Gerai lietuviams iinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojai, «hi-

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARU UIA 8
Roal Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
8D9 W. 85th
Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 3 po pietą.

▼yrą, motorą ir varną, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Idtoklai
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk SL
VALANDOS! Nuo 10-12 pietą,
ir nuo 6 iH 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephonai i
Naktimis: Drnel
959 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vaL vak.

♦

JOHN KUCHINSKA8

Pramonės judėjimas silpnas.
Taip bent aš supratau, kada Daugybės darbininkų be darbo
ėjau j tas prakalbas, nes buvo vaikšto ir vilties neturi jo gaut.
Savu laiku pagarsėjęs Henry
garsinta, kad kalbėtojas bus
“ką-tik pribuvęs iš Lietuvos’*. Ford savo darbininkus tai kaip
Bet deja, kalbėtojas (Dru beždžiones šokina: kai daugiau
čas) kad ir sakosi buvęs Lietu- 1 darbo užeina, verčia dirbt “overvoje ir daug-

TEISIŲ

European American Bureau

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
jP
3331 SOUTH
« LV. - HALSTED ST.

nieko, sako:

Phone Yards

6894

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6
nuo
7 iki 9 vi
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. EkzeminavojaAbstraktus, ir padirba
adirba visokius
vii
Dokumen-

i

A.SHUSHO
AKUSERKA

tus, perkant
__________
arbai parduodant, Lotus, Namus, Farmas ir Biznius.

PINIGŲ SIUNTIMAS,
važinėjęs kartu su Lietuvos vai- “Atbusi namie kai darbo neSkolina Pinigus ant pirmo morgePASPORTAI, LAIVAKORTĖS
dininkais, tečiaus iš jo kalbos bus”. Darbininkai taip ir dirba,
čiaus ant lengvų išlygų.
Perkame ir parduodame namus ir
galėjai suprasti, kad jis nėra1 uždyką “overtime”, o paskui atfarmas. Perkame ir parduodame
matęs nė Lietuvos, nė Lietuvos būna tą viršlaikį namie...
pirmus ir antrus mogečius. Duo
Tel. Randolph 2898
dame paskolas ant namų. Padaro
valdininkų, ir kad jis nedaug ką
♦
*
me visokius dokumentus. Teisin
A. A. SLAKIS
teišmano apie valstybes ir jų
gas, greitas ir geras patarnavimas
ADVOKATAS
...... . . ..... —
.
Čia lietuviai pradėjo statyt
tvarkas. Kalba pats sau neišsiOfiso “valandos: Nuo 8 ryto iki
Ofisas vidurnuiestyji
9 vakaro. Panedėlinis, Sercdomis
tikėdamas ir tik nuolatos karto svetainę. Stato ir visur garsina:
ASSOCIATION BLDG.
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne
“
Detroito
Lietuvių
Svetainė
”
,
19 So. La Šalie St.
ja: “duokim”, ‘duokim sau”,
daliomis iki 2 valandai po pietų.
Valandos:
9 ryto iki 5 po pietą.
‘duokim sau”. Pavyzdžiui prive bet ištikiu jų tai lietuvių RymoPanedėliais iki 8 vakare.
si u čion vieną kitą jo sakinį: Katalikų svetainė.
Namą Tel.: Hyde Park 8395
Kalbėtojų Draugas.
“Kalėjimų Lietuvoje trūksta;
Plunksnos Žemą
1JŽ kainą.
kalėjimų kambariai perpildyti;
Tik-ką — atspausdinom
kur caro laikais Kauno kalėji
“
direct
from factory”.
V. W. RUTKAUSKAS
HART, MICH.
Ki
Bargeno
knygą,
naujų
mo kambariuos sėdėjo po pen
Advokatas
JI 1
sanitarių plunksnų lovoms
M So. La Šalie St. Rootn 824
kis kalinius, ten dabar prie
flr
paduškom®
ir
palaidų
Lietuvių Ūkininkų Susivieni
Tel. Central 6390
plunksnų,
parduodame
s
va
“buožių” valdžios, duokim sau, jimas rūgs. 4 d. laikė savo mė
Vak.:
812
W. 33rd St, Chicago
rais. Jei nori geriausių
Tel.
Yards 4681.
sėdi po 25 kalinius. Prie caro nesinį s įsarinkinią pas St. Buiplunksnų, prisiųskite atvirutę reikalaudami pinigų
Kauno kalėjime sėdėjo... (nenu vidą. Komitetas davė praneši
taupymo knygelės ir sampelių; viską
girdau, kiek kalinių), dabar prie mą apie busimą ūkio parodą,
S. W. BANES
išsiųsime veltui. Rašyk šiądien.
ADVOKATAS
Tel.
Monroe
2804
American
Feather
&
Pillows
Co.
buožių valdžios Kauno kalėjime kuri įvyks rugsėjo 20—22 die
Desk F—15
Nashville, Tenn.
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
sėdi, duokim, astuoni šimtai; nomis. Komitetas jau sužiū
DR. W. F. KALISZ
1311 Rector Building
Šiaulių kalėjime, duokim sau, rėjo, kurie ūkininkai ką turės
79 West Monroe Street, Chicago.
Specialumaa: Moterą ligos ir Chirurgija.
Phone Boulevard 491
Phone Central 2560
1145 MILWAUKNE AVĖ.
CHICAGO.
penki šimtai kalinių”* ir t. t.
prirengę parodai. Ūkininkui
Rez. 3214 S. Halsted St.
ASHLAND JEWELRY
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
Arba vėl: “Rusija nepagei N. Dambrauskui pasiskundus,
MUSIC STORE
dauja nė advokatų, nė inžinie kad jam trūksta apie penkiatą
Deimantai,
Tel. Haymarket 3669
rių, nė dakhirų. Rusija pagei dešimčių dolerių naujai pasta
Laikrodžiai,
JOSEPH W. GRIGAL
dauja tik darbininkų”.
tytos triobos stogui uždengti,
Lietuvis Advokatas
Auksybė, CoKalbėjo dar ir antras “skai susirinkimas vienbalsiai nutarė
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
lumbijos Grafo- Kambarin 306, Home Bank Bldg.
tytojas” — skaitė iš “Kareivių jam tokią sumą paskolinti be
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
nolas ir lietuviš Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės
apkainavimą
suteikiame.
ki naujausi re Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
Tiesos” ir aiškino, kaip Lietuvo jokio nuošimčio.
iki 9 vakare.
kordai.
je butų jau buvus sovietų
Susivienijiman įsirašė j>ora
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
4537 S. Ashland
tvarka, jeigu ne Francija, Ang naujų narių.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
Phone Boulevard 6301
Av., Chicago, III.
lija ir Amerika. “Tai jos nuslo
Uk. Karneckas davė sumany
ANTANAS GREDUŠKA
pino Lietuvoje revoliuciją”.
mą, kad po mitingo butų ren
Generalis
Kada kalbėtojas minėjo Ru giami pasikalbėjimai apie įvai ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H■■■■■■■■■■■■■■■
Kontraktorius ir
siją, tai vis sakė: “tarybų val rius ūkio reikalus, kas ir buvo ■
būdavotejas.
OPPENHEIMERIO DIDELIS IŠPARDAVIMAS.
J
džia”, “tarybų tvarka”. Bet kaip nutarta daryti. Kad arčiau su
Budavojame Ir taisome.
■
UŽBAIGTU
IR
NE
UŽBAIGTŲ
J
priėjo prie Lietuvos, tai sako sipažinus su visais Harto apie1401 W. 47th St, Chicago.
1 ink ės lietuviais ūkininkai nu
“sovietų”.
Jeigu Lietuvoje revoliucija tarta surengti draugiškas išva
tapo nuslopinta tik Francuzų, žiavimas rugsėjo 25 d. ūkininko
(Not Ine.)
Anglų ir Amerikos spėkomis, K. Matulio farmoj.
L. DAMBROWSKIS
—Paparčio Kelmas.
savininkas
tai ar kalbėtojas negalėjo paaiš
1711 W. 47th St
kint, kodėl tos valstybės taip
Tel.: Yards 413
Telephone Boulevard 5052
darė ?
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Lietuvoje galės įvykt tarybų
Dr. A. Juozaitis
VIRŠ 10,000 PORŲ SIŪLOMA, KU
Suvedame dratus
tvarka, ar kaip kitaip pavardy
ir sudedame fixtu
DENTISTAS
res į 6 kambarių
Valandos:
nuo
9
iki
9
vai.
vaka

ta socialės demokratijos tvarka re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
namą
už $G9.00.
RIŲ KAINOS NUSTEBINS JUS
tik tuomet, kaip tokia tvarka karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
susikurs ir kitose didžiosiose •261 So. Halsted 8L, Chicago, IB.
mus arba telefo-

Turiu patyrimą
motorą ligose >t J0“
poetingai
riu ligone ir kuoikį laike ligos.
10929 S. State Si.
Chicago, UI.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 89 metai
Ofisas i
1149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687

vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 Metai
Ofisas
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

STREIKAS UŽBAIGTAS

LEISINIU KORTINI!

ASHLAND DENTiSTS Dr.Vaitush,O.D.
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per
degamą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiaus;
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI

Lietuvis Akių Specialistas

galimybę patarnaut tamistai už nepalygina
mą kainą. Nebaigtos yra įžymiai nustebinait-

Dr. W. Yuszkiewicz

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos

čiofe. Šios suteiks tokį pat užsiganėdinimą,

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
torą; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,

Platės ir Bridges

skaudėjimo, svaigulio, akių ap

temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Viz suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro

dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėlioms.

Tel.: Blvd. 9660

1553 W.'47th St„ kampas So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

,_______ <> BUOADVVąy

t.. ,

NEVY YORK N.Y

j

Tiesi kelionė į LIETUVA PER PILIAVĄ (Karaliaučių prieplauką)
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į PiUavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; dokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliafiško
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o Jei Lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
S. S. LITUANIA jLapkr. 2.
S .S. LATVIA rūgs. 21 ’

S. S. ESTONIA Spalio 5
S. S. POLONIA Spalio 19,

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos. keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

vimas pareiškia tamistai musu nustebėtiną

paralyžių ir kitas visokias vidurių li

kaip ir užbaigtos

Išpardavimas Jau Dabar Eina

gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, m.
Phone: Humboldt 5849

Ir tęsis dar per tris dienas.
VERTĖS KAIP KAD ŠIŲ, PRIDUODA ŠIAM IŠ
PARDAVIMUI DAUGIAU PASEKMIŲ.
400 porų leisimų kortinų
pora po

$2.50 ir $3 leisinių
kortinų, pora už

$4 ir $5 leisinės kur
tinos, pora už

95c

$1.37

$2.49

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po pieu
Telefonas Dreiel 2880
... J
■

1

1

•

1

:

"

rMU-----------------------------------1-----------------

Tai. Austin 737

DR. MARTA
DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįžo ii Californljos Ir
▼41 tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St

New Peoples Electric Co.

nuokite, o mes su
teiksime apkainavimą. Darbą vi
gvaran
suomet
tuojame.
Taipgi, laikome
įrankių
elektr.
krautuvę ir taisome viską namieje,
Musų kainos prieinamos.

Visai negalvok, kodėl ir kur — šis isparda

T. Pullman 1432

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedlldieniui. |
■

i ■■ ■

■

fr

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < pe
piėt. 6 iki 9 vakare,
■•diliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS

i

Gydytojas

Ir

Chirurgai

VALANDOS: 9—12 ryto

8802 So. Morgan Street,
Chicago, III
r

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.
Phone Canal 257

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

Lietavys Dentistas
10801 So. Michigaa Av., Roeelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

DRABUŽIAI.

Vyrams, vaikinams ir vaikams

500 porų, $5 ir $6 leisi
nių kortinų, pora

$6 ir $7 leisinės kor
tines, už porų

500 norų puikių
leisi/ių kortinų

$3.19

$3.98

$2.98

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

John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Are.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto
virš Platt’o *P‘
_
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenini.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augšČiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augšČiau.

Vaikams drabužiai, trunkai ir valyzos.
Gausi savo 'pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras
ned. iki G vai.

iki 9

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.
/ Phone: Canal 947

vai.,

NAUJIENOS, Chieago, m
na unija išreiškė savo nepasi
tenkinimą. Algų nustatymas
nesutinkąs su valdžios nusta
tytomis pragyvenimo statisti
komis. Pranešimai rodą, kad
kai kurių amatų darbininkai,
kuriems daugiausiai algos tapo
nukapotos, meta būriais darbą.
PLENUOJA NUSAVINTI
Viršininkai kon t rak torių orga
GATVEKARIUS.
nizacijų saką, kad metimas
darbo pasidarę^ nebepakenčia
Majoras reikalauja
mu ir kad jie, sulig tebėjo
referendtfmo.
Landia nutarimu, reikalausią
darbininkų.
Majoras Thompsonas atkak unijų parūpinti
liai kovoja su gatvekarių kom Darbininkai nemaną nusileisti.
panijoms dėl sugrąžinimo pen
kių centų karterio.
Jis esąs
Kulka suskaldė pypkę.

CHICAGOS
ŽINIOS

Tbomas O’Connell
rainiai
laturą gatvekarių nusavinimo
planą.
Miestas turėtų paimti sėdėjo ir rūkydamas skaitė laik
gatvekariųs savo glotbon ir ope raštį savo rezidencijoj, 13 So.
Franklin gatvės. Lauke įvyko
ruoti penkių centų karferu.
Specialiame 35-kių wairdų nežinomų piktadarių peštynės,
komitetų susirinkime majoras kuriose iššauta penkiolika šū
išdalino peticijas, ant kurių ra vių. Viena kulka įlėkė per lan
ginama
paliečius pasirašyti. gą jo kambarin ir ipaitaikė tie
Pasirašiusieji ragins savo sena siai į įpypkę. Pypkė tapo sus
torius ir atstovus balsuoti už kaldyta į skeveldras. O’ConnelI
minimą planą specialėj legis- baisiai perpyko dėl padarytos
laturos sesijoj, kurią sušauk jam skriaudos. Sako, jam rei
siąs gubernatorius Small tarpe kėsią pasidarbuoti čielę pusme
tį. kad suradus kitą tokią pui
lapkričio 15 ir gruodžio 15.
Majoro pritarėjai spėja su kią pypkę.
rinksią apie 400,000 parašų, ar
ba pusę registruotų 1 Nilsų mies
Areštavo dvasišką tėvelį
to. Komitetai darbuosis visuo
Rev
Pirotestonų kunigas
se Cook pavieto senatoriniuose
Stombol
I Louis Brockman
distriktuose.
Mich., 48 metų amžiaus, vedęs
Šust iprin iimui
kampa ni jos ■ ir tėvas didelioS šeimynos, ta'
.. .
gubernatoriairs SmalPo draugai 1 po areštuotas čia kompanijoj
prisižadėję paskleisti panašių su panele Gardine Deill, 18 m.
peticijų visoj valstijoj. Majo amžiaus, iš Crystal Fall, Mieli.
ras turįs prirengęs dvi ipeticiji. I Kunigėlis sakosi atgabenęs ią
Viena peticija prašo legislatu- Chicagon mokytis muzikos. Jis
ros narių, kurie keli menesiai dabar turi stoti prieš doros teis
atgal balsavo už panašų planą, mo teisėję
vėl balsuoti už. Antroj petici
joj raginama
balsuoti tuos
Apiplėšė keliaujant
atstovus, kurie pereitą kartą
Europon.
balsavo prieš sumanymą.

NAMŲ STATYTOJAI
NESUSITAIKO.
Unijos reikalauja naujo
pasitarimo.

Chicagos namų statymo ta
ryba, kuri susirinko
pereitos
pėtnyčios vakarą svarstyti tei
sėjo I^andis algų nustatymą, at
metė j j. Susirinkimas įsake ta
rybos sekretoriui, Y. Y. Conroy, pagaminti greitai prašymą
I>erkratineti dalyką išnaujo. Tai
pasielgta delei to, kadangi uni

Poni ir ponas John Rosiak
iš Hammondo buvo pasirengę
apleisti Ameriką ir keliauti Eu
ropon.
Jiedu turėjo sutaupę
sunkiu darbu $4,650. Pirm iš
važiuosiant Walter Martinak
paėmė juodu pavažinėti auto
mobiliu. Arti Harvey Martinak
sustojo ir pasisakė turįs grįžti
garažiun. Jam nuėjus, keturi
vaikėzai iššoko iš krūmų ir atė
mė

Nusižudė dėl nedarbo

Iš Susiv. Liet. Ex*Karei
vių veikimo.
Rugsėjo 2 dieną Susivieniji
mo Lietuvių Ex-Kareivių 1-moji Kuopa laikė savo susirinkimą.
Narių susirinko gausus būrys,
nes mat visiems buvo įdomu
išgirsti ką-nors apie musų drau
gijos padėtį. Susirinkusiuose
matyt buvo noro veikti ir palai
kyt savo organizaciją. Iš komi
sijos raporto paaiškėjo, kad spa
lių 23-čiai dienai yra jau nu
samdyta School Hali salė vakarui-baliui, į kurį bus pakviestos
ir kitos kuopos.

Antras svarbesnių nutarimų
tai įsteigti savo knygyną, p. J.
J. Zolp prižadėjo duot tam rei
kalui vieną kambarį prie savo
ofiso, o pradžiai dagi ir savo
knygų duoti ex-kareiviams nau
dotis, kol kuopa prasigyvens
daugiau nuosavų. Knygynas ta
tai bus po No. 4601 So. Marshfield Avė.

Reikia tikėtis, kad draugai ex
kareiviai ims vėl energingai
darbuotis kaip kad jie darbavos savo organizacijos kūrimo
pradžioj. Bloga tik, kad musų
Centro valdyba pusėtinai nerangi, — net į kuopų delegatų su
sirinkimus ne visados rūpinas
atsilankyt, o sekretorius dar ne
pasistengė duoti apyskaitos iš
baliaus, kurs musų organizaci
jos buvo suruoštas Seventh Regiment Armory’j dar šių metų
sausio mėnesy! Dėlto tai čia ir
norėčiau priminti draugams,
kad jeigu mes norime, kad mususivienijimas gyvuotų ir
mes jaustumėmės turį garbuti jo nariais, tai turime
atkreipti domės ir į savo cen
trą; ir jei jis nesugeba ar ne
nori savo priedermių pildyti, tu
rime pakeisti jį žmonėmis, ku
riems organizacijos reikalai ir
labas arti prie širdies guli ir de
jų nori dirbti.
— Ex-Kareivis.

Pranešimai
Rost* 1 and. — R. L. D. S. S. Bendro
vės, dvi metinis šėrininkų susirinki
mas įvyks panedėly,. rugsėjo 12, 7:30

Po susirinkimui
Thomas
Kcarney, tarybos galva, pakar
tojo savo pareiškimą, kad al
gų nustatymas realybėj . buvęs
priimtas iiasirinkus teisėją Landis arbitratoriirm. “Bet,” jis pri
dėjo, “mes negalėsime palaiky
ti darbininkus prie darbo, jei ' Pasimirė nuo aukoholrąus.
umus perkratinejirnas nebus
Merle Elmer Lanthrop, 2307
suteiktas.”
W. Jackson gatves
pasimirė
Y. Y. Conroy, tarybos sek- pavieto ligoninėj. Jis buvo pri
retoris, pareiškė, kad kiekvie-* gėręs medinio alkoliolio.

REIKALINGOS MOTERYS, KURIOS APS!
pažina su sortavimu popierų ir skudurų. Gera alga,
nuolatinis darbas. Ateikite anksti.
GUMBINSKY BROS. CO
2261 South Union Avenue

Chieago

NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
ir daugiaus. Turite puikiausių progų pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205
Chieago, Illinois.

ūmai priduoti komitetui savo vardą
pavardę ir knygelės numerį, nes
tiems, kurie per 10 metų nesirgo bus
dirbdinami žiedai dovanoms.
Komitetas, W. Sharka,
4512 So. Talman Avė., Chieago.
Liet. Laisvės Paskolos Chicagos ir
Apielinkes Apskr. susirinkimas bus
laikomas panedėly, rugsėjo 12 d. šv.
Jurgio parap. salėj, Bridgeporte, kaip
8 vai. vakaro. Kviečiame visų Sto
čių vadybos ir darbuotojai susirinkti,
nes yra labai svarbių reikalų sprendimui.
Apskr. Pirm. J. A. Mickeliunas.
West Side.— Liet. Viešas Knygy
nas, kurį remia
dvylika vietos
draugijų, tapo perkeltas į naują pa
togesnę vietą; tai yra ketvirtas na
mas nuo visiems žinomas M. Meldažio svetainės, po numeriu 2232 W.
23rd Place. Kambariai yra nemaži,
gera šviesa. Mylintieji skaityti kny
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kyti Knygas galima ir namo neštis,
pripildžius tam tikrą kortą.
— Knygius J. Vilkas.

SUSIRINKIMAS.
Visos draugijos, kliubai ir pavieni
asmenys kviečiami dalyvaut labai
svarbiame susirinkime, kuris įvyks
Utarninke, rugsėjo 13, 7:30 vai. vak.
Šv. Jurgio parapijos salėje, prie 32nd
’l. ir Auburn Avė. Susirinkimas yra
laukiamas tam, kad atnaujinus veiki
mą ir suruošus pasitikimą Lietuvos
atstovų, kurie atsilankys į Chlcagą
spalio 25tą ir 26tą dieną kalbės
Bridgeporte. .Bridgeportiečiai, ateikite
susirinkiman ir atsiveskite savo
draugus. — Kviečia
Kun. M. L. Krušas.
Povilas P. Baltutis,
J. Janulis.

RAKANDŲ BARGENAS.
Puikiausia proga jaunai porai; 5
kambarių vėliausios mados rakandai
turi būt parduoti už bile sąžiningą
pasiūlymą. Vėliausia ir puikiausia
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai,
pastatoma ant grindų lempa davenport, langams uždangalai etc. Viskas
nauja; parduosim'© ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis
pianas su fiėpute ir roliais ir didelis,
dubeltava springsa phonographas su
rekordais ir daimanto adata. Viskas
gvarantuota. Nepraleisk šio bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIML
PAGYVENIM
medinis namas po 5 kambarius, u.
pakalyj mažas namukas su 5 kamba
riais Naujai ištaisyti. Namas randasi ant Bridgeport.
Kaina $2,500
Imokėt $1,500, kitus ant išmokėjimo
Atsišaukite pas J. Namon, 3452 So
Halsted St., 2-os lubos,

PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RATown of Lake. Parduosiu labai pi kandus, jei bus paimti tuojaus. Taip
giai, barai, boliniai (pool tables) sta- gi atsiskirsiu su 3 kaurais, grojikliu
lai ir kiti visi įrengimai, Savininkas pianu, Victrola, dining ruimio setu,
miegkambario setu ,ant grindų pasta
turi kitą biznį.
toma lempa, library stalu, indais, už
4547 So. Ashland Avė
kabomis ir tt. Mr. Shapiro, 1644 So.
Boulevard 1152.
Lawndale, Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI 4 AUGSTŲ AKMEniniu priekiu namas; krautuvė ir 6
flatai. 2007 Blue Island Avė. Da
bar išsirendavoja už $1,800. Pečiaus
šiluma, bet yra karšto vandens įtai
symas. Rendą galima įžymiai padi
dint. Kaina $12.000.
Išmokėjimas
kaip kas nori. Kreipkitės Randolph
6624.

PARDAVIMUI RAKANDAI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
grosernė Brighton Park apie už pirmą pasiūlymą. Pardavimo
priežastis, už 3 dienų išvažiuoju
lihkėj. Priežastis liga.
j Lietuvą. Galima matyti visada.
Naujienos 393.
Frank Stanionis, 1448 So.
lard Avė.

PARDAVIMUI DU NAMU,
kiekvienas ant dviejų pagyveni
mų po 4 kambarius. Rendos ne
ša $65.00 į mėnesį. Parduosiu už
$4,800.00. Atsišaukite:
2003 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI SALIUNAS
JIEŠKAU JULIJONO VIR- visas ar pusė. Pardavimo prie
kaičio, kuris pardavė man saliu- žastį patirsite ant vietos. *
3512 S. Lowe Avė.
ną, prie 3558 S. Parnell Avė
Meldžiu kuogreičiausia ateiti
nes turiu svarbų reikalą, M. Gri
PARDAVIMUI SALIUNAS, GEnius, 3558 S. Parnell Avė.
roj, lietuvių apgyventoj vietoj ant
Vu~l-

— —.^Įr- —

ONA SKROIJENĖ Iš RYGOS,
jieško savo brolio, Jono Skuto, gy
venančio Amerikoj.
Labai svarbų
reikalą turi ir nori kad brolis greit
atsišauktų, arba kas j; žino kad pra
neštų, LATVIJA, Ryga, Marinska
gatvė No. 109, Kvater 50, Anna
Skrolis.
JIEŠKAU SAVO DRAUGO STAnislovo Vaišvilos. Girdėjau, buk yra
Amerikoj. Turiu labai svarbų reika
lą. Atsišaukite:
ALEKSANDRAS MATULEVIČIUS,
3411 S. Auburn Avė.,
Chieago, III.

PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR
grosernė
Sykiu su namu ir automobiliu,
Viskas įtaisyta po naujai
madai, Kam reikalinga, nepraleiskitę progos.
Savininkas apleidžia
miestą
Atsišaukite į Naujienas po
IŠDUODAME DIDELI ŠVIESŲ No. 392
PARDAVIMUI MEDINIS — NAkambarį vienam ar dviems vaikinams,
mas
ant dviejų pagyvenimų po pen
elektros šviesa, maudynė, telephonas
kis kambarius; cementinis skiepai,
namuose. Atsišaukite.
gasas ir vanos. Galima matyti kas
3347 Emerald Avė.,
PARDAVIMUI
SALIUNAS IR dieną.
Ist floor
dviejų ypatų rakandai, 157 West 119
4633 S. Fairfield Avė.
St., kampas 119th ir Wentworth Av.
Tai yra pirmos klesos saliunas, sve
EXTRA! PARDAVIMUI LOTAS
tainė ir vasarinis daržas. Biznis nuo
atidarymo Pullnvano dirbtuvių ir nuo prie 26-tos ir Van Buren, Gary, Ind
KAMBARIS ANT RENDOS VIE- tos dienos gerėja. Geriausia proga Turi būt greitai parduotas. Savinin
nam ar dviems vaikinams, ar mer dviems vaikinams.
Parduosiu grei kas važiuoja Lietuvon.
ginoms, su valgiu ar be valgio. Visi tai ir pigiai, nes turiu išvažiuoti J
Atsišaukite.
parankamai, maudynė, telefonas ir Lietuvą.
4633 So. Fairfield Avė.
tt. Kreipkitės:
2nd floor
2942 Pamell Avė.
Tel.: Boulevard 8905.
NUPIRKSI 2 NAMU, ĮMOKfiDAPARDAVIMUI SALIUNAS. mas $500. Abudu namai gerame
Iš priežasties parduodu labai į stovyje ir gerai aptaisyti. Parduodu
pigiai arba mainau ant loto ar kito
trumpą laiką, kadangi važiuoju kio biznio.
C. P. SUROMSKI & CO.,
ANT RENDOS 6 KAMBA- į Lietuvą.
3346 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU

NAMAI-ZEME.

2 FLATŲ NAMAS $3,900

Didelis bargenas: $500 jmokėt, li
kusius $40 per mėnesį. Elektros švie
sa, gerame padėjime.
Vieta tuo
jaus.
Kreipkitės ant 2rų lubų nuo
4 iki 7 kas dieną.
3722 Union Avė.

360 AKERIŲ FARMA, ŽEMĖ
prie žvyro ir molio, visa aptverta ge
roms tvoroms ,2 mylios nuo miesto,
Chieago North Western Line, Camey,
Mich. 130 akerių dirbamos, 50 akerių
storo miško, vertės $2,000, kita ga
nykla ir plonas miškas, upelis teka
per farmą, pagyvenimo namas, 2 barnės, šilo sodas, inventorius, mašinos,
šienas komai, 10 ak. cukrinių burokų,
200 buš. avižų, 100 buš. miežių, 30
buš. kviečių, 20 buš. rugių, viską
kartu parduodu pigiai, kaina $35 už
akerį. įmokėti reikia $15 už akerj,
likusius 6% ant ilgų metų.
Taipnat galiu mainyti ant namo, — turi
outi geras.
GEORGE H AI DU,
Carney, Mich.

MOKYKLOS

ISRENDAVOJIMIII

1715 W. 46th St.
riai, pečiais šildoma. Gražioj
apielinkėj. Viskas' naujai ištai
PARDAVIMUI SALIUNAS,
syta.
visokių tautų kolonijoj, prie di
2505 W. 69 St.
delių dirbtuvių. Geras ir senas
biznis. Parduosiu greit ir pigiai.
Priežastį pardavimo patirsit
ant vietos, 1857 W. 13.

REIKIA DARBININKU

REIKIA MOTERŲ POPIE
ros sortavimui.
S. S. P. S. CO.,
5833 S. Throop St.

PARDAVIMUI BARZDASKUTYkla 4 krėslais. Biznis išdirbtas per
ilgą laiką. Parduosiu už cash arba
ant išmokesčio. Turi būt parduota
greitai, nes savininkas išvažiuoja Lie
tuvon. Atsišaukite į Naujienų ofisą
klausdami No. 394.

REIKIA DARBININip

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
grosernė geroj vietoj, lietuvių

__________ VYRŲ________

Kreipkitės:
sinis susiriąkimas įvyks nedėlioję
FINE ARTS CO.,
rūgs. 11 d. 1 vai. po pietų paprasto,
Klausk p. I-.eeb
svetainėj. Visi nariai kviečiami su Roonv 604 — 105 S. Dearborn St.
sirinkti. Taipgi pranešu, kad rašti
ninkas D. T. Danta persikėlė į kitą
vietą.
Draugijos reikalais kreipki
REIKALINGI
ŠOFERIAI
tės į jį šiuo adresu: D. T. Danta, turi būti apsįpažinę su Chieago
1736 N. Lincoln St., Chieago, 111.

Marie Cropp, graži 18 metų
mergaitė,
kuri gyveno 7944
Crandon gatvės, tapo areštuota
ir nubausta užsimokėti dešimt
dolerių. Ji buvo kaltinama de
Town of Lake. — Gvardijos D. L.
K.
Vytauto No. 1 nariai, kurie per
vagiliavimo iš krautuvių įvai
paskutiniuosius 10 metų nesirgote ir
rius daiktus.
neėmėte pašalpos ligoj, malonėkite

PARDAVIMU1 GROSERNĖ
ir bučernė, lietuvių • kolonijoj.
Biznis geras. Parduodu, nes ei
nu į kitą biznį.
1447 S. Halsted St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ties jį gauti nusišovė savo kam nešti. Susirinkime tik šėrininkai ga
REIKIA AGENTŲ, ALGA
lės
dalyvauti.
—
Direkcija.
bary, 1421 W. Jackson bulvaro
ir komišinas — dideli pinigai ir
Chicagos Liet. Draug. Sav. Pašei ateitis teisingam vyrui. Kreip
įieško mergaitės
pos rengia balni su programų lap
kričio 20 d. didžiojoj Schoenhofeno sa kitės, 79 W. Monroe St. Room
Polici jai pranešta j ieškoti pa lej, Ashland ir Milwaukee Avė. Mel 1103.
kitų draugijų tą dieną ne
nelės Bose Garliardino, 17 me džiame
rengti panašių balių .
REIKIA VYRO į DEPARTMENT
— Komitetas.
tų amžiaus, kuri prasišalino iš
krautuvę. Gali padaryt iki $40 į sa
savo namų, 916 Hope gatvės
vaitę. Turi turėt $300 pinigų.
Dr-stės Palaimintos Lietuvos mėne

Areštavo mergaitę vagilką.

RAKANDAI

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis posėdis bus rugsėjo 13 d. (Utarninke), 8 vai. vak., Mildos svetainėj.
Labai daug svarbių ir neatidėliojamų
reikalų susirinko apsvarstymui; to
dėl meldžiama Tarybos atstovai nesivėluoti.
— Valdyba.

TOWN OF LAKE

jos skaito algų nuka’Į>ojimų ne
H. S. Segre, italas, negalėda vai. vak. J. Stančiko svet., 205 Ė.
pateisinamu ir kad unijų vir- mas gan t i darl>o ir nustojęs vil St. Visi Sėrininkai malonėkite
skirtu laiku susirinkti ir Šerus atsi

šininkai neįstengia
palaikyti
darbininkus prie darbo įtekai
naujai algų skalei.
Atstovai nuo kiekvienos Clvicagos namų statymo industrijos
pripildė susirinkimo salę. Kiek
vienam pranešus nusistatymą
savo unijos,
tapo vienbalsiai
priimta kuogreičiausiai svarsty
ti dalyką išnaujo. jei norima
palaikyti darbininkus prie dar-

PRANEŠIMAI.

Lietuviu Rateliuose

Atsišaukite:
MR. GREEN,
301 Security Bldg.

BARGENAS. PARDAVIMUI MUrinis 5 kambarių bungalow su elek
tra .maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas
skiepas, furoace šiluma, mūrinis geradžius ir medinis vištininkas. Art!
rengiamas didelis parkas, paranki
transportacija į blle miesto dalį gatDesigning, kirpimo^ fitavimo, ir
vekariais.
Pardavimo priežastis —
siuvimo
vyriškų ir moteriškų drapanų.
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. RockMusų
sistema yra geriausia, čia
vvell St. ,Tel. Vincennes 7494.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
EXTRA, PARDAVIMUI LOTAI
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
T0WN OF LAKE
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
Balto Dobilo L. P. Kliubas parduo lygų. Išmoldnam j trumpą laiką ir
da 2 lotu, plotis 59 pėdų, ant kampo, už labai prieinamą kainą. Išmokęs
46th ir Marshfield Avė., bizniava vie amato, be darbo nebusi.
ta; V2 bloko nuo Ashland Avė.,
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neNorth East kampas. Pardavimo prie prekiuoja.
žastis, Kliubas nusipirko namą, tad
Atdara dienom Tr vakarais.
lotus parduoda pigiai. Turi būt par MASTEI? SYSTEM
DESIGNING
duota greitu laiku. Kreipkitės prie
SCHOOL,

apgyventa,, arba mainysiu ant trustee W. Sharka, 4512 So. Talnvan 190 N. STATE STREET, CHICAGO
Avė.
Kampas Lake Str.. ant 4 lubų.
namo ar automobilio. Pardavimo

priežastį patirsit ant vietos.
710 W. 33rd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ,
kendžių ir..nesvaiginančių gėri
mų krautuvė. Nori parduoti
greitai, kadangi į Lietuvą va
žiuoja.
3343 S. Morgan St.

PARDAVIMUI NAMAS IR 2
lotu, 2 barnės dėl gyvulių, lie
tuvių apgyventoj vietoj, 3631 ir
3633 W. 55th PI., Chieago, III.,
turi būt parduota į • 3 dienas,
viskas už $1,500, ant išmokė
jimo.
JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Ijeavitt St.
Phone Canal 1678

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Dosigning bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoksimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlfe.
Tai. Seeley 164a.

PARDAVIMUI CIGARŲ, CL
garetų, saldainių ir visokių
smulkmenų krautuvė. Pigiai, nes
važiuoju į seną tėvynę.
Puiki Illinois valstijoj 60 akerių
1609 S. Halsted St.
farma; žemė prie molio, visa dirbama,
nauji budinkai: 11 karvių, 3 arkliai,
Phone: Canal 4312

PARDAVIMUI DELIKA
tessen krautuvė arba Fix
REIKALAUJU 3 LIETUVIŲ turės
1631 So. JeffersOn St.
vyrų, galinčių lenkiškai ir ang
liškai kalbėti. Gali uždirbti $3,^
PARDAVIMUI SALIU500.00 mažiausiai ant metų. Ge
riausia proga Chicagoj, katrie nas geroj vietoj. Pardavimo
gali pripildyti šituos darbus.
priežastis liga.
6945 So. Ashland Avė. x
Atsilankykite pas:
WM. H. NOVEK,
PARDAVIMUI SALIURoom 348 —■ 29 S. La Šalie St.

6 kiaulės, apie 300 vištų, apie 100 žąsų
ir visos reikalingos mašinerijos. Mai
nysiu ant gero namo Chicagoj. At
sišaukite:
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI ARBA IšMAINYmui medinis namas 1 pagyvenimo 8
kambarių, karvei tvartas, vištininkas, 2 lotai po 140 pėdų pločio, apie
100 mylių nuo Chicagos. arti dideliu
miestų ir geležinkelio, labai gražioj
vietoj. Atsišaukite, St. Ruigis, 3282
S. Lowe Avė., Imas augštas.
PARDAVIMUI
6
KAMBARIŲ
namas labai geroj vietoj, aržuoliniai
trimingai. Turi būti parduota j
trumpą laiką, nes turiu apleisti mie
stą. Atsišaukite,
6919 S. Talman Avė.

nas, restaurantas, namas ir
REIKALINGAS PATY- 2 akeriai žemės.
Kreipkitės:
ręs barbens. Atsišaukite
1660 W. 47th St.
tuojaus.
PARDUODU LABAI PUIKIĄ
85 W. Main St.,
PARDAVIMUI PLAYER PI farmą su mašinoms ir pigiai.
St. Charles, III.
anas, vargonai ir visi rakandai Platesnių žinių kreipkitės pas
Parduosiu atskirai arba sykiu
' JOE ZUBRICKI,
Važiuoju į Lietuvą, J. Gikis;
Goodman, Wisc.
842 W. 33rd PI.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE;uvių apielinkėj, biznis išdirbtas per
ilgą laiką, gera proga, 5 kambariai
jagyvenimui, pigi renda.
Atsišaunte greit — važiuoju Lietuvon.
720 W. 35th St.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

PARDUODU
SALIUNĄ.
8858 W. North Avė

Gera Proga

Ant pardavimo kelios geros ukčs,
{ kur per žiemą lengvai ir pigiai ga
lima pragyventi. Nepirksi maistą, ne
mokėsi rendą. Viena 40 akerių, upe
lis teka per kampą, su visukuom
$2,500. Kita 40 akerių arti didelio
PARDAVIMUI SALIUNAS,
ežero, su visukuom $4,000. Kita 80
visokių tautų kolonijoj. Biznis
akerių ant kranto upės, su visukuom
PARDAVIMUI SALIUNAS, $4,500. Kita 80 akerių su labai gėsenas ir geras. Lysas 3 metams.
rais budinkais, su visukuom $8,000.
4 kamb. gyvenimui. Rendos $50. labai geroj vietoj, biznis išdirb Kita
600 akerių labai puiki, gera žetas per daugel metų. Atsišaukit ,m§. Kaina žjemą. Klauskit adresuo
Važiuoju Lietuvon.
dami į M. Walenčius, 119 Washing2444 W. 46 PI.
2463 Roosevelt Rd
ton St., Hart, Michigan.

SARA PATEK, pirmininką.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinamai angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politilrinės
ekonomijos, pilletystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STn CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos Ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami
pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. , Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

1)
2)
8)
4)

3001 So. Halsted St.,
CUcago, 111.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augštesniasias mokyklas, Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki 4:00 u p. Vak.:
7:30 iki 9:80. Nedėl eniais nuo
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

