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dienos, kurią taipjau Lenkai susiaurintų piliečių teises, ir
i linui dalyku pertvarkyti drau
nustatė pertrąukimui diploma atsigrįšdamas prie angliakasių
giją vienu šuoliu. Mes niekad
tinių ryšių, jeigu Rusija neiš- prezidento John Lewis, jis pri
| nebūtumėm nuėję iki tokių
pildys jos reikalavimų, sovietų dūrė:
l kraštutinybių. jeigu nebūtų bu ; 100,000 Vengrijos kareivių sto- .
vi palei rubežiy. Nenori da“Jonai, ginant šį principą,
valdžia skaitys priežastimi at
vę karų, civilinių ir su užsie
bar dėtis tautų sąjungom
Jie laimėjo daug daugiau, ne šaukimui iš Varšuvos sovietų aš norėčiau aplankyti tave ka
niu, kas privertė griebtis gele
lėjime’*. Didelio plojimo Lewis
atstovo Lenkijoje Kftrachan.
žinių priemonių, kad išlaikius
VIENNA, rūgs. 25. —• Pu-. gu kitos partijos.
susilaukė, kada jis į tai atsa
sovietų gyvybę“.
siau oficiulinės žinios sako, kad (
kydamas pastebėjo, kad jis tiSTOCKHOLM, rūgs. 25. —
Vengrija
turi
apie
1(M),(K)0
ka

Išleido naujus pinigus.
kiši, jog Goinpersui bus sti
reiviu palei rubežių nuo Kitt- Švedija dabar turės moterį at- J
teikta ta pri vilegija.
MASKVA, rūgs. 24. — So see iki .Ingo Slavijos linijos, stovę žemesnių jame parlamen
vietų valdžia šiandie paskelbė dešiniąjam
Unijos sekretorius Williami
sparnui
esant to bute. Ta pirmąja moterim
bus
liberalė
p-lė
Elzė
Tinim
iš
apie išleidimą 1,000,000, 5,000,- Strass-Sommcrine, o kairiąjam
Green pasakė, kad užvestoji fe000 ir 10,000,000 rublių popie Saint Got tardo. Kariuomene Julita.^Šiuose ■spccialiniuo.se rin West Virginijos kasyklų savi deraliniame teisme byla sickianinkai reikalauja injunetio si pripažinti visą uniją nelerinių pinigų? kurie bus geri iki vadovauja naujai sudarytas ge kimuose į riksdagą moterįs pir
no prieš angliakasius.
liepos 1, 1923. Tokiomis dide neralinis štabas Steinmangere, mą kartą turėjo lygias balsa
galine organizacija ir sudaro
vimo
teises.
lėmis sumomis pinigai pasida vadovaujamas barono Pronay.
pastangas išardyti pačią ang
Įima tikėtis jokių pasekmių, rė reikalingi dėlei negalėjimo
INDIANA POLI S, rūgs.
Nors skaitymas balsų specililiakasių uniją. Pasak jo, rei
jeigu Želigovskis nebus priver nešiotis milionus rublių smul
Prašo atidėti priėmimą
teis—
Federeliniame
distrikto
liniuose rinkimuose dar toli
kalaujamas injunetionas yra
stas tuojaus evakuoti Vilnių kiais pinigais.
sąjungom
me
Indianoj
Boeder
Lantl
nėra užsibaigęs, 1x4 iŠ visko ga
labai platus — “platus kaip
ir kad Lietuva sutinka pa<laDabartiniu oficialiniu apverGENEVA, nigs. 25. — Ven lima matyt, kad socialistai Coal Co. ir 62 kitos anglių pasaulis ir neaiškus kaip visaryti didžiausi pasiaukojimą,
tinimu vienas doleris yra ver grija paprašė tautų sąjungos daug daugiau laimėjo, negu ki kompanijos iš West Virginijos ta’*. Blogiausia tai, kad byhi
kokis tik gali sutikti su jos su
užvedė bylą, kad išgavus in- užvesta prieš teisėją Anderson,
•
tas arti 40,(MM) rublių.
susirinkimo atidėti iki sekamų tos partijos.
verenitetu ir saugumu, 1x4 vis
Nors socialistai gal turės ir junetioną prieš angliakasių uni kuris jau yra pasižymėjęs savo
metų savo sprendimą apie pri
Hymans plačiai išdėstė istoriją gi turi prašyti pridėti nickuneprielankumu angliakasiams
ėmimą Vengrijos j tautų są didžiumą vietų riksdage, yra ją, jos viršininkus ir narius.
visų ginčų ir nukaitino Len rius priedus prie Hymanso pa
abejotina ar jie vėl bandys sujungą.
I •
Reikalaujama
injunetiono, ir yra išdavęs prieš juos inkiją. Lietuviai nesitiki nieko siūlymų.
Vengrijos delegatas grafas daryti grynai socialistinę mi- kuris uždraustų unijai ir jos junetioną laike didžiojo strei
gero iki Želigovskio bus Vil
Apponyi prašė susirinkimo pir nisteriją.
nariams kliudyti, agituoti ar ko pora metų atgal. Tad nuo
niuje.
mininkui Van Karnebeek, kad
organizuoti angliakasius Mingo jo angliakasiai negali tikėtis
Atvežta maisto dėl 25,000 vai- iš priežasties kivirčių apie Burpavieto anglių laukuose, West pasigailėjimo.
GENEVA, rūgs. 24. — Tau
ku vien'am mėnesiui.
genland, kuris taikos sutari1
Illinois Darbo Federacijos
Virginijoj ir Pike paviete,
tų sąjungos susirinkimas šian
mi tapo atiduotas Austrijai,
Kentucky. Toms gi kompani prezidentas John H. Walker
die pradėjo svarstymus Lietu
KAZAN1US, rūgs. 18.
Vengrija nori palūkėti su sto LONDONAS, rūgs. 25. — joms, kurios jau turi sutartis pasmerkė teisėją Anderson, kad
vos-Lenkijos ginčo ir Hymans Bolševikai prisipažįsta prie pra
Amerikos maistas jau pasiekė jimu tautų sąjungom.
Kanalo laivas Jau Breydel, su unija, reikalaujama tas su jis prieš darbininkus niekad
pasiūlyto ir tautų sąjungos ta
laimėjimo ir negalimumo
bado šalį. Pirmas Amerikos
Talkininkų ambasadorių ta plaukęs iš Ostend j Doverį, su tartis pripažinti neveikiančio nesivaduoja įstatymais.
rybos priimti antrojo projekto,
permainyti draugiją į vieną
šelpimo administracijos trauki ryba pėtnyčioj pranešė Vengri sidarė su norvegų tavoriniu mis ir peržengiančiomis Sherkurį patvirtinti ar atmesti pa
šuolį.
nis su 210 tonų maisto atėjo jai, kad ji į trumpą laiką turi laivu Salina. Ant pastaruojo mano ir Clayton anti-trustinius
KraSnoščekov pasitraukė
vesta dabar tautų sąjungos ple
True translation tilM with the post- Į miestą pereitą naktį, šįryt visai pasitraukti iš Burgenlan- laivo *' žuvo 11 žmonių.
iš premierystės.
v
įstatymus, kadangi tos sutartis
numui.
master at Chicago, III., Sept. 26, *21 atidaryta vagonus ir maistą do, nes kitaip ją talkininkai
as require<l by the act of Oct. 6. 1917
Breydel laivu plaukė ir gar bandančios pašalinti kompeticiSvarstymus ginčo už Vilnį
triobėsį, iš kur rvK prievarta išvarys iš ten).
RYGA, rūgs. 25. — Maskvos
siausias pasaulio smuikininkais
MASKVA, rūgs. 25. — “So
pradėjo Belgijos delegatas ir
jo išdalinimas. Taigi
Pravdoje Čitos korespondentas
Jan Kubelik. Pamatęs, kad sn
vietų
valdžia
nutarė
sugrąžin

Angliakasiai
kovos
su
arbitratorius tame ginče, Po
maistas
ta/po
algaAmerikos
praneša, kad buvęs chicagietis,
sidurimas yra neišvengti na s, jis
injuRctionu.
vilas Hymans, plačiai išdėsty ti privatiniam kapitalui visas iH'ntas į bado dlstrlktą už me
A. T. KrasnoŠčekov, premjeras
į kajutą, paėmė gelbėjamos
damas visų tų ginčų istoriją ir industrijas Rusijoje, išėmus nėšio po pasirašymui Rygos
Tolimųjų Rylų respublikos SiINDIANAPOLIS, rūgs.
kempines ir suviniojo į jas sa
BERLINAS, rūgs. 25.
kodėl juos nepavyko sutaikinti. keturias — geležinkelius, me sutarties.
vo
$125,000
Stradivarijaus —- Angliakasių konvencija, ku- berijoje, tapo delei ligos paJis pradėjo nuo pakartotino talo, audimo ir kuro šaltinius’’.
Čia, Totorių respublikos so Abendblatt gavo žinią iš Ryri jau turėjo užsibaigti, tapo iluosuotas nuo ėjimo pareigų.
rusų ir lenkų užėmimo Vil Tai pareiškė šiandie Kamenev, dinėje, badas skina savo n’ gos, kad Adolfas Joffe ir jo smuiką. Jam tiek rūpėjo jo prailginta. Delegatai vienbal
niaus ir kaip Vilnius tapo ati Maskvos sovietų viršininkas ir kas. Badaujantis vaikai maty draugai tūlą laiką atgal tapo smuiką, kad apie savęs gelbė siai įsakė viršininkams visomis Graikai užima naujas pozicijas.
jimą jis visai užmiršo.
duotas taikos sutartimi su Ru narys bolševikų kabineto.
ATHENAI, rūgs. 25. — Ofitis gatvėse, o seni žmonės nuimti nuo traukinio, ėjusio iš
prieinamomis legalinėmis prie
Pilną ėsmę naujos sovietų svirduliuoja priekyvietėje, mal Kijevo į Odessą ir tapo sušau
sija. Ginčai »tarp Lietuvos ir
monėmis kovoti prieš išdavimą cialiniai paskelbta, kad Graikų
ekonominės
politikas
išdėstė
Lenkijos už tą miestą pasiekė
daudami nors trupinių juodos dyti Ukrainos maištininku.
West Virginijos anglių kasyk spėkos, kurios pasitraukė iš
(Joffe buvo pirmu bolševiku
tautų sąjungos tarybą, kada Kamenev, kuris sakė, kad Ru duonos, kurios svaras parsidamūšio lauko palei Sakaria upę,
lų
savininkams
ių
reikalauja

ambasadorių Vokietijoje, bot iš
Vilnių prievarta užgriebė Želi- sija yra iŠvakariuose didžiau vinėja po 4,000 rublius.
mo injunetiono. Bhyo net įneš Mažojoj Azijoj, dabar pradėjo
sios reorganizacijos, kurioj di
ten
tapo
pašalintas.
Paskui
jis
Aš mačiau vieną seną žmo
ta paskelbti generalinį anglia- užėminėti defensivias pozicijas
Hymans prisiminė apie pro- delėj didžiumoj bus atsteigta gų gulint ant žemės. Jo gailia buvo pirmininku Rusijos dele Reikalaus iš jos taipjau plldy- i kasių streikų, kuris turėjo tęs apie 60 m. Į rytus nuo Eskigacijos taikos derybose su
jektą padaryti Vilniuje plebis kapitalistinė mašinerija, buvusi buvo apdengta avies kailiu.
shehr. Buvo žinių, kad grai
ti
sutartį.
Prašą
neprileisti
,
tis
,ol
>_
k
®>
byla
nebus
iš
teispanaikinta
1917
m.
revoliuci

citą ir pasiųsti į Vilniaus apy
kai mano (rauktis dar toliau
“Jis ką-tik mirė”, paaiškino Lenkais Rygoje. Jau ne pirmą
jino
atšaukta,
bet
prie
baisav
:
prie
karo.
gardą tautų sąjungos interna joj.
moteris, kuri gretimais parda sykį pranešama apie jo mirtį.
i vakarus.
i mo tokio įnešimo neprileido.
cionalinę spėką ir kaip ta«
1919
m.
gegužės
m.
buvo
pra

True traaslatio* filed with the po*t“Privatinis bankininką vi mas vinėjo iš molinio puodo kokį
Amerikos Darbo Federacijos
projektas žlugo. Paskui nuro bus sugrąžintas Rusijoje, 1x4 tai maistą. Už keliu nėdų, aik nešta, kad lenkai suėmė jį Vil maater at Chicago, 111,, Sept. 26, ’21
3 VAIKAI UŽMUŠTI.
M
r*quir*a
by
the
’
act
Oct.
6.
1917
prezidentas
Samuel
Gompers
dė, kaip Uetuviai ir Lenkai kooperatyviniais pamatais”, sa štėje,
CHICAGO. — Subatoje au
barzdaskučiai
kiq>o niuje ir sušaudė).
MASKVA, rūgs. 25. — Vi- sako, kad tokis injunetionas su tomobiliai užmušė 3 vaikus, o
bandė susitaikinti tiesioginėmis kė Kamenev. Rusijos naciona plaukus ir skuto barzdas. Bu
suose Maskvos laikraščiuose stabdytų visą unijos veikimą ir 4 vaikus sunkiai sužeidė.
derybomis, po arbitražu paties linis bankas bus atidarytas už j vimas numirėlio nė kiek ne
PRIŽADA GELBfiT
antgalviuosc apie Lenkijos ul-l =
Hymanso, kurį tam darbui nu- kelių dienų, su panašiu į Fran- kliudė prekyvietės veikimui.
BEDARBIUS.
skirč tautų sąjungos taryba ir cijos banko čarteriu. Jis bus
LONDONAS, rūgs., 23. — timatumą pabrėžiama: “Mes^
Prie upės kranto, pakraštyje
kaip derybos nepavyko. Jis už panašus į Jungt. Valstijų na miesto yra dvi pabėgėlių sto Premieras Lloyd George atsa norime taikos”.
Kari Radek ir kiti žymesnie
nepasisekimą derybų kaltino cionalinius bankus. Laisvas
vyklos. Nors padėtis Kazaniu- kydamas į pareiškimu apie be
Lenkus, kurie atsisakė priimti nansinis mainas su kitomis ša- je yra baisi, visgi ji; neišrodo darbę pas jį apsilankiusių Lon ji komunistai rašo straipsni lis,
kompromisinį projektą, sutei limis bus leistas.
tiek baisi, kaip Samaroje ir dono darbiečlų mayoru, pasa kuriuose kaip proletariatas, taip
kiant kantonines teises Vilniui,
kitose vietose žemiau palei upę. kė, kad centralinė valdžia ne ir buržuazija Europos šalyse!
‘Tš keturių pamatinių indus Tarp vaikų buvo daug dizen gali visos naštos nešti. Lokali kviečiami “sustabdyti Lenkijos
su kuo Lietuviai jau buvo sutikę. Šiuo dalyku Hymans pa- trijų, kurias valdžia palaikys, terijos ir nemažai tyfo, bet nės valdžios, fabrikantai, pre karo pienus”, kurių įkvėpėja
kuro ir aliejams šaltiniai taip cholera tapo sustabdyta, sako kybininkai, bankieriai ir orga yra Francij a.
sakė:
jau galės būti pavesti privati rusų valdininkai.
“Lietuva sutiko priimti
Rusijos atsakymas į pereito
nizuoti darbininkai turėtų ko
Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
nei eksploatacijai, valdžiai pa
siūlymą, kad Vilnius butų
panedėlio
Lenkijos
ultimatumą
operuoti
su
centraline
valdžia.
sinų pigumo laikas. Nors subatoj auksinai bu
Amerikiečiai
apžiurėjo ir
silaikant
tūlo
laipsnio
kontrojungtas prie Kauno Lietuvos,
vo urnai pakilę, vakar vėl jie nupuolė žemai.
įkūrė virtuves ir ryto vidur Jis pasirūpinsiąs apie tai, bet tapo sutartas ir tuojaus bus pa- j
su teisėmis Šveicarijos kanto
Ar dar puls žemiaus, ir
dienyj pradės išdavinėti mai- visgi pirmiau reikės atsiklau siųstas. Savo atsakyme Rusi- j
pradės eiti branMinisteris Kamenev toliau rtą. Jau turima užtektinai sti parlamento (kuris dar ne jos valdžia pareiškė, kad nors
no, bet I^enkija atmetė tokį
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
sakė, kad bolševikai yra pasi maisto, kad išmaitinus 25,000 greit susirinks).
Lenkija reikalauja iš Rusijos
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
rengę suteikti koncesijų Ame vaikų per mėnesį laiko.
Po to Hymans pridūrė:
Darbo partija išleido mani išpildyti pirmuosius tris skirs
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją.
“Lietuva nelaimėjo savo lai- rikos ir kitų šalių kapitalis
festą, kuriame sakoma, kad nius taikos sutarties, Rusija'
tams
eksploatavimui
gamtinių
Anglija
puls,
puls
ir
Europa,
avės pati savimi, nėgi Lenkija
centralinės valdžios bandymas taipjau reikalauja iš Lenki jos;
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
Rusijos
turtų,
kaip
anglįs,
me

sako Lloyd George.
neatgavo savo nepriklausomy
sukrauti visą bedarbės naštą išpildyti penktą skirsnį, sulig;
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
LONDONAS, nigs. 23.
bės savo pačios pastangomis, džiai ir aliejus. Jie taipgi yra
ant lokalinių valdžių yra ne kurio abi valstybės bendrai
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
pasirengę
derėtis
apie
atlvginil*remieras Lloyd George atsa atsakančia politika, kadangi be gvarantuoja gerbti viena kitos
bet pagelba talkininkų, kurie
sieta Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
reikalauja iš abiejų pusių tai mų klausimą su tais svetimša kydamas į pasveikinimą nuo darbės klausimas yra. naciona suverenitetą ir sutaria'nesimaiduoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
liais,
kurių
turtas
buvo
kon

Dingvvall
miesto
tarybos,
pasa

kesnio nusistatymo ir pasieki
linis klausimas ir tik visa ša šyti į vidurinius reikalus, re-,
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
fiskuotas
1917
m.
kė, kad jis nemano, jog ku lis jį gali rišti. Vienatine išei miant organizacijas, kurios ka- |
mo taikaus susitarimo’*.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Naujoji sovietų politika, aiš riam kitam Anglijos diploma tim yra suradimas naudingų liauja prieš kurią nors tų val
Visas susirinkimas, išėmus
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
Lenkijos ir Pabaltijos šalių at kino Kamenev, reiškia tai, kad tui teko toks sunkus darbas, darbų ir atgaivinimas pramo džių.
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
stovus, plojo šitam Hymanso valdžia pasilaiko savp nuosa kaip jam. Bet palyginus su pe nes, bet pramonės negalima at
Trįs skirsniai, ant kurių yra t
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
vybėje žemę ir triobCsaus ir reitais metais, padėtis visgi ge gaivinti vien kapojimu algų, paremtas Lenkijos ultimatu-,
pareiškimui.
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Lietuvos atstovas Milosz pa persamdo nuosavybes privati rėja. Tečiaus jis prašo dirbti nes tada perkamoji vertė na mas, parėdo sugrąžinimą ge- į
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
nėms
firmoms
tuo
pačiu
bil

visus
išvien,
nes
tik
tuo
gali

reiškė susirinkimui kad negamie sumažėja.
ležinkelių medžiagos, sudarymą j
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
du kaip ir paprastas savinin ma pagelbėti pasauliui. Jeigu
Smarkios riaušės buvo Aber- bendros Riusijos-Ulkrainos^Lensuomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
/ - '■■■■—............ .......................
ji, Anglija pultų, tai jis neži deen, Škotijoj, kur bedarbiai kijos komisijos Lenkų evakavikas.
Skyrių.
“Socialdemokratas”
<rVisi suvaržymai privatinio, nąs kas tada pagelbėtų Euro buvo apipuolę miesto salę, rei mui iš Ukrainos ir Rusijos už
Musų draugų savaitinis laikraštis komercinio ir industrinio vei- pai, nes Anglija yra stipriau kalaudami iš tarybos maisto ir mokėjimu Lenkijai 30,000,000
iš Kauno. Skaitykit visi.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
I kimo bus tuojaus nuimti”, sa- sia, saugiausia ir ištikimiausia pagelbos. Policija užpuolė be rublių auksu.
į
Gaunamas Naujienose.
I ke Kamenev. *Mes supranta šalis ir nebutij kam užimti jds darbius ir tik su dideliu va'FAtsakymas sako, kad nepa-.
1739 So. Halsted St.,
Chicago, m.
Kaina 5c
me dabar, kad pasirodė nega- vietą.
darius susitarimo iki spalių 1)
gu juos išsklaidė.

I Vengrija turi didelę armiją. Socialistą laimėjimas
Švedijoje didėja.

Rusija gražina industrijas
privatiniam kapitalui

Kėsinasi išardyti
angliakasiu uniją.

Rusų - Lenkų ginčas

Kėsinasi išardyti angliakasių uniją

Tautą sąjungos susirin
kimas svarsto Vilniaus
klausimą.

Rusija grąžina industrijas
privatiniam kapitalui.

Amerikiety maistas
Kazaniuje.

11 žuvo ant laivo.

Joffe užmuštas?

Rusija jau prirengusi
atsakymą Lenkijai.

Auksinai Vėl
Atpigo

NADJIENDS, Clifaųro, III
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muitų sieną
NAUJIENOS
Tai yra, kaip matome, la
The Lithuanian Daily News
bai stambios koncesijos len
Published Daily except Šunday by kams. Vienok jiems ir to ne
the Lithuanian Newg Pub. Co., Ine.
gana. Jie stato tokius reika
Editor P. Grigaitis.
lavimus, kad, išpildžius
1739 SO. HALSTED ST. juos, Lietuva jau nebebūtų
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tiliuoti juos, o reikia saiulės švie
Fabionas ir Mickiewicz
Patyręs Jonukas.
(Tęsiny®)
Prasidėjo visuomeninis juod- są įleisti per atdarus langus.
vedėjai
veidžių gyvenimas. Tvėrėsi per Išvintiiiavimas tik orą permaino Mokytojas: -^-Įsidomėkite, vai Buvf A. Patratia ir S. L Fablonas
Ameriką surado krikščionys. ša 1 pi n 6s ir apdraudos kompani — nuodingi gazai išeina, o dau kai, kad bitis vieną kartą tegi- Siuntimas pinigų, laivaPirmieji kolonistai didžiumoj jos. Juodveidžių parapijos pra giau oksigeno įeina. Negalima liau
kertės, pašportai ir tt
NOTA RIJIMAS
buvo geri krikščionys. Tie euro- dėta priimti į baltveidžių bažny sakyt, kad ir kiti saulės spin Jonukas:—O ar vieno
karto
Kcal Katate, Paskolos,
iečiai, kurie atvyko Amerikon čias. Baltveidžių namų durys at duliai neužmuša tūlų bakterijų dar nepakanka?
Inanrinai ir tt.
809
W.
85th
St, Kamp. Halstad m.
vėliau, taipgi nebuvo pagonys. sidarė inteligtnteim juodvei- arba nesulaiko jų augimą, bet
Tel.: Boulevard 611.
Ir ve šitie krikščionys, išpažin džiam. Tūlas John Chavis, juod- jie turi veikti ilgą laiką, kuo
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Kiti laikai.
Vak.i
Utar.
Ket. ir Sub. iki 9 rak.
tojai mokslo žmogaus, kuris pas veidis, North Carolina valstijo, met ultra-fioletieji spinduliai
$8.00 per year in Canada.
Nad.i
Ųd 8 po pietą.
.
kelbė (bent krikščionių nuo įsteigė mokyklą moMnti baltvei užduotį atlieka greitai. Patyri —Paskutinėj musų kelionėj
$7.00 per year outside of Chicago.
Kiek
šiandie
galima
spręs$8.00 per year in Chicago.
vandenynu, mums teko susidurt
ti, Tautų Sąjunga nerems mone) tiesą, jog žmogus žmogui džių vaikus. Mokykla buvo skai mai rodo*, kaid stikle uždarytos su vilnimis keturiadešimts pėdų
3c. per copy.
ynai brolis — ve šitie žmonės toma viena pavyzdingiausių.
bakterijos, kurios laikomos sau
JOHN KUCHINSKAS
Entered as Second Class Matter tokių didelių Lenkijos apeti “pamėgo” vergiją. Vieni jų gau
augštumo!
—
papasakojo
vienas
lės
šviesoj,
negreit
miršta,
gi
March 17th, 1914, at the Post Office
LIETUVIS ADVOKATAS
Bet štai dojykai vėl ėmė keis
jaunas jurininkas.
of Chicago, Ill„ under the aot of tų. Francija gal jai pritar dė vergus Afrikoj,
kiti pirko
jas
paskleidus
tiesiai
prieš
22nd St, kerti Leavitt St.
March 2nd, 1879.
—Eik jau eik! — atšovė vie 2201 W.
tų, kadangi Lenkija yra jos juos Amerikoj. Kodėl šitie geri tis. Dalykas tame, kad antroji saulės šviesą, jų gyvenimas ne
Telephone Canal 2552.
pusė aštuoniolikto ir pradžia de
nas senas jurininkas: — aš ke Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
Naujienos eina kasdien, išskiriant įrankis; bet Anglija ir Ita krikščionys mindė kojomis savo
ilgas.
Aišku,
ka<j
langus
reikia
vyniolikto šnWlmečių Europoj
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
7 iki 9 vakare.
turiasdešimta metų išvažinėjau
mokytojo
įsakymus?
atidarinėti
ne
tik
oi
o
įleidimui,
lija
visai
negeidžia,
kad
Len

drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
pasižymėjo teknikiniais išradi
Veda visokias bylas, visuose
jūrėmis, ir niekados tokių augš111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
kija perdaug įsigalėtų, sus Amerikos kolonistai atėmė mais. Tų išradimų tarpe buvo o ir ultra-fioletųjų spindulių tų vilnių neregėjau.
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visekius Dokumen
Užsimokėjimo Kaina:
tiprindama tuo Francijos žemes iš indijonų. žemės, ir vienas, kuris, kaip dabar visi įleidimui į namus.
tus,
perkant arba parduodant, Lo
—
Visoj
nenuostabu,
—
ra

Chicagoje — paštu:
Dr. A. Montvidas.
puikios
žemės,
jie
turėjo
užtek

tus,
Namus, Farmas ir Biznius.
pripažįsta,
ilgam
laikui
nulėmė
įtaką
rytų
Europoje.
Metams .... -..... . .............. .
$8.00
miai atsakė jaunasis jurininkas: Skolina
Pinigus ant piimo morgePusei metų .... . ......... . ..... .
4.50
tinai. Stokavo betgi darbininkų. Amerikos juodveidžių vergų li
čiaus
ant
lengvų išlygų.
—
seniau
juk
niekas
taip
augštai
2.25
Trims mėnesiams ..............
Taigi
vargiai
gali
būti
Vieno
dalyko
europiečiams
ne

kimą. Tai buvo išradimas vadi
1.75
Dviem mėnesiams ............ .
nekilo, kaip dabar.
1.00 abejonės, kad Tautų Sąjun pavyko atsiekti Amerikoj: pri namos “cotton gin” — mašinos Lietuvos Moksleivijos
Vienam mėnesiui ...... . ........
F-*"“-» —Trr ■ I l
pratinti
indijonus
dirbti,
įkinky

htskirimui,
nupešiojimui
medvil

Chicagoje — per nešiotojus:
ga balsuos už Hymans’o pro
Tel. Randolph 2898
Balsas
Viena kopija __ _________
ti
indijonus
plugan.
nės nuo grudų, prie kurių ji yra
jektą ir tuo budu nuspręs
Savaitei ................................
A. A. SLAKIS ,
prikibus.
Kauno
Socialdemokrate
(nr.
O
doirbo
buvo
daug.
Reikėjo
Mėnesiui . ............ . ..............
ADVOKATAS
atiduoti Vilnių Lietuvai tąja
Ir
štai
to
išradimo
pasekmės:
38) randame šitokį atsišaukimą:
Ofisas vidurnrdestyji
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, sąlyga, kad Vilniaus srytis kirsti girias, statyti trįpbas, va
paštu:
ASSOCIATION BLDG.
lyti laukus. Atkeliavimas Ame 1781 metuose Anglija suvarto
Metams
....... -..... -..... -...... $7.00 butų padaryta autonominiu
19 So. La Šalie St.
“I Lietuvos Organizuotąją
rikon anais laikais buvo ytjn jo 13,000 pundų medvilnės, (ši
Pusei metų ....................
4.00
Valandos: 9 ryto iki 6 po pieta
Trims mėnesiams ..................... 2.00 kantonu.
Socialistinę Visuomenę!
sunkus žygis, žmogus, pasiekęs tie pundai šiandien sveria po 400
Panedėliais iki 8 vakare.
Dviem mėnesiams . ..............
1.50
Namą Tai.: Hyda Park 8896
Vienam mėnesiui .......................... 75
Bet po to dar paliks klau Ameriką anuomet, nebuvo žmo svarų kiekvienas. Angliškai jie “Gyvendami vienam iš di
11
—
'■■■'
gus, kuris duotų save įkinkyti vadinama “balęs”); 1820 m.
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
simas santykių tarp Lietu plugan. Priešingai, jis buvo to Anglija suvaitojo 572,000 pun džiausiųjų Vakarų Europos su Bjaurus kojų kvapas paeina
(Atpiginta)
nuo odos ligų, kurios vadinamos
Metams .... —......... -_ —...... $8.00 vos ir Lenkijos.
Kaip į jį kio pat tipo, ktūp ir atkeliavu dų ; 1816 m. — 3,366,000.
V. W. RUTKAUSKAS
yra hyperidrosis ir bromoidrokuriu
—
Berline
—
ir
tokiu
bu

Pusei metų ................................ 4.50
sis.
Naujai išrastas vaistas
Advokatas
Ačiū išradimui mašinos at- du galėję gerai prisižiūrėti di
Trims mėnesiams .................... 2.25 žiuri Tautų Sąjunga, mums, sieji pirm jo kolonistai. Jis pats
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,
19 So. La Šalie St. Room 824
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to
Tel. Central 6890
Pinigus reikia siųsti pašto Money deja, iki šiol beveik nieko taikėsi pakinkyti ką nors kitą. skirimui medvilnės nuo jos gru desniųjų pasaulio valstybių kul
nesmagumo
kurį
kenčia
visuo

▼ak.:
812
W. 33rd St, Cb.case
Orderiu, kartu su užsakymu.
nežinoma. Priimdama Lie Šitokiom aplinkybėm susidėjus, dų, tapo išrasta pigi medega au tūriniam bujojimui, mes užsieny
met dėl smirdančių kojų, o ypač
Tel. Yards 4681.
būna žmonyse, kompanijoj
tuvą, kaipo savo narį, Tau staiga surasta šaltinis darbo diniam. Todėl medvilnės suvar studijuojančioji Lietuvos socia kada
svetur
ar namie. Kojų šutimas
listinė studentija gauname įsispėkos: Afrikos juodveidziai. tojimas taip smarkiai pakilo.
ir
smarvė
pranyksta nuo Kojolo
tų Sąjunga tuo patim pripa Juk tai buvo auksas, ypač Pie .Laikę minėto viso periodo pie tikrinimo, kad tik esant laisvom
S. W. BANES
po trijų ar keturių kartų varto
ADVOKATAS
jimo.
Kojol ą reikia vartoti
žino jai suverenitetą (nepri tuose, kur rados plačios tabako tinė Jungt. Valstijų dalis buvo, vidaus politinėm sąlygdm, žmo
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
taip: į kvortą vandens reikia
1311 Rector Building
klausomybę) ; todėl išrodo, ir ryžių plantacijos, reikalavu galima sakyt, vienintėlė medvil niškai tvarkai, šalis gali pasiek pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
79
VVest
Monroe Street, Chicago.
ir tam vandenyj su kojolu mir
Phone Central 2560
Po visų prieštaraujančių jogei ji nereikalaus, kad Lie sios paprasto, arba kaip Ameri nės auginimo vieta. Ištikro, ti kultūringo savistovios valsty kyti kojas kokią 10 minučių. —
Rez. 3214 S. Halsted St.
Vieno buteliuko kojolo užtenka
viena kitai žinių apie Lietu tuva sudarytų uniją su Len kos “hoboes” sako: “mulų” dar- 1820 metuose Jungt. Valstijose bės laipsnio.
Yards
1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
išgydymui nors ir blogiausių
išauginta
650,000
pundų;
1850
?o.
Na,
kaip
čia
prižadai
dan

“
Bet
pažvelgę
į
savo
gimtąjį
kojų. Buteliuko kaina $1.00.
vos ir Lenkijos ginčą delei kija.
gaus karalystės galėjo išlaikyti metuose — 2,500,000 pundų, kraštą mes turipie su skausmu
Tel. Haymąrket 8669
Vilniaus, pagalios paaiškėjo,
konkurenciją $u aukso žybėji- 1860 m. — 4,000,000 pundų me širdyje konstantuoti visiškai at
JOSEPH W. GRIGAL
kad Tautų Sąjungos susirin
mu šiame pasaulyje?
dvilnės.
bulas tendencijas.
Lietuvis Advokatas
Kambaris
306, Home Bank Bldg.
Iš
syk,
t.
y.
pradžioj
vergų
(Bus
daugiau)
kimui bepaliko tiktai priim
“Musų gimtajam krašte žo
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
padėtis ne daug kuo skirėsi, ar
džio, spaudos, susirinkimų, min
ti ar atmesti Hymans’o pa
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.
ba visai nesiskyrė nuo darbinin
ties priespauda priemonių žiau
išgydo kojas
taisytąjį projektą, kuriam
kų baltveidžių. Į juodveidžius
rumu lenkia carizmo laikus. Pri
nuo šutinio
vienbalsiai pritarė Sąjungos
Phone Boulevard 6301
ankstyvesniuose laikuose Žiūrė
eita net iki to, kad vien už idė
ISsirašyk
Kojolo
buteliuką,
Taryba.
ANTANAS GREDUŠKA
Gydymąsi saulės spinduliais. jinį įsitikinimų- žmogui atima
Rusijos bolševikai daro ta labiau kaipo į darbo spėką;
General ia
šiandien, vartodamas čia
ma gyvybė. Juk tai panai u į vi
Hymans’as siūlo sudaryti naują stambų žngsnį linkui odos skirtumas nesiskaitė žmo
Kontraktorius ir
pridėta kuponą.
Kadangi ult’ra-fioletieji spin
iš Vilniaus Lietuvos kantoną kapitalizmo sistemos atgai gaus žemesnio stovio ypatybės duliai nudažo odą ir padaro joje duramžio laikus, juk tai prime
budavotojas.
—vergo ypatybės. Nemažai, rei
na istorijos peikiamuosius inkvi
Bingol Chem. Co.
Budavojame ir taisome.
(kantonas yra panašus daly vinimo. Jie nutarė grąžinti kia pripažinti, kenkė vergijos, niperemiją ir kitiems spindu zicijos laikus, šioj, žmonijos lais
2816 S. Michigan Avė.
1401 W. 47th St, Chicago.
kas, kaip steitas Jungtinėse privatiniam kapitalui visas kaipo pripažintos institucijos įsi liams , kurie smenga giliai į kū vėjimo eroj, prieš tą šlykštų
Chicago, III.
Amerikos Valtijose). Sako industrijas Ruijoje, išski gyvenimui Amerikoj, ir krikščio ną, užtveria kelią, tad kį'la klau- žmogaus laisvių mindžiojimą,
Čia prisiunčiu $1.00 už kurį
atsiųskite
man Kojolo buteliuką
ma, kad ir lietuvių, ir lenkų riant keturias: geležinkelius nybė. Pabaigoj šešiolikto ir• simas: kaip išvengti ultra-fio- prieš mirties bausmių vykinigydyti kojoms nuo šutinio.
(Not Ino.)
delegacijos atmetusios tą pa ir metalo, audimo ir maisto pradžioj septyniolikto šimtmečių letųjų spindulių ir leisti kūną mą politiniem, visa Lietuvos
Adresas ......................................
L. DAMBROWSKIS
siūlymą, bet lietuviai sutikę šaltinius. Vienok ir iš šitų abelna nuomonė buvo tai, kad veikti kitiems spinduliams ? čia sveikoji visuomenė turėtų pro
savininkas
krikštas suteikia juodveidžiui kalbu ne apie priemoninius įran testuoti.
1711 -W. 47th St
duoti Vilniaus sryčiai kultū keturių industrijos šakų, ku laisvę. Tik laikui bėgant nuri kius kūną švitinti ir kaitinti, o “Ištikrųjų, juk reikia pripa
Tel.: Yards 413
rinę ir administratyvę auto rias bolševikai ketina palik mo vergų savininkų sąžinė, ir apie saules šviesą, nors ir prie- žinti, kad amžini visuresantieji
Tarpe Hermitage ir Paulina.
nomiją — o tai reiškia be ti valdžios rankose, kuras ir 1667 m. Virginijoj tapo išleis moniniai įrankiai reikalauja to caro stoviai, daugėjanti “tauti
Suvedame d ratus
ir sudedamo fixtu
veik tą patį, ką “autonomi aliejus gal bus taip pat ati tas įstatymas, kuris pareiškė, kio klausimo atsakymo, vienok nė šniperijai,” šompolai, daužires i 6 kambarių
namą
už $69.00.
nis kantonas” Hymans’o duoti privatinei eksploataci- kad krikšta»s nesuteikia laisvės juos vartojantieji žino, kajp pa nai, idėjiniais prikimšti kalėj iI• •
žmogui, esančiam keno- nors sielgti. Tečiaus ir saulės šviesa nai, ir tt. teršia ir juodina gim
kreipkitės
p\s
projekte.
jai.
mus
arba
telefo; ir kad geras švitinant kūną, ultra- fioletųjų tąją šalį, kenksrtiingai atsiliepia
nuokite, o mes su
Lenkai-gi nesitenkina au Šitokį pareiškimą padarė priklausomybėj
ADVOKATAS
krikščionis gali ramia sąžine tu spindulių galima lengvai išveng musų darbo tėvynės laisvėjimą.
teiksime apkainatonomijos suteikimuVilniaus dvejetas dienų atgal Mask rėti vergus — taipgi krikščio ti. Jie nepereina per stiklą, ka Toki laikai musų išsiliuosavimo DUODA TEISIŲ PATARIMUS
vimą. Darbą vi
suomet
gvaran
sryčiai; jie, matoma, nori vos sovieto pirmininkas Ka- nius.
da kiti spinduliai eina per jį. istorijoj bus juodai žymėti.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
tuoj ame.
Panedčlį, Seredoj ir Petnyturėti Vilnių po savo kontro menev vienam Amerikos ko Vergų darbas niekuomet ne Yra įrengiami namai su stiklo “Turėdami visą šitą omenyje,
Taipgi, laikome
adresu
čioj
ofise
šiuo
,
,
elektr.
įrankių
sienom
arba
sienom
ir
lubom,
buvo
prasiplatinęs
šiaurinėj
da

mes • socialistinė studentija iš
le. Todėl lenkų delegacija respondentui.
krautuvę
ir
taisome
viską
namieja
bartinių Jungt. Valstijų dalyj, kurie vadinami solarium. Tai. Lietuvos, susispietę į Lietuvos 2816 So. Michigan avė. Musų kainos prieinamos.
Genevoje gavo instrukciją iš
Telef. Victory 9082
yra tam tikros ligonines arba
savo valdžios priešintis Hy Jisai pasakė jam taip pat, kur ūkis buvo smulkus. Pietuo priedais prie tūlų ligoninių. Jose Socialistų Studentų Draugiją
se, ryžių ir tabako, o vėliau me
Berline 1921 m. liepos 21 d. vi
mans’o pataisytam projek-. jogei privatiniai bankai Ru dvilnės plantacijos buvo vergijos pacientai išrėdoma arba nuiė- suotiname susirinkime nutarėme
sijoje bus atsteigti: visi pri lizdas. Vergų padėtis net Pie doma tik ta dalis, kuri turi bū
tui.
pakelti savo' balsą į Lietuvos or 10 METŲ ŠITAM BIZNY
vatinio
veikimo
suvaržymai
Ji nori, be to, da ir kito
tuose buvo dviejų rųšių. Juod- ti švitinama. Saulės spindu ganizuotąją socialistinę visuo
3323-25 S. Halsted St.
dalyko, būtent: kad Lietu-1 komercijos ir industrijos veidžiaj tarnai prie namų — liai kaitina kūną ir smenga į jį, menę, kad kiek galint daugiau
Užlaikytoje^ gerų
va susijungtų su Lenkija srytyse bus nuo šio laiko miestuose ir ant farmų — tu vienok oda nenudega. Norint butų bendrinamas! didesnei ak
3331 SOUTH
ekonominiais, kariniais ir prašalinti. Sovietų valdžia, rėjo nepakenčiamą gyvenimą. spindulius modifikuoti ir ultra- cijai prieš “krikščionių-demok P ffl
fioletųjų
išvengt,
galimu
vartot
ratų” ir jų sėbrų vartojamąjį te a
halsted st.
esą, ne tiktai sutinka duoti Kitokia tečiaus likimas buvo tų
diplomatiniais ryšiais.
Phone
Yards 6894
vergų, kurie dirbo gengvėmis zerkolus. Padarymui saulės spin rorą, keliant protestą,
reika
Amerikos
ir
Europos
kapiLietuva, iš savo pusės, sten
laukuose po priežiūra perdėti- dulių stipresniais vartojami yra laujant ir darant pastangų:
PINIGŲ SIUNTIMAS,
[
talistams
koncesijų
bizniui
giasi išsisukti nuo unijos su
nių. čia botagas, lazdos ir bizū kondensuoti stiklai. Išblyškimai
“1) kad butų panaikinta mir PASPORTAI, LAIVAKORTĖS čystai balty zasų plunksnų
Perkame ir parduodame namus ir
svaras .......................... 79c
(anemijos) ir kūno susmukimas ties bausmės vartojimas;
lenkais; bet ji daro gana vesti Rusijoje, o ir neatsisa nai laisvai raižė jų nugaras.
farmas. Perkame ir parduodame
stambių nusileidimų ir ši ko duoti atlyginimą už tą I pabaigą septyniolikto ir pra (atonija) gydomi gana sėkmin “2) kad butų nuimtas karo pirmus ir antrus mogečius. Duo* Prima čystai baltų žąsų
dame paskolas ant namų. Padaro
stovis;
tame klausime. Savo kontr- užsienio kapitalistų turtą, džioj aštuoniolikto šimtmečio iš gai namie saulės spinduliais.
me visokius dokumentus. Teisin
plunksnų svaras ............... 98c
Čia
nėra
vietos
išaiškinimui,
rodė,
kad
juodveidžių
vergija
“
3)
kad
butų
panaikinta
žval

gas,
greitas
ir
geras
patarnavimas
...... ,
u
projekte Lietuvos delegacija kuris buvo sukonfiskuotas. Amerikoj išnyks. Mat ji pasida kaip Į kūną smenganti spinduliai
gybos ir panašių įstaigų sauva Ofiso'valandos: Nuo 8 ryto iki Rinktos baltų žąsų plunks
atsisako turėti bendrą su
Toki Kamenevo pareiški rė* mažai pelningai arba ir visai veikia jame, kad turėjus naudą le;
9 vakaro. Panedėliais, Seredotnis
nos maišytos su pūkais $1.39
ir
Pėtnyčiomis
iki
6
vakaro.
Nelenkais sprendžiamąjį užsie mai reiškia nei daugiaus nei nepelninga. Kodėl?
iš jų. Saulės spindulių mecha “4) kad netrukdomai galėtų dėliomis iki 2 valandai po pietų. Čysti žasiniai pūkai ....... $1.98
nio politikus organą: ji siū mažiaus, kaip visišką Rusi Geriausia ir blogiausia priei niškas veikimas į kūną yra veikti darbininkų ir jaunimo po
Sampeliuti ant pareikalavimo.
menkas,
elektrolizinis
(cheniinama
žemė
buvo
išnaudota,
iš

litinės ir ekonominės organiza
lo vietoje to periodines abie jos bolševikų kapitalizaciją
jų šalių užsienių reikalų mi- (pasidavimą) privatinio ka semta. Išskyrus South Qi(roliną nis arba medžiagas skirstantis cijos;
Dlt A. MONTVID
ir Georgią valstijas, vergų dar bei jas mainantis) veikimas irgi
“5) kad visi valdžios agentai
Lietavia
Gydytojas ir Chirargaa
Phone Boulevard 491
nisterių konferencijas ir įs pitalo sistemai.
25
East
Washington
St.
bas nebeapsimokėjo. Amerikos nedidelis, išėmus uitra-fioletuo- už neleistinus prasižengimus ir
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
ASHLAND JEWELRY
teigimą “darbo sekretorijavisuomenė konstitucijos, priė sius spindulius. Ir therminis (ši sauvaliavimus butų traukiami
Telephone Central 8862
MUSIC STORE
to” (? “N.” Red.) politikos|
1824 Wabansia Ava.
veikimas yra žymus. atsakomybėn ir baudžiami.
mimo laiku buvo tuos nuomonės, luma)
Juodoji knyga.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Deimantai,
kad vergijos likimas jau nulem Kur hiperemijos (kraujo per “6) ir svarbiausia, kad butų
ryšiams palaikyti.
Rezidencijos tel. Kedzie 7716
Laikrodžiai,
Lietuvos delegacija, to- Kaip žydų korespondencijos tas. Konvencijos delegatai, iš viršis kūno dalyj) padarymas faktinai įvykintos visos pilieti
Auksybė, Coliaus, sutinka padaryti su Biuras Londone praneša, Uk- skyrus Georgia ir South Caro- yra naudingas, ten jie turėtų nės žmogaus laisvės, kaip tai žo
Telephone
Boulevard
5052
lumbijos
Grafobūt
vartojami,
nes
jie
daug
pi

linos
delegatus,
buvo
p-aisiryžę
džio,
spaudos,
susirinkimų
ir
tt.
lenkais militarę apsigynimo rainos žydų sąjunga Angluose
nolas
ir
lietuviš

atsieina, negu priemoni- “Lietuvos Socialistų Studentų
;
Dr.
A.
Juozaitis
ruošia spaudai juodąją knygą, paiiuosuoti juodveidžius. Šiaurėj giau
ki naujausi re
konvenciją prieš bendrus kurioje bus patalpinti Deniki- tapo išleista eilė paliuosavimo jnis švitinimas.
kordai.
Draugija Berline.”
DENTISTAS
Valandos:
nuo
9
iki
9
vai.
vaka

priešus ir sutinka padaryti no viešpatavimo laiku papildy įstatynių: Vermontt — 1779 m., Kadangi nuo ultra-fiolctųjų,
4537 S. Ashland
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
ekonominę sutartį su len ti ekscesai.
Massachusetts - - 11780, New <o ne nuo kitų spindulių žūva SKAITYKIT IR PLATINKIT
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimo.
Av., Chicago, 111.
8961
So.
Halsted
SU
Chicago,
III
Hamshire — 1783, Connecticut bakterijos, tad norint jas sunai“N*A U J I E N O S”
kais, bet atsisako panaikint

Juodveidziai Amerikoj

JUOKAI

Europaan American Bureau

Kojy šutimas
yra liga

Vilniaus klausimas
baigiamas rišti.

Grąžini
industrijas
kapitalistams

Kojol

SVEIKATOS DALYKAI.

New Peoples Electric Co

Kl. Jurgelonis

M. J. KIRAS

8EGKS DEPT. STORE

PLUNKSNŲ
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Pašvitinio kuopą vėl atgijo, š. X
m. rugp. 15 dieną įvyko pirmar
Rugpiučio 28 d. Telšiuose sai po ilgos pertraukos susirin
Diugo &ajdje įvyko T«lšių-Ma- kimas. Nutarta imtis visų prie
monių išplėtimui organizacijos
i žeikių-Kretingos apskričių žem
ir Šaukti apylinkės konferenciją.
dirbių suvažiavimo* Dalyvavo
Iš Vilniaus
200 narių ir 80 svečių. Suvažia
vime apsilankė prof. Voldema
Vilniaus žydai (d-ras Vigodsras ir Smetona. Išnešta rezo
kis ir miesto tarybos nariai)
liucija: reikalauti
sutvarkyt
paskelbė lenkų spaudoj raštą,
kraštą ir užmegsti politinių san
jog jie nedalyvausią miesto ta tykių su Vakarų valstybėmis
prigulinti* permainai
rybos ir apskričių seimelių suva
ginančiomis Lietuvos nepriklau
žiavime ,kuris imsis politikos
1,000 Markių $9.95
somybę; Steigiamajam Seimui
dabu ir skirs Krašto tarybą.
5,000 Markių $49.50
to nepadarius ,gręsiąs pavojus,
10,000 Markių $98.00
Galima laukt, kad lenkai pa bet reikia turėti vilties, kad grei
šauks Krašto tarybon žydus iš tu laiku Seimas sušauks parla Ąnt didesnių sumų duodame spe“Der Najer Morgen” ir gudus I mentą. (L-va).
ciališkai žema* kaina*. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon į trumpiausi
iš “Jednošč”, bet tatai nepadėsi
laikų. Atsišaukite ypatiškai arba
tarybos autentingumui.
Tryškių socialdemokratų kuo laišku i
Prierašas: “Der Najar Mor pa, susitvėrusi prieš savivaldy
gen” leidžiamas iŠ Galicijos par bių rinkimus, labai energingai
gabento. žydo Kronenbergo, Len ėmėsi darbo. Ji pravedė į vals
kų agento, kuris šalininkų Lie čiaus tarybą 9 savo kandidatus
tuvos tarpe neturi. “Jednošč” (krikščionys tik 2 praėjo); ji iš
160 N. Wells Street,
—žinomo avanturininko gudo platino į 20 ekz. “Socialdemo
CHICAGO, ILL.
krato” ir išviso labai pasekmin
Aleksiuko organas.
gai veda kovą su krikščioniais- Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
vai. vakaro. Nedaliomis iki
demokratais ir pavasarininkais.
PANEVĖŽYS.

Kas Dedasi
Lietuvoj

aku«erka

TELSIAL

Kursas Markiy (Auksiny) Šiandien

RUSSIAN-AMERICAN
BDREAD,
Imai vai. po piet

Panevėžyj prieš karą buvo 14
gydytojų, dabar yra 16. Mies
teliuose gydytojai tėra tik Šedu
voj ir Kupiškyj. Veterinarijos
gydytojas visam apskrityj tik 1.
— Miesto taryba nutarė, su
sitarus su apskričiu, prašyti
Sveikatos Departamentą, kad jis

Pirmiau negu pirksi pran

įkurtu Panevėžyj Apygardos li
goninę dabar į Panevėžio ligoni

rib

nę atvažiuoja gydytis ir iš gre
timų apskričių. Miestas, kuriant
Apygardos ligoninę, kiek galėda
ma, prisidės medžiaginiai. Mies
tui už venerikų gydymą tenka
mokėti 40,000 auks., bet, kadangi
venerikai yra viso krašto nelai
mė, Taryba nutarė, prašyti
Sveikatos Departamentą, kad jis
duotų lėšas venerikų gydymui.
— Staniunų dvaro savinin
kas Kaizerlingas Sporto Sąjun
gai “Sveikata” dovanojo prie Pa
nevėžio 1 dešimtinę žemės.

veidui mosti

Vartok Lifebuoy
VIENĄ SAVAITĘ
Ir žiūrėk veidrodin ką jis
pasakys.

Mrs. A. Michniewi<3T

Pinigai Vilniun ir
Lenku Užimton
Lietuvon

8101 S. Halsted St., kampas 31os gat.
•Ofiso Tol.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
Baigusi Aire•erfjo* kologi
jų; ilgai prak
tikavus! Penn
■ilvanljos hos
pltaliss. Pa
sekmingai pa
tarnauja pri*
gimdymo. Due
d* rodę viso
iriose
Ilgose
moterim* ir
merginom*.

Noujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
siunčia ir pristato
pinigus jau ir į
Vilnių ir į visą
Len k y užimtą
Lietuvą. Taipgi iš=
mokami pinigai
Latvijoj.

EŽERYNAI.

“Amerikono” nelaimė. Pas
grįžusį iš Amerikos pilietį Joną
Juršų (Degučių valsčiaus, Girsiu
kaimo) užsidegė kamine (kros
ny) suodžiai ir sudegė daugiau,
kaip keturi tūkstančiai dolerių ir
kelios dešimtys tūkstančių ost-.
markių. Doleriai ir markės bu
vo sudėti bonkoje ir laikomi ka
mine. Namai nesudegė. Sudegu
sių pinigų verte, to laiko kursu
daugiau, kaip 400,000.

4649 S. Ashland Avė.
Kampa* 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 piety.

kenti galvos skaudėjimų,
skaitant raidės susilieja,
iš raidės darosi dv5.
turi uždegimą akių,
skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akiniu.

z

DR. M.T.STRIKūnS
Lietuvy* Gydytojas ir Chirnrgu
1610

tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliotais nuo 9 r. iki 12 pietų.

Plunksnos

žemą kainą.
Tik-ką — atspausdinom
“direct from factory”.
Bargeno knygą, naujų
sanitarių plunksnų lovoms
paduškom'8
ir
palaidų
plunksnų, parduodame ava
rai*. Jei nori geriausių
plunksnų, prisiųskite atvi
rutę reikalaudami pinigų
taupymo knygelės ir sampelių; viską
išsiųsime veltui. Rašyk šiądien.
American Feather & Piilows Co.
Desk F—15
Nashviile, Tenn.
""7"— . .......... .. .. -..... .......

■■■

. 5 October
...... 19 October

DR. CHARLES SEGAL

. ,.A

H

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4720 So. Ashland Avė, 2 labo*
Chicago, Illinois.

DR. M. STUPNICKI

Specialistas džiovos

8107 So. Morgan St,
Chicago, III.
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakaro.
Telophono Van Buren 294
Re*. 1139 Independence Blvd. Chicagv

Pranešimas

Telophono Yards 1532

DR. J. KULIS

IMIIIIBIfllinilUl

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.

Domai North Sidiečių
Tel.i Yarda 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS

Gera sveikata,/rpiikia ilgą
S^venimą. Prasty danty*, reiša vidurių
kimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per
degintą pilvo. Gvarantnojanue,
kad galėsi kramtyt kiečlausį
maistą su musų uždėtomis
“platės**.
SPECIALISTAI
Plate* ir Bridge*

........ .

a

ir nerišliom*.

r I.: I ivd. 9660

i V

Lietuvis Akių Specialistas

8288 So. Halsted St, Chicago.
Valandos! 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas

ir

Chirurgu

8801 So. Morgan Street,
Chicago, UI

DENTISTAS
1821 So. Halsted St, Chicago. HL
kampa* 18th St.

Telefonas i Boulevard 7042
Telefonas Pulliuan 856'1

DR. W. F. KALISZ

DR. C. L VE2ELIS

Specialuma*: Moterų ligos ir Chirargija.
CHICAGO.

1145 MILWAUKKE AVB.
'
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Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
30—4:30 P. M.
: Canal 464

Lietuvi* Dentirta*

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy* Dentistae
10801 So. Michigaa Avn Roaeland.

4712 Soath Ashland Avė, '

arti 47-tos gaivi*
Odos, kraujo, chroniškų, venerališ
įų; inkstų; bei pūslės ligų.
s=

DR. J. W. BEAUDETTE

171 h St„ įtampas So. Ashland

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < po
piet. 6 iki 9 vakare,
■•diliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Malsted St..
Kampa* 18 ir Halsted St.

Phone Ganai 2*7

*---!• " -

Palengvins akių įtempimų,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, narvuotumo, skaudamų
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktų, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akiniuę. Vi
suose atsitikimuose egzaminą- ■
vimas daroma su elektra, pato
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Neleidi' aiais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St

Canal 267
Naktinis Tel. Canal 2118

AkuMras

LATV1A .............. 9 November

ASHLAND DENTISTS Dr. Vaitiish,O.D

...

Motnvis gydytojas, Chirurgas

Dirba MERGINOS' ir vyrai, bazdaskučiai.

1557)4 Milwaųkee Avė

Kątik sugrįžo ii Californijoo Ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrieon St
Valandos! 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare iiskiriant nedildieniu*.

VALANDOS: 9—12 ryto

JONO
PETRAVIČIAUS' švariausia barzdaskutykla
North Sidėje. Specialo atyda atkreipiama ant plaukų
kirpimo ir mergaičių ir vaikų hair babbing.

LITUANIA ........... 2 Noveniber

DR. MARTA
DOWIATT-SASS.

—n

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Kalbė Lietuvos atstovas gerb. V. Čarneckis, Steigia
mojo Seimo narys p. M. Bagdonas ir kiti svečiai.
Labai svarbu būti Tamstai!
Tad neužmiršk!
Nepraleisk progos!
L. L. P. Bendra Stotis

Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki
5 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
.valandos ryto iki 1 vai. po pisk.
Telefonas Drezel 2880

Tel. Austin 787

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
Specialistą* Moteriškų, Vyriikų,
Vaikų ir visų chroniikų ligų
Ofisas: 8854 So. Halsted St. Chicago
Telephono Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nediliomi* 10—12 dieną

Tel. Monro* 2804

pimą, narių silpnumą, reumatizmų
paralyžių ir kitas visokias vidurių Ii
ga*. Kaipo lietuvis savo tautie&ami

146? Mtlvraukee 4

Nedaliomis nuo 1*—2
po piet
Tolephoae Yarda 687

vakare.

fl Ud 8 vak. NedSL 10 iki 12 ryto
Re*. 2914 W. 43rd Street
Telophono McKinley 268

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

GYDAU visokia* liga* vyrų Ir mo-

Valandos nuo 9 ryto iki 9
Nedaliomis nuo 9
po

47tb St., Tel. Boal. 100

Visi laivai turi puikius kambarine trečios kliasos keleiviam*

Dr. W. Yuszkiewicz
ga* gydau gamtiškai* bodai*.

Kuo 1O ryto iki 8 po pivt^, C—B

VALANDOS i

N E VV ¥QR t\, N_Y

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libevos-Danrigo-Haiifakso ir Canados

Ant trečio augčto viri Platt'o ap-

'■

__________

Tiesi kelionė i LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbayom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti SLAČIAI
I PILIAVĄ.
1
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susineiimas su Piliava tai yra nauja šaka m-usų reguhanško
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai
ESTONIA
POLONIA

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė,
Kampas 18-os gatvės.

W.

Praktikaoja 35 sietai
Ofisas 1
814* S. Morgan St., kerti 82 Si.
Chicago, Illinois,
/
SPECIALISTAS!
Moteriškų ir Vyriikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS,

P®ople Teatro Name,

Panedėlyj, Rugsėjo 26-tą, 7:30 vai. vakare,
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ,
W. 33 ir Auburn gatvių

trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

John J. Smetana

DR. G. M. GLAS1

Tel. Boulevard 6487

Didelės Iškilmės Bridgeporte!

9 DHOADMMY

Jei
Jei
Jei
Jei
Jei

Turiu patyrimų
moterų ligose; rū
pestingai
prittn-

10929 S. State St

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Reikalingi akiniai.

A. SHDSHO
AlUSERKA

Akių Specialistas

DR. A. A. ROTH

Pa darį) tas' Amerikoj

jauslu, metodas X-Ray ir Kitokia*
elektros prietaisu*.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fiak St
VALANDOS! Nuo 10-12 platų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephena!!
Naktimi*: Dnoal
. 958 - Drovųr 4186
gyvenimas? asu s. Hsisted st.

T. Pullmaa 5481

Telephone Yards 5332

Svarbus

U RUSIJOS
Penikili nao 8412 So. Halsted St.
po No. 3318 So. Halsted St.
.Vorai lietuviams tinome* per 22
motu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir skuteris.
Gydo aitria* ir chroniikas ligas,

DR. A. R. BLDMENTHAL

NAUJIENŲ PINIGŲ
SINT. TKYRIUS

Puikus RAUDONAS šmotas.

A^DR. IERZMWNA

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:80 P. M.
Nerišliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

STRRKAS a'JZiiCAIfiTO

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos] nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

DRABUŽIAI
Vyrams, vaikinams ir vaikams
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.
j
Kelinės nuo $2.50 ir augičiau.

— -r.-n--- r,......................... ...........

Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus iimokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkalnavimą suteikiame.

DR. M. STAPULIONIS

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
Ifit!) W.47thSt. T« l Boulevard 1892 Chicago, III.

K h,n !<it Dr. Vaitush
’ ■y

Vaikams drabužiai, trankai ir valyzos.
i Gausi savo pinigų vertę, arba gau^
,81 pinigus atgal.

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 'Emerald Avė.
Atdara kas vakaras iki 9
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare ned. iki 6 vai.
Tel.: Boulevard 9397
S. GORDON,
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak. I
|
1415 S. Halsted St.
Tel.: Canal 279
JPhone; Canal 947

vaL.

NAUJIENOS, Chicago, D1
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REIKIA DARBININKŲ

išgyvenęs Chicagoj jau keletą girdima net per tris mylias
Sužeistieji vaikučiai yra: Jometų
nas.
seph, '13 metų amžiaus, buvo
PARDAVIMUI SALIUNAS
VYRŲ
Bridgeporto Kolonijos Husivienijimo
- Tamsta nenori sakyti, kur j išmosiąs per langų gatvėn, ir susirinkimas
bus laikomas utarninke,
REIKIA KURS GERAI MOKA pardavimo priežastis, savinin.
klausinėjo ne labai sunkiai sužeistas; rūgs. 27, 8 vai. vak,' Mildos salėj. Vi kalbėti,
gyveni dabar?
vidutinio amžiaus, su užtikri kas eina į kitą biznį. SU priei
draugiją ir kliubų valdybos būti nimu užganėdinti draugus aiškinant
Stanley, 10 metų; Anthony, 8 sų
reporteris.
nama kaina.
nai susirinkite, nes turime daug
1 morgičio bondsus, valstijos
—• Taip, aš nenoriu — su metų; Walter, 4 metų; ir svarbių reikaų aptarti. Raštininkai 8%
3512 Lowe Avė.
Išleistus per seną kompaniją. Gera
meldžiami
prisiųsti
savo
ir
pirminin

George,
pusantrų
metų.
Jie
vi

vieta geram žmogui. Atsišaukit tik
murmėjo p. Harringtonas.
kų adresus, kad svarbiu reikalu butų laišku, P. R. LEACH, 750 McCormack
PARDAVIMUI SALIUNAS
Kalboje su reporteriu, p« si sunkiai sužeisti, nugabenti gainva tuojau susižinoti.
stebėtinai pelningas
Bldg., Chicago.
Pirm.
Benediktas
Butkus,
labai geroj vietoj. Biznis iš
Harringtonas suminėjo žodį pavieto ligoninėn ir numatoma
IŠRADIMAS. '
, Nut. Rašt. Jonas V. Dimša,
dirbtas per daugel metų. Atsi
“novaculite”. Reporteris susi mirs.
3242 So. Emerald Avė.
REIKIA PIRMARANKIO
Vienas doleris galįs at
šaukite, 1459 W. 14th St., Chi
domėjo. Iš jo atsakymų įda
John Sitke parėjo namo po
L. S. S. VIILto Rajono Centralinio
DUNOKEPIO.
cago, III.
nešti du doleriu.
ryta sekama išvada:
to, kuomet jo visa šeimyna bu Komiteto
susirinkimas įvyks panedėlį,
12247 S. Halsted St.
rugsėjo 26 d., 7:30 v. v. Naujieną na
Ponas Harringtonas dabar vo jau nuvežta ligoninėn.
Ponas L. Harringtonas, ku
me. Visi Centr. K-to nariai malonė
PARDAVIMUI SALIUNAS,
turi (misinuomavęs arba val
kite susirinkti laiku, yra svarbių
rio biznio ofisas randasi North
reikalų aptarti.
REIKALINGA VYRŲ PARDAVI- lietuvių kolonijoj. Biznis gerai
American triobėsio kambariuo dąs) 48 akrus žemės, kuri teik
—
Sekr.
J.
J.
Čeponis.
nėjimui britvų, žirklių ir pustų. eina. Pigi renda tik $45.00 su 4
se, paskelbė suradęs naują biz sianti vieną miliona vagonų no
Patyrimo nereikia; galima uždirbti
vaculite’o. Tai esąs “stebėtinas
nuo $5.00 iki $10.00 vakarais arba kambariais gyvenimui. Pardavi
Brighton
Park.
—
Lietuva
šaukias
nio formulę, su pagelba kurias
SUSIKURS L. M. S. A. II KP.
materijolas kelių taisymui“.
mo priežastį patirsit ant vietos,
pagelbos iš mušt amerikiečių. Ar mes dienomis. ■
esą galima iš vieno dolerio pa Taipgi p. Harringtonas nenorįs
Atsišaukite,
ją suteiksim Lietuvai, ai’ skurti pa
1715 W. 46 St.
5047 So. Ashland Avė.
Pagaliau ir Chicagos pažan liksim ? Atsakymas musų įvyks pir
daryti du doleriu. Reikia pasa
kalbėti apie tai. kadangi gioji mokiniai (es) sukruto ir madienio vakare, rugsėjo 26, Mckyti, kad ponas Harringtonas daug
PARDAVIMUI SALIUNAS, GE
Parko svetainėj, 39ta ir Wesj ieškąs daugiau žemės, kurioj pasekė valparaisiečius moki Kinley
roj vietoj .biznis išdirbtas per kele
tern Avė. čia susirinks visi lietuviai
jau yra gerai žinomas chicagietą metų, randasi tarp maišytų tau
randasi novaculite’o.
REIKIA VYRO PRIE
be pažvalgų skirtumo, nes Brighton
nius įkurdami Lietuvių Moks Parko
čianis, o taippat ir kai kuriems
tų.
Parduosiu už teisingą pasiuly
lietuviai
moka
atskirti
įvairių
Įrodymui to, jis suminėjo leivių Su si vieny mo Amerikoje
DARBO PIRTY.
mą, nes važiuoju Lietuvon.
Atsi
lietuviams. Pastaruoju laiku
partijų susirinkimus it visuotinus su
vardą Smith’o, gerai chicagie
šaukite,
4539
So.
Marshfield
Avė.
1115
S.
Paulina
St
Svetainėj programas su
II kuopą. Rugsėjo 22 d., kaip sirinkimus.
vietinių laikraščių reporteriai
Chicago.
sidės iŠ kalbų, dainų ir deklemacijų.
čiams žinomo advokato.
irgi sužinojo apie Harringtoną.
8:00 vai. vakare, Reymond Čiul įžanga visiems dykai . Nei aąkos ne
Rejiorteris kreipėsi į advo
pei svetainėje, 816 W. 31-ma bus renkamos. Kalbės Lietuvos at
Reporteriai sužinoję, kad pstovas gerb. V. Čarneckis ir kiti įžy
PARDAVIMUI SALIUNAS LIEHarringtonas, vattavaudaimasis katą Smith, kuris tuo laiku bu gat. susirinko kelių Chicagos mus lietuviai ir Amerikiečiai.’ Prasi
tuvių
apielinkėj, biznis išdirbtas per
vo ofise. Harringtonas klausėsi.
REIKALINGAS
JANITO- ilgą aiką,
gera proga, 5 kambariai
universitetų lietuviai studentai dės 7 vai. vakare. — J. J. Palekas.
savo nauja biznio formula, su
— Aš pažinojau p. Harring
pagyvenimui, pigi renda.
Atsišau
rius
turintys
patyrimą
prie
ap

ir pasitarę rado reikalingu su
tikęs mokėti už kiekvieną šim
kite
greit
—
važiuoju
Lietuvon.
toną i>er šešis ar septynis me tverti kuopą, kad sujungtomis Chicagos Lietuviu Darbininkų Ta šildymo boilerio. Atsišaukite,
720 W. 35th St.
tą dolerių, du šimtu tiems žmo
Pildomojo Komiteto posėdis
tus ir perleidau jam šiam me jiegomis butų lengviau kas rybos
A.
Olszevvski,
3251
So.
Halsted
įvyks panedėly, rugsėjo 26 dieną, 8
nėms, kurie įnešę jo biznin pi
PARDAVIMUI KARČIAMA, PU
t ui savo ofiso
ta n"
vai. vakare, Naujienų name, 1739 So. st., Chicago.
veikti ir bendrai lavinties. Su- Halsted gatvė. Visi komiteto nariai
nigus. Tai dar neviskas. Tiek
sę arba čielą; labai pelningoj vietoj
: Smith.
Visoki ųtautų pereinama.
Kas my
Harringtonas žadąs išmokėti
sįrinkimą atidarė Tulys ir pas malonėkit susirinkti paskirtu laiku,
lit
tokį
biznį,
atsišaukit
griet,
savi
— Aš pasitikiu jo teisingu
reikalų aptarti.
laike šešiii mėnesių.
kui liko išrinktas to susirinki nes daug yra svarbių
ninkas
eina
į
kitą
biznį.
— J. F. Vilis, Sekr.
REIKIA PARDAVINĖTOJO
3328 S. Halsted St.
šešis menesius niu, ir jis visados teisingai iš mo vedėju, o Kubilius—rašti
Pamislykite
pildydavo savo pi
pranešimas.
pieno ant vežimo, kurs moka lie
vienas šimtas dolerių atneš in
ninku. Paskui eita prie valdy Kas tikSvarbus
PARDAVIMUI SALIUNAS
ėjo didele tirštai apgyventą
nieko nežinau apie jo gabumus
tuvių
kalbą.
bos
rinkimo.
Valdybon
išrink

lietuvių
koloniją
(Bridgeportę),
tai
▼estoriains du šimtu dole bizny bei jo privatinius reika
Lietuvių apgyVentoj vietoj. At
girdėjo
visur
kalbant
apie
atsilanky

BOWMAN
DAIRY
CO.,
ta : pirmininkas—Kubilius, raš mą Lietuvos atstovo gerb. V. Čarnec
rių! Tai reiškia 200% (du šim
sišaukite,
lus — užbaigė Smith.
5835 W. Lake St.
tininkas—Normanas, kasierius kio. Lietuvos atstovas ir Steigiamo
tai nuošimčių) už įdėtus pini
663 W. 18th St.,
Kitas advokatas, kuris prašė
Seimo narys M. Bagdonas kalbės
—p-lė Juozaičiutė. Susirinkimus jo
gus.
Chicago, UI.
panedėyj, rugsėjo 26, 7:30 valandą va
reporterio neskelbti jo vardo,
REIKIA
3
VYRŲ
Į
FABRIlaikyti
nutarta
kas
antrą
saba

Harringtono agentai darbuo tarė:
kare šv. Jurgio parapijos svetainėj.
PARDAVIMUI SALIUNAS
jasi išsijuosę
lą kaip 6:00 vai. vakare toj pa Kviečiame visus, be skirtumo lietu ką, 2 nitavotojų, 2 prie metalo
— Aš esu atlikęs biznio
vius atsilankyti i prakalbas.
darbo,
taipgi
patyrusių
salesmamerių įdėti pinigus, už kuriuos
Geras biznis, puiki vieta. Savi
čioj Reymond Chapel svet. Su
Liet. L. P. Stoties Rašt.
kalus, surištasis su keikta
nų, South Park Employment Bu- ninkas važiuoja į kitą miestą.
sirinkimai bus laikomi su pro
pastarieji gausią dvigubą pel tentų, dėl p. Harringtono.
ną. Ir fte be pasekmių. Harring
gramų: paskaitomis bei trum Pirmyn Mišraus Choro dainų ir re reau, 4193 S. Ha'lsted St., 2 fl.
3858 W. North Avė.
buvo grynai piniginis biznis,
peticija ivyks utarninke, rugsėjo 27, kalbam lenkiškai.
tonas sako, kad jo agentai gau išėmus vieną kartą, kuomet jis pomis prakalbomis, kad tuo 7:30 vakaro, Liuosybės svetainėje,
PARDAVIMUI SALIUNAS,
buriu moksleiviai galėtų pasi 1822 Wabansia Avė. Visi daininin
na daug kostumerių, ypatingai
išdavė čekį vieniems metams.
kai privalote būti. Ir kiti mylintys
visokių tautų apgyventa. Biz
lietuvių tarpe southwest sidėj.
dalinti mintimis ir bendrai la dainuoti
kviečiami
prisidėti
prie
cho
Po metų čekis buvo geras. Ar vinties.
nis lobai gerai eina; 4 kamba
Pagalios p. Harringtonas taro.
— Komitetas.
jis yra kam uždirbęs dolerį, ar
riai gyvenimui. Greitai noriu iš
]M) perstatytas miesto investiKuopa susitvėrė iš studentų
PARDAVIMUI
BUČERNĖ važiuot Lietuvon, G. K. B. 6915
ne, — to aš nežinau. Bet aš pa
gacijos departamentui. Pasių
lankančių University of Chica
labai geroj vietoj. Biznis išdirb So. Westem Avė.
tarčiau jums pasakyti kiekvie
stas reporteris pasimatyti su p.
go, Chicago Collegc of DentaI
tas per daugel metų. Atsišau
nam žmogui, kuris svarsto da
Harringtonu.
Surgery ir kitus Chicagos uni
kite, 1419 W. 14th St., Chicaryti investmentų su p. Harring
PARDAVIMUI SALIUNAS
RejMirteris randa linksmos išversitetus bei kolegijas. Visi PAJIEŠKAU SAVO BROLIŲ JUOir grosernė pusę arba visą;
tonu, padaryti nuodugnią inzapo ir Kazimiero Grigaravičių. Keli go, III.
žiuros žmogų, apie 55 metų
reiškė
noro
darbuoties
savo
or

metai
atgal
gyveno
Pittsburg,
Pa.
Jie
vestigaciją.
priežastis pardavimo
partneamžiaus, ofise, kambary 1824
ganizacijos labui. Tatai, be abe patįs arba kas kitas malonės man MAHOGAN,1
ANAI, VĖLIAU
Reporteris sužinojo žiupsnį
žinią, busiu dėkingas, V. Griga- sios mados $1
Klauskit krau ris važiuoja Lietuvon, P. S. K
North American triobėsio. Jis
jo, L. M. S. A. augs ir sugebės duoti
ravičla, 111 Crawford Avė., Box 144, tuvėj 3250 Roosevelt Rd Mrs. H am P., 2501 W. 46th St.
žinių kaslink novaculite’o, ką
šnekučiavosi su advokatu Fosuruošti chicagiečiams vieną R. F. D. 1, Blue Tsland, III.
lyn Piano.
sako apie tai kelitį inžinieriai
Grolkliai pianai mahogany 88 no
rest Garfield Smith. Reporteris
kitą vakarą laikui bėgant. Z.
Novaculite
’
as
esąs
panašus
tos, suolas ir roleliai — $200.00
pasisakė savo reikalą.
JIEŠKAU SAVO MOTERIES PET3250 Roosevelt Rd.
žvyru i randamas tūlomis apronelės Dambrauskienės, kuri prasi
— Mes neprašome žmonių
šalino nuo manęs ;1919 20 d. RugpiuPARDAVIMUI BUČERNĖ ir 5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdaryti investmentų — tarė p. štimis Elco, 111. apielinkėse. Bet
čio
su
burdingierium,
palikdama
ma

ne su dviem vaikais. Girdėjau, kai grosernė, visokių tautų koloni dos rakandai turi būt parduoti už biHarringtonas. — Tai yra pa jis nesąs geriausis materijolas
kelių taisymui, kadangi neiš
randasi Chicago.
Kas patėmysite joj. Brighton Parke. Savinin l« sąŽini'cą i Mtuljmą. Seklyčiai sr
skolos, ne investmentaij
tas, valgomajam kambariui setas,
tokią, meldžiu man pranešti. Kazimie
laikąs
sunkių
vežimų
bei
ratų
kas
važiuoja
Lietuvon.
miegruimio
setas ,kaurai, davenport,
ras Dambrauskas, 1122 S. Victoria
Reporteris patemijo, kad tai
etc.
Parduosime
ant syk, arba atski
St., North Chicago, III.
4104 S. Campbel Avė.
yra nepaprastas, ypač dabarti spaudimo-—sutrupąs. Valstijos
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu sprinjęsu
niu laiku, rasti žmogų, kuris kelių departamentas daręs ke
PARDAVIMUI GROSERNP. phonographas su rekordais ir daiSaliuninkų
mitingas
letą
bandymų,
kurių
daviniai
išgalėtų mokėti 200% už sko
JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADI- labai geroj vietoj, biznis išdirb- manto adata.
1922 So. Kedzie Avė.
lintus pinigus, ir priegtam mo buvę nekokie. NOvaculite esąs
slovo Kunzo; paeina iš Telšių apskr.
Seredoj, September 28, 1921
tas
per
daug
metų,
4
kambariai
geras
lik
paprastiems
keliams
ir valšč., Mediškių kaimo. Pavande
kėti gerą komišiną agentams,
ROCKFORD1EČIŲ DOMAI.
nio parapijos.
7:30 vuj. vakare
gyvenimui; pigi randa, ilgais ly- Parlavimui
taisyti.
labai pigiai į trumpą
kurie gauna tokių paskolų.
Atsišaukite,
» VICTOKS HALL
sas,
atsišaukite,
524
W.
38
St.,
aliką
rakandai.
Galima pirkti visus
ANTANAS KUNZA,
Čia pamatinis dalykas yra
ant
sykio,
arba
dalimis; savininką
4540 So. Honore St.,
Chicago, III. Chicago.
4323 So. Wood St. •
Trys policijos seržen
galima rasti dienomis ir vakarais.
greitas reikalavimas pinigų —
tai kaltinami.
1930 Oxford St.,
tarė p. Harringtonas. — Man
Bus
apkalbami
dalykai
kas
PARDAVIMUI
KRIAUČIŲ
Rockford, III.
JIEŠKAU SOPHIE BARTE, JI
pasitaiko laikas, kuomet labai
Trys detektyvai seržentai
pati
arba
kas
kitas
malonėkite
pra

link prohibicijos. Bus geri kai
šapa su štoru, pigiai, biznis iš
greitai prireikia pinigų, ir tuo po areštuoti ir laikomi ;
nešti
jos
dabartinį
gyvenimą,
ji
pir

po $20,-j betoj ai. čia liečiasi jūsų reika- miau gyveno 3601 Emerald Avė., nes dirbtas per 8 metus. Galimai mamet aš sutikčiau mokėti $10,(MM) (MM) kauciją. Federalinė valdžia.'lai
,-J; todėl būtinai Gitsilankykit. yra svarbus dalykas, dėl jos turto. tis nuo 8 r. iki 9 vį 4832 W. 14
į šešis mėnesius už $1,000.
kaltina juos isusidėjnne su deg- Ateikit ir prisidėkit prie musų Praneškite K. J. Filipavich, 751 W. St., Cicero, III., klauskt M. A.
BARGENAS. PARDAVIMUI MU—« Gal aš sutikčiau įdėti pi- t ings šmugleriais. Numatoma,
81st Street.
rinis
5 kambarių bungalow su elek
veikimo
ir
sustiprinkit
musų
or

Goberis.
.
mgų jei jus kiek paaiškintu- kad
tra .maudynė, šiltas vanduo, kny
dar penki policijos kapi- ganizaciją.
goms šėpos, augštas, cementuotas
įnėt apie savo biznį
tarė re- tonai ir dvi policijos stoti bus
PARDAVIMUI
GROSERNĖ,
ABskiepas, furnace šiluma, mūrinis geDraugija
atsišaukimui
18
porteris.
ba mainysiu ant namo ar saliuno. radžius ir medinis vištininkas. Arti
įvelti minimon konspiracijom amandemento, Suvienytų Val
— Aš nepaisau kalbėti apie
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- Grosernė randasi geroj vieoj.; visų' rengiamas didelis parkas, paranki
Areštuotieji yra: E/dhvard stijų Konstitucijos.
nos
nuo 19 iki 28 metų amžiaus. No tautų apgyvento. Gražus rūmai pagy transportacija į bile miesto dalį gattai — atsakė p. Harringtonas. S>male, Edward J. Mitchell ir j
Pardavimo priežastis —
rėčiau, kad turėtų šiek-tiek turto. Aš venimui,, renda $33.00; leasas ant 5 vekariais.
senatvė.
Atsišaukite,
7210 S. Rockmteų
;grosemė
kainuoja
$2300,
Platu— Bet ar aš negalėčiau gau Thomas Carlile iš Deering po- |
esu 28 m. Tarnavau S. V. kariuome
kewicz,
2858
W.
39th
St.,
Telefonas
well
St.,
Tel.
Vincennes
4794.
nei, tai norėčiau apsivest.
Meldžiu
ti kiek žinių apie tai, kur ma licijos stoties. Negalint jiems j
Lafayette
125.
rašyt laišką ir atsiust savo paveikslą.
no pinigai eitų? — klausė re padėti reikalaujamos kaucijos,
PARDAVIMUI NAUJAS MURIJ. Braun, 3238 So. Halsted St., Chi
nis
namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
porteris.
cago, III.
PARDAVIMUI RAKANDŲ, hard
jie visi tapo nugabenti pavieto
barių:
elektros šviesa, maudynės,
ware ir malevų kratuvė, lietuvių ko
— Aš nediskusuosiu mano kalėjimam
augštas
cementuotas skiepas ir visi
Jonijoj. 30 myių nuo Chicagos. Ai
naujos
mados
įtaisymai. Namas ran
biznio — buvo atsakymas.
einu į kitą biznį. Nereikia daug pi
dasi
netoli
Garfield
Blvd. Parduosiu
nigų
Reporteris išreiškė mintį,
pigiai
arba
mainysiu
ant Cottage.
Lempa ekspliodavo
J. FRIEDLANDER,
Kreipkitės:
Szemet
&
Lucas, 4217
jeigu jau jis nenori kalbėti apie
KAS PAMETĖ ŽIEDĄ?
245 E. 16 St.,
Archer
Avenue.
Daugiaus kaip du mėnesiu laiko at
Chicago Heights, III
Poni Nell Sitke ir jos keturi
dabartinius reikalus, tai gal su
Persiskyrė su Šiuo pasauliu
gal radau ant Paulina ir 22 gatvių
Rugsėjo 24 d., 12 v. dieną, šv.
OGI KAS ŠIČIA, SKAITYK!
tiktų papasakoti savo biznio maži vaikučiai likosi labai sun
auksinį šiubinį žiedą, ant kurio išrėžta
PARDAVIMUI
GROSERNĖ,
SALElzbietos ligcmbuty. Paliko di
pirmutinės raidės vardo ir pravardės
praeities istoriją ir suteikti ke kiai sužeisti pereitos petnyčios
knygų ir visokių mokykloms
deliame nuliudime, moterį, 5
Ir taip-pat metai, mėnesis ir diena. dainių,
Geras gyvenimas ir dideli pinigai,
reikmenų.
Netoi bažnyčios ,ir moky
sūnūs, vieną dukterį, dvi seseris,
letą nurodymų.
naktį, kuomet didele, gazolinu
Kas
esate
pametę tokį žiedą, atsi klos.
iš
priežasties senatvės
parduodam
Labai gera ir pelninga vieta.
brolį ir švogerį Joną Karbaucšaukite
į
“
Naujienas
”
,
po
num.
403.
geros
žemės,
geri
budinkai,
didelis
— Savo laiku man teko tu deginama lempa ekspliodavo.
Parduosime, už teisingą pasiūlymą.
kį, Amerikoj. Lietuvoj — tėvą,
sodnas,
miško
užtektinai,
yra
3 šu
vieną seserį ir du broliu. Kūnas
Atsišaukite.
rėti reikalą su kokiais keturis- Tai įvyko poniai Sitke magi
liniai
aliejaus
ir
kompanija
moka
po
randasi 830 W. 33rd PI. Lai
834 W. 33rd St.,
dešimts ar penkisdešimts išra nant uždegti lempą. Eksplioza20
dol.
mėnesiui,
už
aliejų
į
metus
Chicago, III.
dotuvės atsibus Rugsėjo 27 d.,
$240. Farma yra didžio 93 akrai, arti
8:30 vai. ryto, į šv. Kazimiero
dimų — tarė p. Harrington, cija buvo taip dideli ir smarki,
didelių
Kaina tik $7.600.00,
kapines. Visus giminės ir pa
jWEST ŠlDE’JE ANT REN- NORIU PIRKTI BUČERNĘ AR- Įmokėti miestų.
bet nei vieno jų neįvardino.
jog dalinai suardė jos namą,
$2,600.00.
žįstamus meldžiamas dayvauti
ba grąpernę, arba sykiu bučernę ir
Antra farma 100 akrų, miško apie
laidotuvėse.
— Kur jus gyvenat?
klau 4412 Komensky Avė., ir buvo
dos 8 fumished kambariai dėl grosernę, kad nebūtų bangesnę kaip 7 .akrai,
yra šaltinio vanduo, geri bu
sė reporteris.
700 dol., arba kas turit tuščią vietą dinkai, gera žemė, didelis sodnas, kai
vaikinų.
dėl uždėjimo bučernės ir grosernės, na $6,950.00, įmokėti $1,250.00.
— Well, aš gyvendavau 5739
2516 Blue Island Avė.
arba vėliau manot turėt, kad nebūtų
South Michigan Avė. Aš esu
;oliau kaip iš Chicagos.
Meldžiu kai, gražus sodnas, 2 arkliai, 4 kar
kampas Leavitt St.
NUO $50.00 IKI $200.00 I SAVAITĘ.

panėšima

CHICAGOS
ŽINIOS

LiMn Ratflliitosa

NAMAI-ZEME.
Trijų augštų mūrinis namas, 2 flatai po 7 kambarius, 1 flatas 6 kamba
riai.
Rendos neša $95.00 mėnesiui.
Namas randasi ant 66 St., 3 blokai
nuo Halsted St. Moderniškai įtaisy
ta.
Kaina $6,500.00, lengvais išmo
kėjimais.
J. NAMON,
3452 So. Halsted St.,
2 lubos.
BARGENAS.
PARDAVIMUI 2
augštų mūrinis namas, po 5 kamba
rius; puikioj vietoj. Rendos neša $36
mėnesiui. Namas randasi West Pūli
ni ane, arti 119 St. Kaina $3,400.
Reikia įmokėti $1,200.00.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAmas, 2 flatų, 6-7 kambariai, vanos,
gasas. Taipgi ir garadžius; rendos
neša mėnesiui $60.00.
Parduosiu
kaip galima pigiai. Namas ant Bridgeporto. Namas tinkamas bizniui.
Matykit savininką.
2742 W. 47 St.
UŽ PUSĘ KAINOS CHICAGOS
farmos, 60 akrų žemės ,triobos įtai
sytos kaip mieste, su gyvuliais, ma
šinoms ir visais įtaisimais kas tik
ant farmos randasi. Parsiduoda la
bai pigiai arba mainom ant Chicagos
namo.
Kreipkitės, C. P. Suromski
Co., 3346 So. Halsted St.
PAORDAVIMUI NAUJAS NA
MAS, vidaus įtaisimai kieto aržuolo,
elektros šviesa, garu apšidomas .pui
kus cimentuotas skiepas, dėl žiemos
dveji langai, ant augšto galima pa
dirbti 4-5 ruimus ,gatvės, šaligatviai
ir tt. išmokėta. Lotas 33kfexl25 pė
das. Randasi puikiausioje vietoje ii
priemiesčių Chicagos-Roselande. Atsi
šaukite pas savininką, 10714 Prairie
Avė., Chicago.
—Į.!—......................... ........................ .
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PARDAVIMUI
NAMAS
SU
krautuve, cigarų, cigare tų ir smulkių
dalykų. Ir 6 kambariai gyvenimui.
Taipgi ir namas su 2 lotais, 75x125.
f; kriščiokaitis,
298 E. 14th St.,
Chicago Heights, III.

MOKYKLOS

MOKINKIS

PARDAVIMUI

ASMENŲ JESKOJIMAI
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Design ir pasisiūti sau
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialiu skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

RAKANDAI

ATEIKIT!
ATEIKIT!
ATEIKIT!

:

Master Sewing School
Principais*
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKTNG

COLLBGHS
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,

1850 N. WW1> St.
137 Mokyklos Janjt. Vaktlloae.
Moko Siuvimo, Pattornų Kirpi
mo, Designing bizniui ir aamans.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoraimaia.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaufcit knygelis.
Td. Seeley IMo.
SARA PATEK, pirmldeke.

NAMAI-ŽEME.

I.............. .... . ............................

AMERIKOS LIETUVIŲ

APStVEDIMAI.

ANTANAS BARTUSIS

RASTA-PAMESTA

SIŪLYMAI KAMB AKIŲ

iranešti laišku į Naujienas tyo. 402.

UetuviŲ Taut. Kataliku
BAŽNYČIA
Vardu M. D. šidlavos
Bažnytinių apeigų patar
navimas
tgal žmonių iš
galę.
Klebonas.

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576______I

Reikalingi atsakanti ir teisingi • žmonės
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
ir daugiaus. Turite puikiausiu progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205
Chicago, Illinois.

KEIKIA BAHMMimm
MOTERŲ

PARDAVIMUI SALIUNAS,
ietuvių kolonijoj. Priežastis
pardavimo, liga.
3201 So. Auburn Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MERginų išskirstymui vilnonių at PARDAVIMUI SALIUNAS,
karpų. Gera alga. Lyons Bros su namu. Pardavimo priežastį
Co., 755 W. Taylor St., matykit patirsite ant vietos.
2519 S. W. 43rd St.
Reiner.

vės,
no,
prie
citi

2 kiaulės, 35 vištos, 12 tonų Šie
javai dar neiškulti ,viskas eina
farmos, kaina tiki >7,500.00, įme$1,500.00.

priežasties senatvės žmonių ir šeimy
ninio gyvenimo.
Dėlto taip pigiai
parduoda ir ant mažų išmokėjimų.
Pasiskubink nusipirkti, nes greit jų
neliks.
Visos tos farmos yra tarp
didelių miestu: Clevelando ir Pittsburgo.
Rašyk ar važiuok šiuo ant
rašu :
REAL ESTATE DEPT.
130 Wooster Avė.,
Akron, Ohio.

MOKYKLA

Mokinamai aagUškos ir llatuviikos

kalbų, aritmetikos, knygvedystie, ste
nografijos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politildnSe
ekonomijos, pilietystės, dailiarašyntės ir tt.
*
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ild
4 valandai po pietų* Vakarais nuo 6
ild 10 valandai.
3106 80. HALSTED STM CHICAGCk

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
1)
2)
8)
4)

Anglų kalbos.
Lietuviu kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (pHanų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai Seni Ir jauni vy
rai ir moteris visi neatidėliodami
pradekite tuoj
Aužros Mokykla se
niausia Ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisiražytl galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III
f".
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Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusiu. Mokina Lietuvių ir An
glų kalnų; Grammar School, High
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augŽtesniasias mokyklas.
Dienomis:
nuo 9:00 ryto ild 4:00 p. p. Vak.:
7:80 iki 9:80.
Nedėldieniais nuo
11 ryto ild 1 v. p. p. mokinama
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.
b
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