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Lietuva protestuoja tautų są
jungai prieš naujus Lenkų 
žygius.

Bet juos verčia prie streiko ka
syklų savininkų 
mas suardyti uniją, 
Lewis.

pasimoji- 
sako

WASHINGT()NAS, kovo 6 
d. (Elta). — Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministeris Jurgu
tis š. m. kovo mėn. pasiuntė 
Tautų Sąjungos Sekretoriui p. 
Drummond’ui notą, protestuo
damas prieš lenkų įsiveržimą 
neitralėn zonon. I

Lenkų kareiviai sapiorai įėjo

gelžkelį Varėnos-Rudiškių sri
tyje. Lietuvos Vyriausybė žiu
ri į tai, kaipo į nukreiptą į 
Lietuvą priešininkų žygį, lau
žanti lenkų iškilnius pažadus, 
duotus Tautų Sąjungos Tary
bai,-ir kadangi tasai žygis ga
li iššaukti kraujo praliejimą, 
todėl Lietuvos Vyriausybė pra
šo Tautų Sąjungos Tarybos pa
daryti intakos į Lenkų Vy
riausybę, kad juostos neitralu- 
mas butų užlaikomas ir kad 
minėtieji lenkų neprietelingi 
žygiai butų sulaikyti.

Lietuvos Atstovybė tą pačią 
dieną pranešė kablegramos tu
rinį Valstybės Sekretopiui p. 
Charles’ E. Hughes.

Siekias! nukapoti ang 
liakasiy algas -

Pietvakarinių valstijų kasyklų 
savininkai pareikalaus nuka
poti algas per pusę. Strei
kas darosi neišvengtinas.

KANSAS CITY, Mo., kovo 
9. — Kansas City Journal va
kar paskelbė, kad pietvakari
nių valstijų kasyklų savinin
kų asociacija, prie kurios pri
klauso šešių valstijų kasyklų 
savininkai, pasiūlys veik per 
pusę nukapoti tų valstijų ang
liakasių algas šiandie praside
dančioje su maineriais konfe
rencijoje. Jie nepaduosiu tų 
savo sąlygų iš pat konferenci
jos pradžios, bet palauksią ka
da angliakasiai paskirs įvai
rius komitetus.

Kasyklų savininkai 
reikalaus panaikinti 
off” sistemą.

Pasak to laikraščio, 
tinę angliakasio $7.81
dieną, kasyklų savininkai nori 
nukapoti iki $3.48.

Ir tikrai kasyklų savininkai 
šiandie kaip tik prasidėjo kon
ferencija, pareikalavo nukapo- 
jimo algų ir panaikinimo 
“check off 
kasiai 
griežtai 
streikas 
valstijų
1 d. darosi neišvengtinas.

taipjau
“check

dabar- 
aigą i

ir
sistemos. Anglia- 

tokius reikalavimus 
atmetė ir išrodo, kad 

40,(XX) pietvakarinių 
angliakasių balandžio

260 žmonių nusižudė.
PHILADELPHIA, Pa., kovo 

8. — Pereitais metais Phila- 
dc^hijoj nusižudė 260 žmo
nių. Dar niekad miesto isto
rijoj tiek saužudyščių nebuvo.

Gautasis nuo Farringtono 
pranešimas, kad Illinois ang
liakasiai užves * atskiras dery
bas, rodo, kad visgi Illinois 
angliakasiai reikale leidimo ve- 
sĮi kiekvienai valstijai atski
ras derybas, pildys unijos tai
syklių komiteto nuosprendį, 
kokį jis išneš tame dalyke. 
Tame komitete gi didžiuma 
yra Lewis šalininkai.

Nepaisys Amerikos 
nedalyvavimo

*Ofi-
kad

LONDONAS, kovo 9. - 
cialiniai čia pareikšta, 
Jungt. Valstijų atsisakymas da
lyvauti Genoa ekonominėj 
konferencijoj, neperkeis <1 ienos 
ar pienų tai konferencijai lai
kyti, ant kiek tai paliečia Ang-

Rusija nebedarys 
nusileidimy

Nebeduos kapitalizmui 
koncesijų, sako Leninas.

naujų

Dalmatijos pakraščius, taipjau 
status quo dėl Fiume. Jeigu 
negausime pasekmių iš Rymo, 
mes protestuosime tautų są
jungai. Jeigu mes negausime 
pasekmių iš sąjungos, iųcs pa
lauksime keletą metų ir tada 
pasikalbėsime kitoniškai — taip 
kaip italai kalbasi su mumis”.

los svarbiausios priežastįs, ku
rios neleidžia Europai ekono
miniai atsigauti.1 Nors Hughes 
nota tų klausimi^ neįvardija, 
bet gerai žinoma, kad turima 
omenyje nuolatinį leidimą nau
jų popierinių pinigų ir nesu- 
balansavimą biudžetų, sutaiki- 
mą Vokietijos kontribucijos su 
Vokietijos išgale mokėti ir su
mažinimą stovių armijų, ku
rių užlaikymas Europai tiek 
daug kainuoja ir kuris ir ver
čia spausdinti naujus pinigus, 
kas puldo pinigų vertę.

I lardingo administracijos 
nuomone, iki Europa nesustos 
spausdinus naujus popierinius 
pinigus, nesumažins visų Savo 
išlaidų ir nepalcngvins Vokie
tijos kontribucijos naštos, vel
tui yra kalbėti apie pagerini
mą ekonominės padėties- ir 
Amerikos 
prie tokių 
tų suteikti 
pagelbos.

Kaslink Rusijos, Jungt. Val
stijų valdžia mano, kad kol 
Rusijoje nepadidės produkti- 
vingumas, “visi svarstymai apie 
ekonominį atsteigimą bus tuš
ti”. Išreiškiama nuomonę, kad 
to negalima bus atsiekti 
nebus griebtasi ganėtinų 
monių tų žmonių, kurie 
ginusia yra atsakomingi

Jugo Slavija siunčia sa 
vo kariuomenę

pa-140,000 kareivių sutraukta 
Reika- 

sutartį.
lei Italijos rubežių. 
lauja pildyti Rapallo

9.BIELGRADAS, kovo 
Jugo Slavija gabena kareivius, 
artileriją ir aeroplanus linkui 
Kroatijos-Slavonijos rubežiaus. 
Apie 140,000 kareivių jau su
traukta koncentracijos stovy
klose Save upės klonyje ir jie 
yra prisirengę vykti į Fiume.

Jugo Slavai prisibijo Itali
jos fascisti puolimų ir yra pa
siryžę ginti savo# teritoriją.

Reikalauja amnestijos
CHICAGO. — Socialistų par

tijos raštinė pradėjo siuntinė
ti ■ visoms savo ' kuopoms ir 
draugingoms organizacijoms 

Eugene V. Dėbso atsišaukimą, 
kviečiantį visus reikalauti am
nestijos politiniams ir klesi-

dalyvauti Genoa 
Anglija mano, 

ku- 
da- 
da- 
at-

- J f)4“** -------- « •
Pasak augštų valdininkų, jei niams kaliniams...MASKVA, kovo 9. — “So

vietų Rusijos ekonominis pa- 
siti(lūkimas užsibaigė ir mes 
nebedarysime tolimesnių kon
cesijų kapitalizmui”. Taip pa
reiškė Leninas trumpoje kal
boje metalo darbininkų kon
gresui, svarstydamas apie Ge
noa konferenciją ir Rusijos 
vidurines problemas.

Kartu Leonidas Krasinas pa
sikalbėjime su Izvestija kores
pondentu pareiškė, kad sovie
tų Rusija nepanaikins
kontrolės ant užsieninės pre
kybos.

finansinė pagelba 
aplinkybių negalė- 
didelės nuolatinės

yra pri- 
kad visi 

socialistai 
bet vis 

kalėjimuose daug 
ferencijoj. I. W. W. narių ir kilų, ku-

Fiume . sukilimas sujudino riuos irgi reikia paliuosuoti. 
visus Balkanus ir Jugo Slftvi- Į “•--------- ----- -------------- —
ja spiriasi, 
tartis, kuri 
laisvu miestu, 
pildyta ir kad 
k rastis butų

Dėbso laiško 
Fiume stovio ir nepildys Ra-' dėtas paaiškinimas, 
pallo sutarties, Jugo Slavija ir buvę kalėjimuose 
kiti nariai mažosios entente at- jau tapo paliuosuoti, 
sisakys dalyvauti Genoa kon- dar tebėra J 
ferencijoj.

pirmesniojo Prie

Nors yra žinoma, kad Ru
sija pageidavo Amerikos daly
vavimo, nemanoma, kad ji ri
zikuotų praleisti ilgai lauktą 
progą dalyvauti konferencijoje 
su kitomis valstybės, atsisaky
mu dabar
konferencijoje, 
kad ir visos kitos šalįs, 
rios tik buvo pakviestos 
lyvauti, toje konferencijoje 
lyvaus, nežiūrint Amerikos 
sisakymo.

Žinia apie Amerikos atsisa
kymą dalyvauti labai suvylė 
visus konferencijos rėmėjus. 
Laikomąsi nuomonės, kad 
Amerikos atsisakymas veikiau
sia padarys konferenciją ne
vaisingą, kadangi Europos eko
nomistai skaito, kad tikrasis 
atsteigimas centralincs Europos 
yra galimas tik Jungt. Valsti
joms kooperuojant.

Susivylimas Vokietijoje gal
būt labiausia bus jaučiamas. 
Italija, manoma, laikosi tokios 
pat nuomonės, kaip ir Angli
ja. Francuos valdžia veikiau
sia džiaugiasi Amerikos atsi
sakymu dalyvauti, nes tada 
Francija jausis stipresnė ir drą
siau galės reikalauti, kad klau
simai apie kontribuciją ir su
tartis nebūtų- konferencijos net 
nė apkalbami.

Amerikos atsisakymas var
giai galės neatsiliepti į pre
mjero Lloyd George pienus. Jis 
dėjo didelę vi lt j ant konferen- 
cijos ir mane, kad Amerikai 
dalyvaujant, bus galima atlik
ti jdje didelių dalykų Europos 
ekonominiam atsteigimui. Pri
pažįstama, kad Amerikai ne
dalyvaujant, konferencija ne
teks visos savo didesnės svar
bos.

kovo 
ncno-

INDIANAPOLIS, Ind.
— Angliakasių unija 
streiko, negi jokio apsisto

jimo darbo kasyklose. Taip 
pareiškė šiandie unijos prezi
dentas Lewis.

“Maineriai ndri dirbti”, sa
kė Lewis. “Jie turi dirbti, kad 
galėtų pragyventi. Jie daro 
viską jų galėję, kad išvengus 
streiko.

“Bet tas .'skirtumas yra tarp 
mari nerių ir kasyklų savininkų:

“'Kasyklų savininkai nori 
streiko, o maineriai nenori”.

Lewis sako, ktyl kasyklų sa
vininkai nor/priversti anglia
kasius priimti algų nukapoji- 
mą, kuris pastatytų juos ant 
lygumos su West Virginijos 
neorganizuotais maineriais.

Kasyklų savininkai taipjau 
siekiasi suardyti uniją ir dė
lei to jie atsisako tarties su 
unija. Bet angliakasiai to nie
kados , neleis kasyklų savinin
kams padaryti.

9. 
ri

savo

j Manoma tuo atsišaukimu su- 
‘ kad Rapallo su-'rinkti apie 1,000,000 parašų po 

padare Fiume peticija, reikalaujančia tuos 
kalinius - paliuosuoti.

Dalmatijos pa- 
apvalytas nuo Kareiviai prieš streikierius.

JOHANNESBU'RG, Pietinėj

Valdžia Įsirnaise į 
anglių krizį

Rupinasi sušaukti kasyklų 
vininkų ir angliakasių 
ferenciją. %

sa-
kon-

9. — 
savi-

\VASHINGTON, kovo. 
Angliakasiai ir kasyklų 
ninkai šiandie tapo paprašyti 
darbo sekretoriaus Davis “in
teresuose šalto proto, susiei
ti ir išgelbėti šalį nuo bran
giai kainuojančių streiko pa
sekmių”.

Davis sako, kad užgyrus 
prezidentui Hardingui, jis pra
dėjo tiesioginius susižinojimus 
su kasyklų savininkų ir darbi
ninkų. atstovais tikslu prikal
binti juos padaryti bendrą 
konferenciją prieš kovo 31 d., 
kada baigiasi senasis kontrak
tas.

Davis savo pareiškime sa
ko, kad valdžia nemato prie
žasties kodėl kasyklų savinin
kai negalėtų sueiti konferen- 
cijon su angliakasiais, ypač 
dabar, kada tai yra įrašyta be
sibaigiančiame kontrakte.

Nesitiki angliakasių 
skilimo

INDIANAPOįLIS, kovo 9. — 
Illinois angliakasių 

užvesti atskiras de- 
kasyklų savininkais, 
unijos valdyba nesi- 
įvyks tarp angliaka- 

Valdyba mano,

Nežiūrint 
nutarimo 
rybas su 
centraline 
tiki, 
šių 
kad 
visi 
stos 
nio

kad
skilimas.
kilus angliakasių streikui, 
iki vienam angliakasiai 
kovon ir nebus atsimeti- 

vienos ar kitos valstijos.

Rusija prašys Genoa’j 
didelės paskolos

“iki 
pric- 
dau- 

už
Rusijos dabartinį ekonominį 
pakrikimą”.

Nežiūrint Amerikos perser
gėjimo.

Siūlys žaliąją medžiagą Euro
pos atbudavojimui.

MASKVA, kovo 9. — Sovie
tų Rusija pasiųs delegaciją į 
Genoa konferenciją su seka
mais pasiūlymai^ ir reikalavi
mais:

1. Internacionaline $500,000,- 
(X)() paskola Rusijai.

2. Europos rekonstrukcija 
turi būti atlikta Rusijai su
teikiant žaliąją medžiagą mai
nui už užsienio kreditus.

3. Vokietijai turi būti leista 
laisvai kooperuoti su Rusija.

4. Rusija ar centralincs val
stybės neturi būti verčiamos 
stoti tautų sąjungom

Penktas Rusijos reikalavi
mas, būtent atlyginimo nuo
stolių, kuriuos pridarė nesėk
mingos Kolčako ir Denikino 
kampanijos, bus įrašytas į so
vietų prižadą užmokėti buvu
sios Rusijos valdžios skolas.

Su tokiu tai biznio progra
mų bolševikų atstovai pasiro
dys konferencijoje. Delegacijos 
pasiūlymai bus materialisti
niai ir nacionalistiniai, “inter
nacionalą” paliekant namie — 
Maskvoje.

Rusijos delegacijai, nors pri
pažįstama, kad ji turės užim
ti nežymią vietą Genoa kon
ferencijoj, įsakyta nepasiduoti 
diktavimams. Negu kad leidus 
diktuoti seniams Rusijos prie
šams, Francijai ypač, Rusijos 
delegatai turi pasitraukti iš 
konferencijos. > ,

Kodėl Amerika nedalyvaus

nebus 
o greičiau

dienotvarkin nebuvo 
klausimai, kurių svar- 
Amerika reikalavo.

ypač spirėsi prieš
s tymo
Francija
svarstymą apie Vokietijos kon
tribuciją ir apie sausumos 
ginklavimosi sumažinimą.

Mūšiai Belfaste
BELFAST, kovo 9. — Jau 

nuo pereitos subatos siaučia 
nuolatos pasikartojantįs susi
rėmimai tarp sinn feinerių ir 
ulsteriečių. Nuo subatos iki 
šiandie jau 12 žmonių užmuš
ta, neskaitant daugybės sužei-

Numato Indijos sukilimą

9.‘ —. 
rezignavo Indijos sek- 
Edwin Samuel Monta- 
rezignacija tapo pri

WASHINGTON, kovo 9. — 
Amerika nedalyvaus Genoa 
ekonominėj ir finansinėj kon
ferencijoj todėl, kad ji mano, 
kad ta konferencija 
grynai ekonominė,
“politinio pobūdžio”, kurioje 
Amerikos dalyvavimas negalė
tų būti naudingas. Taip sako 
valstybės sekretoriaus Hughes 
nota, įteikta Italijos ambasa
doriui, atsakymui 
mą dalyvauti 
joje.

Nota sako, 
stijų žmonės 
Europos ekonominiam atsistei- 
gimui,' bet jie tai nori pada
ryti be bereikalingo maišymos 
į Europos politinius klausimus.

Nota taipjau sako, kad iš 
konferencijos dienotvarkio iš
mesta niekurius klausimus, ku
rių neišrišus nebus pašalintos

LONDONAS, kovo 9. — “Vi
durinė padėtis Indijoje gimdo 
didelį rūpestį”. Taip pareiškė 
komanduotojas Anglijos armi
jos Indijoje baronas Rovvlison 
savo kalboje Delbi. “Aš nu
manau, kad netolimoj ateityj 
bus išbandyta Anglijos išgalė 
išlaikyti įstatymus ir tvarką”.

Jis taipjau sakė, kad nega
lima sumažinti Indijos armi
jos delei “revoliucinės propa
gandos”.

į pakvieti- 
toje ’konferenci-

kad Jungt. Val- 
norėtų pagelbėti

Lloyd George tuoj aus pra
dės svarstyti Indijos klausi
mą. Pėtnyčioj kabinetas svar
stys priemones kaip pašalinti 
Indijoje neramumus ir nepri
leisti visuotino sukilimo.

11 žuvo ant laivo
AMSTERDAM, k. 9. — 11 

jurininkų žuvo, kada holandų 
laivas paskendo audroje Zuy- 
der Zee per lakoj šiandie.

Rezignavo Indijos sekretorius.
LONDONAS, kovo

Šiandie 
re torius 
gu. Jo 
imta.

Rezignuoti jis turėjo todėl, 
kad Indijos valdžia, be kabi
neto užgirimo, paskelbė atsi
šaukimą į Anglijos valdžią dė
lei Turkijos teisių, kuriame 
raginama permainyti Sevres

Be to Montagu buvo smer
kiamas atgaleivių, kad jis per
daug “švelniai” apseinąs su 
Gandhi ir kitais Indijos nacio
nalistais ir buk pritariąs su
teikimui Indijai savyvaldos. Jis 
yra liberalas.

PINIGŲ KURSAS Daug žmonių žuvo Francijoj.

Vakar, kpvo 9 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.36
Austrijos 180 kronų ............... l%c
Belgijos 100 frankų ........... $8.42
Danijos 100 kronų ..............   21.05
Finų 100 markių ................... $2.0’3
Francijos 100 frankų ........... $8.96
Italijos 100 lirų ........   $5.09
Lietuvos 100 auksinų ............ 41c 
Lenkų 100 markių ...........  2J/c
Norvegų 100 kronų ........... $18.05
Olandų 100 guldenų ........... $37.85

' Švedų 100 kronų ............... $26.15
Šveicaru 100 markiu ........... $19.45
Vokietijos 100 m-arkių ...........  41c

PARYŽIUS, kovo 
sa Fra nei j a labai 
nuo didelės audros, 
.te per tris dienas,
yra labai dideli, taipjau daug 
ir žmonių žuvo toje audroje.

9. — Vi- 
nukentėjo 
kuri siau- 
Nuostoliai

NIAGARA FA|LLS,x k. 9. — 
1 žmogus liko užmuštas ir 27 
sužeisti dviejose nelaimėse ka
sant tunelį dėl vietos elektros 
kompanijos.

• \ ......
■ i

J.■>?. -i

Tik Jugo Slavijos noras pa- Afrikoj, kovo 9. — Valdžia, 
laikyti Jungt. Valstijų draugiš- nusisprėndusi sulaužyti aukso 
kurną, sulaiko ją nuo pradė
jimo karo prieš Italiją, nes 
tik Amerikos ] 
būti panaudotas Jugo Slavijos 
atbūdavo j ime, tad ji ir bijosi sergėta, kad aeroplanai panau- 
užrustinti Ameriką.

“Mes nenorime Fiume sau”, 
sako jugo slavai, “bet mes rei
kalaujame pildyti Rapallo su-'užpuolė Primrose kasyklą. Du 
tartį, nes mes liktumėm už- negrai liko užmušti, o kasy
simi ug t i be priėjimo prie Ad- klos vedėjas ir keli kiti žnio- 
riatiko jurų. Visa mažoji cn- nės sužeisti, 
tente remia mus”.

“Mes protestavome Italijai”, 
sake parlamento narys, 
bar mes 
Mes

kasėjų streiką, šiandie sumo
bilizavo artileriją, kavaleriją ir 

kapitalas gali kitus kareivius, kad sustipri
nus policiją. Publika tapo per-

! dos kulkasvaidžius, jei 
reikalas.

Gcrmistonc būrys p

WASHINGTON, k. 8.
“L>a- Prezidentas Hardingas šiandie 

laukiame pasekmių.1 su buriu savo draugų išvažiuo- 
rcikalaujamc evakuoti ja savaitei atostogų Floridoje.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus.. Siųsdami pinigus, vi- 

- suomet kteipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St.,
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., 
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street,

Chicago, III.

Chicago, III.

Chicago, III.
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., Chicago, III.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., Węst Pullman, UI.
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Prašo amerikiečių lietu
vių paramos liaudies 

mokyklai. j

kyklos mokytojas
J. Stragauskas.

Adresas: Mok. Juozui Stra- 
gauskui, Teneniuose, Tauragės 
apskričio, Šilalės paštas. Litli- 
uania.

‘ 1 ......... ” ■ 1 . ..................... ■ !1
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Bibliografija
Redakcijai atsiųsta paminėti:

turėdama 
bet didelis 
mokytojui

Tenenių liaudies mokyklos 
mokytojas Juozas Stragauskas 
laišku į p. J. Balaką, Cicero, 
III., šaukiasi į amerikiečius lie
tuvius, kad jie paaukotų bent 
keletą dolerių aprūpinimui mo
kyklos reikalingiausiomis įmo
nėmis. Rašo<

Gerbiamas Tamsta! kreipiuos 
j Tamstą, prašydamas padėti 
paremti musų suvargusią mo
kyklą. Musų mokykla gyvuo
ja ketvirtus metus, 
70 vaikų-mokinių, 
vargas dirbti joje
kad nėra reikalingiausių mo
kymui pabūklų. Jų stoka ne tik 
vargina mokytojų, bet it patį 
mokslą trukdo. Musų gi suvar
gusi liaudis pati viena savo lė
šomis nepajėgia tų mokslo 
priemonių įsigyti. Tat turime 
didelės vilties savo broliuose 
amerikiečiuose rasti širdingos 
užuojautos ir paramos. Gal pa
aukotume! keletą dolerių tam 
reikalui, už ką busime begalo 
dėkingi. Ypatingai mums reikė
tų įsigyti gaublys (globas), 
žemėlapiai, skaitytuvai ir kny
gynėlis mokiniams, kurių mes 
neturime.

Kitas karas. Atsišaukimas į 
žmonių protą. Parašė VVill Ir- 
vin, autorius knygų: “ Man, 
Women and War”, “ A RepoPter 
in Armagcddon” etc. Lietuvių 
kalbon vertė V. K. Račkauskas. 
Tėvynes Mylėtojų Draugijos lei
dinys No. 81. New York, N. Y.
1921 m. (“Tėvynės” spauda). 
142 pusi. Su keletu paveikslė
lių ir braižinių.

Kova po Giedračiais. VI Per
statymų Drama. Paraše ir savo 
lėšomis išleido Povilas Dluskis. 
Suredagavo A. Janusas. Akron, 
Ohio. Spauda S. K. A lytos 0400 
Superior Av., Cleveland, Ohio.
1922 m. 22 pusi. Kaina 35c.

Bakterijos. * Parašė Dr. A. J. 
Karalius, ąutorius
kalas”, “Vyras” ir kitų, 
go, III. 1922 m. 32 pusi. 
25c. ' ' ) )

Kurių bus viršus?
Uosis. Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos leidinys No 25. “Dar
bininko’ spauda 1921/ So. Bos
ton, Mass. 32 pusi. Kaina 15c.

Lietuvių Darbininkų Kalendo
rius 1922 metams. Išleido Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga. 86 
psl. su keliais pusi, skelbimų.

Pranešimas
Visiems, kurie da nėra iš- 
pildę įeigos ^Income) taksų 
blankas ir neužsimokėję rei
kiamų mokesčių, mes šiuo 
primename, kad pasiskubin- 
tumėt tatai atlikti iki 12 vai. 
nakties, 15 d. kovo. Mes pa
tariame nelaukti paskutinės 
dienos, o atlikti ankščiau.

Kiekvienas, kuris uždirbo 
$1,000.00 per 1921 ir nėra ve
dęs, turi pildyti’ blankas; 
kiekvienas, kuris uždirbo 
$2,000.00 per 1921 ir yra ve
dęs turi pildyti blankas, ne
žiūrint ar jiems pripuola 
mokėt taksai ar ne. Už ne- 
išpildymo blankų valdžia 
skiria dideles bausmes.

Negalintys patys išpildyt 
kreipkitės “Naujienų” ofi- 
san 1739 So. Halsted St., ra
site teisinga ir nuoširdų pa
tarnavimą. .

lenasjš Svarbiausiu
Susivienijimas Bridgėporto Dr-jų

Stato scenoj keturių aktų dramąBLINDA
j z-'* w ■ar'^ w- v v M "r m ZX nr A /'''< v(SVIETO LYGINTOJAS)

Naudai Chicagos Lietuvių Auditorium 
. Nedėlioję, Kovo-March 12 d., 1922 

šv. Jurgio Parapijos svetainėj, 32 PI. ir Auburn Av. 
Pradžia lygiai kaip 7 vai. vak. _ Įžanga 50c. ir 75c.

PATRIOTIZMAS
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

... k,: ■» $

1 M
Sluutimas Plnlgii, 
įdirbimui' Importų tr Noti

Rečiai. tpSiUFlDĮH^MBtety BoxoM»’ 
EUR0PE*K.»ffilC4lF»UHEAU

s. .L.-.FABl’ONAS- co.
809 W«tt 35'tli Slrei®- Chlcatio. «|<!

EM LT A M N A M

____ ____________________________

‘i

Lauksime kad ir mažiausios 
paramos ir užtai išanksto sa
kydami nuoširdžiausių ačiū.

Tenenių pradedamosios mo-

Lyties mo- 
Chica- 
Kaina

Parašė

KRIOKIANTYSIS
KOSULYS

Jus GALITE šį bei tą padaryti krio
kiančiam kosuliui! Neturite būt be
pagelbos, kuomet baisusis,paroxizmo 
kosulys kankina kūdikio kūnelį. Gles- 
sco pagelbės nuo kriokiančio kosulio 
ir sutrumpins užpuolamąjį laiką.

Glessco išskirsto kraujo susimętimą, 
atidaro kvėpavimo pareigas. Prašali
na krupą į 15 minutų. 50c. visose vais
tinėse. PratekG LESSCO
For Coughs,Coldsand Group

TOWN O F LAKE
lietuviams nau jiena!; L

Naujienų” Skyrius
ant TOWN of LAKE

•'

Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če
kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. ' i i . j

Jei Tamsta norit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. •,

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas” arba ir kitą pirmei
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą — kreipkitės tuoj į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą “Naujienoms” — 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake. -

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar^ 
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake. ' -s. L; 1^'.;

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o fLake.

“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town of Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geriau par 
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės į 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

NAUJIENOS t

/

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street (Prie So. Ashland Avė.) 

Telefonas Boulevard 0672.

Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedeldioniais nuo 
10 vai. ryto iki 2 po piet.

v \

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai \

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo G iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

■ ■ i ■
! *■■$**■

Ant išmokcsčių, jei pagei
daujama.

BRIDGE PORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gva^antuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I • I Loi/J

1619 W. 47th Street

«ž ■

$15,

$25,

taštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siuteai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotdi po: $5, $10, $12.50, 

$20, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ii’ kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902 m.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned'. iki 
6 valandai.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti. Draugijas, kliubus, 
kuopas, pavienius, senus ir jaunus, šitas veikalas yra labai įdomus, 
nes kurie iš seno pamena Blindą, žemaičių Razbąįninką; dabar broliai 
ir seserys nustokim snaudę, eikim į vienybę, šitas jūsų atsilanky
mas, jūsų pačių naudai. Sarmata mums ichicagiečiams, kad mes pa
silikę labai toli nuo kitų. Kur vienybė ten galybė.

Kviečia SUSIVIENIJIMO KOMITETAS.

C' 
• . U ■

&

?

Svarbus Pranešimas
, 1 i1

\

Kurie turėjote pas. Western Land and Operating Company pini
gų investinę, o dabar, kurie gavote ar gausite nuo K. Pilipavičiaus 
laiškus^ ir jis norėtų kad pasirašytumet, ^iuomi persergstim, kad ne- 
sirušinėtumčt nežinoma delko. Nesiduokite save apgauti.

KOMITETAS.

SVEIKATA
.Jb

$1

!

V.

JF? ara

i

unsotsre

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.

—... -      u --------- --------------------—

GarsinkitesNaujienose

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

22.01 W. 22nd St., kerte Leavitt St. 
jį Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
t

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgc- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti, pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos
kertės Lietuvon 
Lietuvos.

Kreipkitės pas**

A. Pakšys
220 Milvvaukee Avė.,
Kenosha, WU.

»
X

A.
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CATARRH
OF THE STOMACH/_______________

ęjiou CANT ENJOY LIFE
r . with a sore, eeur, bloated stom-

m

. imu €4 OUJUyOVUA) UlUalUM

ach. F-ood docs not nourish. 
Instead it is a source of nrisery, cajusing 
pąins, belclung, dizzineu and head- 
achcs.

The peraou witli a bed stomach 
should be eatisfied vvith nothing less 
thaii permanent, lasling rclief.

The right leinedy will act upon the 
linings of th'e rtomach, enrich thc blood, 
aid,in casting out the catarrhal poisons 
and fitrengthcn every bodily funetior.. 
Ų The large number of peoplc v/bo 
tave ouccesdully use$ Dr. Hartman’s 
famous mcdicine, recommcnded for all 
catarrhal ccnditions, offcr thc Urongest 
possible endorsement for

w m SEF.VJCE FiFTY YEARJ

TABLETE CR LICUID 
SOLO EVERYVVHERE

□

a
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Tcl. Randolph 2898
A. A. SLA’KIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurnviestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saile St...........

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tol.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago. 
Tel. Yards 4681

J

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAŲ

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee-ir Ashland Avės 
Ofiso valj nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

S. W. BANES
.• ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

'į' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. WaHhington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St. Chicago.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted S'L, Chicago, {11.

lietiniai-
Norėdami SIŲSTI PDrlGŲ 
savo giminėms-LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. BruževL 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.
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WESTVILLE JLL..t
SKELBIMAS. 

t

Vakaras.Jei dievas butu moteris Visos Lietuvos piliečių, gyvo-

tai

COME PUT O F THE B E ATE N PATH

y

Lengvos IšlygosKovo Rakandų Verte

$139.50
$7.50 į menesį$4

I

LZUUH

SKAITYKIT IR PLATINKIT

N

uikios Rūšies

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų.

Kedės: 
stalo; 
tikros 
odos; ; 
viena < 
bar

joe shimkus
Generalis, Lietuvis 
Pardavėjas No. 4

'. ?■ ’ .v ĮEĮ'Jij.* k1 Jk j.

atvažiavusi 
tinę išdrį 
reikalauti 
Šių. Po j

Tik tuos, kurie yra priimti New Yorko ar Chicagos 
biržoje (stock exchange).

Priimame pardavimui Lietuvos 
raidžios bonus.

čia. Kovo 10 d., 1922

veidrožiu.
Dresseris

3250

QUEEN ANN’E IŠKIMŠTAS SETAS
Be jokio klausimo goriausios vertės, kuomet nors 
buvo siulom-a; ekstra dideli šmotai; wing kėdė ir 
arm kėdė ir 7 pėdų davenport; pleškinės kontsruk- 
cijos; Marshall palaidos springsinės paduškaitės; 
puikiai apmuštos geros vertybės velouru. Siūloma 
šiame išpardavime visas setas 
trijų šmotų už

MUSŲ PAVIZDŽIAI
Sudsop-Manhuttan Ref. 5% boc’i, perėtais metais, 
■teda patarėm juos pirkti, kainavo $620 už tukstan- 
£nį boną, o dabar kainuoja $78(X, taigi į metus lai
ko pelnyta $160 pakylimo ir $50 procentų, viso $210 
jrba suvirš 33% ant indėto pinigo.
3t. Louis St. Frisco income 6% konai, pereitais me
tais, kada patarėm juos pirkti kainavo $462 už 
tūkstantinį boną, o dabar kainuoja $612, taigi į me
tus laiko pelnyta $150 pakylimo ir $G0 procentų, 
rišo $210, arba suvirš 45% ant indėto pinigo .

Ir šiandien dar yra progų 
nusipirkti panašių pirmos 
klesos bonų, kurie dar kils 
kainoje.
Perkame ir parduodame 

Šerus ir bonus

kirk*s£

RIČANŽ

NAUJAS OFISAS
Naujas musų ofisas tapo atidarytas Union Banko 
namuose, ant šešto aukšto, 25 N. Diearborn Street.

WALNUT MIEGKAMBARIO SETAI
Puikus miegkambario šmotai už didelę kainos 
koncesijv; tikro walnuto; puikaus kabinetų dar
bo; dresiai chifonieriai; tvirtomis apačiomis, gi
liais stalčiais, ir franeuziško stiklo 
Chiffonierius , 

’2675

EKSTRA SPECIALIAI! 
GVARANTUOTO ANT 10 METŲ 

L. KLEIN SPRINGSAI

VVILIAM AND MARY DINING OUTFIT
Balto aržuolo; Jacobean rudo baigimo; tvirtai 
padarytas; padarytas, kad laikys daugelį metu; 
outfit iš penkių 
šmotų
Stalas: 48 colių viršus; 
apmoldinguoti kraštai; 
platus rimsas; tvirta, 
tekinta apačia; 6 pėdas 
išskečia- Efl
mas, tiktai

PLIENINĖS LOVOS
Simmons vertes ketui kampi 
rėmai ir stambus virbalai; 
American walnut * baigimo; 
padaryta ilgam laikui; viso- 

Ukta1ydži0’ $16.50 
$2 į mėnesį.

$52.50
: tinkančios prie 

plačios sėdynės; 
rudos spaniškos 

aukšti užpakaliai;

,a $4.75
į mėnesį
Tik šiame išpardavime; plieninhj 
dratų išdirbimo; pilkos; nuo ru- 
dies apsaugojamo baigimo; aukš
tai iškeltos; dubeltavi kampai; 
tik per 3 dienas $5

Per telefoną nei laišku šio už
sakymo nepriimame

khūu

- * ’ ___OAP

Percy Ward, Cliicagoj, savo 
paskaitoj kovo 5 dieną aiškino, 
kad moterys butų turėję lygias 
teises su vyrais, jei Dievas bu
tų moteris.

Musų krikščioniškoji civili
zacija mokino mus, kad mote
ris niekuomet negali būti lygi 
vyrui. Kad ir tas
sutvėrimas pirmutinio žmogaus 
Adomo parodo, kad ir tada 
moteris buvo užmiršta — Die
vas buvo ją visai užmiršęs.

Adomui gyvenant vienam ro
juje pasidarė ilgu ir nuobodu. 
Tada Dievas pritvėrė jam viso
kių žvėrių ir paukščių. Bet A- 
domas vis viena nebuvo paten
kintas. Dievas pagalinus su
manė sutverti jam moterį. ,

Apie moters sutvėrimą yra 
įvairių pasakų. Vienos jų sa
ko, kad moteris sutverta iš A- 
domo šonkaulio, kitos (chinų) 
sako, kad ji sutverta iš Adomo 
nugarkaulio. Pasak prelegen
to, tai buvus pirmutinė Dievo 
chirurgiška operacija padaryta 
Adomui. Bet visos tos reik 
nes pasakos nesutinka su tiesa.

Senovės Egipto civilizacija^] 
je, apie 7,000 metų dar prieš 
Kristaus gimimą, moterys turė
jo/ lygias teises su vyrais. Se
novės Babilionijoje, apie 5,000 
metų prieš Kristaus gimimą, 
moterys, taipgi turėjo lygias 
teises su vyrais. Tik senovės 
graikų civilizacijoje, apie 400 
metų prieš Kristaus gimimą, ir 
ypač po to kai ji teko Romos 
imperijai, moteris liko visai pa
žeminta.

i KOaESPONOENCidOS
< ___  -----------------. <

Šitas miesčiukas didžiumoj 
apgyventas lietuvių, kurie turi 
apie porą tuzinų visokių draugi
jų ir kuopų; gaila tik, kad pro
fesionalų inteligentų beveik ne
turim. Vienok iš tų pačių pa
prastų žmonelių atsiranda to
kių, ką šį-tą veikia ir nuveikia. 
Dažnai būva parengimų su pa
statymu scenos kurinių. Vienupasakiškas statymu scenos kurinių. Vienu 

I tokių vakarų buvo kovo 5 d. 
vakaras; buvo surengta teatras 
su prakalbomis ir deklamacijo-Į 
mis. Buvo pastatyta du veika
lai: “Sosto akyvaizdoj” ir “Ant
ras šalaputris”. Vaidinimas iš
ėjo gana gerai. Geriausiai vai
dino vietos krautuvninkas T. 
•Lukošius karaliaus vaidmenį ir 
labai gabiai vaidino p-lė Zofija 
Brukauskaitė ir Andrius Sungai- 
la; abudu yra čia gimę. Jaunos 
mergaites padeklamavo apie 10 

j deklamacijų ir padarė malonų 
įspurį seniams. Jaunoji karta 
toli pralenkė surambėjusius se
nius. ;

Taipgi choras gražiai sudaina
vo ilgoką dainą apie karaliais 
žiaurumus. Apskritai imant, 
visas vakaras nusisekė gerai. 
VVestviliečiai labai mėgsta lan
kytis į teatrališkus parengimus 
taigi ir dabar prisirinko žmonių 
pilnutėlė nemaža svetainė. Ver
ti yra padėkos tie tėvai, kurie 
stengėsi pralavinti savo vaikus 
lietuvystės ir darbininkų klases 
dvasioj.

Westvillės Ukėsas.

įvairių religinių sektų vadai 
susivažiavę svarstydavo keblų 
jiems klausimą, būtent: ar mo
teris turi dūšią?

Jei Dieyas butų moteris, jis 
tverdamas Adonių sykiu butų 
sutvėręs ir Jievą. Jei Dievas 
butų moteris, jis nebūtų leidęs 
pagonims ir net krikščionims 
paniekinti ir pavergti moterį. 
Nors Ingersollis juokaudamas

jeigu Dievas butų moteris, 
beveik ir jis pats eitų į baž- 
‘U-
’rašidėjus krikščioniškai ga

dynei visoj Europoj moter 
buvo pažemintos. Per ilgą lai
ką netik aukštesnių mokyklų, 
bet ir pradinių jos negalėdavo 
lankyti. Ir šliubynėse cere
monijose yra įdėta sakinys, kad 
moteris turinti klausyti vyro.

Laisvai protaujantis vyrai ir 
moterys gabaus pradėjo kovo
ti už moterų lygias teises. Čia 
Amerikoje pirmutinė tokia 
kovotoja atsirado tik 1920 me
tuose — Mrs. F rančos Kiče. Ji 

iš Škotijos pirmu-
o viešai prabilti ir 
moterims lygių tei

ks ėjo eilė moterų 
Kovotojų ir dabar mes matome, 
kad moterys vis daugiau ir 
daugiau įgija teisių. — S. T.

Didelis Šmotas
d . c y•

■ r:

Parduoda 
odei? 
'igiau.

pirkit gerą muilą ne\ 
naujas, drapanas

Lietuvos Atstovybe 
Amerikoje1

nančių Amerikoje, pretenzijos 
dėl indelių, depozitų ir išvežto 
iš Lietuvos Rusijon turto grąži
nimo, sulyg taikos sutarties 10 
str. 2 p. ir 11 str. 1 p. privalo 
būti pareikštos Lietuvos Atsto
vybei Vašingtone (Representa- 
tive of Lithuania in America,

1925 “F” Street, N. W., Wash- 
ington, D. C.) iki š. m. kovo 
men. 20 d.

Pretęnzijos, iki nurodytam 
laikui nepareikštos, negales būti

Pirkite Bonus

keliamos per Lietuvos Komisiją 
taikos sutarčiai su Rusija vyk-

Lietuvos Atstovybe Amerikoj 
1922 m. Kovo 6 <1.

RALTIJOS-AM ERIKOC
Lf LINIJA ‘9Broaclvay, Nev^ork.NY U

J&i LIETUVA
PLR H/VMM JP.GĄ,piuz&ą. 

ARBA. LIEPOJĄ .
' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliava 
aplenkia Lenkų juostų (karidorin) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS
ANT 2-ju. 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
LATVIA išplauks ...................... Kovo 22 d.
POLONIA išplauks ...................... Bal. 5 d.

TREČIOS KLASOS KAINOS J: 
HAMBURGU $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

NAUJIENA! MOTERYS IR MERGINOS NAUJIENA!
Importuotos langams užlaidos — vertes $5.00 — per šį mėnesį tik $1.95.

Turėjote kada nors savo gyve
nime tokią progą, kad pamačius 
tokias stebėtinas, madingas lan
gams užlaidas, kaip kad ant pa
veikslo matote, kurios yra tikru 
jūsų langų papuošimu, nes tai yra 
veliausip modelio ir tik šios užlai
dos tokios rūšies padarytos. Ar
tistiško dezaininim-o, .rankų darbo, 
atrodo labai puikiomis, kaip kad 
mokėtum $15 00, o negausi geres
nių, nei pelaikys ilgiau kaip šios, 
kurias pardavosime per visą šį mė
nesį tik po $1.95 pora. Jei orde
riuos! keturias poras, atiduosime 
Mž $7.00.

Šis specialis supažindinimo na- 
siulimas tęsis visai trumpą laiką, 
todėl, patariame pasinaudot proga 
tuojaus. Niekad nesigailėsit.

Mes nereikalaujame pinigų iš 
kalno. Prisiųskit mums tik 35c. 
stampoms užlaidų pasiuntimo lėšų 
padengimui, o 
atneš į -tavo 
tuojau.

UNION SALES COMPANY 
673 W. Madison St., Dept. 116,

užmokėsi, kuomet 
stubą. Rašykite

Chicago, III.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

Halsted,14<*Liberty

K.S. JURGELONIS & CO. 
Stocks & Bonds

I 611-612 Union Bank Bldg. 
25 N. Dearborn St 

Chicago, III.
Telefonas Central 4529.

Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

MRS. A. MICHNIEVVICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tat
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kol egi 
ią; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pi f 
gimdimo. ituv 
da rodą viso 
kiose ligose ir 
kitokiuose ref 
kaluose mo» 
terims ir mer 
ginoms.

■'■■■ ■ ■ r1 ■ ■ - -1

MH)R.HERZMAIK^?
18 RW8IJO8

^•rslklll eee 8412 Se. ■slutedt 81
Ne. 1818 M. Halnted 81

Serai lietuviam Mnemes per tfe 
metą kaipo pat yrąs gydytojas, <hi* 
mirti Ir akuleria.

Šyde aitrias Ir ehrenlikaa ligar 
vyrų, moters ir valka, pagal eee 

metodas X-Ray Ir kitokia* 
elektras prietaisus.

Ofisas ir Lab ar eteri jai IBM V, 
18t.h St., netoli risk

▼ALANDOSt 18—11 
fir e«o 6 Ud R velutrale.

Dienomis» CanaS 
8111 arba 85> 

■aktimisi Oreaiel 
•be - Droverr tlMr

STVENIMAkii 1813 S, Halited 81 
VJJkt b—11 ryto ir 8—• vai vaa

CaleyhoBali

■8seiseMmiMensBesmsemeBaanBSBMeeaBeem»owMnesnsMHMmBaieeaMmMo

Dr. A. R. BIumenthaf
Akių Specialistas

4649 So. Ashland Ave<
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metaf 

Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrilk^. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

• OFISO VALANDOSi
Nuo II ryto iki 8 po pietų, 5-—7 

vakare Nedaliomis nuo 1Q — 
2 po piet.

Tclephone Yards 687

T

PULLMAN DA-LOVA
Apverčiama 
nos mieros 
mo rėmai;

pai; puikiu velouru apmušta; su 
$48.50 

$4 į menesį
sėdyne; atsidaro pil- paduškaite 

lova; rrzahogany baigi- dabar tikta 
lendrėmis išpinti tar-

PIANO SUOLELIS
Kombinacijos, grojiklio ir 
piano; 30 colių ilgio, 15 co
lių pločio, 21 colis aukščio, 
su pasidėjimui notų pake
liant viršų. Tik mahogany 
baigimo, išimtinos 
vertės po

Lovą

*2350

1 II 1
į r . _ • . .x

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

įĮT NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
Ą. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

■

DR. CHARLES eSEGAL 
'Praktikuojh 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashlanu Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr, Maurico Kalni
•TDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

4831 So. Ashand Ava, 
Tel.» Yards

Ofiso vai.: 8 Iki II v. ryte. 1 Iki 8 
Ir 7 iki 9 v. Naktimis ir eedllioj ne 
pietų.Tel.: Oakland 1294^

DR. M. STAPULIONL5
Gydae be gydeolių Ir be o»eradh 

8347 Emeraid Avė.
9 jkf U ryte Ir 9 Iki 10 vakar*

Tel.i Boulevard 9897
T8J ► 18-ta <et 2 ild I vai

TeLi CanaJ 279

DR, C. K, KLIAUG A
DBNTT8TA8

\lli la IRalflted SU Uble»»e. (B 
kamane I8tk St•---x> It 1---•
Phene CanaJ

DR. S. BLEžlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas 8 

/Leavitt St. Tel. Canal 8222. 
u Rezidencija 8114 W. 42nd 8L

TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 Ir 7-9. Ned. 10-<9 nletų

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki. 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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Amerikos - 
atsisakymas.

Jungtinių Valstijų val
džia atsisakė dalyvauti Ge
nujos konferencijoje. Vals
tybės sekretoriaus, Hughe- 
s’o, laiške, adresuotai Ita
lijos ambasadoriui, sakoma, 
kad šios šalies valdžiai rodo
si, joge! ta konferencija bus 
daugiaus politinio, negu 
ekonominio arba finansinio 
pobūdžio; o Amerika neno
rintį būt bereikalingai įvel
ta į politinius Etropos klau
simus.

Jungtinių Valstijų nusi
statymas yra atkreiptas pir
miausia prieš Francijos ir 
Rusijos politiką. Francijos 
valdžia atsisako mažinti sa
vo karines jiegas sausumo
je ir tuo budu trukdo visos 
Europos nusiginklavimą. 
Ginklavimosi našta gi ne
duoda Europai sutvarkyti 
savo finansus. Francija, 
be to, prisimynus engia Vo
kietiją ir neduoda jai atsi
stoti ant kojų.

Kol šitokia politika tęsia- 

siasi, tol, Amerikos valdžios 
nuomone, ękonominiai keb
lumai Europoje negali būt 
prašalinti.

Hughes’o nota neįvardija 
tiesiog Francijos, kaipo •di
džiausios tos politikom kalti
ninkės; bet apie Rusiją ji 
kalba stačiai. Ji sako, kad 
visės pastangos ištraukti 
Rusiją iš ekonominės suiru
tės bus bergždžios, jeigu 
tie, ant kurių puola vyriau
sia atsakomybė dėl Jos (t. y. 
sovietų valdžia), neims tin
kamų žingsnių atitaisyti tą 
suirutę.

Amerikos valdžia, vadina
si, ne tiktai nenori pripažin
ti bolševikus, bet ir atsisako 
svarstyti su jais Rusijos at
statymo klausymą.

Tai yra labai sunkus 
smūgis bolševikų valdžiai. 
Ji galėjo tikėtis, kad Ame
rika, kuri daugiausia šelpia 
Rusijos badaujančiuosius 
žmones, bus prielankesnė 
sovietams, negu Europos 
valstybės; ‘ o pasirodo, kad 
yra priešingai.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Leninas ketinąs Genu
joje prašyti tarptautinės 
paskolos sumoje pusės mili- 
ardo dolerių. Be Amerikos 
pagelbos gauti tokią pasko
lą negalima. Kuomet Jung
tinės Valstijos taip griežtai 
priešinasi bolševikams, tai 
kitos šalys, kad ir galėda
mos, nieko jiems neskolins.

Be užsienio paskolos te- 
čiaus Rusija nepajiegs atsi
gauti. Taigi bolševikų pa
dėtis yra desperatiška.

PATARNAVO LIAUDIES 
PRIEŠAMS.

Amerikos lietuviai komunis
tai šiandie piktai smerkia Lie
tuvos atžagareivius, kurie pra
vedė St. Seime netikusį žemės 
reformos įstatymą. Komunis
tai sako: matote, kaip kunigai 
su buožėmis apgavo beturčius!

Kad kunigai ir buožės nus
kriaudė beturčius, tai tiesa. 
Bet tiesa yra taip pat, kad 
tiems skriaudikams , padėję 
mūsiškių komunistų vienmin
čiai Lietuvoje.

Žemės reformos įstatymą pa
gamini buvo sušauktas St. 
Seimas. Darbo žmones, kūne 
norėjo, kad tas įstatymas butų 
geras, turėjo stengtis pasiųsti į 
St. Seimą kuodaugiausia savo 
žmonių. O ką darė komunis
tai? Jie ne tiktai nėjo į Seimą,
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bet da ir niekino socialdemo
kratus, kurie ragino darbinin
kus dalyvauti rinkimuose.

Brooklyno “Laisvė” ir kiti 
komunistų laikraščiai rašė, 
kad St. Seimas tai “sorkes”, 
kuriame gali dalyvauti tiktai 
“klounai”, o ne padorus ir 
išmintingi žmonės.

Ko gi pasiekė komunistai to
kia savo \agitaeija? Seimo rin
kimų sutrukdyt jie neįstengė. 
Lietuvos liaudį jie nesulaikė 
nuo dalyvavimo rinkimuose. 
l}et, daugelis revoliucingai pro
taujančių darbininkų susilaikė 
nuo balsavimo. O kas svar
biausia —- toms darbininkų or
ganizacijoms, kurios dalyvavo 
rinkimų kampanijoje, buvo be 
galo apsunkintas darbas. Ačė 
tam, didžiumą vietų St. Seime 
pasigrobė klerikališki demago
gai, kurie mokėjo apsuki 
žmonėms galvas besąžiniškais 
prižadais.

Ažuot panaudoti revoliucin
gąjį minių ūpą, kuris tuomet 
buvo stiprus Lietuvoje, tam, 
kad užkariavus Seimą darbo 
žmonėms, komunistai panau
dojo jį tam, kad pakrikdžius 
darbo žmonių jiegas ir padėjus 
laimėti darbininkų išnaudoto
jams. . z.

Angariečiai, Kapsukai ir ki
li komunistiški pleperiąj dabar, 
žinoma, teisinasi tuo, kad St. 
Seimo rinkimų motu jie neži
noję, jogei Lietuvos gyvenimas 
plėtosiąsis ramiai; jie ifianę, 
kad Lietuvos buožės busją nu
versti ir valdžia pateksianti į 
proletariato rankas. Bet tai 
yra menkas pasiteisinimas.

Kas nesugeba numatyti atei
tį, tas neprivalo kitiems kelią 
rodyti. Aklų vadų minioms 
nereikia. _

Netiesa tečiaus yra ir tai, 
kad tikėjimas į urną revoliuci
ją Lietuvoje buvo .pakankama; 
pamatas tam, kad nedalyvavus 
St. Seimo rinkimuose. Nejau
gi revoliucijai butų buvus kliū
tis iš to, fead Seime butų sėdė
jusi skaitlinga darbininkų at
stovybė? Kaip lik priešingai: 
juo daugiaus revoliucionierių 
butų patekę į Seimą, tuo len
gvinus butų bi>vę plėtotis revo
liuciniam judėjimui pačioje ša- 
lyje!

Lietuvos komunistai (ir jų 
vienminčiai Amerikoje) ne tik
tai nesugebėjo numatyti, kaip 
plėtosis Lietuvos gyvenimas 
artimiausioje ateityje, bet ir ap
skritai nemokėjo protauti. Jie 
vadovavosi ne protu, o jaus
mais.

Bent dabar jie turėtų pradėt 
klibint savo smegenis ir — ne- 
sikoliot, nešmeižt socialdemo
kratų, nekurstyt darbininkų 
vienų prieš kitus.

“LIETUVOS ŪKIS”.

Gavome pirmą numerį mėne
sinio visuomenės ūkio ir finan
sų laikraščio, “'Lietuvos Ūkio“ 

Aną (jiciią “Naujienose” jaii 
buvo išspausdintas ilgokas pra
nešimas apie jį.

Tame žurnale yra daug žinių 

Du Metai Baltojo Teroro
Y Vengrijoj

Kovo mėnesį 1919 m. bolše
vikine valdžia ' paėmė viršų
Vengrijoje po Belą Kūno vado
vybe? Jos valdymas buvo
trumpas, tęsėsi kiek ilgia iv 
kaip keturis mėnesius. Konser
vą lieji laikraščiai prirašė galy
bes apie bolševikų žiaurumus 
Rusijoje ir Vengrijoje, bet ne-( 
daug kas girdėjo apie baltųjų 
■ ere:-Įninku darbus Vengrijoj ir 
LTiiainoj. * Bet galima drąsiai 
pasakyti, kad Baltasis Teroras 
yra daug žiauresnis ir geriau 
suorganizuotas negu Raudona
sis. To priežastis yra tame, 
kad karys —. o baltieji terori
ninkai dažniausiai susidėjo iš 
karių klases — yra daug dau
giau palinkęs prie žiaurumo ir 
ištobulinto kankinimo negu jo 
raudonasis kolega, kuris išėjęs 
dažniausiai iš jūreivių eilių.

Baltasis teroras dabar pasi
baigė Vengrijoj. -Pasibaigė iš 
dalies dėlto, 'kad • jis atsiekė 
savo tikslo ir darbininkų klasę 
pavertė į nusiminusią, palan
kią, > tylią, klausią minią. Su 
jnirtimu širdy, bet {baidyti jie 
kenčia visa, kas yra uždedama 
ant jų. Be to, skilimas baltųjų 
eilėse, padarytas paskutiniu 
Karlo išsišokimu, kuris padali
no Baltąją Vengriją į dvi sto
vyklas, karlininkų- ir horlhinin- 
kų, padarė jąm paskutinį galą.

Vyriausiais Baltojo Teroro 
vadais iš karininkų pusės buvo 
pulk. Pronay, Įeit. Hejjas ir 
maj. Osztenburg. Pulk^ Pro
nay buvo kapitonu vengrų ar
mijoj tuoju laiku kada bolševi
zmas Vengrijoj puolė. Be abe
jo, raudonieji terorininkai blo
gai apsiėjo $u jo šeima ir kai- 
kurie jo artimųjų giminių ta
po nužudyti Raudonosios Gvar
dijos žiaurunų ir nutruktagal- 
vių. Jis paspruko, Szegedan, 

1 prisidėjo prie kontrrevoliuci
nės armijos ir bolševizmui puo
lus, jis pradėjo persekioti bol
ševikus ir žydus. Už jo didvy- 
ringumą “apgynimo neturin
tiems darbininkams jis tapo 
pakeltas” į majoro, ir vėliau į 
leitenanto pulkininko laipsnį.
- iLeit. -Hcjjas’o darbai lur 

būti baisiausi iš visų baltųjų 
terorininkų darbų. Jis buvo 
raštininku banke Kecskenctė, 
mažame miestely tarp Duno
jaus ir Tišos upių, ir atsargos 
leitenantu. Po bolševikų jo 

'gimtinį miestelį užėmė ru
munai. Jieuąs (rumunams) 
Kecskemelą apleidus spalio 19 
d., Hejjas paskyrė save miesto 
komendantu. Bolševizmo 
laiku Kecskemct buvo “audros 
centru’’, kadangi jis buvo būk

apie Lietuvos žemės ūkio pade 
tį, apie pramonę, vidujinę ir 
užsienio prekybą, apie valsty
bes išlaidas ir tt.

le pirmajai Raudonajai Armi
jai prieš Alinimus. Raudonieji 
kareiviai, be abejo, rekvizavo 
gana laisvai šitoj turtingoj 
apylinkėj, ir todėl ūpas prieš 
bolševikus buvo aukštai-' paki
lęs. Hejjas pasinaudojo šituo 
upu ir su savo brolių ir pasiu
tėlio puskapio Franciu — Kis- 
so’o pagalba jis nužudė 199 
nelaimingus bolševikus ir žy
dus, tarp kurių buvo ir jo pa
ties švogeris. Norėdami rasti 
charakterį tolygų šito Joano 
Hejj as’o charakteriui turime 
grįžti atgal į Vidurinius Am
žius prie Borgijos. Vengrijoje 
žinoma naktis kailio Orgovony 
naktis buvo baisi. Kiekviena 
auka pirma tapo nukankinta. 
Dienai švintant kankinimas pa
sibaigė ir prasidėjo žudymo 
darbas. Daugelis tapo palai
doti gyvais, pirma prispyrus 
juos sau duobes išsikasti. Kili 
tapo nukryžiuoti ir paskui jų 
kūnai su skerspiuve perpjauti. 
Treti, laimingesnieji, tapo su
šaudyti.

Iš trijų baltųjų būvių vadų 
majoras Osztenburg buvo ma
žiausiai kraugodus. Karo melu 
jis buvo gusarų Kapitonu ir 
pasižymėjo savo narsumu. Jis 
buvo kareivis — ir niekas dau
giau kaip kareivis,^- visuomet 
pasirengusis klausyti. 1919 m. 
jis buvo bolševikų laivyno pės
tininkų brigados žinybos galva 
ir komanduotojas pagarsėjusio 
terorinio traukinio, žinomo 
Mirties Traukinio vardu ir to
dėl jis yra atsakom ingus už 
daugelį ir tikrai ne mažiausių 
Raudonųjų žiaurumų. Bet jis į 
laiką suuodė puolimo kvapsnį 
ir perėjo Szegedan prie kontr
revoliucinių pajiegų. Prasidė
jus baltąjam režimui, jo “skrai
domasis“ būrys automobiliais 
atsidurdavo visur, kur baud
žiamoji ekspedicija buvo rei
kalinga. Osztenburg išsitobu
lino streikus malšinti. Kur tik 
kilo •pąskalas apie rengimąsi 
prie streiko, jo terorininkai su 
granadomis rankose užimdavo 
dirbtuves ir fabrikus. Vieno 
pamatymo baisaus Osztenbųr- 
go būrio geležies šalmais, 
apsiginklavusio iki dantų pa
prastai užtekdavo neramių dar
bininkų upui sulaužyti.

Vėliaus Osztenburg atsiskyrė 
nuo Horthy’o ir liko karščiau
siu Karlo šalininku. Tai jis 
ėjo su Karlu j Budabers jo pas
kutiniame žygy spalį, 1921 
m. ii’ ant galo tapo suimtas sa
vo buvusių draugų. Buvusiam 
baltajam lerorininkui teko pa
čiam pi'itfrti baltųjų kalėjimo 

baisenybių Budapešte.
Istorijoje baltojo teroro Ven

grijoj galima matyti keli lai
kotarpiai. Pirmas laikotarpis 
(nuo rugpiučio iki spalio vidu
rio 1919 pi.) apėmė vien Tran- 
sdanubiją.

Spalį, 1919 m. prasidėjo ant
rasis laikotarpis. Scena dabar 
tapo perkelta iš Transdanubi- 
jos į Budapeštą ir apygardą 
tarpe dviejų upių. Apie Orgo- 
vany baisenybes jau minėjau. 
"Lapkrity, 1919 m. Hejjas per
kelia savo veiklumą į Budapeš
tą. Būkle jo /negarbingiems 
darbams patampa viešbutis 
Britannia. Kankinamų žydų ir 
bolševikų verksmai ir šauksmai 
buvo aiškiai girdėti per mano 
langus kasnakt... Rymiškasis 
viešbutis tapo paverstas į baise
nybių kambarius, apie kokius 
galime pasiskaityti tik Veneci
jos ir Nurembergo istorijoje. 
Kaliniai pirmiausia buvo suva
romi į rūsį prileistą vandens 
jiems iki pažasčių ir Čia jie bu
vo išlaikomi tris dienas net ir 
šalčiausiu žiemos laiku. Išba
dėję, bb miego jie buvo atve
dami pas koriką Hcjjas’ą kvos
ti. Suprantama, jie prisipažin
davo prie visko, prie ko tik ši
tie žvėrys norėjo, kad jie pri
sipažintų. Toliau ėjo jau tik
rasis kankinimas ir galinus nu
žudomas.

Pronay’o buveinė buvo Fer
dinando kareivinėse, ant pat 
Karunavojimo Kalno viršaus. 
Čia šešias savaites buvo kan
kinama nelaimingoji Hambur- 
gerienė, kuri pagalios paspruko 
Viennon ir papasakojo apfc 
kentėjimus Anglijos Darbo De
legacijai, kuri buvo nuvykusi 
Vengrijos baltojo teroro ištirti. 
Delegatų pareiškimai gyvai api- 
pasaĮioja šitos žmonos kančias: 
tai yra apysaka, kuri yra per 
daug reali papasakoti' šiluose 
puslapiuose... Toliau įvyksta 
šaltakraujis užmušimas socia
listų laikraščio “Nepszava” re
daktoriaus Somogyi. Somogyi 
nebuvo jokis bolševikas. Jis 
neredagavo laikraščio raudono
jo režimo laiku; pradėjo jį re
daguoti tik bęlševizmui puolus. 
Bet jį nutvėrė 9 vai. vakarą 
lapkr. dieną, brūzdžiausioj Bu
dapešto vietoj ir su; jo drau
gu, maloniu ir meiliu poetu 
Bacso, nužudė po baisaus kan
kinimo. Žvejas atrado kimus 
ir teisybė išėjo į aikštę. Apie 
penkis Pronay’o karius buvo 
atvirai kalbama, bet skundve- 
dis oficialiai pranešė, kad ne
laimingas Somogyi buvo bol 
ševikų sąmokslo auka.

Antram laikotarpiui (1920 
)et.) priklauso Albouj’o, Szol- 
nck’o, Sauerbrunn’o nedory
bės. Nužudymas vyno pirklių 
Keeskemete ir nužudymas 
Adolfo Landau yra šito vėles
niojo laikotarpio įvykiai. Bu- 
dapeštinio baltųjų viešo skun- 
dvedžio apskaitymu raudonųjų 
aukų skaičius siekė apie 310; 
dviejų metų baltojo teroro au
kų skaičius pasiekia tūkstantį, 

neskaitant tų tulesančių žmo- 
nįų, kurie kentėjo ir dar tebe- 
kenčia kalėjimuose, ar inter
nuojamose stovyklose.

Be šitų žudynių ir kankini
mų, kuriuos vykino “beatsako- 
mingieji” būriai, buvo dar iš
tisas politinis persekiojimas. 
Amatinės unijos'tapp sunaikin
tos, jų pinigai konfiskuoti. 
Dviguboj i cenzūra, politinė ir 
militarinė, sulaikė kiekvieną 
mėginimą garsinti ką-nors apie 
šitas įmones. Net parlamento 
nariai negalėjo laisvai kalbėti į 
savo rinkikus. Žmonės, turėju
sio tik menkas vietas bolševikų 
režime, buvo kalinami, o ma
žiaus nusikaltę internuojami 
sveikatą .naikinančiose stovyk
lose. Dąugelis žmonių paskirtų 
internavimui niekuomet nepa- . 
siekė stovyklos. Lakoniškas 
pranešimas: “Bandė pabėgti ir 
tapo nušąutas,” buvo oficialiu 
paaiškinimu nelaimingoms naš
lėms ar giminėms. Laisvųjų 
mūrininkų draugijos lapo iš
vaikytos kaipo “priešingos 
krikščionijai“ ir jų buveines 
užėmę kareiviai panaudojo jas 
atžagareiviškai militaristinės 
Gynimo Lygosųtikslui. A 

žmonėms gaudyti į baltųjų 
stovyklą buvo panaudojama 
visokių kyšių. Reakcingų krikš
čionių “socialistų” unijų na
riams buvo teikiama pigiau 
cukrus ir maistas. Visuomenės 
tarnautojai ir mokytojai buvo 
skirstomi į klases A ir B. A 
klasė tai “gerieji avinėliai,” o 
B klasėj socialisthi, liberalai ir 
žydai. B klasės nariai neturėjo 
progos pakilti, bet turėjo daug 
progos būti atleistais. Plakimas 
buvo įvesta kaipo bausmė. Iš- 
daužymas liberalų Alhenacum 
spaudos kompanijos spaustu
vės leidžia numanyti, kokia bu
vo spaudos laisvė tomis dieno
mis.

Užsienio reikaluose baltojo 
režimo istorija yra iš vienų 
paklaidų. Pirmutinis pasikė
sinimas įvykinti reakcinę With- 
elsbacho ir Hapsburgo sąjungą 
sukėlė įtarimą kaimynėse vals
tybėse. Vienvalinė užgriebimo 
politika kėlė neramumą tarp 
kaimynių valstybių ir ačiū tam 
susitvėrė Mažoji Santarvė, ap
sigynimo ir užpuolimo susi
jungimas prieš Baltąją Vengri
ją. Prancūzų orienluotė ir nuo 
laiinė franeuzybės propaganda 
atšaldė nuo Vengrijos visus jos 
buvusius talkininkus. Du nepa- 
vykusieji pasikėsinimai įsteigti 
vėl Karlo Hajisburgo valdžią 
tik padidino šitą pragaištingą 
izoliuotę. Ant galo burgenlan- 
dinis sąmokslas atšaldė nuo jų 
ir Austriją.

Ant galo po tiekos paklaidų 
ir būdama smaugiama visiškos 
izoliuotos Vengrija suprato, 
kad šitas ištvirkusio kudikio el
gesys yra nenaudingas. Dabar
tinis premjeras pamatė, kad 
negalima laikytis senosios po
litikos ir pradėjo dorotis su Au
strija. — M. W. Fodor.

\ Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS k •

. jTislny*)

Gal kas norės žinoti apie kunigą apkaltintą ir 
suareštuotą Winnipege už pranašo Isajos cita
vimą. Paragrafas iš apkaltinimo apie tai skam
ba šitaip: “Kad J. S. Woodsworth, apie birže
lio, ar birželio mėnesį, musų Viešpaties metais 
tūkstantis devyni šimtai devynioliktais, Winni- 
pego mieste, Manitobos provincijoj, neteisėtai ir 
maištingai paskelbė maištingus šmeižtus šito
kiais žodžiais ir skaitmenimis: ‘Vargas tiems, 
kurie įsako neteisingus įsakymus ir kurie rašo 
jų prirašytą j jį sunkumą; pavaryti beturčius nuo 
sprendimo ir atimti mano įmonių varguomenei 
teisę, kad našlės galėtų būti jų aukpmis ir kad 
jie galėtų našlaičius plėšti. •
.. .Ir jiostatis namus ir gyvens juose, ir jie 
sodins vyndaržius ir valgįs jų vaisius. Jie nešta- 
lis, kad kiti gyventų, jie nesodins, kad kiti 
valgytų; nes kaip medžiai turi savo dienas, taip 
mano žmonės turės savo dienas ir mano išrink
tieji gėrėsis savo rankų darbu’

šitoj knygoj buvo minėta apie Centralijos 
bylą. Nei vienas negali sakyti, kad jis supran
ta Raudonųjų spaudimo techniką, jei jis nėra 
apsipažinęs su šita byla ir todėl'kiekvienas “Di
džiojo Biznio” draugas turėtų pasiųsti 50c. į 
I. W. W. Heądųuarters, 1001 W. Madison St., 
Chicago, ar į .“Liberator” New York, kad jam 
prisiųstų knygelę “The Cehtralia Conspiracy”, 
parašytą Ralpho Chaplino, kuris klausėsi Cent
ralijos bylos nagrinėjimo ir surinkęs visas smul
kmenas, paduoda jas su fotografijomis ir kitais 
dokumentais.

Šitoj knygoj yra pasakyta daug kilų dalykų 
apie aidoblistus. Skaitytojui gal norėsis žinoti, 
ar šitie žmonės tikrai tokie pavojingi ir ar Ame
rikos verteiviai priversti buvo elgtis su jais 
taip, kaip čia pasakyta. Skaitytojas vėl gali pa
rašyti į aidoblistų raštinę ir i>aprašyti keturių 
puslapių lapelio keistu užvardinimu, “Krdujo 
lašais Pasaulio Pramonės Darbininkų1 istorija 
tapo parašyta”. Nors tai yva tik plikas sąrašas 
įvykių, bet yra daug žmonių pasodintų ilgiems 
metams Jungtinių Valstijų kalėjimuose vien už 
tai, kad pas juos tapo atrastas šitas lapelis 
“Kraujo Lašais”. Bet šitos knygos skaitytojai, 
būdami visi šimlanuošimliniais amerikiečiais, 
norinčiais atsižinoti apie Raudonųjų naikinimo 
techniką, nereikalauja bijotis, kad verteiviai kiš 
Savox pirštus prie jų. Aš tai|)gi tikiu, kad ver-4 
teiviai neturės nieko prieš tai, jei aš atspausiu 
kelis paragrafus iš to lapelio, kad parodžius vi
suomenei, kaip pavojingai moka šitie raudonieji 

parašyti. žinoma, aš neseksiu jų kurstomu 
pavyzdžiu ir ncšlakštysiu savo puslapio dide
liais nuduoto kraujo lašais. Aš cituoju:

“Mes tvirtinam, kad P. P. D. nariai buvo 
užmušinėjami ir privedam čia kelis tų, kurie ne
teko savo gyvasčių:

“Joseph Michalish tapo sušaudytas negyvai 
taip' vadinamos piliečių gaujos. Michael Hoey 
tapo sumuštas mirtinai San Diegoje. Samuel 
Chinn buvo taip žiauriai sumuštas apskričio ka
lėjime Spųkane’j, Washingtone, kad nuo to pa
simirė. Jdseph Ilillstrom buvo teismiškai nu
žudytas tarp kalėjimo sienų, Salt Lake City, 
Utali’oj. Amia Lopeza, audėja, lapo nušauta ir 
kiti du užmušti streiko melu Lawrence’j, Mas- 
sachusetise. Frank Little, raišas žmogus, tapo 
nulinčiuotas vario truslo bernų Butteje, Mont. 
John Looney, A. Rabinowitz, Hugo Gėrlot, Gus- 
tav Johnson, Felix Baron ii\kiti lapo nukauti 
Lentų Truslo mušeikų gaujos ant garlaivio Ve
ronos ties Evėretto prieplauka VVashingtone. J. 
A. Kelley tapo suareštuotas, paleistas ir vėl su
areštuotas Sealllėje, Washingtonc; gabaus jis 
pasimirė nuo baisaus pasielgimo su juo. Keturi 
P. P. D. nariai lapo nukauti Grabovvc, Louisia- 
noj, kur buvo trisdešimts pašautų ir sunkiai su
žeistų. Kelclukane, Alaskoj lapo nukankinti be? 
velkant juos pririštus prie automobilio.

“Tai yra tik keli iš daugelio tų, kurie paau
kojo savo gyvastis ant Godumo aukuro, paau
kotų nuoamžinėj kovoj už Pramoninę laisvę. 

“Mes tvirtinam, kad daug tūkstančių šitos mis, aptepė degutu ir apibarstė plunksnomis.

organizacijos narių buvo kalinami dažniausiai 
be įsakymo areštuoti ir laikomi kalėjime be ap
kaltinimo. Norint ištikrinti šitą tvirtinimą už
tenka perskaityti Pramoninių Santykių komisi
jos pranešimas, kur yra paduota pareiškimas 
tų, ką žino sąlygas Lawrencej, Massachuscttse, 
kur mažne 900 vyrų ir moterų tapo sukišta į 
kalėjimą audyklų darbininkų streiko metu toje 
vietoje. Tame pačiame pranešime privedama 
faktas, kad šilkų darbininkų streiko metu Pa- 
tersone, N. J. mažne 1,900 vyrų ir moterų buvo 
sukimšta į kalėjimą be jokio apkaltinimo ir 
priežasties. Šiaurvakariuose šitokios nedorybės 
tolydžio yra pakartojamos prieš P. P. D. narius. 
Apskričių ir miestų kalėjimuose kuone kiekvie
noj valstijoj sėdėjo ar sėdi šitos organizacijos 
nariai.

“Mes tvirtiname, kad P. P. S. nariai buvo 
tepami degutu ir apibarstomi plunksnomis. 
Frank H. Mčycrs buvo ištq>tas degutu ir apiber
tas plunksnomis gaujos įžymių piliečių North 
Yakimoj, Washingtone, D. S. Dietz lapo ištep
tas degutu i v apibertas plunksnomis gaujos, ku
rią vedė lentų trusto atstovai Scdro Wooley, 
VVashingtone. Jiriin L. Melzen, P. P. D. teisi
ninkas tapo žiauriai sumuštas, išteptas degutu 
ir apibertas plunksnomis piliečių gaujos Slaun- 
tone, III. Tulsoje, Oklahomoje, bankininkų ir 
kitų vertelgų gauja nutvėrė septynioliką P. P. 
D. narių, ^tikrovė juos į automobilius, nusivožė 
uzumieslėn į miškelį ir ten nuplakę juos, virvėj

L. S. Sąjungoje
SENOSIOS LSS. KUOPOS 

PRADEDA VEIKTI.

Užvakar, _kovo 8, atėjo žinia iš 
Worchuster, Mass., kad ton atgi
jo Ląs. 40 kuopa iš 35 narių. Ta 
žinia sujudino visus musų veik
lesnius draugus. Kiekvienas pa
siryžęs dar daugiau veikti negu 
iki šiol kad veikė.

Worcestcrto draugai visuomet 
buvo veiklus. Dabar, taip sa
kant, iš naujo atgiję, jie dar bus 
veiklesni. Kitų kolonijų drau
da! 'neturėtų atsilikti užpakaly. 
Jei kur dar ncatgijo sena LSS. 
kuopa, reikėtų tuojaus ją atgai
vinti. Laikas dabar labai pato
gus. Daugumas žmonių jau at
sikratė komunistinių svajonių. 
Dabar tie visi buvę sąjungiečiai 
pasirengę ateiti atgal pas socia
listus ir dirbti. Tik, žinoma, 
vietiniai draugai turi juos pa
skatinti. Nelik paskatinti/bet 
sykiu su jais dirbti tą prakilnų 
socialistinį darbą. Senieji musų 
draugai socialistai, darban!

—A. ž.
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Šviežiausios žinios iš I ietuvos,
Tik ką atvykusio iš tėvynės JONO J. ROMANO papa
sakotos Lietuvių Prekybos Bendrovės ofiso vedėjams 

Bostone.

PERSKAITYK PATS IR KITAM PASAKYK
PERSKAITĘS NESIGAILĖSI, BET PRISIŪĖSI PRIE 

LIETUVIŲ BIZNIO STIPRNIMO.

LIETUVA LĖTUMAMS
Norėdamas prisidėti prie Lietuvos ekonominio at

statymo ir išvaduoti Lietuvos žmones iš svetimų šalių, o 
taipgi žydų piniguočių jun^o — daryk biznį tik per tas 
įstaigas, kurios yra lietuvių pinigais įsteigtos ir pačių 
lietuvių vedamos. (

PINIGAI YRA DIDELĖ GALYBĖ, TODĖL NELEISK
\ JAIS NAUDOTIS SVETIMIEMS.

KAS IR KAIP IŠMOKA PINIGUS LIETUVOJE

JONAS J. ROMANAS

Pinigai

TnrrTiTT*

Sugrįžęs iš Lietuvos Lietuviu Prekybos Bendrovės Prezidentas Jonas J. Romanas, kuriam geriausia yra 
žinomi Lietuvos gyvenimo santikiai ir kuris yra pilnai susipažinęs su Lietuvos pramone ir prekyba ir toje srity 
dirbančiomis įstaigomis, faktais priparodė, kad pinigai siunčiami per Lietuviu Prekybos Bendrovę geriausia 
ir saugiausia pasiekia visas Lietuvos vietas', į kurias Amerikos lietuviai pinigus savo giminėms ir pažįsta
miems siunčia. Pinigu pristatymo budai 'Lietuvoje yra dabar taip sutvarkyti, kad beveik visos Lietuvos finan
sinės įstaigos Kaune ir visur kitur Lietuvoje apmoka Lietuviu Prekybos perlaidas pilna ju verte ir be jokiu 

i trukdymu.

siunčiami į Lietuvą per Lietuvių Prekybos
>' T

Bendrovę yra išmokami Lietuvoje:
Lietuvos Tarptautiniame 

Banke Kaune
Prekybos ir Pramones 

Banke Kaune
Lietuvos Ūkio Banke

Kaune
ir visuose jo skyriuose

provincijoje.
•• ir visuose jo skyriuose

provincijoje.
ir visuose jo skyriuose 

provincijoje.

PINIGŲ SIUNTIMO BUDAI.
PERLAIDOS.

Pigiausias, parankiausias ir geriausias pinigų siun
timo būdas yra, išperkant auksinais Lietuvių Prekybos , 
Bendrovės perlaidas Bendrovės ofise Bostone arba pas 
Bendrovės agentus kitur ir pasiunčiant tas perlaidas j 
Lietuvą tiems, kuriems pinigai yra siunčiami. Perlai
dos auksinais išrašomos sulyg dienos kurso.

“MONEY ORDERIAI”.

Išduodami tokioje pat tvarkoje ir išmainomi Lietu
voje tokiu pat budu, kaip Amerikos money orderiai čia 
Amerikoje. Money orderiai išrašomi tik auksinais.

. ČEKIAI.
Keliauninkams, o ypač tiems lietuviams, kurie va

žiuoja į Lietuvą tik pasisvečiuoti, turime pagaminę taip 
vadinamų “keliauninkų čekų” (travelers checks), dole
riais, kuriuos Lietuvoj galima mainyti į auksinus sulyg 
dienos pinigų kurso ir sulyg reikalo. Grįžus į Ameriką, 
jei tų čekų liktų, galima pinigus pilnai atgauti doleriais/ 
iš Bendrovės ofiso Bostone.

KABLEGRAMOS.

Svarbiai ir skubiam reikalui esant, siunčiame pini
gus į Lietuvą auksinais ir doleriais kablegramomis. Kab- 
legramų siuntimo kaštus apmoka patys siuntėjai.

LIETUVOS MIESTAI IR MIESTELIAI KURIUOSE 
. YRA VIRŠPAŽYMETŲ BANKŲ SKYRIAI IR KUR 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES PERLAIDOS 
IŠMOKAMOS TUOJAU:

KAUNAS 
KĖDAINIAI 
PANEVĖŽYS 

v ŠIAULIAI 
MAŽEIKIAI 
VIRBALIS 
MARIJAMPOLĖ 
SKUODAS 
RASEINIAI 
ALYTUS 
BIRŽAI

JONIŠKIS 
KALVARIJA > 
KLAIPĖDA 
KYBARTAI 
PRIENAI 
ŠAKIAI 
TAURAGĖ 
UKMERGĖ 
UTENA 
VILKAVIŠKIS 
KRETINGA

Tenai, kur nėra banku ir bendrovės skyrių žmonės 
pasirašę ant Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų, 
pasiunčia jas i artimiausį banko skyrių, kurio vardu 
perlaida pažymėta. arba tiesiai į Lietuvos Tarptautim 
Bankų Kaune, ir jiems tuojau pinigai prisiunčiama į ar
timiausį paštų.

LIETUVIĮJ PREKYBOS BENDROVES PERLAIDOS, 
IŠRAŠYTOS AUKSINAIS APMOKAMOS VISUOSE 
ŠIAME SKELBIME PAŽYMĖTUOSE BANKUOSE 

IR JŲ SKYRIUOSE, 0 TAIPGI VISUR 
KITUR LIETUVOJE. '

Perlaidos išrašytos doleriais apmokamos visur Lie
tuvoje sulig dienos kurso einamais Lietuvoje pinigais. 
Jeigu yra būtinas reikalas galima gauti ir Amerikos do
leriais iš Lietuvos bankų Kaune.

UZ SIUNČIAMUS PINIGUS LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE ATSAKO VISU SAVO TURTO IR GA

RANTUOJA PINIGU PRISTATYMU IPAZY- ■> 
METAS SIUNTĖJŲ VIETAS.

PASARGA: Lietuvos žydeliai ir kitoki vertelgos 
su didžiu noru išperka iš žmonių Lietuvių Prekybos Ben
drovės perlaidas, bet jie tą daro ne iš geroę širdies, tik 
uždarbio delei, nutraukdami nuo kiekvienos perlaidos po 
kelioliką ar kelis desėtkus auksinų. Patarkite saviš- 
kiems savo perlaidų mekleriams neparduoti, bet su jo
mis taip pasielgti, kaip musų nurodoma. .

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway

I HE
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Įvairenybės _
ORAS IR KLIMATAS.

Žemes sukimos veikia Į judė
jimo kryptį visų kūnų galinčių 
judėti jos paviršiu. Šitaip, jei 
oro srovė teka nuo šiaurės 
žemgalio pietų linkui, tai ji te
kėdama, pakrypsta į dešinę ir 
tuo budu pasiekusi vidurinę 
platumų, teka jau ne pietų 
linkui, o pietvakarių linkui. 
Kodėl tas taip yra, bus lengva 
suprasti, šito oro judėjimo są
lygoms prisižiūrėjus.

Kadangi žemė turi 25,000 
mylių apskritinio ir apsisuka 
aplink savo ašį kartą per 24 va
landas, tai kūnas esąs ties pu
siauju yra nešamas iš vakarų į 
rytus greitumu apie 1,000 my
lių į valandą, kuomet kūnas 
esąs ties žemgaliu tik apsisu
ka per žemės apsisukimo lai- 

’ką. Taigi mums einant pavir
šiu nuo žemgalio į pusiaujį, 
kiekvienas prieinamas punktas 
turi vis didesnį greitumą iš 
vdkarų į rytus.

Oro kūnas, nebūdamas pri
jungtas prie žemės paviršio nuo 
trynimos įgis šitą greitį iš va
karų į rytus labai palengva. 
Tokiu budu eidamas iš aukš
tesnių į žemesnes platumas, jis 
atsiliks ųpakaly daiktų ant že
mės paviršio, kurie turi šitą 
greitį iš vakarų į rytus ir atro- 
dis, kad tai yra judėjimas iš 
rytų į vakarus; tai atrodis taip 
pat kaip ir žmogui greitai va
žiuojančiam nedengta mašina 
be vėjo dieną atrodo, kad yra 
smarkus vėjas. Kad tą “vėją” 
pačiaro mašinos judėjimas, o 
ne atmosferos judėjimai, tai 
galima pamatyti mašinai sus
tojus. Oro judėjimas iš šiau
rės į pietus drauge su atrodan
čiu judėjimu iš rytų į vakarus 
suteiks oro srovei šiaurryčių 
pietvakarinę kryptį.

Antra vertus, sakysim, oro 
srovė juda kryptim nuo pu
siaujo šiaurės žemgalio linkui. 
Ji turi didesnį {greitį rytų lin
kui negil ta žemės paviršio da
lis, prie kurios ji einazir todėl 
ažuot putus į šiaurę jį pučia į 
šiaurryčius. Todėl galima ma
tyti, kad oro srovė, ar ji tekė
tų nuo pusiaujo linkui šiauri
nio žemgalio linkui pusiaujo, 
vis nukreipiama dešinėn pusėn. 
Galima matematiniai įrodyti, 
kad visi liuosai judantieji kū
nai žemės paviršy, yra nukreili
ti dešinėn pusėn šiauriniame 
pusrutuly ir kairėn pusėn pie
tų pusrutuly. Šitas pareiškimas 
yra vadinamas Ferrel’io dės
niu.

Oras ties pusiauju gauda
mas didelę apštį šilumos, pa
tampa šiltas ir lengvas, o oras 
arti žemgalių būva šaltas ir 
sunkus. Tokiu budu oras turi 
nuolatinį palinkimą tekėti že
mės paviršiu linkui pusiaujo ir 
augštutine srove nuo pusiaujo 
linkui žemgalių. Bet šitas tie
sus judėjimas yra veikiamas 
žemės sukimosi ir tam tikrų 
atmosferinių sąlygų taip, kad 
tarp 25 laipsnio Ir 35 laipsnio 
taip šiaurinėj, taip pietinėj 
pusiaujo pusėj yra didelio spau 
dimo plotas. Iš šitų didelio 
spaudimo plotų paviršio sro
vės teka linkui pusiaujo ir lin
kui žemgalių, pelei žemės su
kimos šitų judėjimų kryptys 
nėra šiaurinė ir pietinė, o 
šiaurrytinė šiauriniame pusru
tuly ir pietvakarinė pietiniame

pusrutuly, šitokie yejai turi 
atsitikti ant kiekvienos besisu
kančios planetos turinčios at
mosferą; todėl šitie vėjai va
dinama planetiniais vėjais.

Kadangi žemės sukimos ir 
oro įkaitimas arti pusiaujo yra 
neatsimainančiomis sąlygomis, 
tai tarp patvariausių musų pla
netos dalykų yra juostos, ku
riomis padalinama vėjo tekėji
mas. Permaina pusiaujo karš
čio stovy, — aukščiausios tem
peratūros juostoj, — dėl taria
mojo saulės pasislinkimo į šiau
rę ir į pietus, perkeičia sąlygas 
tose vėjų juostose metų laiku, 
šitaip permainyti planetiniu 
vėjai kartais vadinama žemės 
vėjais.

Arli karščio pusiaujo, kur 
oras kįla aukštyn, yra tylių 
lengvų 'vėjelių juosta, vadina
ma kataline. Kadangi oras čia 
iškįla ir atvėsta, netekdamas 
galėjimo drėgnumą išlaikyti, 
tai čia būva apsiniaukusi, lie
tinga aukštos temperatūros 
juosta, kur daug žemės yra 
pelkėta ir augmens tokie tar
pus ir augaloti, kad žemdirbys
tė ten yra neįmanoma.

Einant į šiaurę ir pietus nuo 
šitos katilinės juostos apie iki 
28 laipsnio platumos, yra juos
tos, kurios vėjai tolydžio pu
čia linkui šitos katilinės juos
tos ir suteikia jam orą aukšty- 
neiginci tėkmei. šiauriniame 
pusrutuly šitie vėjai pučia iš 
šiauryčių į pietvakarius, o pie
tiniame pusrutuly, iš pietryčių 
i. šiaurvakarius. Tai yra nuo- 
lačiausi rutulio vėjai savo 
smarkumu ir kryptimi ir jie 
yra vadinama pasaliniais vė
jais. Kadangi jie pučia iš šal
tos srities į šiltesnę, tai jų pa- 
jiega išlaikyti drėgnumą vis di
dėja ir debesiai su lietais nėra 
gausiausi. Tos vietos, kur jie 
pučia, yra sausos juostos ir jo
se randas didžiausios pasaulio 
tyrumos.

Einant linkui žemgalių nuo 
pasalinių vėjų juostos guli jau 
minėti didelio spaudinio plotai. 
Jie yra vadinami arklinėmis 
platumomis, arba tropikinės ty
los juostomis ir jos sunkiai 
leidžia save aptarti. Oras čia 
puola žemyn ir paviršio judė
jimai yra lengvi ir nctkslųs. 
Šita kaip ir katilinė juosta yra 
tylumo sritimis. Bet jos prie
šingai katilinei juostai yra 
sausos juostos; kadangi nusi- 
leidžiąs oras įkaista, tai jo pa- 
jiega palaikyti drėgnumą didė
ja. Todėl šitose juostose at
mosferos savybė yra greičiau 
palaikyti drėgnumą, kaip jį 
paleisti.

Vidurinėse platumose yra 
netiksliųjų vėjų juosta, kur 
vėjas pučia daugiausia iš va
karų į rytus, arba šiaurryčius, 
šitas visuotinas oro tekėjimas 
rytų linkui tolydžio yra kliu
domas didžiųjų suktinių oro 
judėjimų turinčių skersmens 
nuo 50 iki 1000 mylių. Jie yra
vadinami viosulomis, arba
priešvėsuliniais vėjais. šitoj
“vakarų” srity, orui tekant iš 
žemesnių į aukštesnes platu
mas, drėgnio apštis būva pa
prasta.

f* Į E R B. Naujienų skai- 
t y to jos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

CASH REGISTERIAI
Nauji ir vartoti.

Kada užeina mintis apie cash re- 
gigisterius, mąstyk apie “Natio
nal”. NATIONAL CASH RE- 
GISTER COMPANY turi tik vieną 
ofisą Chicagoj, prie 172 North 
Michigan Avė., tarpo Lake ir 
Randolph, kur atrasite pilniausį 
pasirinkimą, naujų ir vartotų re- 
gisterių.

Pirmiau negu pirksi, ateik ir apžiūrėk musų pilniausį pasirinkimą. 
Visi musų registeriai pilnai gvarantuoti ir musų tai
symo skyrius visuomet pasirengęs jūsų patarnavimui.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY
172 N. Michigan Avė., Tarpe Lake ir Randolph
Tek: Randolph 4600 Tik vienas ofisas Chicago.
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Pirmi Metai
Kūdikio

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maisto, kurį jis gauna per pirmuti
nius 12 mėnesių. Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikių

EAGLE B R AND
(CONDENSED M ILK)

Privalo būti pirmiausia pagelba. Jis yra rekamen- 
duojamas per visus gydytojus.

Prisiųskite šitą pagarsinimą 
į The Borden Co., Nevv 
York ir gausite pilnus pata
rimus ir nurodymus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui, taipgi puikią kūdikių 
knygą.

o
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
11291—A. Burkevičiutė 
11292—P. Abromavičius 
11294—V. Kasparas 
11295-—O. Jančiirlevičienc 
11298—A. Vilimas 
11315—A. Gimbutas 
11317-=J .Triškus 
11318—A. Narmontienei 
11329—V. Mickevičiūte

’ 11346—P. Marcijonas 
11347—J. Petruškiene 
11356—E. Butkienė 
11361—O. Liutkevičienė 
11362—A. Gurevičienė 
11368—K. Markunienė 
11370—Safranavičius M. 
11377—A. 
11382—K. 
11384—J. 
11385—D.
11386—P. Višniauskis 
11396—M. Zagaminaitė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Daubariene

Biškauškas 
Tervainienė 
Klevickienė 
Gclumbickienė

11397—J. Viežys 
11398—U. Vežiene 
11407—A. NakutaviČius 
11419—K. Barkauskas 
11421—M. Petrauskas 
11422—A. Dočkus 
11443—p.
11447—J. Černius 
11450—I. Grigalevičius 
11470—Vaičienė S. . 
11472—Ig. Urlakis 
11475—-J. Galvydis 
11494—M. Rusteikiene 
11500—O. Kondrovič 
11502—K. Tamošiūnas 
11503—M. Kįutiris 
11508—J. Kiudul 
50017—O. Grubliauskicnė 
50026—M. Jačunskiene 
50035—P.
50040—T. Mačiulytė 
50052—J.

Ramanauskas

Aidukas

NAUJA
KNYGA

IK ką tapo atspauzdinta nauja

knyga vardu “Pavydas”. Tai

yra veikalas, kuri parašė vie

nas iš labiausia pagarsėjusių naujos

gadynės rusų rašytojų — M. Arciba-

ševas. Šis veikalas bus žingeidu per
skaityti kiekvienam gražiosios lite

ratūros mylėtojoj. Veikalą išvertė
lietuvių kalbon P. K-as ir savo užduo

ti atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau

jienų. šį puikų veikalą kiekvienas

galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms

50 centų Amerikos pinigai!

(Apgarsinimas)
KAS BUVO UŽSLĖPTA 

PER 6,000 METU, 
DABAR APREIKŠTA.

“Diena Jehovos”, “Diena Akeršto”, 
“Diena Rūstybes”. Laikas didelių 
vargų. — Jo Priežastis. — Biblijos 
Liudijimai Apie Tą Laiką. — Jo Ug
nis ir Audra, Jo Purtimas ir Tirpi
mas, Prirodymas kad tie Daiktai yra 
Simboboliški. — Dovydo Liudijimas. 
— Apreikštojo Liudijimas. — Dabar
tine Apistova ir Ateities Išžiūra Tai 
Kaip Ją Mato Prieštaraujančios Par
tijos .Kapitalistai ir Darbininkai. — 
Gyduolė Katrai Nesiseks. — Užka
ba Nuimta ir šviesa Įleista Tikrai 
Tinkamu Laiku. — Prirodymai rp" 
Dalvku. — Padėjimas Šventųjų 
gyjo Tų Vargų, irJų Tinkamas 
steigimas Jiems Užėjus.

KAUPAS
Nuo mėšlungio krupo, 
trink Vicks gerklę ir 
krutinę, koliai sunkus 
kvėpavimas nepranyks 
— tada apdengkite šiltu 
flanelio audeklu. Nau
dojimas Vicks einant 
gulti, apsaugoja nuo už
puolimo naktyj. Atliuo- 
suokit miegamąsias dra
panas apie kaklą, kad ei
nantis garai lengvai bu
tų galima įtraukti į save.

VICKS w VapoRub 
17 milionų puodelių išvartoja- 

rna kas metai.

DIENA JEHOVOS.

Tų 
Bė- 
Pa-

DIENA Jehovos yra vardas 
perijodui laiko, kuriame Die- 

wo Karalystė, po vadovystės 
Kristaus, bus išpalengva “įsteig
ta” ant žemes, o karalystės šio 
svieto bus prašalintos ir Šė
tono galybe ir įtekme ant žmo
nių bus surišta. Tas perijodas 
visur šv. Rašte yra aprašytas 
kaipo tamsi diena didelių var
gų, sumišimo ir nusiminimo 
ant žmonijos. Nėra ko stebė
tis, kad užėjus revoliucijai, 
katra atliks tokias didelius per
mainas, atsirastų ir vargai. 
Mažos revoliucijos pakėlė var
gus visuose amžiuose, o šita, 
daug . didesne už visas kitas 
pirmesnes revoliucijas, bus lai
kas tokių didelių vargų, kokio 
dar nebuvo kaip žmones gy
vena. — Dan. 12:1; Mat. 24: 
21, 22.

Tas laikas yra vadinamas 
“Diena Jehovos” todėl, kad 
Kristus, j)o karališko titulo ir 
galybės, bus čionai ant žemės 
kaipo Jehovos perstatytojas ir 
paims po savęs visus daiktus 
bėgyje šitos dienos vargų; jis 
bus kaipo Generolas Jehovos, 
pirmiausia jis paims po savęs 
visus daiktus, o paskui, kaipo

mins visus. Tuom laiku, ne
teisingoms ir netobuloms pa
žiūroms iP sistemoms puolant, 
vėliava naujo Karaliaus pakils, 
ir ant galo jis bus pripažintas 
ir pasisavintas nuo visų kai
po Karalius karalių. Panašiai 
rašo ir pranašai, kad įsteigi
mas Kristaus valdžios bus dar
bas Jehovos: “Prašyk nuo Ma
nęs, tai duosiu pagonus į tė
viškę ir svieto kraštus ant pa
veldėjimo.” (Psa. 2:8). “Die
nose šitų karalių Dievas iš 
dangaus pakels karalystę”. 
(Dan. 2:44). Senasis sėdėjo, ir 
pas jį buvo atvestas vienas ly
gus žmogaus Simui, ir ten 
jam buvo duota valdžia, kad 
visos karalystės turėjo jam 
tarnauti ir jo klausyti. (Dan. 
7:9, 13, 14, 22, 27). Prie to 
dar galima pridėti žodžius Po
vilo, kad tada, kaip Kristus 
užbaigs tikslą savo viešpatavi- 

’mo, “tada ir pats Sūnūs bus 
jam [Tėvui] paduotas, kad vi
si daiktai butų po jo”. — 1. 
Kor. 15:28.

Tas laikas yra vadinamas 
“Atkeršijimo Diena musų Die
vo”, ir “Diena Rūstybės”. (Iza. 
61: 2; 63; 1-4: Psa. 110:5). O 
vienok tas žmogus', kuris ma
no vien tik apie Dievo rūsty
bę, arba piktybę, yra pavojin
gai pasiklydęs. Dievas turi nu
statęs tūlus įstatymus, ir pa
gal juos jis atlieka savo dar
bą, o tie, kurie dėl bile kokios 
priežasties pasipriešina tiems 
prisakymams, tokie turi piau- 
<ti bausmę arba 
patįs iš savo

rūstybę 
pasielgimų.

(Daugiaus bus kitą
Apie tai, kas 
skaitykite sekamas kny-

Pėtnyčią). 
aukščiau yra

25c

Pėtnyčia, Kovo 10 d., 1922

Virš

(Į

visa DOVANŲ $2

,<•

ra- 
rei-

O1O

PRICE

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Pirkite ”Vienybės”. Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Reikfihukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Pranešimas
Plačiai pagarsė- I 
jęs fotografistas < 
A. Voitkevičius, < 
pagrįžo iš Lietu- | 
vos ir savo name | 
636 West 18 St., 
Chicago, III. ati- | 
darė pikčernę su S 
naujausio jšra- ? 
dimo prietaisais. J 
Reikalui atsiti- 5 
kus, eikit prie I 
seno bičiuolio. |

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

A Q6 ntu rA 
VIENYBE

DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutine knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika-i 
lūs: gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir šei
ni o s visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00. (2)SVEIKATA, tai knyga, kuri viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsigykit šit^ knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2. ,
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų.- KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; ard., $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAĘTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
į Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musu DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mnkvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai-reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė. 

CHICAGO, ILL.

KELINĖS UŽ $2.95
ir aukščiau

Padarytos pagal jūsų mierą už dirb
tuves kainas

DABAR mes galime pasiu; 
lyti JUMS geriausio mate
rijolo, naujausių stailų, ge
riausio išdirbimo — ir gali 
teisingai pasakyti — že
miausios kainos Amerikoj, 
kurias galime gvarantuot. 
Visos musų kelines padary
tos su diržams kilpelėms. 
Gvarantuotais kišeniais iš
eigos dėvėjimui. Gvaran- 
tuojame visas kelines, auk
ščiausios ar žemiausios ver
tės irkluosime užsigančdi- 

verteje, išuirbime ir dėvėjime.
tavoro

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini 

jų j Lietuvą ir iš Lie 
tuvos arba ir visur ki 
tur per Antverpą 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

E
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”.

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ....... 4.50 d

p. s.
pasakyta, 
gas:

I

Dieviškas Plianas Amžių ..........
Milionai žmonių dabar gyvenan

čių nebemirs ..................   25c
Ką sako šv. Rąštas apie Peklą.... 15c 

Adresas:
SARGYBOS BOKŠTAS,

4033 W. VVarren Avė., Detroit, Mich.

nimą
Žemiau įdedame Eiprašj 

ir žemas holesale kainas:
KELINĖS tamsaus materijolo, bal

tais gražiais dryžiais, ar tamsiai, pil- 
kos-dryžos; reguliarė vertė $5.50, po
ro už ..........................................  $2.95

RUDOS WORSTED baltais dry
žiais, mišros, taipgi gražiai dryžos, 
franeuziško materijolo reguliarė ver
tė $7.50, dabar pora už .......... $4.95

TAMSIOS WORSTED KELINĖS 
mišriais dryžiais, gerai dėvisi, $9.50 
kelinės ....................................... $5.25

PUIKIOS MĖLYNOS WORSTED 
gražiai dryžos, reguliariai $9.00 ver
tės, dabar siūlome už .............. $5.25

ČYSTO VILNONO MĖLYNO SER- 
ŽTAUS, lygios ar dryžos, gerų vilnų, 
$12.00 kelinės už ..................... $6.75

Nesiųskit iškalno pinigų. Prisiųs- 
kit tik 35c. su kiekvienu užsakymu. 
Užmokėsit aplaikę užsakymą. Užsi
sakant, iškirpkit šitą ir pagarsinimą 
ir pažymėki! teisingai mierą storu
mą ........................  ir pagal vidurinę
siūlę ........................  taipgi pažymė
ki! kelinių kainą. Musų materijolo 
stakas aprubežiuotas, todęl buk snga- 
besniu ir užsisakyk DABAR tiesiai iš 
dirbtuvės, o sutaupysit pinigų.

Parašyk savo vardą ii’ adresą aiš
kiai, aprėžk ratuką apie kainos nume
rį, kokių kelinių nori.

LUXUS PANTS MFG. CO.
Išdirbėjai tik kelinių 

Dept. No. 4, 1513 Emma St.
Chicago, III.

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL. Go. 
193 Grand St. B 

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

NO
1500
Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenj ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Sfm3 34 4a 

Notno Hygienic-Faahion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M
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Unijose
Rubsiuvių susirinkimas.

štuoliai mano unijų sugriauti”.

PAŠAUTAS PROHIBICI-
JDS AGENTAS.

Praeitą penktadienį (kovo 
3) Rubsiuvių Unijos 269 Lie
tuvių Skyrius laikė susirinki
mų broliui Butvilui pirminin
kaujant. Raštininkui skaitant

Boyoe 
pašau- 
septy-

Prohibicijos agentas 
Armstrong tapo netyčia 
tas, kai jis, su kitais 
niolika agentų, darė kratą vie
noje Jolict’o smuklėje. Jis, pa- 
tėmijęs, kad smuklininko pa- 
gelbininkas pila numšainą į 
nusausinimo paipas, bandė iš
sitraukti savo revolverį ir jį 
nuo to sulaikyti. Bet tuo tar
pu netyčia išsišovė jo revol
veris ir kulipka per abi jo ko
ji perėjo.

Sužeistasis nugabentas į St. 
Joscph ligoninę.

PASKYRĖ NAUJUS 
GLOBĖJUS.

tarimus pasirodė, kad yra nu
bausti keli nariai už peržengi
mų unijos įstatymų: Tarp nu
baustųjų esąs ir narys A. Ke- 
mėža, prieš kurį buvo du liu
dytojai. Vieno jų liudijimas 
toks: “Vasario menesį, Tokių 
ir tokią diena, Gohan Risman 
\apoj, Wclls ir Congress g-vių, 
iš, Petras Mankevičia, ir bro
lis A. Dūlis ir Kemeža Įlietų 
’aike šnekėjomės ir A. Kerne-' 
ža'pasakė šitaip: Kam jus su- 
irinkimųose visuomet keliate 
.riukšmą? Tu6 atgrasinate na
rius nuo lankymo lokalo su
sirinkimų ir ardote darbinin
kų vienybę. Ką»jus norite tuo 
itsiekti ar uniją sugriauti,

Del šitų liudijimų, pildomoji 
taryba vasario x24 d. laikyta
me posėdy pripažino, kad bro
lis Kemeža nusikaltęs 
uniją ir dėlto jį nubaudė tuo, 
kad pėr pusę melų turi lan
kyti lokalo susirinkimus pą 
tam tikra pinigine bausme už 
nesilankymą.

Brolis Vikšris davė raportą 
iš Jungtines Tarybos posed-

prieš

monės magnatai " yra griežtai 
nusistatę prieš unijos darbinin
kams darbo ir niokesties sąly
gas. Bosai nori įvesti 48 va
landas darbo savaitėj ir nu
mušti 25% nuo dabar moka
mosios darbininkams algos. Jie 
taipjau nori, Yad butų panai
kinti unijos čermanai šapose.

Rinkinio aukų badaujant 
tiems Rusijos žnlonūins komi
sijos narys savo raporte pa
reiškė, kad tam reikalui aukos 
dar teberenkamos pinigais ir 
kitokiais daiktais.

Pagalios buvo pranešta, kad 
brolis P. Gaiškis rezignavęs iš v

v

paCiavimosi pas
ĮVAIRIAS TAUTAS

Pagal H. D’Almeras’ą
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pus muzulmanus; pas marmonus.
8. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj- ;
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Franci joj.

zši knygele turi 89 puslapius.
Kaina tik 20c

Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šių 
knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street,

k—

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Knygeles kainu tik 15 centų

NEPATAIKĖ

auto

Ready 
dirbtuve 
gatvių 
090 ii

Paraše James Allen 
Verte St. Bięžis,

2 Kelnių 
Siutai 
Vyram ir 
Vaikinam

SIS 
sas 
Cliic

SOCIALIZMO
MINTIES 

BLAIVUMAS

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

kooperaci- 
dar viešai 
nauji glo- 
su Harri-

PER KLAIDĄ PAŠOVĖ 
POLICISTĄ.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Paprotys yra tvirtesnis už prigimimų. Jis pa
kelia žmogų iki augščiausio laipsnio gyvenime. 
Padaro jį kiltu; padaro naudingu sau ir kitiems. 
Paprotys suteikia žmogui laisvę, laimę ir abelną 
pasisekimą. 

i • /

Bet paprotys ir nugramzdina žmogų į bėdų ir 
skurdų. * Blogas paprotys nutraukia žmogų į 
niekšybę, panieka ir pražūtį. Tokia yra galybė 
gerų ir blogų papročių.

šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerų paplotį 
išauklėti. 53 puslapiai.

Ši knyga parašyta labai populiarėjo kalbo
je. Kiekvienas skaitytojas gali kuoaiškiau- 
siai supranti kas toje knygoje rašoma.

Parašė John Spargo.
Vertė A. Lalis

Rašyta laiškų formoje darbininkui Jona- 
tanui Edvardui, Pittsburghe. Kiekvienas 
darbininkas privalėtų turėti šių knygų savo 
knygyne. Iš šios knygos daug dalykų pasi
mokins kiekvienas kuris atydžiai perskaitys 
jų. Keletu sykių verta tų knygų perskaityti.

230 puslapių.

Kaina neapdarytos 75c
> Puikiais audekliniais apd. $1.00

NAUJIENŲ KNYGYNAS.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

TURINYS:
\ 1. širdis ir gyvenimas.

2. Proto pobūdis ir pajiega.
3. Proto pasidarymas. 1' ,,
4. Darymas ir žinojimas.
5. Pirmi žingsniai į augštesnį gyvenimų
6. Dvasinės sąlygos ir-jų pasekmės.
7. Padrąsinimas.

užsidegus Elaborated 
Roofing kompanijos 
44 ir So. La Salk 

padarė žalos tarp 40,- 
50,000 dolerių. .Dirbtu

ve, sako, užsidegus nuo nu
mesto degančio degtuko į kam-

(trustees) 
jai. Bet jų 
nepaskelbė, 
bėjai dirbs 
son Parker’! u

RĖŽIA “SPYčIUS

Vidurmiestyj policist 
mobiliu vijosi automobilinius 
plėšikus. Policistai šaudė į 
juos, o jie į policistus. Sako, 
apie 60 šūvių buvo iššauta, 
bet nei vienam nepataikė. Piė-

biznio agento vietos ir kad tų 
vietų užėmęs dabar antras po 
Galskio gavęs rinkimuose dau- 

A..1 Kairys.

Policistas Henry Petzel, 638 
Cornelįa avė., tapo našautas 
per klaidų, kada jis išgirdęs 
įauksiną; kati plėšikai įsHaužę 
j namus bėgo skersai gatvės 
plėšikų gaudyti.

./i che? *
Kuomet kenti

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 
\ dantų skaudėjimą 

neuralgijos .
Arba kitokj skausmą, 

mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and thje pain stops 

Contain no habll-r-r , Jruoo 
Have ynu tried Dr Nervino?

Auk youi

Gydytojai surado, kad šuo. 
kuris apdraskė Julių Gozdą, 15 
metu 'amžiaus, ir Miss Eliza- 
beth Morgan yra pagedęs. Da
bar tos dvi mergaitės yra gy
domos.

r ar geresnę pastatyti?” A. 
Dūlis liudija, kad Kemeža sa
kęs: “Ką jie mano daryti, kad 
fusirinkiniuosc na ritimu n® l.al- 
,o neduoda, tur būt tie kar-

PARDAVIMUI 
$195 

nupirksi t lųano puikų, 
aukštos rūšies, 88 notų 
grojiklį pianą, 100 rolių 
ir suolelis. Šis grojiklis 
pianas vartotas visai trum 
pą laiką (kaip naujas), 
priimsiu $10.00 į menesį. 
Kreipkitės 338 S. Ashland 
Blvd., kampas Van Buren 
St., krautuvėje. Galit 
kreiptis šiandien ir ryto 
iki 10 vai. vak.

■ ltllBlllWIM81

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

UGNIS PADARĖ DAUG 
ŽALOS.

Pryčeris John II. William- 
son’as, nesenai miesto mayo- 
ro išrinktas komisionierius, da
bar rėžia ilgiausius pamokslus 
miesto tarybos nariams, kad 
pastarieji tik raukos ii’ neži
no kas bus daryti, jei pana
šus pamokslai bus į jų ausis 

oliau pumpuojami. Nauja- 
\ valdininkas, sako, dės vi- 
\ pastangas, kad padarius 

šventu miestu”.

, 1514-16 Roosevelt Rd. r-^7
Arti St. Loiii Ave^ ' . jf •’ .' . •• • [ įį'7

CHICAGO, ILL» v
on ■f i ■ ■ i ■■ HiiiSSHffSnSgffaro

Amerikos Kooperatyvus Dr 
jos šūrininkams reikalaujant 
teisėjas Evans pi-anešė, jis

u nauju 
minėtai 

vardų 
Šie du 
išviena

Visiškai nauji pa 
vasariniai siutai 

f žemesnę kai- 
ną, negu manėte 

| mokėti pradžio-
■ je sezono.- Pui-

kųs modeliai, vil- 
noniai, club lan- 

I®! guoti, dryži, wor- 
sted, mėlyni ir 
rudi; single ir 
duoble brested 

stailų, jazz modelių ir ki
tokių; miera 32 iki 42 po

JlŽfo.',- ii’kl <7i’vr v.’ v

i

u 11 ’ ’lV ‘1 
H |dlj jjl'iįhu $

KNYGELE 1$ KAUNO
Kurią privalėtų perskaityti 

kiekvienas lietuvys-dar- 
bininkas.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

Dekleracija

Turinys: —
1. Deklaracija,
2. Ko atėjom Seiman?
3. Politikos klausimas;
4. Darbininkų klausimas;
5. žemės klausimas;
6. Ūkio atstatymas ir finan

sai;
7. Santikiai su kaimynais;
8. Ar daug tikimės čia lai

mėti?
9. Musų taktika.

Kuris atidžiai perskaitys 
šių .knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos princi- 
pialiais klausimais. z

Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus
Pareikšta Seimo posėdy 

Frakcijos vardu atstovo drg. 
St. Kairio, birželio 23, 1920.

Naujieny Knygynas, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

TARNAS' SIRGO.
xMr. E. W. Jacobs, iš Girard, La., 

vasario 7, 1919 rašo: Gerbiamus Ta- 
mista: Malončkitc grįžtančia pašta 
pasiųsti dar du pakeliu Bulgariškos 
Kraujo Arbatos. Patyriau, kad ši 
arbata yra didele gyduolė. Turėjau 
tanią, kuris sirgo per šešis mėnesius 
ir nesimatė, kad kas galėtų gelbėti, 
tad daviau ar keturias dožas ir pasi- 

i taisė į šešias dienas, ir neapleido nei 
vienos dienos savo darbo nuo to lai
ko. Tikrai, jis pataikė tąją vietą.
Turime tuksiančius laiškų nuo žmo- 

į nių kurie sirgo ir buvo be pagelbos, 
bet kurie dabar laimingi naujai atra- 

' dę sveikatą vartojant Bulgarišką 
■ Kraujo Arbatą. Tik paprašykit sa- 
' vo vaistininko šiandien, arba aš pa
siųsiu didelį šeimynai baksą už $1.25, 
ar 3 baksus už -$3.15, arba 6 baksus 
už $5.25. Adresas: H. H. Von Schlick, 

i President, Marvel Products Company, 
, 451 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

ŠIANDIE! PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
45 ccnt. už 100 auk. 

arba 
222 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manjifacturing 
District Bank 
State Bank—

. Clearing Ilouse Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

T. Pullpaan 5432 

A. SHUSHO 
AKUSEBKA 
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingui prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kj laike ligos.
109.29 S. State St, 

Chicago, 111.

Ofiso Tel. Blvd. 78211 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Verkele savo olisa } 

4601 30. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8<80 iki S fr 

6:30 iki 8:30. Necli 10:8fl iki 
12:00 dieną. ,

Nam.: 2914 W. 48rd Street. 
Tel. Lafayetta 268

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
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.

Telefonai i Bonlevard 7*4^

nrtl ftf-Beg Eafvla

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 i)d 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residcncija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Tiliphoni Vai Būrai E91 
Ru. 1189 Indapindinca Blvd. ChleacA 

DR. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS k CKIRDRGAa 
Specialiitai Moterišką, Vyri Iki, 

Vaiką ir visą ckroniiką ligą 
□Asm: 8354 So. Balated St ChicagA 

TalapheiMi Drovor 9898 
7«la»d®s: 18—11 ryta; £—8 pa fclst, 
Tr-8 vak. 1B—IS dtam.

relephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

VO

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, • dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat' turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynij i? tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

Stebėtinos vertės ,

Skrybėlės
už labai žemą kainą.

Pinigai is 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa- 

. koma.
t

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

J.SMauskas
809 So. Main Str., 

Rockford, III.
SKAITYKITIR PLATINKIT

DU. 0, l. VE2E1IS
Lietini DeitleUl

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tai. Av«tia 787

DR. MABTA 
DOWIATT»—SAS3,

II Caliiamiju tr

W. Kantam Si.

vakare iiaidriant nadUdlanlaa.

Canal 0257
Naktinis Tek Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 3 
po piet, G iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Jau ne sykį buvo rašyta 
laikraščiuose apie Chicagos 
Lietuvių Auditorium. Bet kaip 
greit ji bus pastatyta, dar nė
ra žinoma. Be abejo, ji bus pa
statyta taip greit, kaip greit 
bus išparduota visi Šerai. Jei
gu mes Šerų nepirksime ir 
šiaip prie jos pastatymo dar
bo visai neprisidėsime, | tai, su
prantama, perlėkę/ pavasaryj 
krekždės jos mums nepastatys. 
Nuosavos svetainės pastatymu 
reikia rūpintis mums patiems 
lietuviams.

Tam tikslui kovo 12 dieną 
suvienytomis spėkomis draugi
jos, kliubai ir kuopos šv. Jur
gio par. svetainėje rengia va
karą. Bus statoma scenoje is
torinis veikalas “Blinda”. Be 
to, bus dar dainos, prakalbos 
ir kiti pamarginimai. Progra
mas ijrasidės lygiai 7 vai. vak.

Visas šio vakaro pelnas bus 
skiriamas minėtos svetainės 
paoąjyimuii. Už tat tikimasi, 
kad lietuviai skaitlingai atsi
lankys ir tuo budu netik pa
matys gražų veikalą, išgirs 
naudingų prakalbų ir pasi
klausys gražių dainų, bet sy
kiu ir prisidės prie pastatymo 
lietuvių nuosavos svetainės 
darbo. — Rengimo Komitetas.

paveikslus apie stiklo išdirbi-
iii Q. _

Po to, jis\ dar pristatė kal
bėti Zdankų ir pakaitomis 
“Draugo” redaktorių kun. Ig. 
Česaitį ir kun. B. Bumšą. Jie 
rr-gi kalbėjo apie savos spau
dos reikalingumą ir kiek dru- Fa'nkykite. 
ti ragino susirinkusius kleri
kalų spaudą remti ir ją pla
tinti.

Laike Įicrtraukų ir net pra
kalbų buvo pardavinėjama kle- 
rikališki laikraščiai ir knygos. 
Buvo pasiūlę įsigyti 4r mum 
kokį ten “Laivą”, bet mano 
senas parapijonas pasakęs, kad, 
girdi, jis dar į “seną krajų” 
nemanąs plaukti...

— Northsidietis.

MESIMAS. SIŪLYMAI KAMBARIŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI

U

ri

TOWN OF LAKE.

Kovo 5 d. J. J. Elias sve
tainėje įvyko vietines L. L. P. 
Bonų stoties prakalbos, žmonių 
buvo susirinkę vidutiniškai, 

z Kalbėjo L. Fin. Misijos narys 
J. Valiūnas, nesenai atvykęs iš 
rytinių valstijų bonų pardavi 
nėjinio reikalais. Jis trumpoje 
savo kalboje aiškino Lietuvos 
einamąjį finansinį, ekonominį 
ir politinį stovį.

savo kalba žmones iki sočiai 
pri j tikino. Sako, kad buvo 
kviesta ir daugiau kalbėtojų, 
bet dėl nežinomų priežaščių ne- 
atsilankė.

Kaip teko girdėti, bonų par
duota visai nedaug. Kai kurie 
verčia kaltę ant “spešelų”, nes, 
sako, dar žmonės iš po tos 1 
gos ncatsigavę.

— Viską žinąs.

NORTH SIDE.

dieną, išėjęs pasi
sotink u savo seną 
K.
taip skubiniesi? —

Kovo 5 
vaikščioti, 
parapijoną

Kur 
klausiu jo.

— Tai ar tu dar nežinai? — 
stebisi mano senas . parapijo- 
nas.

— Visai nieko!
laigi, šį vakarą yra ren

giama didelės prakalbos šv

mente. Tenai, sako, kalbės gar
sus kalbėtojai kokiais ten svar
biais spaudos reikalais.

1 Na, kad taip, tai eisiu 
ir aš.

Kai mudu nuvykova, bažny
tinis beizmentas buvo jau pil
nas žmonių.

Už valandėlės vakaro ved 
jas A. Bacevičius pristatė kal
bėti vietinį kun. kleboną A. P. 
Baltutį. Kalbėtojas išrodinėjo 
spaudos, ypač klerikališkos, 
naudingumą, jos svarbą ir reik
šmę. Pasak jo, nei vienas ge
ras katalikas negali būti geru 
kataliku be geros katalikiškos 
spaudos.

Jam pabaigus kalbėti, A. Ba
cevičius parodė km taniuosius

KAZIMIERAS STANIŠAUSKAS 
lersiskvrė su šiuo pasauliu Kovo 7 

dieną, 1922 m. 3:00 vai. po pietų, su
laukęs 35 n ?tus amžiaus. Iš Ųetu- 
vos paėjo: Kauno rėd.. Kvedemos pa
rapijos, Paimežio kaimo. Lietuvni 
paliko; tėvą i- brolį: Amerikoj brolj. 
Amerikon pribuvo 1904 m. Paliko 
nuliudim* moterį Liudvis* ir dvi dnk-

Alhina 7 metu ir Liudvise
Gimines ir pažįstamus kviečia- 

Laidotu- 
•8:30. iš ryto,

teri:
m. _______
me dalyvauti laidotuvėse, 
vės įvyks kovo 11 d 
4926 S. Wood St. .

ERIDGEPORT,

lage-ešėl-Socialdemokratų” 
>se didelis susinervavimas.

asisekimas Naujienų kon- 
o ir d. Grigaičio kalba be- 

spešeL-sociial- j

Teisybės Mylėtojų Draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, ko
vo 12 d., 1:30 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare svetainėj, 29-ta ir So. 
Halsted gat. Susirinkimas labai 
svarbus, nes bus svarstoma apie pa- 

■ gerinimą musu draugijos. Viši atsi- 
’ ‘ . * — Valdyba.

Roseland. — "Aušrą” palaikančių 
dr-jų vakaras bus nedėlioj, balandžio 
2 d., Strumilo svetainėj. Bus vaidi
nimas ir balius. Kitų draugijų pra
šomo tą dieną nieko nerengti, bet vi
sus atsilankyti į šį vakarą.

— Komitetas.

Bridgeport. — Chicagos Jaunuolių 
orkestras metinių savo gyvavimo su
kaktuvių paminėjimui rengia koncer
tą Maik White Sq. svet. (prie? Hals
ted ir 29 gatvių) Subatoj 11 d., kovo 
7:30 v. v. Visus prašom atsilankyti 
šį pirmąjį jaunuolių koncertą.

— Komitetas.

Chicagos Liet. Draugijos Savit. 
Pašelpos mėnesinis susirinkimas įvy
ks! kovo 12 d., 2 vai. po pietų Zwią- 
zek Polek svet., 1315 N. Ashland Av. 
Visi nariai atsilankykite.

— Sekr. A. Lungevicz.

Northside “Gydytojas”, nedėlio. 
kovo 12 d., 7 vai. vakarą Liuosybės 
svetainei, 1822 Wabansia Avė., kuria- 

■ | me kalbės ^m. Liet. Daktaru Draugi- 
I jos nariai d-ras A. Montvidas. d-ras 

kiekvieną vakarą susirinkę prie A. J. Karalius ir d-ras A. Ta Grniču- 
' “kokolo” Aglyne tik graudžias 
ašaras ir lieja; lyg, rodos, dol 
to, šio pasaulio “mamastįs” 
būt dar “marnastingesnės” pa
sidarę... Girdi, dabar “ilgaka- 
kliosmailanosiui” reikėsią vėl 
iš naujo žmonėms 
kad pas juos nesą jokio pa
vydo, o tik, tik... well — “tei
singumo” principai...

Tikra bėda su tom Naujie
nom — suspoilino “spešėl-so- 
*ialdemokratiečių” “viešojo in
formacijos biuro” darbą ir da- 1 vniand

?e
galo sunervavo
lemo k ratus”. Jie dabar be ve ii

j nas. 
vidas.
Kviečiami
tės.

įrodinėti,1

eoL. Dabar tu žmogus su iširu
siais nervais, sugadintais ink
ilais ir kepenimis, kad geras, 
vėl iš pat padainento pradėk 
darbą... — “Kokolą” mylintis.

Pranešimai

Vakaro vedėjas, J. Mont- 
Po programų bus šokiai, 

visi lietuviai ir lietuvai- 
— Komitetas.

Darbininkų Draugijos A- 
mėnesinis susirinkimas

Lietuvių 
merikom 
įvyks šeštadieni, kovo 11 d., 7:30 v. 
v. Šimaičio svetainei, kamnas 18 gat. 
i»* Union Avė. Nadiai pribukit i su
sirinkimą, bus rork^mas pmtokohi 
sekretorius, re® šmaušta išvažiavo iš 
Chicagos movsln baigti.
.... — K. Rugis,' pirmininkas.

Ateities Ž’edo Vaikų Draugijėlės 
1'onrert°s jvvks pnhntnL kovo H d . 

| 7-30 vai. vakaro. Mrklnžio svet. 2242 
W 23rd Fl- D^a”"!iėlės Lavinimosi 

...los rrn JO iki 12 ryto kas su- 
bata iv podeldienį. Norintys įstoti 
pribukit minčtom valordonr* Moka 
♦ ik 15^ j menesį. Suhntom lavinsmn

* lietuvių rašybos. n r'e'161dieniois dai
lės. -r- Kviečia A. ž. V. D. „

Draugystės Meilės Lietuvių ekstra 
susirinkimas bus laikomas subatoj, Į 
kovo 11, 7:30 v. v. Chernausko salėj' 
1900 So. Union Avė. Visi nariai 
kviečiami laiku susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.*

S. L. Ex-Kareivių Šios kuopos su
sirinkimas įvyks penktadienį, kovo 
10, 7:30 v. v. Šv. Jurgio svet Meld
žiame ateiti kaip laikas. Nariai turi 
mesti tą paprotį rinktis visą valandą 
vėliau negu susirinkimas paskelbta.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU PETRO AIDUKEVi- 

čiaus, Kauno gub., Biržių apskr., Ka- 
biržių val.,Kujališkio kaimo. Keno- 
liKa m-etų atgal gyveno Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos, ai- 

f___ i arba kas jį žinot, maione-
North Side L. D. L. D. 86 kp. su- ‘ Klt PraneštL UvvaL(.las Vaičiūnas, 3425 

sirinkimas įvyks subatoj, Kovo 11 d., 
kaip 8 vai. vakare IJuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai ir 
norintys būti L. D. L. D. nariais ma
lonėkite susirinkti. Bus balsavimas 
''entro viršininkų 1922 metams. Taip
gi gausite knygas už 1921 nv.

— Sekr. A. Vilis.

Dr-tės Meilės Lietuvių Amerikoj 
susirinkimas bus laikomas subatoj. 
kovo 11, 7:30 v. v. Bus tariama dol -----
pikniko geg. 21 ir kiti svarbus rei- liKa m-etų atgal gyveno Chicago, III. 
kalai. — F. Sekr. Izi. Vedeckis. i Turiu sv 

-------------- 1 sišaukite
kalai. — F. Sekr. Izi. Vedeckis.

Lietuvių švietimo D-ja rengia pra
kalbas su paveikslais nedėlioj, kovo 
12,_ 7:30 vai. v. Raymond Chapelėj, 

.. . Kalbės stud. Ku-
Kviečiame publiką gausiai 

. — Komitetas.

816 W. 31 gatvė.
bilius. T"
atsilankyti.

Westville, III. —- Paveiksluotos 
prakalbos, temoje, nuo laiku Jėzaus 
Kristaus iki laikų kun. Mockaus, 
ivyks subatoi, kovo 11, A. G. K ro
meli o svet. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Šitos paveiksluotos prakalbos bus vie
nos iš žingeidžiausių prakalbų kokios 
kada galėio būti Westvillei. Kvie
čiamo publiką gausiai atsilankyti.

Liet. Moterų Apšv. Draugijos
Komitetas.

So. VVallace St., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADI- 
slovo Daujoto, pirmiau gyveno 
Scranton, Pa. Malonėkite atsišauk
ti, ar žinantįs praneškite, o mes bu
sime dėkingi.

VINCENTAS DAUJOTAS, 
Box 79, Ledford, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO AT)O- 
mo Norbuto, Kauno rCd., Raseinių 
apskr., Viduklės vol., Vanagiškių kai
mo. Tunu svarbu reikalą. Atsi- 
šaukit, ar jį žinanti malonėkite pra
nešti. Jurgis Norbutas, 3324 South 
Halsted St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
R. J. Bischcfo kredito

riams.
Visuomeniškas komitetas I

Praneša visiems R. J. Bicshofo kre
ditoriams, kad susirinktumėte į nuro
dytas vietas ir ant paskirto laiko, 
taipgi atsineškite su savim visas kvi
tas, kurios bus reikalingos dėl teisėjo, 
kati pagreitinti teismą su R. J. Bicsh- 
ofu. Visi tie. kurie turite savas kvi
tas padavę kokiems advokatams, tai

, , ... . . . . atsiimklte nuo jų.neinąs bus skinamas pastatymui Chi-1 , yas vletas malon5kite susirinkti
-agos T.;et. Auditorium. Kmema vi- kIrtosc visi tie, kurie
sus atsilankyti. — Reng. Komitetas. ■; So. chicago ir

Susivienijimas Bridgeporto Dr-jų 
statys scenoje keturių veiksmų dra
mą “Blindą” nedėlioj, kovo 12 d., šv. 
Jurgio par. svet., 32 PI. ir Auburn 
Avė. Pradžia lygiai 7 vai. vak. 
įžanga 50 ir 75 centai. Visas vakaro

-------------- Į Roselando apiėlirkej:
T. M. D. 22 kuopos Susirinkimas. Pėtnvčioj. Kovo 10' d., Eagle svet., 

— Teiksitės pribūti į bertainini su- 1618 W. 17th St.
sirinkimą. kuris jwks sekmadieni, I Subatoi. Kovo 11 d., Brighton Par- 
kovo 12 dieną, 2 vai. po pietų, Fel- bažnvtinėj svetainėj, 4434 So. 
>owship svet.. 831 W. 33rd PI. Bus Fairfield A'ra.
"inkimai centro valdybos. Pasistenc*-, 
kitę atsivesti naujų nariu dėl prisi
rašymo. Bus galima atsiimti T. M. 
Ų. išleistas knvgas “Kitas Karas”. 
Neužilgo bus užbaigtas “Wcllso Isto
rijos” braižinys, apie 2 tūkstančiu 
puslanių. Tai bus vienas svarbiau
sių 25 metu T. M. D. sukaktuvių lei
dinys.

Subatoi. Kovo 11 d., Brighton Par- 
. bažnvtinėj svetainėj, 4434 So.

Kasdieninis ofisas yra ant 4509 So 
Ashl.Tnd Avė., ant 2-ro aukšto, adam’ 
puo 9:30 rvto iki 9’00 vakar*. Kviečia

KREDITORIŲ KOMITETAS

Už 1922 metus.
— A. J. Mosger, sekr.

R ALPU TANNICO 
BARBERNĖ

3 ėvatus abrusus vartojame kiek 
mer^m kostumerhu. Mažų vaiku 
niaukus specialiai kerpame.

W. 35th St.

KAMBARYS ANT RENDOS vie
nam arba dviem*, su valgiu ar be val
gio.

Atsišaukite:
S. K.,

1844 Canalport Avė. ant 3 lubų 
Nuo 6 iki 8 v. vakare.

PAS i REND AVO J A KAMBARYS 
su valgiu: elektros šviesa, maudynės 
ir kiti parankumai.

3247 So. Unoin Avė.
Antros lubos iš fronto.

Taipgi yra 4 kambariai ant rendos; 
patogi vieta dėl štorninko.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO CHICAGOJ UŽ 

watchmaker’j. Esu baigęs mokyklą, 
turiu savo įrankius. Dirbsiu už ne
didelę užmokestį, arba subatomis pu
sę dienos.

Rašykit:
GEORGE NOVICK, 

2156 W. 23rd St.

VARTOTI AUTOMOBILIAI.
Perbudavoti, malevoti, gvarantuoti. 

Duodame savaitę laiko išmėginimui 
veltui. Jei neužsiganėdinsi — sugra
žinsi. Vieninteliai pardavėjai, kurie 
tai gali padaryt. 1 Palyginkit musų 
kainas su kitų kainomis. Parduodu 
me ant išmokėjimo, žemiau padeda
me keletą musij stako bargenų: 
1918 Buick 5 pasažierių touring $350
1918 Buick 7 pasažierių touiing $500
1919 Buick 5 pasaž. Sedan top $750
1920 Buick 5 pasaž. touring 750 
1918 Peerless 7 pasaž. uždarytas $500

Esame autorizuoti Buick dealeriai 
Naujus automobilius parduodame ant 
Išmokėjimo.

FAGET-BUICK COMPANY, 
Grand Blvd., prie 39 to s gatves 

Pho'ie Dougk'f. 0632

OLPS
niai špykiai .malevotas. šėnys 
riausiame bėri-o padėjime, 
pirkimas už $775.

VELIE 5 sėdynių,

8, 199.0, 7 sėdynių, drati- 
ir ge- 
Tikras

REIKIA DARBININKU

touring, 
perdirbtas, 5 geros šėnys;

coupe,

naujai 
pirmas

MOTERŲ
REIKIA 3 PATYRUSIŲ mo

terų skudurų sortavimui. Ge
ra alga. Kreipkitės, Smith & 
Oduss Co., 2633 W. Roosevelt 
Rd., Tel. Rockvvell 1352.

REIKIA 20 PATYRUSIŲ Mo
terų skudurų sortavimui, $18 į 
savaitę.

1017 S. Fairfield Avė.

$375 nupirks.
DAVIS 4 sėdynių, 

turime priežastį padarymui 
geno už $1,975.

GRANT 19 sedan, haujai 
tas ir visas perdirbtas ir turi musų 
gvarantiia $675.

GRANT SEDAN 1921, toks kaip 
ir 1922, demonsratorius. naujai malc- 
vot^s ir gvarantuotns $1,350.

GRANT 19, 20 i" 21 Roadster ir 
Touring automobiliai, visai perdirbti, 
natriai malevoti ir geros šėnys: $475 
—$800.

THE SIMMONS MOTOR CO., 
Grant' Distributors

2211 Michigan Av. Tol. Cnl”met 2038 
’ Atdara vakarais ir nedėliomis.

PARDAVIMUI

naujas; 
šio bar-

malevo-

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai geroj vietoj ,visokių tautų apgy
venta. Pardavimo priežastis, einu j 
kitą biznį. Yra pasėdėjimo kamba- 
ris ir gyvenimui kambariai.

Greitai tujiu parduoti.
2011 W. 63rd St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, visokių tautų užeinama. 
Biznis gerai eina. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

5343 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais įtaisymais .lietuvių apgyventoj 
kolonijoj, biznis geras ir nuo seno 
laiko išdirbtas, kas pirks, tai nesi- 
graudys . Parduosiu visai pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą.

1715 W. 46 St.

PARDUODU SAL1UNA SU NA 
mais arba be namų, geras biznis; iš 
važiuoju ant tarmos.

Atsišaukite po tuo adresu: 
101 — 20 Avė., 

Meirose Vark, m.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių, rusų ir kitų maišytų 
tautų apgyventoj vietoj. Lystas 
ant 3 metų. Pasiskubinkit, tai 
yra gera proga 4522 S.IIonore st.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai pelningoj vietoj. Biz.nis išdirb
tas per daug metų ,randasi pragyve
nimui kambariai. Priežastį pardavi-

! mo patirsite ant vietos.
3328 S. Halsted St. .

Simono Daukanto T. J. Kliuho 
nariu domei. Pereitame sustinki
me laikytame kovo 3 d., likos* išrink
tas naujas nutarimų raštininkas. Su 
visais reikalais kreipkitės šiuo antra
šu: Alex Zakaras, 1317 So. 49th Ct.,! 
Cicero ,111.

paskeiotas ir 
yra atvykęs, 
kviečia visas 
svetaines ir

L. L. P. Chicagos ir Apyf. Apskr. 
stočių domei. — Kadangi pasitoios 
varnus maršrutas yra 
Liet. Misijos įgaliotinis 
tai Chicagos Apskritys 
stotis skubiai pasiimti
cuojaus pranešti apskr. pirm, zemiaus 
naauotu adresu. Nes yra svarou su
žinoti kurios stotys yra prisirengu
sios, o kurios ne. kad tokiu budu iš
vengus bereikalingus važinėjimus. —• 
J. A. Mickeliunas, 3140 So. Waiiace 
St., Chicago, III. (Phone Yards 2652)

JIESKO PARTNERIU.
JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 

no ir p^osernę. Butu gerai, kad mo
kėtų bizni vesti, o jei nemokės, ga
lės išmokti, kad tik butų teisingas, 
turėtų gerus paliudijimus ir pinigų 
kad turėtų nemažiau $3,000. Atsi
šaukite tiktai laišku j Naujienų ofi
są: box 554, 1739 So. Halsted St.

GERA PROGA LIETUVIUI NO- 
rinči'’m eiti į nartnerius restauran- 
to-valgyklos. Turės darbą, gaus al
gą ir pelną nuo uždarbio. Kreipkitės 
tuoiaus į lietuvišką rest°urantą. Per
sitikrinimas niekn nekainuos. Garsa 
Co., 60 W. Harrison St., Tel.: Wa- 
bash 5285.

REIKALINGA MERGINA APIE 
17 metų ir daugiau į Real Estate ofi
są, mokanti ant typewriter kontrak
tus galėtų padaryt. Turi kalbėt lie
tuviškai ir lenkiškai. Algos 10 do- 
crių ant savaitės ir komišinas.

J. NAMON, '
808 W. 33 Place, near Halsted

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 3 
kambariai pragyvenimui, geras biz
nis, visokių tautų kolonija. Turiu 
parduot šią savaitę. Parduosiu pi
giai, priežastis pardavimo apleidžiu 
Chicagą 3302 W. 38th PI.

PARDAVIMUI 
bai geroj vietoj, 
tautų. Priežastį 
tirsit ant vietos.

Atsišaukite:
2551 Emerald Avenue.

SALIUNAS LA- 
apgyventa visekių 
pardavimo — pa-

REIKIA DARBININKU
VTKŲ

PARDAVIMUI MAŽAS GROSE- 
ris ir saldainių krautuvė. Biznis ge
rai išdirbtas, visokių tautų apgyven
ta, 2 dideli pečiai. Parduosiu ant 
kart ar atskirai. 4 kambariai pra
gyvenimui. Nemokanti biznio išmo
kinsiu, turiu apleisti miestą 2917 S. 

1ŠVAŽ1O-1Tx)we Avg»_______________________
Geras ko- PARDAVIMUI BUČERNĖ IR Gro- 

sernė geroj vietoj, cash biznis, iš
dirbtas per 10’ metų. Taipgi 7 pasa
žierių automobilius, gerame stovyj. 
Parduosiu pigiai.

E. BAKSZIEWICZ, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, gerai biznis eina. 
Galima pirkti biznį su namu ar tik 
vieną. Pardavimo priežastį — pa
tirsite ant vietos.

Kreipkitės:
1616 So. Halsted St.

bt.

SA-
Vieta nuo senai išdirbta, lie- 

rusų apgyventa. Parduodu 
laiku. Priežastį patirsit ant

I

1229 So. Jefferscn St.

PARDAVIMUI KAMPINIS 
liūnas, 
tuvių, 
greitu 
vietos.

REIKIA DUONOS 
tojo ant savo Kelio, 
mismas.

Kreipkitės:
2935 25tn

REIKALINGA * AGENTŲ PRIE
Real Estate biznio. Jeigu patyrimo, PARDAVIMUI GROSERNĖ, SU 
neturite, mes pamokysime. Geras ... . . . . .pelnas, galima uždirbti $100 ir dau- v!sal? langiniais. 4 kambariai gyve
nau j savaite. AtsiSuakito ".*™** „s“ ’;,akran,.,iJ*s-. Taigi automo-

Liberty Land & Investment Co., b!ll!'s,. 5 f“’™.1*- ’ akuosiu pi-
3301 So. halsted St., . 8*a* tlk‘al gaukite:

Phone ^Ivd. 6775 K1 skl♦« Ja’>° Z“ms’

NAMAI-ZEME

V
------------- PARDAVIMUI BILIJARDINĖ 
------- -   (poni room) 7 stalu rakąndai šešių 

kambarių. Priežastis, važiuoju į 
.-----------------------~~-------------------- Europą .

REIKALAUJAM 100 PARDAVĖ- , J. SALVONCHIK
jų. Patyrimas nereikalingas; nesu- 1413 So. Halsted St.
prantančius šio amato . išmokysime. arti 14-os
Galima lengvai uždirbti nuo $50' iki------------------- ;-----------------------------
$75 j savaitę. Atsišaukite arba telefo- KARČIAM A PARDAVIMUI; taip- 
nuokite nuo 9 ryto iki 8 vakare, gi prie karčiamos randasi svetainė 
Liberty Land & Investment Co., 3301 dėl laikimo susirinkimų bei šiaip su- 
S. Halsted St., Phone Boulevard 6775, eigų. Vieta randasi apgyventa lietu- 
klauskit John Grakauskio viu ir lenkų. Priežastį pardavimu

--------------------- sužinosite ant vietos.,
1 • ' I Kreipkitės:

4400 So. Honore St.

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, rar- 
rnas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas musų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

■ a. GRIGAS,
3114 S. Halsted St., Chicago, Ui.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Brighton Parke ant dviejų gyvenimų 
po 4 kambarius, visi įtaisymai. Mau
dynės elektra ir gasas, parduosiu pi
giai, priežastis pardavimo važiuoju 
i Lietuva.

Kreipkitės;
4507 So. Fairfield Avė.

REIKALIGAS BAKERIS 
antrarankj.

1208 E. 93rd St.
Burnsidc, III.

Už

GALI turėti nuoltinį užsiė
mimą pardavojant Health,ir ac- 
cidcnt Insurance. Visą arba da
lį laiko. Kreipkitės: Room 807, 
326 W. Madison St., nuo 9 iki 11

PIRMOS KLESOS BUČERNĖ IR 
pTose’Tie pardavimui pigiai. Lietuviu 
koloniioi. nau’i fixtures, ęash biznis 
Nepraleiskit šios progos, nes turiu 
greitai Parduoti, kadangi moteris ser
ga. turiu apleisti Chicago. 4157 Ar
cher Avė., Lafoyette 3739.

40 AKERIŲ FARM A, 20 AKERIŲ 
dirbamos, o likusi miškas. Nauji 
budinkai, netoli 2 miestų, 2 mylios j 
bile vieną ir geležinkelio stotis.

Kaina $2,200.00.
FRED HOLZMANN, 

Box 4, Irons, Mich.
+

Reikalingi agentai. Užtik
rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 
iki 4 vai. po piet adresu:

611 Union Bank Bldg.
25 No. Dearborn St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ — lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Ištaisymas grosernės yra pirmos kle
sos. Pardavimo priežastis — va
žiuoju j farmas. Kreipkitės j Nau
jienų Town of Lake Skyrių (No. 2). 
1614 W. 4Gth St. Phone Boulevard 
0672.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 2jų pagyvenimų po 4 kam
barius, elektros šviesa, maudynės, 
aukštas cimentuotas skiepas, ir vis
tas įtaisyta pagal šios mados. Par
duosiu ant labai lengvų išlygų, arba 
priimsiu lotą, autonvobilių, arba pia- 
ią kaipo dalį įmokėjimo, F. J. Szemet, 

4217 Archer Avė.

12 PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir bučemė; lietuvių kolonijoj; 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Parduosiu pigiai, nes einu į ki
tą biznį. 1715 S. Cana'l St.

TĖMYKIT FARMERIAL

KARAMS DIRBTI DAILYD- 
žių (carpenters) ir naujiems re- 
frigerators karų. Tik patyrę car 
men lai atsišaukia.

2310 So. Paulina St.

REIKALINGAS SIUVĖJAS PRIE 
naujo ir seno darbo, moteriško ir vy
riško.

Kreipkitės:
POVILAS MIKALAUSKAS

3556 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI ŽUVIŲ MARKE- 
tas ir delikatesen, biznis cash. Vieta 
apgyventa lietuvių ir švedų. Biznis 
išdirbtas per 5 metus. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

10802 Michigan Avė., 
Roseland.

Reikalaujam visokių farmų ant na
mų mainymo . Mainytojai laukia ofi
se. Turime namą pa.sirkyrimui viso
se dalyse Chicagos. Dabar geras lai
kas. Atsišaukite tuoj. Užeikite į 
musų ofisą, pas mus, teisingas, ir 
greitas patarnavimas.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 83rd PI., arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną.

RAKANDAI

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA; 
biznis gerai išdirbtas, lietuviais ap
gyventa, parduosiu pigiai, nes išva
žine i u i kitą miestą.

Atsišaukite:
209 W. 47th St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
3 flatų 6 ir 6 kambarių ir sklenas. 
Fumace šiluma ir kietmedžio bai
gimo. Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienu reikalavimus.

Kaina $7.800.00.
4737 W. Polk St. arti Cicero Avė. 

Pirmos lubos.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ Ra
kandai labai pigiai, ant syk ar at
skirai. Turiu parduoti i trumpa lai
ką. Taingi gali ir kambarius išren- 
davotl, pigi ręnda.

Kreipkitės:
2720 W. 47th St., 

Pirmos lubos

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
lietuvių ti/štai apgyventa vieta: tu
riu parduoti greitai ir labai pigiai- 
nes noriu išvažiuoti i Lietuvą, .grei
tai. Atsišaukite į Naujienų ofisą 
numeriu 553.

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
dvleių aukštų medinis namas. 4 ir o 
kamharitĮ su gerais įtaisymais, mau
dynės ir gasas. Parduosiu už $3,750

Kreipkitės prie savininko
2122 W. 54th St. \

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtures yisokio dydžio. Labai 
pigiai. Kreipkitės: J. Krause, 
918 W. Madison St., Phone 
Haymarket 3016.

PARDAVIMUI PUSĖ SALIUNO 
«nt South Sidės, labai geras biznis 

. Prie-

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. Turiu parduoti į ’trumną Laiką. 
Atvažiuokite savo automobiliu pas

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY,

1401 E. 67th St.

žasti patirsite a*t vietos.
Atsišaukite larku į Naujiemj 

geporto Skvrių Num. 94.
Wentworth 3644

Brid-

_ TĖMYKITE
Niekas nėra mums per dideliu nei 

nėr mažu musų tarpininkavime. Mes 
narduodame ir mainome namus, lo
tus, ukes, automobilius ir kitus biz
nius; taipgi apdrandžiame: namus, 
••akandus, automobilius ir viską, nuo 
ugnies, vagies ir visko, saugiausiose 
ipdraudos knmnaniio^o Mes patnr- 
■»aui*’mn greitai, teisingai ir pigiai. 
Visokiais re’Ralfl’S k^einkifas pvie

IDE A L PEAL ESTATE CO., 
Ypat’škai arba laišku

3214 Co. Halsted St., Chicagn, 
J. Bnizas ir S. J. Mitchell

Tel. Boulevard 0122

111.

h-

Pėtnyčia, Kovo 10 d., 1922

NAMAI-2EME.
FARMOS

Pardavimui arba mainymui pietų 
Wis. farmos, 252 akeriai, budinkai, 
šilo, 20 karvių, 4 arkli.'.i, $12,500, 200 
akerių $7,500, 92 akeriai, $3.600, 11 1 
akerių $5,700. Platesnių žinių, at
sišauk pas

YONAITE, 
5931 So. Albany Avė.

-------------- ------- ------------------- IJ T________________ _ _________ _________________________ __________

PARDAVIMUI bizniavas lo
tas — barmenas 636 W. 35th St. 
Vertės $2,000. Dabar prirengtas 
krautuvei. Kaina $1,500. Kreip
kitės vakar, 3115 S. Halsted st.

PARDAVIMUI ~2 LOTAI PRIE 
daikto, Brighton Parke. Mylinti prie 
bažnyčios ir lietuviškos mokslainės,; 
2 blokai iki miesto mokslaines.

Kreipkitės:
3341 So. Auburn Avė.
3-os lubos ir užpakalio.

KAS NORITE GERĄ NAMĄ' 
BRIGHTON PARK, naujas muro na- 
mhs, tik ką užbaigtas, 5 ir 5 kam
barių po naujos mados, mainysime 
ant loto ar bučernės. Atsišaukite 
prie .savininko, 4000-4002 Brighton PI. 
Tel.: Republic 3733.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 
medinis namas ir geras beismantas, 
geros šandės ir vištinyčia, labai gra
žioj vietoj. Parduosiu už $3,400.00.

Atsišaukite:
4202 S. Washtenaw Avė.,

PARDAVIMUI 4 ir 4 KAMBA- 
rių flatas medinis namas. Mėnesinės 
jeigos $62.00 ar daugiau . Pigiai, 
Savininkas:

5708 So. Marshfield Avė., 
2os lubos.

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 2 
flatų garu apšildomas namas. Ar- 
zuolincs grindys, nvahogany wood- 
work, puikus antaukštis ir skiepas. 
Rendos neša $1,080. Kaina $6,800. 
Puikiausis cash pasiūlymas. Agen
tai, neatsišaukite. Tel. Vincennes 
5444.

PARDAVIMUI FARMA LIETU
VIU kolonijoj — Woodboro, Wis., ar
ba mainvsiu ant prapertės arba ma
žo štorelio.

JONAS LAZAUSKAS 
2223 So. Lcavitt St., 

Chicago, III.
AR NORI PIRKTI PUIKŲ NAMĄ 

IR PIGIAI?
1. Parduosiu naują murini nam*ą ir 

lotą šalyj, 2 flatai po 4 didelius kamy 
barius, elektros šviesos, vanos ir kiti 
visi naujos mados įtaisymai. Namas 
vra geroje padėtyj ir puikioje apie- 
linkėj. Priežastis pardavimo, turiu 
farmą ir neatbutihai pabaigoje šio 
mėnesio turiu išvažiuoti ir ten pra
dėti gyventi. Kreipkitės pas 

STEPONAS MELKO,
3316 S. Morgan St.,‘2 lubos iš fronto

MORTGECIAI-PASKOLOS - - - - - - - - - - - - - - -
Skoliname Pinigus ant afit- 
ro mortgečiaus už 6%. 
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, nota.1* jr 
kontraktus.

LOUIS STĘRN & CO..
5 North La Šalie Street,
kampas Madison St. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
F-Iis E. KAZLAUSKAITRS 

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

LIokina: kirpti, aluti, pritaikyti L. 
aosinuoti drabužius moterims ir 

valkam®.
liiesos: dienomis ir vakariia
..pečiai ė s instrukcijos pagal 

nutarimą.
. &VELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING 
IŽoom 402, 59 E. Adams SL,

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai Įrengtų są
lygų. IŠmokinam J trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. ATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.




