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Senatas uždaro duris
japonams

Del Rusų-Angly konto 
rencijos

Francijos su Rumanija 
sąjunga

Keturi asmenys pasmerkti 
mirti

Vokietija priėmė eksper 
tų raportą

1
Skubintis daryti sutartis Ru

sams nesą reikalo, sako ko- 
minterno Zinovjevas.

Rumanijos ginklavimos reika
lams Francija duosianti 100 
milijonų frankų kredito.

Kaltinami dėl šnipavimo Len
kams. Tarp pasmerktųjų yra 
viena moteriškė.

RusŲ-Olandy derybos
Prekybos santykiams užmegsti 

bolševikai reikalauja pripaži
nimo de jure.

Lietuvos žinios
NETIKRŲ PASŲ DIRBĖJAI.

Francuzai bandę ekspertų 
raportą suklastuoti

Senatas uždaro duris 
japonams

Prancūzai bandę ekspertu 
raportą klastuoti

Priimtuoju įstatymu japonai 
nebebus įsileidžiami Ameri
kon.

Dokumentą atidavus spaudon, 
kai kurie svarbus punktai 
buvę kažin kieno išbraukti.

WASHINGTON, D. C., bal. 
15.— Kaip vienu balsu sena
tas šiandie priėmė įstatymą, 
kuriuo japonų imigracijai į 
Jungtines Valstijas durys visai 
uždaroma.

Japonija protestuoja.
TOKIO, Japonija, bal. 15. — 

Japonijos užsienio reikalų mi
nisteris Matsui pasikalbėjime 
su Amerikos spaudos atsto
vais protestavo dėl išskyrimo 
Japonijos — visiško uždarymo 
durių jos žmonėms atvykti į 
Jungtines Valstijas. Mitsui pa
reiškė, kad toks Amerikos el
gęsis tik ^kandžiai užgaunąs 
Japoniją, neduodamas jai pa
čiai didelės satisfakcijos.

LONDONAS, bal. 15. — Dai
ly Telegrapho diplomatinis ko
respondentas, paprastai visa

dos gerai pa i n formuotas, savo 
korespondencijoj iš Paryžiaus 
sako, kad francuzai 1 
klastuoti kai kuriuos Dawes’o 
ekspertų komisijos i 
punktus to dokumento spaus
dinimo laiku.

“Tuo laiku, kai ekspertai 
laikė sesiją, tris ar keturis kar
tus paeiliui buvo pastebėta, 
kad tam tikri svarbus eksper
tų raporto punktai, dePKUrių 
visi buvo sutikę, atgabentose 
iš spaustuvės korektūrose bu
vo visai praleisti — jie buvo 
kaž-kieno išbraukti,” sako ko
respondentas.

MASKVA, bal. 15.— Trečio
jo internacionalo pirmininkas 
Zinovjevas, kalbėdamas’ šian
die Leningrado soviete pareiš
kė, kad Rusija nedarysianti 
jokių skubotų sutarčių su Ang
lija, dėl to kad bevedant de
rybas MacDonaldo valdžia ga
linti pulti.

“Už gerus kreditus anglai 
gaus gerus nuošimčius,” sako 
Zinovjevas, “bet Rusija nemo
kės Anglijai nė jokių pusės bi
lijono svarų sterlingų, nes mes 
manome, kad Anglija kalta 
Rusijai daugiau negu tiek.”

Praeitą penktadienį karo 
ministeris Trockis, kalbėdamas 
Tiflise, prisiminęs Rusų-Anglų 
konferenciją Londone, pasa
kęs: •

“Anglijos ministerio pirmi
ninko MaidDonaldcĮ kabinetas 

bandę |netu,ri n6 ’<)kių Princi’PM» tc" 
- I čia u jo pozicija sustiprėtų, jei- 

raporto gu RuslJ-Anglų konferencija 
pavyktų.” j

PARYŽIUS, ba<. 15. — Ru
manijos karaliaus su karaliene 
vizitas pasibaigė, bet Rumani
jos užsienio reikalų ministeris 
Jon Duca pasilieka Paryžiuj. To 
vizito vaisius bus,, matyt, sąjun
gos tarp Francijos ir Rumani
jos sutartis taikos traktatams 
išlaikyti.

Francija ir toliau padės reor
ganizuoti Rumanijos armiją ir 
abiejų kraštų kariuomenių šta
bai bus visados kontakte. Fran
cija veikiausiai duos Rumani- 
jai 100 milijonų frankų kredi
to supirkimui Franci joj viso
kios karo medžiagos, o taipjau 
bus padarytos tam tikros eko
nominis konvencijos.

Iš viso Francuzai nenori pro
vokuoti Rusiją, bet taip susibi
čiuliavę su Rumanija jie, be 
abejo, rems pastarąją Bcisarar 
bijos aneksavimo reikalu. į

MASKVA, bal. 15. — Iš Ode
sos praneša, kad ten bolševi
kų teismas pasmerkęs mirčiai 
keturis asmenis: Nįuidenovą, 
laivyno oficiero žmoną, oficie- 
rus Kniazkovą ir Kovalenką, ir 
italą Molinari, kurie buvo kal
tinami dėl šnipavimo Lenkams 
1921 ir 1922 metais. Teisme 
buvo liudijama, kad šnipų or
ganizacijai vadovavęs Lenkų 

misijos Odesoj 
Kintov,

repatriacijos 
sekretorius Henrikas 
kuriam tečiaus pasisekę pa
bėgti; ji turėjus savo skyrių Ki
jeve, Nikolajeve, Chersone ir 
kituose Ukrainos centruose.

AMSTERDAMAS, Olandija, 
bal. 15. — Derybos, kurias per 
tūlą laiką vedė Amsterdame so
vietų pasiuntinys Vokietijai 
Krestinskis su Oląndų delega
tais dėl užmezgimo prekybos 
ryšių tarp Rusijos ir Olandijos, 
dabar vėl bus panaujintos Ber- 
line. Tuo tarpu Olandų delega
cija sugrįžo Haagon gauti nau
jų instrukcijų. Jie pranešė, kad 
atsteigimui pirklybinių santy
kių Rusai statą kaipo būtiniau
sią sąlygą pripažinimą sovietų 
valdžios de jure.

RANKAS PASIGENDA 
$600,000.

Dideli tvanai Norvegijoj

Atsisako paleisti iš kalėji 
mo patrijarkę

KANSAS CITY, Mo., bal. 15.
Vietos Fedelity National 

Bankas pasigenda 600,000 do
lerių. Banko direktoriai kaUti- 
na savo prezidentą John Moo- 
rą, kad jis tą sumą išaikvojęs.

Vokietija sutinka tartis 
dėl reparaciją

“Nusiginklavimas”

Gen. Wood prieš Filipinų 
nepriklausomybę

Kaimiečiai apleidžia namus, į 
kuriuos tik Valtimis'”tegali
ma prisigriebti.

BERLINAS, bal. 15. — Vo
kietijos ministerių kabinetas 
šiandie nusprendė priimti eks
pertų raportą kaipo pamatą de
ryboms dėl reparacijų mokėji
mo.

Tuo nuosprendžiu tik patvir
tinta tai, kas buvo vakar nutar
ta pasitarime tarp centralinės 
valdžios ir federalinių Vokieti
jos valstybių ministerių pirmi
ninkų.

Vokietijos komisionierius Pa
ryžiuje, Dr. Fischer, instruk 
tuota pranešti apie tai repara
cijų komisijai.

WASHINGTON, D. C., bal. 
15. — Atstovų rūmų laivyno 
komisija pritarė biiliui, kuriuo 
autorizuojama pastatydinti 14 
naujų karo laivų — aštuonis 
greituosius kruizerius po 10,(XX) 
tonų ir šešis šarvuočius. Jų pa
statymas pareis suviršum 130 
milijonų dolerių.

TRYS ITALŲ ORLAIVIN1N- 
KAI UŽMUŠTI.

ARKIVYSKUPAS CIEPLIAKAS 
ATVYKO VARŠUVON.

ROMA, Italija, bal. 15. — 
Smarkus vėjo pūtimas nutrau
kė orlaivio No. 1 viržius, ku
riais jis buvo pritvirtintas 
aerodrome,' ir nunešė, o kar
tu nunešė ir tris žmones — du 
kareiviu ir mechaniką, kurie 
buvo įsipainioję į viržius. Visi 
trys, trenkti žemėn, užsimušė.

VARSA VA, bal. 13.. — Arki
vyskupas Ciepliakas, kurs me
tai atgal buvo bolševikų tribu- 
nalo pasmerktas mirti, bet ku
riam ta bausmė buvo paskui 
pakeista dešimčia metų kalėji
mo, o dabar paleistas ir įsaky
tas pasišalinti iš Rusijos, at
vyko Varšuvon.

Minių minios Varšuvos žmo
nių pasitiko jį didžiausiomis 

iškilmėmis.

KATALIKŲ MOKYKLA NORI 
SURINKTI $2,500,000

Katalikų laikomas De Paul 
Jniversitetas Cbicagoj daro 
dabar piniginį vajų. Nori su
rinkti pustrečio milijono do- 
erių kai kuriems universiteto 
trobesiams pasistatydinti. Pir
mą vajaus savaitę surinko 100 
tūkstančių dolerių.

Nedėlios Naujienos
Numeris 2 bus siunčiamas 
tik tiems skaitytojams, kurie 
bus išanksto užsimokėję.
Nenorėdami praleisti nume
rio pasiskubinkit užsisakyti. 
Nedėlios Naujienų kaina 
metams $3 pusei metų $1.70

KRISTIANIJA, Norvegija,
VVASHI^GTON, D. C., bal. |bal1- 15 ~ I>0 stiprios ir snie- 

15.— Filipinų salų gubernato- pin8os žiernos orui dabar atši- 
rius gen. Wood pranešė karo lus Norvegijoj pasireiš- 
sekretoriui Weeks’ui, kad Jung-|k*a dideli tvanai. Kai kur di
linės Valstijos jokiu budu ne- deli Plotai užlieti vandeniu, ir 
turinčios pateiktį Filipinų sa-|ūkininkai apleidžia savo na-i 
lortis neprikIausomj5)ėisr*Aies, Įnius, i kuriuos tik valtimis be- 
girdi, “tai butų/beširdiškas su-l ’3^11}8 prisigriebti; Vieškeliais 
vylimas musų pasitikėjimo iš-1 susisiekimas daugely vielų vi- 
duoti 12 milijonų tų salų žmo- sai sutrukdytas, nes jie labai 
nių kautynėms ir netvarkai, I Pagadinti. Geležinkeliais, lwmu- 
kurie bematant ten kiltų.” Įnikacija betgi palaikoma. |

Generolas Wood yra tų sa
lų viešpats, jam rupi ir toliau 
viešpatauti; dėl to jis priešin
gas Filipinų nepriklausomybei.

MASKVA, bal. 15. — Cen- 
tralinis vykdomasis Gruzijos 
sovieto komitetas atmetė Gru
zijos pravoslavų prašymą pa
leisti kuriam laikui iš kalėjimo 
palrijarką Ambrozijų, kad ji
sai galėtų suteikti komuniją 
tikintiems savo žmonėms.

Patrijarkas Ambrozijos bu
vo kovę 2 dieną bolševikų teis
mo pasmerktas devyneriems 
metams kalėjimo už jo tariamą 
kon t r-re vol i ucinę darbuotę
prieš sovietų valdžią.

9 unijos vadams dovanota 
kalėjimo bausmė

GAISRAS GARY, IND.

GARY, IND., bal. 10. — Gai- 
sras sunaikino Illinois Stee] 
kompanijos naftos trobesį. Nu
ostolių padaryta arti 150 tūks
tančių dolerių.

Motina apaipc teismabuty be
klausydama sunaus bylos.

SVETIMŠALIAI PARYŽIUJ 
TURI MOKfiT MOKESNIUS

i P-ia McCarthy jau kelinta die 
na sėdi teisėjo Kerstein kamba
ry ir daboja bylos bėgį dėl už
mušimo josios sunaus. Vakar ji 
beklausydama policisto liudiji
mo, kaip jis rado jos 16 mėtį 
[Rolandą gulintį kruviną biliar
dinėj ant grindų apalpo ir rei
kėjo gaivinti.

17 metų McCarthy užmušė 
16 metų McCarthy — dabar dvi 
mokinos laukia kaip pasibaigs 
šita byla.

Dailidės išsikovojo $11 
dienai

4

Illinois valstijos gubernato
rius Smaili dovano-jo bausmę 
devyniems dženitorių^. unijos 
vadams, kurie praeitų metų pa
baigoj buvo augščiausiojo 
teismo pasmerkti nuo vienų 
iki penkių metų kalėjimo. Jie 
buvo kaltinami dėl sabotažo ir 

I kyšių veržimo iš namų savinin-
PITTSBURGH, Pa., bal; 14. Uų. Ret gubernatoriui buvo 

PARYŽIUS, bal. 15.— Mies-I - Dailidžių streikas Pittsbu*-Į įrodyta, kad teismas buvo ne 
to taryba priėmė įstatymų, ku-pke, prasidėjęs balandžio 1 die-1 bešališkas, dėl atkaklaus tuo- 

i laikraščių 
siundymo prieš unijas ir uni
jų darbuotojus teisėjas buvo 
išanksto nusistatęs prieš kalti
namuosius ir savo nuosprendį 
atitinkamai išdavė, 
smerktų j ų buvo
unijos prezidentas 
Quesse, sekretorius

.kasininkas Sullivan ir kiti. 
MADRIDAS, Ispanija, ba3 I ___________

15. — Ispanijos valdžia siunčia I 4 
vieną užsienio ministerijos vai-1 PAVOGe DEIMANTŲ V R Ėk 
dininką Berlinan, kame jis tu-Į 20,000 -DOLERIŲ, 
rėš derėtis su Vokiečių valdžia I .
dėl atlyginimo nuostolių ispa I Zawolkow & deimantų 
nams, turintiems daug Vokieti I Grinos agentas L. Faulkes pra
jos markių, kurios dabar liko|ne^ Chicagos policijai, kad 
be vertės. įvažiuojant traukiniu tarp Ka-

___ I lamazoo ir Jackson, Mich., 
TĖVAI IR KETURI VAIKAI I plėšikai pavogę jo krepšelį su 

TRAUKINIO UŽMUŠTI. I deimantais vertės 20,000 dol.

riuo reikalaujama, kad sveti-|nįb tapo vakar pabaigtas strei-1 meį kapitalistinių 
mų kraštų žmonės, gyvenan-1 kininkų laimėjimu. Einant pa- 
tieji Paryžiuj mažiau kaip k e- darytu vieniems metams kont- 
turis mėnesius, mokėtų mokės- Į ’’aktu su samdytojais^ vietoj 
nio 20 frankų ($1.25), o ku
rie gyvena ilgiau, moka 50 
frankų ($3) vietoj dabar mo
kamų 44/2 franko.

, vietoj 
dabartinės algos $9.60 dailydės 
gaus $11 dienai.

NORI ATLYGINIMO UŽ BE
VERTES VOKIEČIŲ MARKES

Tarp pa- 
dženitorių 
Wm. G. 
Fosdick,

DEL MUŠTYNIŲ SU KU- 
KLUXAIS AREŠTUOTA 

DAR 13 ŽMONIŲ

Pirmiau buvo areštuota 27 ku- 
kluxai, kurie be kaucijos 
laikoma kalėjime uždaryti.

EBENSBURG, Pa., bal. 12.— 
Del įvykusių balandžio 5 die- 
kruvinų muštynių tarp ku- 
klux-klaniečių ir Lilly mieste
lio gyventojų, be pirmiau su
imtų ir be 
sukištų iki 
klaniečių, 
miestelėnų,
lyvavusių. Priruošiamasai tar
dymas įvyks pirmadienį, ba
landžio 14 dieną.

kaucijos kalėjiman 
teismo 27 ku-klux- 
areštuota dar 13 
tose muštynėse da-

■DANVILLE, III., bal. 15. — 
Robertas Wilson iš Cincinati, 
jo žmona ir ketvertas vaikų 
tapo užmušti, traukiniui užga
vus jų automobilių važiuojant 
skersai geležinkelio liniją ties 
West Lebanon, l6d.

KAREIVIŲ BONŲ BILIUS 
ĮNEŠTA SENATAN.

Lenkai pareisią savo 
pinigus.

WASH|INGTON, D. C., bal. 
15. — Kareivių bonų bilius 
šiandie formaliai įnešta sena
tam svarstyti.

PINIGŲ KURSAS
VARŠAVA, bal. 14. — Lenkų 

kabinetas priėmė planą Lenki
jos pinigams pakeisti. Naujojo 
vieneto “zloty” vertė nustato
ma 800,000 lenkų markių. Kaip 
markės taip ir “zloty”
lygiai iki birželio 20 dienos, bet 
po liepos 1 d. markė nebeturės 
jokios vertės.

galios

Vakar balandžio 15, užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos, 100 frankų ........... $5.31
Danijos, 100 kronų .............. .’ $16.54
Italijos, 100 lirų   .......  R .46
Francijos, 100 frankų ........... $6.17
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.81
Olandijos, 100 florinų ....... $37.27 p
Suomijos, 100 markių ............ $2.54 0:4 J.

Chicago ir apielinkė. — Ap
siniaukę, laukiama lietaus; ky
lanti temperatūra; Įnainąsis 
rytų ir pietų vėjas.

Saulė teka 5:07, leidžiasi

f

te:-

KAUNAS [L. ž.J. — Kovo 
3 d. Kauno Apygardos Teismas 
nagrinėjo keleto Vilkijos m. 
(Kauno apskr., piliečių bylą, ku
rioje jie kaltinami už padirbimą 
netikrų pasų.

Kaltinamajame suole sėdėjo 
Valsčiaus Valdybos nariai: Bu
lotas, Dančauskas, sekretorius 
Ratkevičius ir du “liudininkai”, 
kurie pristatydavo tų “pacien
tų”, kuriems buvo reikalingi pa
šau. Iš kaltinamojo akto buvo 
matoma, kad 1920 m. pora “pi- 
lietukų” susipažino su valsčiaus 
Valdybos tarnautojais ir pasiū
lė jiems “gešeftą”: išdavinėti 
atvykstantiems iš Rusijos Lie
tuvos pilietybės vidaus pasus. 
“Gero gešefto” neatsisakyta, ir 
imta nuo kiekvieno paso 1000 
auks. “Liudininkai” pasirašyda
vo ir net kitų pavardėmis. Iš
duota 47 netikri pasai. 1921 m. 
policija apie tai sužinojo, visus 
suarštavo ir juos perdavė Teis
mui.

Išklausęs liudininkų, Teismas 
išnešė nutarimą, kad Bulotas, 
Dančauskas, Ratkevičius ir du 
“liudininku“ nubausti vieniems 
metams ir 6 įnėn. sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

BAISUS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS — NEŽINIA KUR

Pereitą pirmadienį, beveik 
tuo pačiu laiku įvairiose pasau
lio dalyse seismografai užrekor- 
davo'žemės drebėjimą, kurs su- 
lyg seismografų parodymais, 
turėjo būt didesnis, baisesnis, 
negu įvykęs praeitų metų lug- 
sėjo mėnesį Japonijoj. Bet kur 
jis i vyko, iki šiol dar nėra ži
nių. Spėjama, kad kame nors 
Ramiajame vandenyne.

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

Naujienos rado būdą dar labiaus atpiginti 
telegramo kaštus siunčiant pinigus Lie
tuvon.

Dabar galite pasiųsti per Naujienas pini
gus Lietuvon TELEGRAMŲ vietoį penkių 
ar šešių dolerių už telegramą tiktai už $1.75.

Pinigai išsiųsti telegramų iš Naujienų iki 
balandžio 16 dienos gali būti išmokėti Lie
tuvoj ant pačių Velykų.

Telegramai^ per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj į tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampoleje, Panevėžyj, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimoi pinigų iš 
Naujiėhų ar dar greičiau.

Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie
tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau
jienas atpigintu telegramų.

Siunčiamieji per Naujienas PERLAIDO- • 
MIS pinigai Lietuvon nueina į trejetą savai
čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramončs Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba pastoje visuose sky
riuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar į bent kurį Naujie
nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus j Naujie
nas, išpirką money orderį ant vardo Nau
jienos }r aiškiai parašykite kas ii; kur Lie
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.

N AlIE N 0 S
1739 So. Halsted St Chicago, I1L



S. L. FABIONAS CO.

UNSWEETENE0

(Lithuanian

milk

Leo ShvegzdaSpecialis PasiūlymasPirkit Jūsų

NUPIRK
Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

Kaina $60

Gaunamos

PINIGAIKalendorius! Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken

artim

Ken

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

Duona 
Kendes 
žuvis

Vardas
Adresas

pini
Nau

rr» tonikų 
ufflts yra

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

pasiunti-

Lictuvon

ne- 
pas

■■■■■■■a
■■■■■■■B ■■■■■■■■ 
■■■■■■■N 
■■■■■■■»

3514*16 RooseveJt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

KUPONAS 
Sausai 
Mėsa 
Kepimai

Typewriterį arba 
rašoma mašinėle

$26.00
$22.50
$24.00
$17.00

$1.90

2501 So. Kedzie Avė 
Lawndale 4113

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89*2 NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St
Chicago, III.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. • NEW YORK

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu] 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria- 
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams. *

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvyg Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phonc: Indiana Harbor 279 

Indiana Harbbr, Ind.

Autorizuoti Fordo ir Lincolno 
pardavinėtojai

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas 

2* So. La Šalie St. Room 5lt 
TėE Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted St., Ckicaro. 
Tel. Yarda 4681

809 W. 35tli St., Chicago 
Tel. Bojevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

singtono siųskite 
gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tupdkai 
čio aptiek oje, 233 E 
115th St., Kensingtbn.

Tuomi padarysi dideli smaj 
pats sau, savo giminėms ir 
gams su kuriais 
greičiau galėsi i 
ką kitą, nėge 
šia, pa 
mašinėlė su lietuviikomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

ADVOKATAS 
Ofisas:

1703 Chicago Temple Bldg.
77 W. Washington St. * 

Tel. Central 6800
Cicero Ranedėlio vak.

1314 S: Cicero Av. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Pamėginkit lonkų! [trinkit truputi 
RuffUs 
apie per saivaitę lalki 
pleiskanos jau ISnyks, t 
kitę karts nuo karto Ir pleiskanos jų: 
daugiau niekuomet ‘ t—‘ T“
65c. ui bonkų. Galima gauti aptiekosc.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tb St.. Brookjyn, N. Y.

iausia įstaiga

‘ 2112-14-18-20-22 So. StąMt
" CHICAGO, ILL: K 

Vakarinėj pusėj gatvės 
Telefonai {'visus departamentus: 

Victory 2454-4356

Plumlngo ir ApSildymo {rengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018. Haymarket 4221

Lietuvoj dabar be leidimų 
niekur neišeisi ir neišvažiuosi. 
Žmonės skundžiasi, kad einant 
pasisemti iš kito šulinio van
dens reikalinga turėti pasas. 
Gink Dieve, milicija užtiktų be 
paso tuoj aus prisikabintų. Nu
vykus į apskrities miestą su 
rekvizicijas reikalais turi turė
ti ir bilietą, kad nepaskaitytų 
desertini ir neareštuotų. Mat, ir 
pasui jau nebetiki. Važiuoda
mas iš Šiaulių su prekėmis pri
valai turėti leidimą. Nors ir ke
liems pūdams dniskos, nes mi- 
licijantai kabinas ir jei nieko 
neduodi veda prie apskrities 
viršininko. Gavę gi kyš>į atva
ro iki pirmojo traktieriaus įre
gistruoja ir paleidžia.

Buvo įdomus atsitikimas lie
pos m. 7 d. Du piliečiai: B. Ge- 
iašius ir P. Vaitkus vežės pirkę 
kelius pudus geležies ūkio 
kalams ir 3 pudus druskos, 
licijantai juos areštavo, nes 
turėjo leidimo, ir nusivarę 
žydą į traktierių liepė statyti 
magaryčias, nes kitaip varysią 
pas apskrities viršininką. Kuo
met už degtinę ir alų buvo už
mokėta, žydas liepė ūkininkams 
važiuot, ir jis tuo budu atliko ap. 
viršininko pareigas. Tokie atsi
tikimai esti Šiauliuose, bet jų 
nemažai ir visoj Lietuvoj.

—Valstietis.

6. Rinkliava, visoje Lietuve 
je, skirti į Gegužės mėn. 1 d. 
medžių sodinimo šventėj, ir iš' 
gauti leidimą.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo Ijetuvį^, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

šešiasdešimts-penki metai atgal; Gaįl Bordėn 
užtikrino kiekvienai gaspadinei visur, užtek
tinai visai šviežio pieno, sterelizuotose bloki
nėse. Yra keturiasdešimta išdirbysčių prie ga
nyklų, kur ganosi geriausios karvės, kuriose 
yra priruošiamas pienas pagal formulą, iš
dirbtą žmogaus, kurio parašas ant kiekvienos 
blekinės yra garantija geriausios rųšies pie
no produkto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Kerkant arba parduodant Lotus 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo mergišiaus 

y lengvomis iilygomis.

i savo galvos <xlų kasdien 
“ i. O kuomet 

, .iiotuet n.itulo-
. JS 

nekankina! Tik

• drau- 
susirašinėji ir 
ašyti laišką ar 

?u su ranka. Geriau- 
ausia ir dalikatniausia

S. BANES, Advokatai 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
71 West Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted S4.

Yards 1015. Vai.: 6 iki p vai.

Tik lą atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearbom St, Room 111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted St.
Tel,: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iH 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Netoliomis nuo 9 Dd 12 ryte.

Tai. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG,
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namą Tal.i Hyda Perk 8895

SANDARA
327 E. St, So. Boston, Mass.

__________________

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO. Ine.

A. BARTKUS. Pre».
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

JOHN I. BAGOZIUNAS 
!ų ‘ ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojiinai)

Kas Dedasi 
Lietuvoj

BE LEIDIMO NIEKUR.

(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.

4917 W. 14th St, 
Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

FRANK BRESKA

Šviežias Ūkės Pienas, Smetona Nenugriebta 
DEL VARTOJIMO NAMUOSE

Del smetoninių sriubų ir virime, dėl pudingų, 
pajų ir kepimų, yra daugiau pageidaujamas 
negu šviežias pienas ir daug pigesnis. Kadan
gi jis nesimaino kokybėje, maistingume, ir 
skonyje, galima remtis ant jo dėl gerų pasek
mių.
Jei norit sužinot kaip kept su Bordeno Pienu, išpildykit ku
poną, paženklinant kokias pamokas norit, ir mes prisiųsim 
visai dovanai.

Viskas dėl plumbingo, apšildymo ir 
elektros įrengimai

Geležinė balta maudynė, užbaigta su nikeliniais 
trimingais 
Kombinacijos gasinis boileris, už
baigtas
Geležinė, balta, tiesi, vieno šmoto 
sinka
Specialiai augšta tanka kloseto prirengimas, 
pilnai užbaigta
Beržinės mahogany užbaigimo kloseto
sėdynes
Dastatymas dykai. Patarnavimas į 24 valandas
Atdara, kas dieną iki 8 v. v. Nedelioms nuo 8 ryto iki 12 dieną

Trindamas su Ruffles 
Į Ištrins! Pleiskanas Lauk.
| Niežti, niežti visų dienų — jų? net 
I stebitės iš kur tų pleiskanų tiek 
H imasi! Ji o daugiau jus kasote, juo 
IĮ daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal- 

vos, suteršia jūsų drabužius, daro no
ki malonumo kiekvienam arti jų» esan- 
V ėiam, ir vis neapsakomai niežti!

N tai prašalins. Rufflss 
|\ galvos odai ir plaukams. 
W pleiskanų naikiptojas i 
U pasekmėmis.
V Ir tame nėra jokios paslapties.
I) Ruffles yra sudarytas gailių ir paty- 
K rusių kemikų, kurie išdirbo formulę 
II specialiai paskirtų sunaikinimui pleis- 
X kanų perų — ir Rufflss atlieka savo

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.

Rūpinasi Lietuvos 
< gražinimu 

*^WE3**
Lietuvai Pagražinti Draugi

jos Centro Valdybos posėdyje 
Kovo mėn. 12 d. nutarta:

1. Gegužės mėn. 1 d. organi
zuoti Kaune ir visoje Lietuvoje 
i-ntrą Lietuvos Medžiu Sod n»- 
mo šventę. “Vilniaus medi” 
sodinti Didžiojo Liotusos Kunt- 
gaikščio Gedimino įkūrimo Lie- 
tuvas sostines Vilniaus 600 mo
tų sukaktuves paminėti; ir iš 
leisti'tam tikrą pakvietimą. į

2. Išleisti plakato ir knygelės 
formoje trumpus praktikos pa
tarimus, kaip taisyklingai so
dinti medžiai.

3. Sudaryti prie Centro Val
dybos istorinėms vietoms glo
boti komitetą.

4. Visuotiną susirinkimą pa
skirta Balandžio mėn. 27 d. Uni
versiteto salėje.

5. Medžių sodinimo šventei 
leisti tam tikrą įliustruotą žur
nalą pagaražinimo idėjai skleis-

jas

NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. b

mui pinigų 

yra Tupikaičię. aplicka, 

233 lEast 1 IStl^St- Pi
nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna 
rantija. 
Iš Roselando
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MUSŲ MOTERIMS
✓

Veda Dora Vilkienė

Moterys ir jy skyrius 
Naujienose!

Nuo pat įvedimo Moterų Sky
riaus Naujienose, nepraleidžiau 
nė vieno numerio neperskaitęs, 
ypatingai mėgstu skaityti pa
mokinimus kaip reikia gaminti 
įvairius valgius, ir ištikrųjų tie 
pamokinimai naudingi ypatin
gai toms moterims, kurios ne
turi patyrimo valgių gaminime. 
Perskaitę tokius pamokinimus 
jos pradeda gaminti daug ska
nesnius valgius ir nesuvartoja 
bereikalingai tokių dalykų, kur 
bepatyrimo jie būna suvartoja
mi. Tarp kitų dalykėlių valgių 
gaminimo pamokos Naujienų 
Moterų Skyriuje yra labai nau
dingos netik dėl moterų, bet ir 
dėl tų vyrų, kuriem prisieina ga
minti valgį.

Bet čia kįia klausymas ar mo-

tokiais raštais savo skyriuje 
Naujienose? Ar moterim nerei
kalingas kitokis supratimas, 
kaip tik valgio gaminimas? Aiš
kus dalykas, kad moterei taip 
kaip ir vyrui turi rūpėti netik 
valgį pasigaminti, bet jai turi 
rūpėti ir kaip jį įsigyti. Mes 
galime valgius skaniai pasiga
minti tik tada, kuomet turime 
dalbą, tik tada pakol musų svei
kata tvirta, ir lengvai mes ją 
galime parduoti darbdaviui. Jei-1 
gu mes visų viršminėtų dalykų | 
netenkam, tai netik kad skanių 
valgių neturime iš ko pasiga
minti, bet neretai ir duonos kąs
nio neturime už ką nusipirkti. 
Ot čia kaip tik ir noriu atkreip
ti domę tų moterų, kurios raši
nėja į savo skyrių Naujienose 
kad tarp kitų rašinėliu bandy
tų rašinėti ir straipsnelius pa
liečiančius darbo žmonių reika
lus; bandytų per savo skyrių 
pamokinti vieną kitą, kaip poli
tinio taip ir ekonominio supra
timo.

Moterei turi būti nemažiau 
svarbu taip kaip ir vyrui, būti 
prisirengusiai prie perversmės 

.iš kapitalistinės į socialistinę 
gadynę: moteris turi būti dar la
biau įsilavinus politiniai ne kaip( 
vyras, dėlto, kad ji yra šeimy
nos auklėtoja ir supratimas au-| 
gančios gentkartės daugiausia 
priklauso nuo supratimo moti
nų kaip jos savo kūdikius išmo
kins.

Dabartiniu kapitalizmo vieš
patavimu kas kartas vis dau
giau moterų pritraukiama prie 
industrijos darbų ir dar bloges- 
niom sąlygom negu vyrai dirba 
kartu su vyrais tamsa nuo tam
sos palikusios savo namus, sa
vo kūdikius be jokios priežiūros 
per kiauras dienas. Kokios at
eities galima laukti iš tokių kū
dikių, kurie auga tokiose sąly
gose be tėvų priežiūros? Čia 
kiekvienai sąmoningesniai mo
terei turi ateiti į galvą, kad to-į 
liau taip būti negali, kad mote
rys turi organizuotis ir tik or
ganizuotu budu stoti į kovą kar
tu su vyrais ir reikalauti geres
nių sąlygų, didesnio užmokes- 
nio ir trumpesnių darbo valan
dų.

Kaip kam gali pasirodyti kad 
industrijoje moterys mažą rolę 
lošia. Ištikro, tai butų klaida 
taip sakyti, kuomet darbdavis 
gali moterį nusamdyti už daug 
pigesnę algą, tuomet jis turi 
progos vyrams algas mažinti, 
o kuomet vyras gaudamas ma
žą algą negali pragyventi su sa
vo šeimyna, tai tuosyk priver
sta ir moteris eiti į dirbtuvę, 
kad pagelbėti savo vyrui išmai
tinti šeimyną, ir dirba abudu 
už tą algą, ką turėtų gauti vie
nas vyras. Situs klausymus mo
terys turėtų pagvildenti per sa
vo skyrių Naujienose. Kodėl taip 
yra, jeigu moteris gali taip 
dirbti kaip ir vyras, tai kodėl

moterys negali gauti tokią al
gą, kaip ir vyrai? Kiekviena lo
giškai protaujanti moteris pa
sakys, kad reikia būti organi- 
zuctom, ir tik tada moterys ga
lės pasakyti darbdaviui, kad jei-L. įvirinta, 
gu mums duosi tokią algą kaip 
ir vyram, tai mes dirbsime, o 
kad ne, tai mes einani laukan 
iš dirbtuvės; ir tik tuosyk bo
sai pamatę, kad negali moteris 
pigiau nusamdyti, bus priversti 
daugiau reikalauti vyrų į darbą, 
o didesnis vyrų reikalavimas 
duoda progos iškovoti didesnes 
algas, su kuriomis lengviau ga
lima bus išmaitinti savo šeimy
ną.

Kad būti organizuotom reikia 
organizacijos reikalai nuolatos 
apkalbėti. Reikia svarstyti, rei
kia lavintis, o tą galima pada
ryti tik per spaudą rašinėjant 
straipsnelius išreikšti savo min
tį ir įsigyti didesnį supratimą 
darbininkų reikaluose. !

— S. Naudžius.

P. S. Ačiū už komplemen- 
tus ir patarimus. Yra daug tie
sos tamstos išreikštoje mintyje, 
bet tuo tarpu Naujienos dau
giau vietos Moterų Skyriui pa
švęsti negali. Tegul musų skai
tytojos pasitenkina tuo, ką tu- Į 
rime. Gal su laiku ir įsikūnys 
tamstos noras. Tuo gi tarpu ne
nustokite skaityti musų skyrių 
ir prikalbinkite savo pažįsta
mus į jį rašinėti.

Dora Vilkienė.

trečdalį puoduko sutarkuoto 
amerikoniško sūrio. Uždėk pu
sę sūrio ir tada pusę pieno mi
šinio ant makaronų. Tada sudėk 
reštą makaronų ir reštą sūrio 
bei pieno. Viršų padengk išsvie- 
stuotais trupiniais duonos. Kepk 
vidutiniai karštame pečiuje iki 
trupiniai parus.

Vieton sūrio ir pieno mišinio, 
galima vartoti 1 blėtą gatavos 
tomačių sriubos, sumaišytą su 
J?2 puoduko verdančio vandens

miltus. Neleisk pasidaryti šmo
tams. Virink mažiausia 30 mi- 
nutų. Ta košė dar geresnė, kuo
met virinama per 3 valandas 
arba per naktį. Vartok dvigubą 
puodą ant užpakalio pečiaus ar
ba be ugnies virtuvą (fireless 
cooker).

Škotiškos avižų krekės

Duonos pudingas

Kį IR KAIP VIRTI
Mėsos pyragaičiai

Sukapok labai smulkiai gana 
iiesos mėsos, kad pripildyti puo
duką. Gerai išplak du kiaušiniu, 
pridėk prie jų du trečdaliu puo
duko pieno, pusę puoduko drus
kos, sukapotą mėsą, ir tada ga- 
ia išsijotų miltų, kad padaryti 
engva (gana skystą) tešlą. Ga
utinai pridėk du šaukštuku bak- 
ng powder ir viską gerai su- 
naišyk.

Ištaukuok taip vadinamus 
‘muffin pans” (tam tikros ble- 
tos turinčios vietos <lel 6 arba 
12 atskirų mažų pyragaičių) ir 
pripilk juos dvi, trečdalis pil-l 
aus. Kepk karštame pečiuje.

Šebalbonai
3 puodukai šutintų pupų.
V/a puodukų rudos duonos 

trupinių.
l1/^ puodukų tomačių.
Vz svogūno, smulkiai suka- 

Į pok.
Pipirų ir druskos pagal sko

nį.
Sudėk svogūnus ir ištarpintą 

jautienos lajų į tomates. Su
trink ir perleisk per koštuvą. 
Dėk eilę rudos duonos trupinių 
į ištaukuotą blėtą, eilę pupų, 
dalį tomačių: atkartok tą pri
dedant druskos su pipirais į 
kiekvieną eilę; ant viršaus už
dėk 
dos 
je.

trupinius ir kepk % va'lan- 
ne labai karštame pečiu-

Makaronai su suriu
Išvirink 3/4 puoduko sulau

žytų makaronų dvejose kvorto
se verdančio pasudinto vandens. 
Kada bus minkšti nusunk ir nu
plauk šaltu vandeniu.

Turėk gatavą mišinį iš 1^2 
puoduko pieno, 2 šaukštu svie
sto, 1 šaukštą miltų, šauk
štuko druskos, žiupsniuką pipi
rų, išvirintą kaip pažymėta ant
rame surašė (makaroni su pie
nu).

Sadėk pusę makaronų į iš- 
sviestuotą molinį, ar paliavotą 
bliudelį. Turėk gatavą vieną

Va puoduko -cukraus.
3 puodukus pieno.
2 puodukus duonos trupinių.
2 kiaušiniu.

i 3/z4 puoduko cukraus. 
V2 šaukštuko druskos. 
U/a šaukštuko vanillos.

■ 1 šmotelį sviesto.
Kaip daryti: Įdek V2 puodu

ko cukraus į paliavotą puodą ir 
leisk ištirpti; (reikia nedidelės 
ugnies dėl to; jeigu ugnis labai 
didelė, padėk puodą ant viršaus 
juškos). Kuomet cukrus išsileis, 
pamažu pridėk 3 puodukus kar
što saldaus pieno, nuolat maišy
dama, du puoduku sudžiovintos 
baltos duonos trupinių. Tada pri
dėk puodą ant užpakalio pečiaus 
ir leisk pamirkti iki trupiniai 
bus minkšti. Atskirame inde iš
plak 2 kiaušiniu, įmaišyk 3/4 
puoduko cukraus (^ puoduko 
užteks jei nenori kad labai sal
dus butų). Pridėk pusę šauk
štuko druskos ir IV2 šaukštuko, 
vanillos. Gerai išmaišyk ir tada 
pridėk prie trupinių \tai yra, 
prie pirmo mišinio). Dar įmai-l 
syk geroką šmotelį sviesto (apie 
du diktoku šaukštu). Sudėk mi
šinį į išsviestuotą paliavotą ar
ba molinį bliudą ir kepk nekar
štame pečiuje nuo IIZį. iki 1% 
valandų. Reikia valgyti su pie
nu ir cukrum arba su- Smetona 
ir cukrum.

2 puoduku avižų (rol'led 
koats).

% puoduko pieno.
i/į puoduko (molasses).
V/z šaukštu taukų.
1/į šaukštuko sodos*
1 šaukštuką druskos.
Subrink avižas ir sumaišyk 

su kitais daiktais. Iškočiok plo
nai ir išpiaustyk į keturkam
pius šmotus. Kepk vidutiniai 
karšiame pečiuje 20 minutų. Ši
tas surašąs padaro 3 tuzinus 
krekių.

Šeimininkėms patarimai
Jeigu įdėsi bliudą vandens į 

pečių, kuriame kepa pyragai, 
mėsa ir t. t., jie nesudegs.

Pirtniau negu įdėti vaisius ar 
taip ką į pajų, reikia patrinti 
žemesnę pliitą su gerai išplaktu 
kiaušinio baltymu. Tas neleis 
sultis vaisių persisunkti ir pa
daryti apatinę plutą šlapią.

Drūčiai pasudintas vanduo 
yra labai geras dėl nuplovimo 
lengvų žaizdų ir niksterėtų vie
tų. Reikia nuplauti sužeistas 
vietas, paskui aprišti jas šva
riais skuduriais pavilgintais į

i gerai pasudintą vandenį.

No. 1873. ši paprasta, bet graži 
ir lengvai pasiuvama suknia pasiūta 
iš vieno šmoto materijos. Apie kak
lą ir rankoves galima apsiūti pana
šiai surauktą materiją. Jeigu nori 
tos pačios spalvos, gali gauti krau
tuvėj šviesios spalvos plisavot į ma- 
terijolą, gatavai prirengtą tam tik
slui.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 314 yardo 40 colių ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
laduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
ulresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
lalsted St., Chicago, III.

Peiliai nušluostyti tvirtai su 
laikraščiais nesurudys, nežiū
rint kaip ilgai jie nebus padėti 
kur nors.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdį No,...........
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

Komų miltų košė
Vienas šaukštukas rukamojo 

tabako, pamerktas kvortoje van
denio bent 12 valandų ir paskui 
užpiltas (vanduo ir taboka, abu
du) ant žemės, kuriame augina
ma kvietkai ar koki žolynai na-

(Adresas)

(Miestas jr valst.)

ll/2 puodukų komų miltų.
2 šaukštuku druskos ir 5 ar 6 mie pagelbės jiems augti ir su- 

puodukus vandens.
Pirma užvirink pasūdytą van- Reikia užpilti kartą kas du mė- 

denį. Išlengvo įmaišyk komų nėšiai.

naikys vabalus, kirminus ir tt.

Išpardavimas seredoj, 
ketverge, pčtnyčioj ir 

- subatoj. Kuomet pirk- 
site L. Klein krautu
vėj, klauskite JONAS 
LUKAS, lietuvys par
davėjas No. 5.

Reliance CO Cfl 
skrybėles yviUU 
Musų pačių • brand. 
Skrybėlės labai geros 
vertės, naujų spalvų, 
pilkos, pearl, English 
rudos, Belgian tan ir 

. t. t., labai gražių sty- 
lių, šilkiniais pamušas.

Tel. Blvd. 8188
M. VVoitkemdi 

BANIS 
AKUtĘRKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename
atsitikime. Teikia 
ypatiška prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJėe nuo SKILVIO. KEPENŲ", 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
eanly reguliatorius. Vienas doleris at- 
nefip mėnesius gydymo. Atsiųskite j 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wall.ce St.. 

ChicaKo, U. S. A.

HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviam! žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškai ligai 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefoną!!

8.410 So. Halsted

Telephonė Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampai 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Ud 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drezel 2884

Telephone Boulevard 9550
DR. HARRY TETER 

Dentistas
Suteikiamas gasas ir X-Ray.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėlioj nuo 9 iki 12

3100 So. Halsted St., , Chicago,

Pirkit Savo Velykinius 
Pirkinius Čionai

A LETTER
I have uscd 

Pe-ru-na in my 
family for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
trouble. I would 
not have contin- 
ued all this time 
had I not found 
it gilt edged and 
as rccominended.” 

Geo. Cassidy, 
Standish, Mich.

Pe-ru-na h a a 
been in constant 
ūso in the Amer
ican family for 
mora than Fifty 
years.
Sojd Everywhere 

Tablets or 
Uąuid

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

z—
Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, m.

Tel. Boulevard 1587

DR.MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47 Ih St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 Tai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 80. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
t .

Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto;
ano 5:80 iki 7:86 vakare.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiio tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai Ir Chirurgai 

Specialistai Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

--------- -- alsted St., Chicago 
arti 31st Street.

Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų,

Specialistai Moteriškų, Vyrišk
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chi<

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po pietj 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Specialis vyrams pasiūlymas Velykoms

L. KLEIN "ARISTOGRAT" SIUTAI SU 2 KELNĖMS $35.00
Jie yra pasiūti musy pačiy specifikacija

Jus čia rasite didelį naują pasirinkimą, su dryželiais, čekioti ir gražių 
sumaišymų, visi naujų patemų ir desainų. Tų siutų yra labai 
daug stylių, mieros 32 iki 46 ‘

“Double Life” 2 kelnių siutai
JUOS GALITE PIRKTI TIKTAI ČIONAI

Mes esame pionieriai dėl dvigubo gyvenimo siutų taip 1 populiarių dėl 
daugelio vyrų. Tos ekstra kelnes užtikrina dvigubą nešiojimą. Yra su 
naujomis dryželėmis, smart stylių, gerai pasiūti, 
mieros iki 44.

High School siutai su 2 kelnėmis 
$17.50 $27.50

Studentai čionai ras puikų pasirinkimą naujų pavasarinių stylių ir pa- 
ternų, naujomis druželėmis ir čekioti, vieneiliai ir dvieiliai sportiški mo
deliai, mieros 32 iki 36.

Viršutiniai kautai ir gaMines 
$17.50 $27.50

Viršutiniai kautai yra geri, gerų stylių ir pirmos rities, spalvų, rudi, 
pilki, nauji pavasariniai gabardine, gerai pasiūti, su diržais.

L. Klein, pirmas augštas.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

/

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del speciali* 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgai
3327 So. Halsted St___

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10
Phone Boulevard 0696

Francuziškas Daktaras
$.4

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisafl 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 Ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Draugai darbinihkai! Ne
užmirškite, kad yra įsteig
tas Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Rėmėjų Fondas, 
kurio tikslas yra teikti nuo
latinę paramą socialistiniam 
darbui Lietuvoje. Piniguo
čiai to darbo nerems. Jį ga
li paremt tiktai susipratusie- 
ji darbininkai.

Detroitas nori pralenkti 
visas kolionijas. Nesenai, 
atsilankius tenai “Naujie
nų” redaktoriui, tapo suau- 
kauta Lietuvos socialdemo
kratams $50.00, (neskaitant 
$50.00, sumokėtų už įžangą 
j prakalbas). Keletas me
tų atgal rodėsi, kad Detroi
tas važiuos į Maskvą; bet, 
ačiū būreliui veiklių drau
gų, publikos nusistatymai 
tenai šiandie yra visai pasi
keitęs, ir Maskvos biznis nu- 
sibankrutijo.

Danijos premjeru tapo so
cialistas. Dar prieš rinki
mus, kurie įvyko pereitą 
penktadienį, “Naujienos” 
buvo išreiškusios nuomonę, 
kad Danijos socialistai lai
mės. “Draugas”' tuomet mė
gino. juokus krėsti, sakyda
mas, kad “bedieviai”, nete
kę religijos, esą priversti ti
kėti į visokius niekus. Pa
sirodo, kad musų tikėjimas 
į socializmo pergalę yra ga
na gerai pamatuotas, jeigu 
musų “pranašavimai” taip 
pildosi.

Mes galime da ir dau- 
giaus paskelbti tokių “pra
našavimų”. Kuomet įvyks 
rinkimai Belgioje, tenai lai
mės socialistai ir premjero 
vieta veikiausia teks drg. 
Vandervelde’ui. Švedijoje 
taip pat artimiausieji parla
mento rinkimai greičiausia 
pastatys valdžios priešaky
je socialistą Brantingą. Ar
ti to yra ir Austrija. Lau
kiama taipgi, kad neužilgio 
susidarys Darbo Partijos 
valdžia (arba koalicinė val
džia, kurioje dalyvaus Dar
bo Partija) Australijoje. 
Beveik nėra abejonės, kad 
žymų socialistų sustiprėji

mą parodys ir rinkimai į 
Suomijos seimą.

Šitie “pranašavimai” nė
ra paremti tikėjimu į jokius 
stebuklus. Socializmo jė
gos stiprėja visame pasau
lyje, ir tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad auga susi
pratimas ir vienybė darbi
ninkų klasėje. Jeigu darbi
ninkai kaikuriose šalyse 
(Rusijoje, Vengrijoje, Ita
lijoje ir kitur) nebūtų pada
rę stambių klaidų pirmai
siais po karo metais, tai 
šiandie jie valdytų beveik 
visą Europą. Tos klaidos 
vienoje pusėje davė galimy
bės atsirasti bolševizmui, 
antroje pusėje sustiprino 
nacionalizmą.

Bet bolševizmo ir nacio
nalizmo augimas jau yra 
pasibaigęs. Tuodu darbinin
kų klasės jėgos ardančių 
judėjimu jau važiuoja į pa
kalnę. Tik Vokietijoje dar 
išrodo, kad juodu daro pro
gresą; bet tai galės tęstis 
tiktai tol, kol nebus išspręs
tas reparacijų klausimas. 
Kaip tik tas klausimas bus 
šiaip-taip išrištas ir tarpe 
Vokietijos ir Franci jos susi
darys daugiaus - mažiaus 
normalus santykiai, Vokie
tijos nacionalistams ir ko
munistams pradės sprūsti 
dirva iš po kojų.

** . c*
Nacionalistai tuo tarpu 

yra galingiausi Italijoje. 
Bet ir tenai jiems sekasi ne
pergeriausia. Nežiūrint 
žiauriausio teroro, kuris bu
vo vartojamas per paskuti
nius Italijos parlamento rin
kimus, grynųjų fašistų są
rašai gavo tiktai apie 35 
nuošimčius balsų. Mussoli- 
ni’o partijai padėjo laimėti 
įvairios liberalų grupės, su 
kuriomis jisai išanksto buvo 
padaręs sutartį.

O Italijos komunistai vi
sai smunka nuo koto. 
Tuoj po karo visa Ita
lijos socialistų parti
ja buvo patekusi Maskvos 
šalininkų kontrolėn . Vė
liaus bolševikai pašalino iš 
partijos tuos socialistus, 
kurie nenorėjo klausyti 
Maskvos komandos. Bolše
vikų rankose paliko visas 
partijos aparatas, jos spau
da ir iždas; o socialistams 
teko pradėt iš naujo-tverti 
organizaciją. Bet, praėjus 
kuriam laikui, komunistų 
partija skilo; nuo jos atsi
metė maksimalistai. Vie
toje vienos darbinikų parti
jos tuo budu atsirado trys: 
socialistų, maksimalistų ir 
komunistų. Šalę jų, beje, 
dar gyvuoja ir ne visai men
ka “socialdemokratų parti
ja,, kuri pravedė į parla
mentą, rodos, 11 atstovų.

Koks gi yra šiandie stip
rumas tų. įvairių Italijos 
darbininkų judėjimo gru
bių, susidariusių iš senosios 
socialistų partijos griuvė
sių? Jos visos kartu gavo 
paskutiniuose rinkimuose 
džtigiaus kaip milioną bal
sų: vieni pranešimai sako, 
kad 1,100,000 balsų, kiti sa
ko, kad 1,500,000. Didžiau
sią dalį šitų balsų gavo soci
alistai; po jų seka maksima
listai, o paskui —- komunis
tai. Taigi Maskvos evange
lijos skelbėjai, kurie mėgino 

paimti j savo rankas visą 
Italijos darbininkų judėji
mą, šiandie jau ątovi pasku
tinėje vietoje tarpe Italijos 
darbininkų partijų.

Fašizmas Italijoje viešpa
taus tiktai tol, kol tenai ne
susivienys darbininkų judė
jimas. Bet darbininkų ju
dėjimo susivienijimas turės 
tenai įvykti, kadangi tie ele
mentai, kurie skaldė jį, to
lyn vis labiaus netenka įta
kos miniose. Ilgainiui jie 
visai išnyks, — kaip jie nyk
sta visose šalyse, kur tapo 
pergalėtos pokarinės suiru
tės pasekmės. Anglijoje, 
Švedijoje, Danijoje, Austri
joje komunizmo beveik ne
beliko nė pėdsako — užtai 
tenai auga ir stiprėja socia
lizmo jėgos!-

Jaunųjų ubagų 
klausimu.

Man labai' įdomu sekti Ame
rikos lietuvių spaudoj ginčus 
klausime paskutinių “atstovų”. 
Manau, šiuos patarkavus ir pa
tiems redaktoriams pritarka- 
vus, ateityje Lietuvos ponaičiai 
neišdrys be amerikiečių kvieti
mo pradėt ubagavimą, dideliais 
tikslais besigarsimant.

Aišku, kad pp. Banaitis ir 
Mįarciulonis atstovauja siaurą 
atžagareivišką grupę. Rodos, 
pagalios juos visi taip ir Ame
rikoje suprato. Tik labai cha
rakteringas Amerikos sandarie- 
čių į juos atsinešimas. “Dirva” 
rašo, kad jeigu liaudininkai 
drįsta plačiai (per kelis laikraš
čius) paskelbt teisybę, tai atei
nančiame Sandaros seime rei

kės nutart, ar eit toliau su liau
dininkais, ar ne.- Sakysime, 
kad ne; na, tada lieka social
demokratai. Bet Amerikos 
sandariečiai su jais, rodos, ma
žai tesusipažinę; nors Lietuvoje 
daugelyje kultūros ir mokslo 
darbų socialdemokratai su 
liaudninkai eina išvien, pav. 
Liet. Mok. Prof. Sąjungoj.

Sandariečiai dedasi progresy
viais, kairiaisiais ir stoja už 
Lietuvos nepriklausomybę, tol 
tik liaudininkai ir esdekai gali 
būti jų simbolis. Atmetus bol- 
ševikus, visos kitos politinės 
Lietuvos partijos, išskiriant iš
vardytąsias dvi, yra klerikali
niai atžagareiviškos; kadangi, 
uknsąjungai, pažangiečiai ir 
klerikalinio jaunimo bei davat
kų sąjungos. Santariečiai ir 
valstiečiai susiviejii/jo.

Taigi įdomu, su kuo Ameri
kos sandariečiai eis nuo sekan
čio seimo: su smetonininkais, 
pagarsėjusiais ' Uracho kvieti
mu, ar su kitais monarchistais ?

Biednos “Naujienos”! Jas ne-' 
va progresyviai bara ir už tai, 
kad jos liaudininkų kabelį pa
skelbė. Kiek man yra žinoma, 
tas kabelis buvo, siųstas neitra- 
lės firmos vardu su prašymu 
išsiuntinėt jį visai pažajigiąjai 
spaudai, neišskiriant ir “Ke
leivio”. O čia sandariečių or- 
gonai spėlioja, kaip tie liaudi
ninkai drįso kreiptis į “Nau
jienas”! Ar ne persiaurai neku
riu “pirmeivių” yra žiūrima į 
visuomenės kišenių ir Lietuvos 
kairiosios jaunuomenės likimą, 
ant kurios sprando iškabų mur
zinto] ai su kunigų pagelba jo
do ?—L. Merikontas.
Kaunas, 
19-111*24. y 
______ 1__________——____
GEDULINGOS PAMALDOS 
Už ŽUVUSIUS TITANIC’O 

NELAIMĖJ.

NEW YORK, bal. 14. — At- 
lantiko vandenyne, vietoj, ka-i 
me 1912 metų balandžio 15 die-, 
ną nuskendo garlaivis “Titanic” 
su 1517 žmonių, vakar ant Jun
gtinių Valstijų pakraščių sar
gybos laivo “Madoc” buvo laiko
mos už žuvusius toje nelaimėje 
gedulingos pamaldos.

Antanas iš Padvos.

Elgetos.
--------- \ -

(Skiriu nelaiku mirusiam 
broliui)

Išblyškusi žiemos saulė lei
dosi arčiau onizinto — skendo 
berybėj juroje. Paskutiniais 
savo spinduliais glamonėjo sto
rai sniegu apklotą žemės vei
dą, bučiavo žemaičių kalnų vir
šūnes, kurios blizgėjo-mirgejo 
it Monblanas amžinuoju sniegu 
apklotas.

Saulės spinduliai atsimušę į 
trobelės gėlėtus langus darė 
juose skaisčią raudoną liepsną.

žiema, šaltis neapsakomas. 
Ir galingoji žemaičių upė1 Ven
tą ir Varduva bangavusi nutilo, 
šaltis ir jų geležinę krutinę su
kaustė. ; >

Palei amžinai žaliuojančio 
miško ėjo mažas kelelis, kurs 
vedė į netolimąjį kaimą, bet da
bar jo nė pėdsako nebuvo—bu
vo apdengtas, užpustytas storai 
sniegu. Ir tuomi keliu ėjo dve
jetas nuskurdusių vaikų, ėjo į 
netolimąjį kaimą gailestingųj ų 
žmonių prašyti duonos...

Buvo tai Jonaičių šeimos na
riai, kurių maitintojas-tėvas se
nai buvo miręs, palikęs visą šei
mą giliame varge, o motina se
na ir ligota negalėjo uždirbti 
duonos tiems dar mažiems vai
kams. Ne tik negalėjo jiems 
uždirbti, bet taip pat ir sau ne
uždirbo ir tie nelaimingieji nu
skriaustieji maži vaikeliai turė
jo eiti elgetauti ir išmaitinti se
ną ligotą motiną.

Kaip džiaugdavosi ji, kuomet 
vaikeliai elgetos parnešdavo 
duonos, mėsos. Ji tuomet ap- 
kabinusi sudžiuvusiom rankom 
savo mylimiausius vaikelius, bu
čiuodavo sušalusius j ų^veide- 
lius, pasakodavo apie * mirusįjį 
tėvą, kaip jis sunkiai dirbdavo, 
kaip vakarais parėjęs nuo darbo 
aimanuodavo, jog visi jo kau
lai skaudą nuo sunkaus darob.

Ir taip slinko jų vargingo gy
venimo metai; priprato, rodos, 
prie to skurdžiojo gyvenimo. 
Elgetoms būdavo ir “linksmų” 
gyvenimo valandų, jie užmiršę 
visas bėdas, žaizdavo tarp sa
vęs, bet retkarčiais.

Ir štai jaunesnysis elgetai 
Juozelis suserga, mat, peršalo 
vargšas bebrizdamas gilų snie
gą. Visa sunki šeimos maitini
mo našta dabar guli ant vieno 
elgetos Vincuko pečių, čia pri- 
žitfrėk seną sergančią motiną 
ir brolelį Juozelį, čia eik į žmo
nes prašyti ligoniams duonos...

Bet štai po ilgos ir sunkios 
ligos nrfršta .mylimoji vaikelių 
motina.

Dabar, tai tik didžiausia bėda 
prasidėjo, reik motutei karsto, 
mišių... Klebonėliui už nulydėji- 
mą velionės į kapus litų nėra...

Parduoti paskutinę pagalvę, 
antklodę! Bet <kur paskiau dė
tis, kur nuvargusią galvą pni- 
glausti-pasilsėti ?...

Eiti prašyti-maldauti klebo
no, kad veltui palaidotų, bet kur 
tau jis laidos... nelaidojo ir tė
velio dovanai. Ir mažos šeimos 
globėjas-nmitinto.]3s turėjo ei
ti į gailestinguosius žmones 
prašyti pinigų, kad užmokėjus 
godžiąjam klebonui ir katalikiš
kai palaidojus motiną.

♦ ■ 2* *
Apsiniaukusi Vincuko padangė 

palengva, išlėto ėmė blaivytis, 
pamiršo mirusiąją motiną— il
gesys nebeslėgė jo mažos kruti
nės, iš sunkios ir ilgos ligos iš
gijo ir Juozelis.

Dabar abu našlaičiai elgetos 
galėjo ramiai dirbti de1! savo 
duonos kąsnio. Nebereikėjo pri
žiūrėti sergančios motinos — ji 
dabai' gulėjo prislėgta storu že
mės sluogsniu ir šalę kapo lin
gavo, siūbavo lieknos liepos, 
stori ąžuolai.

Ir du našlaičiai elgetos prieš 
save turėjo sutikti tą beširdį- 
žiaurųjį kapitalistinį paisaulį, 
kuriame žūva arba nuolatos 
turi vergauti tas,—kas varge 
gimė.

žem. Kalvarija,
1924 gausio 6 d.

Nemuno ledas išėjo.
(Nuo “N-nų” k-to Kaune)

Šių metų kovo mėnesio 29 
dieną apie 4 valandą ir 30 mi
nučių po pietų (kaip žmonės 
sako) “Nerpunas pasijudino” 
arba “Nemunas išėjo”.

Iki tol Nemuno vanduo buvo 
taip pakilęs, kad jo vanduo už
liejo gelžkeliuką einantį iš se
nojo Miesto (nuo Aleksoto til
to) pagal Nemuną, per Šančius 
į Panemunę (keleivių susisieki
mui; vieton kitose šalyse tokio
se vietose esamųjų- tramvajų).

Vanduo tą gelžkeliuką užliejo 
ties Maironio gatve, maždaug 
iki Kanto (buvusios —Totorių) 
gatvės į vieną pusę ir toli į kitą 
pusę.

Maironio gatvėj, prie pat 
Kęstučio gatvės jos perkirty- 
mo, stovėjo laivai; dešinėj Mai
ronio gatvės pusėj, pagal Kęs
tučio gatvę, buvo aplietas ten 
esamasis tartokas, ir po sali- 
mesnius jam kiemus^ žmonės 
laivais sau bevažinėjo; kairėj 
gi šio pusėj irgi buvo apliėti 
namai, iš kurių jau laiveliais 
kraustėsi žmnoės.

Kęstučio gatvė radosi apie 
tris ketvirtadalius metro augš- 
teliau vandens, kuris tuoj už 
jos tvorų į Nemuno pusę esan
čių buvo jau iki dalies ‘sutare- 
nijos” (skiepo) gyvenimo lan
gų daėjęs ir turbut jau stip
riai veržėsi į tąją gyvenimo vie
tą, jeigu labai gerai nebuvo jie 
tuomet užkamšyti (ir jeigu už
kamšyti, ir dargi gerai, jie ten 
tuomet buvo,—man rodos, irgi 
vanduo ’ sunkėsi, ir nemenkai, 
nes lauke — langų stiklo iš
laukinėj pusėj ežeras-ežerėlis 
tyvojo).

Į Kanto gatvę buvo beprade
dąs veržtis vanduo per tąją dū
dą, per kurią normaliu laiku 
iš Kanto gatvės į Nemuną vi
sokie vandenys nubėga: mat, 
iki pat pro Kanto gatvę einan
čiojo gelžkeliuko pylimėlio (ku
ris čia šiuo atveju, kaip ir Olan
dijoj kad pajūrių pylimai, ap
saugą apliejimui žemes sudarė) 
buvo pakilęs ir per tąjį pylimė
lį einanti dūda iš gatvės jau 
pasirodė beatsidariusi žemiau ir 
stiprus Nemuno vandens spau
dimas veržėsi jau kaip tik at
bulai tosios dūdos tiesioginėm 
pareigom, tai yra — į Kanto 
gatvę. (Jeigu nebūtų čia mini
mojo gelžkeliukinio pylimo, 
tai Nemunėlis ir Kanto gatve 
iki Kęstaučio gatvės ateitų).

Neva sala (ištikrųjų, tai — 
nemažas pusiausalėlis), kuris 
sudaro Kauno Nemuno uosto 
ramiai stovimąją vietą ir kur 
per žiemą stovi musų Nemunė
lio garlaiviai, visokie laivai ir 
laiveliai, Nemuno dugną kau
piamosios ynašinos ir tam pan. 
—įšalę, ir kur žiemos laiku ties 
Mickevičiaus gatve yra daro
mos ledo čiuožyklos, — to pu- 
siausalėlio nebesimatė: tik au
gančių ant jojo tirštųjų kru- 
mynėlių viršūnėlės, ir tai tik 
kai kur tekyšavo. Laivai, Ne
muno dugną kaupianti mašina 
ir tam pan. kartu su ledu iškilę 
ant taip pakilusiojo vandens 
augštyn, beveik virš tvarų, ku
rios .pagal patį Nemuną užtve
ria viršminėtąjį tartoką ir šaly- 
muosius jam kiemus, — stovė
jo.

Prieš Nemuno ledo ėjimą, ir 
tuo daugiau jam ėmus smarkiai 
eiti nuo pat Vytauto bažnyčios 
(stovėjo daugelis žmonių ir už 
jos, kurie sudarė žiūrėtojų eillę 
nuo tos bažnyčios iki Nemuno 
su Vilija-Neriu susiliejimo, ir 
jau toliau — pagal Viliją kiek 
stovėjusių žrųonių eilę, irgi ne
mažą) iki Kranto gatvės ir kiek 
tolėliau stovėjo labai didelė žiu? 
retojų minia (visu pakrančių, 
gal, per, kokius penkis žmones 
eilė buvo, kuri ties visu pa
čiu jau tuo senuoju ir pačiu jau 
tuo žydiškuoju Kauno Miestu, 
su siaurom ir nuolat purvinom 
bei Palestina taip visuomet kveu 
piančiom gatvėm, buvo beveik 
vien iš žydų-žydelkų-žydelių-žy- 
dučių ir i. t. ir t. p.) Ypatingai 
daug žmonių stovėjo pas Alek
soto tiltą, kur ir milicininkai 

bei kaikas iš didesniųjų milici
jos atstovų (šie tai su portpe- 
liais lankose ir geruoju prašė, 
ir “pavojus gręsia” ir “tiltas 
lūžta — stovėt negalima” ir ki
tokiais pasakiais susirinkusiąją 
visuomenę nuo tilto prašė, bai
dė ir ragino, bet nieko negelbėjo: 
žmonės, jeigu jau nekitaip, tai 
tyčia—buk tai reikalingi per tą 
tiltą tai į vieną, tai į kitą pusę 
ėjo—kad tik žiūrėti.

Rėkia pastebėti tai, kad Alek
soto tiltas per Nemuną (jis yra 
medinis, vokiečių okupacijos 
laiku pastatytas) jei ne kitą, 
tai gal dar ar dar kitą — žo
džiu už 2—5 metų gaili ir būti 
pavasarį ledų nuneštas, nes nė
ra lygus: jo subųdavotieji rams
čiai vienas aukščiau, kitas že
miau stovi, — visai nelygiai; 
vienas ledui triuškinti, aštru
mu į Panemunę ramsčių led,ui 
dideliais gabalais pro jį einant, 
ypatingai gi tarpe jo ir kito to
kio ramščio daug ledo susigru- 
dus, tratėjo.

Ledui einant visgi žmonės 
ir ant paties tilto stovėjo; Ne
muno vanduo, pi,rma buvęs pa
kilęs beveiK iki pat viršūnių 
ledams triuškinti skirtų pabu-i 
davotųjų skarda apkaustytųjų 
atramų, ėmus ledui gausiai ir 
smarkiai, į' minimąsias ledui 
triuškinti atramas* bolužtant, ei 
ti už kokio'pusvalandžio žymiai 
—apie kokį pusę metro nuslūgo.

Iš miesto pusės ledas buvo 
bepradedąs krautis pačiam pa- 
krantyj prie tilto (kurioj vie
toj, vasarą, dar nuo išmūryto
sios pakrantės, kuri turi augš- 
tumo gal kokį 3 ar 4 metrus, 
dar kokius keturius metrus 
turima žmonėms kelio, iki pa
ties vandens: tarpe tos išmūry
tosios krantinės ir tašytais 
(rąstais suverstos žemės,—kad 
į Nemuną ji nebirėtų; žodžiu, 
vasarą ten yra kelias — po til
tu, apačioj), kur dvejetas dide
lių ledo gabalų beveik į gatvę 
neišlipo (tik barjerai trukdė) 
ir dar pagii’gždinę tilto dalį ir 
perlaužę vieną jame įtaisytą ne
ploną medį bei nubružinę kraš
tą, tai yra atplaišinę jo nesmul
kias daleles, laikindi ten ir 
sustojo.

Šiaip, apie pusę dar nesulau
žytojo geležiniu gelžkelio tiltu 
ledo išėjus, jis buvo kiek apsi
stojęs beeiti, visu Nemuno pla
tumu į Aleksoto tilto ledlau
žius atsirėmęs.

Skambino bazilikoj, švilpė 
tartoke Aleksoto pusėj (kur 
Ūkio Banko , sandėliai ir kt.), 
šaudė (ledą, kad neužsikimštų, 
prie Nemuno ir Neries susilie
jimo) ir tojo šaudymo smar
kus, už patį šaudymą dar daug 
smarkesni atgarsiai už Alekso
to kalnų didžiai aidėjo... Nemu
nėlis, *mat, eina...

Vilija, ma, buvo pradėjus dar 
prieš piet “eiti”, buvo kiek su
stojus ir vėl, paskui tik, galu
tinai “išėjo” (kiek pirmiau prieš 
Nemuno “išėjimą”). .

Tiltas Aleksoto, ir žinoma Ne
ries — kuris į žinomąją (gar
siąją savo “statybinę kultūra”) 
Kauno Slabodką veda, prieš pat 
imsiant ledui eiti, rodos, visai 
ant pat vandens testo vėjo: led
laužių tilf viršūnės tesimatė, o 
žemiau stovinčių, jau paties 
tilto apačioj irgi į ledlaužius 
panašus pastatymai vaisai ap
semti buvo. ‘

Vilija paliko žuvų rinkoj ir 
gatvėje iš jos link Slabodkėn 
vedančiojo tilto ledų — ledų, ga
balų tiesiog ant gatvąs. taip 
kad, kuomet vanduo nuslūgo, 
nesinorėjo tikėti, jog tai ne kas 
nors tyčia sumanęs, o ne pati 
Vilija savo taip galingomis pa
vasario rankutėmis tą ledą čia 
į Žuvų rinką ir gatvę atnešė.

Kitoj žuvinės rinkos esamųjų 
mūrinių namų rūsiai vandenį 
turi artimiausiu kaimynu, o 
gal kiėk jo net ir siurbtelėjo.

Kauno pilis, kuri nuo pačios 
Vilijos vasarą būna atskirta 
daug žemiau (apie 4 metrus) 
už jų esančią kelių šimtų žings
nių atstumo iki Vilijai žeme, 
dabar , ledus ir vandenis irgi 

visai artimoj kaiminystėj turė
jo. prie pat jo pakojų ledai ba
lnoja... Taip tai Lietuvos Nemu
nas, kurį lenkai taip norėtų per 
Tautų Sąjungą “internacionali
zuoti”, tai yra —- sau pasiimti 
(kas gi lenkiškųjų ir kitų ponų 
apetitų nežino!), — taip tas 
Nemunas— “Lietuvos upių tė
vas” “eina”... A

“Nemunas išėjo (Man pa
braukta. Vk. L.)” — taip kal
ba grįžtančioj i iš ištikrųjų gra
žaus ir reto (į metus gerai kad 
sykį) reginio pilietiškoji Lietu
vos visuomenė...

Ištikrųjų ir gražu gi! Ir žmo
nių siekinių taip nieks nesulai
kys, kaip Nemuno smarkaus 
ėjimo pavasario sulaukus!

—Vitkauskas Leonas.
Kaunas, 1924 metų kovo mėn. 

30 dieną.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

^KELIOS MINTYS APIE 
“NAUJIENAS”.

Laikraštis, kurį Kun. Bumša 
pakrikštijo < ^Skambalu” žvana 
ir žvana savo nešvariu balsu, 
jei ne ant vieno, tai ant kito, o 
daugiausiai tai ant “Naujienų”. 
Tojo “Skambalo” redaktorius 
užsipudinėldamas ant naujienie- 
čių, iškaisto mažiausį dalyką ir 
kimba prie jo.' Kad ir šiam 
atsitikime. Skundžiama, kodėl 
“Naujienos” užtylėjusios bilie
tų kainą dešimties . metų su
kaktuvių koncerte, žmonės at
važiavę net iš apylinkinių mies
telių ir tik prie salės durų su
žinoję kokios kainos.

Man rodos, kad to šlamšto 
redaktorius yra grinorius ir 
niekad nėra buvęs “Naujienų” 
koncerte. Kitaip jis- nerašytų 
tokių niekų. Juk jeigu žmo
nės važiuoja, tai žino ir kur va
žiuoja. Ne tiek kaina jiems 
svarbu, kiek pats koncertas. 
Tegul l&ino būna ir nuo 5 iki 
10 dol., žmonės yistieks negrįž* 
tų. Jie žino, kad “Naujienų” 
koncertai yra įdomus ir palieka 
didelį įspūdį žmonių sielose.

Bet tas “Skambalas” plepa 
ne vien dėl to. Jau nuo senai 
jis užsipuola “Naujienas”, bet 
visad nieko nepeša. “Naujienos” 
auga ir liek. Prasidėjo iš mažo 
žiupsnelio, o dabar — milžinas, 
didžiausias lietuvių dienraštis 
pasauly. Begindamas darbinin
kų reikalus jis pritraukia tufcs- 
tanČius žmonių.

Rodos, nebūtų reikalo užpul
dinėti ir d. P. Grigaitį, mokslo 
ir garbės žmogų, ačiū kurio pa
sidarbavimui išaugo toks dide
lis laikraštis. “Naujienose” dau
giau negu kur kitur randame 
nurodymų, kaip kovoti prieš 
skriaudikus ir darbininkų slė- 
gėjus. Jos padrąsina, suteikia 
vilties apie greitų pasiliuosavi- 
mą» iš po letenos kapitalo. Kiek
vienas darbininkas turi būt dė
kingas P. Grigaičiui už jo pasi
darbavimą ir šviesos skleidimą 
tarpe vargdienių. Net ir prie1- 
šai tą kartais pripažįsta. Štai, 
neretai regi, kaip vienas kitas 
“šventasis” arba davatka slap
tai žiūrinėja “Naujienas”, bet 
pastebėję *žmogų tuojau slepia. 
Visai be reikalo. Daug drąsiau 
ir geriau pasielgtų, jei pripa
žintų atvirai “Naujienų” užpel
nytus nuopelnus ir prisijungtų 
prie jų darbo.—P. Klimka.

-_______ i_______ _____________ 2,____________

7500 ANGLIAKASIŲ SU
STREIKAVO.

POTTSV1LLE, Pa., bal. 14. 
— šiandie prasidėjo angliaka
sių streikas keturiolikoj Lehigh 
Coal and Navi^ation kompani
jos kasyklų. Streikuoja 7500 
darbininkų. Jie metė darbą iŠ 
simpatijos streikui, praeitą 
penktadienį kilusiam kasyklose 
No. 5 kaipo protestui prieš atlei
dimą iŠ darbo vienuolįkos darbi
ninkų, kurių dirbamąjį urvą 
vanduo užliejo.

Garsinkites Naujienose
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KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis

VIŠČIUKAI

Svečius!Važiuokime Lietuvon

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

LEVIATHAN

AUGIMAS PTnn

Tiesiai j Klaipėdą

CLEARING HOUSE BANKAS

EKSKURSIJOSNAUJIENOStikro vardo ir vietos

1739 So. Halsted St Chicago, III

eksporto galimy- 
kurįe su geru Šį pavasarį Gegužio 25 ir .26 

d. rengiama pirmoji žemes ūkio

traukinys 
važiavusį 

automobi-

Kožnas gali važiuoti, pilietis ar nepi 
lietis: sugrįžimas nepiliečiams užtik 
rintas per 6 mėnesius, o piliečiams vi 
sados.

Tai' bus smagiausia ir linksmiausia 
kelionė. Puikios vakacijos, puikus pa
sivažinėjimas.

- pasiseki-
Vis tataiiLošė “IŠ Meilės

Duokite mums pa 
bandymą

Lietuvos Konsulato 
Pranešimai

Publika šaltai atsinešė į ren
gėjus, nes susirinko ne daugiau 
70 ypatų, nežiūrint ir į visas ko
munistų pastangas. Išnešė net 
tris rezoliucijas, kad Amerikos 
valdžia neprivalo varžyti atei- 
vybės į šių šalį, bet turi įleisti 
kuoskaitlingiausiai. Gerai kac 
dar nepareikalavo Coolidge pa 
sitraukti iš prezidento vietos ir 
užleisti ją Mizarai, kurs buvo 
čia kalbėtoju. Kaip girdėti, ka
talikiškos organizacijos šaukia 
savo mitingą, bet tur būt bus 
jau pervėlu. O iš buvusio mi
tingo neišėjo nieko. Tas yra dar 
viena pamoka Maskvoš tavorš- 
čiams, geriaus, neužsiimti tokiu 
darbu, kurio negalit atlikti, nes 
jums žmonės nesimpatizuoja.

—Kenošos slapukas.
* Al ■ < T

KLAIDOS PATAISYMAS.

PIRMOJI LIETUVIŲ ŽEMĖS 
ŪKIO PARODA KLAIPĖDOJE

Bile kokius apšildymo 
arba plumbingo reikme
nis kuriuos jus pirksite 
iš čia, jei nebusite užga
nėdinti, tai mes noriai 
apmainysime juos arba 
jūsų pinigus grąžinsi
me.

Ekskursija pakeliui sustos Londone. 
Čia apvažiuosime tą didžiausią svieto 
miestą automobiliai^, apžiūrėsime jo 
gražiausiai vietas, ir tuojaus plauksi
me į Klaipėdą, matydami gražius Vo
kietijos miestus, ir miestelius kada 
plauksime per Kielio kanalą savo kraš
to linkui.

TRAUKINYS TRENKĖ AU 
TOMOBILIŲ.

14 METŲ KATORGOS Už PI 
NIGŲ DIRBIMĄ.

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

NEW YORK, baik 14. — Fe- 
deralis teismas pasmerkė Phi- 
ipą Liebermanną, kitaip vadi

namą John Davis, keturiolikai 
metų ir devyniems mėnesiams 
sunkiųjų darbų kalėjimo At- 
antoj". Jis buvo susektas netei

singų pinigų dirbime. ‘

Geriausios rųšies ir didelis pasirinki
mas. Atdara kiekvieną dieną taipgi 
vakarais ir nedėtomis.

FARM HATCHERY, 
3552 S'. Ashland Avė., netoli 36 gatv.

DLOOMINGTON, III, bal. 14 
—Arti Lexingtono 
užgavo automobilį, 
skersai gelžkelj. Du 
liu važiavusių žmonių užmušta, 
o penki vaikai sužeista.

Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau
jienų priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujienų palydovu. Tas duoda pilną 
užtikrinimą saugumo, patogumo, prie
žiūros, aprūpinimo ir malonumo kelio
nėje. Ir už tai nereikia daugiau mo
kėti.

ti čia Amerikoje, kaip va: linai 
ir drobės, šeriai, gihtaras ir 
daug kita ko; yi’a prekių čionai 
Amerikoje, kurios yra įieško- 
mos Lietuvos rinkoje (ūkio ma
šinos, mineraliniai tepalai, 
etc.). Pasirenkant tam tikras 
eksporto—importo prekes, o ne 
viską kas papuola 
mas užtikrintas.
Amerikos biznio žmonėms žino
tina. Šiuo svarbiu reikalu užin- 
teresuotiems žmonėms Lietuvos 
Konsulatas Chicagoje teiks ži
nių ir visokeriopos paramos.

vienas J. Marcinkevičius. Buvo 
manyta, kad turėsim gal ir 
“Naujienų“ redaktorių p. Gifir 
gaitį, kurs vienok neatvyko. 
Vėliaus ir Marcinkevičius atsi
sakė iš komisijos ir tokiu budu 
viskas pasiliko vienų “tavorš- 
čių—Maskvos patriotų“ ranko-

Klaipėdos Krašto ir Klaipė
dos uosto amžinais ryšiais susi
jungimas su Lietuva teikia Lie
tuvos prekybai plačiausios gali
mybės vystytis dabar ir ateity
je. Lietuvos ekonominiame gy
venime prasidėjo nauja ir vai
singa gadynė. Klaipėda— pui
kus portas su reikalingais san
dėliais, gelžkelio platformomis 
ir kitais patogumais be kurių 
prekybininkai negali apseiti. Iš 
kitos pusės, — 
bes Lietuvoje 
pelnu lengvai gali būti parduo

Kurie nesate Amerikos piliečiais, 
kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasiųstų gimimo 
metrikus, arba atsilankykite į Naujie
nų Ofisą, o mes išreikalausime. Be gi
mimo metrikų negalima gauti užsienio 
paso.

f

Musų atstovas praleis Lietuvoj 3 mė
nesius, kad sutvarkyti ir pagerinti at- 
keliavimą tu, kuriems yra laivakortės 
išsiųstos.

Musų atstovas palengvins kelionę 
senu tėvu važiuojančiu pas vaikus, mo
terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čiu vaiku pas tėvus. „

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau Vedę.

Laivas Leviathan su Naujienų eks
kursija išplauks iš New Yorko gegužės 
24 d. Norint viską gerai kelionei aprū
pint, reikia tuoj pradėt rengties. Ne- 
atidėliokit! 
■n—-

Visais šiais reikalais dėl pilnų žinių 
kreiptis asmeniškai, arba laišku:

Tai Yra Didžiausias 
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didžiausių Sviete

Kovo m. 23 d. š. m. SLA. 212 
kp. “Dailės“ choras statė veika
lą “Iš meilės“, arba žydė per
krikštas’. Tai yra drama 5 ak
tų, versta iš rusų kalbos. Ji bu
vo pastatyta German-American 
salėje. Režiseravo J. Machna
rius. Ačiū jo pasišventimui vei
kalas pavyko gana puikiai su
vaidinti. Visam lošime, rodos, 
dalyvavo apie 45 ypatos. Pats 
režisierius irgi dalyvavo. Jis tu
rėjo svarbią žydo Serbos rolę, 
kurią jis atliko gana puikiai. 
Danutės rolę vaidino p-lė Na- 
vu'linskaitė labai pasekmingai. 
Marė buvo ponia Demintienė. 
Ji sulošė vykusiai, tik truko 
siek tiek jausmingumo, bet tai 
atleistina. Onutė buvo p. Mar
cinkevičienė ir rolę atliko ganė
tinai gerai. žodžiu sakant 
kiek man teko matyti lietuviškų 
veikalų Kenoshe, anas buvo vie
nas iš puikiausių ir geriausiai 
atliktų. Scenas papuošimai ir 
jaunimo apsirūdymas atrodė 
tikrai kaip gyvenime. Kaip teko 
girdėti publika buvo patenkinta.

Girdėjau, jog balandžio m. 13 
d. tas pats veikalas bus stato
mas SLA. 10?to apskričio nau
dai, Racine, Wis.
Protestas prieš varžymą ateivių

Kovo 30 d. Kenosho lietuvių 
vardu buvo rengiamas visuoti
nas susirinkimas dėl išnešimo 
protesto prieš suvaržymą atei- 
vybės į šią šalį. Buvo manyta, 
jog prisidės ir katalikiškos 
draugijos, bet ačiū rimtesnių 
Žmonių nerangumui ir “Mask
vos tavorščių“ veiklumui, kata
likiškosios organizacijos atsisa
kė dalyvauti. Iš tautininkų ar
ba pastovesnių žmonių buvo

“Naujienų“ 84 N. aprašant 
“Iš Meilės“ veikalo pastatymą, 
įvyko maža paklaida. Buvo 
pasakyta, jog “Dailės“ choras 
nedainavo. Ištikrųjų gi jis dai
navo, tik už scenos.

—K. Braževičius.

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas d a rodė jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose dalyti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų paranku m ui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jum‘s patarnauti.

The Stock fards Savings Bank 
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS Slį SAVAITĘ 
M.LEVY&COMPANY

Nes jie yra atsakanti

Lietuvoje. Parodoje 
atsilan-

Gegužio Mėnesyje
Laivu ’

Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas. ;

paroda lietuviškame Klaipėdos 
Krašte. Klaipėdos laukininkai 
(ūkininkai) lošia dideles svar- 
bos rolę ekonominiame gyveni
me ne tik tame Krašte, Joet ir 
visoje 
laukiama skaitlingai 
kant svečių iš kaimynių Balti
jos valstybių, o taipgi iš Skan
dinavijos. Amerikos svečiai, 
kurie prie progos tarp 20 ir 26 
d. Gegužio mėn. norėtų atsilan
kyti pagarsėjusioj Klaipėdoj ir 
pamatyti vienintelį Lietuvos 
uostą ir pirmąją Klaipėdos 
Krašto lietuvių ūkininkų žemės 
ūkio parodą, bus teikiama pa
lengvinimų vizos reikale. Adre
sas. Lithuanian Consulate, 608 
So. Dearborn St., Chicago, III.

Bukite tikras, žiūrėkite

M.LEVY&COMPANY
Kampas State ir 22nd St.

Telefonas Cahimet 0645-1692 '
Atdara kiekvieną vakarą iki 7 vai. vakare. Nedėlioj’ iki 1 vai.

Mes kalbame lietuviškai
Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

Aitai Pavasaris
Artinanties pavasariui, artinasi 

įvairus taisymas ir malevojimas na
mų. Todėl gerbimieji namų savinin
kai, kontraktoriai, namų statytojai, 
esate kviečiami atsilankyti pas ma
ne. Namų statytojams duodu didelį 
nuleidimą (discount). Mes už savo 
tavorą garantuojame ir pristatome į 
visas dalis miesto.

Turime sekamus tavorus: įvairių 
geležių, plumbingo, elektrai įrengi
mų, malevų, vamišių ,alyvų, stiklų 
ir gaspadinėms visokių reikmenų. 
Taipgi turime pilną pasirinkimą na
mų papuošimui popierų.

JOSEPH VARNAGIS C 
DEALER IN HARDWARE 

4051 Archer Avė, 
Phone Lafayette 3094

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduole 

P010 SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite ąptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitlkrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. « 
Išdirbėjai.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yrą žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrą 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodym*as, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St„ 

Chicago, III. •
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasartnano ban- 
dymai juru kraujo, ar mikroskopinis egzamū 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
luosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas* 

liB yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujaa 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų medi
cinoje ligos ligiiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda litam mokslifikam gydymo 
metodui. AŠ naudoju mano praktikoj visus vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ufet- 
genėjusių negalių, Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia 1 
mnno gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo- 
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim*. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po bz 
Seredomis ir subatomds: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, III.

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok-, 

slas.
3. J. JElisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas’;
11. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-ves dar-

, bų. ' '
13. ir 1.1.

Kultūros kaina metams 12 
litų, % m. 6 lv atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime. /

“KULTŪROS” B-Vfi, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.
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litfjuanian jurtos

Vieniems Metams

*

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus:

k

Vardas ir Pavarde

Adresas.................

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių apie veikimus 
{vairiose sporto srityse: atletikoj, ristynėse, baksavime, base bąli, 
foot bąli, tenis, plaukime, šokime, golfe, hockey ir tt.

Vardas ir Pavarde

Adresai............... -

SVEIKATOS SKYRIUS, kuriame tilps visuomet gerų straipsnių 
apie higieną ir ligas. Šio skyriaus vedėju bus Dr. A. Karalius, o 
bendradarbiaus jame visi žymesnieji lietuvių daktarai.

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpų suprantamų straips
nių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che
mijos inžinierius K. Augustinavičius.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.VISUR KITUR AMERIKOJE gausite Nedėlios Nau
jienas per paštą arba pas Naujienų agentus.

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus ‘ paduotu adresu, 

čia indedu kaipo mokesti už pusę metų $1.70 money orderi:

Gerbiamieji:
Meldžiu. siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu.

Čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderi:

CHICAGOJE gausite Nedėlios Naujienas ant kam
pų, krautuvėse ir per išnešiotojus. Nedėlios Naujienų 

prenumerata: 
Metams ....................... $3.00
Pusei Metų................. 1.70
Lietuvon....................... 3.50

I I ■ L>.... i... t /i'.' ..-i

Užsisakykite Tuojaus
NEDĖLIOS NAUJIENAS

NEDĖLIOS NAUJIENOS išeis kiekvieną nedėldienį 
arba sekmadienį, ir jų atskiras numeris parsiduos po

I *

7 centus. Nedėlios Naujienų prenumerata, atskirai nuo 
dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 pusei metų.

NEDĖLIOS NAUJIENOS bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

Nedėlios Naujienos susidės iš trijų dalių. Viena dalis tai 
bus juokai arba “džiokai” vaikams ir suaugusiems. Viena iš juo
kingų serijų tame skyriuje bus “SLIM JIM.” Tik tėmykit ir ste- 
bekites.

Kitose dalyse bus daugybė žinių, straipsnių, editorialų, informa
cijų, o taipgi sekami skyriai: —

LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, į kurį rašo ir rašys ga
biausi lietuvių rašytojai ir dailininkai. Čia tilps puikių apysakų iš 
dabartinio gyvenimo, apie stebėtinus atsitikimus, apie meilės prie* 
tikius, ir tt. Čia taip-jau tilps parinktinė poezija ir kritikos straips
niai. Čia taipgi karts nuo karto bus spauzdinamos musų dailinin
kų veikalų reprodukcijos.

MOTERŲ SKYRIUS gabiai vedamas Doros Vilkienės. Šitas sky
rius bus dar platesnis negu dabar ir jame tilps viskas kas paliečia 
moterį ir jos interesų sritį, neišskiriant svarbiausio dalyko — 
meilės.

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS, kurį ir toliaus ves 
Naujienų biznio vedėjas advokatas Kl. Jurgelionis. Šis skyrius yra 
vienutinis šios rųšies dalykas lietuvių laikraštijoj, ir suteikiamos 
jame informacijos yra labai žingeidžios ir naudingos biznieriams, 
farmeriams, darbininkams ir visiems kas tik žingeidauja dabar
ties dalykais.

UŽSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS
’”V'1 t k

Nedėlios Nau j ienų 
prenumerata:

Metams .......................... ?3.00
Pusei Metų ...............1.70

Lietuvon ..........................3.50
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Daugiau Misterijos
Prapuolė vyras ir žmona.

Rastas šeštadieny moters la
vonas, f ores t preserve, Riversi- 
dėje, liko indentifikuotas. Tai 
esąs lavonas ponios Ana De Joy, 
28 metų, kuri prapuolė kartu su 
savo vyru, vasario 25 d- Tos žu
dynes misterija vienok neišsari- 
šo, bet dar labiau padidėjo.

Nužudytosios motina pasako
jo, jog Ana ištekėjo pereitą rug
sėjo mėn., prieš tėvų valią ir 
iš baimės būti nužudyta! To
ljatis motina pasakojo, kad Ana 
paskutijiį kartą buvus pas juos 
vasario 22 ^1. laike tėvo gimtu
vių ir atrodžiusi labai nusimi
nusi ir nuvargusi. Jos vyras ne
turėjęs darbo, o ji dirbusi, kad 
pasidaryti gyvenimo iškasėtus 
padengti. Ji taipgi prisipažinusi, 
jog vyras kai kada ją apmušąs.

Apie De Joy niekas nežino. 
Jis čia buvęs menkai kam žino
mas — retai kada dirbęs, bet 
pinigų turėjęs.

Koronerio daktaras ištyręs 
lavoną, suranda, kad lavonas 
buvęs tinkamai prezervuotas ir 
yra nugalabintas nemažiau, kai 
6 savaitės, atgal.

Chicagos ir La Grange polici
ja ieškos De Joy.

Penki užmušti auto
mobiliais

šeštadienis buvo gražiausia 
diena šiuose metuose, bet pali
ko labai negražų rekordą Chi
cagos istorijoje, sunaikinant 
penkias žmonių gyvastis.

Dar pirmu kartu šiais metais, 
pasirodė tiek daug automobilių 
kaip vakar: visos miesto gat
vės margavo nuo automobilių, 
kąip nuo musių, o bulvarai pasi
barė lyg nepereinamo^' upes. 
Turbūt kas tik turėjo kokįlnors 
automobilių, buvo išvažiavę ant 
“spacėro”.

Wilmette tapo užmušta du 
vaikai bandžiusiu pereiti per 
bulvarą. • €

15 metų vaikinas užmuštas 
ant Laflin ir Ashlandjjat. Važ- 
nyčia areštuotas.

Simon Dooley ant vietos už
muštas ant Harrison ir Craw- 
ford gat. patekęs tarp dviejų 
automobilių.

35 metų žmogus mirtinai su
žeistas ant North ir Kilpatrick 
gat.

Be to dar buvo daug sužeis
tų, kurie tapo raportuoti polici
jai, o kiek galėjo būt lengvų su
žeidimų sunku ir pasakyt.

Munšaino karas
La Granges policija turėjo 

baisiai didelį karą su vienu pa
kvaišusiu dektindariu Anlon Ul- 
monek, Hodgkins, 111. Bedary
damas degtinę, kalbamas far- 
merys taip pakvaišo, kad pats 
nesijautė ką darąs. Išmetė vai
kus ir pačią per langą ir pats 
užsibarikadavęs lankus ir duris 
su šautuvais kariavo su policija, 
kuri buvo pašaukta, kad jį su
valdžius.

Kada jis tapo suimtas, pas jį 
rasta daug degtinės, kelios bač
kos raugo ir pusė tuzino šautu
vų.

Nors kariaujant liko iššauta 
kelios dešimtys šūvių, bet sužei
stų nebuvo.

Girgždantys čeverykai 
išdavė policijai plėšikus.

Policijos seržantas išgirdo 
anksti ryte smarkiai girgždant 
šalygatviu dvi pori čeverykų: 
“čyr-čyr, čyr-čyr“ jis suprato, 
kad čia gali būt kas nors nege
rai ir ėmė klausinėt čeverykų 
savininkų, o tie pasileido bėgt. 
Policija vijosi juos šaudydama 
iš pistalėto ir pagavo. Vėliaus 
Harry Gold, 712 E.. 63 Str. paži- ]

no, kad šeštadienio nakty juodu 
jo krautuvėje atėmė iš jo $215 
ir porą čeverykų.

Motina ir duktė nutroš- 
ko gazu vyras iš

sigelbėjo.
Ponia Margaret Freund, 33

metų ir jos duktė, Teresa 8 m., 
1915 N. Halsted St., nutroško 
nuo gazo. C. Freund pabudęs 
anksti sekmadienio ryte pasiju
to prisvaigęs nuo gazo, bet jo 
žmona ir duktė jau buvo negy
vos, nors jis greit išnešė jas 
lauk, bet atgaivinti nepasisekė. 
Gazo prisirinkd per prakiurusį 
pečių.

Viešbučio tarnaitė nušoko nuo 
trečio augšto.

Daugybei žmonių matant, 
viešbučio tarnaitė, antradienio 
ryte nušoko nuo trečių lubų 
Salvation Army viešbučio 1514 
W. Madison gat. ir nupuolė ant 
šalygatvio. Gal būt mirs — prie
žastis — neužsiganėdinimas gy
venimu.

Sportas
Meyers rengiasi paguldyti Po

žėlą.

Lengvojo svorio čempionas, 
Jonas Meyeris, rengiasi pagul
dyti Karolį Požėlą. Jis net 
rankas trina iš džiaugsmo, 
kad K. Požėla sutiko su juo 
ristis. Girdi, lai pąsižiurės jo 
ir mano draugai, kaip Požėla 
bus paguldytas.

Meyeris dabar treininasi su 
geriausiais ir smarkiausiais 
pasaulio čempionais. Balandžio 
7 d., Arcade name jis treina- 
\ osi su pasaulio lengvojo svo
rio čempionu Parelli. Dirbo 
sunkiai nuo 1:3O iki 4 valan
dai po pietų. —B.

Lietuvių Rateliuose
Iš visų kampą ,

Važiuoja Lietuvon. Susirin
kimas negrų / klausiniu. — 
Apvogė lietuvį. — Norėjo, 
bet neįstengė.

Balandžio 29 d. išvažiuoja 
| Lietuvon p. Jonas Našlenas- 
Nelson su savo motcria Avrele 
Juchute-Nelson. P-ia Nelson 
dirbo su savo broliu valgyklos 
ir bučernės biznyje Bridgepor- 
te. Paeina iš Rubiškių so
džiaus; p. Nelson — iš Rasei
nių. Sės laivan 3 d. gegužės ir 
plauks atlankyti savo giminių 
Lietuvoje.

❖ * * x
Balandžio 11 d., Mildos svet. 

Įvyko Susivienijimo Lietuvių 
r namų savininkų ant Bridge- 
porto extra susirinkimas. Bu
vo šauktas valdybos atvirutė
mis. Pirmininkas S. Mažeika 
atidarė susirinkimą. Perstatė 
reikalą apkalbėti ir ką nors 

(daryti, kad juos neužponavotų 
negrai. Esą, gyvena ant 34 pi. 
ir Halsted St. Kasdien vaikšto 
ir ieško sau butų.

šiame klausime labai daug 
buvo aiškinama ir nurodoma, 
kur gyveno negrai ir kaip nuo 
jų jokiu budu negalėjo atsi
kratyti tol, kol neišmušė jų 
langus. Kai kurie sakė, kad 
reikia juos mušti. Kiti nuro
dė, kad jie nekalti: ima randą 
ten, kur jie gauna. Esą kalti 
tie, kurie randavo j a jiems na
mus. Namas, kur negrai gyve
na, yra žydo, kuris • pa
dvigubino randą, tad balti ne
ima ir žydas negram išdavė.

Prapertieriai kaltina ir di
desnius biznierius ir bankie- 
rius. Sako, jog jie nedaro biz
nio iš negrų, tik iš baltųjų, bet 
kovot prieš tai neprisideda; 
nepriguli nė prie susivienijimo. 
Išrinkta komisija, kuri ištirs 
ir sužinos su to namo savidin- 
ku. Buvo pranešta, kad adv. 
Stasiulanis informavo, kad 
juodėj i turi lygias teises. Jie 
gali gyventi kur gauna randą.

Nuo State St. visi negrai nori 
persikelti ir užimti visą Brid- 
geportą iki Ashland Avė.

Esą, jie turi tokią draugiją, 
kuri apmoka nors ir didžiau
sią randą, Bile tik įlysti į tarpą 
baltųjų. Jei juos nevaro, tada 
ir kiti ateina, apsigyvena, bet 
biznis, prapertės puola.

Visi kėlė rankas augštyn,
kad nelaikyti nė vienos negrų 
šeimynos Bridgeporte. Buvo 
duota vėjo ir tiems , biznie
riams, kurie vietoje savo, bal
to žmogaus, samdosi juodvei- 
džius. Jie mazgoja langus, tar
nauja barbernėse ir kitur, kuo
met savieji, net ir lietuviai, ne
gali gauti pas juos darbo.

Buvo raportuota, kad koki 
ten biznieriai, komitetas, kuris 
apie 8 mėnesiai atgal gyrėsi 
užvedęs teismą prieš Sinai Ko- 
sher, žydų dešrų dirbtuvę. Ad
vokatas Stastiullanįis suradęs, 
kad tik 19 d. kovo padaryta 
pradžia.

Svarstė ką daryti, kad mies
tas nevalo gatvės, nė eles. Ku
rie lankėsi pas suprendentą 
girdėję, kad miestas moka pi
nigus, tik kontraktoriai nedir
bą. Kiti girdėję, kad miesto 
ižde nėra pinigų ir t. p. Daug 
skundėsi, kad šįmet mokesčiai 
nuo 10 iki 40 nuošimčių pakel
ta. Nutarta, kad komitetas su 
advokatu tuo reikalu rūpintų
si. '

* **
Sekmadieny, kovo 13 d. ap

vogė p. Praną Baldauską, 3426 
So. Halsted St. Sugrįžus po 4 
vai. po pietų rado išvogta $100 
Lietuvos bonais ir revolverį su 
patronais; (išvertė diską, pini
gų ieškojo — nerado.

P-as Baldauskas eidamas 
skersai gatve į namus matė iš
einantį kokį tai žmogų, kuris 
į ėlę įlindo ir prapuolė.

Trys savaitės atgal tuose na
muose ant viršutinio aukšto 

apvojgė airį dienos (laikų.
Nesenai įsikraustė į p. Lau

kių namus ir norėta paliuo- 
suot juos nuo kapitalo. Vieno 
butą namie iš namiškių, todėl 
vagis pabėgo nevogęs. Vagys 
lengvai atšutina sekos ma
dos spynas. Reikia naujų, kad 
negalėtų dienos laiku įeiti. Va
giliai vaktoja kai moterys išei
na į bučernę, tada per pusva
landį yra tikri, kad nesugrįš.

* * *
Balandžio 6 d., 8 vai. ryte, 

tūlas' “gatvinis” (taip jį vadi
na) Real Estą te biznierius va
žiavo Halsted St. ant Bridge- 
porto. Susykiu prisuko prie 
žydo krautuvės, iššoko iš ma- 
kabiliaus ir nubėgęs ant kam
po rėkia. Prt) šalį ėjo vienas 
birutietis ir žiuri, kad “ližė” 
rūksta. Jos savininkas (rėkia, 
kad bėgtų, nes eksplioduos. 
Parūko, parūko ir užgeso. Nors 
norėjo, bet nepajėgė eksplio- 
duoti.

Žydelis pašaukė ir subėgo 3 
vežimai ugnagesių. Jie buvo 
nereikalingi. —Reporteris.

Kas kalbama šapoje
Fraina pirkęs cukraus ūkį.

Dirbant šapoje, kur dirba 
daug visokių tautų darbininkai, 
laike pietų susirenka ir išsikal
ba. Vieni kalbasi apie savo na
minius reikailus, kiti apie parti
jų reikalus, dar kiti apie politi
ką ir kitką.

Tarp darbininkų randasi vie
na ypatinga partija (ar sekta) 
kuri vadinasi komunistai. Ta se
kta, kiek laiko atgal būdavo vi
sai nesukalbama, bet dabar jau 
pradeda atsipeikėti.

Viena diena, kalbant su ko
munistais vienas iš jų būrio pa
sakė, kad jis dabar jau nesąs 
toks karstas, koks buvęs pirma, 
o tam jo atvėsimui buvusi seka
ma priežastis:

Jis labai tikėjęs komunistų 
vadų revoliucingumui, bet, kai 
pamatęs, jog jie tik nori pasi
naudot iš darbininkų pritarimo, 
tai Ir atsimainęs. '

Pavyzdžiui, Fraina buvęs di
delis komunistų agitatorius A- 
merikoj; paskui nuvykęs Rusi-

NAUJIENOS, Chicago, H 
------------- ■ • ■ ■ ■■■?- 
jon. Rusija paskyrusi jį užsie
nin komunistinę agitaciją sklei
sti, ir dabar Fraina tfž atsiųs
tus iš Rusijos pinigus agitacijos 
reikalams, jis nusipirkęs cuk
raus plantaciją Cuboje už $26,- 
000.

Tai ve kokie esą komunistai!
—Girdėjęs.

Ką Reporteris Pupa 
girdėjo
,,, ,

Netikėtai Reporteris Pupa at
sidūrė tarp komunistų lyderių, 
tai yra tų pačių didžiųjų, kurie 
po vilnis plaukioja.

Kilo baisus sumišimas!
—NiekšystėJ Judošystė! Iš

davystė! — rėkė komunistai.
■ —Kas pasidarė? Kas atsiti
ko? — teiravosi Reporteris.

—Judošystė. Suvedžiojimas! 
Pardavimas! —giedojo įsikarš
čiavę komunistai.

—Nusiraminkite prieteliai! 
Gal aš galiu (tamstoms pagel
bėt?

—Ne, ne! Kraujas... judošy
stė;.. kraujas!...

—Tai kas daryti?! — nusi
gando Reporteris, —- Daktarą 
šaukti ar policmąną.. ar ką?

—Rusijos, reikia, Rusijos! 
Darbininkų diktatūros! Duokit 
šen darbininkų diktatūrą! \

—O kas bus? — stebėjosi Re
porteris.

—Revoliuciją reikia sukelti— 
baisią r-r-r-rvoliuciją ir krauju 
nuplauti tą judošystę!

—Ne prieteliai, pasakykit kas 
skauda? Gal apsieisim be krau
jo ir be revoliucijų.

—Žiūrėk! “Naujienos” įdėjo 
apgarsinimą!,.. Koks tai baisus, 
judosiškas! žiūrėk !

—“Reikia Moterų” perskaitė 
Reporteris apgarsinimą apibrė
žtą raudona kopija.

Kaip kojas padegęs Reporte
ris Pupa kure “Naujienų” ofi- 
san, pasiėmė ta “Naujienų” nu
merį (kurį rodė komunistai) ir 
ėmė studijuot apgarsinimą, 
“Reikia moterų”. Studijavo, 
studijavo, nieko blogo nemato. 
Paėmė raudonos kreidos ir api
brėžą. Vėl ėm^.studijuot. Skai
tė vienaip, skaitė kitaip, bet vis- 
tiek nieko negali iškaityti, kas 
galėtų sukelti komunistiškas vii 
uis ir iššaukti revoliuciją.

Eina Reporteris pas Apgarsi
nimų Skyriaus vedėją ir klau
sia:

—žiūrėk šį apgarsinimą! Ką 
žinai apie jį?

—Apie jį?
—^Nugi. Apie Šį apgarsinimą. 

Del jo komunistai žada revoliu
ciją kelti!
, Pavartė ponas užveizda gel
tonus lapelius, pažiurėjo ir sa
ko: . -

—Sulaikytas.
—Kodėl sulaikytas ? ,
—Gauta žinia, kad toj vietoj 

yra streikas, tai ir sulaikytas.
Nusiramino Reporteris Pupa 

ir užsimąstė... »
O komunistai nardė po siū

buojančias vilnis ir gaudė ap
garsinime parašytas raides, ir 
rijo, rijo, kai išalkusios žuvys 
riebius sliekus.
 *,

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo dauginus!

Bet kuomet jie yri labai jauni ir dar ne
gali kalbčti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebėt kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką 
JB AMBINO 

Ireg. S. V. Pat. Biure.
PastebCkit jų pastangas nuryti Šitą ska
niausi viduriu pgliuospotojij, kokis tik 
kuomet nota buvo padarytas. Ir jis yra 
lenpviausis, vienok veikia pasekmingiau- 
šiai I Motinos—jųs nežinote to smagumo 
jausti malonumo, pasitikėjimo ir užsi- 
ganedinimh, ięi jija ^enaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu,—piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiųnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbų 
ir atliks gvrai! y

F. AD. RfCHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Auditorium bendrovės 
darbuotė

Pirmadieny, balandžio 7 d., 
840 W. 33rd St., įvyfko Chica
gos Lietuvių Auditorium Ben
droves board direktorių įr 
draugijų atstovų mėnesinis su
sirinkimas.

Į Auditorium Bendrovę įsto
jo Lietuvių Dramos draugija, 
nupirkdama bendroves Šerų už 
keletą desetkų dolerių. Dabar 
prie šios bendrovės priklauso 
jau 43 draugijos. Susirinkime 
dalyvavo 18 board direktorių 
ir tų draugijų atstovai, kurios 
yra prisidėjusios [prie budavo- 
jimo Auditorijos ir turi pirk- 
kusios šios bendrovės Šerų. Iš 
išduotų komisijų raportų pa
aiškėjo, kad budaVojimas lie
tuvių namo kasdien eina pir
myn prie atsiekime sįvo tiks
lo. Komisija išgavimui “blue 
sky la,w” leidimo pranešė, kad 
bendrovės advokatas p. Amb- 
rožius buvo nuvažiavęs į 
Springfieldą ir •viršminėtas 
leidimas jau (pasisekę išgauti 
be jokių klinčių. Turėdama da
bar bendrovė “blue sky law” 
leidimą, turi pilną teisę reng
ti viešus susirinkimus ir siun
tinėti atsišaukimo laiškus per 
paštą, o tas bendrovei daug 
palengvins varyti viešą agita
ciją už bendrovės reikalus par
davime šėrų. Finansų komisi
ja raportavo, kad kontraktas su 
kontraktorium yra jau pasi
rašytas ir kontraktorius užtik
rinęs, kad namas bus pilnai 
užbaigtas spalio mėnesį. Taip
gi kontraktorius sutinka paim
ti dalį mokesčio bonais — už 
$25,000. Universal State Ban
kas irgi sutikęs paimti bonų 
už $25,000, o likusią dalį — 
“gold bonds” turės išparduoti 
pati bendrovė. Agitacijos ko
misija pranešė, kad jie lankėsi 
po draugijų susirinkimus ir 
visur buvę maloniai priimti. 
Kur tik jie lankėsi, nei viena 

Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinantį Pavasarį? >

Jeigu jūs esate viena iš tų kelių šeimynų, kurios dar 
neturi automobiliaus, tai nėra nei mažiausios abejonės, 
kad jūs bandysite šį pavasarį įsigyti.
žema kaina ir moderniški automobiliai kaip Chev
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai su nedideliomis į- 
plaukomis. Milionai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet. į Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liuosai dasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę į- 
sigyti Chevrolet šį pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų iS- 
tikrųjų negales Įsigyti automobiliaus šį pavasarį. . Tas 
atsikartoja kiekvienų pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kurių pagelba gali užsitikrinti kad. gausi Chevrolet šį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da-

> bar, arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti dabar tai bile 
Chevrolet pardavėjas padarys su jumis tokią sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokių 
lengvų sąlygų galima gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki. * ' >
Įsiitėmykite šitą mūsų pranešimą ir mes sakome tų tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumų su pristatymu jums 
automobiliaus šį pavasrį ir kad jums nereikėtų laukti, , 
tai užsisakykite Chevrolet DABAR.

Kainos f. o. b. Flint, Michigan.
Superior Roadster ... $490 Superior Sodan . . • $795
Superior Tauriną ... 495 Superior Comtnerclal Chairi* 395
Superior Utility Coupe • • 640 Superior Light Delivery . » 495 
Superior 4>Pa««. Coupe . . 725 Utility Exprc*s Truck Chattii 550

Fiaher Bodies on aU Closed Modele

Chevrolet Motor Company, 1 Detroitu Michigan 
Division of Qnneral Motor* Corporation

TRUMPIAUSIAS KELIAS į VISAS < 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laiVaie de luxe
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
"Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiartftki laivai “Mount. Clay’’, 
Cleveland, "Hansa”, “Tįiuringia” ir 
“VVestphalia” su cabin ir Ui Hega. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios, apystovos. •
UNITED AMERICAN LINES

171 West Kandolph St., Chicago, IU
Arba bile autorizuoto agento. /

t)OINTjJERVICEWlTH 'Kl

JIAMBURGAMHaCANUNE

prakilni draugija neatsisako 
prisidėti prie to prakilnaus 
darbo — budavojimo Lietuvių 
Auditorijos ant Bridgeporto.

Nors didelis skaičius draugi
jų jau yra prisidėjęs prie šio 
kultūrinio darbo, bet dar daug 
draugijų yra, kurios neturėjo 
progos susipažinti su bendro
vės reikalais, nes joms gal ne
buvo suteikta tikrų žinių apie 
bendrovės stovį. Taigi Chica- 
$08 Lietuvių Auditorijos bend
rovė kviečia visas dar neprisi- 
dej tįsias draugijas artimiau
siuose susirinkimuose apsvars
tyti šios bendrovės užmanytąjį 
darbą: pasistatyti ir turėti pui
kiausią lietuvių svetainę Chi- 
cagoje. Prisidėti jos gali nu- 
pirkdamosl bendrovės Šerų ar
ba bonų. Norinčios arčiau su
sipažinti su Auditorijos reika
lais draugijos yra kviečiamos 
pririųsti ’ savo viršininkus arba 
delegatus į bendrovės ofisą, 
840 W. 33rd St.

Bendrovės koresp.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant laivo.

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gi
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo- giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akių specialistų. /

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner 0. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, Hl.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomas nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimų, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjinjo, 
svaigimo akių antemimo nervuutu- 
mo skaudamą aklų karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone BcMevaru 7589

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo
Va ’*

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS /

Ar jums skauda galvų?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skąitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkąnčius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland AveM 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos tamtariai 14, 15, 16, in 17. 
Valandom i ų0 9 ryt0 iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operaciją,.
4647 So. Halsted SU

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

. C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez>. Tel. Brunswick 4887

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybe žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet *yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

SPINOGPAPHS

Kai kurių žmonių klai
dos pereina rybas jų 
nusisprendimo.

Kuomet jus sergate 
labai neprotinga yra 
užsilaikyti nepasima- 
čius su Chiropiactor.

Nuspręskite, kuonvet 
jus nesijaučiate gerai
— kuomet turite ligą
— jus atlankysite Chi- 
ropractor.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III 
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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Lietuvių Rateliuose.! Pranešimai ĮVAIRyS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 7-to pusi.)

Šiandien A. Žemaičio pas 
kutinę parodos diena

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

PRAPUILfi šuva “Sheper”, rudas, 
su baltais taškais, turi ant kaklo dir
žą su antrašu, 3727 Lowe Aye. Jei 
kas tokį šunį matėt, malonėkite pra
nešti, atlyginsiu .

STANLEY KACHANAUSKAS 
3727 So. Lowe Avė. , Chicago, III.

Tel. Yards 2863

AUTOMOBILIUS Stephens Sedan 
nau- 
cash

5 pasažierų, mdel 85, geras kaip 
jas ant išžiuro ir padėjimo, už 
ar mainysiu ant namo.

Šaukit
STANLEY

Drexel 5911

Užsidaro 10 vai. vakaro.

Parodos komitetas, šiandien, 
7 vai. vakare rengia banketą at
sisveikinimui su A. žemaičiu. 
Banketas įvyks Atlantic viešbu
ty, 316 So. Clark St. Bus trum
pas, bet geras programas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
firie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį. ' >

Naujienų Spulka i 
1739 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

R. 5HAPMOBILE vasarinis series 
pasažierų. Geman silver rediatoris, 
bumperis extra tajerai, motor meter 
ir viskas pagal Šios dienos, kaina 
$550. “

PARDAVIMUI bučeme ir groser- 
nė, gerai išdirbta vieta, tirštai apgy
venta visokių tautų, kas nori geros 
vietos, tai yra bargenas. J-l 
te tuojaus. 
ant nanvo. 
yra ten pat.
dvi bučernės .savininką galima matyti 
visados.

Didelis iiamy išpardavimas
. Atsišauki-

Pinigais arba mainysiu
Gyvenimui kambariai
Priežastis pardavimo^

Naujienos 
1739 So. Halsted St. 

Box 477

3
6
2
9
3
6
2

Pačioj parodoj, po banketo, 
bus išsprendimas kam turi tekt 
paveikslas, kurį dail. A. Že
maitis paajikojo dėl parodos 
lankytojų. Ta laimė teks tiems, 
kurie jau lankė parodą ar kurie 
dar atlankys šiandien iki 10 vai. 
vakaro.

L. U. N. KLIUBO NARIAMS.
St. Charles, III. — Norintys pri 

gulėti ant tolinus, 
ti mokesčius nuo 
1923 iki spalio 1 
čiai bus priimami 
lio. —L. U. N.

turite užsimokė- 
balandžio 1 d., 

L, 1924. Mokės
imi 30 d. birže- 
Kliubo Valdyba

“Pabaigtuves”, dviveiksmę juokin
gą komediją su M. Petrausko gražio
mis dainomis stato Pirmyn Mišrus 
choras, Balandžio 20 d., Meldažio sve
tainėj. — Komitetas.

Skubėkit
825 E. 43hl St.

Klauskite MITCHELL
, bučernė ir 
Biznis išdir].- 

Turiu par- 
ligos.

Parodai užsidarius paveikslai 
tuojau bus išvežti iš Chicagos 
New Yorkan, kur taip pat įvyks 
paroda.

Nepamirškit parodos adreso, 
būtent 608 So. Dearborn St. 12 
lubos kambarys 1243.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

L. K. Vytauto Benas
Balandžio 8 d. P. J, Savicko 

svet. Vytauto Benas laikė savo 
mėn. susirinkimą. Į beną įstojo 
vienas naujas narys — vienas iš 
geriausių saksoponistų — Anta
nas Rupšis.

VYRŲ
Kalvių pagelbininkų, $35 į savaitę. 

I Vyrų prie tekėlo, 75c. į valandą. Ja- 
nitorių, $27.50 į savaitę. Pečkurų, 
$35 į savaitę. Darbininkų, 50c. į va
landą. Mašinistų, $40 į savaitę. She; 
armėnų, 65c. į valandą. Karų plovė
jų. $35 į savaitę. Prie namų, $65, 
kambarys ir valgis. Lajįgų plovėjų, 
$120 į mėnesį.

> MOTERŲ
Janitorkų, $65 į mėnesį. Merginų į 
dirbtuvę, $15 i savaitę. Indų plovė
jų, $17 į savaitę. Virėjų pagelbinin- 
kių, $25 į savaitę. Moterų į restau- 
ranus ,trumpos valandos, $12 j sa-

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams. |vaitę.
Visi norinti gauti “Naujienas” SOUTH PARK EMPLOYMENT 

kiekvieną dienąi anksti iš ryto į savo BUREAU
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny- 4191 So. Halsted St.,
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko- 2 augštas
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda Į —.... ». ................ .................... . ... j .
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus* laikraščius, praneškite Aušros
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar-1 REIKALINGA margina arba naš- 
ba priduokite reikalavimų telefonu: I le, be vaikų prie namų darbo. Turi 
Boulevard 9663. suprasti gaminimą valgių ir abelną

------------ - užlaikymą namų švarumą. Darbas 
kuop. turės susirinkimą v*sa(l°s« ni0!<es^*s’. v?^’s
balandžio 16 1X22 Wa- ,r kam!>A’,^Ą,.4ts^naIu,,f.,t /K®“01- 
pradžia 7:30 vai. vaka- o?’

Visi nariai y r kviečiami daly- 3313 So. Halsted St.
vaut, nes bus renkama Centro Valdy- nr*llfll 
ba, Seimo klausimas ir Sandaros pro- Į
vos su kun. Garmų klausymas. Ilullilft

— Valdyba. DARBININKIŲ į kafeteriją, 
25 iki 35 metų amžiaus, valan- 

— Trečiadieny, ba- Ljos m 0 ryį0 g vai. po pie-

A LTS. 23 
trečiadieny, 
bansia Avė., 
re.

ERGIN 5 pasažierių. vasarinis 1921 
metų nauji tajerai, motoras naujai 
perdirbtas 30 dienų atga, bėga kaip 
naujas, šitas tikrai pigus ir geras ka
ras $225.

825 E. 48rd St.
Rear

EXTRA BARGENAS, 
grosemė pardavimui. J 
tas tarpe visokių tautų, 
duoti greitai, priežastis ilgos 
Kreipkitės į

Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted St.

No. 98

Baliaus komisija pranešė, 
kad balius yra rengiamas gegu
žio 4 d., Apveizdos Dievo parap. 
svet., viskas esą tinkamai pri
rengta; plakatų nebusią daro
ma, tik paskelbta “Naujienose” 
ir “Drauge”.

Nutarta šį pavasarį nuimti 
viso Beno paveikslą, ką turės 
padaryti lietuvis fotografas 1.

Lyderis J. Keturakis prane
šė, kad ant ateinančios vasaros 
turįs apsiėmęs groti parkuose, 
kur įeikėsią nemažiau,kaip 60 
muzikantų — tai dėl gero prisi
rengimo nariai privalo lankyti 
repeticijas.

Baigiant mitingą svetainės 
savininkas p. Savickas pakvietė 
visą Vytauto Beną atidarymui 
savo farmos, kurią pirkęs netoli 
Tautiškų kapinių. Galutiną su
tikimą palikta Beno vedėjui, p. 
Keturakiui. —Beno Koresp.

Aktorių domei. 
landžio 16 d., Raymond Chapel, 816. 
W. 31 St. įvyks Chicagos lietuvių vi-Į tų. 
sotinas, aktorių ir profesionalų susi
rinkimus. Tikslas — susipažinti su 
krutamųjų paveikshj artistu Kazimie
ru UrbaiČiu iš New York. Jau lai
kas atėjo išmėginti lietuvių aktorių 
spėkas krutamuose paveiksluose. Vis
kas yra prirengta, tik reik aktorių, 
aktorkų ir musų profesionalų. Visi 
bus priimti be skirtumų tikybos, par
tijos ir gabumo. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Jaunuolių Orkestro repeticija įvyks 
seredoj balandžio 16 d., 7 v. v. Mark 
White Sq. svet. prie 29 ir Halsted st. 
(Library Room). Yra užkviesta lie
tuviškų šokių jstruktorė p-lė Jene 
Petrauskaitė.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Keistučio Dramos Skyriaus repeti
cijos veikalo “Keistutis” įvyks tre- 
čadieny, bal. 16, 7:30 vai. vak. pas d. 
Kasparaitį. Lošėjai turintieji roles, 
malonėkit laiku susirinkti. J. J. A.

ASMENŲ JIESKOJtMAt

Atsišaukite

SWIFT and COMPANY
Union Stock Yards 

General Offices
Employment Bureau.

REIKIA OARBININKĮJ
VYRŲ

PUIKI proga, salesmen ir sales 
managerių dėl užbaigimo kontrak
tų su pirkėjais, gali padaryti $500 
iki $1000 į mėnesį. Turi įnešti 
$1000 iki $2000 tavorais. Klauskit 
Mr. Suniręs, Room (115

123 W. Madlšbji St.

REIKIA darbininkų — Civil 
Service Examination, balandžio 
16, 8 vai. ryto, prie South Park 
Stables. 57 and Cottage Grove, 
mokama 50c. ir 55c. į valandą.

PAJIEŠKAU brolio Apolinaro Raz- 
maus 27 metų amžiaus, gražios įžiu- 
ros, 5 pėdų 9 colių aukštumo; turiu la
bai svarbų reikalą; 4 metai atgaliaus 
gyveno West Pullmane. Kas apie jį 
žinote arba pats turi atsišaukti bu- 
su labai dėkingas. Chas Kozmus, 252 
W. lllth Place, Chicago, III.

REIKALINGAS rubsruvys, kuris 
norėtų prisidėti kaipo pasininkas, 
prie gero senai įdirbto kostumiersko 
kraučių bizniaus, reikia įnešti tik 
$200, biznis eina gerai, vienam sun
ku sutvarkyti. Atsišaukit tuojaus

318 S. Western A ve.,
Tel. West 466(5

PRANCIŠKA 
(Po tėvais

PETRAUSKIENĖ
Lankauskiųtė-

Pleikaitė)
ĮIEŠKO PARTNERIU

su šiuo pasau-Persiskyrė
liu balandžio 7 d., 4 vai. ry
te, sulaukus 49 metų, su vy
ru išgyveno 29 metus, paliko 

'6 vaikus ir vyrų. Duktė Ep- 
ruzina 27 metų, Marcijona 25 
m., Elena 15 m., sunūs Juo
zapas 24 m., Liudvikas 21, 
Antanas 18 m. Paėjo iš Šila
lės parapijos, Raseinių apskr.

Likosi palaidota su laisvo
mis apeigomis balandžio 9 d. 
St. Charles kapinėse; laidotu
vių apeigas atliko kun. Ri- 
tenbocker velionės namuose.

Visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, daly
vavusiems laidotuvėse, taria
me širdingą ačiū.

Pasiliekame didžiai nuihidę 
Tėvas su vaikais, 

St. Charles, III.

BEIKALAUJU partnerio į 
restauraną. Su mažai pinigų. 
Biznis geras. Atsišaukit tau- 
jau, nes aš turiu išvažiuoti ant 
farmos. Kreipkitės į Naujienų 
skyrių, 3210 S. Halsted St.

REIKIA vyrų prie darbo 
bekernę, atsišaukite nuo 11 
12 vai. dieną.

Atsišaukite:
5324 Federal Str.

iki

IGNACAS VASILIAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 14, 1924. Turėjo am
žiaus apie 34 m. Paliko di
džiam nuliudime moterį Amiliją 
Vasiliauskienę po tėvais Žurai- 
čaitė ir vieną sūnų Albertą, aš- 
tuonių metų amžiaus. Taip-pat 
ir brolį Juozapą Vasiliauską 
Arrcerkoj. IJetuvoje paliko tė
vą ir tris seseris. Velionis pa
ėjo iš Lietuvos, Kauno rėd., Pa
nevėžio ap., Mdlieškių kaimo. 
Pragyveno Amerikoje apie 17 
m. Priklausė prie Jaunų Lie
tuvių Amerikos Tautiško Kliu- 
bo. Randasi po num. 3344 So. 
Auburn Avė .laidotuvės įvyks 
balandžio 17 d., apie 10 vai. į 
Lietuvių Tautiškas Kapines. 
Lidotuvem patarnaus graborius 
A. Masalskis. Užkviečiam vi
sus gimines ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse. Nuliūdę:

Moteris, sūnūs ir brolis 
Juozapas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA selesmeno kuris turi 
patyrimo prie real estate defl 
sales dept. Atsišaukite. '

šiuo adresu:
Room 819—79 W. Monroe

PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKIA atsakančio barberio, 
darbas ant visados, gera moke
stis.

10722 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 7426

REIKALINGAS pirrr\os kle- 
sos kriaučius prie vyriškų kos- 
tumeriško darbo. Kreipkitės 
tuojaus. K. LAUCIUS

3305 So. Auburn Avė.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, nves kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar-

REIKALINGAS bučeris, ži
nantis ir grosernės darbą, kuris 
gerai supranta darbą. Gaus ge
rą mokesnį. Atsišaukite tuojaus 
prie darbo.

1835 Wabansia Avė.

' BERT PICK & COMPANY 
Ž08-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
’kiuskit Mr. M. J. Miller

REIKIA atsakančio bučerio. 
Darbas ant visados. Gera mo
kestis. Atsišaukite tuojaus.

1735 So. Halsted Str.
į krautuvę.

Tel. Roosevelt 8760

STOGDENGYSTfi
J J jį f stogų prakiurimas užstaisomas 

b* g f rantuojamas už $4. Automobilių 
troli n patarnavimas Chicago j ir apie- 
Hnkrj. (staiga 34 metų senumo. Di- 
dil/usia ir geriausia stogų dengimo 
>.aiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Moofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114,

____________________

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA

HUDSON Sedan 1920 metų.
Atsišaukite:

4456 So. Honore Avė.
Lafayette 4427

PARDAVIMUI 4 automobi
lių visi kaip nauji ir eina tiek 
pat kaip laikrodis. Pirmutinis 
turėsit progą ‘pasirinkti kokį 
tik norėsit. Nemokanti išmoki
nant važiuoti. 900 W. 31 St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kambarių ra

kandai. Daiktai visi geri, jei nori
te, galite pirkti pavieniais ar vi
sus sykiu. Parsiduoda šuo IVz me
tų esnuino; kaina $100. Išvažiuoju 
į Lietuvą. Matyti galima šventoms 
dienoms* ir vakarais. Kreipkitės 

6336 So. Lincoln St.

DIDŽIAUSIS RAKANDŲ 
BARGENAS

Turi būt parduota tuojau vėliausio 
styliaus parloro setas, valgomo kam
bario setas, 3 miegamo kambario se
tai karpetai, pastatoma lempa, pa
veikslai ir dvigubų springsų fono
grafas su rekordais, viską sykiu ar 
dalimis už pirmą įmokėjimą. Gera 
proga jaunai porai.

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

4 RUIMŲ rakandai parsiduo
da vargonai Viktrola, daiktai 
visi geri ir ruimas gaili sykiu 
renduoti. Nupirksit pigiai, nes 
apleidžiu miestą. Kreipkitės 
929 N. 35 PI. Beisment front.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernč už ga

na prieinamą kainą. Reuda pigi ir 
yra 4 ruimai gyvenimui. Fixturai 
visai nauji ir. visi tinkami
įrengimai. Biznis išdirbtas ir ne
ša gerą pelną. JeŲ norite įsigyti ge
rą biznį, bukite /skubus. Priežas
tis pardavimo tj- važiuoju į Lie
tuvą. i

5135 So, Halsted St.
Tel. Boulevard 1524

- - - ' ,, 1 . J 1
GROCERIS ir saldainių sto

ras geroj vietoj pigi renda 3 
pagyvenimų kamb. tik $800.
10194 VVinston Avė. kampas 
Vincennes TęJ^.Ųevcl’ly 3401

PARDAVIMUI moterų skry
bėlių ir novelty krautuvė, įskai
tant 4 spėka varomas mašinas 
dėl išdirbimo, mainysiu į namą. 
Atsišaukite J. A. Witches 
751 W. 31 St. Tel. Yards 6296.

PARSIDUODA vargonėliai. 
Priežastis pardavimo išvažiuoju 
į mainas. M. B.

2852 W. 39 Place

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Už $700 grojiklis pianas, benčius, 

cabinet ir 100 muzikos rolelių. Ati
duosiu už $125. Garantuotas. I

Atsišaukite
3324 Marshfield Avė. 

1 floor
__ ,

TURIU PARDUOTI tuojau už pi
nigus, Steger grojiklį pianą, su dide
liu pasirinkimu gerų rolių, $180. Wil- 
liam and Mary valgomo kambario 
stalas ir 6 apmušti krėslai su mė- 
lina skūra, $50, 3 šmotų sun parloro 
setas, supama kėdė, skrynia ir sta
las ,$200 . Knygos anglų kalboje, 
Bissell nacuum valytuvas. Atsišau
kite utaminke arba seredoj nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

4201 W. Adams St.

GROSERNĖ ir delikatesen, daugiau 
kaip 20 metų vienoje vietoje. Par
davimo priežastis, kitas biznis. Atei
kite ir pažurėkite tą progą, pigi ren
čia, 4 gyvenimui kambariai iš užpa
kalio.

2340 Milwaukee Avė. j

PARDAVIMUI bučernė geroj vie
toj. Parduosiu, nes turiu du bizniu, 
ir darbininko negaliu gauti. Čia 
miestely yra 600 gyventojų ir 100 
farmerių suvažiuoja kasdien. Tik 
dvi bučernės yra,

B. Sipavičius, savininkas, |
94 W. 4th St., St. Charles, III.

Tel. St. Charles 451 Į
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, sena ir išdirbta vieta. 
Biznis visados ęerai daromas. 
Nupirksit pigiai. Pardavimo 
Priežastis turiu du bizniu.

3806 So. Wal-lace St.

PARSIDUODA augštos Įde- 
sos mėsos krautuvė, tirštai ap- 
gyventoj daly miesto. Biznis ge
rai išdirbtas. Priežastį patirsit 
ant vietos. Šaukit Graceland 
1731.

gyven. krautuvė, garage už $11.000 
gyven. muro, kampas ....... —
gyvenimai, modern. .. 
gyvenimai, ir garage 
gyvenimai, modern. .. 
gyven. vanos, elektra 
gyvenimai, modern. .. 

5 gyven. ir krautuvė ..... 
gyven., modern...... .
gyven. 4 garages .....
gyven. 3 garages .....
gyvenimai, modern. .. 
gyvenmai, modern. kampas

12 gyven. garu šild.................
gyven. modern .................
gyven. 6 garages ...............
gyven. Sun Parlors ...........
gyv. Sun Parlor 5 garages 
gyven. garages — puikus 
gyv. Sun Parį r. 2 garages 
gyven. 3 garages ..............

12 gyven. kampinis ...............
12 gyvenimų, geras ..............
12 gyvenimų, kampas ...........
12 gyven. Sun Parį, kampas 

gyven. Sun Parį r. kampas 
gyvenimų, kampas .....
gyven. kampas ..................
gyven. kampas ..................

PARDAVIMUI bučerhė. Nu- 
pirksite pigiai. Priežastis patir 
site ant vielos.

Atsišaukite:
1840 W. 35 Str.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI nauji mūriniai 

namai budavojami ir užbaigti po 6 
ir 6 kambarius, darbas ir paran- 
kumai pagal vėliausios mados; vie
ta lietuviams gerai žinoma, tarpe 
65 ir 66 Rockvvell ir Talman avė.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
po 4 ir 4 kambarius, maudynės, 
elektra, namas gerame stovy; kai
na tik $8500.

MŪRINIS namas 2 pagyvenimų, 
po 5 ir 5 kambarius, beveik nau
jas; randas Brighton Park.

BEVEIK naujas 4 pagyvenimų 
namas Brighton Parke.

2 PAGYVENIMŲ‘po 6 ir 6 kam
barius, medinis namas ant Con- 
krit, gerame stovy ir lotas šalę 
tuščias.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
5 ir 6 kambarių, su mažai pinigų 
galima pirkti, randasi Brighton 
Parke.

Atvažiuokit ir pamatykit šituos 
visus namus, o mes parduosim 
giai ar mainysim ant mažesnių 
mų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė., Chicago
/Tel. Lafayette 7674

... $12,000 
$12.500 
$14.000 
$15.000 
$15.800 

. $16.500 
. $20.000 
. $23.500 

$25.000 
. $25.000 

$25.000 
$36.000 
$36.000 

. $38000 
$40.000 
$45.000 
$50.000 
$50.000 
$54000 
$55.000 
$56.000 
$62.000 
$65.000 
$67.500 
$75.000 
$70.000 
$77.500 
$87.500 

gyven. kamp. 6 garages .... $95.000 
gyven .Sun Parį kampas 
gyv. Sun Parį, kampas 
gyven. kampas ..............
gyven. kampas ..............
gyven Sun Parį, kampas 
gyv. Sun Parį, kampas 
gyv. S. P. Coutr Bldg......
gyv. S. P. Court, kampas

Daug kitų įvairių namų turi par
davimui

J. J. Hertmanavičius
3133 Emerald Avė. 

ATLIEKA NOTARJALIŠKUS DAR
BUS, APDRAUDIMAS VISOSE 

, ŠAKOSE.

6

3
4
6

9
6
6
6
3
6
6

12
15
12
15
18
16
19
24
30
21
27
37
57

$100.000 
$110.000 
$115.000 
$145.000 
$180.000
$200.000 
$290.000 
$400.000

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI namas, biz
nis ir rakandai. Aš važiuoju į 
Europą ir parduosiu už $8000.

Atsišaukite
2800 So. Emerald Avė.

Di
li a- PARSIDUODA 2 flatų muro na

mas, 5 ir 6 kambariai su cemen
tuotu besmentu. Elektra, maudy
nės ir kiti naujausios mados pa
rankumai.

Kreipkitės
2951 — 39th St. (Pershing Rd.)

SUSTOKIT MOKĖJĘ RENDAS. O 
BUKIT BOSAI

Įmv>kėkit tik depositą, o rendoriai 
nupirks jums namą, turiu visokių 
bargenų ir visose dalyse miesto,, 
perku .parduodu ir mainau, visokios 
rūšies biznius, virš minėtais reika
lais kreipkitės, o gausit teisingą pa- 
tarnavmą ir busit užganėdinti.

PARSIDUODA 2jų; flatų kampinis 
muro namas, po 5 ir 5 kambarius. 
South Side, nam<o parankumai vė
liausios mado, savininkas parduos pi
giai arba mainys ant mažesnio namo 
loto, bučernės, arba ant kitokio ge
ro biznio, namas turi būt parduotas 
arba .išmainytas į trumpą laikų..

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
2jų flatų muro namas Brighton Par
ke, po 5 ir 5 kambariūs. taipgi gara
džius 2jų mašinų, namo parankumai 
vėliausio mados, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant 6 kambarių 
low.

ISIMAINO bizniavas namas 
niu, namas randasi Brighton 
savininkas parduos pigiai arba mai
nys ant privačio namo nepaisant 
apielinkės.

IŠSIMAINO 6 flatų muro namas 
South Side, po 4 kambaius, nanvo pa
rankumai vėliausios mados, parduosiu 
už $28.000, priimsiu mažesnį 
kaipo pirmą įmokėjimą.

PARSIDUODA kampinis 
Brighton Parke prie teatro, 35 pė
dos pločio, 125 ilgio, loto kaina tik
tai $1,250.

Atsišaukit pas

PARDAVIMUI medini 2 augštų 4 
Šeimynų, .toiletai, vanos ir elektriką 
ir bejsmantas. Garadžius dėl 2 ma
šinų. Parduosiu pigiai, nes išvažiuo
ju į Lietuvą.

Atsišaukite
P. JANKUS,

2037 Canalport Avė.

FARMOS. Visokio didumo ir vi
sokio brangumo; kur geresnė žemė, 
ten didesnė kaina. Norėdami ūkę 
pirkti apie Hart arba apie Scotville; 
mes galime surasti, nes yra netcli. 
Jeigu mislijat ūkę pirkti, tai kreipki
tės su laišku, o aš duosiu žinot kada 
geriausia proga matyti žemę. F. 
Stankevich. Hart, Mich., R. 2.

bunga-

su biz- 
Parkc,

' namą

lotas

TKANKG.LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI farma 72 akrų, 46 
akrai dirbamos, o kita ganykla, šu 
gerais budinkais ir aptvertomis tvo
romis, Eagle River, Wis. Platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu.

S. KASPER,
2438 W. 45 Pi.

PARDAVIMUI Farm-a 120 akrų 
žemės su budinkais, gyvuliais ir vi
sais ūkiškais įrankiais, arba mainy
siu mieste ant namo. Del platesnių 
informacijų kreipkitės pas savi
ninką. J. Krikščiūnas, 3759 South 
Pernell Avė. Tel. Boulevard 5045.

PARSIDUODA 2 lotai: vie
nas išmokėtas pilnai, o antro 
pusė įmokėta. Kita pusė bus 
dovanota pirkėjui. Mery Stakus 

3821 Emerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai 2 lotai 
ant Western Avė. ir 69 St. Krei
pkitės prie A. Ambrozevičia, 

3210 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9663

VIENAS puikiausių 8 apartmen- 
;ų kampinis namas, presuotų plytų, 
prie 72 St., netoli Vincennes Avė. 
aera vieta ir gera transportacija, 4 
kambariai, uždaromos lovos. Kieto 
medžio trimingi visur, garu šildomas, 
kaina $38,500, bus parduotas greit, 
reikia pinigais tiktai $16,500.

Atsišaukite pas
Savininką,

642 E. 91 St.

PARDAVIMUI vienas puikiausių 
bungalow, 88 St., netoli Cottage 
Grove, 6 kambariai, sun parloras, 
carštu vandeniu šildomas, kieto me
džio grindys, stikliniai porčiai, lotas 
31x125. Teisinga kaina. Matykit 
judavotoją,

642 E. 91 St.

PARDAVIMUI. Bargenas.
Priverstas parduoti savo du na
mus ant 1 loto, garu šildomi, 
modemiški, bloko nuo Hum- 
jold Parko. Veikite greit. Sa
vininkas 1620 N. Troy St.

PARSIDUODA 4 flatų naujas ma
rinis namas šiltu vandeniu šildomas, 
ant 64 ir Cambell Avė. tiktai teikia 
nešti $4000. Greitu pardavimu ren- 
da į metus $3120, 2502 W. 69th St. 
arba 3000 Pershing Road.

Republic 5705

$800 CASH $30 į mėneį nupirksit 
i) kambarių namą, barnes, vištinink^, 
r H akerių žemės. Gera vieta, dėl 
jaukščių auginimo ir daržovių. Grei
ti auganti apielink, 158 St. ir 
Wood St. Kaina tik $3800. Kreip
kitės G. Žakas. 3339 S. Emerald Avė. 
Tel. fioulevard 8032 ‘

2 FLATAI medinis namas ir gara
džius 2 mašinom.
$83.00./ Kaina $800. 
>učernės 
oto. I 

užtai pasiskubinkit, šauk Boulevar 1 
9265, J. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė.

Rendos į mėnesį 
, Mainysiu ant 

s, grosernės, automobiliaus 
šitas bargenas ilgai nebus.

3150 So. Emerald Avė. 7 kambar ų 
mūrinis namas ir garadžius 2 maši
nom išrendavotas, 3 metams $55 j 
mėnesį. Kaina $5500, cash $1.50ū, 
arba mainysiu ant biznio, nėra skir
iu mo kokioj vietoj. Parduodu 7 sė
dynių autombiliu, geras kaip naujas 
už $600. G. Zaksas, 3339 S. Emerald 
Ave» TeL Boulevard 9265.

------- -

MAROUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacrainento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštaa 

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinčs maudynes j 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokčti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučernes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, ypač 
prie Vienuolyno (Marųuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

RE A L ĖST ATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Westcm Avė., Chicago, III.
Phone: Prospect 8678

ATYDA BIZNIERIAMS
Geriausia vieta greitam budavoji- 

mui departament štorų, Drug što- 
rų. Automobilių sales room arba 
bile kokiam bizniui gatava vieta ir 
sunokus, 3 lotai, kampas ant Archer 
Avė. arti teatro Brighton Parke, vi
sos gatvės išdirbtos r pilnai užmokė
tos; skersai gatvė už tam panašų 
kampą pereitą savaitę užmokėjo 
$25000, bet iš priežasties savininko 
esant dideliam bizny, labai reikalin
gas kapitalas ir trumpu laiku priver
stas parduoti mažiaus už pusę kai
nos kiek yra tikrai vertus; pamaty
kit greitai, jeigu nori sudubeltavoti 
savo pinigus į trumpą laiką. Klausk 
J. Zacker, 4650 So. Western Avė.

SAVININKAS atiduoda 2 flatų ma
dinį 6-6 kambararių namą, gyvena 4 
šeimynos, lotas 30x125, yra visi įren
gimai i apmokėti, kaina $7,200. pini
gais $3,000. Pamatykit šį bargeną 

EUGENE WESTERBERG 
5120 Lawrence Avė.

Tel PaUside 0629

MATYK TA NAMAI
Visi bargenai už nieką prieš ta na
mą 3 štorai ir 5 flatai ant Bridge- 
porto taip pigus kad šaukiu kiek
vieną norintį daug pinigų gauti dy
kai pamatykit arba priimsiu nedidelį 
namą ar farfną į mainus. S. Slohks- 
nis 3401 S. Halsted St. Tel. Yards 
2242;

PARDAVIMUI per savininką 
7 kambarių cotage, karštu van
deniu šildoma, elektra, vana ir 
2 augštų garadžius užpakaly. 
Pigi kaina. 3632 Wallace Str., 

Phone Boulevard 0212

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING
- COLLEGE,

2407 W. Madispn, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
4106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimlaogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augėlesniąsias mo
kyklas, Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Ckicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

■■


