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Klaipėdai vėl nori
n a pakiši koja

Francija ir Italija susisie 
lojo Lenkų “skriauda”

Prez. Coolidge skelbia valstybių 
nusiginklavimo reikalą

Vėl bando kelti Kaipčdosi Prezidentas Coolidge rei 
klausimą kalauja tauty nusiginkla 

vimo konferencijos
klausimą

Prancūzai su Italais nesutinką 
su išsprendimu Klaipėdos, nes 
Lenkai esą nuskriausti. Ang
lai mano kitaip.

Dai- 
pranešimu, 
susitinkąs 

Pasak 
Ita- 
ke- 

val- 
su-

Amerika turinti vadovauti ju
dėjimui jsteigti visuotiną pa
saulio taiką.'

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III 
under the Act of March 8, 1879.

Amerikos kapitalas ir čia gau
siai prisidėsiąs.

Amerika nusisprendus savo 
politinę ir ekonominę nepri
klausomybę išlaikyti, ir ją iš
laikysianti, bet jos ekonominė 
nepriklausomybė busianti dar 
labiau sustiprinta, kai ekono
miniai sustipresianti ir 
stovėsianti Europa.

Muštynės su fašistais
Fašistai suprovokavo ex-karei- 

vius ir darbininkus, atsineš
dami bažnyčion savo 
nę vėliavą.

Bemard Shaw apie 
socializmą

misi-

Lenkai parduoda girias
Gauna iš anglų $14,000,000 už 

500,000 akrų miško.

VARSA VA, bal. 21. — Len
kija pasirašė kontraktą su vie
na anglų firma, kuriai vado
vauja anglų-latvių miško pre
kybos direktorius James Cal- 

Lenkijos vardu kontraktą 
ūkio reikalu

anglų firma 
eksploatuoti 

akrų Bieloviežo girių 
kitus 250,000 akrų

fašisti- Socializmas jį padaręs žmogum, 
sakos garsus anglų rašyto
jas.
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LONDONAS, bal. 22. 
ly Telegrapli’o 
Klaipėdos reikalas 
su naujais keblumais,
to laikraščio, Francijos ir 
lijos valdžios diplomatiniu 
liu pranešusios Anglijos 
džiai, kad jos negalinčios
tikti su Klaipėdos statutu, kurs 
buvęs paskutiniame tautų są
jungos posėdy priimtas, kadan
gi tasai statutas nepatenkinąs 

reika-teisingų [?!] Lenkijos 
lavintų dėl Klaipėdoj. ,

Francijos ir Italijos valdžios 
tatai reikalaujančios, kad ta
sai statutas 
ambasadorių 
r i jį išnaujo 
išlyginsianti
nebūtų nuskriausti.

Lenkijos 
ne turėjęs 
renciją su 
pirmininku
pasikalbėjimas 
kanis palankių

butų vėl paduotas 
konferencijai, ku- 

peržiurėsianti ir 
taip. kad lenkai

pasiuntinys Londo- 
tuo reikalu konfe- 
Anglijos ministeriu 
MacDonaldu, lėčiau 

nedavęs len- 
rezultatų, ir

Anglijos pasiuntinys Paryžiuj 
gavęs instrukcijų, kad amba
sadorių taryboj Klaipėdos klau
simu jis laikytus tos pat pozi
cijos kaip pirma, tai yra, kad 
Klaipėdos byla pasiliktų taip, 
kaip ji buvo tautų sąjungos 
išspręsta.

Atėmė pinigus ir taxį.

Du banditai apiplėšė 
Pauison taxi draiverį, 
Flournoy str., atimdami $30 ir 
taxi ties 57 ir Wood gatvių.

3301

Kruvina vokiečiy jauni
mo kova

Trys jaunuoliai užmušti, dauge
lis sužeistų.

. Didelis gaisras
Vienas žmogus ir 150 arklių 

žuvo liepsnoj.

NEW YORK, bal. 22.— Me
tiniame Associated Press ban
kete prezidentas Coolidge pasa
kė ilgą kalbą, kurioj jis, be ki
ta, pareiškė, kad jeigu Davves’o 
reparacijų komisijos planu nau
do jauties Europos padėtis butų 
pakankamai stabilizuota, Jung
tinės Valstijos stengsis, 
butų sušaukta vėl 
konferencija tartis 
dėsnio ginklavimos 
ir dėl tarptautinių 
fikavimo.

kad 
tarptautinė 

dėti dar di- 
apribojimo 
teisių kodi-

Prezidentas pasisakė, kad jis 
negalįs pasiūlyti jokios formų- 
los, kuri garantuotų pasauliui 
taiką, tečiaus esą tam tikrų 
dalykų, kurie turėtų būt pada
ryt kad(' pi’fliuosavus pasauli!} 
nuo sunkios karinio ginklavi- 
mos naštos ir sumažinus karo 
pavojus. Jungtines Valstijos, 
kurios naudojas kitų valstybių 
pagarba, pasak prezidento, tu
rėtų vesti kelią dėl įsteigimo 
patvarios pasaulio taikos.

Prezidentas žiuri į Dawes’o 
komisijos raportą, kaipo į svar
biausi darbą, koks tik buvo 
nuveiktas nuo karo paliaubų 
paskelbimo, ir tiki, kad jis bus 
pavartotas kaipo pamatas prak-1 
tiniam reparacijų klausinio iš
sprendimui. Kadangi Vokieti
jai savo reikalams sutvarkyti 
reikalinga — kaip ekspertų ra
portas pataria — didelės pa
skolos, prezidentas mano, kad

Nepaprasta paroda
Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 24 d., atsida

rys Chicagoje, Reymond Institute, 816 W. 31 St. 
MARIAMPOLĖS REALĖS GIMNAZIJOS MOKI
NIŲ DARBŲ PARODA.

Kaip musų skaitytojai jau žino, nesenai Lietu
vos Mokytojų Profesinės Sąjungos Rėmėjų Draugi
ja savo didelį transportą paveikslų ir įvairių gražių 
daiktų, kuriuos padarė Realėje Gimnazijoje besimo
kinantys vaikinai ir mergaitės. Tie daiktai bus iš
statyti visuomenės parodai, kad ji matytų kaip pui
kiai lavina Lietuvos jaunuomenę ne tiktai moksle, 
bet ir dailės darbuose toji apšvietos įstaiga.

r Amerikos lietuviai dar niekuomet nėra matę to
kio pastebėtino kultūrinės Lietuvos darbų pavyz
džio. Kiekvienas džiaugsis, atsilankęs į parodų.

Kartu su Gimnazijos mokinių piešiniais ir dai
lės darbais bus išstatyta taip pat ir keletas garsiau
siųjų Lietuvos dailininkų kurinių — piešėjo VARNO 
ir skulptoriaus RIMŠOS.

Prasidėjusi ketvergo vakare, paroda tęsis kele
tą dienų. Butų labai svarbu, kad pasistengtų į ją 
atsilankyti ne tiktai chicagiečiai, bet ir kitų miestų 
gyventojai.

der 
pasirašė žemes 
ministeris.

Tuo kontraktu 
| gauna koncesi jas 
250,000
ir taipjau 
girių Gardino ir Slonimo pa
vietuose ir prie Neinu no upes. 
Tie miškai bus kertami per 10 
metų. Už šitas koncesijas Len
kų valdžia gauna 14,000,000 
dolerių; be to anglai pasižada 
girių darbams samdyti didžiu
moj lenkų darbininkus. Rąstai 
bus plukdomi Nemunu.

Iš Meksikos
Maištas esąs sulaužytas.

WASHINGTON, D. C., bal. 
22. — Meksikos ambasada skel
bia gavus žinių iš savo valdžios, 
kad __ _
mus pičtrytines valstijas, maiš
tas, 
džio 
visai nugniaužtas 
autoritetas tapęs atsteigtas vi
soj respublikoj.

federajei kariiiomenei užė-

kurs praeitų metų gruo- 
mėnesį iškilo, dabar esąs 

ir valdžios

JAPONIJOS KARALAITIS NE-
BEVAŽIUOSIĄS SVEČIUOTIS

AMERIKOJ.

NEW YORK, bal. 22.— Ame
rikos ambasadoriaus Japoni
jai C. E. Woods pranešimu, 
Japonijos mikado sūnūs Naru- 
hiko, kurs ateinančią vasarą 
rengėsi atvykti į Jungtines 
valstijas svečiuotis, dabar savo 
sumanymą atšaukė.

KONCERTAS LIŪTŲ NARVE.

B-EBiLINAS, bal. 21___ Gam
tininkas d-ras Max Sostario, 
kurs yra taipjau virtuozas kor
netą pusti, kad nugalėjus ant 
visados baimę, kuri dažną ap
ima išėjus prieš publiką ant 
pagrindų, nutarė duoti Ham
burge koncertą liūtų narve, 
Žvėryno užvaizdas iš karto ne
norėjo jį leisti, bijodamas ne
laimės, bet pagaliau, daktarui 
spiriantis, leido.

Kai daktaras, įleistas narvan, 
ėmė savo kornetu griežti, iš
karto liūtai, lyg nustebę, ėmė 
sukti apie jį, žiopčiodami ir 
žvalgydamies į jį, bet artistui 
nepaliaujant griežti, jie susto
ję ėmė domi ligai klausytis ir, 
pagaliau, ramiai pasitraukė į 
narvo kampus.

TRYS ŽMONES UŽMUŠTI 
TRAUKINIUI TRENKUS 

Į AUTOMOBILI.

SOUTH BEND, Ind., bal. 21. 
—Du vyrai ir viena moteriškė 
buvo užmušti vakar ties South 
Bend, elektrikiniam traukiniui 
trenkus i skersai gelžkelį va
žiavusį automobilį. Užmušti 
yra Anton Wyremblewski, 24 
m.; M. Hessely, 19 m. ir jauna 
moteriškė, kurios pavardė ne
žinoma.

NICA, Francija, bal. 
Tarp vietos fašistų iš 
pusės, ir darbininkų sąjungų 
narių bei Didžiojo Karo Nuken
tėjusiųjų Susivienijimo narių 
iš antros pusias/ vakar ištiko 
muštynės, kuriios? keletas žmo
nių liko sužeista.'

Susirėmimas kilo, kai fašis
tai atvyko į bažnyčios pamal
das su savo vėliava, kad ją pa
šventinus. Karo nukentėjusieji 
ir darbininkų sąjungų nariai 
buvo tuo labai suerzinti, ir jie 
puolė fašistus. Pastaruosius iš
gelbėjo atvykusi kovos vieton 
policija.

22. — 
vienos

Havanoj daros visuotinas 
darbininkų streikas

HAVANA, Kuba, bal. 22.
Prie streikuojančių dokų ir 
gatvekarių darbininkų, šiandie 
prisidėjo dar daugiau kaip 
5000 taksikebų vežėjų, taip 
kad miestas pasiliko visai be 
susisiekimo priemonių. Alaus 
išvežiotojai taipjau sustreika
vo — ir saliunai pasiliko be 
alaus.
Geležinkeliečių streikas Naujoj 

Zelandijoj.
WE|L.LINGTŲN, N. Zel„ bal. 

22.— Naujojoj Zelandijoj kilo 
visuotinas geležinkeliečių strei
kas. Susisiekimas visame kraš
te sustojęs. rStreikininkai rei
kalauja didesnių algų.

LONDONAS. — Laikrašty 
Torųuay Express garsus Angli
jos rašytojas George Bernard 
Shaw išspausdino laišką, kuriuo 
jis atsako vienam anglų kon
servatoriui, pavadinusiam jį, 
Shavv’ą, kaipo vieną iš Darbi
ninkų Partijos milionierių. 
Shaw sako: 1

.. “Jis visai klysta sakydamas, 
kad aš esąs milionierius, — 
nors man labai malonu girdėt 
jį pripažįstant, kad žmonės, ku
rie pradėjo savo gyvenimą ke
turiasdešimt ar penkiasdeškrZ* 
metų atgal pasiskelbdami esą 
socialistai — nemažam savo tė
vų sielvartui — dagi komerci
jos atžvilgiu nėrą toki kvai
liai, kaip kad apie juos manyta.

“Jei bučiau pasilikęs konser
vatorius, aš bučiau ne tik ma
žiau naudingas žmogus buvęs, 
bet ir daug bėdinesnis, ir daug 
magiau pasisekimo turėjęs. Šei
mynos
manęs padaręs 
kvailį. Socializmas padarė ma
ne žmogum.”

BERLINAS, bal. 21. — Tarp 
nacionalistinių - monarkistinių 
vokiečių jaunimo organizacijų 
iš vienos pusės ir komunistinio 
jaunimo iš antros, velykų dieną 
įvyko Berlino užmiesty kruvina 
kova dėl kalvos, kurią ir vieni 
ir antri norėjo turėti išimtinai 
savo susirinkimui. Muštynėse 
trys jaunuoliai tapo užmušti ir 
daugelis sužeistų.

Kova tęsėsi ištisas dvi valan
das, ligi atvykus girių sargyba 
ją suvaldė.

POLICIJA TURI BŪT MANDA
GI SU AREŠTUOJAMAIS

ŽMONĖMIS.

RICHMOND, Va., bal. 21. — 
Gaisras sunaikino Southern gy
vulių skerdyklas. Liepsnose žu
vo vienas žmogus ir daugiau 
kaip 150 arklių ir mulų. Viso 
nuostolių skaitoma daugiau ne 
300 tūkstančių dolerių;

UKRAINIEČIŲ VADAS PA- 
SMRĖKTA 10 METŲ 

KALĖJIMO.

MASKVA, bal. 22. — 
niečių vadas generolas 
kaltinamas dėl daugelio 
mų, vakar buvo teismo pasmer
ktas sušaudymui, bet ta baus
mė tapo pakeista dešimčia metų 
kalėjimo.

Ukrai- 
špak, 

pogro-

ANGIES IR ERELIO KOVA.

Bet jie abu žuvo nuo 17 metų 
mergaitės grėblio.

TOULON, Francija, bal. 21. 
—Marie Brun, 17 metų mer
gaitei teko dalyvauti kovoj tarp 
erelio ir šešių pėdų ilgumo an
gies. Erelis iš aukštai pamatęs 
besiringuojančią didelę angį, 
puolė ant jos, ir tarp abiejų 
įvyko kova. < Tai pastebėjus 
mergaitė atbėgo su grėbliu ir 
užmušė angį ir erelį.

PDIEMONĖ AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖMS IŠVENGTI.

ŠANGHAI, Kinai, bal. 19. — 
Kaimyninių miestas Hangchau 
surado ypatingą būdą užbėgti 
už akių automobilių nelaimėms 
Vienas neątsargus automobili
ninkas suvažinėjo žmogų. Poli
cijos viršininkas tuojau išleido 
įsakymą, kuriuo visiems auto
mobilininkams atimama vienarr 
mėnesiui leidimus važinėti auto
mobiliais.

UGNIAKALNIO IŠSIVERŽI
MAS FILIPINUOSE.

MANILA, Filipinai, bal. 21. 
—Batano saloj, trys mylios nuo 
San Dionisio kaimo pradėjo 
stipriai veikti ugniakalnis, ver
sdamas lavą ir tirštus durnus 
su nuodingais pažais. Gyven
tojai bėga savo gyvastį gelbė
dami į tolimesnes vietas.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 22, užsienio pini- 

gą ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ......
Danijos, 100 kronų ........
Italijos, 100 lirų ,.........
Francijos ,100 frankų ...
Lietuvos, 100 litų ..........
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos. 100 florinų .
Suomijos, 100 markių ...

$4.38 
. $5.72 
$16.73
$4.46
$6.78

$10.00 
$13.91 
$37.18 

$2.54

konservatizmas buvo iš 
pasipūtėlį ir

NE VIENU KIRČIU MEDIS 
NUKERTAMAS.

Neviskas galima urnai padaryti, 
ko darbininkai iš darbininką 
valdžios laukia.

-MUSKEGON, Mieli., bal. 22. 
—Naujai išrinktas Muskegon 
Heights miestelio, turinčio 12 
tūkstančių gyventojų, mayo- 
ras Bryant paskyrė naują po
licijos ir gaisrininkų departa
mentams viršininką, metodis
tų bažnyčios chorvedį Frahm’ą. 
Tai, žinoma, paprastas daly
kas. Nepaprasta tik tai, kad 
paskirdamas naują policijos 
viršininką mayoras įsakė, kad 
nuo šio laiko su areštuojamai
siais policija turi elgtis švel
niai ir mandagiai — lygiai taip- 
kaip su kiekvienu šiaip garbin
gu piliečiu. ,

Asbestas* taipjau geda, kaip ir 
kiti.

ASBESTOS, Md., bal. 22. — 
Vardas nieko nereiškia. Šis mie
stelis kad ir Asbesto vardą turi, 
kilus vakar gaisrui kone visai 
išdegė. Nuo visiško sunaikini
mo išgelbėta tik gaisrininkams 
iš kitų artimesnių miestelių at
vykus padėti gesinti.

Delegatės Moterų Taikos 
Kongresai! renkasi.

YORK, Anglija, bal. 21. — 
Laikomo.] čia Nepriklausomo
sios Darbo Partijos konferenci
joj ministeris pirmininkas Mac- 
Donald pareiškę, kad darbinin
kų valdžia daranti visa kuoge- 
riausiai, bet ne visados gali pa
daryti taip, kaip ne vienas ne
kantresnių partijos narių norė
tų.

PADIDINO PENSIJAS SE
NESNIŲJŲ KARŲ VETE

RANAMS.

WASHINGTON, D. €., bal. 
21.— Kongreso atstovų rūmai 
kaip vienu balsu priėmė bilių, 
kuriuo pakeliama pensijos vi
siems civilinio, Ispanijos, Mek
sikos ir Indijonų karų vetera
nams. Senatas jau anksčiau 
tokį pat bilių priėmė.

NORI PANAIKINT “AMERI
KOS LEGIONĄ.”

ALBANY PARK, N. J., bal. 
22, — Amerikos Legiono posto 
Washingtone, D. C., narys Ben- 
tley Mulford pranešė posto’ko- 
manduotojui Mohleriui, kad jis 
darysiąs žingsnių, idant kon
gresas atšauktų Amerikos Le
giono čarterį, dėl to kad tą orga
nizacija paliovus veikti tais 
principais, kuriais ji buvus įs
teigta.

DUSE’S KŪNAS BUS PAR
GABENTAS ITALIJON.

Pittsburgh, Pa., bal. 22. — 
Mirusios čia didžios italų artis
tės Eleanoros Duse kūnas bus 
švežtas Italijon garlaiviu Dui- 
ie, kurs išplauks iš New Yorko 
Genuą gegužės 1 dieną.
Nabašninkės pareikštu prieš 

mirtį n o ru, ji bus palaidota 
mažose kapinėse, už senos muro 
bažnyčios, Asolej, netoli Veneci- 

; os. 1

Banko apiplėšimas.
DANVILLE, III., bal. 22. — 

Plėšikai, išsprogdinę naktį 
Armstrongo miestely Citizen’s 
banko geležinę šėpą, išsinešė 
1200 dol.

VALDŽIOS PELNAS Už 
DEGTINU — $12,000.000

MONTREA1L, Que., Kanada, 
bal. 22. - Einant naujuoju Ka
nados provincijos Quebec’o įs
tatymu, per pastaruosius tre
jus metus, valdžiai kontroliuo
jant, degtinės ir vyno parduo
ta už 65 milijonus dolerių, iš 
ko valdžia gavo 12 milijonų 
dolerių gryno pelno. Alaus par
davinėjimas Quebec’e nėra val
džios kontrolėj.

NEW YORK, bal. 22.— Trys 
švedų delegatės: Ester Beskow, 
Klara Bergųuist-'Ericson ir Dr. 
Nuima Sahlbom atvyko į Mo
terų Tarptautines Taikos Są
jungos kongresą, kurs įvyks 
Washingtone, gcg. 7 d.

Chicago ir apielinkė.— šian
die gfažu, bet į pavakarį gal 
bus lietaus; šilčiau; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Saulė teka 4:58, leidžiasi 6:39

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 vietoj penkių 
ar šešių dolerių už telegramą tiktai už $1.75.

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj j tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžy j, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimo pinigų iš 
Naujienų 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 Pramones Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba pastoje visuose sky
riuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar į bent kurj Naujie
nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus į Naujie
nas, išpirkę money orderį ant vardo Nau
jienos ir aiškiai parašykite kas ir kur Lie
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.

NAUJIENOJ
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L



Ratine, Wis.

atidarymui

oze

ir

reikia.

Kaina $60

is

Kaina 35c. 
aptiekoso 

■

|IĮį

Augštesnčs kainos ir muses tikrai greit prisiartins 
kuomet tiktai sezonas atsidarys.

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisią košės.

D-268
Per pusę nuleidžiami 
sieteliai su nuleidžia
mais springsais,. storu
mas 18/16 colio.

i.’: -rak::

ant ledo,Laikykit pieną

gviau užlaikomas negu

gą laiką po

Pienas is parankumų var

sai oras.

Arba bile autorizuoto agento.

IsGARUODINTAS PIENAS 
nekainuoja daugiau kaip kiti 
paprastos rųšies pienai, bet tu
ri už savę tyrumo, šviesumo ir 
gerumo gvarantiją, kurią Bor 
den palaikė nuo 1957

tojime Bordeno Išgaruo
dinto Pieno yra kad galit
pirkt bile skaičių blokinių
ir turėt vartojimui kada
norit. Nesurugs atdaroje
blekmėje, nepaisant kok-

jei atdaras Bordeno Išga-
ruodintas Pienas yra len

paprastas pienas, bet vis
gi nebūna šviežus per il

blekines.

'Trečiadienis, Bal. 23, 1924

KORESPONDENCIJOS

Teatras su dainomis.

Balandžio 13 d. 3 v. p. p. Tur- 
ner svetainėje SLA 10-tas aps
kritys buvo įrengęs tęatrą. 
Programą atliko 212 kuopos 
Dailės choras, sulošdamas 5 ak
tų dramą “Iš Meilės arba žydė 
Perkrikšte”. Vaidinta gerai, 
ačiū sumaniam režisieriui Juo
zui Macnoriui, kurs matomai 
turi stiprią ranką, kad gali val
dyti tokį didelį būrį 
Publikos

Del paprasto kepimo 
pienu, atskieskit Bordeno 
Išgaruodintą Pieną lygia 
dalimi vandens ir varto- 
kit kaip pieną.

su

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

KUPONAS 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai 

Pudingai

Duona
Saldainiai
Žuvis
Padažalas

Z upė.

Vardas ...........
Adresas .........
6 ........... (Lithuanian)

Jei norit dažinot kaip kept 
su Bordeno Išgaruodintu 
Pienu, išpildykit kuponą, 
paženklinant kokias pa
mokas norit ir mes pri- 
siųsim visai dovanai.

UNSVVEETENED

EVAPORATE5
Milk

lošėjų, 
prisirinko šį kartą 

mažiau, sulyginus su pirmūaC 
buvusiais 10-to apskričio paren
gimais. Kaltė tame kad neku
rtos kuopos šaltai atsinešė. Ne
veikė su pasišventimu, o jei ir 
dirbo, tai be jokio noro, todėl, 
aišku, jog didėlių pasekmių ne
galėjo būti. Bet visgi progra
ma išėjo gerai ir publika likosi 
patenkinta.

Gaila visgi, kad vietos lietu
viai nevisi suėjo pažiūrėti taip 
svarbaus veikalo. Mat kaiku- 
rie vis dar nemeta pasenusių 
Romos prietarų. “Verbų Nedė- 
lia” — kur te eiti, negalima! 
O, jums reikia stipraus verbiko, 
kurs su verba gerai nušviestų 
tą vaikišką zeliojimą.

Visgi 10-tas apskritys labai 
dėkingas 212 kuopos Dailės 
chorui ir jo aktoriams už tok 
didelį apskričiui patarnavimą. 
Lošėjams už tą vargą, teikta va
karienė 8 vai. vak. Sakau, dai
nininkai tai ir valgydami neiš
kenčia nedainavę. Susėdus prie 
paruošto stalo ir kiek užkan
dus, 10-to apskričio pihn. Joj 
nas Marcinkevičius, apskričio 
vardu taria lošėjams padėkos 
žodį. Dainininkai iš savo pusės 
atsakė ačiū rengėjams ir šei
mininkėms už vakarienę ir su
stoję sudainavo “Ant Tėvelio 
Dvaro” ir “Ačiū, Garbė Jums“. 
Toliau buvo šokiai, kurie užsi
baigė 11 vai. vak. ■

Apskričiui dar liks kiek 
pelno.

Pasekmingas koncertas.

Kovo 23 d. SLA 100 kuopa 
bendrai su 212 kuopa ir Dailės 
Choru turėjo suruošę koncertą 
Turner sv. Visas programo da
lis išpildė choras, kurs sudaina
vo kelias liaudies dairias.

Solo dainavo Juozas Macno- 
rius — “Era mano brangi”. No
ra Klimiutė — “Ak myliu Ta
ve”. Feliksas Raščius — “The 
night is caling”. Duetas iš A. 
Ilinevskienės ir B. Vinskiutės— 
“Užmiršk, užmiršk”. F. Raščius 
(rusiškai) — “Išeinu vienas į 
kelią...” Nora Klimiutė (angliš
kai. — “čirvin Biu’.

Buvo sulošta dviejų aktų ko
miškas veikalas “Kryžiokas”, 
kuriam dalyvavo Tadas Vara
ms ir Bronius Macknorius.

Dainas akomponavo pianu 
Dailės choro vedėjas gerb. Sta
sys Vaitelis.

Kadangi šis koncertas bend
rai rengtas tai' pelnas padalytas' 
puriau. Išviso surinkta 80 dol. 
todėl kiekvienai kuopai teks po’
40. Racina lietuviai neapsako
mai dėkingi broliams kenoshie- 
čių lietuviams už jų tokį didelį 
prielankumą. Kuomet tik ne- 
pakvietėm jie visuomet organi
zuotai, tvarkiai išpildo musų 
prašymą nuo A iki Z. Neužilgo’ 
žadam ir mes juos paremti.

Naująjį koncertas.

Imasi su Japonų čampionu

TĄRO MYAKI
Tai tvirčiausias ir pavojingiausias Požėlos priešas, 

A-: kokį jis buvo sutikęs.
Beto imasi rūsy milžinas

A. Harkavenko, FrankLa Mark
1? ir kiti dideli ristikai

. j :

First < Regiment Armory
kampas 16-tos gatvės ir Michigąn Avė.

Atėik’if'pažiurėti šitų nepaprastų"ristynių.
Pradžia 8:15 vai. šiandien vakare.

NENUSIGĄSKIT—
,,u« TIK IEŠKO BAMBINO

štai balandžio 27 d. Ameri
can German Home svet. prie 
Grand gat. 7 v. v. ruošiamas di
delis koncertas, žadama paro-t 
dyti visos Dailės choro galybės 
ir be to dar kviečiama svetimų. 
Neužmirškite bal. 27 dienos 
Dailės koncerto!

—Meldinictis.

KLAIPĖDA

Ruošiasi rinkimams.

Klaipėdos krašte sparčiai 
ruošiamasi rinkimams . į savi
valdybes. Jie įvyks balandžio

Įreg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas..
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 
Jėi jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.
, T J ~l - - ~ 1 - - ■  —-------------------------—’.^r. .w    II- -I I. ■ » .11 ^4 ■ — i. I I

SIETELIAI! SIETELIAI! SIETELIAI!
TIKROS BALTOS PUŠIES DEL LANGŲ IR PORČIŲ 

M .

Išmieruokite tuojau kokio didumo jums 
Nelaukite kol kainos bus didesnes.

Per pusę nuleidžiami sieteliai su raveliais iš šonų. 
Vieną sykį nvalevotos juodai ar baltai. Pažymėkit 
spalvą kuomet užsisakysit.
No. D-268 — Apkalti su 12 mesh juodais drate- 
liais. biie mieros, įskaitant 8 sq. pėdų, kana kiek
vieno  ............. '................................................ $1.15
Sieteliai didesni kaip 8 ketv. pėdų, 15c. už ketv. 
pėdą ekstra.
No. D-269 —- Apkalti su 14 mesh galvanizuotu dra- 
teliu, 8 ketv. pūd,ų ar mažesni, kaina kiek
vieno ..........    $1.45
Virš 8 ketv. pėdų 20c. už ketv. pėdą eksra.
No. D-270 — Apkalti su 14 mesh neari dratukais 8 
ketv pėdų ar mažesni, kaina kiekvieno ........... $1.90
Virš 8 ketv. pėdų, 22c. už kiekvieną ketv. pėdą 
ekstra.
No. D-271 — Apkalti su 16 mesh pearl dratukais, 
8 ketv. pėdų ar mažiau ,kaina kiekvieno ....... $2.25
Virš 8 ketv. pėdų, 2Gc. už ketv. pėdą ekstra.* ■ ■ I «
No. D-271 — Apkalti su 14 m'esh Cooper- bronziniu 
dratuku, 8 ketv. pėdų ar mažiau, kaina 
vieno ..................................... .................................

r t f y '•*

Virš 8 ketv. pėdų, 30c. už ketv. pėdą ekstra.

PILNOS MIEROS LANŲŲ IR PORČIŲ SIĖTĘLIAI
No. D-273— Cęvered with 12-Mesh Black Wire, per sq. ft. ............. .....
No. D-274 — Covered with 14-Mesh Gąlvanized Wire, per sq. ft.   
No. D-275 Covėred with 14-Mesh Pearl Wire, per sq. ft. ........ .•.........
No. D-276 — Covered with 16-Mesh Pearl Wįre, per sq. ft..........
No. D-277 -r- Coverede with 14-Mesh Cop. Bronze Wire. per sq. ft.

PASTABA. — Su "pearl dratukais padaroma puikiausi sieteliai.

I . ' Th ; v |"I;K i;:-
ii’” ’i'pi'ijjjiiht’iii

•' P.?H-

D-Ž/3
Pilnos mieros sieteliai 
storumas 1% colio.

kiek- 
$2.50

$0.15 
.20 
.22 
.26 
.30

______ __ ..____________ _______ .______ ... Vartokite 
peąi’l dratukus “How to make scręens lašt”, DYKAI StJ KIEKVIENU OR
DERIU. Gaukite tuos nurodymus.

Douglas Products Manufacturing Co. •
2510-16 Archer Avė. Tel. Victory 6545

MBLRGAMERICANUN?
Trumpiausias kelias į visas 

dalis

' LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę 

musų,laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance”

“Albert Ballin” 
“Deut&chland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland'', 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas,

•SU

puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES

lyi West Randolp St 
Chicago, III

Artinasi Pavasaris
Artinanties pavasariui, artinasi 

įvairus taisymas ir malevojimas na
mų. Todėl gerbimieji namų shvinin- 
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
DEALER IN HARDWARE 

4051 Archer Avė. 
Phone Lafayette 3094

Jei jus jaučiate sergąs, 
nuvargęs ir visai 
silpnas nenusi

minkite
Nors sykį atsirado nauja gyduolė, ku

ri suteikia tūkstančiams paleng
vinimą tik f keletą dienų

Musų skaitytojai labai nusistebės, 
kaip dasižinos, kad daug tūkstančių 
nuvargusių ir nusilpnejusių žmonių 
vartoja šią gyduolę ir gauna paleng
vinimą tik į keletą dienų. Jus patjs 
turite pabandyti ją ir patarti savo 
draugams, kad bandytų, jei jus jau
čiate nuvargę, silpni; ji padarys dau
giau negu nustebins jus, kaip greit 
jus padėsite jaustis geriau. Jei jūsų 
daktaras dar iki šiol nėra jums jos 
užsakęs, tik nueikite j aptieką ir nu
sipirkite vieną butelj. Ji vadinasi 
Nuga-Tone. Ji yra maloni vartojimui 
ir už $1.00 jus gausite visam mėne
siui vartojimui. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal pep, vikrumą nuvargusiems, su
stiprina nuvargusius ir silpnus ner
vus ir raumenis, pagamina daugiau 
raudono kraujo, sustiprina nervus ir 
suteikia jiems gerą veikimą. Nugo- 
Tone sutelkia saldų ir atšviežinantį 
megą, gerą apetitą, reguliarį ėjimą 
lauk, stimulioja kepenis ir inkstus ir 
teikia jiems tikrą veikmą ir padaro 
jums kad jaučiate kaip naujas žmogus 
tik j keletą dienų.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Rekomenduojama, y garantuojama ir 
parduodama visų gerų aptiekorių.

ROSELANDO OFISAS: t
11132 So. Michigan Avė. \

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų • (
4647 So. Halsted St.,

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

Jau išėjo iš spaudos populerus 
.< 'mokslo žurnalas

5.

2.

3.

6.

KULTŪRA
No. 1 turinys:

LITTLE 
SPINOGPAPHS

Malonumas suteikti 
gerą yra vienatinis da
lykas kuris nusidėvi.

Kuomet jus pasako
te savo sergančiam 
draugui apie Chiro- 
practic ir jis pabando 
jį ir atgauna jam- svei
katą, jūsų malonumas 
neišmatuojamas.

Daug žmonių kenčia 
bereikalingai todėl kad 
jų draugai nepasako 
jiems apie Chiroprac- 
tic. į

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedūlioj 10 iki 12.

Redakcijos žodis.
Prof. V. Čepinskis. Mok
slas.
J1. Elisonas. Regeneracijos 
reiškinys gyvulių gyveni-

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.
V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.
Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.
VI. Putvinskis. Bangos.
Vaižgantas. Dirbkime.
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.
Iš “Kultūros” b-vės dar
bų.
ir t. t.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Tik k? atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

Kultūros kaina metams 12 
litų, V2 m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Norintierų prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėte Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

r

i

Netuo Liesinimo# num.ltl, tik* 
ral pig-u». Turi temą virių ir vi
dutini 4<Joną. U tvirto* ivlesiai 
rausvos Ht balto* materijos ; dy 
diiaj 24 iki 86; atsieina tik |8. 
J oi krautuvėj nėra prisiąskit 

mums buvo vardą, adresą ir 
SS. Mes pasiųsime.

Neino Hygienlc-Faihion Inititute 
120 E. 16tn St.. New York (Dcpt. S.)

NUPIRK
Typevvriterj arba 
rašomą mašinėlę “KULTŪROS” B-Vfi, 

Šiauliai, Dvaro g., 24, 
Lithuania.

Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams fu kuriais susirašinčii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

.' Chicago. III. /

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS



t

Trečiadienis, Bal. 23, 1924 NAUJIENOS, Chicago, UI

MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Apie kavą ir arbatą AVIŽINIŲ MILTŲ PUDINGAI 
Avižienė

Niekuomet , nereikia daryti 
arbatą su vandeniu, kuris kelias 
valandas stovėjo puode. Reikia 
pripilti puodą šviežio vandens 
ir kaip tik gerai verda reikia į- 
dėti arbatžoles į molinį indelį 
ir užpilti verdančiu vandeniu. 
Arbata daryti su vandeniu, ku
ris jau ilgai stovi puode nie
kuomet netokia gardi ir prie to 
nesveika. Reikia tik tiek dary
ti arbatos, kiek ant to sykio 
reikalinga. Niekuomet nerei
kia gerti arbatą, kuri stovėjo 
nors keletą valandų, nes arbat
žolėse, kurios ilgai mirksta at
siranda nuodas, kuris rodos nier 
ko nekenkia išsyk, bet, jeigu 
ilgai naudojantis, galutinai la
bai apsilpnina žmogaus nervus.

Kavapuodžiai turi būti gerai 
išvalyti nors sykį ant savaitės. 
Reikia juose priskusti truputi 
muilo, įdėti šarminės 
druskos, vandenio ir už viry t i. 
Kaip verda reikia gerai išmaz
goti ir išplauti tyru vandeniu. 
Jeigu kavapuodis priskretęs, 
kava niekuomet negali būti 
gardi. Musų moters taip-pat 
pripratę ilgai viryti kavą. Tas 
labai negerai. Niekuomet ne
reikia kavą virinti ilgiau kaip 
tris minutes, štai surašąs dėl j į blėtą ir supilk mišinį, 
labai geros kavos:

V2 puoduko sutrintos kavos

2 puoduku išvirtų avižinių 
miltų

4 smulkiai supiaustytus obuo
lius.

•/i puoduko razinkų
•/> puoduko cukraus
% šaukštuko cinamonų

KANADIEČIŲ PYRAGAS.

% puoduko sviesto arba tau-

sinimosi, bet kuomet jos neturi 
maisto, jas lengviau užnuodinti 
ir' sugauti.

Geriausias būdas žiurkių nai
kinimui, tai jų užnuodijimas, ir 
nuodai yra patariama, kur tik 
galima juos saugiai vartoti: 
Milteliai vadinami “barium car
bonate” (angliarukštinė drus
ka) ir labai pigus, yra tinka
miausias žiurkėms nuodas, ji 
neturi nė kvapo nei skonio.

Įvairios kilpos
Įvairios kilpos, atskirai var

tojamos, netik žiurkėms duoda 
progos pasirinkti valgį, bet ir 
pašalina nuožiūrą, šie valgiai 
sumaišant su “barium carbo
nate” patariama naudoti žiur
kių bei peilių nuodijimui:

1) Mėsos ir kitokių dalykų. 
Malta mėsa, dešra, žuvis, kepe
nes, lašiniai ar suris.

2) Daržovių ir vaisių. Plonos 
riekutės obuolio, “tomeitės” ar 
agurko, virtų kornų morkų ar 
keptų saldžių bulvių.

3) Iš grudų. Avižų, duonos, 
miltų ai’ pirago. Valgio lieka
nas galima sunaudoti.

Kilpose maistas turi būti 
šviežiai ir gardžiai sutaisytas.

Kaip prirengti.
Milteliai “barium carbonate” 

turi būti gerai sumaišomi su 
valgiu imant vieną miltelių da
lį ir keturias valgio dalis. Rei
kia dadėti vandens, kad pada
rius jas šlapiomis. Vilionės, 
kurios esti panašios košei yra 
labai žiurkių mėgiamos.

Kaip paskirstyti nuodus.
Reikia dėti po šaukštuką į- 

vairių vilionių, tose vietose kur 
žiurkių daugiusia. Reikia jas 
dėti ant popierukų ar pagaliukų,

kad paskui būt galima patogiai 
išmesti.

Bet geriusias būdas yra dėti 
po šaukštuką į mažus maišiu
kus, užrišti juos ir padėti žiur
kėms prienamose vietose. Vi
lionės, tokiu budu paskirstytos, 
pašalins nuožiūrą ir žiurkės 
greičiau jas ims negu, jei bus 
atvirai padėtos.

Pasarga.— Milteliai “barium 
carbonate” yra lengvas nuodas, 
bet kartais gali būti pavojingu. 
Reikia laikyti neprieinamose 
vietose. Tuos miltelius galima 
gauti visose aptiekose.

[FLIS]

šviežiai verdan-

kavapuodį karš 
Tada įdėkite ka

1 puoduką šalto vandenio
6 puodukus 

čio vandenio.
Nušutinkite 

tu vandeniu,
vą. Numazgok kiaušinį ir su
mušk į puodą (dėdama ir lukš
tus). Gerai sumaišyk su kavos 
grūdais ir tada įmaišyk !/> puo
duko šalto vandens. Kaip vis
kas gerai sumaišyta įpilk 6 puo
dukus karšto vandens. Pavi- 
ryk tris minutas. Tada padėk 
puodą ant galo pečiaus kur jis 
bus šiltas, bet nevirs. Įpilk li
kusį Į/2 puoduko šalto vandeny 
ir leisk stovėti 10 minutų prieš 
naudojimą.

Kį IR KAIP VIRTI
TAPIKOS PUDINGAS

Pašildyk kvortą pieno dvigu
bame puode ir virink piene Į/o 
puoduko “minute tapioca” per 
5 minutas. Įmaišyk vieną šaukš
tuką sviesto. Išplak 3 kiauši
nius su 3 valgomais šaukštais 
cukraus ir sumaišyk juos su 
tapioka. Maišyti turi greitai, 
idant kiaušiniai ne susitrauktų. 
Kaip tik viskas gerai susimai
šys išpilk mišinį į bliudą. Su
maišyk >/2 šaukštuko cinamonų 
su puse puoduko cukraus ir api
pilk pudingą. Uždėk keletą 
valgomų šaukštų sviesto mažais 
šmotukais ant cukraus. Padėk 
pudingą į šiltą iki reikės padėti 
ant stalo.

Pudingą reikia pradėti dary
ti koki pusvalandį prieš paduo
dant į stalą.

RUDOS PUDINGAS

2 puoduku išvirtų avižinių 
miltų

puoduko “molasses”
Į/->. puoduko razinkų.
Sumaišyk ir virk pusę valan

dos. Paduok karštą arba šal
tą. Ddžiovintus arba šviežius 
vaisius ar sutrintus riešutus ga
lima vartoti vieton obuolių, 
porcija užtenka 5 žmonėms.

ši

SŪRIO PUDINGAS

Vienas puodukas sutrinto 
rio arba varškės sumaišyti 
saldžia grietiene arba pienu, 2 
šaukštu cukraus vanilos arba 
citrinų sunkos ir vieną kiauši-

su
su

Iškepti plonus blynelius iš 3 
kiaušinių ir dėti į puoduką po 
blynelį ir eilę to sūrio (mišinio) 
uždėti viršui sviesto ir kepti 
pečiuje pakol pams. Valgyti 
reikia karštą.

kų
1 puoduką rudo cukraus
1 puoduką verdančio vandens
2 puoduku besėklių razinkų

šaukštuko druskos
1 šaukštuką sutrintų cinamo

nu
1 šaukštuką sutrinto imbie- 

riaus
1 šaukštuką sutrintų “cloves”
2 puoduku miltų
1 šaukštuka sodos.
Sumaišyk palivotame puode 

taukus, cukrų, verdantį vande
nį, nuplautas razinkas ir drus
ką. Uždėk ant ugnies ir leisk 
užvirti; viryk penkias minutes. 
Tada leisk atšalti ir pridėk ci
namonus, imberių, “cloves” mil
tus ir sodą sumaišytus ir išsi
jotus kartu. Gerai išplak. 
Įtiesk gerai ištaukuotą popierą

Kepk
bent valandą, gal ir daugiau 
nelabai karštame pečiuje, šis 
pyragas gali stovėti ilgą laiką 
ir nepages.

SPANGE CAKE

Suplakti du trynius ir išleng- 
vo įmaišyti mažą puoduką 
smulkaus cukro, i/į puoduko 
vandens arba pieno nuolat mai
šant. Pridėk šaukštuką vani
los arba citrinų sunkos, 1 puo
duką persijotą miltų ir V/2 
šaukštuko baking powder ir 
truputį druskos, ant galo pri
dėk suplaktus baltymus dviejų 
kiaušinių. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje 35 minutes. 
Gali padabinti jį plakta saldžia 
grietine arba uogomis-konfitu- 
rais.

VOKIEČIŲ PYRAGAS

Sušildyk vieną puoduką sal-1 
daus pieno, pridėk vieną treč
dalį puoduko sviesto, vieną % 
puoduko cukraus, ir y2 šaukštu
ko druskos. Pridėk 1 trečdalį 
mielių ištarpytų i/į puodo šilto 
pieno, įdėk gerai išplaktą kiau
šinį, užtektinai miltų, kad pa
daryti gana stiprią tešlą ir y2 
puoduko razinkų. Uždengk 
bliudą, kur tešla randasi ir leisk 
pastovėti pei’ naktį. Ant ryto
jaus įdėk tešlą į išsviestuotą 
blėtą; reikia, kad tešlos butų 
tik apie pusė colio storio, kuo
met įdėsi blėton. Uždengk iri 
leisk tešlai ikilti. Aptepk vir
šų išplaktu kiaušiniu ir uždėk 
ant pyrago sekantį mišinį.

Ištarpink 3 didelius šaukštus 
sviesto, 1 trečdalį puoduko cuk
raus, 1 šaukštuką cinamonų. 
Kuomet ištirps įmaišyk tris 
šaukštus miltų.

Kepk gana karštame pečiuje 
apie 30 minutų.

Seimininkėms patarimai
Kaip apsiginti nuo žiurkių 

namuose.

Švarumu ir tvarkumu galima 
pelių ir žiurkių nusikratyti ir 
priversti jas kitų buveinių j ieš
koti. Paslėpus valgius taip, 
kad nebūtų joms prieinami, pa- 
naikins jas visai. Nors tas ne- 
visuomet galima, bet kuoarčiau 
;o laikysimės, tuo lengviau bus 
as naikinti.

Svarbiausias valgio slėpdmo 
Judas yra dėti jj į tokius indus, 
kur nebūtų galima joms sigau- 
ti. Išmatas dėti į gerai užsida
rančius kibirus, ir stengtis kuo- 
Švariausiai ir tvarkiausiai už
laikyti. Netik valgio ir buvei- i 
nės stoka naikina žiurkių vai-

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
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.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicfl 

BANIS 
AKUMCRKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rims prie gimdy
mo kiekvienai*! 
atsitikime. Teikiu 
ypatiška prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

/^-DR. HERZMAN^
—IS RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisu.

Ofisas Ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

[ Dienomis: Canal

( Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.
Vai,: 9—10 A. M, ir po 8 vai. vak.

Niekuomet ne mazgok langų 
kuomet saulė šviečia, nes visuo
met paliksi plėtmus.

Geriausia langus 
drungnu vandeniu su 
amonijos.

Nušluostyti langus

nuplausi 
trupučiu

rBvrolet/j
for Economicat Traniportatio* 

f

Nušluostyti langus reikia su 
tam tikra plona oda arba senais 
laikraščiais.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat 
T«L Boalevarl 1487 
4848 S. Aahland 
Kampai 47-toa tat 

l-rot lobaba

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
duoJ&j nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
neša mėnesius gydymo. Atsiųskite { 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

No. 1870. Namie 
labai patogi ir graži, 
busi apsirėdžiusi ir kartais, jeigu ir 
koks svečias iš kur ateitų — busi 
prisirengusi jį priimti.

Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42 
ir 44 colių per krutinę., 36 mierai 
reikia 3^ yardo 36 colių mateirjos ir 
% yardo skirtingos materijos apsiu- 
vimui.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
iaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
<iai parašyti savo vardą, pavardę ir 
ulresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

trasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

1870
dėvėti suknelė. 

Joje visuomet

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St. Chlcagd, III. 

siųsti man pavyzdi No...........
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinantį Pavasarį?

Jeigu jūs esate viena iš tų kelių šeimynų, kurios dar 
neturi autotnobiliauH, tai nėra nei mažiausios abejones, 
kad jusi bandysite šį pavasarį įsigyti.
žema kaina ir moderniški automobiliai kaip Chev
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai su nedideliomis į- 
plaukomis. Miliūnai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet. } Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liųosai 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 iš
tiktųjų negalės įsigyti automobiliaus šį pavasarį. Tas 
atsikartoja kiekvieną pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kurių pągelba 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. '
Įsitėmyįdte šitą mūsų pranešimą ir mes sakome tą 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.
- — - $490 - - - •

495 _______ __________________ ...
640 Superior Light Delivery . . 495 
725 Utuity Expreis Truck vhaula 550

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTŪL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

Leo Shvegzda
(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 1

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Superior Sedan • • . $795
Superior Commercial Chaiaia 395

Superior Roadater • 
Superior Touring . 
Superior Urillty Coupe 
Superior 4-Pa»». Coupe

FUher Bodiea on all Closed Modele

Chevrolet Motor Company, 'Detroit, Michigan
Division of General Motors Corporation

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

ir sutaupykite pinigų ir rūpesčio

Įdėkite į jūsų namą apšildymo reikmenis dabar
■■■■*■>■■■■■■■■■■■■■■ ■■ * «■■■-------- -__ __________________ :____ __________ ______________ ________

r

Mes tikimės labai greitai, kad kainos 
ant apšildymo reikmenų labai pakils. 
Jei jums dabar reikia apšildymo reik
menų, tuojau atsišaukite prie musų ir’ 
mes atsiųsime jums inžinierių, kuris 
suteiks jums visą apskaitliavimą dykai. 
Mes taipgi paskolinsime visus reikalin
gus instrumentus dėl įdėjimo tų reik
menų, jei jus norite dirbti tą darbą 
patys.

Veikite tuojau ir sutaupykite pinigų
Mes taipgi tukime didelį staką lentų ma- 
terijolo labai žemomis kainomis.
Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir 
vietos

M. LEVY COMPANY f
■ Kampas State ir 22nd St. Telefonas Calumet 0645-1692 J

t Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandą vakare. Nedėlioj iki 1 valandą i ’

■ Mes kalbame lietuviškai ■
J Atsineškite su savim Sį apslcelLirr^iį. kuomet ateisite čionai pirkti J j

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dienų į
ir 6:80 iki 9:80 vakaro I

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, III. J

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 Iki 7i8fl vakaro.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9‘vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

,DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyrišką 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 Drexel 2881

Telephone 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. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

»■■■ ■
... ■ 

r— —
DR. M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligą 
1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V-...  ' ' Į IJ

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.
............. ...... ... i
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai ir Chirurgas 

Specialistai Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką lijru 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street.

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nudiltomis 10—12 dieną,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Ave^ 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 I^afayett® 8S78

Dr. J. W. Beaudette
- . .. J
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Naujienos eina kasdien, iisklrian 
Mkmadienius. Leidžia Naujiena B'tn 
drovi, 1739 So. Halstad St, Chicago 
UI, — Telefonas: Rooaavelt 8f>?0

' Lenkų valdžia tolyn vis 
žiauriaus persekioja tauti
nes mažumas — žydus, uk
rainiečius, lietuvius ir k., ir 
nacionalistinė lenkų spauda 
karštai pritaria tam. “Gaze- 
toje Warszawskoje” vienas 
garsus lenkų rašytojas sa
ko: “Busimoji Lenkija, at
statyta ir stipri, panaikins 
tautinių mažumų privilegi
jas — privilegijas, kurias 
mums užkorė tas anglų 
niekšas” (t. y. Lloyd Geor-

$8.06
4.00
2.00

. 1.50
, .75

Bloga, kad ir pas lietuvių 
tautininkus reiškiasi tokia 
pat dvasia sulig tautinių 
mažumų, kaip pas lenkų 
“endekus”.

giu tarp lietuvių socialistų ir 
vokiečių socialistų nėra jokio 
skirtumo. r

Skirtumas yra kitame dalyke. 
Vokietijos katalikai sudailo 
mažumų, protestonai už juos 
yra galingesni; todėl pastarie
ji katalikus kai kada nuskriau
džia, ir socialistams tenka juos 
ginti. Taip buvo, pavyzdžiui 
garsiojo Bismarko laikais, kuo
met prieš katalikus buvo pra
dėtas vadinamasai “kultur- 
kamf” (“kultūros kova”): so
cialistai gynė katalikus ir griež
tai kovojo prieš tų Bismarko 
politikų. Pasitaiko, kad da ir 
šiandie protestoniškoji daugu
ma Vokietijoje nori nuskriausti 
katalikiškųjų mažumų, ir socia
listai, suprantama, tokiuose at
sitikimuose stoja už katalikus.

Visai kitokia yra katalikų pa-

tikėjimų
Prie- 

nu- 
žmo- 
kaip

iždo, į kurį

dėtis pas lietuvius, čia jie yra 
daugumoje, ir kitų 
žmonės jų neskriaudžia, 
šjngai, katalikai dažnai 
skriaudžia kitaip tikinčius 
nes (atsiminkite tiktai,
Lietuvoje kitusyk buvo užpuldi
nėjami “marijavitai”!), o dar 
dažniaus jie skriaudžia ateistus. 
Valstybė, sakysime, moka algas 
kunigams iš savo
deda mokesnius juk ne tiktai 
tikintieji žmonės, 
kintieji. Lietuviams socialis
tams tenka kovoti prieš tai, bet 
tai yra kova ne prieš tikėjimų, 
o tiktai prieš neteisingų tikin
čiųjų žmonių elgimųsi.

Lietuviai socialistai laikeisi 
to paties principo, kaip ir visų 
tautų socialistai — to, būtent, 
kad reikia kovok prieš skriaudų 
ir neteisybę.

bet ir neti-

prie jos 
kad eko- 
manoma 
sutartis,

Uisimottjimo kainai
Dhicagoje — paltui

Matams............... .....................
Pusai metų_ _—...........—
Trims minėsianti ------------
Dviem mėnesiam--------------
Vienam mineaiui —______

Dbicagojo per naiiotojusA
Viena kopija------------------ ——
Savaitei----------------------------- --
MBnasiui--------------------------— 75c

Suvienytose Valstijose, no Chlcagoje, 
paltui

Metams........................ ..........—— 17.00
Pusei metų ........... , 8.50
Trims mėnesiams------------------ L75
Dviem mėnesiam l-2 5 
Vienam mėnesiui .................... .

A * r
Lietuvon ir kitur užsieniuose: • 

(Atpiginta)
Metams ...........—..........——- 18-00
Pusei metų _________ 4 00
Trims mėnesiams __________ 2-00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga
>11 II f —

KOMUNIZMAS IR HUMBU- 
GAS.

Šis tas iš Pabaltes valsty
bių susitarimo.

Rašo L. šeimenis

Suomijos seimo rinkimuo
se komunistai prakišo 9 
vietas, iš kurių 7 teko soci
aldemokratams, o 2 buržua
zinėms partijoms. Pirm 
bolševikiško sukilimo, įvy
kusio Suomijoje šešeri me
tai atgal ir iššaukusio tenai 
pilietinį karą ir vokiečių ar
mijos (vedamos von der 
Goltz’o) intervenciją, Suo
mijos seime socialdemokra
tai jau turėjo daugiaus, 
kaip 100 atstovų, t. y. abso
liučią daugumą; tik senatą 
dar kontroliavo buržuazija. 
Jeigu ne tas nelaimingas su
kilimas (kurį daryt visai ne
buvo prasmės!), tai socialis
tai šiandie pilnai valdytų 
Suomiją.

pa
jai

da-

Priešpaskutinis Suomijos 
seimas buvo paleistas dėlto, 
kad socialdemokratai griež
tai pareikalavo paliuosuot 
komunistų atstovus, ku
riuos valdžia buvo sukišusi į 
kalėjimą: socialdemokratai 
pareiškė, kad jie nedalyvaus 
seime, kol jų reikalavimas 
nebus išpildytas . Bet kuo
met valdžia dėl šitos priežas
ties paleido seimą ir paskel
bė naujus rinkimus, tai ko- 
įpunistai, “atsidėkavoda- 
mi” socialdemokratams, vi
są savo agitaciją atkreipė — 
prieš juos! Buržuazinės 
partijos šaukė, kad social
demokratai esą “parsidavę” 
komunistams, o komunistai 
kaltino socialdemokratus, 
kad jie esą parsidavę” bur
žuazijai. Nežiūrint tos de
magogijos iš kairės ir iš de
šinės, socialdemokratai vis
gi turėjo daugiaus pasiseki
mo už visas partijas.

“Laisvė” sako, kad ir komu
nistų tarpe esu nemažai tokių, 
kurie piktinasi religinių ceremo
nijų pamėgdžiojimu, koks buvo 
padarytas nesenai New York e, 
kur 200 komunistų, “krikštijo” 
kūdikį ir kalbėjo “Tėve Musų” 
ir “Tikiu į Vienų Dievą”. Bet 
“Laisvė” mėgina nuraminti 
tuos savo draugus ir sako, kad 
.panagią ceremonija darę komu 
nistai ir Maskvoje ir pati 
“Pravdos” redakcija (tik 
mislykit, koks autoritetas!) 
pritarusi.

žinoma, jeigu Maskva kų
ro, tai tas turi būt šventa kiek
vienai komunistinei davatkai. 
Tur-but tiktai dėl viso ko “Lais
vė” paduoda da ir pateisinimų 
tai New Yorko komunistų apei
gai, sakydama:

“Bet juk tie ‘poteriai’ buvo 
tik pašiepimas tikrųjų religi
nių poterių ir išdėstymas ko
munistinės pasaulėžiūros ir 
pareiškimas • komunistinio 
sentimento.”
Labai puikus paaiškinimas! 

Komunistai, girdi, poterius kal
bėjo, viena, tam, kad pasityčio
jus iš tikinčiųjų žmonių, ant
ra — kad paskelbus savo įsiti
kinimus. Tie komunistų pote
riai, vadinasi, buvo kartu ir 
humbųgas ir rimta komunistinė 
propaganda.

“Krikšto” ceremonija, kuri 
buvo atlikta tam pačiam komu-' 
nistų susirinkime, buvo veikiau
sia taip pat iš vienos pusės 
humbugas, į kurį patys komu
nistai netiki, o iš antros pusės 
— nuoširdus jų pasaulėžiūros ir 
sentimento pareiškimas. Vienok 
tai pusiau-humbugiškai eere-' 
monijai komunistai atsinešė į 
salę ne šiaudų kulį, ne šunytį 
arba kačiukų, bet — kūdikį!

Kame gi ta(i P35 komunistus 
baigiasi humbugas ir kame pra
sideda nuoširdus įsitikinimai?

Pasibaigus pasaulio kauty
nėms Versalio sutartimi papū
tė atskirom tautom, ligi šiol 
priklausančiom kitoms valsty-j 
bėms, visai naujas, savystovu- 
mo vėjelis. Ir tautos, kuomet 
nors turėję savo valstybę, stvė
rėsi darbo atstatyti jų iš naujo 
ir įvesti kultūringųjų tarpan, 
kaipo atskiros tautos piliečių 
kolektyvų. Tokių budu pridygo 
nemažas skaičius didesnių ir 
mažesnių valstybėlių. Kų pridy
go, bet dar dygsta ir nemažai 
jų šiandie reikalauja nepriklau
somybės (kaikurios Az3ijo^ 
tautos), žodžiu, susidarė ap- 
inkybės didelio tautų valstybin

gumo ugdymo. Susitvėrė vals
tybės iš tautų turinčių kulturi- 
nius ir ekonominius pagrindus, 
susitvėrė ir vien bendro ūpo pa
gautos su silpna krašto kultūra 
ir visai nebodamos savo sun
kaus ekonominio pagrindo. Ne
kalbėdamas bendrai apie pašau
to valstybes panAgrinefciu šiuo 

tarpu Pabaltes valstybių kultū
ringumo ir ekonomingumo lai
psnius ir paliesiu tas išvadas, 
kurios eina iš minėtų pagrindų.

Kulturingumo laipsnius Pa
kaitės valstybėse nevisai žemai 
stovi. Būdamos Europos vidu
ryj greitai ir lengvai perima vi
sas mokslo išrastas naujoves ir 
taiko savo gyvenimai!, žinoma, 
tasai taikymas xir skiepijimas 
vairių žmonijos kultūros užka

riavimų savuose kraštuose ne- 
visuomet sekasi, nevisuomet 
irigyja žmonių sąmonėje bei 
užkariauja atatinkamas sau po
zicijas, bet visgi bent iš pavir
šiaus daro įtakos visam krašto 
gyvenimui artindama jį prie 
neabejotino kulturingumo. Ten
ka pažymėti, kad nevisose ir 
?abaltės valstybėse lygus kultu
ringumo laipsnis; jį išįvairino 
nevienodos istorijos bei padė
ties aplinkybės. Taip Latvija 
apšvietoje toliau 
jmaža analfabetų, 
versitetas,
negu musų Lietuva, tatai gali 
kiekvienas patvirtinti šiuos 
kraštus bent kiek žinantis. Bet 
tatai mums nesvarbu. Musų 
uždavinys išaiškinti ar užtekti
nai šios valstybės kultūringos, 
kad sugebėtų savo neprigųhny- 
bes išlaikyti. Kiek ankščiau 
minėjau, kad Pabaltijoja perim
dama Vakarų Europos kultūrų 
negaili būti visiškai necivilizuo
ta, barbarų šalis, bet priešingai 
daug' kultūringesnė už rytų Eu
ropos, o. juo labiu už Azijos 
kraštus. Apsišvietimo laipsnis 
nors buvęs žemas, bet pastaruo- 
; u laiku labai smarkiai augda- 
mg daro savo ir greitu laiku šių 
kraštų visi žmonės bus pilnai 
apsišvietę. Čia galima pažymė
ti, kad apšvietos plėtotei daug 
padėjo šių valstybių savaranku
mas. švietimo įstaigos nuolat 
didėja ir smarkiai naikina tam
sų, obskurantizmų su visomis jų 
dalimis. Toliau mokslo pajėgų 
šie kraštai ir užtektinai turi, o 
kuriems trūksta, tai sparčiai 
gaminasi siųsdami Europos Uni- 
versitetuosna ir lavindami sa
vuosiuose nesenai įkurtuose. Ir

Dar keletas specialinių prie
žasčių kenkia šiais laikais Pa^- 
baltijai ekonominiai stiprėti ir 
nuolat silpnina gyvenimo 
pusę užjeidžiant pozicijos sveti
mam kapitalui, kuris šiuose 
kraštuose ne visai pageidauti
nas, nes daro ekonominiai pri
klausomais nuo svetimšalių ir 
to mažosios valstybėlės ytin bi
josi.

Taigi ekonominis Pabaltes 
gyvenimas gana sunkus ir tatai 
žymiai atsiliepia į pačias valsty
bėlių nepriklausomybes. Reika
linga ieškoti išeitis iš gana sun
kios padėties.

Ta išeitis Pabaltes aukštųjų 
sferų numatomos ir stengiama
si kuogreičiausia eiti 
realizavimo. Būtent, 
nominiai sustiprėjus 
padaryti atatinkamas
o jei gei;ai sektųsi, tai net Pa
baltos Valstybių Sąjungų. Da
lykas labai pribrendęš ir nuo
lat įgauna daugiau ir daugiau 
savo šalininkų.

Valstybių galvos, įvairus di
plomatai nuolat kalba apie eko
nominę konferencijų Kaune, 
bet dėl kaikurių užsienio politi
kos priežasčių vis dar atidėlio
ja ir neįstengia sušaukti. Kon
ferencijoje numatoma svarbios 
sutartys, kurios gali perkeisti 
visų Pabaltes valstybių ūkį.

Diplomatams vis dar nesusi
kalbant daroma šiaip pastangų 
susiartinti, geliant aikštėn tau
tinį giminingumų, važinėjant 
Vienų pas kitus pavieniu bei 
įvairiom ekskursijom , ir t.t.

Taip anais metais Lietuvos 
mokytojai aplankė Latviją ir 
Estiją. Pereitais metais Latvių 
mokytojai viešėjo Kaune, gi 
musų kauniečiai tautininkai su 
kun. Tumu pryšakyje aplankė 
Latvijos dainų šventę Rygoje, 
šiais metais musų U-to “Varpo” 
org. studentai lankėsi Rygoj, o 
taip pat Latvijos U-to studentų 
choras per šimtų žmonių viešė
jo Kaune.

Pernai musų operos artistai 
koncertavo Pabaltijoje, šįmet 
Latvių Nacionalės Operos prem
jeras Kaktinš dalyvavo 
lygiai operose Khune. 
dramos artistai rengiasi 
gastroliuoti su lietuvių
niais veikalais ir t.t. ir t.t. Čia 
vis, taip sakant, “per diploma
tų” galvas einama prie susiarti
nimo, prie vienybės. Nes po 
kiekvienam vienų pas kitus ap
silankymui pasipyla spaudoje lyas sulaikytas.

keliose
Musų 

Rygon 
tauti-

SOCIALISTAI IR KATALIKAI

geresnėje 
kuri bent

nužengusi 
Senas Uni- 

Menas išsivystęs),

Ir kitose šalyse socialistų 
jėgos auga. Pietinėje Aus
tralijoje Darbo Partija pra
vedė į atstovų butą 26 atsto
vus iš 46, reiškia — jau turi 
absoliučią daugumą.

Šveicarijos kantone, St. 
Gallene, socialdemokratai 
laimėjo tris naujas vietas 
Didžiojoje Taryboje (sei
me) ir dabar turi 26 atsto
vus. Komunistai turėjo tik
tai vieną, bet paskutiniuose

Pas musų klerikalus įėjo į ma
dų rodyti, kokie geri ir prakil
nus esą kitų tąutų socialistai, 
ir kokie netikę ir nedori esą 
lietuviai socialistai.

Nesenai klerikalų laikraščiai 
statė lietuviams socialistams už 
pavyzdį Anglijos Darbo Parti
jų; dabar “Draugas” mėgina 
įrodyti, kad Wuertembergo so
cialistai esą “protingi”, nes jie 
katalikų bažnyčiai pripažįsta 

: laisvę, — kuomet lietuvių so
cialistai, girdi, bažnyčių nieki
na, tikėjimų griauja ir t.t.

Tegu “Draugas” nusiramina. 
Jeigu kuomet nors kiltų klausi
mas Lietuvoje, ar duoti laisvę 
katalikams, tai lietuviai socia
listai pirmutiniai stotų už juos 
prieš visus tuos, kurie norėtų 
Įcatalikų teises suvaržyti. Lie-1 
tuviai socialistai pripažįsta pil
nų teisę katalikams ir tikėt, ir 
organizuotis, ir melstis, ir užlai- 
kyt savo kunigus, šituo atžvil-

taip Latvija inteligentinių pa
jėgų perpildymų turi. Yra daug 
valsčių kuriuos raštininkai 
aukštųjų mokyklų baigę. Tas 
pats Estijoje ir Suomijoje; mat, 
šios valstybės gyvendamos po 
rusų valdžia turėjo savo kraš
tuose aukštąsias mokyklas. Vi
sai kas kita Lietuvoje. Dar čia 
inteligentijos, su specialinėmis 
aukštomis kvalifikacijomis 
trūksta. Bet ta stoka sparčiai 
šalinama veikiant Kauno Uni
versitetui ir siunčiant jaunimų 
užsienin pasimokyti. Bendrai 
imant tai Pabaltes valstybėms 
pilnai užtenka šviesuomenės, 
kad galima butų neprikalusomai 
gyventi. Visa kas kita yra su 
ekonominiu gyvenimu, čia kur 
kas sunkiau einasi ir nenuma
toma, kad gali, ateityje dalykai 
šiek tiek pagerėti.

i

žemės ūkis, kuriuo Pabaltes 
valstybės galėtų remtis yra dar 
neišsivystęs, labki atsilikęs nuo 
kitų kraštų ūkio ir, aišku, su 
pastaraisiais konkuruoti jokiu 
budu nesugeba. Daug dar mu
sų kraštų žemelė turės kultūrė
ti, ko1! nepasieks, vidutinio laips
nio ir neduos jus ekspluotato- 
riams pakenčiamos naudos.

i

Dar blogiau Pabalti j ai su že
mės gelmių turtais. Nė anglies, 
nė -rudų neturima ir visai pra
monei reikalingas kuras su ža
liąja medžiaga brangiai pirktis 
užsieniuose. Kiek 
padėtyje Suomija,
šiek tiek savųjų rudų turi, gi 
Estija, Latvija ir Lietuva ligi 
šių dienų beveik jokios iš žemės 
turtų naudos peturėjo.

Miškų, žuklystės ūkiai ir labai 
sunkioje padėtyje ir negali tu
rėti žymesnės įtakos į minėtų 
šalių ekonominį gyvenimų.

Bet jeigu taip prasta, kiek
vienas užklaus — kokiu stebuk
lu šios valstybėlės laikosi. At
sakysiu — ligi šiol turėjo be ga
lo patogias sųlygas savo egzis
tencijai. Tranzitas, Rusijos 
suirute davusi progos Pabaltes 
žemės aido produkcijų tinkam 
mom sųlygom eksportuoti, to
liau, politinės kombinacijos ir 
ne prieš Pabalti jų, o tai daug rei
kšmės turėjo. Visokios Santar
vės norėdamos turėti Pabalti jų 
tikra užtvara nuo plūdimo Eu
ropon bolševizmo visokiais bu
dais pastarųjų šelpė ir rėmė 
viešųjį gyvenimų.

Gi pastaruoju laiku pradeda 
gyvenimas visai kiton kryptin 
eiti. Rusija pripažinta de jure 
užmezga tiesigonius ryšius su 
didžioj om valstybėm, atgimsta 
betarpė prekyba ir gyvenimas 
darosi normalesniu visoje Eu
ropoje. O tatai mažosioms vals
tybėms ne į sveikatų. Rusijos 
žemės ūkis kyla ir pradeda rei
kšti žymios konkurencijos mu
sų javų prekybai. Betarpiai 
santykiai su pasauliu per savo 
uostus žymiai naikina Pabaltes 
tranzito pelno nuošimtį.

Taip pat nuolatinis pavojus 
kąru verčia Pabaltę laikyti ne
visai mažas kariuomenes, o tas 
skaudžiai atsiliepia ir taip jau 
silpnan biudžetan.

vienų kitiems dideli pripažink | 
mai ,gyrimai, gėrėjimosi ir t.t., 
neužmirštant pabrėžti lietuvių-1 
latvių broliškumų. į

Diplomatai irgi nesnaudžiu. I 
Patys ar tai Lietuvos premierų 
Galvanauskų siunčia Latvijon, 
Etsijon, ar tai' ekonominę ko
misijų su D-ru Karveliu ir doc. 
A. Rimka— Rygon, toliau p. 
Seya, buvusį konsulų Lietuvoje 
paskiria premjeru Latvijoje ir 
t.t. žodžiu, lyg ir nesąmonin
gai stengiamasi eiti susivieniji- 
man, nes visų pabaltiečių mato
ma, kad yra be galo sunku kiek
vienai valstybei atskirai išlai
kyti ekonominę nepriklausomy
bę, gi susijungus kur kas leng
viau galima butų atsispirti už
sienio kapitalui. Vieni turi dau
giau žemės ūkio produktų, kiti 
pramonę, prekybų labiau išvys
tę, gi treti dar ir žepiės turtų 
daugiau turi, visa tai be muito 
skirstantės lyg. vienoje valsty
bėje galima kur kas lengviau 
išvengti nuolatinių ekonominių 
bei finansinių kryžių.

Be to dar Rusijos spaudimas 
norinčios turėti išeitį jūron per 
Baltijos “langus”, nes tokiai 

didžiulei valstybei toli gražu 
Petrognado su gana nepatogiu 
uostu neužtenka, daug lengviau 
susijungus galima butų sulaiky
ti.

Gi baimės pavergimo viena 
kitos kultūriniai, tautinės asi
miliacijos negali būti, nes kultū
ra šiuose kraštuose. maž daug 
vienodo laipsnio ir lygios savo 
didumu. Visai kas kita butų 
jungiantės su tokia Lenkija ar 
Rusija. Šios gana didelės vals
tybės tuoj ištarpintų savyje 
mažutes tauteles nepaliekant jų 
tautinės kultūros nė žymių.

Tai tiek bendrų pastabų apie 
Pabaltes valstybių susiartini
mų. Sunku dabar pasakyti, ko
kias formas priims toji susiarti
nimo eiga ateityj, bet kad-ji yra 
kad ji žengia pirmyn ir užka
riauja vis daugiau domės bei 
pasekėjų visai neabejotina ir? 
kiekvienam, kuris bent šiek tiek 
seka politikos variantus tatai 
puikiai suprantama.

Vaikas vijosi bolę — perva
žiuotas.

Steponas Hyoner, 1248 North 
Wood Str., 12 metų amžiaus, vi
josi bolę ir liko pervažiuotas 
automobiliu. Gal būt mirs. Veži-

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

Mes manome, kad mes pakankamai darodeme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodS jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panele Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jum's patarnauti.

The Stotie Yards Javings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

M MOTERIMS IR MERGINOMS!
3)1 Gal jus turit,Geltonus plaukus! O gal jus plaukai yra juodi! 
M//Ar Kafttaniniai Rudi, ur Auksines parvod; Rausvi plaukai ar Visifi- 
’JJjf kai Raudoni I Vienok nežiūrint, kokios s]>alvos jie nębutų. neleisk 
// pleiskanoms sunaikipti jų gražumo 1
* Ruffleg atliks tat, jei jus tik laiks nuo laiko juos naudosite. 

Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebetlčviit supintus i kanj, ar su
suktus i mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikirpo, vienok jus nega-; 
lite dalcisti, kad nežvarios, ižkrikO pleiskanos sugėdytu jūsų išvaiz
dų ! Jums nereikOs kentoti nesmagumo tlelei nicžCjimo it beailupimo 
galvos odoi, jei naudosite JRufflįt.

, NetikCkit musų žodžiui. Nusipirkit 65c. bonltų ir pačios per
sitikrinkite, kad /?uffZ«4..ira mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu . plakų .tonikų, kokj tik kada esate naudoję I Galima 
gauti aptiekųse.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.

Šviesų ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant iimokljimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

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

i NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. fc

I. L FABIONAS CO.

809 W. 351h St., Chicago
Tėl. Bo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. v

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
2. irbom StM Room 111-11127 N. Dearborn St.
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted St.
Tel.: Boalevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SL arti Laavitt 8t 
Telephonaa. Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pltnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Vada visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Sukant arba parduodant Lotus.

amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis iilygomia.

Tel. Dearborn .9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofizas rtdurni 
Roo«. 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Wa8hinglon St.

Cor. Waahington & Clarh

Narni T«l.i Jlyde Park 3891 j

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3M1 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
—■ i i

S. XV. BANES, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust Buitding 
79 VVMt Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Kcz. 3203 So. Halsted St, 

Yfirds 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
■■—■■II Iim ■ I I H............  r

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuva Advokatas 

* Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.; Pullman 6877.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas *
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cięero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room BIS 
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. HnMed St., Chicago.
Tel. Yards 4631

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone; Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Plumtngo ir Aplildymo {rengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bu? 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
8228 W. 38-th St., Chicago, Iii.



S • -t ?

Trečiadienis, Bal. 23, 1924
šką “džiu-džitsu“, kas reiškia I 
pirštų laužymą, smaugimą, pa-

1 raližavimą skaudamų vietų ir 
badymą nykščiu į pašonę,

“Džiu-džitsu”, žinoma, bus 
nevalia vartoti. Bet japonas ne
išsilaiko ir moka baksterėti į 
pašonę kada niekas nemato. Ka
da jis ritosi su Gardinį tai taip 

Ibaksterėjo, kad tas antsyk nete
ko kvapo.

Ar atsilaikys musų Požėla 
prieš šitą baisų ristiką iš Japo
nijos?
“Ųrapiežnas Dzūkas” galanda 

nagus ant Meyerio.
Kitą syk Juozus Bancevičius 

vadindavosi Jaunuoju Zbyszko 
(Young Zbyszko) ir' rengėsi už
imti senio Zbyszkos vietą, kada 
jis pasens. Ale Bancevičiūs visą 
laiką nepakilo savo svoryje iki 
senio Zbyszkos svorio. Antra jis 
nebenorėjo vytis paskui lėnką, 
bet pasiliko dzuku — kitų pra
mintas “Drapiežnu Dzuku”. 
Kaipo drapiežnas dzūkas jis 
tat ir rengiasi parodyti lenkų 
mylimam čampionui Jonui Me- 
yeriui, ką galįs. Jis tikrai ga
landa ant Meyerio nagus, ir jų 
susirėmimas bus didelio žingei
dumo kaip lenkams taip ir lietu
viams. Ypač, kad po rištynjų su 
Bancevičium Meyeris yra pasi
rišęs pulti ir ant didžiausio lie
tuvių ristiko Karolio Požėlos. .

Meyerio ir Bancevičiaus ris- 
tynės įvyks neužilgo. Meyeris 
su Bancevičiu dar nesusitaiko, 
kas bus jų “referee”. Meyeris Į 
nori savo žmogų pastatyti, bet 
Bancevičius nesutinka. Tas jų 
ginčas turės būti išrištas pirmai 
negu promoteriai sutiks paskel
bti dieną ir vietą. II

NAUJIENOS, Chicago, Ui

Mies®s
Zli)S

Kg Reporteris Pupa

Pullman darbininky strei
kas tęsiasi

Prasidėjęs streikas Pullmano 
kaVšapio darbininkų dar neke
tina greit pasibaigti. Streikie- 
riai laikosi gerai ir pasitiki, kad 
streikas bus laimėtas.

Streikuoja rivecėriai ir fite- 
riai iš taip vadinamo “Steel- 
shopio” Streikuoja veik visi. 
Tarp streikierių randasi ir lie
tuvių. Streikieriai laiko savo 
susirinkimus kasdien, Strlimilo 
svetainėje. Jie turi išsirinkę ko
mitetą, kuris veda derybas su 
kompanija ir kasdien raportuo
ja streikieriams apie pasekmes. 
Streikieriai atydžiai pikietuoja 
šapas ir sako, kad skebų nedaug 
esama.

Jei streikas ilgai tęsis pri
truks darbo ir kiti darbininkai, 
kaip tai nubaigeriai, trimeriai, 
malioriai ir visi kiti. Kol kas,kol 
dar buvo padaryta nemažai sun
kiojo darbo vagonams, tai pas
tarieji dar dirba, bet jau greitai 
pabaigs ir turės užšvęsti.

Priežastis streiko yra perdi- 
delis numušimas mokesnių.

kada 
labai 
žinių

Lekantis plėšikas palė
kė su kulkomis.

Taip vadinamas, 
lakiojantis plėšikas, 
serve, ties Central 
Avė. pasekmingai apiplėšęs vie
ną žmogų ant $150 deimantinės 
špilkos ir $40 vertės laikrodė
lio, per klaidą užklupo policistą, 
George Hunt. Jis nepasidavė ir 
ėmė piškinti iš revolverio, taip 
kad banditas palėkė su kulko
mis ir bėgdamas net sermėgą 
turėjęs numesti. Sermėgos nu
garoje rasta dvi skylės, per ku
rias, manoma perlindo policis- 
to-kulkos. • ’V*'-- •»

pažemiais 
forest pre- 

ir Larsen

Požėla laikykis!
• žmonės kalba, gam Požėla 

sutinka ristis su tokiais, rūs
taus budo vyrais, kaip italai. 
Jie yra žinomi, gaipo žiauriau
sieji žmonės, kurie be peilio nie- 
gur neapsieina.

Kai kurie džiaugiasi, sako: 
‘musų Požėla juos pamokins ir 
pataisys.”

Apiplėšė moterį bei
nant iš svečią

P-nia Ana Lesch, savininkė
beauty shop, 3301 Roosevelt
road, anksti sekmadienio ryte 
ėjo namo iš svečių ir liko užklu
pta dviejų stiprių banditų, jos 
biznio prieaugėje ir neteko $150 
pinigais ir $2,650 vertės bran
genybių : deimantinius žiedus, 

' levelier ir kitus.

žmogus užmuštas traukinio.

Frank Mencik, 50 metų, 4321 
W. 47 Str. liko ant vietos užmu
štas C. B. and Q. traukinio ties 
stotimi, Brookfjeld, III.

Ar Požėla atsilaikys šian 
dien prieš japony 

čampiony
Kokios bus šios dienos risty- 

nių pasekmės — tas klausimas 
labiausia rupi visiems lietu
viams sporto mylėtojams, kurie 
su dideliu žingeidumu sekė ste
bėtiną Karolio Požėlos karjerą. 
Chicagoje paskutiniais keliais 
mėnesiais.

Ar neperdidelį kąsnį Požėla 
šį sykį apžiojo, apsiimdamas 
ristis su tuo pasibaisėtinu Japo
nijos čampionu Taro Mayaki, — 
taip svarsto an£lų laikraščiai ir 
taip prisibijo daugelis Požėlos 
mylėtojų. K. Požėla yra dide
lis sportsmenas ir kada jį šau
kia persiimti koks kitas didelis 
sportsmenas tai jis tuoj apsi
ima, kartais visai nepasvars- 
tęs, kad tas kitas yra visai ne 
jo svarumo, o daug sunkesnis 
ristikas. Taip ir dabar jis ant 
greitųjų apsiėmė persiimti su 
japonų didžiausiu drutuoliu.

O reikia žinoti, kad Taro My- 
aki ne tik ritasi smarkiai, bet 
neužmiršta vartoti savo japoni-

—Boulevard one three one o? 
—-Yes.
—Ponia Gugienė? v
—Taip. .
—Reporteris Pupa kalba.
—A-a, labą dieną!
—Laba diena, poniute!
—Norėčiau paklausti

Tamsta išvažiuoji? Mes 
susiinteresavę laukiame
apie tamstą ir nieko nežinome.

—Išvažiuoju subatoj. Buvau 
nusitarusi važiuoti pėtnyčioj, 
bet, matot, čia draugai mane su
laikė, išleistuves rengia, ar ką 
ten...

—Tai iš čia, sakote subatoj, 
tiesiai New Yorkan?

—Taip. Tiesiai New Yorkan, 
p iš ten dar pas tėvus nuvyksiu.

—Tai kada ir kokiu laivu iš
plauksi ?

—Gegužio 3 d., laivu Levia- 
than.

—Gaila... O kada sugryšit?
! .—Iš Lietuvos?!

—Taip.
—Matot, sunku pasakyt, tas 

priklausys nuo aplinkybių: ga
liu išbūti ilgiau, o galiu ir grei
čiau sugrįžti — iki rudens vis 
išbusiu.

, —Ką manote veikti Lietuvo
je, Gal į operą?...

—Ne, ne! nieko negalima pa
sakyt! Tuo tarpu aš nieko ne
manau ką tenai veiksliu: pasi
žiūrėsiu, pamatysiu, patirinė- 
siu...

—Tik musų nepamiršk, 
niute! — pasakė Reporteris 
pa ir atsisveikino.

stovui Generalęje Unijos Tary
boje. Sako, kitos tautos turi net 
po kelis, tai kodėl neturėt ir 
lietuviams? šiame klausime dau 
giausia kalbėjo C. Kairis už, o 
St. Strazdas . prieš. Strazdas, 
girdi, nenorįs būt “džiabų gau
dytoju” ir todėl, kaipo susipra
tęs darbininkas balsuosiąs 
prieš! įnešimas visgi tapo pri
imtas. ,

Konvencijos delegatams nu
tarta duot po du šimtus dolerių.

Biznio agentas, P. Čepas pra
neša, kad šapose, prie specia 
orderių darbas pagerėjęs; bet 
rūbų siuvimo industrijoje esą 
apie dešimtis tūkstančių bedar
bių.

Visi unijistai lankykitės į lo- 
kalo susirinkimus 
kas

ir žinokite 
dedasi jūsų organizacijoje!

—Rubsiuvys.

Brighton Park

po-
Pu-

Rubsiuvip Unijos 269 sky 
riaus susirinkimas

Balandžio 11 d., Unijos svet., 
1564 North Robey gat., įvyko 
Rubsiuvių unijos, Liet. Sky
riaus 269 susirinkimas. Man nu
ėjus apie pusę po septynių, sve
tainėje buvo. dąr? mažas būrelis, 

Dabar jau artinasi musų Ka-p^ vėliaus pradėjo rinktis dau- 
rolio didelis pavojus. Nors jį ĮS^aųs unijistų ir unijisčių. Vieni 
“Tribūnas” vądina Lietuvių fa-pPietėsi po dešinei apie skobnį, 
voritu, bet balandžio 23 d., kur_sedi visa skyriaus vyriau- 
First Regiment sv. jis turėsiąs 1^^’ 0 kairiai. Vieni 
nemalonų “kostumerį.” Jo prie-paekėjįjįsi juokavo; o kiti dai- 
šas yra inportuotas iš Japoni- rčsi ir ^ejo: nedrąsus nusimi- 
jos. Bus baikų, bet bus ir aša- n^’ kaiP ne draugų tarpe.
rų, kai kam, kai susikibs su APie aštuntą valandą pirmi- 
Japonijos čampionu. Taro Ma- ninkas atidarė susirinkimą; o 
vaki. Bus riksmo: “Karoli, Jai J sekretorius perskaitė tarimus iš 
Rykis!” Nepasiduok! Už gal-pkynaus ir Pildomosios tarybos 
vos!” _ Reporteris, susirinkimų. Visi buvo ‘ priimti.

Toliaus sekė skaitymas laiškų 
ir kitokių dalykų. Raštininkas 
pridavė net šešias rezoliucijas, 
patiektas busiamajai Rubsiuvių 
konvencijai, kurių parašymas 
kainavęs $4.

Rezoliucijos buvo šitokiais 
reikalais: l,x40 valandų darbo 

[savaitė; 2. Darbo kiekybės nor- 
I malumas; 3. Reikalavimas,

Chicagos moksleivių susi- kad lokalams butų daleista rin- 
rinkimas. I kti “Darbo“ redaktorių (mat

 dabartinis “Darbo“ redaktorius 
Šiandie vakare Meldažio svet. komunistams nepatinka: jis ne- 

2244 W. 23 PI. įvyksta LMS A. garbina rusiško “rojaus“ nė 
Valparaisos moksleivių 1 kp. Fosterio, o tarnauja tik uni- 
koncertasršokiai. Programą ža- jai); 4. Paraginti Valdžią pri- 
da išpildyti geri artistai, patys pažinti Rusijos Valdžią — ir 
moksleiviai ir Valparaisos ang-|dar pora kitų. Visos buvo pTiim- 
lai muzikai bei dainininkai.

Koncertas rengiamas tikslu 
susipažinti su chicagiečiais ir 
parėmimui Liet. Moksl. Litera
tūros Draugijos knygyno, z 

♦ 
♦ ♦

Bal. 19 d. Raymond Chapely 
LMSA. 2 kp. įvyko susirinki
mas. Narių šįkart atsilankė 
mažai, nes nevisi žinojo kad 
susirinkimas turėjo įvykti.

Svarbių nutarimų nebuvo pa
daryta. Tik nutarta, kad norin
tiems prisirašyti prie mokslei
vių organizacijos moksleiviams 
suteikti sekančią progą: kurie 
bėgiu dviejų savaičių išpildys 
aplikacijas, tai galės veltui da
lyvauti draugiškam moksleivių 
2 kp. pasilinksminimo vakarėlį, 
kuris įvyks už poros savaičių. 

Šokių komisija raportavo, 
kad raportas dar nėra galuti
nas, bet jau žinoma, kad nuo 
vakaro pelno lieka virš 50 dol.

Lietuvių Rateliuose
Valparaiso moksleiviu

koncertas

tos.
Tolaus sekė raportai. Viena 

komisija pranešė, kad bus su
rengtos diskusijos, kuriose da
lyvaus Dr. A. Montvidas ir ko
munistų laikraščio redaktoriai.

Išrinkta du delegatai į Unijos 
konvenciją, kuri bus gegužės 
12 d. Philadelphia, Pa. Abu ko
munistai.

To tam buvo raportai iš Jung
tinės Tarybos delegato susirin
kimų. Raportuoja Jakštas, kad 
Taryba nutarusi paaukot $500. 
lenkų laikraščiui, “Dzienik Lu- 
dowy”, nes tas laikraštis esąs 
blogam finansiniam stovyje, 
žydų tėvynės, Palestinos reika
lams, paaukota $200. Kriaučių 
namo fonde pinigų esą sudėta 
§eptyni šimtai tūkstančių 
(700,000) dolerių ir neužilgo 
pradėsią statyti namą.

Buvo duotas įnešimas, kad 
šio lokalo delegatai konvencijo-

Koresp. Je reikalautų vietos lietuvių at-

Mokinio išdirbiniu 
paroda

VALPARAISIECIŲ 
KONCERTAS 
CHICAGOJE

Dr. Karalius su lietuvišku kak
laraiščiu.

— Rengia —

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

' Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Te. Boulevard 7679

Vėl noujas dalykas pasireiš
kė tarpe jaunimo. Praeitą šeš
tadienį M- Meldažio svetainėj 
buvo perstatytas 2-jų veiksmų 
farsas “Eksproprijatorius,” ku
ris pavyko gerai. Ložė “L. Me
no Grupė” po vadovyste p. Sin
kaus. Mėgėjai savo užduotis 
atliko labai gerai.

To dar musų vaikams nepa
kako. Jie atvelyky rengiasi sta
tyti “Lažybos”. Be to, ta pati 
“L. Meno Grupe” dar yra kvie
čiama pakartoti “Eksproprija
torius”, kad pamatytų visi, ku
rie dar nematė.

“L. Meno Grupė” 
daugiau simpatijos 
daugiau pakvietimų,
kolonija susilauks gero teatro, 
būtent: “Kas bailys” ir “Uošve 
į namus, tylos nebus.” Tai vai
dins L. M. G. gegužės 4 d% Dar 
kitas dalykas: “L. Meno Grupė” 
proponuoja gražų veikalą dėl 
lietuvių moksleivių draugijos. 
L. Meno Grupė yra pasirengus 
moksleiviams pasitarnauti. Be
je, atvelyky turėsimo paskutinį 
perstatymą užbaigiant žiemos 
sezonų. Perstatymas įvyks Mc- 
Kinley Park svet. Visi dailų 
programą mylinti turėtų nepa
miršti atsilankyti.

—Pagirenas.

Pamačiau Dr. Karalių ir nusi
stebėjau: pasirišęs kaklą su 
tokiu keistu ir nepaprastu kak
laraiščiu !

—Kur gavai? griebdamas už 
galo be jokių ceremonijų, suri
kau.

—Pirkau iš Marijampolės
mokinių parodos.

—Juk parodos dar nėra!
—Bus. Pradėsime ketvirtia^ 

dieny, žinai, Raymond Chapely 
ir tęsis per keletą dienų. Matot 
pas mane tie daiktai prisiųsti 
tai aš pirmutinis nusipirkau.

—Ar aš galėčiau juos pama
tyt dabar?

—Tuo tarpu ne, ąle ateik, ka
da busiu ofise — parodysiu. O 
laike parodos galėsi žiūrėti kiek 
tik norėsi.

—Gerai, sakau, pažiūrėsiu, — 
ir nuėjova katras sau.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Lietuvių Moksleivių 
Sus. Am.

SEREDOJ,
Balandžio-April 23, 

1924 m.
MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23 Place,
Pradžia 7:30 vakare.

Chicagiečiai pirmu kart tu
rės progos išgirsti Valparaiso 
Universiteto artistų-solistų: 
p-lę Krasauskaitę kontr-alto, 
Prof. A. P. Lesinskis duos kor
neto solo. W. C. Walkinas bari
tonas. H. Folgeris skambins 
pianu solo. Ignas Perminąs ir 
kiti.

Vėliau seks šokis. Grieš Orio- r
lės orchestrą iš Valparaiso Uni
versiteto po vadovyste prof. A. 
R. Lesinskio. Tikietas 75c. ant 
šokio tiktai 50c.

Kviečia visus Komitetas.

DR. VA1TUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins aidų įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą aklų karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikinvuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki f p. p. i 
1545 West 47th St. >

Phone Bcnlevard 7589

įgyja vis 
ir gauna 
Auroros

Pirkit Jūsų
FORDĄ

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skaudą, galvą ?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yrą uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?

jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
yra balta dėmė ant vokų ? 
turit kataraktą?
turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos. kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos* j uo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėboj nepriimami ligonių

Ar

Ar
Ar

Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

FRAhK BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

JUOZEFA PETKIENĖ

3 vai. ryto, balandžio 21, 1924 
m. persiskyrė su šiuomi pasau
liu. Gimus Chicagoj, pragyve
nus 22 metu ir 9 mėnesius. Pa
siliko nubudime Vyras Stanis
lovas, duktė Aleksandra 21 mė
nesio amžiaus motina Juozefa, 
Martinkienė ,sesuo. Ona po vy
ru Viskantienė. 3 broliai, Ste
ponas, Kazimieras ir Stanislo
vas Martinkai.

Laidotuvės atsibus ketverge, 
balandžio 24 d.. 1924 m., 8:80 
vai. ryto iš namų 4623 So. Pau
liną St į Šv. Kryžiaus Bažnyčią, 
o po pamaldų į Šv. Kazimiero 
Kapines.

Visus gimines ir pažystamus 
meldžiame atiduoti paskutinį 
patarnavimą neužmiršdamas A. 
A. Juzefai.

Nubudę
Stanislovas Petkus, duktė 
Aleksandra ir artimiausi 
gimines.

2501 So. Kedzie Avė. 
Lawndale 4113

COME PUT OFTHE BEATEN PATH ;

, CHICAGOS LIETUVIAI
Dabar yra Apriliaus didžiausiai numušta kaina ant rakandų ir karpe- 
tų — Victrolų — Pianų ir L t. ant lengvų išmokėjimų, be jokio ėxtra 
iškaščio. Atvažiuokite, pasišaukite! lietuvišką pardavėją, o busite 
kuogeriausiai užganėdinti. No. 5, Jonas Lukošius.

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.

Daugybė žmonių yra varginami 
nao 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.

£7.

■RHsuniraanBBnK

P. S. Laidotuvėse patarnau
ja I. J. Zolp, tel. Boulevard 5203

LABAI GRAŽUS 3 ŠMOTŲ PRIEŠAKINIO 
KAMBARIO SETAS

DEL VYRU TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

Visi, kenčianti nuo chroniškų įr 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 yra žino
mas medicinoje.

MOTIEJUS ARCIMAS
Mirė balandžio 22, 1924, 2 vai. 
ryto. Buvo vedęs, turėjo am
žiaus 41 metų. Paliko moterį 
Stanislavą, sūnų Boleslovą, dvi
dukteris Stanislavą ir Eleną ir 
brolį Benediktą, o taipgi 2 se
seris Lietuvoj Prancišką ir Ko
tryną. Iš Lietuvos paėjo, Kau
no rėd., Telšių pavieto, Varnių 
parapijos, Kensų kaimo. , Lai- . 
dotUvės bus pėtnyčioj, balan
džio 25, 2 vai. po pietų į Tau
tiškas kapines iš nomų 1328 S. 
49 Avė., Cicero. III. Giminės, 
pažystami ir draugai malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę
Moteris Stanislava Arci- 
miene-Šaltaitč, sūnūs, duk
terys ir brolis.

Specialis pasiūlymas geriausis parloro setas Chica
goje — štai pilnos mieros — Queen Anne mahogany 
užbaigimo frėmai — ant springsų sėdynės ir užpa
kalis — liuosos paduškaitės. Apsiūtas su geros rų- 
šies išmargintu šilku. Setas kuris suteiks jūsų na
mams neapkainuotų vertę,

3 šmotai — Davenport, krėslai ir wing krėslas
$169.50

Lengvais išmokėjimais, jei norite

ROYAL WILTON KARPETAI
Augštos Rųšies Jacųuard su turtingu briliantiniu 
žvilgsniu kuris nuolat bus. Gražių orientalių ir chi- 
niškų išmarginimų ir spalvų $61.75

Lengvais išmokėjimais

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
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. Wasarmano ban- 
dymai jušų kraujo, ar mikroskopinis egzami- 
navimaa jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
niosas nuo ligos, ar ne. Peraitikrinkit 1 Gyvan- 

tfs yrą perdaug; brangi, kad rizikuoti. Naujas 
ff1?! ,pe.rkeifiia praktiką medi-
cinoje ligos ligAiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda litam mftksliškam gydyro^ 
metodui. AS naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, balt, 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ulsi- 
senCjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganedintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo- 
jau dėl dyka apfiurėjimo ir slapto egzaminą, 
vimo.

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

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manimi. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmia 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 rytą lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1. •

DR. H. G. MARTIN -1
337 W. Madison St.

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

i
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Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pūsi.)

Tautiška parapija gy 
vuoja gerai

Naujienose tilpusi svečio kores
pondencija yra neteisinga ir 
su tikslu įkąsti.

parapija 
kas 

ir prakilnus nestovi ant 
Jos tikslas yra ne apgau- 
žmones, bet 
patarnavimą

kad teikti 
koks yra 
didžiumai 
bažnyčios

aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite į Nau
jienų ofisą, o mes pagelbėsi- 
me tai atlikti. Kurie turite ko
kius nors pasportus atsineški
te kad galėtumėm laiku gauti 
reikalingas vizas. Užsisakykite 
kambarius iš anksto, nes dar 
galima pasirinkti geresnius ir 
susitaikyti viename kambaryje 
su pažystamais. Kurie nesate 
Amerikos piliečiai paprašykite 
darbdavio paliudymo apie savo 
uždarbį, už 1921, 1922, 1923 ir 
1924 metus ir balandžio 30 d. 
pribukite į Naujienų ofisą, ar
ba į pašto namą ant 5-to aukš
to, ten musų atstovas pagelbės 
išgauti Clearance nuo income 
taksų.

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

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos įvyks trečiadieny balandžio 
23 dieną, 7:30 vai. vakare Mark 
White Sųuare (Engine Roome). Vi
si nariai bukite laiku ir n j uju atsi
veskite. Valdyba.

REIKIA AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
MOTERŲ

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Apolinaro Raz- 

maus 27 metų amžiaus, gražios {žiū
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 Rozmus, 252 
W. lllth Place, Chicago, III.

REIKIA merginų prie siu 
mo matrasų viršų, turi tUi 
patyrimą prie spėka varo] 
mašinų. Darbas nuo štukių, 
į savaitę garantuojama.

A. Brandwein & Co.
t 2343 S. State St.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKIA moterų sortav 

regsų. Nuolat darbas, gera 
kestis. Atsišaukite

MILLER & COHEN 
1416 Blue Island Avė.

Su visais reikalais kreipki
tės į Naujienas, 1739 So. Hals
ted Street.

PRIIMSIME partnerį į savo 
pramonę, kuri neša gražų pel
ną. Reikia kad žmogus turėtų 
supratimą apie didesnį biznį ir 
galėtų įnešti bent vieną tūks
tantį dolerių pinigų. Dirbti ga
li pradėti tuojaus arba kaip 
susitarsim. Kreipkitės laišku 
A. J. Vitkus, 3827 Fir St., In
diana Harbor, Ind. >

REIKIA jaunos merginos 
so darbininkės.

Atsišaukite
1647 W. 47 St.

REIKIA moterų sortav 
popierių atkarpų. Gera mc 
tis.

Aetna Waste Paper Co
902 So. Morgan St.

veikėjus,

finansinį

Atdaras nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakare. Nedeliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1-mai vai. po 
pietų.

Tūli žmonės ar tai iš prigimi
mo, ar tai iš papratimo turi no
rą užsikabinėt ir šmeižti visai 
nekaltus ir niekam blogo neda
rančius žmones.

Lietuvių Tautiška
yra įstaiga, kuri niekam, 
geras 
kelio, 
dinėti 
jiems
reikalingas ir didelei 
būtinas. Del šios 
nenukenčia nė mokslas, nė kul
tūra, nė politiškos organizacijos 
o turi naudą. Tai kam tada ją 
šmeižti ir niekinti jos 
dagi per tokį rimtą 
kaip Naujienos?

Nei apie parapijos
stovį, nei apie pasakytus miš
parus nebuvo ir nėra taip, kaip 
tas žmogus rašo.

Kas buk mišparų, tai mato
mai, tas korespondentas (kas 
jis nebūtų) pats buvo girtam 
stovyje, kad ten girtybę paste
bėjo! žodžiu tai buvo noras 
apšmeižti ar pykčio išlieti.

—Parapijonas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

šį vakarą įvyksta tie vi
sų laukiami SLA. 208 
kp. nepaprastasti šokiai

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 

'uoj&u Jei dar nesi prisirašęs. Užda
ras kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St.

JIEŠKA.U partnerio photog- 
raphysto. Norintis eiti į photo 
studio biznį kreipkitės laišku 
arba ypatiškai.

J. Rūkas
1423 — 48 Ct., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJU 
įlinko 
tuojau

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Tel.

gero 
ant farinos; a t 
668 W. 18th St. 
J. F. Radžius

Canal 6174

Šį vakarą punktualiai kaip 
9 vai. vakare South side Maso
nic Temple svetainę, 6400 So. 
Green St. pasigirs žinomo’ Jono 
Byansko orkestrą balsai ir pra
sidės visų laukiami, nepaprasti 
pavasario šokiai.

Šokiai tai tiek to, bet aš noriu 
pranešti musų kavalieriams ką 
jie ištiesų gali tikėtis tame va
kare. Mat komisijos narės pa
siskirstė darbus sulig savo ga- 
buvų: ponios Markienė ir šuo- 
lienė parodys mums kaip šokti 
Amerikos paskučiausio styliaus 
šokį “Running will lošt cont-
rol” gi ponios Zimantienė ir
Mickiavičienė, romantiškus val
elis taippat, jos ketina su savo 
prisiegomis tik po vieną mizer-1 
na šokį šokti, o visą laiką pa- 
švęs prižiūrėjimui svečių, kad 
visiems butų parūpinta po 'šo
kėją arba šokiką. Jos neketina 
po mylimąją surasti, tą reikės 
(kam da reikia) pasirūpint pa-1 
tiems, bet prie gražių šokių 
geros muzikos nieks
šokantiems pakalbint kits kitą 
su meilės poetiškais 
Taigi rengkitės visi, o nesigailė
site! — Aš busiu.

NAUJ1ENŲ SPULKOS

Metinis direktorių susirinkimas 
įvyks trečiadienio 8 vai. vakare, 
“Naujineų” kambariuose. Visi direk
toriai yra kviečiami dalyvauti.

Sekretorius.

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St..

Tel. Yards 7282.

at-

ir 
nedraus

žodeliais.

Širdinga padėka 
Naujienoms

širdin- 
už ge-

D. L. K. Vytauto Le.šb. Gvardi
jos susirinkimas iš priežasties Ve
lykų šventės yra perkeliamas į ba
landžio 27 d. Visi nariai prašomi 
įsidėmėti ir skaitlingai į tą susi
rinkimą atsilankyti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks trečia
dieny, balandžio 23, 1924, Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St., pradžia 
7:30 vai. vakare.

Visi komiteto nariai bukite šiam-e 
susirinkime, nes turime apkalbėti 
Pirmos Gegužės Apvaikščiojimą.

A. Vilis,
LSS. VIII Rajono Sekr.

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

gulėti ant toliaus, turite užsimokė
ti mokesčius nuo balandžio 1 d., 
1923 iki spalio 1 d., 1924. Mokes
čiai bus priimami iki 30 d. birže
lio.

balandžio 1 d.

—L. U. N. Kliubo Valdyba

S. L. A. 208 Moterų kuopa rengia 
gražų pavasario šokį, kuris įvyks se
redoj, balandžio 23 d., punktualiai 
kaip 9 vai. Grieš J. Byansko orkes
trą. Vieta — South Side Masonic 
Temple, prie 6400 S. Green St.

— Komitetas.

REIKIA patyrusių kalvių fi 
nišerių, vyrų prie commercia 
bodies. Nuolat darbas ir gert 
mokestis.

Kastory Motor Rody Co.
La Grange, III.

REIKALINGAS bučeris, pa 
tyręs savo darbe.

Kreipkitės
634 W. 35th St.

Aš žemiau pasirašęs, 
gai dėkoju Naujienoms 
rą patarnavimą, suteiktą reika
le atsikvietimo iš Lietuvos mu
sų giminių. Tuo Naujienų pa
tarnavimu, mes pilnai esame už
ganėdinti ir visuomet patarsime 
ir kitiems su tokiais reikalais 
kreiptis į Naujienas.

— Alex Jundul.

S'. L. A. 2 Apskričio kuopų delega
tų suvažiavimas įvyks balandžio 27 
d., 1924 m., Mildos svet., po num. 
3142 So. Halsted St., Chicago, III. 
Visos apielinkės S. L. A. kuopos, nors 
kurios dar ir nepriklausė Apskričiui, 
yra kviečiamos dalyvauti minėtame 
suvažiavime. Visi kuopų delegatai 
esate prašomi nevėluoti, nes suvažia
vimas prasidės lygiai 12 vai. dieną.

P. J. Petronis. SLA. 2 Ap. Sekr.

Jaunuolių Orkestro nariai visi bu
kite ant repeticijos seredoj, Baland- 
žio-April 23, nes turime grajyt 24 ir 
25, Metinėj Demonstracijoj Moterų 
Gimnazijos, Mark White Sij salėj.

Taipgi bus išduoti įžangos tikietai 
dėl jaunuoliu tėvų bei jų, draugų.

— Rašt. Eugenij Grušaitė.

LAIDOS PATAISYMAS.

Reporterio apraš.vme 
gaičio paskaitos apie 
mirtį, tilpusiam vakar, 
/paragrafe išspausdinta: 
tuziastingai Romoje jį sutiko“.
Vietoje “Romoje“, turėjo būt 
Jeruzolime.

Jėzaus 
4-tarne 
“...en-

Ekskursija
Naujienų ekskursiją Lietu

von lydės gerai patyręs paly
dovas A. Rypkevičia.

Chicagos ir jos apielinkės 
keleiviai išvažiuos iš Chicagos 
gegužio 21 d., 10 vai. vakare.

Todėl, kurie dar nieišpildėte

________

Lietuvių Socialistų Apšvietos Kliu
bo bendra lekcija su Socialistinės 
Jaunuomenės Lyga bus penktadieny, 
Balandžio (April) 25 deiną, 8 vai. va
kare. 816 W. 31 St. Raynlond Chapel 
Institute, 
mokintis.
Vaishvil, 
suomenę

Lekcijos tema. Kaip ir ką
Kalbės Julia Grinius, J. 

P. Budrik, Kviečiame vi- 
atsilanlęyti skaitlingai.

—Komitetas.

Keistučio Paš. Kl. dramosL.D.K.
skyrius stato scenoj “Keistutį”, ne- 
dėlioj, balandžio 27 dieną, Hull house 
svetainėj, 800 So./Halsted St. >

Tikietus galima gauti iškalno pas 
lošėjus.

— Rengimo Komitetas.

Keistučio Dramos Skyriaus repeti
cija veikalo “Keistutis” įvyks šian
dien, 7 vai. vakare pas Kasparaitį. 
Lošėjai turintieji roles malonėkite 
laiku susirinkti. — J. J. A.

Valparaisiečių Studentų koncertas 
jvyksta šj vakarą, Meldažio svet., 
2244 W. 23 PI.

Koncertas bus gražus, nes dalyvau
ja jame muzikos žinovai ir prof. 
Lesinshis, kuris veda Valparaisos uni
versiteto konservatorijoj.

Pradžia kai 7:00 vai.

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 bįz- 
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar-
*3 H V * * š*

' BERT PICK & COMPANY
„08-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
'lauskit Mr. M. J. Miller

STOGDENGYSTE
stogų prakiurimas užstaisomas 

tr gi rantuojamas už $4. Automobilių 
t?ol<i] patarnavimas Chicagoj ir apie- 
iinkt-j. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
šiLi usia ir geriausia stogų dengimo 
pjjdga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
itoofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PATfiMYKITE lietuviai čion ran
das vienas ekspertas laikrodžių 
taisytojas; taisau visokius be skir
tumo, taipgi ir kitus dalykus 
garantuoju darbą.

Antanas Shnaska 
1833 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 3032

ir

PRAPUOLĖ ŠUO Shepperd visas 
pilkas, tik kaklas ir kojos baltos. 
Kas patemijo toki šunį, tai 'praneš
kite, gausite $5.00 dovanų .

Atsišaukite
1436 So. Morgan St.

2ras augštas iš užpakalio

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI moderniškas Sto

ras. Vieta gera bile kokiam 
bizniui.

Kreipkitės tuojaus
2850 W. 63rd St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI 2 kambariai dėl vy

rų. Ruimai moderniški. Geisti
na kad butų švarus vyrai.

Kreipkitės ant 2 lubų 
3002 W. 43rd St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba naš
lė, be vaikų prie namų darbo. Dar
bas ant visados. Gera mokąstis, 
valgis ir kambarys.

Atsišaukit greitai .
6714 E. End Avė.
2 apartmentas 

Tel. Midway 6186

REIKALAUJAM patyrusių 
veiterkų dienom ir vakarais; 
gera mokestis. Taipgi reika
lingas naktinis virėjas.

A. Masiulis 
1745 S. Halsted St.

Canal 6025

REIKALINGAS patyręs savi 
amatą barberyS; $30 garantuo 
ta. Darbas ant visados.

10722 Mičhigan Avė.

Į GROSERNĘ SALESMANŲ
Mums rei^ią( vieno ar dviejų 

lietuvių paręlayinėtojų, kurk 
atlankytų retąjį grąsernes, res 
tauranus ir bekernes Chicago- 
je. Jei jus turite patyrimą gro- 
šerio pardavinėjime olselio ar
ba retail krabtltvese. Atsišau
kite laišku. / r

Austin Nichojs & Co. Ine.
465 W. 22 St.

REIKIA vyro, unijos janito 
riui už pagelbininką, flat jani 
tor.

4516 Prairie Avė.
Tel. Kenwood 4108

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai: elek- 
trikinis prosas, virtuvės cabi- 
net, veidrodis, laikrodis, šėps 
drapanoms kabinti, kančios 
supama kėdė, didelis veidrodis 
12 krėslų, komodė, lova, geras 
matracas, 3 divonai, 2 
kai, apskritas didelis 
siuvama mašina, dar 
daug rėmų paveikslams, 
jimui lėpta, mašina žolei pjau
ti, kopečaitės, 2* balėjos, ir šiaip 
sudynų parduosiu po vieną ar
ba visus sykiu už labai žemą 
kainą. Priežastis pardavimo —- 
važiuoju į Lietuvą. Ateikite po 
numeriu 1600 Fisk St. ir 16 gt. 
ant pirmų lubų, klauskite iWo- 
lovice.

AUTOMOBILIAI

staliu- 
stalas. 
nauja, 
prosi-

2 AUTOMOBILIAI mažai vartoti. 
Parsiduoda pigiai, arba išsimaino 
ant namo, lotų arba kokio nors 
biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III. .
Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI pigiai Hub- 
Cab automobilius, kartu gali 
gauti ir darbą; matykit.

A. Ambrozevičių 
3210 So. Hafeted St.

—... . ......—.
AUTOMOBILIUS Overland 

pardavimui, 5 sėdynių; visas 
geras, mažai vartotas; pigiai 
nupirksit. Kreipkitės

6816 So. Cdumet avė*

PARDAVIMUI Automobiliai 2 
Hudson 1928 modelio ir 1 Marmon, 

į. 1922 modelio. Visi geri. Parduodu 
. grosernės .fikčerius ir daug stako. 

b Nupirksit pigiai, 
n Kreipkitės 
r 3300 So. Union Avė.
0 x po 5 vai, vak.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ARBA 

R IŠMAINYMUI
Labai smarkus ir augantis milli- 

nery ir novelty biznis olselis ir 
retail, pačiame vidury lietuvių dis- 
trikto. Parduosiu už didelį barge- 
ną, išmokėjimais į gerą namą. Ke
turios mašinos, motoras, gražus 

- rakandai, žemos rendos. Atsišaukit 
J. A. WITCHES.

l"Į 751 W. 31st Street
f Tel. Yards 6296

GROSERNĖ, pekarnė ir 2 flatų 
medinis namas su cemento beis- 

Įmentu pardavimui; 8 ruimai ant 2 
aukšto, 3 ruimai užpakalyj Storo, 

i Kaina $6500.
Kreipkitės

454 W. 43rd St.
Tel. Boulevard 1261

PARDAVIMUI grosernė . su 
_ namu, 4 gražus gyvenimui kam- 

bariai, vana, elektra ir gasas, 
randasi netoli Halsted ir 18 St. 

* Priežastis pardavimo liga. Šau- 
kitę telefonu Canal 3731

d BIZNIS pardavimui, Bright
on Parke, grosernė ir bučernė, 
geroj apiejinkėj. Už prieinamą 
kainą. Atsišaukite:

4458 So. Fairfield Avė. 
Iš užpakalio

1
i PARDAVIMUI grosernė ir 

bučernė. Randasi ant gero 
kampo ir geroje apielinkėje.

3600 S. Union Avė

PARDAVIMUI restaurantas 
senoj ir išdirbtoj vietoj. Viso
kių tautų apielinkė. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas part- 

j nerių.
46-18 So. Western Avė.

PARDAVIMUI vaisių, daržo
vių ir grosernės krautuvė. Tu- 
ri būt parduota šią savaitę, nes 
apleidžiu, Chjcagą, todėl par- 

1 duosiu pigiai.
2612 yV. 47 St.

PARDAVIMUI grosernė, ir 
delikatesen, su kambariais dėl 
gyvenimo, pigi renda, kas nori
te turėti pelningų biznį, pui
kiausioj vietoj, aasišaukit greit 

( 1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

1 PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj; kam j 
reikalinga, atsišaukit greitu 
laiku, nes parduota bus grei
tai. Nėra nei kokių knygučių, i 

1833 W. 22nd St.

1 PARSIDUODA BARBER
SHOP. 4 KAMBARIAI PAGY
VENIMUI.

ATSIŠAUKITE:
6813 SO WESTERN AVĖ.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
5610 S. Kedzie Avė. ■

PARSIDUODA arba maino
ma ant mažo namo grosernė ir 
bučernė. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas partnerių.

4511 So. Wood St. 1
•__  i

3
PARSIDUODA trys labai pelningi 

bizniai, 2 vyriškų aprėdalų krautu
vės ir bučernė, parsiduoda ir po vie- 
ną. Parduosiu pigiai iš priežasties 
negalėjimo apdirbti.

Atsišaukite
1739 So. Halsted St. ’

j Box 480 į
Į

PARDAVIMUI grosernė, prieš 
mokyklą, nėra konkurencijos, gražus 
nauji įrengimai, šviežias ir daug sta
ko, atiduosiu už $1075, verta $2500, 
turi būt parduotas šią savaitę ir prie
žasties kito biznio.

1928 W. 35 St., g
Kampas Winchester Avė.1 , - _____

GROJIKLIŲ pianų bargenas. $700 
grojiklis pianas pirmos klesos padėji- , 
me, modemiški keisai, tik pamatyki
te, 90 rolelių, kabinetas, benčius ir 
piano liampa, atiduosiu už $145, iš
mokėjimais.

1389 Milwaukee Avė. .1 1 fl. d

PARDAVIMUI Rusiškas - Lietu
viškas Restaurantas, gerai išdirbta 
vieta ir labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, savininkas serga.

KreipkitSs j
Restatn;antą; , , .

10 N; Green St; ' 1

----------------------------------- ■ - -- - '

DIDELIS BARGENAS, parsiduoda 
aiskrim parloras ir kendzių ir mo
kyklos daiktų, prie didelės mokyklos 
renda pigi, 4 kambariai gyvenimui ly- 
sas ilgam laikui. Priežastis pardavi
mo du bizniai. Kreipkitės po šituo 
antrašu.

2700 S. Wallace St.

NAMAI-ZEME
NEPAPRASTAS BARGENAS

Kas norite su mažai pinigų dary
ti gerą biznį geroje vietoje?

Tuoj atsišaukite
V. M. Stulpinas 

3311 So. Halsted St. , 
Phone Yards 6062

MARQUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento 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, augštas 

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI *2 aukštų namas, 
bučernė ir grosernė, 3—4 kamba
rių fintas. Daromas geras biznis. 
Ateikite ir pasimatvkite su mumis.

JERRY J. BERAN 
1957 W. 51 St.

Kampas Robey St.

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 Sti

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

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.

REAL ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Westem Avė., Chicago, 111.
Phone: Prospect 8678

GARADŽIUS telpantis 50 Auto
mobilių, parsiduoda pigiai, arba jsi- 
maino ant namo, gero biznio arba 
farmos.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

Brighton Park bargenas/
Parsiduoda 2 pagyvenimų 

naujos mados mūrinis namas 
po 5 kambarius. Lotas 30x125 
pėdų; aukštas bezmentas; 2 ka
rų garadžius.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 S. Western Avė.

Prospect 2102

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
Ant Western Avė.

Parsiduoda 5 kambarių na
mas ir storas su 8 lotais ant 
Western Avė. Netoli miesto 
Blue Island. Prekė $4500 su 
įmokėjimu $1500; pats savinin
kas padaro morgičių.

ROZENSKI-LEMONT & CO. 
6312 S. Western Avė.

Prospect 2102

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Dpt.

Perkam, parduodam ir znai- 
lom prapertes. Atsišauk: ypa- 
iškai, laišku ar per telefoną.

Tel. Boulevard 0700.
3252 So. Halsted Str.

MARŲUETTE MANOR

Extra augštos rųšies naujas 6 kam- 
,rių bungalovv. Galima tuojau gy- 
nti. Gražiai pabudavotas. namas 
x53 pėdų, 2x10 skersbalkiai, 2x6 
inges, su grindimis augštas, anglims 
ntė. Arco karštu vandeniu šildo- 
as. Pabudavotas į tub, pedestrial 
iletai, apron sinka, jbudavota le- 
tunė. Visas trimuotų plytų, įmokėti 
800 ir vertas. 5930 So. Troy St., 
vininkas gyvena sekamose dury. ;e. 
ba telefonuokite

Prospect 9059

Pardavimui 6 ruimų bunga- 
>w, medinis, su 3 lotais extra. 
irba mainysiu ant mūrinio 2 
latų namo.
Parduodu 2 pagyvenimų me- 

inį namą arba mainysiu ant 
učernės ar kitokio biznio. Vie- 
i South West.

5911 So. Kolmar avė.
Tel. Republic 0107.

BIZNIERIŲ atydai. 2 augštų, rcu- 
tiis, skiepas ir attic, garadžius, 
'autuve ir 4 flatai, galima tuojau 
įsigyventi, prie 21 St. ir Leavitt, 
500 pinigais, kitus išmokėjimais.

TUPONICH & SIMAN 
1344 West 18th Street

PARDAVIMUI 41 akro farma, Li- 
irville. III., morgičius $7500, kaina 
5,000. Mainysiu į 3 flatų namą ir 
įdėsiu pinigų arba parduosiu už pi
gus. S. G. Muffett 25 N. Dearborn 
sarborn 2865 arba Res. Cravvford

IR VĖL BARGENAI

60 akrų, gera stuba, bamė, sodas 
, žemė, arti miesto, gyvuliai, ma
li, javai, viskas $3800, įmokėti

80 akrų gera žemė, geri budinkai, 
Tiško, upė bėga, kaina $2500, įmo- 
ėti $1000.
40 akrų molio žemė, geri budinkai 

odas, miško, kaina $2200, įmokėti

60 akrų, gera žemė, geri maži bu- 
nkai, $1800, įmokėti $800.
40 akrų, maži budinkai, gera žemė 
100. jmokėti $200.
40 akrų, maži budinkai, sodas ma

žas, kaina $650, įmokėti $200.
160 akrų daug miško, 10 akrų 

do. kaina $5000, įmokėti $2500.
Klausk

P. D. ANDREKUS 
KENTWATER, MICHi

so-

PARDAVIMUI 5 kambarių 
Cottage; taipgi tuščias biznia- 
vas namas.

W. C. Kašte, 
5124 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui Wisconsino farma, 140 
akerių, didelių medžių farma.

Bornhoft
8 So. Dearborn St.

Room 711

PARDAVIMUI biznio na
mas, randasi 2551—3553 W. 
38 St. Taipgi biznio namas prie 
3138 W. 38 St. Del tolimesnių 
i n for m a di j ų k reti pk it ė s:

Tel. Prospect 4343

PARDAVIMUI viena iš dviejų, 148 
akeriai su triobom, gyvuliais, maši
nom ir visais įtaisymais. Antra 80 
akerių su triobom, be gyvulių. Par
duosiu viską pigiai.

Atsišaukite
, ” 'JOE KAIR1S.

P. O. Box 4, Peacok, Mich.

PARDAVIMUI 2 aukštų 5-6 rui
mai, mūrinis namas su moderniškais 
įrengimais, aržuoliniais trimingais. 
Morgičius suteiksiu pirmus ir antrus 
cash $4500.

Krepkitės
5520 So. Elizabeth St. 1 lubos 

Tel. Normai 0173 *

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. Madison; Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 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- 
mijęs, 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 Prekyooe

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammat School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias 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 raiybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(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 ko! 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison


