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Rusų dezertiraiišsker 
dę 800 žmonių

Kaip kur žiprima į Daweso 
ekspertų komisijos raportą

Už siystus Rusijon pinigus 
bankai atsako

Rūsy delegatai Londono 
konferencijon atvyko

“Ceka” vėl gali be teismo 
bausti mirtim Lietuvos žinios

Francijoj.

Anglai norį susitaikinti 
su Indais

apla-
Da-

25 Ku-KIuxKlaniečiai kaltina 
mi dėl žmogžudybės 

♦

Raudongvardiečiy bandos 
išskerdė 800 žmonių

Armijos de<ertieriai keršija 
valstiečiams už nepalankumų 
plėšikams.

KOPENHAGA, Danija, bal. 
10. — žiniomis iš Helsinkų, bū
riai raudongvardiečių, pabėgu
sių iš bolševikų kariuomenės, iš- 
skerdę įvairiose vietose apie 
800 žmonių, vyrų, moterų ir 
vaikų, keršydami užtai, kad kai
miečiai persekioja * besibastan- 
čias armijos dezertierių bandas.

Be maištų Turkestane ir Kur
distane, dideli raudongvardiečių 
ir kazokų būriai užsiima plėši
mais ir razbaininkavimu. Uk
rainoj tuo pasižymi didelė plė
šikų banda, kuriai vadovauja 
buvęs kazokų vadas gen. Ulia- 
chnov. Odesos srity kazokai ir 
raudongvardiečiai terorizuoja 
valstiečius.

ŠUNŲ GAUDYTOJŲ 
STREIKAS.

BERLINAS, bal. 9. — Ber- 
lino miesto palaidu šunų gau
dytojai sustreikavo. Sustreika
vo ne dėl to, kad jiems maža 
moka, bet simpatizuodami šu
nų savininkams. Jie sako, kad 
15 markių bausmės savinin
kams, kurių šunes sugaunama 
palaidus lakstant, yra perdaug 
didele ir reikalauja, kad ji bu
tų sumažinta iki 5 markių.
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Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 

bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 

visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis ~ o 
kartu Naujienų nedekite- 

hio numeris.

Anglija norinti susitaikyti 
su Indais

Premjeras MacDonaldas kviečia 
Indų nepriklausomybės vadus 
konferencijon Londone.

LONDONAS, bal. 10. — Dai
ly Telegrapho korespondentas 
praneša iš Kalkutos, kad Angli
jos valdžia pakvietus atvykt 
Londonan Indų nepriklausomy
bės vadus: Mohandų Gandhį, 
Drą R. Daas’a ir kraštutinių jų 
elementų vada Motilai Nehm’ų, 
pasitarti dėl plano Indams su 
Anglija, susitaikyti.

Nors Gandhi ir Daas atsisakė 
duoti kurių nors paaiškinimų 
indų spaudai apie savo išvažia
vimą Londonanj ir konferencijos 
tikslus,, bet radikaliųjų elemen
tų vadas Nehm’as išsireiškė, 
kad MacDonaldo valdžia norinti 
atitajsyti nuoskaudas,
Anglija padarius indams 
pastaruosius šimtą metų.

kurių 
per

i Ku-Kluxai kaltinami dėl 
žmogžudybės

Ligi teismo visi tapo uždaryti 
kalėjiman be kaucijos.

10.EBENSBURG, Pa., bal.
— Del muštynių, kurios praeitą 
šeštadienį įvyko Lilly miestely 
tarp ku-klux-klaniečių ir mies
telėnų, teisėjas Evans įsakė dvi
dešimt penkis ku-klux-klanie- 
čius laikyti kalėjime be kauci
jos iki busimos kriminalio teis
mo serijos. Visi jie kaltinami 
dėl riaušių ir žmogžudybės. Tei
sėjas Evans pareiškė, kad Pen- 
nsylvanijos įstatymai draudžiu 
rinktis kuopon žmonėms apsi
taisiusiems klaikiais rūbais ir 
apsimaskavusiems.

Tose muštynėse, < kaip žinia, 
trys žmonės buvo užmušti ir 
daugiau kaip dvidešimt sužeisti.

Rusija nekariausianti su 
Rumanija, sako Zinovjevas

MASKVA, bal. 10. — Komu
nistų internacionalo pirminin
kas Zinovjevas savo kalboj Le
ningrado soviete vakar pareiš
kė, kad Rusija nekariausianti 
su Rumanija dėl Besarabijos.

“šitų pareiškimų darau — sa
kė Zinovjevas — vardu viso ko
miteto ir esu įsitikinęs, kad so
vietų valdžia pilnai su tuo su
tinka”.

HAVANA, bal. 10. — Su
streikavo čia dokų darbininkai, 
reikalaudami darbo sąlygų pa
gerinimo. Visi streikuojantieji 
priklauso dokų darbininkų uni
jai.

DUBLINAS, Airija, bal. 10. 
— Airijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Fitzgerald pareiškė 
Seime, kad per mėnesį laiko 
Airija jau turėsianti savo at
stovą Jungtinėse Valstijose.

PARYŽIAUS spauda 
mai reiškia pasitenkinimo 
weso ekspertų komisijos rapor
tu. Raportas parodus, kad Fran- 
cija turėjus tiesos tvirtindama, 
jog Vokietija galinti reparaci
jas mokėti. Prancūzams nepa
tinka betgi raporte suminėji- 
mas, nors labai švelnioj formoj 
padarytas, kad francuzų-beljgų 
kariuomenės šeimininkavimas 
okupuotose Vokietijos srityse 
turi pasiliauti, paliekant krašto 
pramonę ir geležinkelius laisvai 
patiems vokiečiams tvarkyti ir 
vesti.

Apeliacijų teismo nuosprendžiu 
Amerikos bankai, kurie ėmė 
iš žmonių pinigus pasiųsti 
Rusijon, ir tie pinigai buvo 
Sovietų valdžios konfiskuoti, 
turi juos grąžinti 
jams. ,

siuntė-

10. — 
kurie

Anglijoj.
Londono valdžios sferos susi

laiko ką nors spręsti apie Da- 
weso komisijos reparacijų pla
nų. ligi jo pamatingai neišgvil
dens. Valdžia vienok patenkin
ta komisijos užimta pozicija kai 
dėl Vokietijos teritorijų okupa
vimo, nes tokios jau pozicijos 
laikosi ir Anglijos valdžia. Jos 
nuomone, viš tiek, ar Francija 
ir Vokietija sutiks su komisijoj 
pateiktu planu, ar ne, gera jau 
tei, kad bešališka dalykų žino
vų komisija pateikė svarbių ap
skaičiavimų, kuriais bus galima 
remtis vedant derybas toliau, t ■*.

Vokietijoj, j
Vokiečių spauda atsiliepia 

apie Dawe$’o raportų su didele 
rezervą. Užsienio reikalų mini- 
steris Stregemanmis sprendžia, 
kad komisijos nužymėtos sumos 
reparacijoms mokėti perdaug 
didelės, kurias Vokietija vargiai 
begu galėtų mokėti. Be to jis 
sako, kad jei valdžia priimtų 
proponuojamųjį planų, ateinan
čiais rinkimais, kurie įvyks ge
gužės mėnesį, valdžios partijos 
galėtų būt visai sumuštos, ka
dangi nacionalistams duotų gin
klų kovai dėl Vokietijos suvere- 
nybės, kuri užgaunama įvai
riais svetimųjų • patvarkymais 
apie valstybės biudžeto kontro
lę, ąpie emisijos bankų ir apie 
visų pramoninį " Vokietijos gy
venimų. Antra vertus Strese- 
mannas, lygiai kaip ir kancleris. 
Marx, neranda kitokios išeities, 
ir į karingų nacionalistų agitaci
jų žiuri kaip į desperatų žygius.

Socialistų laikraštis Vorwa- 
erts pripažįsta, kad Streseman- 
no padėtis labai sunki, bet pata
ria komisijos planų priimti.

Washingtone.
Washingtonas iš viso į tų da

lykų žiuri kaip į Europos reika
lų, kurį ji pati turi išspręsti.

Valstybės departamento nuo
mone, Dawes’o komisija nuvei
kus didelį ir šaunų darbų. Tiki
mos, kad jos pateiktu planu ei
nant. bus išspręstas reparacijų 
mokėjimo ir ekonominio Vokie
tijos atgaivinimo klausimas. 
Aplamai manoma, kad Daweso 
komisijos darbas pilnai sutin
kąs su prezidento Coolidge’o ir 
valstybės sekretoriaus Hughes 
pažiūromis.

Vyriausybės rateliai’ ypač 
domisi tuo, kaip Daweso planas 
paveiks į Amerikos žmones. Jei 
jis bus suinteresuotųjų valsty
bių priimtas, vienas pirmiausių 
žingsnių bus sukelti Vokietijai 
paskolos, kurios didžiulį nuo
šimtį beabejo pasiims sudaryti 
Amerikos bankai.

NEW YORK, bal.
Amerikos bankininkai, 
priimdavo žmonių pinigus per
siųsti Rusijon, atsako už tuos 
pinigus, jei jie buvo sovietų 
valdžios konfiskuoti. Ne siun
tėjai, bet bankai turi pakelti 
nuostolius, vadinas, turi grą
žinti siuntėjams sumas, kui;ia$ 
jie, bankai, buvo priėmę pasiųst 
Rusijon.

Tokį nuosprendį davė čia 
aukščiausiojo teismo apeliaci
jų skyrius byloje Boriso G. So- 
kolovo prieš National City 
Banką.

Sokolov buvo* davęs Natio
nal City Bankui pasiųsti Ru
sijon 225 dolerius. Bankas ap
siėmė tatai padaryti, ir pinigus 
priėmė. Bet asmuo, kam tie pi
nigai buvo siųsti Rusijon, jų 
negavo. Bankas sako, kad jis 
pinigus pasiuntęs, bet jie buvę 
sovietų valdžios konfiskuoti 
bankų skyriuje Petrograde. Už 
konfiskuotus pinigus, girdi, 
bankas neatsakas, nuostolius 
turįs pakelti patsai siuntėjas, 
šiuo atveju Sokolovas.

Apeliacijų teismo teisėjas 
Field Jietgi nuspręnde kitaip, - 
nusprendė, -kad pe siuntėjas 
kaltas ir turi nuostolius pakel
ti, bet bankas, kuris tuos pini
gus iš jo priėmė. Pasak teisė
jo, banko atsisakymas grąžin
ti siuntėjui pinigus dėl to, kad 
sovietų valdžią juos konfiska
vus, yra tolygus atsisakymui 
žmogaus grąžinti skolų savo 
skolininkui dėlto,' kad vagis jį 
apvogęs. Bet kadangi žmogus 
negali negrąžinti skolos savo 
skolininkui remdamasis
kad vagis jam pinigus pavo
gęs, taip bankas negali negrą
žinti pinigų savo klijentui rem
damasis tuo, kad jie buvę so
vietų valdžios konfiskuoti.

šitas apeliacijų teismo nuo
sprendis yra labai svarbus. 
Daugelis žmonių siuntė pini
gus Rusijon per bankus, ir tie 
pinigai žlugo, sovietų valdžiai 
konfiskavus. Siuntėjai tat ga
li reikalauti iš bankų, kurie 
buvo' apsiėmę jų pinigus pa
siųsti Rusijon, kad tie .ppapuo- 
lusieji pinigai butų jiems grą
žinti.

.LONDONAS, bal. 10. — Bol
ševikų delegatai Anglų-Rusų 
konferencijon, kurios uždavinys 
bus susitarti dėl sąlygų Rusijos 
su Anglija taikos sutarčiai, at
vyko Londonan praeitų naktį.

Rakovsky, dabartinis sovietų 
charge d’affaires Londone ir 
rusų delegacijos konferencijoj 
pirmininkas pareiškė, kad rusai 
esą tvirtai įsitikinę, jog visi 
opieji klausimai tarp Rusijos ir 
Anglijos busią sėkmingai išly
ginti.

Delegacijų pasitiko užsienio 
reikalų ministerijos šiaurių sek
cijos viršininkas John Gregory. 
De’egacijos nariai yra: genera- 
lės profesinių sąjungų 
pirmininkas Tomskis; 
komisariate valdybos 
Preobraženskis; buv.
Banko pirmininkas Šeinmanas; 
buv. Turkestano sovietų pirmi
ninkas Chidir Aliev ir užsienio 
reikalų komisariato narys Lit- 
vinovas. Delegacijoj dalyvauja 
taipjau viena moteris, šeinma- 
nienė, kitaip vadinama Ostrou- 
mova.

Svarstomųjų dalykų progra- 
man įeina anglų nuosavybių 
Rusijoj klausimas, privačios 
nuosavybės klausimai ir Rusi
jos valstybės skolos užsieniui.

tarybos 
finansų 

narys
Rusijos

BERLINAS, bal. 10. — So
vietų Rusijos garsioji “čeką” 
dabar vėl gavo savo senąsias 
teises smerkti suimtuosius be 
jokio teismo. Ji dabar vėl gali 
savo nuožiūra smerkti ir bausti 
žmogų mirties bausme.

Tokių tęisę “čekai” davė vėl 
sovietų valdžia, kuri apie metus 
laiko atgal buvo jai tatai užgy- 
nus. Dzeržinskis, kurs buvo “dė
kos” viršininkas, dabar mat pa
tapo “politbiuro” narys, ir jo 
ręikalavimu “čekai” tapo vėl 
duota privilegija spręsti apie 
Rusijos piliečio gyvybę ir mirtį.

Rostove uždaromi fabrikai.
Iš Rostovo ties Donu prane

ša, kad ten daugelis fabrikų ta
pę uždaryta ir visi darbininkai 
paleisti. Priežastis — fabriki-’ 
ninkai pritrukę pinigų* ir žalio
sios medžiagos.

Per mėnesį Amerika gavo 
12,296 naujy piliečiy

tuo,

PORTUGALIJOS KARO MINL 
STERIS SUNKIAI SUŽEI

STAS.

LISABONAS, Portugalija, 
bal. lu. — Dvikovoj su minis
terijos valdininkh Antonio Ma- 
ia tapo pavojingai sužeistas bu
vęs Portugalijos karo ministe- 
ris Frera.

HUGO STINNES MIRĖ.

BERLINAS, bal. 10. — Hugo 
Stinnes, stambiausias Vokieti
jos pramonininkas ir finansi
ninkas, šiandie pasimirė.

PINIGŲ KURSAS

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

LATVIŲ-LIETUVIŲ ARTI
NIMASIS.

Neprašyti prohibicijos da 
bojimo talkininkai

, BUFFALO, N. Y., bal. 10.— 
Bloga, kai kas neprašomas bū
tinai lendą tau padėti darbų 
dirbti. Kų-klux-klaniečiai su 
protestbnų bažnyčią taiip uo
liai ėmė rūpintis prohibicijds 
vykinimu Efie apskrity, kad 
federalinė valdžia buvo priver
sta prašyti jų nekišti savo no
sies ten, kur neprašomi. Pro
hibicijos viršininkas Stapleton 
aštriai subaudė ku-kluxus ir 
bažnytininkus, Įkad jti-e neban
dytų krašto įstatymus imti j 
savo nagus: įstatymų pildymo 
žiūrėti yra tam tikri valdžios 
organai. Maišymasis pašalinių 
asmenų ar organizacijų reika
lui nepadeda, o tik labiau ken
kia.

WASHINGTON, I). C., bal. 
10.— Darbo departamento pa
skelbtais skaitmenimis, per šių 
metų * vasario mėnesį Jungti
nėse Valstijose duota piliety
bės poperiai 12,296 ateiviams. 
Gavusių natūralizacijos pope- 
rius daugiausia buvo italų — 
2349; antrų vietų paėmė len
kai, jų buvo 2149; trečių Di
džiosios Britanijos ateiviai — 
19/3; ketvirtų rusai — 1199.

-Ryga {E]. — Kovo 2 d. Ry
goje įvyko pirmas latvių ir lie
tuvių jaunimo susiartinimo va
karas, surengtas latvių lietuvių 
jaunimo santaros, į kurių įeina 
“Latvių Jaunimo Sąjunga” ir 
“Latvių Tautinio Jaunimo Są
junga” iš latvių pusės, ir Lietu
vių Jaunimo draugija “Ruta” 
ir “šviesa” iš lietuvių. Vakarų 
atidarė Latvių Jaunimo sąjun
gos ’ pirmininkas Zaivinš, savo 
prakalboj pabrėžęs lietuvių ir 
latvių tautų susiartinimo rei
kalingumą. Toliau kalbėjo 
“Rūtos;” pirmininkas Paleckis, 
Latvijos švietimo vice-minis- 
teris Jaundzems, iš “ILatvių 
Lietuvių Vienybės” — Vizba
ras, latvių žurnalistas Lasis it 
k. Raštu sveikino atstovas p. 
Aukštuolis.

Po kalbų buvo koncertinė 
dalis. Iš abiejų pusių dainavo 
jaunimo chorai, solistai, be to, 
pagriežta smuiku. Paskui ėjo 
žaislai, šokiai ir kiti pasilinks
minimai, kurie davė galimybės 
susipažinti vietiniam lietuvių 
jaunimui su latvių jaunimu.

IŠ LENKŲ PASIENIO.

PABALTĖS /KRAŠTŲ 
SANTYKIAI.

RYGA (E.) —. Kovo 10 d. 
Rygoj prasidėjo Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Suomijos že
mės ūkio, prekybos ir pramo
nės parodų komitetų atstovų 
pasitarimas apie artimesnį ben
dradarbiavimų.

— Kovo 28 ir 29 d. Rygoj 
įvyksta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos koperatyvų centralinių 
organizacijų atstovų pasitari
mas, o balandžio 28 ir 29 d. 
šaukiama PabaMijos valstybių 
studentų pasitarimas.

Kaunas f L. Ž.] Lenkų pa- 
siTimo baro linam rajone len
kų policininkati sulaikė pasie
nio gyventoją ^Lietuvos pilietį 
Jonų Vilimą važiavusį miškan 
keliu, einaiftčiu iš Kaniariškių 
vienkiemio per Žeimių kaimo 
laukus vieškeliu ties demarka
cijos liniją (Lietuvos teritori
joj). Jis nuvarytas Viluijon į 
Dukšta ir iki šio laiko dar ne- v 
atleistas.

Taip lenkai terorizuoja gy
ventojus lietuvius.

Studentas pasmerktas visam 
amžiui kalėjimo.

CINiCINNATI, Gino, bal. 8. 
—Vietos kriminalis teismas pa
smerkė visam amžiui kalėjimo 
dentisterijos studentų Haltoną 
Siddallų, bankininko sūnų, už- 
niušusį savo klasės draugų 
Juaną Mazzolą, panamietį.

Balkanai patenkinti Bulga 
rijos elgesiu su komu- 

iiisstais
BIELGRADAS, bal. 10. — 

Bulgarijos aukščiausiojo teis
mo nuosprendis, kuriuo panai
kinama komunistų partija ir 
giminingos jai organizacijos, 
o taipjau konfiskavimas panai
kinamųjų partijų turto valsty
bės naudai, visuose Balkanų 
kraštuose priimta su dideliu 
pasitenkinimu.

$273,703,067 LAIVYNUI.

WASrflNGTON, D. C., bal. 
10. — Senato komisija laivyno 
biudžetui nustatė sumų $273,- 
703,067, tai yra $1,690,000 dau
giau nei atstovų rūmų nustaty
ta sųmata.

Vakar, balandžio 10, užsienio pini- 
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 ............
Franci jos, 100 frankų ....
Lietuvos, 100 litų ...........
Norvegijos, 100 kronų ...
Olandijos, 100 florinų ..

Suomijos, 100 markių

. $4.34 
$5.13 

$16.67 
$4.48 
$6.01 

$10.00 
$13.82 
$37.27 
$2.55

PRANCŪZŲ NACIONALĖ 
PORTRETŲ GALERIJA.

Chicago ir Apielinkė. — Da
linai apsiniaukę; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vejas.

Saulė teka 5:16, leidžias 6:44

‘ PARYŽIUS, bal. 10. — At
stovų Rūmų švietimo ir dai
liojo meno komisija įnešė pro
jektą įkurti nacionalę francu- 
zų portretų galeriją. Galerija 
pątariama patalpinti Versalės 
rūmuose.



Jauni žmogžudžiai

Du, jauni gimnazistai nužudė 
savo tėvus ir liko nuteisti vi
sam amžiui kalėjimai).

ŠIAULIAI. — šiomis dieno
mis Šiaulių Teisme buvo nagri
nėjama dviejų jaunų gimnazis
tų byla, kurie 1922 ną. nužudė 
savo tėvus. Iš kaltinamojo ak
to matyti, kad pil. Batūras, naš
lys, turįs vieną sūnų gimnazis
tą, nusprendė vestis su našle, 
kuri taipgi turėjo vieną sūnų 
gimnazistą. Abu gimnazistai lan
kė Šiaulių gimnaziją. Jiems ne
patiko tėvo ir motinos ‘susižie- 
daviinas ir jie nusprendė juos 
nužudyti. Taigi vieną naktį jie 
papjovė savo tėvus, o kad 
slėpti prasikaltimą uždegė 
mus. Bet Batūras pasirodė 
sužeistas, išgalėjo išbėgti iš
gančių namų ir pranešti apie vi
są atsitikimą. Po keletą dienų

• jis mirė, gimnazistai tuojau bu
vo areštuoti ir perduoti Teis
mui. Teismas išklau’sė apie 40 
liudininkų, pripažino juos kal-

* tais ir nusprendė nubausti mir
ties bausme, bet imdami domėn 
jaunystę mirtį pakeitė amžinu 
kalėjimu. (“L. ž.”)

Name akyriaja m* talkas

■nottnama ir motinom# jau-

aijtmaa yra dalykas gyvos 
svarbos MmyMl tr batai 
Ir mes jaofiano, kad tai

kUDIKIų 
)Ves SKVt

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Eagle Pieną, maistą, kuris pasekmin
gai išauklėjo šimtus tūkstančių <kudi-

O p er et e “ B ir ut e”
Perstatys žinomi bijūnėlio artistai

NEDELIOL BALANDŽIO 13, 1924
MELDAŽIO SVETAINĖJE^ 2242 W. 23 PLACE 

Pradžia 7 vai. vakare.
Nėra abejonės, kad bus šauniausias vakaras kokį chicagječiai ka

da turėjo. Taipgi bus koncertas ir šokiai.
Todėl atsilankiusieji turės progą pamatyti geriausį veikalą ir Bi- 

Kviečia KOMISIJA.
% • *

Penktadienis, Bal. 11, 1924

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

ANT NAUDOS. i

kių bėgy pastarų 62 metų. Tūkstan
čiai gydytojų po visą Šalį rekomen
duoja Eagle Pieną dėlto, kad jis 
lengvai suviriįkomas ir maištingas. 
Eagle Pienas yra grynas, ir sveikas. 
Jis lengvai suvirškomas, ir io visa
dos- gali gauti grosemėje, nežiūrint 
kur eisi. ♦

Tiktai nuolatinis saugojinvas iš tė
vų pusės palaikys kūdikius nuo ne- 
dapenėjimo ir apsaugos juos nuo li
gos užpuolimų bei užtikrins jiems 
jaunystės vikrumą ir stiprią sveika
tą, kurie yra busiančios laimės ir pa
sisekimo pamatai. Užganėdintiniausi 
rezultatai gaunami penint nedąpenė- 
tus kūdikius, su Eagle Pienu. Moky
klų vaikai, kurie kentė nuo silpnu
mo maisto, stebėtinai pasitaiso Su 
Eagle Pienu, kuomet tas įdedamas į 
jų paprastus valgius. Visi vaikai tu
rėtų gauti vieną sykį Eagle Pieną 'į 
dieną, apart paprastų valgių. At- 
miešk du šaukštu Eagle Pieno su i - . ■ ■ • ................. - -- . ......... ........         -
trimis ketvirtadaliais puoduko šalto > w A W T W*^l 'Vk ▼JV Al J |II7|\|(jSt« 
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu. VJdl dlJIUVl VVsd A M AA JLJLmUflA
Skaityk šiuos straipsnius kas savaitę | 

ir pasidėk ateičiai.

S. L FABION AS CO.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Be- ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
.<« Parduodam Laivakortes.

<■33uraMUK.

ČEKOSLOVAKIJOS ŽYDAI.

> rims nfalarMtab talko- 
tarpiai. tfriral. Ir. Herai 
pergrUdoaU/ ’

Tel.

»• .....

Pltimingo ir Apšildymo įrengimai
Olselio . kabiomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni no balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Hayrnarket 1018. Haymarket 4221

ttANES, A«voKata« 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7» Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted S«.

Yarda 1015. Va!.: 6 iki 9 vai.

Dearbęm 9657

A. L SUKIS
ADVOKATAS'

Ofisas vidurmleatyj:
Room 1726

CHICAGO TĘMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington A Clark

Kami Tai.: Hyde Park 8395

Tel. Lafayette 4223
mbing;, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

C 29 So. La Salio St. Room 530
Tel. Centrai 6390

Vak. 82231 S. Halsted St., Chicago. į
Tel. Yarda 4681 Į

junėlio koncertą.
i.Į

pa- 
na- 
tik 
de-

153.918,
Iš

Proga. (Prz*. P.). Čeko-Slo- 
vakijoj gyveną 354.324 žydų. 
Atskirai provincijomis jie taip 
pasidaliną: Bohemijoj — 79.- 
777, Moravijoj ir Silezijoj — 
45.306, Slovakijoj
Karpatų Rusijoj’— 93.341. 
354.342 izraelitų pasivadinę če
kais ar slovakais — 3.203, su- 
siais — 3. 707, vokiečiais—48.- 
629, vengrais — 28.447, žydais 
— 180.191 ir .kitų tautų — 
2.487; be to dar buvę 17.687 
svetimų valstybių piliečių.

STRAIPSNIS 67 
. Miego Svarba

Miegas svarbus yra vaikams. Tik 
dėl penėjimo reikėtų vaikas išbudin
ti. Jie tuoj įgauna paprotį keltis tik 
dėl reguliariškų penėjimų, ir yra pa
prasta, kad kūdikis miega ištisą nak
tį nuo šešių iki šešių, pradedant su 
trečiuoju mėnesiu. Jie turi būti lai
komi šiltame, gerai išvadintame kam
baryje. Yra paprasta, kadznormalis 
kūdikis išmiega 20 valandų ir 24. Po 
pirmo meto jiems reikėtų snusteri 
kiek paryčiais ir po pietų, vieną ar 
dvi valandas. Rytinį, pogulį jie patys 
savaime atsipratina po dviejų metų. 
Bet popietinį reikia palaikyti iki še
šių metų ir vėliau.

Šviežias Oras
Šviežias oras yra tiek reikalingas 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gaut: 
nuo gimimo. Kambarys turi būt ge
rai išvėdintas, bet tas nereiškia šal
tas; Dviejų savaičių kūdikis vasarą, 
o keturių iki šešių žiemą, kūdikis tu
ri būti aklimatuojamas, taip sakant, 
su lauku. Vasarą jokių prisirengimų 
nereikalinga, bet žiemą yra gerai kū
dikį apsupti lyg išvežant lauk. Ta
da reikia atidaryti langus plačiai ko
kią valandą ar ilgiau, nededant kū
dikio į vėją. Tą padarius keletą die
nų, kūdikis gali būti išvežamas lauk. 
Kūdikis turi kasdien gauti šviežio 
oro, ar stuboje ar lauke, žiūrint koks 
oras. Geriausias laikas yra nuo 10 ry
to iki 3 po pietų. Jis turi būti gerai 
apsaugotas nuo vėjų, šalčio ir dul
kių. Kūdikiui augant, reikia jis il
giau laikyti ore, o prie gero oro, ga
lima jį laikyti tenai visą dieną.

—-■-.A ■■

Mankštinimas.
Mankštinimas yra tiek svarbus 

kiek šviežias orasvar miegas. Labai 
jaunas kūdikis gauna tiek ifkankštini- 
mo kiek reikia, spardydamas, volio
damas ir rėkdamas maisto. Devynių 
ar dešimts mėneshj paprastai prade
da ropinėti, ir prie to reikia jj.ąk- 
stinti. Paprastai kūdikis bando vaik
štinėti nretų amžiaus, bet čia kūdi
kiai skiriasi. Kūdikį nereikia raginti 
vaikščioti ar stovėti ilgiau negu jis 
pats nori,

Sveiki kūdikiai, yra tautos turtas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ne
imk jokių šansų. Duok jam Borden’s

f EI tavo kūdikio gauna tinkamą 
maistą, tai jis augs stiprus ir svei

kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams per 63 metus ir išau
klėjo tūkstančius kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus Bei moteris*
Jei nežinai kaip vartoti Eąglė Pieną,_ prisiūsk 
mums šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikiu Knygą ir kitokias 
brangias informacijas, dykai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING NEW YORK

K. Požėlos Ristynės
šiandien

NEĮVYKS
Kadangi po rinkimų Cicero miestas 
nebeduoda permito ristynėins, šian
dien turėjusios įvykti Ciceroje Požė
los ristynės neįvyks.

Šitos ristynės kiek vėliau įvyks
Chicagoje.

■■■

Važiuokime Lietuvon į Svečius!
Sugrįžimas Užtikrintas

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Gegužio MėnesyjeA'

3

Z <

/ Laivas LEVIATHAN didžiausias Amerikos 
valdžios laivas.

Ši ekskursija bus po tiesiogine Nau
jieną priežiūra, su gerai patyrusiu 
Naujieną palydovu. Tas duoda pilną 
užtikrinimą saugumo, patogumo, prie
žiūros, aprupiniifto jr malonumo kelio
nėje. Ir už tai nereikią daugiau mo
kėti.

Ekskursija pakeliui sustos Londone. 
Čia apvažiuosime ta didžiausia svieto 
miestą automobiliais, apžiūrėsime jo 
gražiausias vietas, ir tuojaus plauksi-, 
me į Klaipėda, matydami gražius Vo
kietijos miestus ir miestelius kada 
plauksime per Kielio kanalą savo kraš
to linkui.

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

i .

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Laivu

LEVIATHAN
Tai Yrą Didžiausias 
United States Linijos 
Laivas, Vienas iš 
Didžiaūsių Sviete

Tiesiai j Klaipėdą
Kurie nesate Amerikos piliečiais, 

kuogreičiausiai rašykite savo gimi
nėms Lietuvon, kad pasipsty gimimo 
metrikus, arba atsilankykite į Naujie
nų Ofisą, o mes išreikalausime. Be gi
mimo metriką negalima gauti užsienio 
paso. \

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

Musų atstovas palengvins kelionę 
senų tėvų važiuojančių pas vaikus, mo- 

, terų su vaikais pas vyrus, nepilname
čių vaikų pas tėvus.

Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsi
vesti ir sugrįžti jau vedę.

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

Visais šiais reikalais dėl pilny žinią 
kreiptis asmeniškai, arba laišku

EKSKURSIJOS

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-1! 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenime vietai

8323 So. Halsted St
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: bluo 6 iki 3 v. v. kiek-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonfta Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokiai bylas visuose toli
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmaa ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
—.....  ■ .. f

JOHN I. BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3251 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefoną* Canal 1567.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advoaatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SL, 

relephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldr.

77 W. Washington St, 
Tek Centrai 6800

Cicero Panedelio vak. \ 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
A„~,rVjgep()rt bitais vakarais 
3236 S. Halsted St. T.fioul. 6737

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public

1 3405 Deodor Street
Phonc: Indiana Harbo?> 279, 

Indiana Harbor, Ind.
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PUIKIOS VELYKOMS DRESES

v

(

putras au'gštas

i

Janet
Kasha 
liniją,

šonų su 
) 

gražiomis 
moterų ir

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

g

Pirmo Morgičio Aukso Bonai
2 Didelės Dovanos 2

SAPDMENIDL

Apsaugoti per prapertee kurios randasi biznio sekcijose 
didesniuose miestuose, lysai pagal kontraktą kurie pasi
baigia daug pirmiąu negu bonai prie

M

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

Valandos nuo 
R ryto iki 1 po 
ftoetų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Draugai Tautiečiai!
“Prašau pabandyti HELMAR ir 
claž-Hcti kodėl tūkstančiai jūsų 
draugų tautiečių labiau myli 
HELMAR negu cigaretus pigios 
rųšies.”

HELMAR susideda iš 100% gry
no Turkiško tabako, kuomet kiti 
cigaretai daromi tik iš paprasto 
tabako.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų.

Gamintojai augščiauios rų- 
ies Turkiškų ir Egyptiškų 

cigaretu pasauly

BOXES ©flOoi-SO

Šviesą ir pajiegą suvedame t senus Ir naujus narnu#, taipgi dirb
tuves. Casb arba ant išmokijimo.

Pirnintine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kcdzie 8»»2

3514-16 Rooecvelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $t.5O vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant Ii 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBE,
193 Grand Street, Brooklyn, N.

Teismas nubaudė už 
skundą

KELMĖ, Kėdainių Apskr. — 
Viena moteris iš Budraičių kai
mo, vardu Tverijonienė tapo pa
sodinta kalėj i man už didelį pra
sižengimą. Kovo mėn., 24 d. 
1923 m., ji parašo savo motina 
laišką ir per privatines rankąs 
pasiunčia. Laiške skundžiasi, 
jog yra prapuolusi ir prašo mo
tinos ar ji negalėtų surasti ko
kių nors liudininkų paliudyti. 
Jeigu surastų, tai tegul motina 
nueina pas Tardytoją Kelmėje, 
išima raštelį ir atvažiuoja pas 
ją, dukterį. Pakeliui, (urėtų pa
sitarti ir su adv. Grajausku. Gal 
ją kaip nors ir išgelbėtų iš ka
lėjimo. /

Sužinoję apie šį laišką Bud- 
raitiškių ūkininkai: Stasys La
zauskas, Jonas Mikalauskas, 
Juozas Andrijauskas ir kiti pa
duoda Valstybes gynėjui skun
dą ant Kelmės Teismo Tardyto- 
jaus Stanevičiaus už tai, kad 
Stanevičius _ leidžia taip svar
biai nusikaltusiai turėti susira
šinėjimą, naudotis pačtu, rašti
ne ir tt., kad išąelbėjus save. 
Valstybės gynėjas pavedė tą 
dalyką ištirti Kelmės Taikos 
teisėjui, kurs aukščiau paminė
tus ūkininkus nubaudė, neva už 
Stanevičiaus garbės įžeidimą. 
Bausmė paskirta nedidelė, tik 
po kelias dienas arešto. Bet da
lykas paduotas į Apygardos Tei
smą, lair bus galutinai išrištas. 
Įdomu, kuo tas viskas užsi
baigs.

l»''TOip^?i*!TOg:WiĮMtHy«0^JffWn>^IM!q.WFĮMftl^

į

W> HEfiZMAN^

Telefonai i

Gerai lietuviams žinomai per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Valykinislšpardavimas
Pavasarinių aprėdai ą moteri 

ms, merginoms ir mergaitėms 
Pėtnyčioj, balandžio 11 

— Subatoje, balandžio 12 rri .lV

I .

Tol. Blvd.
M. Woiikewtc> 

HANIS 
AKUUERKa

Puriu patyri ftą
■ ’iisekTcingal pa 
arnauju mote- 
•ims prie gimjy 
w kiekvienanM 

^atsitikime. Teito® 
’ypališką prižf u ri
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-' 
kai.

3113 South 
Halsted St.

Frar.Klin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
rhioR" nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KR A ('JO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 

reguliatorius. Vienas doleris at- 
t’p4- mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8262 Wallaee St., . 

Chicago, U. S. A.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo- 
sit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago Avė., Chicago.

VIŠČIUKAI

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

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

Lėo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugoj am e nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus j Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

Cicero. III.\
. Office Phone Cicero 8223

Res. Phone Cicero 6272

mainant

GRAŽIAUSIAI išrodančios dreses yra gautos 
šį sezoną iš labiausiai žinomų išdtrbėjų, su 
visokiais pagražinimais ir paprastos dailios 
dreses, tokių puikių materijolų kaip SATIN 
FACED CANTON, ROSHANAIIA, CANTON 
CREPE, FLAT ( REPE, IR T. T. visokių spal
vų ir išmarginimu. Su gražiais trimingais, 
juodos, baltos, su karoliais, Hu leisais ir orna
mentais. Mieros nuo 16 iki 44. Specialiai 

$25

Gydo staigias ir chroniška* ligac 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir I.abaratorijai 1026 W. 
18th St., nętoli Morgan St.'

VALANDOS: Nuo 10—12 piritą, 
it nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186III IĮ II

'T

VIRINIAI KAUTAI IR APSIAUSTAI
Didelis pasirinkimas specialiai padarytų Velykiniai apsiaustai

Jie turi gražias linijas ir turtingus 
trimingus Jie padaryti iš Downy vil
nų, Polaire, English Plaids, 
Stripes, Hyland fleece ir 
plaids. Modeliai — tiesių 
swaggor užpakaliais, ant 
raiščiais, box-nugaromis, 
kišenėmis. Mieros dcl 
merginų

VELYKINIAI KAUTAI

!hj/

i

Naujos augštos rųšies spalvos, nauji

flare kautai su gražiomis linijomis,

paprasti arba kailio kąlnieriais mode-

liai, nauji, turtingo pilė išdirbi mo, su

DR. CHARLES SEGAL
PrakUkuoja 16 metai

OFjshs
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexcl 2881

šilkiniais pamušalais, po

ir $30

NAUJI VELYKINIAI SIUTAI
Pasirinkimui smart, slender, boyish modeliai ir paprasti, ilgi gatavai paginti styliai. XElįK jfi’h /Rh UK
JIE yra gražiai pasiūti iš poiret twilli ir gero Šeržo. Taipgi yra siutai su, hairlinc®P~ E} H gL.
družėmis. Kautai yra su krepe pamušalu, su diržais ir kišenėmis. Pasirinkimui jut jj “ra 
navy mėlini ir juodi. Specialiai fifci tyy g

Gatavi-Dėvėjimui Departmente. Antras augštas 1

s
Z

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexcl 2279

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šerininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymu visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

United States Post Office Dept
įplaukos labai daug perviršija už maximum palūkanas

6!4% palūkanų
Pilni nurodymai pareikalavus

Jacob Kulp
35 S. La Šalie 8t. Tetaptume Dearhera •*«

& co
tneorporated

CHICAGO

Garsinkities “Naujienose” 1

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

OptooMtriat
TcL Houl«vard 1481 
4649 8. Ai hiatui Av« 
Kumpu 47-to» gat 

t-roa luboto*

Tel. Boulevard $587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

LIETUVIŲ DAKTARAI
1707 W. 47 Ik St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Daktarai kurių varadai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

*
Telefonai Boulevard 1939 į

DR. S. A. BRENZA I
Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare ’

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
‘ ' 1 '

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai, vakare.

Tel. Boulevard .3686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 
2 vai. po piet iki 9 vak.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ’

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4140

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

• Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų

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

Valandos! lu—11 ryto; i—8 po piet,
7—8 vak? Nedaliomis 16—12 dieną,

Dr. Bcnedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 jtt- 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Proupect 061A

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki !

3601 So. Halsted St

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327- So. Halsted St.

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba n du jausiu metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisag 1600 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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ant Vokietijos geležinkelių 
ir pramonių ir taip pat, kad 
ji užstatytų savo “kredito
riams” alaus, alkoholio, cu
kraus ir tabako monopolius. 
Raportas nemini jokių tarp
tautinių garantijų, kurių 
nuolatos reikalavo Francija, 
kuomet kitos valstybės pro
testavo prieš jos ginkluotą 
įsiveržimą į vokiečių terito- 
jų. * • ..

iki-po reichstago rinkimų. 
Tuomet raporto priėmimas 
arba atmetimas priklausys 
nuo rinkimų rezultatų. Jei
gu rinkimus laimėtų nacio
nalistai, tai raportas butų 
atmestas — ir suirutė Euro-

poje tęstųsi toliaus. Be gar 
lo svarbu todėl yra ne tiktai 
Vokietijos, bet ir visos Eu
ropos ateičiai, kad ateinan
tys rinkimai gptai pavyktų 
Vokietijos darbininkų par
tijai, socialdemokratams.

Rašo L. Šeimenis

Entered aa Second Clasa Mat?e< 
March 17th, 1914. at the Post Offict 

* of Chicago, III., under the net o< 
March 2nd, 1879.

. ___ .....______ . .. \

Naujienos eina kasdien, ii&klrian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų b't 
drovi, 1739 So. Halated St., Chtcao' 
UI. — Telefonas: Rooaevelt

Užsimokljimo kainai
Chicago je — paltu:

Metams---------------------------------$8.0$
Pusei metų __________________4.00
Trims mėnesiams_—-f—-- - 2.00
Dviem mėnesiam  .......    1.50
Vienam minėsiu!____ - , - .75

Chicagoje per neHotojus:
Viena kopija 
Savaitei-----
Minėsiu! ___

. «c 
18c 
75c

Buvienytose Valstijos*, ne Chicagoj«, 
paltu:

Metami-------------------------------- $7.00
Pusei metų ...........    8.50

E rims mėnesiams_____________ 1.75
vieni mėnesiam 1.25

Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ___ ________________ $8.00
Pusei metų ________________  4.00
Trims mėnesiams  _____  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu. ,

Tą ekspertų komiteto ra
portą dabar turės priimti 
arba atmesti Reparaciją 
Komisija. Bo to jisai bus 
pateiktas Santarvės valsty
bėms ir Vokietijai. Kad 
Reparacijų Komisija jį pri
ims, apie tai beveik nėra 
abejonės, kadangi ekspertų 
komitetas dirbo ankštam 
kontakte su ta Komisija ir, 
žinoma, nerašė į savo rapor
tą nieko priešingo jos nuo
monėms. Ne taip tikra, ar 
raportą priims visos valsty
bės, kurioms jisai bus duo
tas patvirtinti. •

Lietuvos “krikščionys” ir 
mokytojai

Santarvės Reparacijų Ko
misijos pakviesti ekspertai 
ištirti, kiek pinigų Vokieti
ja gali mokėtį pergalėju
sioms jų valstybėms, šiomis 
dienomis įteikė Reparacijų 
Komisijai raportą. Svar
biausias ekspertų komite
tas, su amerikiečiu Dawes’u 
priešakyje, atrado, kad Vo
kietija gali ir turi mokėti 
reparacijas, kurias jai uždė
jo Versalės taikos sutartis. 
Kad butų iš ko mokėti repa
racijas, Vokietija, ekspertui 
nuomone, turi imti iš savol 
piliečių tiek mokesnių, kiek 
jie gali pakelti.

Dawes’o komitetas nenu
stato visos repara/ijų su
mos,, o tik nurodo, kiek Vo
kietija galėtų mokėt kas
met. Pirmaisiais metais iš 
jos reikalaujama vieno bili- 
ono auksinių markių (arba 
$250,000,000), antrais me
tais daugiaus, trečiais dar 
daugiaus; 1934 metais repa
racijų mokestis jau turinti 
siekti pustrečio biliono auk
sinių markių (arba $625,-1 
000,000).. 

/

Ekspertų komitetas pa
reiškia, kad šitas sumas Vo
kietija galės mokėti tiktai 
tuomet, kuomet jai busr su
grąžinta ekonominė kontro
lė keinlande ir Rhuro srity
je (apie militarinę tų sričių 
okupaciją raportas visai ne
kalba) ir kuomet Santarvėj 
netrukdys Vokietijos pra-| 
monės ir prekybos.

Francija veikiausia 
ims, nes ji turi klausyt 
wes’o, kuris yra bankininko 
Morgano agentas. Morga
nas nebūtų skolinęs pinigų 
Francijai, jeigu jos valdžia 
iškalno nebūtų prižadėjusi 
sutikti su ekspertų komite
to rekomendacijomis. • Ki
tos Santarvės valstybės tur
būt taip pat nesipriešins 
Dawes’o planui, kurį jų at
stovai ekspertų komitete tu
rėjo progos visapusiškai ap
svarstyti; jie visi balsavo už 
jį. Bet kaip pasielgs Vokie
tija, tai dar nežinia. Vokie
čių industrialistai ir nacio
nalistai savo spaudoje kelia 
triukšmą, kad reparacijų 
mokestys esančios nepake
liamos ir kad “morgičiai” 
ant Vokietijos geležinkelių 
bei pramonių “žeminą” Vo
kietiją.

pri- 
Da-

1 Už tai, kad raportas butų 
i priimtas, . matyt, griežtai 
stos Vokietijos socialdemo*- 
kratai. Centralinis jų or
ganas “Vorwaerts” jau išsi
reiškė šitoje prasmėje. Ji
sai pripažįsta, kad Dawes’o 
komiteto planas yra baisiai 
skaudus Vokietijai; bet ji
sai sako, kad, tą planą atme
tus, Vokietijai butų dar blo
giau : Francija nesiliautų 
smaugti Vokietiją, kol eko
nominis jos gyvenimas butų 
visiškai sugriautas. Bet da
bartinė Vokietijos valdžia, 
susidedanti iš katalikų “cen
tro” ir vadinamos “liaudies” 
partijos atstovų, vargiai tu
ri aiškų nusistatymą.

Kita svarbi reparacijų 
mokėjimo sąlyga ekspertų 
raporte yra Vokietijos va
liutos stabilizacija. Dawe- 
s’o komitetas siūlo tuo tiks
lu įsteigti Berline naują 
emisijos banką, kurio kapi
talas susidėtų dalinai iš Vo
kietijos aukso, dalinai iš už
sienių paskolos. To banko 
direkcijoje turės keletą vie
tų ir užsienio kapitalistų at
stovai, bet banko preziden
tas bus vokietis.

Ji svyruos tarpe tos pozi
cijos, kurios laikosi nacio
nalistai, ir tos pozicijos, ku
rią užėmė socialdemokratai. 
Valdžia, be abejonės, su
pranta, kad ekspertų komi
teto raportą atmesti butų 
labai pavojinga Vokietijai; 
bet ji ir partijos, iš kurių ji 
susideda, bijo nacionalisti
nio sentimento, miniose, di
džiai sustiprėjusio per pas
kutinį pusmetį. Pradžioje 
gegužės mėnesio bus reichs
tago (Vokietijos parlamen
to) rinkimai, ir valdžiai ru- 
pį nesukelti prieš save bal
suotojus. '

Užtikrinimui, kad Vokie
tija mokės reparacijas, eks
pertų komitetas siūlo, kad 
butų užtraukta “morgičiai”

Gal būt, kad Vokietijos 
valdžia atidės ekspertų ra
porto priėmimo klausimų

Kad Lietuvos ‘“krikščionys” dvasinės vyriausybės leidimą ir 
nori paversti mokyklą savo išti-Įyra išėję nemažiau kaip viduri- 
kima tarnaite, senai jau pažąn» 
giąjai visuomenei yra žinoma, 
bet ankščiau jie darydavo tik 
atskirais atsitikimais, 
liuodami kokias 
pastaruoju laiku pradžios mo
kyklos su visais 
“de f acto” ir “de jure” pavesta 
klebonų ir jų gaspadinių globai. 
Tik pasiskaitykime »pradžios 
mokyklų inspektorių raštą mo
kyklų vedėjams iš kovo mėne
sio pradžios, šių metų; ten vi
sa puikiausiai išdėstyta ir nerei
kalinga yra mažiausių komen
tarų, kad suvokus “krikščionių” 
apetitus, štai tas raštas:

“Liet. Resp. 
Švietimo Ministerija

Kauno miesto 
Pradžios Mokyklų

Inspektorius
No. (nepažymėtas) 

1924 m. (mėnesio nėra) m. d.
Kaunas.

su Šv. Ministerija ‘,sutarčių”, gi 
pastarąja! gimus, dar “gražes
nių” dalykėlių galima tikėtis.

Ir labai aišjtu, kad žemaičių 
vyskupas, daręs “sutartį” pilnai 
žinojo savo kunigų atšalimą 
“ganyti vaikų dūšeles” ir jų 
tingėjimą tikybos pamokas tu
rėti pi’adžios mokyklose, nes 
vyskupėlis šeštame abzace lei
džia civiliui mokytojui tikybą 
dėstyti, jei i-ii s “atsako religijos 
mokytojo ypatybėms” (sic!). 
Labai butų įdomu žinoti kokios 
tos “religijos ypatybės”, tai, 
labai neaiškus posakis, gal, kaip 
paprastai, už “krikščionis” agi- 
tavimas, visiškas kunigams 
klusnumas ir t.t.

B(it užvis įdomiausia tai p 
baiga, kur nurodoma kokiu 
du mokytojas norys tikybos 
vaikus mokyti gali tą teisę įgy
ti. Jis turi paduoti prašymą, 
—manote pradžios mokyklų in
spektoriui, ne, j anaiptol, — jis 
turi kreiptis į vietos parapijos 
kleboną, kad tas “pagirtų” o jau 
po to į patį vyskupą, kuris ir 
sprendžia visą mokytojo tinka
mumą...

pa-

neregu- 
sistemas; gi

maky tojais,

Kauno miesto pradžios mokyklų 
vedėjams

“Šiuo pranešama, jog švieti
mo Ministerija, susitarus su 
žemaičių Vyskupijos Kurija, 

■ nustatė ir priėmė šią tvarką ti
kybos mokytojams skirti ir ti
kybai dėstyti pradžios mokyk
lose:

1. Kiekvienas klebonas kas
met ligi rugskjo mėn. 15 d. pra
neša Vyskupijos Ordinariatui 
kuriose savo parapijos mokyk
lose jisai pats dėstys tikybos 
pamokas, kuriose kiti kunigai, 
ar mokytojai, ar kiti dėstytojai, 
atatinką Prad. Mokyklų Įsta
tymo reikalavimai.

2. Vyskupas skiria tikybos 
dėstotyjus ir paskyrimo raštus 
siunčia: a)' tikybos mokytojus 
—kunigams betarpiai ir prane
ša Prad. Mokslo Departamen
tui b) turintiems teisės tikybos 
dėstyti nekunigams paskyrimo 
raštus^ siunčia per Prad. Mok. 
Departamentą.

3. Kunigai dekonai lankyda
mi savo dekanatus turi teisės ir 
pareigos tikrinti, kaip tikyba 
dėstoma prad. mokyklose.

4. Visi kunigai įgaliotieji 
teikti Atgailos sakramentą vys
kupijoj turi teisės dėstyti tiky
bos mokslą prod. mokyklose be 
ypatingo vyskupo paskyrimo. '

5. Religijos mokymas visose 
esančiose parapijos ribose prad. 
mokyklose yra tiesiogine vieti
nio klebono Jr jo kunigų parei
ga, kaip dvasinių ganytojų. Del 
tos priežasties vietos parapijos 
kunigai yra kanonų atžvilgiu 
laikomi ir prad. mokyklų kape
lionais ir tikybos dėstytojais. 
Klebonui vadovaujant jie pa
skirsto tarp savęs lankytiną
sias mokyklas arba paveda jas. 
kitiems, ne parapijos kunigams.

6. Jei vietiniai kunigai nega
lį patys, lankyti kurios mokyk
los, tenai tikybos mokymas ga
li būti pavestas vietos mokyto
jui, jei jis atsako religijos mo
kytojų ypatybėms, ar kitam pa- 
sauliniui asmeniui, žinant Ka
nonų Teisės Kodekso nurodymų 
de missione canonia. Norintie
ji tikybą dėstyti mokytojai, ar 
kiti pasauliniai asmens, •• turi 
įgyti reikalingą vietos Ordina- 

‘f iąto leidimą. Tuo; tikslu jie 
kreipiasi į Vyskupą atatinkamu 
pranešimu, kurį siunčia per vie
tos Ideboną. Klebonas duoda 
liudymą, kad asmuo tinka ar ne
tinka religijos mokymui. Tada 
įvyksta tikybos mokytojo pas
kyrimas. Prad. Mokyklų Įstaty
mas nustato § 13 Tikybą dėsty
ti turi teisės tie asmens, kurie 
turi atatinkamos konfesijos

nes mokyklos kursą.
7. Lankantieji prad.. mokyk

las vaikai negali būti' atitraukti 
■ iš mokyklos katechizacijai mo

kslo metu, tai yra ligi birželio 
mn. 15 d. Katechizacija, lan
kantiems mokyklas ' vaikams 
(įaroma liuosu nuo pamokų me
tu.
(pas.) I. Damijonaitis, 
Kauno Pradžios Mokyklų

Inspektorius”.
Nors raštas aišku! i s; bet vis 

neiškenčiu ir savo “grašio” ne- 
prikišęs.

Šv. Vyskupo su Šv. Ministeri
ja sutartis iškalno paskirsto 
mokytojus į dvi grupės — tiky
bos dėstytojus ir netinkamus 
šiam reikalui, kitaip — tikybi- 
ninkus ir “bedievius” - 
sius -ir bloguosius. Ir, 
iš to mokykla tik blogo turės, 
nes tarpe jos darbininkų iškils 
antagonizmas, neapykanta, ve
danti prie paties švietimo dis- 
organizacijos, nekalbant jau, 
kiek teks nukentėti tiemš^ mo
kytojams, kurie nepanorės ti
kybos dėstyti, turint omeny 
krašto valdovus—“krikščionis”.

Pirmiau mokytojai tikybos 
mokę, ar nemokę, buvo kontro
liuojami inspektorių, radosi pa
starųjų žinioje, gi- dabar pir
muoju abzacu šios “sutarties” 
su kunu ir. dūšia atiduodami, 
klebonams. O tenka prisimin-’ 
ti, kad Lietuvos klebonėliai, tai 
ne iš kelmo išspirti, žmones su 
įvairiausiomis fanaberijomis ir 
mokytojai greit gali Jiems pa
tikti ir greit nepatikti ir duoda
mi atestacijas gali mokytoją ir 
pakarti ir paleisti. Jau dažnai 
girdėti, kad mokytojas nebučia
vęs kunigėliui ranką, ar neįti
kęs jo gaspadinei yra apšaukia
mas “bedieviu”, o kaipo toks, 
kiekvienoje progoje atsiduria 
labai ir labai neužvydėtinoje pa
dėtyj e,ar tai algą sulaikant, ar 
tai nuo vietos paliuosuojant, 
kartais ir cipėn pasodinant; juk 
šiais laikais musų ‘.‘krikščionys” 
nežino savo valdžiai ribų.

Visai naujas dalykas, kad vys
kupas tikybos mokytojus patsai 
skiria. Nieko ypatinga butų, 
jeigu jis tik kunigus 'skirtų, 
bet kuomet kišasi ir civilių, mo
kytojų tarpan, tai jau visai ne
leistinas dalykas, jau čia gro
bimas pasaulinės valdžios taip 
pat, kaip jos buvo ieškoma vi
duramžiais, privedančiais kata
likų bažnyčią »gana liudnokon 
padėtim

Toliau, pavedimas kunigams 
tikrinti tikybos dėstymą nema
žiau nustumia mokytoją į kuni
gėlio pastumdėlius, nes “dūšių 
ganytojas” neturėdamas atsa
komybės už savo kontrolę prieš 
teismą, gali su mokytoju elgtis 
kaip tinkamas.

Visai normalu^ ir gana rim-^ 
tas abzacas penktas, kame pa- i 
vedama kunigams būti kapelio
nais visose mokykolse. Tik rei
kia pažymėti, ' jog kunigai ligi 
šiol šios priedermės nepildė. 
Persunkus buvo jiems darbas 
dėstyti tikybą per ištisas va- i 
landas, ot kokį, “netikėlį” moky
toją pakontroliuoti, • apšaukti 
“bedieviu” visai kitas ir lengvas 
reikalas, tAtai kunigėliai daž
nai ir praktikuoja. Dar dau- | 
giau. Netik kad kunigai daugu
moje, pasakysiu, tingi tikybos 
vaikus mokyti, bet buvo atsiti
kimų, kad jie nemenką užmo- 
kesnį ėmė...o tikybos dėstyto
ją, šiaip mokytoją, visaip nie
kino... Čia tai jau visai “krikš- 
čioniškai-katalikiškas” cląrbas.- 
Ir taip buvo, kai nebuvo jokių -

bu-

DYKAI
Nuo balandžio 
10 iki balandžio - 
19, įskaitant l|\|

- geruo- 
žinoma,

Tai matote kokįę musų demo- das sumušę savo jez.uistiškais į 
kratinėje respublikoje šposai ‘ 
krečiami, čia klebonas — pra
kilnus valdytojas, mokytojas 
nužemintas valdinys, čia jokie 
mokslo cenzai, atestatai, paliu
dymai, mažiausios vertės netu
rės, jeigu nebus visų svarbiau
si” klebono liudynio apie .moky
tojo “krikščioniškumą”. Toliau, 
manote, kad inspektorius— tie
sioginis mokytojo viršininkas, 
—gali spręsti apie mokytojo 
sugebėjimus tikybą dėstyti, kur 
tau ir šitas negali, jis ir “netu
ri tiek išsilavinimo”, kad taip 
svarbų klausimą išsprendus, čia 
būtinai reikia klebono su vy
riausiu pagelbininku — riebią
ją gaspadine, tas visa gali iš
spręsti ir neklaidingus nutari
mus daryti...

Ligi šiol “krikščionys” ypa
tingai “globojo” pradžios mo
kyklas, bet dabar ir užbaigė. 
Tokių “sutarčių”, tokių “juridi
nių aktų” dar nebuvo girdėti, 
gal ne tik Lietuvoje, bet ir vi
same pasaulyje, čia turbut, lie-

sakymais.
Reikia pažymėti, kad pra

džios mokykla ligi šių dienų 
daugumoje švarinusį savo var
dą išlaikė ir nesidavė išnaudoti 
.įvairiems “krikščionių” reika
lams. Mokytoj ij a susibūrus 
savo prof. sąjungoje visuomet 
sugebėdavo duoti tinkamą at
sparą tiems atžagareivių puoli
mams. Ir susidarė precedentas, 
kad liaudies mokytojas ir para
pijos klebonas tai didžiausi 
priešininkai, tai kirvis ir ak
muo. Tatai “krikščionys” pui
kiausia suprato ir griebėsi “va
lytis” nuo tų “bedievių” moky
tojų. Visą “darbą” pradėjo nuo 
viršūnių, neužleisdami šv. Mi
nisterijos vietos kitos partijos 
žmonėms ir nei dienos negai
šuodami tęsia mokyklos “refor
mą1’ ligi šių dienų, kuomet už
viešpatavo p. Bistras ir apvaini
kavo savo darbus minėtom 
sutartim”.* Daug teko nukentė
ti tikrąjai Lietuvos mokytoj i- 
jai, ir dar, matyt, nemaža teks 

(jai pernešti, bet tatai aiškiau
tuviški “krikščionys” bus rekor-; ateitis parodys.

1O Dienų.
. Tiktai

1 Nuo balandžio 10 
iki balandžio 19, 
įskaitant

Taupykit krabui es

1 American 
Family

I Fiakes

1 arbatinis šaukštelis už 47 vynioklius
6 arbatiniai šaukšteliai už 279 vynioklius

<eGeras Muilas Pigiau Negu Nauji RubaV'
American Family Soap nėra kenksmingas labai ploniems lininiams, šilkiniams, leisams ir 
ploniems apatiniams. Labiausiai EKONOMIŠKAS! — netik apsaugojime rūbų, bet lai
kė ir darbo sutaupyme. Didelis muilo šmotas sutaupo muilo kainą. Didelės dovanos 
duodamos už vynioklius, -sutaupo pinigų kitiems reikalams. Pavyzdžiui, žiūrėkite šį 
puikų pinigų sutaupytoją, kuris yra visut žinomas.

Oiieida Community Par Plate Sidabriniai už

American F
MUILO VYNIOKLIUS

Ir priešakinės ir užpakalinėj dalys bakselio American 
Family Muilo1 Flakes. Tie baksėliai turi sekamą vertę:

6 uncijų pakelis vertės kaip 2 vyniokliai. 16 uncijų pakelis ver
tės kaip 4 vyniokliai. 3 svarų pakelis vertės kaip 6 vyniokliai.

American Family Soap Flakes labai tankiai yra vartojami j skalbimui mašinas, indų'ir katilų! mazgo
jimui. Bile kokiu budu jus vartosite American Family Muilą, jus gausite Oneida Community Silver- 
ware vien tik trupinant vynioklius ir pakelius, šis sidabrinis setas randasi kiekvienoj geroj' šeimynoj. 
Dabar pasiūlomas setas yra vėliausios mados ir gražus.

ATNEŠKITE JŪSŲ VYNIOKLIUS — ATNEŠKITE JŪSŲ PAKELIUS 
į musų arčiausią premium krautuvę f

Miesto krautuve: 27 West Lake St. (netoli State St.) 
North Sidės krautuvė: 1232 W. North Ave. A,

, (Prie tilto)

Pastebėkite, kad vyniokliai ir pakeliai siunčiami paštu reika-
> lauja pridėjimo 10c dėl kiekvieno seto šaukštų ir 5c d“1 ?

Turkiškų rankŠlošČių, persiuntimui ir supakavimui.
Pažymėkite savo siuntinį Dept. O., 1232 W. North 

. Mes pasiliekame teises apru- 
Zbežiuoti daugumą ir tos dovanos bus duo- .

> 9 damos TIKTAI nuolatiniams vario- a

t J ■» , uujmvnivv ocvu

* Ave., Chicago.
Z)

tojams American Family Muilo 
itrba Flakes.

JAMES S. KIEK & CO 
Chicago

Taupykit 
vynioklius

•t 4^

* W,v



Penktadienis, Bal. 11, 1924 NAUJIENOS, Chicago, UI. /

Siutai

$ 18.50
$1.75 iki $10.00

1401 So. Halsted Si.
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

Velykoms
Francuziškais užpakaliais, 
worsteds ir seržai geriau
sios rųšies, 2 kelnių siutai

$37.50

$55.00
Puikus pasirinkimas 2 kel
nių siutų dėl vyrų ir vaiki
nų vėliausių stylių ir spalvų

$17.50

S. GORDON

$35=00
Vaikų 2 kelnių siutai

$6.75

MUSŲ MOTERIMS
*

Veda Dora Vilkiene

KAIP IR K( VIRTI
Žuvies pajus

1 blėkinė raudono salmono.
2 trynius.
Druskos ir pipirų ir viską ge

rai sumaišyk.
Paimk 4 puodukus sugrustu 

bulvių.
4 šaukštus saldaus pieno.
4 šaukštus ištarpinto sviesto. 
Druskos pagal skonį.
Išplak 2 kiaušinių baltinius, 

sudėk į bulvių košę ir gerai su
maišyk. Pusę tos kosės gražiai 
sudėk į pajų blefas, o ant vir
šaus sudėk žuvięs mišinį, sudai
link su šaukštu, o ant viršaus 
uždėk likusią košę, o ant vir
šaus uždėk kur ne kur po šmo
tuką sviesto.

Kepk pečiuje apie 30 minuių.
Prisiuntė Ona Vilkienė.

i ■ —■ ■■ i u—r ■■ ■■ ■■■"" ■

jok tris kartus miltus, druską ir 
baking powder. Išplak .trynius 3 
kiaušinių iki bus visai stiprus. 
Tada pridėk pramainu po bis- 
kį miltų ir po biskį trynių prie 
pirmo mišinio iki viskas bus su
dėta. Dar pridėk 8-tą dalį puo
duko šalto vandens ir vaidilą. 
Lengvai išmaišyk ir įdėk į iš- 
taukuotą blėtą, gerai paskui įklo
ti baltos popieros. Jeigu turi, 
gali vartoti blėtą, kuri turi vi
duryje skylę, nes tašla išsidali
na ir nesupuola taip lengvai.

Kepk vidutiniai karštame pe
čiuje.

2 šaukštuku baking powder.
1 puoduką miltų (pastry 

flour).
puoduko šalto vandens.

1 šaukštuką druskos.
1 šaukštuką citrinų esencijos 

arba vanillos.
Sudek cukrų ir 1 puoduką 

šalto vandens į’ mažą paliavotą 
puoduką ir leisk virti iki kuo
met pasemi šaukštuką skystimo 
ir leidi nuvarvėti, lašai pavirsta 
lyg į plonus siuleliuą. Išplak bal
tymus 3 kiaušinių iki bus visai 
stiprus. Įmaišyk pamažu cuk
raus skystimą prie išplaktų bal
tymų ir tol plak pakol mišinys Į ir 2 puodukais tirštai suraugin- 
visai atšals. Sumaišyk ir išsi- to pieno. Išsijok kartu 2 puodu-

ku komų miltų; 2 puoduku 
kviečių miltų, iy2 šaukštukų so
dos ir žiupsniuką druskos. Pri
dėk prie pirmo mišinio ir kuo
met gerai sumaišyta, pridėk 
šmotą sviesto taip didelį kaip 
kiaušinį, ištarpintą. Įdėk į ištau- 
kuotas blėtas ir kepk karštame 
pečiuje apie pusvalandį.

šis pyragas yra labai skanus 
jeigu padarytas kaip tik prieš 
vakarienę ir paskui valgomas su 
sviestu prie arbatos.

Ar jus žinote, kad
Del kiekvieno lietuvio vyro yra 

dvi lietuvaites Suvienytose Valsti
jose (remianties pagal 1920 metų 
cenzu), tas dalinai išaiškina, ko
dėl vien tik lietuviai vyrai ruko? 
Ar jus žinote, kad Hehnar Turkiš
ki Cigaretai yra padaryti išdirbė
ję augščiausios rųšies Turkiškų 
cigaretę pasaulyje.

Hyacinths

Virinti paprasti makaronai
3/4 puoduko makaronų, su

laužytų į šmotelius apie 1 colio 
ilgio.

2 kvortas verdančio vandens.
1 valgomą šaukštą druskos.
Viryk makaronus verdančia

me pasudintame vandenyje iki 
bus minkšti (apie 25 arba 30 
minutų). Nusunk sudėjus į sy
ta ir užpilk šaltu vandeniu, kol 
šmotukai nepriliptų vienas prie 
kito.

Sudėk į torielką, įdėk trupu
tį sviesto ir padėk į pečių 
kelių minutų, tada padėk 
stalo.

ant 
ant

I. Kempinės pyragas 
(Sponge Cake)

Seimininkėms patarimai
/ •

183 Vyrų Vilnoniai Siutai
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1 puoduką cukraus 
V'i puoduko vandens
3 kiaušinius

tmhGJO

ma-

LAIKYK SAVO KUNA STIPRIU
Laikyti kūną stipriu, yra pirmutinė jūsų užduo

tis. Daugelis yra nupuldę kūno jėgą tik dėl papras
to apsileidimo.

SCOTT’S EMULSION 
yra tyras maisto-tonikas, kuris palaiko sveikatą bu- 
davojančias kokybes padedančias užlaikyti jūsų kū
ną stipriu. Nekaip daugelis tonikų, Scott’s Emulsion 
neturi alkoholio — kožnas lašelis gelbsti būda- “ 
vot jus.

Scott & Bown?, Bloomfield, N. 23-»O

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T8- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Kaina 35c. 
aptiakoso

No. 1876. Apatinis sejončlis
žai panelei. Paprastas, bet patogus
ir būtinas kiekvienai mergaitei, kuri 
nori būti smagiai ir paotgfai apsiren
gusi. Mažos mergaitės ypatingai 
turi dėvėti rubus, kurie, visų sunku
mu guli ant pečių, o ne veržia Berne
li j. Sukirptos mieros 4, 6, 8, 10, 12
ir 14 m. 8 metų mergaitei reikia 
yardo 36 colių materijos.

Norint gauti vienų ar dauglaus virš 
.įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio nuftitrį, pažymėti mierą ir aiŠ- 
ciai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

trasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
Talsted ŠL, Chicago, I1L

Korny pyragas (Johnny 
v Cake)

1 kiaušinį gerai išplaktą ir 
sumaišyk su 1 puoduku cukraus

Puodukus, kuriuose buvo pie
nas pirmiaus reikia išplauti su 
šaltu vandeniu, o paskui su kar
štu.

Jeigu smulkusys cukrus nuo 
drėgnumo susivels į šmotelius, 
išdžiovink ir sutrupink ant sta
lo su kočielu.

šviežios, žydančies 
4 colių •vazonikose, 

parsiduoda 12c

-i-

BKLEIN BROS
20 and H

Kaip tik laiku Velykoms!* '

Pavasarinių Siutų 
Pirkinys!

$19.75 ir $29.75
Moterims ir merginoms kurios la
biausiai nori turėti Velykoms gra
žų siutą, ęia suras savo skoniui.

.Mes ką tik gavome iš New Yorko 
ir jie geriausi pavasariniai siutai 
— pasiūlomi dvejomis žemomis 

♦. kainomis.
I

MATERIJOLAS
Visi vilnoniai cords, charmeuse 
twill, hairline twill, importuoto če- 
kioto velour, novelty tweeds, tiesių' 
linijų. ' , ,

SPALVOS
Juodi ii’ balti, coco, navy ir tan, 
šilko pamušalu, su kišenėmis, nvie- 
ros 16 iki 20 ir 36 iki 44.

M

EI

tt

M
IK 
M
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Kiaušiniai

švieži, su- 
popierukose,

25c

Tikrai
rinkti,
• »'
tuzinui
tiktai

’ Ki
Kl

F. AD. RICHTER

»’ NAUJIENOS Pattem Dept.
!. 1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti map pavyzdi No..........
čia įdedu 15 centų ir prašau aV

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

Jreg. S. V. Pat Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas. >
Kūdikiai mėgsta ji. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptraukta liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistema su lengvu 
vidurių paliuosubtoju; tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
"Valandas nemalonus simptomai turčš pranykti. . ,

& CO, 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

1

Mieros per krutinę

(Vardus ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.j
*<*—•—*—*——A—W

Olselio išdirbystė
Išdirbėję stakas sumažinamas. Iš

pardavimas gatavų siutų dabar eina! 
$35 ir $40 vertės siutai, bus parduo
dami musų 'olselyj, už mažiau negu 
pasiuvimas kainavo, $13.95. Nauji 
pavasariniai styliai, dvieiliai ir vien
eiliai, dailus ir dryžuoti. Mieros tin
kamos visiems. Worsteds, serges, 
cassim'eres, tweeds, ir tt. Kiekvienas 
materijolas vilnonis. Viskas bus par
duota nuo 9 ryto.

Ateikite tiesiai j musų didelį 
olselio krautuvę

W.D. SmitU & Co.
Olselio kriaučiai. Įsteigta 1895 

833-835 W. Jackson Blvd.
Vienas blokas j vakarus nuo Halsted 

Atdara seredomis. ir subatomis 
iki 9 vai. vak.

Bušai sustoja prie musų durų.

%

RVPTURA

Mergaičių Dreses
• Del velykų arba iš

pažinties, dainty 
crepe, de Chines, 
Canton Crepe nerti
nes, su leisais ir ri- 
binais, mieros 7-14, 
vertos $24.75, po

$8.95
MERGINŲ 
KAUTAI

Sportiškų modelių, 
apsisupamų mode
lių,’braided ir tailo- 
red stylių — 4^ ki
šeninis, su diržais. 
Polo, polaire, plaid 
ir sport maišytos, 
mieros 7 iki 14,

$10

IŠGYDOMA

Be MO Be
Peilio v d V Skausmo

ŠILKINIĄI RIBINAI KA-

lįnešu

Vaikų 2 Kelnių
SIUTAI

b

BEISBOLE, PAGAUS IR NURODYMŲ 
KNYGA DYKAI

Vaikų Kenilvvortfi Ju- 
nior 2 kelnių siutai. 
Didelis pasirinkimas, 
gražus paternąi ir ge
rai* pasiūti, su diržais. 
Kelnes su pamušu ir 
ruimingos. Gražus mo
deliai, visų mierų

$12.50
Vaikų 2 kelnių siutai, 
geras pasirinkimas 
tweeds ir casimeręs, 
ekspertų pasiūti, alpa- 
ka pamušu, ruimingi, 
mieros 8-18, specialiai

$7.95
VAIKŲ PAUZĖS 

Vaikų S Bliuzės, 
tapeless, dailių pater- 
nų, $1.25 papratsai, po

88c ,,
Blue Sorge kepures tos pačios spalvos, (P 4 OE 
visų'-mierų M* ■

Vėliausios mados moterų ir merginų .

Pavasarines
Skrybėles

MOTERŲ IR MERGINŲ

GLORIA SKRYBĖLES

Pajutos iš Canton Crepe iš kom
binacijos šilko ir milano, gra

žiai trimuotos, su kvietkomis, 

leisais, plačios ir siauros 
los, cocoa, rudos, beige, 
der molinos ir juodos 

tiktai'

apva-
pow-

$5
MOTERŲ GRAŽIOS SKRYBŠLES

Tampriai užmaunamos, išrodo kaip grybai ir kito
kių stylių, su minkštais raiščiais, gražiomis, kviet
komis apdarytos, su leisais ir veils, cocoa, sand, 

receda, žalios, rudos, juodos ir baltos, $7.50 
labai specialiai

ribinai 
re, dėl 
dui

Brocade ir Moi- 
išpažinties, jar-

49c

PERLINIAI 
BOLIAI

24 iki 30 colių, 
daužomi, dėl egzame- 
nu, Sterling citfabro sa- 
fety clasp Rhinestone 
setas, $1.98 iki $2.50

$1.49

Laikas išgydyti rupturą yra da
bar. Nepraleiskite progos nepasi- 
matę su daktaru dėl kokių nors 
įsivaizdinimų. Mano gydymas labai 
paprastas ir labai lengvai išgydau 
rupturas.

Skaitykit ką Mr. Malic sako:
“Aš manau, kad kiekvienas bijo 

eiti pas daktarą su šia liga. O la
biausiai žmonės su ruptura, ries jie 
visuomet tiki, kad nėra galima iš
gydyti be peilio.

Aš pats buvau tokios pat nuo
monės ir vis atidėliojau pasimaty
mą su daktaru per ilgą laiką. Bet 
galu gale nuėjau pas Dr. Flint, tai 
tuojau likau išgydytas.

Po pasikalbėjimui su daktaru, 
nutariau, kad jis tuojau mane gy
dytų. Tai buvo malonus nutarimas, 
nes aš dabar esu išgydytas, taip 
kad ir vaikas nuo to butų never
kęs. Galiu tikrai pasakyti, kad 
kiekvienas bus išgydytas kas atsi
lankys pas Dr. Klint ir daleis gy
dyti savo rupturą.”
Michael Malic, 13309 Burlcy Avė., 

Hegewich, III.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias 
gyslas kojų mano počio metodu. 
Be peilio, be skausmo. Dar nebu
vo nei vieno nepasisekimo kaip aš 
išradau tą būdą.

PATARIMAI DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.

kelnių 
Mes tu- 
“Kenil- 

musų

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
4:30 p. p., nedeiiomis, uždaryta.

* i • Vyrai! Pradinis velykinis 
išpardavimas

Kenilworth 2jų 
' Kelnių Siutai

I^enihvdrth 2 
siutai siutai’, 
rime žinomus
worth Rubus” — 
pačių puikaus materi- 
jolo — augštos rųšies 
2 kelnių siutai vy
nams ir vaikinams. 
Padaryti iš ( puikaus 
worsteds ir cassimeres, 
pilki, powder mėtini, 
Su dryžais, vieneiliai 
arba dvieiliai, 2 ar 3 
guzikų styliaus, 2 kel
nių, dvigubo dėvėjimo. 
Visų mierų 33 iki 46 
dėl visokio ūgio. Siutai 
verti daug daugiau, po

$35
♦

VELYKOMS SIUTAI
Vyrams ir vaikinams, patrinai ir.styliai ir £$2 
užganėdins kiekvieną, mieros 33 iki 44, 
specialiai apkainuoti pardavimui
Vidutiniai kautai. Pilnas pasirinkimas. §30 
Įeina žinomi Knitex Kautai, po

V dykinės
W © Oz ' Lingene

Moterų naktines dreses iš gero 
crepe de chine, trimuotos su lei
sais ir tailored stylių. Visokių 
modelių kaip oda, oichid, žalios 
ir mėlinos, vertos $3.95 
iki $5, po

ŠILKINES CMEMISES
gero crepe de chine, trimuotos 
leisais ii’ ribnais, kaip oda, or- 

chid ir maize, vertos $1.89 
iki $5, po
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_ Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimąs 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balšamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo, ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prisiusk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Bal. 11, 1924

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon i

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

Pasiskubinkite išpildyti ap- 
ikacijas dėl pasporto ir užsisa

kyti geresnį kambarį ant laivo.
Kurie nesate Amerikos pilie

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

Norintį palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm parengti visus do- B 
kumentus.

j Knygos už Pusę Kainos! Paskutinis Knygų Nupiginimas!
| Pasirinkite Knygų už $20.00. — PrisiysRite Aušros Knygynui TIK $10.00

Šitas bus paskutinis toks istoriškai didelis knygų nupiginimas. Todelgi, nepraleiskite progos, įsigykite reikalingiausių 
Jums knygų. Peržiūrėkite šitų visų knygų sųrašų atidžiai, o nėra abejonės, Jus susirasite sau daug reikalingų knygų, šitame 
sąraše yra parinktos visos geriausios knygos ir visos reikalingiausios knygos. Šitas didelis knygų nupiginimas bus paskutinis ir 
jis tęsis tiktai iki birželio-June 1 dienai. Todelgi, pasirinkite tuoj iš šito sąrašo knygų už $20.00 pilna kaina, o Aušros Knygy- 
nui prisiuskite tiktai $10.00, jei imsite ir daugiau knygų, mokėkite už visas knygas tiktai puse kainos. Jei imsite.už mažjau 
knygų negu $10.00, prisiuskite už kiekvieną knygą tiktai tiek, kiek yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Bet geriausia išeis 
Jums jei imsite knygų nemažiau $10.00, tada gausite visas per pusę pigiau. Jei vienas neįstengiat įsigyti knygų už didesnę su- 

mų, tai kvieskitės kitus į talką, su draugais susidėkite bendrai. Knygų galite imti po kiek kurių norite.

PADĖKAVONĖ. Tariu šir- B 
dingą ačiū Providence Life ln-,B 
surance Co. už greitą ir teisingą 
išmokėjimą pomirtinės Dom'i- 
niko Slevinsko taipgi ir agentui 
J. A. Dargužiui, kuris gyvena 
1530 N. Robey St. Tel. Armita- 
ge 5531 Mike čepliauskas, 

651 W. 14 PI., Chicago, III.

Ar jus žinote, kad
Chicaga yra didžiausis pasaulyje 

miestas apgyventas lietuviais, Chi- 
cagoje lietuvių daug daugiau gyve
na negu Kaune? Ar jus žinote, kad 
Turkiškas tabakas yra geriausias 
tabakas dėl cigaretę ir, kad, Hel- 
mar yra padaryti iš 100% gryno 
Turkiško tabako.

Meilės Laipsniai
. Knygoje parodoma kaip meilė vystosi pas 

vyrus ir moteris ir kaip ta meilė reiškiasi pas 
įvairias tautas. Knyga nepaprastai žingeid 
visiems kaip vyrams, taip ir moterims. Pusi 
216, didelio formato, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. Knygų randasi ga
na mažai norintiems jsigyti šitą knygą vertėti] 
pasiskubinti, nes jų niekur daugiau nebus gali
ma gauti.______________________ .
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir 
Angliškoje Kalboje.

šita yra vienintelė knyga pas lietuvius, kuri 
pamokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 
f visokias firmas, pas draugus, gimines, vaikus, 
tėvus ir t.t. šitą knygą turėdami by kur lengva 
laišką parašyti anglų kalba. Pusi. 293, apdary 
ta. Kaina $2.00, iki birželo 1 dienai tik $1.75 
Lietuviškas Šapninykas

šitas Lietuviškas Sapnįnykas yra sutaisytas 
pagal tikrą persiškai egiptiską sapninyką ir net 
su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos 
atspėjimui ateities, šitas Šapninykas geriausiai 
išguldo visokius sapnus, kokiuą tik žmonės 
sapnuoti gali. Šito Šapninyko jau nebu
vo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs, 
dabar mes vėl jį atspausdinome. Šitas Sap- 
ninykas lietuvisKam pasauliui yra . žinomas 
kaipo Olszevvskio Šapninykas. Ir už j Į geres
nio nėra ir būti negali. Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki birželio 1 diepai tik $1.25. 
Neapdaryto kaina 75 centai.________________

LIETUVIS
AKIŲ SPECIALISTAS
Jei skaitant akys greit pavargsta. Jei 
kenti galvos skaudėjimą, jei turi akių 
uždegimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda .tuomet ateik pasitarti.

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, 
Nedaliomis nuo 10 iki 1

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chicago.
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O kas čia gi?
Del West Va. mainierių naujiena. 
Elgin laikrodžiai po 15 akmenų, 
su 20 metų garantuotais viršais, 
tik po $17. Katalogų nesiuntinė- 
jam. Su užsakymu siųskite $5.00, 
o likusius $12 ant paštas užmo
kėsite

JOSEPH KALVAITIS
Box 65,Hamphill, W. Va.
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Pažinkite Mus!
Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy

miausiųjų pasaulio gyvulių ir augalų chrestoma
tija. Tilžėje, 1923. Pusi. 270, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50._________
Lietuviškieji Raštai ir Raštininkai.

šitą knygą prirengė Lietuvos Mylėtojas da 
1890 metais. Išleido tais laikais gyvavusi Bal- 
timoreje, Nld., M. T>. IM. I) raugyste. Šitų l<iiy 
gu randasi Aušros Knygyne gana mažas skait- 
lius, norintis jas jsigyti pasiskubinkite. Pusk 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $i.oo.  •
Lietuvių Kalbos Sintaksė

Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. Pusi. 
56. Kaina 35c., iki biržežio 1 dienai tik 30c.
Žodynas Angliškai-Lietuviškos Kalbos

(Dalis II). Sutaisė A. Lalis. Visi žodžiai 
angliški išguldyti į lietuvių kalbą. Pusi. 835, 
apdaryta. Kaina $6.50, iki birželio 1 dienai tik 
$4.00.
Žemaičių Vyskupystė

šitą garsią knygą parašė Vyskupas Motie
jus Valančauskas. Knygoje galima rasti tą, ko 
nei vienoje Lietuvos istorijoje nesiranda. Kny
goje parodama yra kaip žemaičiai likosi ap
krikštyti, kokias dovanas jie gavo, kaip ir kaaa 
steigęs įvairus miestai ir bažnyčios Žemaitijoje, 
kaip atsirado klioštoriai, bernadinai, barniai ka 
talikų su kalvinais, jėzuitai Varniuose, karalius 
ties Šatrijos kalnu, aominykonai, karmelitai, ra- 
kitai, Telšiai, Plungė, Kretinga, Raseiniai, Kė
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku
mentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti, šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimės. Pusi. 247, 
apdaryta ir didelio formato. Kaina $8.00, iki 
biržefio 1 dienai tik $5.00.
Listuviškai-Latviškas, Lenkiškai-Rusiškas 
Žodynas

šitą garsų keturioms kalboms žodyną, sutai
so kun. M. Miežinis, Tilžėje, 1894 metais ir kito 
žodyno,^ kuriame rastųsi keturios kalbos ir tiek 
daug žodžių, pas lietuvius nėra. Norintiems 
pažinti paminėtas kalbas būtinai verta Įsigyti 
šitą žodyną. Musų patarimu yra pasiskubinti, 
nes mažą skaičių turime, pavėlavę negausite. 
Pusi. 293, apdarytas, didelio formato. Kaina 
$4^00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Kun. Tumo-Vaižganto Raštai

Vaišganto raštuose randasi visko kas reika 
linga žinoti literatiškam žmogui. Stylius rašto, 
kalbos gražumas ir gyvus Įvairių dalykėlių api
budinimas, tai Vaišganto dovanai Knyga labai 
didelė, nes susideda iš 5 tomų, bet apdaryta Į 
vieną knygą. Pusi. 1142, gražiais apdarais. 
Kaina $8.00, iki biržei i o 1 dienai tik $5.00.
Svarbus Tautos Dokumentai

1. Vyskupo Antano Baranausko — laiškai
profesoriui Baudouin de Courtenay. ,

2. Kun. J. žiogo — Archanologiški tyrinėji 
mai Gaidės apylinkėje, su paveikslais.

3. Dr. Basanavičiaus ir Dr. K. Griniaus 
Seinų Vyskupystės Istorija.

4. Kaz. Būgos — Medžiaga lietuvių, latvių 
ir prūsų mytologijai.

5. Dr. Griniaus — Medžiaga L. Ivinskio 
biografijai.

6. M. Biržiškos — Antanas Klementas lietu- 
vitj rašytojas pradžioje XIX amžiaus.

7. Kunigo A. Sabaliausko — Apie žeimių- 
rytiečių lietuvių tautinę muziką.

šitos visos knygos yra apdarytos Į vieną, 
“Lietuvių Tautos” leidinys. Kaina $7.00, iki 
birželio 1 dienai tik $£.00.
Tiesu Vadovas ir Patarėjas

Knygoje parodoma įvairios teisės. Šitą Kny
ga turėdamas nereiks kiekvieną sykį bėgti pas 
advokatą, bet atrasi joje įvairius pabarimus— 
legališkus su įvairiomis legališkomis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.75.
Ben-Hur

Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. 
Parašo Lew Wallace. Pusi. 472, apdaryta. Kai
na $2.00, iki 1 dienai birželio tik $1.50.
Sekretai Monijimo, Arba Kaip
Likti Burtininku

Pirma knyga pas lietuvius, kuri parodo kaip 
daryti monus bei visokias štukas. Knyga su 
daug paveikslų. Pusi. 174, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50.
Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje, 
ir Lietuviškas Statutas Zigmonto 1 /

Šitą istorišką Knygą parašė Dr. Jonas šliu- 
?as. Knygoje aprašomi .nuotikiai Lietuvoje nuo 

569 metų iki 1795 metų arba nuo Liublino uni
jos iki Rusijos pasidalinimo. Norintiems susi- 
’ r.žinti su Lietuvos istorija verta įsigyti šitą 

Pusi. 552, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
1 dienai tik $3.00.birželio

už.

Žmonių Poezijos Antologija

Lietuvos Įstatymai
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

\ nys. Sutaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
* Vyriausio tribunolo phmininkas — Krikščiūnas. 
: Knyga yra labai didelė, turi net 1031 puslapių. 
‘ Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, Lietuvos 
' teises, kurioms Lietuvos žmonės naudojasi, rei; 
■ kia būtinai perskaityti Lietuvos Įstatymus. Si 
’ toje knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
. Įstatymais Lietuvos žmonės tvarkosi. Kaina 

$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.0(k________

Pajauta
Pajauta arba Lizdeikos duktė XIV simtme* 

tyje. Istoriškas romanas M. Bornotavičiaus. 
Sulietuvino Jonas Montvilas. Pusi. 468, apda
ryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.

Botanika
Botanika arba Taislius Auguminis. Šitą 

svarbią knygą paraše kun. Ambraziejus Pabrie- 
ža. Knyga naudinga, tik deja jų gana maža 
turime, pertai norintis šitą knygą Įsigyti pasi
skubinkite. Pusi. 166, didelio formato, apdary
ta. Kaina $3.50, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Apsakymas Kelionės į Palestinos žemę.

Knyga pilna žingeidumo iš kelionės po Jeru 
zolimą ir kitas šventas vietas, kaip tai: Naza- 
ret, Beirut, Smirna, Kalną Kalvarijos, Kalno 
Tabaro, Kaina Karmelių, šv. Juozapo Grabą, šy. 
Jokūbo šulinį. Trijų karalių žvaigždę, Erodo 
dvarą, Judošiaus pasikorimo vietą, upės Jeriko, 
Jordono ir kitas žymias vietas. Šitas vietas ap 
lankė ir tą viską surašė kun. P« Gonkus. Pusi. 
302, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dic- 
nai tik $1.50.___________ _______ .__________
Moteris ir Socializmas

Šitą svarbią knygą parašė garsus socializmo 
žinovas August Bebel, Į lietuvių kalbą vertė 
žinomas literatas V. K. Račkauskas. Pusi. 429, 
apdaryta. Kaina. $2150, ilci birželio 1 dienai Lile $2.00.____________________________________
Augalų Fiziologija

Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920. 
Pusi. 134, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 
1 dienai tik $1.25._____ ___________________
Raktas Pažinti Augalams

(Kurie žydi pavasarį, vasarą ir rudenj). 
Paruošė J. Avižius. Kadnas, 1921. Su pa
veikslais. Pusi. 250. Apdaryta. Kaina $1.75, 
iki birželio 1 dienai $1.50.__________________
Rašto Istorija

Aprašo kokiu budu žmonės rašyti išmoko, 
kokiu budu sau rašto išsidirbo, kokios tautos pir
miau ir kokios paskiau. Raštai Įvairių tautų 
vartojami senose gadynėse ir t.t. Knygą sutaisė 
Šernas. Pusi. 304, apdaryta. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00.__________________
Gamtos Istorija

Paruošė Dr. A. Bacevičius. Su paveikslais. 
Pusi. 209. Apdaryta. Kaina $1.50, iki birže
lio 1 dienai tik $1.25.
Mažvydas «

Seniausis Lietuvos rašytojas. Gyvenęs pra
džioje 16-to šimtmečio. Jo darbai ir veikalai. 
Pusi. 592, apdaryta. Kaina $4.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50.
Buhalterija

Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Pusi. 184. 
Kaina $1, iki birželio 1 dienai tik 90c.________
Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika

Pagal Stuobrį sutaisė S. P. Tananevičius. 
Chicago, III., 1909. Pusi. 102. Kaina 50c., iki 
birželio 1 dienai tik 40c. >
Lietuvių Protėviai

Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga istoriška 
ir gana didelės svarbos. Pusi. 283, apdaryta. 
Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.75. *
Geometrija /

Sutaisė M. šikšnys. Trečioji dalis. Kau
nas, 1922. Pusi. 124. Kaina 90c., iki birželio 1 
dienai tik 75c.
Algerbros Uždavinynas

Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. Apda
rytos Į vieną. Kaina $1.75, iki birželio 1 dienai 
tik $1.50.
Chemijos Vadovėlis

Sutaisė V. Rūkas. Kaunas, 1922. Pusi. 
192. Apdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 die
nai tik $1.50.
Rusiškai-Lietuviškas Žodynas

(Kišeninis). Paruošė A. Vėgėlė ir Straz
das. Puslapių 252. Kaina $1.00, iki birželio 1 
dienai tik 80c.
Naujas Lietuviškas Kalbamokslis

Prirengė Petras Gražbylys. Tilžėje, 1903. 
Pusi. 115. Kaina 45c., iki birželio 1 dienai 40c.
Zoologijos Sistematikos Terminų
Žodynėlis

Paruošė J. Elisonas. Kaunas. 1920. Pusi. 
144. Kaina 75c., iki birželio 1 aienai tik 60c.

Trumpa Senovės Istorija
Pagal prof. Vipper. Su daug paveikslų iš 

senoviškų liekanų ir 5 spalvuotais žemlapiais. 
Gražiais apdarais. Pusi. 305. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $1.75.

(Įvairių dainų rinkinys). Binkio tekstas, 
šemonio piešiniai. Leipcinge, 1923. Pusi. 196, 
didelio formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.50.

Pilnas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių Kalbų žodynas
šitame žodyne randasi visi angliški ir lietuviški žodžiai. Prie kiek

vieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius angliškai 
tarti, taipgi žodžiai paženklinti kursyvomis literomis prie kokio gramati
kos skyriaus jis priguli. Knyga labai didelė, formatas 6x9. Pusi. 1274, 
apdarai labai drūti. Šitas žodynas, tai yra tikras namų žinynas, tai yra 
knyga be kurios negali apseiti nei vienas inteligentiškas lietuvis, nes jis 
reikalingas kiekvienam mokytam ar paprastam. Greitu laiku žodyno kai
na bus pakelta iki $12.00, dabartinė jo kaina yra $10.00, bet jei užsisaky- 
site iki birželio 1 dienai gausite tik už $7.00.___________ ____________
Rankvedis Angliškos Kalbos

Sutaisė J. Laukis. Iš jo galima mokintis be pagelbos mokytojo. No
rintis išmokti anglų kalbą būtinai įsigykite šitą rankvedį. Pusi. 310, ap
dalytas. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00._________________
žinynas.

Tai garsi knyga, ji turi rastis kiekviename name, pas kiekvieną lie
tuvį. čia randasi rinkinys visokių patarimų apie sveikatą ir budus gydy
mosi, čia yra patarimai ūkininkams, daržininkams ir kitiems, čia randas 
daug dalykų iš astronomijos, mitologijos, istorijos, aritmetikos, geografijos 
Jr medicinos. Namai be Žinyno, namai be mokyklos. Nauja laida. Pųsla- 
pių 392, gražiais apdarais. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Naujas Pilnas Orakulas.

Knyga pilna visokių paslapčių. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia 
monų knygų visame pasauly, šitoje knygoje yra daugybė paveikslų, ku
riuose atvaizduojama visi pasaulio, zababonai ir monai. Nauja lai- 
da, gražiai apdaryta. Kaina $5.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.______
Lietuvių Kalbos Gramatika.

Parašė Rygiškių Jonas, šita gramatika, tai geriausia lietuvių kalbos 
gramatika. Sykiu šitoje gramatikoje randasi ir Sintaksė. Knyga naujai 
parašyta. Pusi. 280, gražiais apdarais. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai 
tik $2.00. __________ ______________ . _____________
Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.

šita knyga yra reikalinga kiekvienai gaspadinei, kuri nori pagamin
ti gardžius valgius. Pusi. 162, apdaryta $1.75, iki birželio 1 dienai tik 
$1.45. \ , . . ________
Žemės Globusas.

Pirmas lietuviškas globusas, darytas Lietuvoje. Šitame globuse ran 
dasi visi j>a.S5xvxlio kraštai, mapos. SitQ. globusą turėdami savo namuoso m;x 
tysite visą pasaulį kada tiktai norėsite ir sykiu papuoši savo namus. Glo 
busas didelis, bet tinkamas laikyti pastačius ant stalo. Kaina $20.00, bei 
iki birželio 1 dienai tik $10.00. ______ __________________
Geografija arba žemės Aprašymas.

Knyga su daugeliu paveikslų, su daug mapų, gražiais apdarais. Pusi. 
469. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga žingeidi, verta 
visiems Įsigyti.

Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien.
Parašė Dr. Jonas šliupas. Tai pilna Lietuvos Istorija nuo 13 iki 16- 

tam šimtmečiui. Svarbus dokumentas ir verta žinoti visiems, kurie intere
suojasi Lietuvos Istorija. Pusi. 563, apdaryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50.___________________________________
Lietuvos Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijos.

Parašė Simanas Daukantas. Puslapių 531, apdaryta. Kaina $2.75, 
iki birželio 1 dienai tik $2.25.

Lyties Mokslas.
Parašo Dr. A. J. Karalius. Knyga labai žingeidi ir daug pamokinanti, 

su daug paveikslų, kuriuose atvaizduojama lyties organai. Pusi. 400, ap
daryta. Kaina $7.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.
Istorija Ateina.

Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498, apdaryta. Kaina $2.75, iki bįr- 
želio 1 dienai tik $2.00. Svarbi knyga apie viso pasaulio kraštus.
Ethnologija arba Istorija Apie Žemes Tautas.

Knyga su daug paveikslų. Pusi. 667, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga pilna žingeidumo, verta ją įsigyti vi
siems.__________ •_______ __
Istorija Amerikos.

Prie galo knygos telpa S. V. konstitucija. Pusi. 364, apdaryta. Kaina 
$2.25, iki birželio 1 dienai tik $1.75.

Iš Gyvenimo Vėlių Bei Velnių.
Parašė Dr. Jonas Basanavičius. Labai žingeidžios apysakos apie vel

nius, dūšias ir t.t. Pusi. 470, apdaryta. Kaina $2.75, iki gegužės 1 dienai 
tik $2.00. _________
Sveikata.

šita knyga turėtų rastis kiekvieno lietuvio name, nes joje randasi 
tokie dalykai, kokie reikalinga žinoti kiekvienam. Knyga pilna paveikslų, 
atvaizduojami visi žmogaus sąnariai, taipgi tuose paveiksluose parodo
ma kokie vabalai užkrečia žmogaus kūną. Kaip nuo visokių ligų saugotis 
ir l*1p gydytis. Pusi. 339, gražiuose apdaruose. Kaina $2.00, iki birželio 
apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.75. 
Žmogaus Pareigos.

šitą knygą paraše garsus italų revoliucijonierius Giuzeppe Mazzini. 
Knyga nepaprastai žingeidi ir pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lietu
viui perskaityti. Lietuvių kalbon verte V. K. Račkauskas. Tusi. 245, 
apdaryta kaina $2.00, iki birželio l*d. tik $1.75.
Kada ir kokiu Budu Svietas Sutvertas?

Parašė profesorius Meyer. Knyga maža, bet svarbi. Pusi. 140, apda
ryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.
Lietuviškos Pasakos Įvairios.

Surinko Dr. Basanavičius. Visos apysakos randasi 4 knygose ir visos 
4 knygos apdarytos atskirai, šitose 4 Knygose randasi virš 700 apysakų, 
šitos apysakos yra svarbios, nes musų tėvų-tėveliai jas yra pasakoję ir 
jos taip ėjo iš gentkartės j gentkartę, kol garsus tėvynainis Dr. Jonas 
Basanavičius surinko ir surašė tokia tarme, kaip jos kad buvo pasakotos. 
Šitos apysakos liks nemirtinos, nes jose slepiasi lietuvių praeitis, lietuvių 
vargai ir nelaimės, jų kovos, jų narsa. Pusi. 1300, visos apdarytos. Kaina 
$9.00, iki birželio 1 dienai tik $7.00.
Žvėrys ir Žmogus ~

šitą knygą sutaisė šernas. Knygoje randasi paveikslai vaizduojantis 
Įvairius žvėris. Parodoma kaip senai ant žemės kokie gyvūnai atsirado ir 
koks yra giminingumas tarp žmogaus ir gyvulio ir t.t. Pusi. 313, apda- 
ryta. Kaina $2.50, iki hjrželio 1 dienai tik $2.00. ________
“Gyvenimas”

Mėnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžia 
Mokslo Draugai. Redaguoja Dr. A. J. Karalius. “Gyvenimo” bendradar
biai — visi lietuviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 die
nai birželio užsirašys “Gyvenimą” ir prisius $2.00, gaus dovanų naują 
knygą parašytą Dr. A. J. Karaliaus — “Venerinės arba Slaptosios Ligos 
—Kaip Nuo Jų Apsisaugoti”. •

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu ir geriausia money orderiais, čekiais arba 
“cash”, bet registruotame laiške. Jei neturite knygų katalogo, reikalaukite, prisiusime. Jei no
rite muzikalių dainų katalogą, mes turime atskirą, — reikalaukite muzikalių dainų katalogą. Jei 
reikalas prisiusime ir abu katalogu. Laiškus siųskite šituo adresu: 

ai- m.

3210 So. Halsted St
KNYGYt

Chicag'o, Illinois

Lazdynų Pelėdos Raštai
Keturi tomai, apdaryta Į dvi knygas. Tilž

ėje, 1922. Pusi. 950. Kaina $5.00, iki birželio 
1 dienai tik $4.50. .________________ .--------- -—------ —----------------------------------- m
Ivanhove ■'

Paraše Walter Scott. Romanas dviejose g 
knygose, apdaryta i vieną. Tilžėje, 1922. Pusi. 5 
450. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. įg
Vienuolio Raštai 8

Dvi knygos apdarytos Į vieną. Tilžėje, Įį 
1922. Pusi. 560. Kaina $3.00, iki birželio 1 die- g 
nai tik $2.50. / _____________g
Šventas Petras Ryme

Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. B 
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio a 
1 dienai tik $1.00._________ • _____  s
Karo Takas

Paraše Mayne Reid. Išeiviai iš Transvali- = 
jos. Tilžėje, 1923. Pusi. 192, apdaryta. Kaina B 
$1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25. g
Rymas

Parašė Emil Zola. Pusi. 432, apdaryta, g 
Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. ■- ..... -.............—------- ’
Iš Mano Atsiminimų g

Paraše Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa- g 
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. ; 
Pusi. 301, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 H 
dienai tik $1.50. ............. __ ■
Putino Raštai

Dviejose knygose, apdaryta Į 
je, 1922. Pusi. 480. Kaina $2.50, 
dienai tik $2.00.

B 
vieną. Tilžė g 
iki birželio 1 • 
______ z_____5

Skalpų Medžiotojai
Parašė Mayne Reid. Tilžėje, 1922. Pusi. |Į 

219, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai ■ tik $1,25._________________________________ g
Pampejos Galas

Parašė Eug. Turo. Romanas. Tilžėje. = 
1922. Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75, iki ! 
birželio 1 dienai tik $1.60. ĮĮ|
Bedievių šventraštis B

Knyga sudaryta iš senų “Kardų”. Daug ■ 
gerų pasiskaitymų, daug paveikslų ir juokingi! s 
dainų. Pusi. 900, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik -$2.00. B
Lietuvos Kariuomenė B

Knygoje aprašoma ir paveikslais parodoma ■ 
Lietuvos kariuomenė ir jos vadovai. Knyga g 
žingeidi, ypač tiems, kurie interesuojasi Lietuvos 
padėtim. Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais. B 
Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50. |g
Abrozdai

Keturi abfozdai — didžių Lietuvos kuni- g 
gaikščių: Aįgirdo, Gedimino, Vytauto ir Keistu
čio. Paveikslai tinkami papuošti namus, ofisus, H 
svetaines ir t.t. Kaina $2.00, iki birželio 1 die- a 
nai tik $1.50.
Naujųjų Amžių Istorija

Paruošė V. Zakševski. Dvi knygos. Tilžė
je, 1922. Pusi. 330. Kaina $1.25, iki birželio 1 B 
dienai tik $1.00. j|
Rytai ir Mytai B

Paraše K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. B 
Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio 1 dienai a 
tik 50c.
Christomatija—Dalis 1 ir II.

“Vargo Mokykla”. Kalbos mokslo reikalui, 
parašė J. Jablanskas. Kaunas, 1922. Pusi. B 
540. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $2.00. ■
Vokiečių Okupacija Lietuvoje

Paveikslai ir aprašymai. Surengė J. šilie- ■ 
tis. Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių oku- g 
pacijos laikų ir tiek pat puslapių su lietuvišku = 
ir anglišku aprašymu. Knyga didelio formato. ■ 
Kaunas, 1922, pusi. 190. Kaina $6.00, iki birže s 
lio 1 dienai tik $4.00.____________________
Vokiečių Kūryba

Parašė prof. Heinemanas. Vokiečių literatu- • 
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai B 
į vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir- a 
želio 1 dienai tik $2.75.
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Su

Sutaisė šernas. Knyga su da 
Pusi. 370. Drūtais apdarais, 
iki birželio 1 dienai tik $2.00.

tvėrimai
ug paveikslų. į 
Kaina $2.50, 9

Krėvės Raštai
Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje. B 

Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $4.50, iki bir- ii 
želio 1 dienai tik $4.00.
Biblija Kunigo Bimbos g

Kurie myli juokus patys ir myli juokinti ki- g 
tus, verta šitą knygą įsigyti. Knygoje randasi 
pamokslai ir giesmės kunigo Bimbos. Taipgi B 
daugybė paveikslų iš kunigų, davatkų ir minyš- ■ 
kų gyvenimo. Abelnai sakant, knygoje yra pa- = 
juokiama dvasiškija. Pusi. 59, labai didelio = 
formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik ■ 
$2.00. šita knyga yra “šakės” laidos ir jų g 
randasi gana mažai norintis Įsigyti pasiskubin- == 
kitę. y
Gyvulių Protas !

Parašė Dr. T. Želi. Pusi. 212. Kaina $1.25, E 
iki birželio J dienai tik $1.00. g
Psichologijos Vadovėlis B

Paruošė prof. čelpanov. Vilniuje, 122. ■ 
Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio a 
1 dienai tik $1.75.
Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis

Šitoje knygoje vaizdžiai nupiešta abelna pa- = 
dėtis Mažosios Lietuvos. Parašė A. B. Klaipė- B 
diškis, Kaune, 1923 m. Pusi. 190, didelio formą. ■ 
to. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 
dienaĮ tik $1.25. g
Fizikos Dalis 1, II, III B

Visos trys dalys apdarytos j vieną knygą. B 
Paruošė K. šakienis. Vilniuje, 1923. Pusi. 470 ■ 
Su daug paveikslų. Kaina $4.00, iki birželio 1 ’ 
dienai tik $3.00. ■

' Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J. Da
mijonaitis.. Kaunas, 1922. Pusi. 126. Kaina 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c.
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Lietuvių Ratiliuose
Keli ruožai iš A. Žemai 

čio paveiksiu parodos
Dl. A. žemaičio simboline sielos 

vienybė Lietuvoj pieštuose 
paveiksluose papildo jo asme
nį. Gi’ Amerikos peizažuose 
jis tipifuoja gamtą dideliu 
gracloningumu.

nevi-

įėjus

kuri-

I “Keistas rytas” vaizduoja po
litinius santikius Lietuvos su 

į Lenkija, čia jau lošia įsivaizdi- 
nimas ir tai gerokai didelis, ku
ris neturi dailininko įsimylėji
mo į paveikslą, kaip kad turi 
“Regėjimas”. Tatai jauti at- 
penč neapykantos įspūdį ir kai
po tokį aš abejoju skaityt pa
stoviu meno kuriniu.

Bet dail. A. žemaitis moka 
pritaikinti, giliai ir teisingai su
prasti tikrumo pamatą dailės 
srityje. Juk yra sunku tam tik
rais epizodais išaiškinti painią 
menininko kūrybos .problemą, 
nes ji yra individuali ir slapta, 
kaip pati žmogaus siela. Vienok 
A. Žemaitis mums nestato slap
tingų problemų, pav„ kubizmo. 
Jis atidaro savo sielą paveiksle 
ir mes jame nematome nieko 
slapta, nieko neaiškaus.

; Psichologine puse žemai U ji 
yra realistas. Bet jis kai tas an
glų Frederick Wough moka su
bendrinti savo mintis su iliuzija 
ir perkošti sensacijas ant aude
klo.' f

Amerikos vakarinių valstijų 
paveikslai.

Pažvelgus į Vakarų Amerikos 
laukų vaizdus mes visi aiškiai 
matome, kad tas ir

Tėvo konkurentė North Šitie
Atskaita koncerto Lietuvos na

šlaičiams.

Netikėtai lietuviai susilaukė 
savo dailininko paveikslų paro
dos. Jie greit susilauks savo me
nininkų bendros parodos. Jie 
turės skulptūros ir tapybos ku
rinių, “kurie teiks gal įvairesnį, 
skirtingesnį įspūdį žiūrėtojams. 
Tai spartus lietuvių kilimas 
meno srityje. Tik lietuviam rei
kia išmokti suprasti, pamilti 
dailę ir labiau įvertinti.

A. žemaičio paveiksluose mes 
daug ko matome. Bet įsijausti, 
įsigyVenti į vaizduojamojo tipo 
detalius, kurie turi sų kūrėjo 
siela bei pergyvenimais ir dva> 
sios giminyste bendrumo, 
si tegalime.
Kokis įspūdy© įgaunamu 

parodon.
Norint suprasti meno

nius ir juos įvertinti, reikia mo
kintis aplinkybių ir indivjdybės 
gyveniman , įsižvelgti. Meno 
įvertinimas taipjau priklauso 
nuo žiūrėtojo pergyvenamų 
įspūdžių. Jei žmogus susiduria 
su artimu savo sielai paveikslu, 
—jį pamyli ir brangina. Bet ap
lamai paveikslų esmė yra ne pa
vienėse dalyse, bet harmoninga
me sąryšy kaip spalvų, taip ii 
ritmo ir linijų bendrume. Bei 
negana įstebėti pavienius spal
vas, o reikia sučiuopti paveikslą 
su rėmais vienam taškan ir ta
da prieš statomas spalvas, ku
rios papildo viena kitą ir be ku
rių paveikslas negali būti įma
nomas, studijuoti.

Bet šį kartą viena kliūtis, ku
ri gadina parodą, tai šviesios ir 
geltonos sienos. Sienų spalva 
dar šiltoji spalva, kas įsisemia 
paveikslo dugnan ir gadina per
spektyvą. Bet tai ne A. žemai
čio kaltė. Tokiuose kambariuose 
juk niekas nebūtų specialiai dė
jęs naujų sienų dėl parodos. '
Kai kurie A. Žemaičio simboli

niai paveikslai. -
Aplamai imant kai kuriuos | 

žemaičio paveikslus, pirma ten
ka pastebėti “Regėjimą”, šis 
paveikslas dailininko kurtas su 
tokia didele artimybe, kuri pa
traukia jį prie įsimylėjimo savo 
kurinio. Gi centrinėje, svarbiau
sioje paveikslo dalyje (vytyje) 
jis jaučia pasiekęs tobulumo. 
Reikšminė ir tektinė kategori
jos yra aiškinama paprastą lie
tuvių kalba: Prieblandos ap
niaukta žemė teikia neaiškaus, 
bet linksmo, svajingo pajauti
mo. Saulėje, kuri jau pusiau 
nusileidus, mątomas vytis. Kry
žiai primena seną lietuvių tradi
ciją, ir beto abejonę ar Lietuva 
kada nors taps nepriklausoma, 
o gal tie kryžiai svajonei mirus 
bus kapų papuošalas... Barzdoti 
medžiai, tai mylimiausias Lie
tuvos papuošalas gamtos ir me
no ūkanose. “Regėjimo”, žemė 
prie upės tikrai teikia poetin- 
gumo pajautimą, šviesos ir še
šėlių vibracija yra judanti ir 
traukianti žiūrėtojo akį į saulės 
reflekcijas, kurios jau "baigia 
gęsti tarp tamsių medžių.

Iš simbolinių A. žemaičio pa
veikslų yra dar du. “Rytmečio 
giesmė” \ir “Keistas rytas”. 
“Rytmečio giesmė” primeta 
puikų, saulėtą rytmetį, kur sau-| 
lės spinduliai ištraiškė juodus 
debesis ir pabėrė savo mirija- 
dus ant sidabrinės rasos ir 
kvietkelių. Piemenaičiai pragy- 
dę tyrame ore žiuri skersai upę 
į Trakų i?ilį. Visa ta scena ai^ 
kiai pasako Lietuvos atgimimą, 
o piemenaičių giesmė primena1 
visiems džiaugsmą.

Čia pasireiškia daug skirtu
mo kaip simbolikoj, taip ir tek- |

■

Giedrė.
A. žemaičio parodos lankyto

jai kasdien turėjo progos paro
dos kambariuose matyti bebč- 
giojančių jauną baltaplaukę 
mergytę. Tai dailininko A. že
maičio duktė vardu Giedrė. Pa
sirodo, kad nežiūrint į savo jau
ną amžių (ji yra tik.. 8 mktų).

tas, taip ir Giedrė jau dabar rengiasi būti 
taip atrodo. Estetiniu ir akade- didele tėvo konkurente, 
miniu žvilgsniu, paveikslas 
“Paradise Lake” (Mt. Ranier 
Parke) yra vertas pirmos pre
mijos. Kaip nežiūrėsi į jį, vis 
tau metasi į akis gyvas, sūžlia- 
bęs pilkos šviesos oras. O kiek 
jame artistingumo, lengvume! 
;eknikos išlaikime. Tik tyčia 
pažvelgus į kalnus, kur teptlivu 
■miegas padėta — tiesiog prime
na burtininką. Man patinka ir 
“Skaistus vakaras”. Perspekty- 

03 didumas ir spalvų suderini
mas yra pilnai atsiekęs tobulu
mo. Bet pašakyt, jbg paveiks- Į 
'°-s yra gražus, nėra jokio 
adymo nė fakto: reikia į 
a gerąsias puses, o tam pada 

• ii čia nėra vietos.
Yra ir daugiau paveikslų d i 

lėlio gražumo ir vertingumo.: 
Ypatingai keli mažesni paveiks

lai begalo vykusiai nupiešti. Del 
7’sko čia pažymiu jų numerius: 
(52) (29) (67) (19) (27) (55). 

Paveikslų Rainos ir jų vertė.
i Pagalios dailininkas negyve- , 

a taip kaip lakštingalė . gieda.
I 'pilininkas gyvena žmonių tar- 

o. Jis semia geresnius, vertin- 
rgesnius gyvenimo įspūdžius ir 
[dėsto sintezėm Jis susiduria su 
''obliais ekonominiais klausi
mais, kas dažnai verčia jį mui
lyti psichologinį'stovį, — dirba 
nigios rųšies mene, kad gyvenus 
kaip ir jo bendrieji nariai gyve
na. Kuriant didelį, estetinį ku- 
•inį, ima labai daug laiko jį nu- 
oiešti. Gerai nupieštas paveik
slas pasilieka amžinai nenušun- 
tamu ir nepersi keičiamu vaizdu. 
Dailininkas daro dvasines ita- * 
kos į savo bendrijos narius. Mi
ko! as Angelas’ savo tautoj gi
liai įleido šaknis, iš kurių išau
go tipinga Italija meno pasau- 
liožvalgoj.

A. žemaičio paveikslų kainos 
yra pritaikintos- prie neturtin
gos,lietuvių liaudies. Anglai už 

[ tokius pat paveikslus gauna du

Ji jau 
dabar kasdien nupiešia po nau
ją piešinį,’ ir gAlėtų turėt savo 
parodą. Sako, kad namie ji jau 
ir ištaisiusi savo parodą, kurion 
pakvietė visus mokyklos vaikus. 
Giedrės vaikiški piešiniukai iš- 
tikro patraukia į save domę.

Balandžio 4 d., Wicker Park 
svet., North Sides Draugijų Są
ryšio surengtame koncerte au
kojo Lietuvos našlaičiams:

Vaidylų Brolija ....... , $80.00
Lietuvių Kriaučių. Kliubas 10. 
L. Adomaitis ......   2.00
S. Adomaitis ..................... 2.00
Po $1.00 — .V. Petkpnas, P. 

Daubaras, J. Žilinskas, J. Saka
lauskas, A. Daukšas, F. Doval- 
go, P. Jaknaitė, A. Valias, A. 
Seibutis, A. Lanki, K. Kairis, 
K. Virbickas, K. Labanauskas, 
F. žemerkas, A. Bačikas, A. Si- 
rušis, S. čepanskis, A. Misevi
čius, P. Milley, A. Misevičius V. 
Jankauskas, O. Banienė, Klo
vas, Naciuą, šriubienė, Sirusie- 
uė, J. Grigaitis, A. Ripkevičius, 
V. Briedis, K. Navickas, Kače
rauskas, šalna, Krajauskas, 
Švelnis, J. Ascila, V. šliauteria, 
P. Karpavičius. Ig. Černauskas, 
B. Matulis, F. Kairis, A. Gra
bauskas, M. Matulis, B. Nama- 
juška; po 50 centų — P. Bra
zauskas, B. Budrevičienė, K. 
Markus, D. Perminienė, J. Vilis, 
Jankus, (?) K. čepukas, J. Gu
delis, J. Stasiūnas, F. Petraus
kas, N. N.

Smulkių aukų
Viso aukų ....

įkymu ir aukomis, taip kad kon
certas ir jo tikslas, pilnai buvo 
sėkmingas.

Ypatingos padėkos reiškiame 
artistams už širdingą pasišven
timą, kurie išpildė programą: 
p. P. Sarpaliui, Pirmyn choro 
•vedėjui'; p-lei A. Rugis, už taip 
sąžiningai prirengtą “peteliš
kių“ žaisme iš šešių mažu mer
gaičių ir lietuviškų šokių aš- 
tuonių mergaičių, d-lčs Bijūnė
lio narių; p-lei H. Jensyk, pia
nistei, poniai Norai Gugienei, 
taip jausmingai sudainuotas 
daineles; J. Čepaičiui, solistui; 
ponui A. Kvederui ir Birutės 
chorui, kuris1 taip skaisčiai nu
švietė visus šešėlius nuo klau
sytojų akių ir širdžių, kalbėto
jams ponams St. Valančiui, T. 
Kučinskui ir Lietuvos konsului 
žadeikiui. Karoliui Požėlai, lie
tuvių Galijotui, už parodymą 
žingeidžių atletikos veiksmų; ( 

taipgi Naujienoms už suteikimą 
vietųs pranešimams. • -

— Komitetas.

Kas bus balandžio 13 d.

$24.23.
$117.23

ninėj konstrukcijoj. Visų pirmi 
paveikslas yra nerealistinis, bet 
semetrinė dezaina. Įdomumo 
fokusas vidury, kas sudaro nau- ) 
josios dailės stilistiką. į

rėdybos 
para- 
Ame- 
Am' 

paliko

Persiskyrė su šiuom pasauliu 9 
dieną, balandžio, 15 lig 11 vėlai 
naktį. Paėjo, Kauno 
Telšių apkskričo, Luokio 
pijos, Medeškių kaimo, 
rikoj išgyveno 25 metus, 
žiaus turėjo 48 metus,
nuliudime 3 brolius Pranciškus 
ir Stanislovas Amerikoj, vienas 
brolis Jurgis Lietuvoj ir ketu
rios seseris, Elena, Julijona, 
Marijona ir Sophija. Lietuvoj 
pusbrolis Pranciškus, pussesere 
Sophija,.Amerikoj švogeris vie
nas. Palieka dideliam nuliudi
me broliai ir seserys. Prašom 
širdingai dalyvauti visi giminės 
ir pažystami, laidotuvės atsibus 
14 (1. Balandžio iš namų 4637 
So. Paulina St. 8:30 ryto j Šv. 
Kryžiaus Bažnyčią, po tam 
šv. Kazimiero Kapines.

Nuliudį broliai
Pranciškus ir Stanislovas.

i

klusnus ir gabus. Taigi Bijūne- gfe v * ■
lis kaipo pirmoji draugijėlė di-| 5® PC Į 'X’ 
dėlėj Chicagoj ir pirmoji kaipo; ■ » S0 P 
dailės srityje nesibijo pasirodyt 
su tokiu veikalu. Todėl kas gy
vas privalo atsilankyti ir pama
tyti gražią Birutę, Keistutį, Se
ną Vaidylą ir kitus, kurie su 
Bijūnėliu pasirodys nedėlioj ba
landžio 13 d. Meldažio svetainėj.

'— Antaleptietfs.

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

ar kviečia.

Magdalena Karpavičienė. 
Dideliame nuliudime pra
nešame musų giminėms ir 
draugams apie mirti musų 
mylimos motinos Magda
lenos Karpavičienės. 
Nabašnink© sutiko nelai
mingą mirtį balandžio 
dieną 4:30 v. po piet, 
da gatvekarys sudaužė 
tomobilių,' kuriame ji 
žiavo, prie California 
Archer gatvių. 
Laukiame, kad musų
minės ir draugai bus ma
lonus suteikti musų nar 
bašninkei motinai pasku
tinį patarnavimą atsilan
kę į laidotuves. Nabašnin- 
kės kūnas randasi adresu 
2828 W. 38 

laidotuves 
vėliaus. 
Pasiliekame 
liūdime
Jurgis Karpavičius, na- 
bašninkės vyras, sūnus:
Aleksandras, 
Juozapas, 
Antanas

Dukterys: Jozefina, Ona 
ir Margavę ta (Mrs Mulks)

au-
va-
ir

gi-

KASDIEN tamsta gali' prisirašyti 
,tie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaite po dolerį-kitft, nei 
aepatžmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spuika 
1789 S. Halsted BL

Didelį puikų vakarą, su perstatymu 
operetės “Birutė”, koncertu ir šokiais 
rengia North Sides Vaikų Draugija, 
Bijūnėlis, sekmadieny, Balandžio 13 
d., M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 
PI. Pradžia 7 vai. vak. širdingai 
kviečiam visus lietuvius ir lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
tai bus vienas iš puikiausių vakarų, 
kur galėsit linksmai laiką praleisti.

1 ' — Bijūnėlis.• •___________
Operetė “Birutė” stato Bijūnėlis, 

nedėlioj, balandžio 13 d., Meldažio 
svet. , — Komitetas.

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

Komitetas.tainej.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
jvyks nedėlioj, balandžio 13 d. 1 vai. 
po pietų, Mark White Sųuare svet. 
29-tos ir So. Halsted gat. Visi nariai 
ir narės malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Raštininkas.

Man rodos jau visiem yra ži- į 
noma, kad nMMioj, 
13 dieną Meldažio svetainėje 
bus sulošta operetė Birutė. Šį 
gražų veikalą suloš North sidės, 
vaikų draugijėlė Bijūnėlis, po 
vadovyste visiem žinomo artis- j 
to P. Sarpaliaus ir reziserės M. i 
Dundulienės. Operetė Birutė i 
yra gražus veikalas ir atvaiz-1 
duojantis kaip musų lietuvių 
kunigaikštis Keistutis pamylėjo j 
Birutę; be to, dar bus malonui 
pasižiūrėti kaip ' North sides i 
jaunuoliai linksmins ir nustos 
bins publiką savo’ gabumais. 
Kiek man teko patirt operetė[ 
Burutė bus gražiai sulošta, nes 
North sidės jaunuoliai išsijuosę 
rengiasi, taipgi ir Bijūnėlio mo-, 
kytojas, P. Sarpalius deda visas į 
pastangas ir pagal P. Sarpaliaus į 
pareiškimo,’ girdi, man sm/agu i 
su Bijūnėliu darbuotis, kadangi | 
Bijūnėlio vaikučiai yra labai pa- •

balandžio

Place. Apie 
bus pranešta

didelianie nu

Brighton Pąrk. — Liet. Meno Gru
pės artintų. generalė ir , paskutinė 
praktika farso “Eksproprijatorius” 
įvyksta penktadieny, bal. 11 d., Mc- 
Kinley Bark svet., kaip 7:30 vai. 
sharp. Visi dalyviai pribukite į lai
ką, nes šeštadieny, bal. 12 d. turime 
lošti Meldažio svet. — Režisierius.Už įžangos tikietus su

imta ...................... $96.50
Viso labo įplaukų ....... 213.73
Išmokėta: —už svėt. $35.00 
Spauda ......>.......   27.85
Prieranga ......................  7.25
Viso išmokėta ........... 70.10
Liko našlaičiams ......... 143.63.,
Pinigai pasiųsti Lietuvių Mo

terų Globos Komitetui į Kauną 
per “Naujienas” balandžio 10 d.

Giliausią ačiū.
Varde North Sidės Draugijų

syk daugiau ir neretai nesti to
kio spalvos gerumo proceso, to 
riebumo kas yra žemaičio spal
vose ir drąsaus teptuvu brauki
mo. Stora eilė dažų užtikrina 

j paveikslo amžių. Užtat ir deda-
. ima stora eilė dažų, kad iis butu

I geresnis, o ne fotografiskas.
į A.’žemaitis tikrai turi gerą pro-
i porciją — nė storai, nė plonai 
vartoja dažus.

Į paveikslus visada reikia žiu- • v'Sąryšio reiškiame giliausią aciu 
ą aiL u, l vjsĮemg, ]ęUrįe prisidėjo ątsilan-

veikia žiu-
rčti mažiausią
nes nosį prikišus nieko jamų ne- 

' matysi. Menaš yra visai kitokią, 
propozicija ir meno paveikslai 
yra kitaip piešiami.

—Dl, M. Šileikis.

Tolyn parodos pasiseki 
mas gerėja

Kas kart vis daugiau ir dau
giau žmonių lanko žemaičio pa
veikslų parodą, žmonės intere
suojasi. Taipgi paveikslų par
davimas ėmė eiti sparčiau ne
gu buvo išpradžių.

Parduoti šie paveikslai:
Baltas Namelis, — Saulėtekis 

nupirko ponas Lypskis.
Rytmečio Giesme — nupirko 

Švento .Kazimiero Vienuolynas.
Paradise Lake — prietema — 

nupirko A. Vizbaras.
Okiano Maudynė — ponas 

Komaiko. ♦
Pavasaris — Golberg.
Palangos Bažnyčia K W. Kve

tkus. <
Paroda, tęsis iki balandžio 13 

dienai.

VINCENTAS PANKAUSKAS

Persiskyrė su šiuont pasau
liu 9 vai. ryto Cook County li- 
gonbutyj po ilgos ligos, balan
džio 9 dieną, 1924 m.

Iš Lietuvos paėjo Kvėdarnos 
parapijos, Kuliškių kaimo, any
žiaus 47 m., pragyvenęs Anie- 

’rikoj 25 metus. Paliko nuliu- 
dusius Amerikoj brolį Vladislo
vą ir du pusbroliai, o Lietuvoj 
brolis ir dvi seseris. Laidotu
ves atsibus subatoj, balandžio 
12, 8:30 iš ryto, iš namų 4430 
So. Hermitąge Avė. j šv. Kry
žiaus bažnyčią, o po pamaldų 
Į Šv. Kazimiero kapienes.

Meldžiamo visus gimines 
pažystamus dalyvauti laidotu 
vėse. ’

Nulipdę
Brolis ir pusbroliai.

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

ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

DIDŽIAUSIAS
\

Lotu Pardavimas
t ' v

KOKS KADA BUVO CHICAGO
NIEKUOMET dar jus nebuvote kviesti ant didesnio lotų išpardavimo — 
kurie užganėdintų jūsų kiekvieną reikalavimą, kainose ii* sąlygose, kur 
tiks jūsų kišenini. Prie pat yra publiškas golf 18 skylių.
Ta puiki žemė randasi ant gražaus kalnelio, iš kur gailma toli matyti 

' aplinkui, yra mokyklos, bažnyčios ir krautuvės.
TRANSPORTACIJA — Bušų linija 1 blokas tolumo — Čhicago & North- 
western Geležinkelio Stotis netoli, galima nueiti. Imkit Lawrence Avė. 
karus iki musų ofiso prie Lawrence ir Austin Avė. (60 Avė.),.

DIDELI LOTAI h
' 1♦

taip pigiai kaip 1 Q rt
Lengvais išmokėjimai^ iv U

Taipgi pusė akro žemės 
— akrais

Biznio lotai nuo
$1,500 iki $100,000 

kiekvienas-
Buiigalow lotai, 2 apartmentų 

lotai ir apartmentų lotai.
Taipgi bungalow ir apartmentai pardavimui

Nepraleiskite, šios progos nors pažiūrėkite tą vietą. Atvažiuokite ir atsi 
veškite savo moterį!
• ATEIKITE ŠIANDIEN ARBA NEDĖLIOJ TIKRAI!

. Musų ofisas prie Lawrence Avė. ir Austin Avenue.
KAIP TEN NUVAŽIUOTI:

ANT KARŲ: Imkit bile karą iki Latvrence AUTOMOBILIU 
Avė., transl'eruokite ant Lawrcnce Avė ir 
važiuokite iki Austin Avė. (60 Avė.).

Atvažiuo
kite prie musų ofiso Latv
iene Avė ir Austin Avė 
(60 Avė.).

Arba pašaukite, mes 
paimsime jumis- savo 
automobiliu.

ĮSTEIGTA 30 METŲ

Didysis ofisast 111 W. Washington St. Tol. Franclin 2446
Skyriaus Ofisas: kampas Lawrence Avenue ir Austin Avenue

Phone Kildare 7758
Ofisas atdaras kasdien, nedeliomis ir šventėmis.

Požėlos ristynių tikietai parsiduoda 
Liuosybėg svetainės namo* restaUrane, 
Ciceroj ir Naujienų ofise.

Susivienijimas Liėtuviu Namų Sa
vininkų ant Briugeporto šaukia visus 
lietuvius' namų savininkus į ekstra 
susirinkimą, kuris įvyks penktadieny, 
balandžio 11 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Tas su
sirinkimas, šaukiamas tikslu apsiginti 
nuo juodukų, kurie jau pradeda ap
gyventi m-usų lietuvių didžiausią ko- 
lioniją — Bridgeportą. Taigi kvie
sdami yra visi lietuviai namų savinin
kai atsilankyti j šį susirinkimą, be 
skirtumo, kurie priguli prie šios or
ganizacijos, ar nepriguli, kviečiami 
visi atsilankyti. — Valdyba.

711 -------------
Draugystė Palaimintos Lietuvos 

laikys mėnesinį susirinkimą nedė
lioj, balandžio 13 <1., Malinausko 
salęj, 1843 S. Halsted gt. Pradžia 1 
vai. po pietų. Šis susirinkimas yra 
svarbus tuomi, kad, bus skaitytas 
nuo .kunigo laiškas, todėl nariai yra 
meldžiami skaitlingai atsilankyti 
ir atsivesti naujų narių.

Ig. Žilinskas, rašt.

Brighton Perk. — Subatoj, ba
landžio 12 d., M. Meldažio svet. bus 
suloštą “Ekspropijatorins,” dviejų 
veiksmų juokingas farsas. Bengia 
“A. ž.” draugijėlė. Lošimo pradžia 
7:15 v. vak. Užkviečia visus nuo
širdžiai ' —Komitefas.

Garficld Park LMuvių Vyry ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas laikys 
mėnesini susirinkimą nedėlioj, bal. 
13 d., John Engelo svetainėj, 3720 
\V. Harrison St., 1 vai. po pietų. 
Malonėsit visi Atsilankyti, nes yra 
daug naujų reikalų iv taipgi bus 
renkami darbininkai dėl baliaus.

M. Medalinskas.
-- - t ------

Draugystės Lietuvos Dukterų su
sirinkimas atsibus sekmadienį, 13 
dieną balandžio, 1 vai. po pietų, 
Mark White Sųuarc, 30 ir S. Hal
sted gt. \

Atsilankyki* į susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų dėl drau
gijos labo.

Chleagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks balandžio 13 d., 
2 v. po pietų, Z\viązek Polek svet., 
1315 N. Ashland avė. Nepamirškit 
atsilankyti — bus svambių reikalų.

\ A. Lungevicz.
Dr-stės Lietuvos Vėliava Am. No. 

1 mėnesinis susirinkimas Įvyks 
balandžio 13 d.. 1 vhl. po pietų, 
Davis Sųuare Park svetainėj, prie 
45 ir So. Paulina gatvių. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų

F. Motuzas, rast.

APS1VEDM
PAJTEŠK^VU merginos nuo 

25 iki 35 metų apsivedimui. Aš 
esu vaikinas 34 metų knumo.

Antrašas Jonas Petrauskas, 
1525—5L Avė., Cicero,’III.

ĮVAffiyS SMMAĮ
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės: •
BRUK, t PORT l’AJN'l ING 

HARI)WARE GO., 
3149 f'.>. iialsled St., 

i'el. Yards 7282.
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ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBIMiNKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR

Mes turime savo stake pilną pasi
rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutines kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit Mr. M. J. Miller

V IRŲ
REIKIA janitorių prie bažnyčios, 

$125 į mėnesį. Darbininkų, 50c. iki 
55c. į valandą. Mašinistų, $40 i sa
vaitę. Porterių $22 ir valgis. Maši
nistų, 70c. į valandą. Vyrų į res-

South Park Empl. Bureau 
•1191 S. Haisted St.

PARDAVIMUI moterų skry
bėlių ir novelty krautuvė, įskai
tant 4 spėka varomas mašinas 
dėl išdirbimo, mainysiu į namą. 
Atsišaukite J. A. VVitches 
751 W. 31 St. Tel. Boul. 5914

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užstatomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų .dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

REIKIA tuojau vieno sheai 
man pagelbininko, 2 automobi
lių išardytojų ir 2 motorų išar- 
dytojų. Atsišaukite

Aetna Auto Parts Co. 
2101 So. State Str.

PARSIDUODA BUčERNfi,

NORIU pirkti motor ciklį su šo
niniu karu Arley Davison, 1922 
arba 1923. Atsišaukite paduodami 
kainą. Kas norit daugiau kaip $200, 
tokie neatsišaukite.

P. J. Ta įnašai t is, 
10749 Indiana Avė., Chicago

REIKIA VYRŲ DARBUI Į 
Douglas pirtį.

Nuolat darbas.
Atsišaukite.

3516 Rooševelt Rd.

lietuviškoj-lenkiškoj apylinkėj, 
kiai iš(b’rbtas biznis, pajamų 
$700—$800 savaitėj. Nauji įrengi
mai. Randasi apie 53 ir Haisted. 
Geras įvestinimas tam kuris tokį 
biznį išmano. Parsiduoda už “cash”, 
arba mainais ant namo.

Kreipkitės pas
EDW. W. BAKSZEWICZ 

3301 So. Haisted St., 
Telefonas: Baulevard 6775

Pui-
apie

NAMAI ANT BRIDGEPORTO
7 kaihbarių namas, maudynės, 

elektra, viskas geram padėjime; 
kaina tiktai $4300, įmokėti $2000.

MŪRINIS namas su "extra lotu, 
3 pagyvenimai po 6 kambarius, 
elektra, maudynes; kaina $12,5000.

MEDINIS namas ant 2 lotų, 4 
pagyvenimai po 5 ir 6 kambarius; 
kaina tiktai $6000, įmokėti $2000.

BUCERNe ir grosernė, gerai iš-į mentus ir stogas. Arti 40th St. ii 
dirbtoj vietoj; mainysime ant na
mo.

ANT BRIGHTON PARK
Mūrinis namas, 2 pagyvenimai po

6 kambarius, karšiu vanderffu ap
šildoma, 2 atskiri boileriai, vėliau
si įtaisymai, cementuotas skiepas; 
kaina $13,500 įmokėti $5000.

CHAS. J. BAGDŽIUNAS & 
736 Wcst 35th Street

Tel. Boulevard 0012

Namai ir Farmos 
pardavimui

BRIGHTON PARK 2 flatų 6BBKjHION l’ARK 2 Datų po 
kambarius, naujas mūrinis narnas 

gazas, aukštas beis-Vanos, elektra,

Francisco Avė. Kaina -$14,000. Cash 
reikia $6,000. Klauskite Mičiulio, 
3301 Jį. Haisted St.

DABAR užbaigti ir galima gyven
ti 5 kambarių bungalow 5428 W. 
31 St„ 5405—5423 W. 30 St. ir 
5420—5429 W. 30 PI. Tiktai 5 b’o- 
kai nuo VVestern Electric Co. Lo
tai 60x125, viskas moderniškai įtai
syta. Kaina tiktai $7300, išmokėji
mais, $1000 pinigais, kitus po $65 
į mėnesį. Del informacijų atsi
šaukite 5424 W. 30 PI., arba Frank 
J. Petru, Real Estate, 1443 W. 18th 
St. Tel. Canal 0806.

CO.

2 
mūrinis namas ant 

irti 43rd St. Gražiausio 
pirmas fialas garu šil- 

Kaina $14,000, cash reikia 
Klauskite Taluc, 3301 So. 
St.

BRIGHTON PARK bargenas: 
flatu naujas, mūrinis namas 
Rockvvell, 
užbaigimo, 
domas. 
$6,000. 
Haisted

TAIPGI
2 augštų mūrinis namas, 2 flatai, 
kaina tiktai $3100, išmokėjimais, 
$700 pinigais, kitus mažais mėne
siniais išmokėjimais. Del informa
cijų kreipkitės prie Frank .1. Pet
ru, IU‘al Estate, 1443 W, 18 St, 
Tel. Canal 0806.

3730 Parnell Avė. —

MAROUETTĖ MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacrainento ir 
G109 S. Albany Avė.

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

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės į 
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. Haisted St.
Tel. Yards 6894

RAKANDAI

“3 biznio kampai” VIENUOLYNO pardavimui

ATIDARAU nuo subatos 12 
bal. 1924 nauja lietuviška linija 
Bus nuo strytkario linijos iki 
šv. Kazimiero kapinių. Butai 
kursuos.kas 15 minučių. Savi
ninkas J. Rekosh.

DIDŽIAUSIS RAKANDŲ 
BARGENAS

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

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
Ice /Creamo, notions ir minkštų gė
rimų parloras, su 1 augšto mūriniu 
namu. Krautuvė ir 4 gyvenimui 
kambariai. Gera vieta, netoli lietu
viu ir lenkų bažnyčios.

2734 W. 48rd St.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė, su namu ar be 
mo.

Atsišaukite
5358 So. Robey St.

Ii-Randasi prie pilnos sekcijos 
pėdų, skersai kelio 

parko South \Vest

ir
na-

ISRENDAVOJIMUI

nijos, 58x125 
nuo puikaus 
Side, taipgi 18 skylių golfo lau
kas, gražus prūdas, gimnastikams 
vieta,' bolėms daržas, vaikams žai
dimų viela, kvietkai ir muzikai vie
ta prie pat įėjimo į parką, prie mu
sų prapertūs. Kary linija bus čio
nai atvesta‘prie Įėjimo į musų pra- 
pertę ir parką. Puikiausi proga pa
trigubinti jūsų Įplaukas šį metą. Į 
kainą Įeina šalytakiai, suros ir van
duo. Proga visam gyvenimui. Iš
mokėjimais geriems žmonėms. Vei
kite greit. Del informacijų rašy
kite Naujienos, 1739 So. Haisted 
St., Chicago, III., Box 422.

PRIE
5—6 kambarių'mūrinis namas, van
deniu apšildomas, 2 mašinom ga
radžius. Naujausi įtaisymai; lotas 
30x125. Kaina $14,000. Įnešti rei
kia $6.000. likusius kaip 
Klauskit Edvv. W. Baks, 
Haisted St.

rendą
3301 So

TAIPGI — 3808 Wallace St., pui
kus 6 kambarių namas, moderniškai 
Įtaisytas, kaina tiktai $4200, išmo
kėjimais, $800 pinigais, kitus ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

UŽ $3650 nupirksite namą prie 
1427 W. 16 St., G kambarių ,atneša 
i mėnesi daugiau kaip $60. Parduo
siu už $1000 pinigais, o kilus pagal 
paskirtą laiką.

prūdas, gimnastikoms 2 FLATŲ no 7 kamb. mūrinis 
namas, prie 78 ir Sangamon. Van
deniu apšildomas. Lotas 45x125; 2 
mašinom garadžius. 
mingai. Renda $180 mėn. 
$17.000, įnešti $5.000, kitus 
rendą. Klauskite Mrs. AVilson, 
So. Haisted St.

2 FLATŲ no 7 kamb.

Aržuolo tri- 
Kaina 

, kaip 
3301

3 FLATŲ po 6 kambarius 
rinis namas. T' 
Elektra, gazas, 2

ir po $5 į mėnesi 
*/2 akro lotą i n f„ 
i į pietus nuo Ogden

$25 pinigais 
nupirksite Vz 
tik 3 blokai . . 
avė. ir 2 blokai į vakarus nuo Dis- 
plaines upės, prie Forcfst Preserve, 
kaina tiktai $600. Del platesnių in
formacijų kreipkitės prie Frank J. 
Petru, Real Estate, 1413 W. 18 St. 
Telephone Canal 0866.

Lyons,

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

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

ffl
A

MMR

IšRANDAVOJIMUI didelė krau
tuvė ant Bridgeporto, kampas 35th 
& Emerald Avė. Tinkama vieta dėl 
visokių biznių.

Chas. ’ Bagdžiunas & Co. 
736 West 35th Street, 

Tel. Boulevard 0012

RESTAURANO rakandai par
siduoda pigiai, geležinis pečius, 
Hoffmano vandens šildytojas, 
gazo stalas ir taip toliau.

5631/2 W. Madison Str.

PARDAVIMUI bučernė h* 
grosernė. Parduosiu pigiau ne
gu man kainuoja iš priežasties 
igos. Nauji įrengimai, geroje 
vietoje. 623 W. 69 St.

JIESKO KAMBARIU
PARDAVIMUI

REIKALINGAS kambarys 
dėl vaikino Bridgeporto arba 
Brighton parko apielinkės neto-! 
Ii nuo karų linijos, kad galėtų 
padaryti vakarienę. P. M. 3538 
So. Haisted Str.

EXTRA
Pardavimui bučernė, grosernė ir 

smulkmenų krautuvė Brigthton Par-, 
ke, visų tautų apgyventa, cash biz
nis. Keturi ruimai pagyvenimui, 
maudynė ir 3 karų garadžius $50.00 
rendos. Parduosiu pigiai.

4354 S. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
mokyklos daigtų ir visokių smulkme
nų. Krautuvė, Agentai nesikreipkit, 
parduosiu pigiai. Priežastis patir- 
sit ant vietos.

Kreipkitės
3518 So. Wallace St.

DEL GREITO PARDAVIMO
5—(j kambarių mūrinis namas, 

kieto medžio grindys ir baigtas. 
Gražus skiepas ir aukštas; pečiais 
apšildomas, 2 karų garadžius. Ran
dasi gražioj vietoj —> Brighton 
Park auielinkej. arti strytkarių li
nijos. Turi būt parduotas i 3 die
nas. Kaina $12,500. cash $6,000. Ne
praleiskite progos, pamatykite.

Stanley Mickevičia
Tel. Blvd. 4899

Adam Grigas '& Co..
3114 So. Haisted St.

i mu-. 
Pečium apšildomas. 

rj___ y 2 mašinom garad
žius. Rendos neša $150 į mėn. Kai
na $9.750. Įnešti reikia $2,500. Klau
skite Mrs. Wilson, 3301 S. Haisted 
St. '

MARQUETTE MANOR naujas, 4 
flatų mūrinis namas, geriausiai už
baigtas. Rendos $320 Į mėn. Garu 
apšildomas. Kaina $30,000. Įnešti 
$1,0,000. kitus sulig sutarties. Klau
skite Miss Turner, 3301 S. Haisted 
Street.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimni popierų a.tkarpų. Ge
ros darbo apystovos, gera mo
kestis. Atsišaukite 
Continental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

PARSIDUODA minkštų gėri- 
— inų įstaiga. Parsiduoda už pri

einamą kainą; vieta daili, biznis 
senas ir išdirbtas per daug me- 

” 'tų. Apielinkė apgyventa rusų ir 
_! slavokų; renda pigi, 4 kamba

riai pagyvenimui, ^aradžiu.'f* 
visas kiemas priguli vienam.

1283 Roberts Avė. VVhiting
Indiana. Tel. Whiting 692-R.

PARSIDU1DA geras biznis, kam 
reikalingas Gazalino šteišinas pilnai 
Įrengtas, su 2 lotais. Parduosiu 
arba mainysiu ant mažos farmos, 

biznius,toli Chicagos. Turiu du 
galiu laikyti.

Atsišaukite
1436 So. Haisted 

Chicago, 111.

ne- 
ne-

St.

grosernė ir bučer- 
Galima pirkti . su 
apgyventa visokių

PARSIDUODA 
nė, cash biznis, 
namu. Vieta 
tautų. • » 

Atsišaukite
10758 Indiana Avė., 

Roseland.

REIKALINGA mergina arba naš
lė, be vaikų prie namų darbo. Turi 
suprasti įminimą valgių ir abelną 
užlaikymą namų svarumą. Darbas 
ant visados. Gera mokestis, valgis 
ir kambarys. Atsišaukit greitai.

OREMUS DRUG CO.
3313 So. Haisted St.

PARDAVIMUI 88 notų grojiklis 
pianas, su 100 rolių, labai pigiai, 
taipgi 7 paprasti pianai, $75 ir; 
daugiau. Taipgi 1 grojikliai vargo
nai, su 50 rolių, $100. Atdara nedė- 
liomis.

Rapp Moving & Storage House 
5130 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA barbernė 
kėdžių, gera vieta lietuviui, 
metų lysas. '

Matykite
808 W. 35 St. tel. Blvd. 1903

REIKIA JAUNOS MERGI
NOS OFISO DARBUI.

ATSIŠAUKIE:
3608 So. Haisted Str.

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė už ga
na prieinamą kainą. Renda pigi ir 
yra 4 ruimai gyvenimui, 
visai nauji ir kiti visi 
įrengimai. Biznis išdirbtas 
ša gerą pelną. Jei norite įsigyti ge 
rą biznį, bukite skubus, 
lis pardavimo — važiuoju 
tuvą.

5135 So. Haisted St.
Tel. Boulevard 1524

Fixturai 
tinkami 
ir ne-

Priežas-
i Lie-

MOTERŲ prie instituto, $60 j 
mėnesį kambarys ir valgis. Indų 
plovėjų, $17 į savaitę, 6 dienos dar
bo. Virėjos, $35 į savaitę. Janitor- 
kų, $17.50; kambarinių, $45 į mė
nesį, kambarys, valgis ir landrč.

South Park Empl. Bureau 
w 41911 S. Haisted St.

GROCERIS ir saldainių Sto
ras geroj vietoj pigi renda 
pagyvenimų kamb. tik $800. 

10194 Winston Avė. kampas 
Vincennes Tel. Beverly 3401

3

KAFETERIJOS DARBININKIŲ

PARDAVIMUI bučernė, gali- 
. ma mainyti ant namo, Bridge
porto apielinkėj. Kas nori turėti 
gerą biznį, nepraleiskite progos.

Reikia moterų nuo 25 iki 35 Atsišaukite tuojaus. 
metų amžiaus abelnam kafeterijos 
darbui. Darbas nuo 9 
3 vai. po pietų.

Atsišaukite
SWIFT AND

UNION STOCK

vai. ryto iki J. Stankewicz
901 W. 33 Str.

CO.
YARDS

Generalis ofisas
Samdymo Biuras

REIKIA DARBININKU.

PARDAVIMUI valgykla ant South 
Sidčs, pagal dviejų karų linijos, 

I ant 69 St. Biznis išdirbtas per dau- 
! gel metų, geros klesos apielinkė; 
‘ savininkė našlė ir priversta par
duoti. Renda pigi, garu apšildoma. 
Prieinama kaina. Klauskite Shvel
nis ir Mankus.

1443 N. Paulina St.
Tel. Armitage 6III1

VYRŲ
REIKIA pirmarankio bekerio, ku- 

kepti juodą, baltą duoną ir 
Darbas visada. Gera alga, 

pasirengę darban

ris moka 
keksus. 
Ateikite 
jau.

tuo-

1637 W. 13 Avė 
Gary, Ind.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė su namu. Biznis cash. Per 4 
blokus nėra kitos bučernės.

Einu j kitą bizni, todėl parduo
siu pigiai.

Kreipkitės
6059 S. Kildar Avė.

REIKIA — 
patyrusių langų plovėjų. 
Ateikite tuojau,

Room 21
62 West VVashington Str.

PARDAVIMUI bučernė, nauji 
įrengimai, kampinė krautuvė ir pi
gi renda, lietuvių ir lenkų apgy
venta vieta. Parduosiu pigiai. 14000 
So. 51 Avė., kampas 14 St., Cicero, 
III.

Atsišaukit prie savininko, 3108 
\V. Madison St. Tel. Nevada 0668

REIKALINGAS
BARZDASKUTYS

TUOJAUS
Darbas .vakarais.
4612 S. Paulina St., Chicago.

PARDAVIMUI čeverykų krautu
vė visas naujas tavoras ir įtaisy
mai, 3 metų lysas; kaina tiktai 
$2500; savininkas pabus pokol 
moksit biznį.

Chas. J. Bagdžiunas & Co. 
736 West 35th Street

Tel. Boulevard 0012

iŠ-

SOUTH SIDE ,
Dvieju flatų mūrinis namas prie 

Garfield bulvaro, netoli Haisted St. 
$5000 ninigais; 33 pėdų lotas, kie
to medžio grindys ir trimingai, ga
ru šildomas, kaina $14500

Du geri 4 flatų namai prie Gar
field Boulevaro, geros įplaukos; 
kaina $17,000 te $22,500.

M. E« Tfiylor
5518 So. Haisted St.

Tel. Wentxvorth 4598

MARQUETTE MANOR: 2 fialų po 
6 kambarius naujas mūrinis na
mas, garu apšildomas, gražiai už
baigtas. Kaina $16,000. Įnešti $5,000. 
Klauskite Miss Turner, 3301 South 
Haisted St.

3 FLATŲ, 6—7—7 kambarių mū
rinis namas, garu apšildomas. Ar
žuolo trimingai, nrie 55th ir Aber- 
deen St. Renda $2.250 i metus. Kai
na $16,500: įnešti $6.000. Klauski
te Edvv. W. Baks, 3301 S. Haisted 
St.

2 FŲAT.4.I 
BRIGHTON PARKE

4536 S. Sawyer Avė. ; muro 
namas; 2 po 5; kamb. 1-as flatas 
furr.ace apšildomas; lotas 30x- 
125; greitam pardavimui par-( 

3 duosime pigiau negu kaštuoja. 
R

PARDAVIMUI grosernė su 
sausa mėsa. Biznis geras, gerai 
išdirbtas. Vienas rūmas dėl gy
venimo. Randa pigi ilgas lysas. 
Apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Turi būt parduoa. 945 W. 33 St.

PARSIDUODA restaurantds'
MARY KULBOKAS

Priežastis — nesveikata.
6339 So. Central Avė.

Clearing, III.

PARSIDUODA Res taurauta s • 
gera išdirbta biznio vieta. Geras 1 
padėjimas pigi renda. Turiu par 
duoti, nes turiu kitą biznį.

714 W. Van Buren Str.

PARDAVIMUI grosernė, se
na įstaiga, parduosiu su namu 
arba skyrium vieną krautuvę 
arba mainysiu.

TONEYS
3600-3602 S. California Avė.

Savininkui reikia pinigų.
ROZENSKI-LEMONT and

6312 So. Western Avė.
Prospect 2102

2 STORAI

CO.

Ashland 
namas, 

furnace

Parsiduoda 6801 So.
Avė. Kampinis muro 
aukštas beismentas; su 
apšildomas; tinkama vieta bu-
černei; savininkas važiuoja iš 

miesto. Didžiausias bargenas.
ROZENSKI-LEMONT and CO.

6312 So. Westem Avė. 
Prospect 2102

GESELIN STESINUI

PARSIDUODA GERA VII9 
j TA. Trijų kampų kerte ant 
r;South-west side.

s Nepraleiskite šitos progos. 
| žinote GESELIN STESINAI 
daro gerą pelną.

PARDAVIMUI restauranas ir be- 
kernė. Galima uždirbti pinigų kuris 
mokės vesti biznį atsakančiai. Par
davimo priežastis, liga. Skersai ke
lio nuo L C. stoties.

E. LA VIER,
P. O. Box 83, 

Hazel Crest, III.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Už $700 grojiklis pianas, benčius, 

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

Atsišaukite
3324 Marshfield Avė.

1 floor

Ati-

TAJERŲ ir vulcanaizing šapa par
davimui, geroje vietoje. Vartotų 
tajerų biznis. Priežastis partnerių 
nesutikimas parduosiu už bargeną už 
pinigus pirkėjam^ arba paimsh.1 j 
partnerius.

1605 S. Wabash Avė., 
Calumet 1671

Kreipkitės 
pas mus:

ROZENSKI-LEMONT and CO.
6312 So. Western Avė.

Prospect 2102

DIDELIS PIGUMAS 7 storey 
ir 7 pagyvenimai muro namas 
cemento basementas renda 
$300 ant menesio. Parduosim 
arba mainysime. Kaina $24500.

Jasudes, 2015 S. Robey Str.

IŠMAINYSIU arba parduosiu 
naujas mūrinis namas 3 flatai 
ir storas naujos mados įtaisy
mai išmainysiu ant farmos.

2 PAGYVENIMŲ namas po 
5 ir 6 kamb. su basementu. Ele
ktra, maudynės. Išmainysiu 
ant loto biznio arba farmos.

ABRAMOVICZ,
2015 So. Robey Str.

PARDAVIMUI mūrinis nau^ 
su minkštais gėrymais, gera vie jas namas 2 flatai 5-6 kamba- 
ta tarpe didelių dirbtuvių. Par-1 riai, arba mainysiu mažesnio, 
duosiu pigiai. ^Atsišaukite 5809 S. Maplewood 1
Atsišaukit. 1358 W. 22-nd St. Avė. Tek Republic 8289.

PARDAVIMUI Luncliruiiimis,

BRIGHTON PARK BARGENĄI
Pardavimui mūrinis namas 5 ir 6 

kambarių. Apie 9 metų senumo. 
Kaina $8,700, įmokėti 

Pardavimui mūrinis 
kambarius. Apie 1V2 
Kaina $11,500.

Pardavimui mūrinis 
kambarius. Kaina $12,000.

Pardavimui mūrinis namas 1-5 ir 2 
po 4 kambarius. Apie 3 metų senu
mo. Kaina $12,500.

Pardavimui mūrinis namas 
kambarius, su geru beizmentu 
štas dėl drabužių džiovinimo. 
10 metų senumo. Kaina 
įnešti tik $2,000. Priimam 
kaipo jmokėjimą.

Pardavimui kampinis muro

$2.000.
namas 2 po 5 
metų senumo.

namas 3 po 4

2 po 4 
ir ar.k-

Apie 
$8.500. 
ir lotą

namas 
2 po 6 kambarius, Storas ir garadžius 
dėl dviejų karų. Apie 2 metų seru
mo. Kaina $16,000.

PARDAVIMUI medinis namas 5 ir 
6 kambarių, šiltu vandeniu apšildo
mas. Kaina $7,500. Įmokėti $2,500.

Pardavimbi irurinis namas 2 no 6 
kambarius, furnace apšildomas, ran
dasi ant Elizabeth ir Garfield Bl. prie 
pat Sherman Parko. Kaina $12,803.

' Pardavimui naujas mūrinis bunga- 
Kaina

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

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

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Haisted St.

JEI TAMSTA turi mažą 
didelį namą arba lotą ir 
mainyt, meldžiu atsišaukti 
musų. Musų Real Estate 
rius suteiks Tamstai geriausią 
ir skubiausią patarnavimą.

ar 
nori 
prie 
sky-

I

UNIVERSAL STATE BANK 
REAL ESTATE DEPT.

FARMA! BARGAIN! PIGUMAS! 
Pardavimui 80 akerių farma \Vis- 
consine. 4Hi mvlios nuo didelio 
miesto. Tikieįas iš Chicagos $7. 45 
akeriai dirbamos, likusi — ganyk
los ir giria. 15 akerių užsėta ru
giais. 4 kambarių stuba; tvartas 
arkliams, karvėms, kiaulininkas, 
vištininkas ir svirnas. 5 karvės, 3 
arkliai, 7 kiaulės, 40 vištų, taipgi 
žąsų ir ančių. Visos reikalingos 
mašinos ir įrankiai. Visi 4 kamba
rių forničiai, lova, divonai, pečiai 
ir gramafonas. Kaina $3,850; ver
ta $6,000. Įnešti reikia $lk700, liku; 
sius ant lengvų išmokėjimų. Turi 
parsiduoti greitai, nes savininkas 
išvažiuoja žl.miaitijdn. Kreipkitės 
pas Baks ar Olszevvskį 3301 South 
Haisted

' Pardavimui naujas mūrinis 
lo 5 kambariu ir garadžius. 
$8,800.

Pardavimui naujas mūrinis 
o 6 kambarių, šiltu vandeniu 

mas, randasi Marųuette Manor. Kai
na $10,500.

Pardavimui medinis G kambarių na
mas, karštu vandeniu apšildomas ir 
tartu G lotai. Kaina $6,500.

Taipgi turime ir daugiaus geru na
mų, todėl kurie norit pirkti malo’e- 
dt atsilankyti pas nyus i

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Haisted St.

3252 So. Haisted Str.
Tek Boulevard 0700

st.

GRAŽIAUSIO rezorto, ant 
upės, arti-miesto Benton 
Mich.. 106 akerių, su vi- 

farma. Pilna yai-

PRIE 
St. Joe 
Harbor. 
somis triobomis 
•sinių medžių: grušių, obuolių, vyš
nių, taipgi greipsų, aviečių, žem
uogių ir 11. Streetkariai iš Benton 
Harbor eina per farmą. Vasarą su
važiuoja ten šimtai žmonių ant 
vakacijos ir superka viską ką far- 
meris užaugina. Kaina $30,000. 
Įmokėk $5000. kitus lengvais iš
mokėjimais. Klauskite A. Olsze\vs- 
kį. 3301 S. Haisted St.

REIKALAUJAME agentų, turin
čių savo automobilius, pardavinėti 
musų namus.

Olszewski & Bakszewicz
3301 S. Haisted St.

Tel. Boulevard 6775

PROGA NUSIPIRKTI UŽ DIDELĮ 
BARGENĄ

2 flatų su $4500 pinigais, kitus iš
mokėjimais. Tai yra vienas ge
riausiai pastatytas namas, geriau
sių plytų prie Marųuette Manor, 
dideli kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, 1 karo garadžius. Maty
ki! Miss Wagner. Prospect 8700.

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 63 St

PARDAVIMUI mūrinis namas 
ant 2 pagyvenimų po 6 kambarius 
ir šalę tuščias lotas. Taipig gara- 
dižus iš priežasties kad pats savi
ninkas negyvena.

Atsišaukit
1308 S. 49th Ct., Cicero

Tel. Navada 2918
_____.------------

PARSIDUODA 2 flatų medinis 
namas po 7 kambarius. Elektra, ga- 
sivs ir kiti paranklumai. Turiu tuoj 
parduoti, nes važiuoju iš Cihca- 
gos.

Tel. Yards 3774

PARDUODU 2 lotus Chicagoj ant 
didelio stryto. Vieta štorui. Parduo
du be pelno lengvais išmokėjimais 
arba mainysiu Į mažą farmą arba 
ant farmai reikalingų daiktų, ypa
tingai vištų.

I M. Matulis
1908 S. Union Avė., Chicago 

Savininkas

PARSIDUODA 6 kambarių na
mas. Gasas, maudynės ir tt. Extra 
kuknia ir beismentas, yra garad
žius; netoli pradėta statyti 2 aukš
tosios ir 2 naujos mokyklos; dvi 
karų linijos netoli.

Atsišaukit
5123 Emerald Avė.

bunga- 
šil (to

PARSIDUODA mūrinis narna? 2 
pagyvenimų, po 4 kambarius su vi
sais* naujais įtaisymais. Kaina 
$8,500, randasi Brighton Parke.

Naujas mūrinis namas ant 4 
venimų po 4-3 kambarius, 
naujais įtaisymais, randasi 
Sides. Kaina $17,500.

Telefonuokite savininkui 
9 vai. vakare.

* • Englevvood 8137

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšitiri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Haisted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro irtarninkais ir 
subatomis iki 9 vilkam

Klauskite K. J. Fillipovich,.
Tel. Ste\vart 7101 arba 5126
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PARDAVIMUI mūrinis namas 2jų 
flatų 5—6 ruimų. Trimingas kieLo 
medžio, elektros šviesa, maudynės ir 
eiti tinkami įtaisymai. Kaina $12,- 

600. Pirmo morgičio $6000 ir ant'o 
galiu duoti .

5520 S. Elizabeth St. 
(Pirmos lubos) 

Tel. Normai 0173

BARGENAS. Parsiduoda 12 flatų 
muro namas 4 po 6 kamb. 2 po 5 ir 
6 — 4 r. Rendos neša $10,380 į me
tus. Kaina $57,000. Randasi geriau
sioj vietoj South Side arba priimsiu 
mažesnį namuką į mainus arba 2 
morgičius. Cach reikia apie $25.000.

Pašaukit
WM. GRITENA

3241 &o. Haisted St.
2 floor

Tel. Boulevard #066

►V

PARDAVIMUI per savinin- 
<ą, 4 flatų, 1 krautuvė, 2 karų 
garadžius, 1 blokas į rytus m o 
Ashland Avė. S. Wronski, 

1515 W. 63-rd Str.

REAL ESTATE S. W. SIDE 
žiūrėkite šių namų:
2 flatų mūrinis 6-6 kambarių 

$15,500. 2 flatų mūrinis, 6-5 
Kambarių, $14,300 karštu van
deniu šildomi, naujos mados, 2 
karų garadžius, netoli 55 St. ir 
Kedzie Avė., netoli bažnyčios, 
mokyklos ir transportacijos. 
Tik $4000 kiekvienas, kitus len
gvais išmokėjimais.

5556 So. Kedzie Avenue
BUNGALOW. Turiu parduoti sa

vo modernišką, 6 kambarių bungalow 
Marųuette Manor, tile vana, pasta
tytas in tub, su grindimis attic, stik
liniai porčiai, aržuolo trimingai, karš
tu vandeniu šildomas, gražioje v. e- 
toje, vidutinė kaina.

6017 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis namas, 2 karų mūrinis garad- 
džius ir grosernė. Gera vieta deli vi 
biznio. Parsiduoda viskas už $5,8C0. 
Nepraleiskit geros progos.

3150 So. Emerald Avė. 
Tel. Boulevard 9265

PARDAVIMUI naujas neap
gyventas garadžius bungalow 
Ant užpakalinio loto, 50x125. 
Kieto medžio grindys ir attic 
tik $2500. Išmokėjimais. Savi
ninkas. 3647 W. 64 Place

BARGENAS ANT SOUTH $IDES
2 po 6 muro ------- ------

frontas, 
aružolo 
No. 6621 
$9000.

namas, akmeno 
plasteriuotas besmentas, 

baigimas, graži apielinkė, 
S. Rhodes Avė. Kaina tik

PARSIDUODA ūkė už pigiaus ą 
kainą, 251 akras su gerais budinkais 
ir gyvuliais ir padargais, tik už 28 
dolerius už akrą.

Atsišaukite ant adreso:
FRANK BOGDAUSKY, 

Savininkas, 
Necedah, Wis„ Box 23.

PARDUOSIU ar mainysiu 4 ak
rus geros žemės su budinkais, ark
liais, karvėmis ir paukščiais. Vie
ta labai gera, netoli C. B. Q. gele
žinkelio. Upelis /oėga ijef žemę. 
Galima uždarbiauti su troku' nuo 
10 iki 25 dolerių i dieną; tokių dar
bų galima gauti visada. Parduosiu 
viską pigiai lik už $6,000.

Platesnes žinias suteiksiu 
laišką.

Kreipkitės

per

Joseph Tukus
Doxvners Grove, III.

Shvelnis ir Mankus 
1'443 N. Paulina St.

Tel. Armitage 6411

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTF1LZ, Manager


