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Japonija jaučias skau 
džiai įžeista

Persija nori $10,000,000 
paskolos

Kaip buvo 
paskandinta 

“Lusitania”

Vengrija priims rekons 
■ frakcijos planą

Amerikos elgesy mato pa 
žeminimą japonų garbės

Siulo Sinclairo aliejaus kompa
nijai koncesijas.

Francija su Anglija pasidalino 
$62,000,000 Rusų aukso

LONDONAS, bal. 17. — Dai
ly Telegrapho diplomatinis ko 
respondentas praneša iš Tehe
rano, kad Persijos ministeris 
pirmininkas Sipah kreipęsis j 
Amerikos naftos magnatą Har- 
ry F. Sinclairą dėl 10,000,000 
dolerių paskolos Persijai, už ką 
siūląs jam naftos koncesijas 
šiaurinėj Persijos daly.

Vokiečių submarino kapitonas 
pasakojas, kaip jo torpeda su

draskė pasažierinį laivų ir 
paskandino 1198 žmones.

Bet užtai socialistai privertė 
valdžių likviduoti koncentra
cijos punktus ir paleisti už
darytus komunistus ir sociali
stus.

Lietuvos žinios
čecho-Slovakija,

Čecho-Slovakijos Sei- 
kuriuo

IŠBRAUKĖ ŽYDŲ REIKALŲ 
MINISTERĮ t

Japonija jaučiasi piktai 
užgauta

Senato įstatyme prieš japonus 
mato japonų tautos pažemi
nimą ir iššaukimą geltonosios 
rasės kovon su bal ta ja rase.

TOKIO, Japonija, bal. 17. — 
Del Jungtinių Valstijų senato 
priimto įątatymo neįsileisti A- 
merikon Japonijos emigrantų, 
laikraštis Jomiuri šimbun, vie
nas švelniausių Tokios dienraš
čių, savo redakciniame straips
ny sako:

“Kongresas atviriausiu budu 
užgavo japonų tautą. Japonija 
nesusilaikys neatsiliepus į mes
tą jai pirštinę. Ji neužmirš už- 
gavimo ir naudosis pirma pasi
taikiusia proga atsikeršyti.’’

Nacionalistinis laikraštis Jo- 
i*o z u Choho pareiškia, kad Jun
gtinių Valstijų kongreso priim- 
tasai įstatymas prieš japonus 
esąs tolygus iššaukunui Japoni
jos kovon, o todėl Japonija tu
rinti būt pasiruošus visam kam, 
dagi karui.

Laikraštis Kokumin reikalau
ja, kad ministerija tuojau rezi
gnuotų.

Daugelis visuomenės organi
zacijų, tarp jų Jungtiniai Japo
nijos Prekybos rūmai, Ąmeri- 
kiečių-Japonų Draugija, Japonų 
Ekonominė Draugija etc. sku
botai šaukia nepaprastus savo 
susirinkimus.

Universiteto, — kurs 
Japonijoj, — 
Hajaši tikisi,

“Uždarymas durių 
reiškia viešą diskri- 
principo pripažinimą, 
žiūrės, jie visados 
tokį savęs žeminimą.

būt vengia-

Keio 
yra didžiausias 
prezidentas Dr. 
kad prezidentas Coolidge padės
savo veto tam japonams priešin
gam įstatymui. Jei vienok jis to 
nepadarytų, tai, sako jis, Japo
nija supras, kad Amerika atvi
rai ir pirmon eilėn stato rasių 
problemą, 
japonams 
minacijos 
ir japonai 
gali kęsti
Rasių kovos turi 
mos, bet Amerikos elgęsis pri
vers kitokios spalvos rases stoti 
už savo teises. Butų labai blo
ga, jeigu kiltų kova tarp gelto
nosios rasės su baltaja.

Ambasadorius Hanihara busiąs 
atšauktas.

TOKIO, bal. 17. — Laikraštis 
Jomiuri skelbia, kad Japonijos 
valdžia atšauksianti iš Washin-

gtono savo ambasadorių Hani- 
harą. Užsienio reikalų ministe
ris Matsui rezignuosiąs kad iš
vengus audros, kuri be abejo 
kilsianti parlamente, kati jin 
susirinks, dėl emigracijos klau
simo.
Kaip į tai žiuri Japonijos darbi

ninkai.
Kaip Japonijos darbininkų 

organizacijos žiuri į Jungt. Val
stijų senato priimtą japonams 
įstatymą, trumpais žodžiais pa
sakė Japonijos Darbininkų Są
jungos pirmininkas Bunji Suzu
ki. Jis pareiškė, kad Amerikos 
Darbo Federacijos nutarimas 
remti tokį įstatymą tai esąs 
“įžeidimas mestas tiesiai ' į 
akis organizuotiems Japonijos 
darbininkams.’’ Suzuki betgi 
emigracijos problemą Įtaiko ne 
rasinę esant, bet ekonominę, o 
todėl jis nori, kad tuo reikalu 
butų padaryta Amerikos ir Ja
ponijos darbininkų atstovų kon
ferencija.

Francija su Anglija pa 
sidalino $62,000,000

Kieno tie pinigai buvo, be ne 
Rusijos? — spėlioja užsienio 

diplomatai.

PARYŽIUS, bal. 17. — Užsie
nio diplomatiniuose rateliuose 
kilo klausimas, argi Francija su 
Anglija butų tarp savęs pasida
linusios $62,000,000 rusų auk
su, kurs nors buvo sudėtas 
Francijos Banke, bet, einant 
sutartim, jis buvo po bendra vi
sų alijantų globa ir priežiiura?

Tas klausimas kilo po to, kai 
dabar buvo išsiųsta iš Franci
jos į Angliją $8,000,000 auksu 
ir premjero Poincare’o praneš 
ta apie tai senate. Pasak prem
jero originale suma buvus 
$62,000,000. Francija ir Angli
ja pirmiau pasidalinusios tarp 
savęs $46,000,000, o dabar pasi
dalinusios likusius $16,000,000.

SUIMTA AMERIKOS PINIGŲ 
DIRBĖJAI.

PARYŽIUS, bal. 17. — Vie
name puikiausiųjų Paryžiaus 
viešbučių suimta keturi asme
nys, užsiėmusiej i Amerikos 
100-dolerinių dirbimu. Pas juos 
rasta $100,000 tokių netikrų 
šimta-dolerinių.

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

Rusija turės astuonias 
dienas švenčiu

Vengrija, 
parlamente 

programų 
sąjungos * planu,

kurs pa-
visa tai

Su
tuo-

MASKVA, bal. 17. — Prade
dant su balandžio 26 diena Ru
sija turėsi ištisą savaitę šven
čių. Po ilgų ginčų dėl kalendo
riaus tarp rusų pravoslavų baž
nyčios ir šventojo sinodo, civilė 
vyriausybė nustatė rusų Vely
kas švęsti balandžio 26-28 d. 
Kadangi gegužės 1 ir 2 dienos 
yra taipjau darbininkų šventės, 
o gegužės 4 diena yra sekmadie
nis, tai darbininkų profesinės 
sąjungos nutarė, kad darbiu i n-1 
kai neitų dirbti ištisai visas as
tuonias dienas.

Komunistinė jaunuomenė nu
barė šiemet nedaryt per Velykas 
. okių viešų prieštikybinių de
monstracijų. Prieštikybinė agi 
nacija bus betgi vedama pagal
ba teatrų, kliubų, paskaitų ir 
tt., kad tuo budu sulaikius jau
nimą nuo lankymo bažnyčių.

BERLINĄS,* bal. 16. — Ber- 
line ką-tik tapo išleista kny
ga, kurioj paduodama visos 
smulkmenos apie paskandini
mą kai o 'metu didžiulio pasa
li erinio garlaivio “Lusiitania.” 
Aprašymas paduodama taip, 
kaip kapitonas šveigeris 
('S’c b \veiger), komanduotojas
vokiečių submarino, 
skandinę T.usitanią,
yra surašęs laivo dienyne, 
paskandinta. “Lusitania” 
mat žuvo 1198 įmonės.

1915 metų gegužes 7 dieną 
Vokiečių submarinas J-20, ku
riam kapitonas šveigeris ko
mandoje, plaukiojo ties Airi
jos pakraščiais. Staiga jis pa
stebėjoj didelį pasažierinį gar
laivį su keturiais kaminais ir 
dviem stribais. Tai buvo “Lu
sitania.’’ Garlaivis plaukė taip 
greitai, kad Šveigeris abejojo, 
ar submarinas galės jį pasivy
ti. Bet lyg, tyčia garlaivis pats 
pasuko submarino pusėn ir 
prisiartino tiek, kad iš subma
rino paleista torpeda lengvai

BUDAPEŠTAS, 
bal. 17. — Ginčai 
dėl rekonstrukcijos 
s ui y g tautų
pasibaigė kompromisu, padaryt 
ministerio pirmininko Bethleno 
3U pailamento nariais socialis
tais.

Einant kompromisu, ministe
rio pirmininko proponuojamas 
rekonstrukcijos programas bus 
priimtas, bet užtai socialistams 
reikalaujant, bus likviduoti 
koncentracijos punktai, įsteigti 
nuvertus komunisto Belą Kūno 
rėžimą ir valdžiai patekus į 
reakcininko Hurthy’s rankas, o 
uždaryti juose komunistai ir 
socialistai paleisti, kad jie galė
tų grįžti Vienon. Be to, kai ku
rie valdžios nariai, kuriems so
cialistai ypatingai yra priešingi, 
turi atsistatydinti.

Čecho-Slovakija uždeda 
apinasrj spaudai

PRAHA, 
bal. 17. —
mas priėmė įstatymą, 
reikiamos suvaldyti laikraščius 
nuo skelbimo neteisingų žinių. 
Einant įstatymu, valdžiai reika
laujant laikraščio redaktorius 
turi nurodyti šaltinį, iš kur jis 
kurią nors žinią yra gavęs.

Įstatymo projektas buvo 
stas seiman tuojau, kaip 
džios opozicijos laikraščiai 
rašyti žinių apie aukštųjų
dininkų kyšius ir suktybes — 
su valstybės kontraktais, nafta, 
degtine, pašto tarnyboj etc.

Kaunas. — Kovo 19 Seijnas 
svarstė ministerių kabineto 
tus. Kiekvienas ministeris 
vo balsuojamas atskirai.

eta-
bu-

į ne
val
ėme 
val-

raišuojant žydų reikalų mi
nisterijos etatus, krikščionys 
demokratai, Ūkininkų Sąjun
ga ir darbo federacija balsa
vo prieš. •

Tokiu budu žydų reikalų mi
nisteris tapo iš etatų išbrauk
tas ‘ir ta ministerija panaikin
ta. /

Rupesnis žmonių pramo 
ga ir sveikata

Miesto viršininkai arės 
tuota dėl šmugelio

Kartu suimta dar 72 kitų1 jų 
sėbrų.

DETROIT, Mich., bal. 17. — 
Federalė grand jury inkrimina
vo Hamtramcko miesto majorą 
C. Ježevskj, visuomenės saugu 
mo direktorių M. Wosinskį. 
buv. policijos viršininką M. Ber- 
lingerį ir septyniasdešimt kitų 
asmenų, kaltinamų dėl degtinės 
šmugelio. Berlingeris kažin- 
kur pabėgo.

Francijos—Siberijos 
sąjunga

Laik-PARYŽIUS, bal. 17.
raščio Le Matin koresponden
tas Bielgrade praneša girdėjęs 
iš autoritetingų šaltinių,; kad 
laike karaliaus Aleksandro 'ir 
karalienės vizito Paryžiuje ge
gužės mėnesio pabaigoje, tarp 
Francijos ir Jugoslavijos bu
sianti padaryta apsigynimo są
junga.

PLĖŠIKAI ATĖMĖ 50,000
DOLERIŲ.

Pinigai buvo siunčiami Armou- 
ro and Ko. darbininkų 
goms išmokėti.

ai-

17.ST. PAUL, Minu., bal. 
—Trys plėšikai sulaikę du paš
to tarnautoju, atėmė penkis 
maišus registruotų siuntinių su 
50,000 dolerių pinigais. Susikro
vę į automobilių grobį, plėšikai 
pabėgo.

Vagystė atsitiko Chicago 
Great Westem gelžkelio stoty, 
tuojau kai iš atėjusio traukinio 
buvo iškrauti pašto maišai. Vie
name maiše buvo 50,000 dole
rių, atgabentų Armouro and 
Ko. įstaigos darbininkams algas 
išmokėti.

ir tiesiai
Laivas

šitaip tą

garlaivį,

Iš 700 metrų atokumo tor 
pėda buvo paleista, 
palaike Lusitanijon. 
tuojau ėmė skęsti.

Kapitonas Šveigeris 
baisų įvykį aprašo:

“Torpedai užgavus
pasigirdo baisus trenksimas, ir 
tirštų durnų debesis iškilo ties 
priešakiniu kaminu. Be torpe
dos sprogimo'I buvo dar kitas 
sprogimas (gal garinio katilo, 
ar anglių, ar parako?). Viršu
tine laivo dalis ties vieta, kur 
torpeda pataikė, buvo nuarcįy- 
ta. Liepsnos pradėjo muštis ir 
durnai uždengė aukštąjį kapi
tono tiltą. Laivas tuojau sus
tojo' ir bematant cine paleng
va virsti ant dešinojo šono.

Deny pasidarė baisus sujudi
mas. Gelbėjamosios valtys pra
dėta leisti žemyn ir kai kurios 
jų buvo nuleistos vandenin, 
bet įgula matyt buvo visai ne
tekus galvos, kadangi kaikurios 
valtys, pilnos žmonių, nuspru- 
do vandenin arba pryšakiu, ar
ba užpakaliu, ir bematant pa 
nėrė vilnyse.

“(Laivas, ligi jis buvo torpe
dos užgautas, plaukė greitu
mu dvidešimties mazgų per 
valandą. Kadangi pasirodė, jog 
jis tik trumpą laiką beišsilai- 
kys vandens paviršiuj, aš su- 
komandavojau submariną ir, 
dvidešimt keturių mazgų grei
tumu, pasitraukėme į jūres. 
Be to, aš negalėjau paleisti ki
tos torpedos į tą minią žmo
nių, besistengančiii savo gy
vastį gelbėti?’

TURKAI UŽDARĖ AMERI
KIEČIŲ MOKYKLĄ.

KONSTANTINOPOLIS, bal.
17. — Turkų valdžios įsakymu 
čia tapo uždaryta amerikiečių 
laikomos moterų kolegijos me
dicinos skyrius.

dic-

WASH:INGT()N, 1). C., bal. 
17. — Prezidento Coolidge pa
skirta speeialė pramogos ko
misija nutarė gegužės 22 
ną sukviesti 1000 suviršum or
ganizacijų. atstovų, suintere
suotų Jauko pramogos gyveni
mu, kad bendrai su valdžios 
atstovais išdirbus planą, ku
riuo butų galima koordinuoti 
visos krašto patogybės — par
kai, laukai, miškų rezervacijos 

visuo-etc. — ir palengvinti 
menei jomis naudotis.

VIENOS ŠOKĖJOS IR 
MOKYTOJAI GRŪ

MOJA STREIKU.

ŠOKIŲ

VIENA, Austrija, bal. 17. — 
Vienos šokėjos, balerinos ir šo
kių mokytojai grūmoja strei
kuoti, jei valdžia atsisakys pa
didinti jiems ir joms algas. Ge
riausieji klasinių šokių mokyklų 
profesoriai gauna , mėnesiu 21 
dolerį algos; primadonos šokė
jos Vienos operose gauna 60 do
lerių mėnesiui. Jos skundžiasi, 
ka,d iš tos algos jokiu budu ne
galinčio^ pragyventi, kadangi 
viena penktoji algos dalis tenka 
išleisti tik tepalams ir pudrai.

RYTŲ OKULTIZMO 
PASLAPTYS

Ark. Averčenko

kas

240 
ant

PINIGU KURSAS
-1................. ■ . . -j *

Vakar balandžio 17, užsienio pini
gą ne mažiaus kaip už $25,000 ddle- 
rių banką buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos, 100 frankų ........... $5.31
Danijos. 100 kronų ............... $16.65
Italijos, 100 lirų ..............  $4.46
Francijos, 100 frankų ........... $6.24
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.81
Olandijos, 100 florinų .... $37.18 
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

— Jums 52 metai.
— Pakanka. Kol 

tik 24.
— Jus gyvensite iki 

metų. Jus sėdėjote
dviejų Sostų, ant vieno 30 
metų, ant kito 40.

— Bet’ tai bus 70 metų, 
o sakote, kad man tėra 52 
metai.

— Ant .pirmo sosto sė
dint jus nužudė suokalbi
ninkai. O ar žinote nuo ko 
jus mirsite? 
mų.

Vyras ir 
amžiuje?

Nuo gimdi-

dar tokiame

Tas paslaptis atskleis 
sekamas 

“Nedėlios Naujiem?” 
numeris.

SMARKIOS SNIEGO AUDROS 
VAKARŲ KANADOJ.

WINNIPEGTKanada, bal. 17. 
— Vakarinėj Ontario daly, Ma- 
nitoboj ir Saskačevane vakar 
siautė didelės sniego pūgos ii 
audros. Winnipego miestas bu
vo kone visą dieną atkirstas 
nuo susižinojimo su pasauliu 
nes visos telegrafo vielos buvc 
nutrauktos.

Matomai krikščionių tas da
lykas buvo išspręstas iš anks
to, nes į posėdį, nežiūrint į tai, 
kad buvo svarstomi smulkus 
įstatymai, •susirinko visi tų 
partijų nariai. Balsavime da
lyvavo net krikščionių bloko 
ministeriai. L. Ž.]

MENO PARODA KAUNE.

RUMANIJA ATSISKAITĖ SU
ITALIJOS IR ŠVEICARIJOS 

KREDITORIAIS.

BUCHARESTaS, Rumanija, 
bal. 17. —- Rumanijos prekybos 
skolų išlyginimo komisija pra
neša iš Romos ir Berno, kad 
atsiskaitymai su Italijos ir 
Šveicarijos kreditoriais tapę pa
baigti.

GRAIKAI PAGERBĖ POETO 
BAIRONO ATMINIMĄ.

ATĖNĄŲ Graikija, bal. 16. 
Šiandie įvyko didelės iškilmės 
kovoj už Graikų nepriklauso
mybę žuvusio garsaus anglų 
poeto lordo Bairono (Byron) 
šimtmetinėms mirties sukaktu
vėms paminėti. Atėnuose pa
šventinta naujai įsteigta Bairo
no vardu našlaičių prieglauda.

ko-
Bu- 

62 
ap-

Kaunas. — Atidarytąją 
vo mėn. 10 Koperacijos 
urnose “Laisvės” Al. Nr. 
Meno Parodą per savaitę 
lankė 900 žmonių, kurių tarpe
buvo 300 ekskursantų įvairių 
kariuomenės dalių ir mokyklų.

.Jei lyginti šios parodos lan-' 
kymą su lankymu buvusiųjų 
parodų ir pirmos savaitės, tai 
ji yra prašokusi anas parodas

Chicago ir Apielinkė. — Šian
die gražu; nedidelė atmaina 
temperatūroje, vidutinis vakarų 
vėjas.

Saulė teka 
6:34.

leidžiasi

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

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

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

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj j tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžyj, išmo-p 
kami į dvi dienas po išsiuntimo* pinigų iš 
Naujienų ar dar greičiau.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Penktadienis, Bal. 18, 1924

DIDELES RISTYNES
f’ POŽĖLA SU ITALU MIGNANI 
Balandžio 21 d, Moldažio Salėj!

Italas galijotas Mignani 
šiose ristynėse turės 

parodyti ar jis vertas 
Požėlos. Ristynės bus 
iki galutinos pergalės.

Šiose ristynėse imsis 
sekančios poros:

K. Požėlo su
A. Mignani

K. Sarpalius su 
J. Linowu

Jį Bancevičius
Drapiežnas Dzūkas

Kas Dedasi 
Lietuvoj

PREKYBA SU UžRUBEžIU.

im-

Per š. m. vasario mėn. musų 
užsienio prekybos apyvarta sie
kia 34,260,2 tukst, lt., jų 18.- 
229,5 tūkstančių tenka ekspor
tui ir 15.990,7 tukst. Ii.
portui. Tuo budu ir vasario mė
nesį gautas aktyvus prekybinis 
balansas su pliusu 2.278,8 tuks. 
lit.

Per š. m. sausio ir vasaijic, 
mėn. musų užsienio prekybos 
apyvarta siekia 62.542,7 tukst. 
lt. su pliusu prekybiniame ba
lanse 7.876,3 tukst. lit.

Vasario mėnesį daugiausia 
prekių išvežta per Klaipėdos 
ir Joniškio muitines, gi įvežta 
—per Klaipėdos ir Virbalio.

fjBOVšs SKYRIUS
/IHUU muun r HipTt rnrn-rrriTnm
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

PABAIGTUVES
Dviejų veiksmų juokinga komedija su dainomis '

Stato scenoj Pirmyn Mišrus Choras

Vaikų Dienoj, Nedėlioj, Balandžia 20 d., 1924 
Mildažio Svetainėje, 2244 W, 23 PI,

Pradžia 7 valandą vakare
ši komedija atvaizdina, kaip Lietuvos kaimų darbininkai nupjovę rugius, linksmai užbaigė sun

kų vasaros darbą, apdovanojo savo šeimininką javų vainikais, dainuodami linksmai dainas.
Todėl meldžiame atsilankyti ir pamatyti tas musų lietuvių kaimiečių ceremonijas, kurias mes 

jau nekurie užmiršome. Atsilankiusieji pilnai ludite užganėdinti.
Po teatrui bus šokiai prie Sarpalio orkestrus. KOMITETAS.

GRAND /

i

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL

INYTI VISADOS KREIPKITflS
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. j

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Bot levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMU IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

SU

w«

Pasipuoškite

2 kelnių siutai

$17.50 $35.50

$37.50 ^i $55.00

Ristynės įvyksta, Panedėlyj, Balandžio 21 dieną 
Meldažio salėje. 2244 W. 23rd Place • 

Pradžia 8:15 vai. vak.

Velykas
Nedaro skirtumo kaip 

jaunas vyras esate.
Nedaro skirtumo kaip se

nas vvras esate.

Nedaro skirtumo kaip s 
nas, jaunas jus esate.

Nedaro skirtumo kaip 
jaunas arba senas jus esate.

Jus galite surasti čionai 
tokį siutą kokį jus norite. 
Kokį stylių jus norite, kokį 
materijolą jus norite, kokią 
kainą jus norite.

Rankomis pasiūti, francu- 
ziškomis nugaromis, 2 

kelnių siutai

J. Wallace
“Rough House

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius bosiančioms 

• motinoms Ir motinoms Jau
ny kūdlkly.

KOdikly aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mes Jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kutj mes tu

rime regulIariAkals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvildentl-.

m Atidarymas
RYTOJ
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Maudymas

SUBATOJ, BAL. 19, 1924

S. GORDON
1401 So. Halsted St., 739 W. 14 St

Kūdikį reikia kasdien prausti, lai-1 
ką nureguliuojant pagal laiką penė
jimo ir pravėdinimo. Geriausia yra ry
tas, bet galima ir vakare. Nereikia l 
kūdikio maudyti po penėjimui, arba 
neužilgo prieš išvedimą laukan. Iki I 
bamba neužgis, reikia trinti tik su Į 
kempine. Po . to vartoti vonelę. Per 
pirmą mėnesį vandens temperatūra 
lai būna apie 95 — 100 laipsnių Fah- 
renheito, laipsniškai mažinant iki 
bus 90 gale metų. Rekomenduojama 
įsitaisyti maudynės termometras. Au
sis ir nosį reikia švelniai išvalyti su 
vata. Seilių gleivė gerklėje pas kū
dikį taip plona, kad mažiausias pa
trynimas gali jdirksti jr atverti ke
lią užsikrėtimui. Todėl patariama, kad 
motina neprileistų burnelei, apsipur- 
vinti ir tada nereikės plauti. Po šeš
tam* mėnesiui kūdikio gerklę galima 
valyti su minkštu audeklu nemygant, 
o kada dantys pasirodo, tai galima 
vaitoti švelnų šepetuką, kaip tik kū
dikis užauga tiek, kad gali mokintis, 
reikia jį pratinti dantis valyti.

Maudymai
Soda Prausimas. — Prausimas su 

sodą patarnauja gana gerai tada, Į 
kada šilta, ypatingai vasarą. F kiek
vieną galioną vandens reikia dėti du 
šaukštelius sodos. Vandens tempera
tūra turi būti ta, prie kurios kadi- Į 
kis jau pripratęs. Užtenka laikyti jį 
dvi iki keturių minutų. Odoje tada 
neturėtų būti jokio trynimosi. Kūdi
kį reikia nusausinti su švelniais ab- 
rusais. i

Skrudų Prausimas. —- Skrudos ilgi 
naudingos dėl karščių. Į vandenį rei
kia įdėti vieną puodelį skrudų ir da
ryti taip pat kaip su sodos prausi
mu.

Muštardos Prausimas. — Muštar- 
dos prausimai naudingi nerviškume 
ir nepfiieghjime. Prirengiant maudy
nę, dek pilną šaukštą muštąrdos į še- 
šius galionus šilto vandens. Kūdikį 
laikyk vandeny dvi ar tris n 'inutas, 
o išėmus gerai nutrink odą ir tuoj 
guldyk. Tuo budu kūdikis gaus ra
maus ir atgaivinančio miego.

Didžiausia nroblema kiekvienos mo
tinos yra tada, kada jos krūtų pie
nas išsenka, ir jai rupi kokį maistą 
reikė kūdikiui duoti idant jis sveikas 
butų ir augtų stiprus ir vikrus. Bor- 
den’s Eagle Pienas išrišo tą proble
mą tukstantims ir tukstantims moti
nų bėgy paskutinių šešiosdešimts me-1 
tų. Daugiau vaikų tapo išauklėta su 
Eagle Brand negu su visais kitais 
preparatais sykiu apdėtais, Žindyk, 
sUprantama, pati kūdikį jei gali, bet 
nebandinėk visokių maistu apie ku
riuos mažai žinai. Eagle Pienas yra 
sveikas ir grynas, beto lengvai su- 
virškomas. !

-------------------------------------- I
Skaityk šituos straipsnius atydžiai 

kas savaitę ir pasidėk ateičiai. i

Ar jus žinote, kad i
Daugely Europos šalių jei jus 

pirksite žeme arba kitus brangu- 
mynlus, pardavėjai reikalauja auk
so, bet ne popierinių pinigų, bet 
jie visuomet priima .Jungtinių Val
stijų popierinius pinigus ir užtat 
yra didelis reikalavimas Amerikos 
pinigų ir kiekvienas nori jų turėti 
prisiėjus reikalui. Ar jus žinote, 
kad Turkiškas tabakas Helmar 
Cigaretuose geriausia tabakas ko
kį jus rūkote.

T

b

T
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WilsonShoe$tore•0

3235 South Halsted Street
■

Pirmiau čionai buvo
STAR SHOE COMPANY

DYKAI! DYKAI! DYKAI!
Silkines pančiakos ir dovanos prie 
kiekvieno pirkinio.

Didžiausia, ir pilniausio pasirinkimo naujos 
mados-čeverykų krautuvė.

Lietuviai Prižiūrėtojai

ATEIKITE PAS MUS SU VIZITU
Ceverykai dėl visos šeimynos

=

Vienybes Savaite
nuo 

Balandžio 20 iki Balandžio 27,1924 A

ELEKTRA
Šviesą ir paliegą suvedame | senui Ir naujus namus, taipgi dlrb- 

Caah arba ant iimokėjlmo.
Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Ptm.

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

hl7W.

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

*• 
.y- 
u • 
r? 
t

s*
A
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LANKYKI!’ prakalbas, paskaitas, vakarėlius kolionijose 
rengiamus tą savaitę paminėti spaudos atgavimą!

UŽSISAKYKITE kas antradienį Jaikraštį “Vienybę” (kai
na metams $4.00), kurio nuomones visi Amerikos laikraščiai 
pastebi.

KURIE užsirašys “VIENYBĘ” laike Vienybės Savaitės tie 
gaus DOVANŲ — knygų vertės $1.50.

VIENYBĖ
193 Gitmd Street, Brooklyn, N. Y

.....- .............. — .........................I............... ' ».'■*'

G ar sinki tie s “Naujienose

NO.

sęlfreDUCING
C O R S E T W

Namo LiMinimM uum.888. tik
rai pigiu. Turi lemą virtų ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos hviesiaf 
rausvos ar baltos matsrijos ; dy 
dtiai 24 iki 36 ; atsieina tik 33. 

Jai krautuvėj nėra prisiųskit 
raunu savo vardą, adresą ix 
38. Mes pasiųsime.

Nemo Hyglenk-Fashlon Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St„ Room 111-11 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: auo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 fld 12 ryto.

............................................... ........ <
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd Stn arti Leavitt St.

Telephonas Canal 2552
Valandos3 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tais- 

. muese. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis iilygomis.

Tai. Dearborn 9657

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj j
Room 1726 (

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

Cor. Wnshington & Clark
Narna Tal.i Hyde Perk 8895

.■.■n ...... .............

JOHN j. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE DU1LDING 

Telefonas Randolph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667. •

S. W. BANKS, Advokatas 1 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M- 

Room 909 Chicago Trust Building 
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3208 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
i .. .

J. P. WAITČHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

TeL: Pullman 6877.

I A. E. STASULANI
! ADVOKATAS
i Ofisas:

1703 Chicago Temple Bldg.
77 W. Washington St.

! Tel. Central 6800
Cicero Panedčlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
į Bridgeport kitais vakarais 
| 3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel. Central 6390 .

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago.
Tai. Yarda 4681

r

f
J. BUCERZAN

ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279,

Indiana Harbor, Ind.

Plumlngo ir Apšildymo Įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Ilaymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

kartono

elmar

HELMARS supckiuoti 
skrynutėse, kad nelužtų

HELMAR 
siųs ICO/c

Garr. intojai 
niš>s - 
tišku

susideda iš minkščiau- 
grynos Turkiškos tabo

kos. HELMAR aš randu gerumą 
ir užganėdinimą, kuomet kituose 
terandu tik daugybę.

cigareto kuris labiau 
už HELMAR.”

“Aš bandžiau visokių rųšių ciga- 
retų per daugelį metų bet neradau 
nei vieno 
man tiktų

augščiausics 
Turkiškų ir Egyp- 
cigaretų pasauly.

HELMARS 
yra absoliutiškai

EXTRA!
Išpardavimas moterų naminių dre- 

sių (žiurstų) didžiausis pasirinkimas 
ir gražiausių išdirbisčių, parduodama 
labai nužeminta kaina.

Taipgi moterų Bloomeriai, Mer
gaičių Dresės mažoms ir didžioms 
mergaitėms, parduodam labai pigiai. 
Kiekvienas atsilankiusis busit užga
nėdinti musų patarnavimu.

J. SANDAROS CO.
3159 South Halsted St.

Chicago, III. V

korespondencijos!
Detroif, Mieli.

Sandariečiai remia korporantus

Sandariečiai reimia Lietuvos 
fašistus-korporantus pp K. Mar 
čiulkinį ir V. Banaitį. Šiems 
poneliams jie rengia prakalbas 
balandžio 20 d. ir tuo budu atvi
rai eina talkon Lietuvos reak
cionieriams smaugt musų liau
dį. Manau, kad jie apsivils tais 
korporantais, nes Detroito pa
žangioji visuomenė nieko gere 
iš jų belaukia ir aukomis ne
rems.

Sandariečiai nesigėdi gausint 
korporantų prakalbų net T. M. 
D. susirinkime. Šiam dalyke jie 
verti pasigailėjimo, nes jie 
vargšai pakliuvo į fašistų tink
lą.—Pilies Sargas.

W. Frankford, III.
Nužudė lietuvį.

Balandžio 12 d. 8 vai. vakaro 
tapo nušautas Jonas Lankutis, 
lietuvis. Niekas nematė kaip į- 
vyko toji žmogžudystė ir kas 
atėmė tam žmogui gyvastį, 
žmogžudžiui buvo lengva pa
sprukti, nes J. Lankutis gyveno 
toli nuo miesto. Jis buvo vedęs 
ir paliko dideliam nubudime sa
vo žmoną ir 3 vaikučius.. Nubu
dę taipogi ir vebonies giminės.

Te būna jam lengva ilsėtis 
amžinai.—J. A.

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas ščrininkų 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. t

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

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

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

ČIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė 

___ j trupučio.

BAMBINO
Į i>at- Biure.

Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina!

Motinos, nebatiskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria- 

............ vimą—duokite jiems Bambino be jokio 
atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims aitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas. 

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
F. AP RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BRPOKLYN, N. Y

Kaina 35c. 
aptiekose

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIOIKIENE1
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vapijos . ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

MTel. Blvd. 8138 
Woitkewic» 
OANIS

■ AKU1ERKA
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
tarnauju moto- 

W*3rim8 prie gimdy- 
kiekviename 

atsitikime. Teikis 
?< v^ypatišką prižiurti 

^u°du F*’ 
tarimus moterim* 

jĮBIgir merginoms dy- 
|j|M kai.

3113 South 
Halsted St.

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

Optomatriat
T*L Boul.vard <481 
<04* 8. Aahland Ar* 
Kampa* 47-tOa *at 

1-roa lubaba

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
«anlv reguliatorius. Vienas doleris at
neš " mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN'S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

/^■DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 į 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal n a ir
iausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir I^baratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 plotą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarai*.

Dienomis: Ganai 
811(f. N ak t j 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

i ....... .. ........./

Telefonai i

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reuinatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR B A L S A ,M 
(Meškos Balsamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums B5c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, FA.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisą*
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 Ud 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 valan

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

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefoną* Boulevard 1989 |
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną ;
ir 6:30 iki 9:30 vakar* ’

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

Telephono Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nerišliomis nuo 10 Ud 
12 dienų.

b.,................... . i i i i ■ i i ■■■/

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 k. ■■■■■, . . ....... . , —

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Tel. Boulovard 6587

DR. MARY A 
D0WIAT—S A SS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

Ud 2 vai. po pietų.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 Ud 7:36 vakare.

/ i
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. ZAIATDRIS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į Valandos: 11 iki 4 po piet, 

6 iki 9 vakare
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto 

1821 So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St. 

k .11 ..................... .........................

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tol. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chroniškų lira 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.
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Atstovų Butas Washing- 
tone priėmė Johnsono atei- 
vybės suvaržymo bilių, pa
gal kurį į Jungtines Valsti
jas bus įleidžiama kasmet 
tiktai 2 nuošimčiu to skai
čiaus žmonių kiekvienos tau
tos, kuris buvo šioje šalyje 
prieš 1890 metus. Lietuvos 
piliečių, einant tuo bilium 
(jeigu jisai pataps įstaty
mu), bus įleidžiama tiktai 
keturi šimtai, ir j šitą skai
čių įeis ne tiktai lietuvių kil
mės ateiviai, bet ir žydai, 
lenkai, Vokiečiai, rusai — 
gimę arba įgiję pilietybės 
teises Lietuvoje.

Ateivybės suvaržymo ša
lininkai, priimdami 1890 
metų cenzų, norėjo užkirsti 
kelią imigracijai ypatinga’ 
iš pietinės ir rytinės Euro
pos kraštų, iš kurių skait
lingas keliavimas Amerikon 
prasidėjo tiktai 20-jo šimt
mečio pradžioje . Jie skaito 
tų kraštų gyventojus “že
mesnės veislės” žmonėmis, 
negu vakarinės ir šiaurinės 
Europos gyventojus. Prie 
“žemesnės veislės” žmonių 
tapo priskirti ir lietuviai.

Lietuviams šitoks diskri
minavimas yra užgaunantis. 
Jie save skaito nėkiek ne 
prastesniais žmonėmis už bi 
kurios kitos tautos narius. 
Bet tas diskriminavimas yra 
nepateisinamas ir mokslo 
atžvilgiu. Jisai remiasi 
prietaru, per keletą pasku
tinių metų pasklidusiu tar
pe Amerikos nacionalistų, 
kad geriausia amerikonų 
veislė esanti kilusi iš vadi
namosios “nordikų rasės”. 
Keistu budu šitai Amerikos 
nacionalistų kvailybei prita
ria ir dalis musų sandarie- 
čių, ėmusių garbinti “nordi- 
kus”.

Analogijų (panašumų) 
pasakai apie rinktinę “nor
dikų rasę” yra tiek ir tiek 
praeities istorijoje. Seno
vėje skaitė save “Dievo pa
rinktąja tauta” žydai. Pirm 
jų tokia pat didybės manija 
buvo apsėdus paeiliui aigyp- 

tiečius, babyloniečius ir per
sus. Paskui, kuomet Roma 
užkariavo kuone visą pasau
lį, tai ir Romos piliečiai ėmė 
manyt, kad jų pašaukimas 
esąs valdyt ir išnaudot kitų 
kraštų gyventojus. Vėliaus 
atsirado naujos tautos ir 
naujos stiprios valstybės, ir 
kiekviena jų taip pat tvėrė 
pasakas apie tai, kad ji 
esanti geriausia ir kilniau
sia už visas.

Tas įsivaizdinimas apie 
išimtiną savo tautos kilnu
mą tečiaus visuomet būda
vo atkreiptas ne tiktai prieš 
svetimų, “žemesniųjų”, tau
tų žmones, bet taip pat ir 
prieš pavergtuosius, išnau
dojamus savosios tautos na
rius. Senovės žydų kunigi
ja, pav. skelbė, kad “Dievo 
išrinktoji tauta” susideda iš- 
dvylikos Izraelio genčių — 
idant tuo budu įtikinus žy
dų užkariautasias tautas 
(samaritiečius, galilėjiečius 
ir filistiniečius), kad jos tu
ri tarnaut izraelitams ir au- 
komis šerti izraelitų kuni
gus.

Panašiai nori būt augštes- 
ni už kitus savo krašto 
žmones ir tie Amerikos 
“nordikai”, kurie, anksčiaus 
čionai apsigyvenę, suspėjo 
užimti svarbesnes vietas biz
nyje’ ir dėlto sudaro daugu
mą viešpataujančios klasės. 
Pasaka apie “nordikų ra
sės” pirmenybę atsirado dėl
to, kad anglų, airių, holan- 
dų, vokiečių, švedų ir fran- 
euzų kilmės elementai, gy
venantys Amerikoje, nori 
viešpataut ant kitų šio kraš
to žmonių. 

I

Butų juokingą kovot prieš 
šitas “nordikų” pretenzijas, 
reikalaujant, kad ir lietuviai 
butų priskaityti prie tos 
“augštosios” veislės. Daly
kas čia ne veislių skirtume, 
9 toje apystovoje, kad'taip 
9asitaikė, jogei iš žmonių, 
atkeliavusių iš šiaurinės ir 
vakarinės Europos, šiandie 
susideda žymi dalis šios ša
lies kapitalistų. Lietuviai 
turi mažai reikšmės tarpe 
tų kapitalistų, todėl jiems 
nėra jokio išrokavimo remti 
nacionalistinius kapitalo 
prietarus. Jie privalo eiti 
išvien su tais, kurie kovoja 
prieš visų kapitalistų galy
bę.

Apžvalga
TOLYN GRAŽYN.

“Draugo editorialai tolyn 
darosi vis “gražesni.” Pirma 
jisai rašė apie girtų strapalio- 
jimą, paskui apie šunų lojimą, 
o dabar, polemizuodamas su 
vienu bolševikų laikraščiu, ši
taip kalba:

“Ir po savo pasmirdusiais 
vėmalais jie pasirašo...”

Nejaugi dvasiškose seminari
jose • neišmokina vartot pada- 
resnę kalbą?

“LIETUVYSTĖS” GAR
BINTOJAI.

“Vienybė” pritaria ‘^Dirvai,” 
kuri nušnekėjo, kad “socjalis- 
tai nenori Lietuvos lietuviams.”

Kažin tečiaus kam nori Lie
tuvos tuodu atžagareiviškųjų 
tautininkų laikraščiu? Tos par
tijos programe, kurios “idėjas” 
juodu skelbia, juk dar ir šian
die reikalaujama Lietuvai tik
tai autonomijos.

Kuomet Amerikos lietuviai 
socialistai jau 1914 metais iš
kėlė reikalavimą, kad Lietu
vai butų pripažinta teisė pa
čiai nuspręsti savo likimą, tai 
tautininkai stojo už autonomi
ją po Rusijos valdžia. Ir tas 
reikalavimas tautininkų parti
jos programe paliko iki šiol, 
nežiūrint to, kad Lietuva jau 
senai yra apsisprendusi, kaipo 
nepriklausoma valstybė!

Bet ^‘Vienybė,” kuri prikai
šioja socialistams stoką “lietu
vystės,” moka toje pačioje 
špaltoje pagirti ir internaciona
lizmą. Sako:

“Mokslas yra didžiausias 
internacionalizmo agitato
rius... Radio panaikins vi
sus tautų rubežius ir mes 
jau ant slenksčio vienos vi
so pasaulio kalbos.”
Jeigu “Vienybės” redakto

riaus galvoje nebūtų “chop 
suey”, tai jisai pats suprastų, 
kad šituo internacionalizmo gy
rimu jisai sumuša visą savo 
surugusį nacionalizmą. 1

DAVATKOS KALBA APIE 
BEDIEVYBĘ.

Lietuviškų Maskvos davat
kų organe, kuris eina Brook- 
lyne, vienas “apsišvietęs” as
muo rašo, kad Michelsonas, 
Grigaitis ir Baltrušaitis —

“Jau renka griekus iš viso 
savo gyvenimo ir ant senat
vės atliks išpažintį prieš ku
nigėlius.”
Tokius žioplus išmislus bol

ševikai rašo, matyt, dėlto, kad 
jie nori pateisinti publikos aky
se savo davatkiškumą.

Su Michelsonu arba Grigai
čiu, tai dar kaip dedama, bet 
komunistai jau atliko išpažin
tį ir poterius sukalbėjo, pra
šydami, kad “dievas-tėvas” at
leistų jiems jų kvailybes ir duo
tų sveiko proto. Pati “Laisvė” 
tą jų ceremoniją plačiai apra- v se.

LIETUVOS KAPITALISTAI.
---- >------- , ‘ 

S. Bostono “DaArininkas” p.
F. Viraks (kuris dabar gyvena 
Lietuvoje) plačiai aprašo Lie
tuvos kapitalizmą. Jisai nurodo, 
kad klysta tie žmonės, kurie 
mano, jogei kapitalistų Lietu
voje nesą. Jų, girdi, yra ir jų 
dantelių aštrumą bei godumo 

didulmą “o, kaip Lietuvos liau
dis gerai žino”!

Pasak p. Vi rako, Lietuvos 
kapitalistai yra ne tiktai Vai
lokaitis su Yču, bet ir šimtai 
kitų. Štai ką jisai apie juos pa
sakoja :

“Kapitalistų godumas su
ėdė Lietuvą ekonomiškai. 
Savos valiutos įvedimas už
tęsta ne iš patriotizmo ar fi
nansinės nežinystės, bet iš 
lietuviškų kapitalistų godu
mo. Mat, kaip kurie jų tu
rėjo monopolį įvežimo į Lie
tuvą ostmarkių, iš ko kas
dien turėdavo po dešimtį ar 
po kelias dešimtis tūkstan
čių gryno pelno — tai ir in- 
trygavo, kad su savo valiu
tos įvedimu nesiskubinti... 
O kapitalistui norint, atsi
randa jo nuomonės rėmėjų 
ir valdžioje ir seime irz vi
suomenės darbuotojų tarpe, 
o kas svarbiausia — tai ir 
spaudoje dalykas rodosi la
bai rimtai ir pamatuotai nu
šviečiama taip, kaip tūlai 
kapitalistų grupei reikalin
ga ar pageidaujama.

“Kapitalistai* pelnė už įve
žimą į Lietuvą ostmarkių, 
bet dar čia ne viskas, jie 
daug daugiau pelnė ant iš
vežamų iš Lietuvos aukso 
sidabro dolerių ir kitos sve
timos tvirtos valiutos. Juk 
tas viskas į užrubežius ir ke
liavo per rankas tos pačios 
kapitalistų grupės. Yra šne
kos, kad tūlas bankas Lietu
voje per nekurį laiką išvež
davo iš Lietuvos užsienin 
dolerių po daugiau kaip 
40-50,000 į dieną ir tas vi
sas pelnas likdavo tūlos ka
pitalistų grupės kišeniuose.

“Jie taįppat turėdavo ge
riausius pelnus ant markės

NAUJIENOS, H

kritimo dėlto, kad parsiun
čiamus iš Amerikos dolerius 
perlaidoimis apmokėdavo ne
palei kursą, kuomet pinigai 
būdavo išsiunčiami iš Ame
rikos, bet palei kursą tos 
dienos, kuomet jie išmokė- 
cĮavo Lietuvoje, jr daug ke- 
no yra spėjama, nors to tik
rai įrodyti gal bųt ir nebūtų 
galima, kad tie kapitalistai 
tyčiomis ilgai perlaidų ap
mokėjimą užtrukdydavo, kad 
tik daugiau pasipelnius... O 
kiek dolerių per jų rankas 
pereidavo per dieną? šimtai, 
tūkstančiai ir dešimtys tūks
tančių. Koks čia pelnas! Tai 
kam čia rūpintis savo valiu
tos įvedimu, kuri tuos pel
nus užkirstų — kapitalistų 
tarpe tokių kvailių nėra, kad 
dirbti savo kišenės nenau
dai... velyk tegu valstybės 
ir visuomenės dalykus vel

niai griebia, o savo kišenių 
pirmoje eilėje prikemšama.”

Toliaus p. Viraks rašo, kąip 
bankai lupą po 60-^80 nuošim
čių už paskolas; kaip dvarų 
žemę, kuri turėjo būt išdalin
ta biednuomenei, supirkinėja 
kapitalistai; kaip valdininkai 
i'(ma kyšius; kaip valdžia augš- 
tais muitais apsunkina prekių 
igabenimiį iš užsienio, kad Lie
tuvos kapitalistai galėtų bran

giau savo prekes pardavinėti, 
ir t. t.

Gerai, kad ir klerikalinis 
“Darbininkas” ima rašyti apie 
šituos dalykus. Iki šiol kleri
kalai vis girdavosi, kad “krikš
čioniškoji” Lietuvos valdžia 
labai rūpinasi darbo žmonių 
gerove. Dabar ir katalikai dar
bininkai ims suprasti, kad 
“krikščionybė” Lietuvos val
donam8 yra tiktai skraistė, ku
ria dengiasi godišiai ir išnau-

Prašo paaukoti knygų
Z’T'T ■

(“Naujienų” Red. yra gavusi 
iš Liet. Sos.-d. Partijos, Plun
gės kuopos, laišką, kur prašoma 
Amerikos draugų atsiųsti kny
gų. Pilnai^ pritardami jų pra
šymui, žemiau paduodant ir pil
ną laiško turinį).
Godotini Amerikiečiai, Idėjos 
Draugai:

Mes Lietuvps Socialdemokra
tų Plungės Kuopos draugai krei
piamės į Jus draugai su vienu 
prašymu. Mes gerai žinome 
Tamstų geras širdis, kai ne
kartą tiesėt savo draugišką ran
ką mums Lietuvoj esantiems 
blogesnėse sąlygose už Jus. 
Todėl gal ir šį kartą padėsite 
mums sulyg savo išgalės. Pir
miausiai pranešame Tamstom, 
jog mes turime įsisteigę kuo
pos skaityklą, kurioj vienok yra 
mažai knygų, nes lėšų stoka ne
leidžia įsigyti daugiau. Siekda- 
mi obalsį “Per mokslą ir ap- mą: kauciją sukonfiskuota iž^ 
švįetą į laimingesnę ateitį” no- do naudai, o kaltinamojo sura-
rėtumėm turėti daugiau me
džiagos tam tikslui atsiekti. To
dėl godotini idėjos draugai, pra
šome Jūsų kiek galėdami paau
kokite mums knygų ir mes bu
sime Tamstom labai dėkingi.

Su draugiška pagarba
Kupos pirm. A. Daržinskis 

rast. VI. Laurinskas.
P. S. Nuolankiai prašome ir 

“Keleivio” Redakcijos atspaus
dinti šį laišką.

Knygas prašome siųsti šiuo 
adresu :

Plungė, Telšių apskr., “Plun
gės Darbininkų skaitykla”, Rie
tavo g-vė, Povilui Lubiui.

VIETOJ MILICIJOS— 
POLICIJA.

Šiauliai (Šiaulių apskr.)

Dabar mes vietoj vieno mi- 
licijanto susilaukėm dviejų po- 
licijautų; mat pakeitė vietoms. 
Milicija tapo policija, kaip prie 
cąro. Seniau vienas no visad 
turėdavo darbo, tai noris žinoti 
ką dabar du veiks? Kitur eta
tus mažina, o pas mus didina, 
žada visą valsčių taip sutvarky
ti, kai kad prie caro buvo. Sei
mo dovana išsipildė. Krikščio- 
nys-demokratai eidami į seimą 
su savo sėbrais, žadėjo dovanų; 
štai jų ir susilaukėm. Vietoj 
milicijos turim policiją.

—Valstietis.

Vilniaus lietuvių mokinių byla.
Teismo sudėtis. Teisman pa
traukti 8 asmens, jų skaičiuje 
šeši lietuviai ir du rusu. Pakula 
į teismą neatvyko. Kaip atrodo 
kaltinamieji. Niekur nepabaig
tas pilietybės klausimas. Gynė
jai. Byla turi eiti uždarytomis 
durimis. Pirmas susirėmimus 
tarp prokuroro ir gynėjų.

Kovo 28 dieną lį vai. prieš 
piet Vilniaus apygardos teisme 
prasidėjo lietuvių abiturientų 
byla. Patraukti teisman baigę 
pereitais metais Vyt. Didžiojo 
gimnaziją: Pakula, Umbrasas ir 
žemaitis, buvęs VII kl. moki
nys Tijūnėlis, baigę Vilniaus 
Mokytojų seminariją: Kumpai 
ir Tamulevičius ir du rusu: 
Kozlovas ir Tarasovas. šeši jų 
visus beveik metus buvo laiko
mi kalėjime, būtent: Kumpa, 
Tamulevičius, Tarasovas, Tijū
nėlis, Umbrasas ir žemaitis. 
Pakula pradžioje buvo taip pat 
suimtas, bet vėliau buvo paleis
tas už kauciją 15 mil. markių, 
Kozlovas taip pat laisvas.

Teismo sudėtis: pirminin
kauja: vice-pirmininkas Ow- 
sianko; teismo nariai: Jodze- 
vviezius ir Okuliczius. Kaltina 
prokuroro padėjėjas Jankievi- 

czius. x
C . i I • ’l

Publikęs pilnutėlė salė. Vil
niaus lietuvių visuomenė labai 
susirupinusi nelaiminga pa
trauktų teisman jaunikaičių pa
dėtim skaitlingai susirinko. Ta
čiau greit apsivylė. Dar teismui 
neprasidėjus paėjo žinia, kad 
byla bus nagrinėjama uždaryto
mis durimis. Nervų įtempi
mas dar labiau padidėja.’ Visi 
ištroškę nors pamatyti nelai
minguosius. Tie, kurie ankščiau 
atėjo, gavo juos išvysti varant 
iš kalėjimo į teismo rūmą. Bet 
jie dar labiau susijudinę: juos 
labjai užgavo žiaurus konvoirtj 
elgėsis. Mat praeidami kali
niai pro pažįstamų būrelį pasi
sveikino kilstelėdami savo 'ke| 
pures. Ir čia tuoj rusčiu balsu 
konvoirai surijo “Nevalią ke
purės/ kiloti!”

—“Galiu Tamstai savo kepu
rę padovanoti’,’ — susilaukt) 
ramaus atsakymo.

Apie 11 vai. įveda posėdžių 
salėn kaltinamuosius. Kaltina
mųjų suolan jie susėda šia tvar
ka: Tarasovas, žemaitis, Um
brasas, Tamulevičius, Kumpa, 
Tijūnėlis. Iš publikos ' išėjęs 
sėdasi Kozlovas. Pašaukus Pa
kulą jis nepasirodė. Tada teis
mas pašaukė p-lę Pakulaitę, 
kaipo laidavusią vaduojant iš 
kalėjimo. Tačiau ši pareiškia, 
jog nieko nemokanti pasakyti, 
kur jos giminaitis esąs. Teis
mas išeina iš salės pasitarti ir 
sugrįžęs paskelbia savo^nutari- 

dimui padaryti žingsnių; Paku
los bylą išskirti iš bendros by
los.

Kaltinamieji laikosi ramiai ir 
drąsiai, tačiau jų išvaizda kelia 
neramumo: mat sunkus kalėji
mo režimo metai jautriai jauni
kaičių sielai labai daug atsilie
pė: veidai išblyškę, kaikurių 
net įdubę, juose atspindi bend
ras moralia nuovargis. Visą 
laiką, jų akys godžiai ieško sa- 
lęj pažįstamo žvilgesio ir susi
tikusios su vienu greit bėga 
prie kito. <

Prasideda šabloninė klausi
mų eilė: vardas pavardė... kur 
gimęs... kurios valstybės pilie
tis... Visa eina gerai, kaltina
mieji išskyrus du rusu atsaki
nėja tvirtu drąsiu balsu, dau
giausia kktegoringai: taip, ne. 
Kiek painiau išėjo su pilietybe.

Visi lietuviai pasirodo neturį 
pilietybės. Gimę Švenčionių, 
Giedraičių, Malėtų, Marcinko
nių parapijose, gyvena visą mo
kymosi laiką Vilniuje, į klausi
mą, “kurios valstybės piliečiai”, 
nemoka, atsakyti, nes patys ne
žino kur yra. Vieni jų padavę 
prašymą Lenkijos vyriausybei 

pilietybės gavimoi reikalu, susi
laukė neigiamojo atsakymo; ki
tų gimimo vietos, padalinus ne- 
uutralinę zoną, atsidūrė Ne- 
prikl. Lietuvos pusėj. Taip ir

pasilieka be pilietybės. Mat mu
sų gyvenimo negalima įterpti į 
teismo formalybių rėmus.

Kaltinamuosius gina penki 
advokatai. Lietuvius gina p.p. 
T. Wroblewskis, Pietrusevvicz’- 
ius ir St. Mickiewicz’ius; smul
kiau jie taip pasiskirstė: p. 
Wroblewskis—žemaitį ir Umb
rasą, p. Pietrusevviczius—Kum
pą ir Tamulevičių, p. Mickievi- 
czius — Tijūnėlį. Kozlovą ir Ta- 
rasovą gina du advokatu val
džios paskirtu.

Atliktus šiuos formalumus 
prokuroras, pasiremdamas ata
tinkamu įstatymų straipsniu, 
reikalauja, kad byla butų nagri
nėjama uždarytomis durimis. 
Tada mec, Wroblewskis gynėjų 
vardu pareiškia, jog jis esąs 
įteikęs asmenų sarašą, kurie 
reikią palikti salėj. Sąraše iš
vardyta keliolika asmenų. Pro
kuroras priešinasi, teisindama
si, kad įstatymų numatoma tik 
po tris asmenis iš prokuratūros 
ir kaltinamųjų pusės. Jam atsa
ko mecen. Wroblevskis, jog pro
kuroro galvojime nėra logikos, 
nes kaltinamųjų ėsaųt septy
niems, teįsileidžiama į salę tik 
trys asmens, ^eturiems kaltina
nčiųjų šita teise ]ąutų atimta, 
"toliau teiraujamasi apie anų 
asmenų pilietybę. Čia advok. 
Pietrusewiczius skaito atatinka
mą įstatymų straipsnį, kur pa 
sakyta, kad salėj gali pasilikt 
po tris asmenis kaltinamojo gi
minių ar pažįstamų. Teismo pir
mininkas pareiškęs, kad teis
mui neįsakoma o tik leidžiamą 
palikti pašalinių asmenų, skel- 

ibįa, jog teismas eina pasitarti. 
Tuo tarpu iš salės pašalinama 
visa publjka nepatekusi į sąra
šą. Sugrįžęs teismas paskel
bia, jog nutarta salėj palikti tik 
septyni asmens, kurie ir išvar
dijama: visi kiti, beveik puse 
sąrašo, 1 išbraukta ir pašalina
ma. Prie šių asmenų prokuro
ras paprašė palikti dar du asme
niu, jų skaičiuj p. K. Stašį. Po 
šio laiko kas atsitiko spauda 
neperžengdama slaptumo nebe
gali skelbti.

(“Lietuvos Rytai”)

VISI LIETUVIAI NUTEISTI.

Jau gautomis žinioms, kalti
namieji Umbrasas ir žemaitis 
liko nuteisti 8 metams kalėji- 
man. Taipjau kalėjiman tapo 
nuteisti Kumpas, Tamulevičius 
ir Tijūnėlis. Apie likimą rusų 
Kozlovo ir Tarasovo dar nėra 
gautų žinių. Pakula gi teis
me visai nepasirodė ir jo byla 
nebuvo nagrinėjama, tik už jį 
užstatytoji kaucija tapo konfis
kuota.

GROJIKUS - PIANO
Prirengtas

$265
įskaitant

100 muzikos rolelių, 
kabinetas, piano 
liampa su gražia už 
laidą, ęiąno ię gro- 
jiklio plano benčius

$2.00
i savaitę

Atdara vakarais

Jus pastebėsite 
keisai, 88 notų 

grojimo akcijos, su penkių point motoru, metalinis platės, garsus b ti
sai. PILNAI GARANTUOTAS. Į(ą autfitą iškaitoma 100 muzikos 
rolių, kabinetas, piano ir grojiklio piano benčius ir graži liampa. Pa- 
sinaudokit proga musų aprubežiuotu pasiulymu. Kaina numažinta 
iki $265. IŠmainykit savo muzikališkųs instrumentus ant šio bargeno.

DIRBTUVES KAINA — LENGVU IŠMOKĖJIMU

Paprastai $600 vertes
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI

Tų geriausių grojiklių pianų bargenas pasiūlomas, 
gryną, gražų: balsą, lengvai groja, gražiai užbaigti

MANUFACTURl RS OUTLET PIANO STORE 
(Incorporated)

1389 Milwaukee Avenue (J„,& 
Išlipkite iš gątvekario prie Lincoln St. r * '***»

Atdara vakarais iki 9 vai. * -
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Įvairenybės
Kuomet maloniau bus 

gyventi?

Paryžiuje, aukščiausiame Ri
felio bokšte, įtaisyta milžiniš
ka radio stotis. Jos bangos la- 
baj tolimas vietas pasiekia. Vie
nas Paryžiuje inžinieris šios 
stoties bangas panaudojo savo 
reikalams. Jis jomis pakeitė sa
vo namuose tarnaites ir virė
ją. Ryte 6 vai. radio bangos, 
veikdamos Į tam tikrus prie
taisus žadina inžinierį malo
niu skambučiu, 7 vai. atidaro 
langų uždangas, o po pusės va
landos prie lovos privažiuoja 
praustuvas su drabužiais, 8 v. 
inžinieris paspaudžia stale tam 
tikrą sagutę ir po 20 minučių 
gauna verdančią kavą; paspau
dęs kitą sagutę, gauna sausai
nių — ir t. t. 10 vai. inžinieris 
radio pagalba tam tikrais prie
taisais nusileidžia nuo penkto 
aukšto žemyn. — Taip nŠė 
praeitų metų pradžioje vienas 
prancūzų žurnalas. ’ Daug kas 
iš skaitytojų kalbamą dalyką 
laikė fantazija, kuri tinkanti 
pasiskaityti tik po vakarienės. 
Bet dabar, kuomet nuo to lai
ko arti metų laiko praslinko, 
tariamoji faintetzija tikrenybe 

virsta. Nesenai Amerikoje bu
vo mokslininkų suvažiavimas, 
kuriame prof. J. Tailoras taip 
įpie radio pasakė:

.Netoli tas laikas, kada vieto
je anglių ir degamojo skysti
mo, garvežiai, orlaiviai ir kiti 
pajėgos gamintojai, k. a. elekt- 
tos stotys, veiks elektros ban- 

pagclba. Didžiausios lėšos, 
kurios i|aikvojama pagamini
mui energijos iš kuro — kieto, 
skysto ir dujinio, galima bus 
sunaudoti kitiems tikslams. 
Badio stočių /siunčiamos ban
gos pakeis degamąją medžiagą. 
Šitam tikslui reikia, tik pato
bulinti išradimus, kurie jau 
yra naudojami, šių patobulini
mų pagelba galima busią siųs
ti oru elektros bangos 185,000 
mylių greitumu į valandą. Tuo 
budu galima bus šią energiją 
pritaikinti pramonės tikslams 
ir panaudoti ją įvairioms ma
šinoms. Orlaiviams nereikės 
tąsyti su savim didelius indus 
benzino. Panaudojus radio, ši 
sunkenybė atpuls. Automobi
liai lekios miestų gatvėmis nc- 
nuedydami oro durnais. Visi 
darbai bus atliekami mašinų, 
kurias varys elektros bangos, 
siunčiamos per tolimą atstu
mą milžiniškų radio stočių. 
Kuomet tokių patobulinimų ra
dio aparatams pasiseks pada
ryti, tuomet ant žemės daug 
maloniau bus gyventi, — bai
gė prof. savo kalbą.
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P-LĖ KRASAUSKAITĖ 
Solistė 1 kp. pirmininke

P-lė L. Narmontaite, Pirm., 3223 S. Farnell Av., Chicago.
B. Simokaitis, Raštininkas, 8210 Arthington St., Chicago
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M. šilas

(Pasakaitė)

Nuobodžios rugpiučio dienos 
nejučiomis slinko kai saulėlei- 
leidžio šęšėlis palikdamas 
mainos pažymius.

Artinosi mokslo dienos, 
už savaitės, gal už dviejų
vaičių, pašauks jauną studentą 
Klimaitį, kuris mokinosi žurna- 
lizmo, atgal į universitetą.

Jaunas žurnalizmo studentas 
Klimaitis praleido vasarą re
dakcijoj ir atastogas jam pa
skirta ant galo, kada jau visi 
apeiliojo savo pripuolamas ata
stogas.

—Atastogos! Kaip smagu 
yra turėti valandėlę liuoso lai
ko, kur tavęs niekas nekliudo ir 
pats gali ką nori daryti; kur 
nori gali .eiti—mąstę Klimaitis. 
—Ot, imsiu ir parašysiu puikų 
romaną!... Jeigu laiko dar už
teks kol išsibaigs mano atasto
gų savaitė, tai perskaitysiu ke
letą knygų, ypatingai knygą 
“Marsiečių Kultūra”, parašytą 
prof. Raugelevo.

Klimaičio ūpas pakitėjo. Jo 
siela lyg paūkštys klėtkoj už-Į 
darytas blaškėsi, 
kan, kur tai bėgti norėjo, toli, 
toli neaprubežiuotan svajonių 
pasaulin, o ten išmieruoti dausų 
platybes ir šį tą patirti.

II
Klimaitis apsistojo ant 

pas pažįstamus ūkininkus, 
priėmė kaipo žinomą studentą 
ir kurio raštus dažnai skaitė.

Pirma diena išrodė kaip ir 
nuobodi, nepaprasta. Ūkininkai 
triusiasi apie namus, kulia ja
vus, veža mėšlus . laukuosna — 
visi užsiėmę savo darbais. Tik
tai viena ūkininkė Pipirienė 
prašė Klimaitį šį-tą papasakoti, 
kaip mieste žmonės gyvena. Ar 
dar gyvi, savo laiku atsižymėję 
vietos teatro vaidylos, Augala- 
vičiai. Klimaitis jausdamasis 
neskaitlingoj kompanijoj, šal
tai atsakinėjo į Pipirienės klau
simus ir galvojo kaip greičiau 
pasiliuosavus iš jos.

—Gal tamsta nori ką.-nors 
užkąsti po kelionės? — užklau
sė Pipirienė.

—O-ne. Ačiū! Eisiu kur nors 
į mišką. Noriu susipažinti su 
apielinke, pasivaikščiot po lau
ką. Ten matyt gražus krūmais 
apaugęs ežeriukas — eisiu te
nai.

Išėjęs laukan 
ūkininką Pipirą, kuris 
malonus žmogus, 
pasveikino užklausdamas:

—Ar tamsta esi ponas Pipi
ras?

—Taip!—atsakė jis.— Argi 
jau nebepažįsti manęs? Atme
ni, kai aš buvau jūsų mieste ir 
lošiau veikalą “Gudrus ūkinin
kas”?

—Taip, taip! — lyg susisar- 
matinęs Klimaitis — dabar atsi
menu... Tai buvo kokis dešimt 
metų atgal.

Valandėlei lyg kalbos pritru
kę jiedu įsmeigė akis į žemę. 
Pagalios Klimaitis užvedė kalbą 
apie ūkio reikalus.

—Tamstos ūky s man išrodo 
kaip tiktai Lietuvos ūkiai. Sėja
te miežius, avižas, sodinate bul
ves ir kt.

—Viskas tas pats, tiktai čia 
dirbame su mašinom — atsakė 
Pipiras. — Na, tai einam stu- 
bon, daugiau pasikalbėsime.

—Ačiū, ačiū! Pirma noriu su
sipažinti su apielinke, pasivaik
ščiot. Aš tuoj sugrįšiu.

—Gerai, tik neužtruk! Vaka
re važiuosim į Bernotus. Ten 
bus kluone surengta šokiai, pa
silinksminsime. Bernotų Alena 
gerai groja vargonais, tai bent 
pasišoksime. Tu, rodosi, 
moki šokt?—tęsė Pipiras.

—Gerai! Sugrįšiu už pusva
landžio.

Valparaisiečių Koncertas Chicago j e
ARTISTAI, KURIE IŠPILDYS 

PROGRĄMĄ.

nesupranta- 
pasitaikė 

pasikalbėti, 
apie tai, ką 
kandidatai, 

į valdžios

......... . ■ ■ >

Jos rimtas būdas dingo. Klimai- 
tis žingeidavo ja todėl, kad kas 
kart ji darėsi vis 
mesne jam. Kartą 
proga su ja ilgiau 
Ji kalba paprastai 
tik kalba valdžios 
kada juos renkama 
vietas.

—Ypatinga moteris! Ji visgi 
turi apie ką kalbėti. Ką kalba 
tai ir žino. Su ja visgi galima 
šį tą sukalbėti, tiktai reikia la
biau suprasti josios būdą. O jos 
būdas, kaip tas vėjas keičiasi — 
galvojo Klimaitis. — Keičiasi 
ir ji pati! Rodosi, čia' į tave pa
žvelgia su malonia šypsena ir 
atvira širdžia, tai žiūrėk, jau 
ir kitam taip maloniai šypsosi 
ir vilioja. Tai ir vėl tavęs lyg 
neapkenčia ir šaltai kalba.

Gęso jau žara, dangus neju
čiomis apsipylė žvaigždėmis, 
vėjalis aprimo ir užviešpatavo 
negirdėta paslaptis. Klimaitis 
nesiskubino grįžti namo. Jis ty
čia užtruko, kad tik nevažiuoti 
į Bernotus.

(Bus daugiau)

KAIP TOLI GIRDISI BALSAS.

III .
Leidosi saulė antroj ežero 

pusėj. Raudoni spinduliai- sken
do ežero gelmėse, bangos leng
vai judindamosi nukerta ir pa
skandina lyg jau daugiau nesu
blizgės, ne žais su vandeniu ta 
graži liepsnelė. Pajuodęs lyg
debesys vandens ruožas skersai, žm balsas girdisi lolu. 
perbėga >r vėl tyku, tyku - nė moje 150 jard karing orkest. 
gyvos dvasios. 1 _ 2B00 jard žovinys iš
•: ..r“™„I^rabino - 5,800 jardų, šovi- 

nys iš kanuolės girdėti galima 
35,000 jardų' tolumoje.

liai, kaip tie saulės spinduliai, 
veržėsi lau-'s^s^a tamsion bedugnėn, šešė

liai apsupa tamsiu pamėlyna
vusiu ruku pakraščius, gaubia 
visą plotmę vienan tamsiau mi- 
šinyn, tarytum sučiups ir Kli-I Jurgse> 3 500 pgdl, g,ilumoje) 
maitį sykiu. Užklups tamsi iiak- vanduo ramus vra net didžiau- 
tis nepažįstamoj ginoj. Bet jam Ljos audros ]ajke
nebuvo baisu, jis tik džiaugiasi Gilumoje vienos angliškos 
n gėiisi įstabiais gamtos regi- my]įos vandens spaudimas ant 
mais. Rodosi, per naktį norė
tųsi čia pasilikti ir svajoti, sva
joti. Mintys klaidžioja, pina
si, tai ir vėl sukasi ant vietos, 
atsikartoja įspūdžiai:

—Ten ūkininkas triusiasi, gal 
jau karves- melžia, tuoj rengsis 
važiuoti į Bernotus; jis lauks 
manęs, o man visai nerupi ten 
važiuoti. Geriau čia pasilikti 
per naktį.— Ji apima koks tai 
ilgėsis, kurio jis ir pats sau ne
gali išsiaiškinti.

Pasvyra nat krūmo, kuris 
sklandžiai įaugęs į ežero kran
tą, atsisėda ir lyg truputį dau
giau gyvumo įgavęs sukilnoja 
atsidusdamas krutinę ir pusbal
siai prataria:

—Kodėl gi kiti žmonės nėra 
tokie kaip aš? Kodėl jie links
mi ir visada šypsosi? 
tau reikalo šypsotis, 
bandau, bet jaučiuosi 
nerimtu. Geriau būti

PROF. A. P. LESINSKIS
A. P. Lesinskis baigęs muzi

kos mokslą ir Bachelor of Arts, 
dabar užimąs Universiteto Be
no vado ir vamzdinių instru
mentų profesoriaus vieą. Jis 
duos korneto solo, ir jo orkesta 
iš keturių šmotų grieš šokiams.

ūkio

Aš nema- 
nors ir 

kvailiu ir 
uždary-

pasitiko patį tom lupom, tai nors niekas ta- 
atrodė vęs nesupras ką širdyje turi... 

Klimaitis jį O gal žmonės šypsosi žiūrėda
mi į gamtos gražumą—jie
džiaugiasi? Kodėl man gamta 
neatidaro lupų nepradžiugina 
širdies ? Gražu, bet man ko tai 
trūksta. Gal aš esu kitokis, ne
gu visi žmonės? Gal į kitką pa
našus! Ne! Aš esu tokis kaip ir 
buvau, kaip ir visi žmonės esti. 
Tiktai mano ugįs, balsas Ir bū
das truputį pakitėjo. Taigi aš 
esu kaip ir visi žmonės...

Klimaitis mąstė apie Zosę, 
kurią kartą jos draugai girtą 
namo palydėjo iš baliaus.

Ji buvo daili, juodbruva ir 
labai drąsaus budo. Ji lankė me
dicinos skyrių tam pačiam uni
versitete, kur ir Klimaitis mo
kinasi. Kada ji įstojo medici
nos fakultetan, tai persimainė.

JURŲ VANDUO.

vieno ketvirtainio colio yra ly
gus x vienam tonui.

Inde, pripiltame jurų van
dens, jei tik leisime jam išga
ruoti, atsiras ant dugno dviejų 
colių storumo nusistovėjusios 
druskos.

Vanduo jūrėse yra šaltesnis 
gilumoje, negu viršuje. Norve
gijos pakraščiuose vanduo vi
sada pradeda užšalti iš apačios.

jį Įpu
čia ant

UŽMOKĖTA Už PAVEIK
SLUS.

Už Rafaelio “Madonną” už
mokėta $700,000.

Už Rembrandt’o
užmokėta $500,000.

Už Velasųuez’o
Oliverio portretą” 
$400,000.

Malūną

‘Karžygio 
užmokėta

IR PROFESIONALAI BUVO 
VERGAIS.

Turtingi rymiečiai turėdavo 
nuo penkių iki 10,000 vergų. 
Už profesionalus ir amatinin
kus perkant mokėta brangiau, 
būtent: už virėją 2,000 dol.; už 
kalvį — 700 dol.; už aktorę — 
4,000 dol.; už daktarą mokėda
vo net po 12,000 dol. Už papras
tą vergą mokėdavo po 80 dol. 
da ir pigiau nupirkdavo.

DIDŽIAUSI UNIVERSITETAI.

Europoje yra du didžiausi 
universitetai — Paryžiuje ir 
Berlyne. Paryžiaus universite
te mokinasi 17,556 studentai, o 
Berlino — 14,178.

Didžiausias
Amerikoje yra
New Yorke. Jį lanko 9,929 stu
dentai, kuriuos mokina 992 
profesorių.

universitetas 
“Columb/ia”,

Džiaugsmas apima sielą visų 
tų, kurie apvertina dailę, skai
tant laikraščiuose apie pasiseki
mą p-lės Rakauskaitės, kuri lo- . 
čia žigonės rolę Karmeno ope
roje Kauno teatre. Betgi viena 
Mariutė butų permaža lietu
viams, tad reikia daugiau ope
rečių su Mariutės talentu. Ta 
vietą greitai užims -p-lė Kra
sauskaitė. ,

•Ji, bėgy j e dviejų metų po 
priežiūra profesoriaus Hughes’o 
padarė tokį didelį progresą iš
tobulinime savo kontr-alto bal
so, kad dabar visuose parengi
muose, mokyklos ir apielinkės, 
tapo žvaigždute. Ypač šį pava
sarį, kuomet ji buvo pakviesta 
padainuoti į vietinį Ladies So
čiai Club parengimą^ padarė di
delį įspūdį savo aukštu, švelniu 
balseliu į kliubo nares, net kai- 
kurios apsiverkė. Be to jos už
sispyrė, kad p-lė Krasauskaitė 
padainuotų joms į jų radio.

H. FOLGERIS
ii. Folgeris, tai tikras Pade- 

rewskis. Jis skambins pianu 
solo ir akomponuos kitiems.

___________

ide-goję kalbės apie moksleivių 
alus ir jų užduotis.

Gerbiamieji. Programas 
žingeidus ir geras, taigi 
į koncertą. Po programo
šokiai, kur galėsime linksmai 
užbaigti vakarą. — Komisija.

galima nė svajoti apie tokias 
mokyklas, kaip Harvardo, Yale 
ir kitas joms lygias. Tada jiems 
beliko viena iš prieinamiausių 
mokyklų — Valparaiso Univer
sitetas. ’

Pribuvę aukščiau minėton 
mokyklon, jie nepasiganėdino 
vien tik savo mokinimos, bet 
stengėsi išgauti privilegijų iš 
universiteto valdybos, kad pa
darius šią mokyklą patraukian
čia lietuviams. Suorganizavi
mas Lietuvių Moksleivių Lite
ratūros Draugijos, įsteigimas 
knygino ir palaikymas . lietuvių 
kalbos klesų yra tos įstaigos 
lietuvius patraukiančius šion 
mokyklon. Pervertus ŲMLD. 
užrašų knygų puslapius, randa
me apie tūkstantį skirtingų 
vardų, reiškia tiek mokinių yra 

'lankę šią mokyklą. Ačiū Valpa
raiso Universitetui, lietuvių iš
eivijos Amerikoje kultūrinis 
laipsnis žymiai pakilo, ši mo
kykla yra davusi lietuviams 
daug pasižymėjusių veikėjų ir 
profesionalų. Tad galime drą
siai pabrėžti, kad Valparaiso j nu, nes jis esąs čia gimęs. Da- 
Universitetas yra lopšys Ame- ‘ •
rikos lietuvių kultūros.

Dabartės mokinių skaičius 
žymiai sumažėjo, tačiau ir da
bar dar esti skaitlingas būrelis 
mokinių, lankančių įvairias) 
mokslo šakas, energingi ir pasi
žymėję savo pašaukime. Jie ren
giasi daug pasidarbuoti dėl lie
tuvių visuomenės labo, idant 
pakėlus lietuvių kultūrą dar au
kščiau. Tarp einančių kitas, 
mokslo šakas, turime tris muzi
kus, kurie dar mokykloj bebū
dami plačiai paskilbo savo ga
bumais amerikiečių tarpe, ta
čiau jie yra mažai žinomi lie
tuviams. Tatgi jie prisirengė šį 
gražų pavasarį padaryt pirmą 
debiutą Chicagos lietuvių visuo
menėje.

Koncertas.*

bus 
visi 
bus

Jaunimo tarpe '
Ir kiek žmogus prisiklausai 

tų ginčų apie etiką, apsėjimą 
viešuomenėj ir . mandagumų 
tarpe čiagimių ir' ateivių lietu1- 
vių.
z Suprantama, čiagimiai lietu
viai kuolabiausiai stengiasi 
paslėpti savo lietuvišką kilmę 
taip vadinamame aimerikoniz- 
me.

Tas nėra bloga būti ameri
konu; mes visi «čia gyvenda
mi esaime amerikonai. Bet 
yra paproitis tas, kad žmonės 
bėgdami nuo vilko, užbėga ant 
meškos. Nors ir italioną lietu
vė mergina vadina jį ameriko-

W. C. WALKINAS
Lietuviai moksleiviai arčiau 

draugauja su amerikonais mok
sleiviais, užtat pasisekė gauti 
tokius/ talentus kaip W. C. Wal- 
kinas. Jo gabumui patvirtinti 
tereikia tik tiek pasakyti: Jis 
jau turi padaręs kontraktą dai
nuoti vasariniuose koncertuose.

Mes žinodami Chicagos lietu
vių progresyvę visuomenę,, kaip 
ji myli dailę, kaip ji užjaučia 
kiekvieną naują dailės mėgėją, 
kuris pasirodo lietuvių meno 
dirvoje, tad remdamies tais 
motyvais tikimės, jog ta duos- 
nioji Chicagos publika neatsisa
kys paremti nė Valparaisiečių.

L. M. S. A. 1-ma kuopa pasi
ėmė sau tą užduotį parengti 
koncertą Chicagoje, kuris 
įvyks balandžio 23 d., Meldažio 
svetainėje. Siekis to koncerto 
yra idant suteikus progą musų 
talentuotiems muzikams paro
dyti savo talentus visuomenei 
ir, kad padidinus LMLD. iždelį 
dėl palaikymo Lietuvių Mokslei
vių Knygyno.

Tarp kitų dalyvaujančių pro- 
grame bus Ignas Perminąs, bai
gęs Valparaisos univ. konserva
toriją ir siekiąs aukštesnį kur
są muzikoje. Kurie pažįsta jo 
gabumus, ''suteikė jam vardą 
Antanas Babravičius.

Stasys Spuda medicinos stu
dentas ir uolus literatūros stu- 

dirbti ir mokintis, tatai nebuvo di j uoto jas, ves koncertą ir įžan-

tautų 
moks-
revo- 

moks-

" 1 ■ ■ i .... i. ....i.... . ................. ......................

Iš Valparaisiečių' 'praeities.

Vargiai atrastum lietuvį, gy
venantį Amerikoje, kuris nebū
tų , girdėjęs apie Vaiparaiso 
Universitetą. Nuo įsikūrimo 
šio universiteto jau bus daugiau 
negu pusė šimtmečio metų, ta
čiau lietuviai tepradėjo 
kyti luo 1906 metų,
vietos turime atsiminti šį fak
tą: Lietuva būdama po Rusijos 
jungu, neturėjo savų mokyklų, 
tad lietuvių moksleivijai prisiė
jo vykti užsienin siekti mokslo. 
Daugiausiai jie vykdavo į Vo
kietijos, Šveicarijos ir Rusijos 
univeisitetus. Pastaruosiuos 
universitetuose dauguma lietu
vių moksleivių mokinosi.

Natūraliai, moksleivis yra 
progresistas, remiantis vis nau
ją idėją, ir, kada prasideda kovą 
už įvykdinimą kokios naujos 
idėjos, jis tuoj ima dalyvumą 
toje kovoje.

Lygiai taip atsitiko ,1905 me
tais su lietuviais ir kitų 
moksleiviais lankančiais 
lūs Rusijoje. Kada .iškilo 
liucija, žymus skaičius
leivių aktyviai taikė toje kovo
je. Tūli vaduodamies socialis
tiniais principais, tūli tautiš
kais, tačiau jų bendras ' siekis 
buvo pagelbėti nuvargintai liau
džiai sutruškinti Romanovų Di
nastiją.

Revoliucija tapo pralaimėta. 
Baltasis teroras ėmė visu 
smarkumu veikti; mokslei
viams, kurie dalyvavo revoliu
cijoj, ne tik universitetų durys 
tapo uždarytos, bet dar gręsė 
kartuvės, kalėjimas arba Sibi
ras. Tai kas begalėjo spruko 
užrubežin — daugumas patrau
kė Amerikon. Pribuvus šion ša
lin, jų ambicija nė kiek nesu
mažėjo dėl mokinimos — jie 
troško tęsti mokslą toliau. Su
prantama, kad daugumas iš jų 
buvo neturingi, jiems prisiėjo

bar žiūrėkime, ar lietuve mer
gina arba lietuvis vaikinas, 
skaito savo lietuvį irgi 
pat amerikonu, kaip 
italioną arba kokį 
Paprastai ne!

Reikia sakyti, kad 
šjoje šalyje yra taip 
liai”, jog juo svetimesnis aš
muo, tuo labiau jis nepapras
tas ir, rodos, kad jis kultūrin
gas, mandagus ir visko pilnas.

Leiskite man pastebėti štai 
ką: Kartą man teko patirti kai 
vienoje šokių vietoje, kur šo
ka juodveidžiai su baltaisiais, 
viena lietuvė mergina, jos vai
kiniai valandėlei prasišalinus 
nuo stelelio, prie kurio jiedu 
sėdėjo, mielai sutiko šokti su 
juoduku. Vaikinui atėjus prie 
stelelio, ji sugrįžusi prie jo- 
pareiškė:

“Kaip gera su juodveidžiil 
šokti. Aš senai norėjau tai 
patirti. Eisiu ir vėl su juo pa
sišoksiu” !

Matote iš to, kad merginos 
psycho|logija |jau Įiškvaršinta.

Lietuvis atvažiavęs Ameri
kon neturi čia savo nuosavy
bės, nemoka šalies kalbos, ne
pažįsta jos papročių, bet, žiū
rėk, kaip tik jis spėja prasila
vinti kalbos, greit persiima ir 
amerikonų būdu. Jeigu paim
sime da tuos, kurie.eina Ame
rikos mokyklosna ir užbaigia 
kokią nors profesijos mokyk
lą, jis sugebi ir supranta kaip 
padaryti biznį—geriau ir už 
kitus. Daug lietuvių net pap
rastų darbininkų uždirba to
kias. “pėdės”, kad “ameriko
nas” išgirdęs apie jo' algą, ma
ni), kad tik ant Mąrso tegali
ma tokias “pėdės” uždirbti.

Čia bus ne pro šalį užkibti 
už skverno < mclksiloiv'iams, 
ypač čiagimiams ir profesio
nalams lietuviams. Kad ir 
ateivis lietuvis baigęs profesi-

tokiu 
ir aną 
ispaną?

žmonės
“socia-

... - ■ ■ ■ 1
jos mokslą, skaito sau4 už “ga
rbę” vesti “amerikonę mergi
ną už moterį, nes, girdi, ji 
esanti “mokyfresnė” už lietuvę- 
amerikonę. Na ką jau kalbėti 
apie tuos, kur vaikinas ir mer 
gina yra čia gimę ir skaito sa
ve “tikrais” amerikonais. Jie 
taipgi j ieškosi sau1 italiono ar 
ispano-amcrikono sau draugo. 
Nors ir airišis lietuviui (vei) 
esti geras amerikonas. ’

Kokis gi tada skirtumas 
tarp šito mišinio? Skirtumas 
tiktai -tokis, kad ku’o tolesnė 
gentkarte nuo lietuvio arba 
“grinorio”, tuo labiau eina j

Man rodos, kad išmintingas 
žmogus tokių kvailysčių netu
rėtų daryti. Jie visada turi 
progų rasti sau tinkamą drau
gą (gę) tos pačios tautos žmo
nėse. Turėtų 'būti kožnam at
mint ina, jog jis yra koks nors 
vientautis, o ne atskalas. Gai
šinti savo tadtos vardą tarp
tautini iajme amerikonizmo 
okeane, reįškia tą patį, ką ir 
žudyti savo idėjas, ir slopinti 
savo tautos kultūrą.

Kai. žlmogus subręsta, jis 
pradeda protingiau galvoti 
apie tai, kas virš paminėta. 
Profesionalas lietuvis visada 
randa sau gerą dirvą savo 
žmonėse profesijos auklėj i- 
inui. Tas parodo, kad lietu
viai moka remti savuosius in
teligentais. Bet šie (inteligen
tai), įgalima sakyti, kad 
te sugebi, taip sakant, 
ryti savo tautinę sielą, 
geriau galėjus suprasti

Taigi, kodėl lietuvis,
vyras, taip lygiai ir moteris,- 
amerikonai, negalėtų su savo 
tąutos įmonėmis draugauti • 
arba apsivesti?

Apsi ved imas su kitatau- 
čiu*(te), kaip sakiau, pririša 
da?/ labiau <prie vienos kurios 
nors pusės ir to pasekmėje, 
piktinasi, išsižada savo tauty
bės, o tampa ištautėjilsiu iš
gama. — Pedagogas.

nevisi
atida-

kad
juos. x

K
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bos gerume, o kur nors kitur

TUZINAS 25c

bai gražiai išrodo

2*/j kia

Paskutinis Pašaukimas
dėl Velykinių Drabužių Klein

mene

FIBRE IR ŠILKAS

šviežiai pada

ir augsciauBUDRI K
Chicago, III

Krautuvė Geros Muzikos

Velyk Jau Visai Netob!
mieros 7 iki 14

Vyrų 2 Kelnių Velykoms

Oulbranaen Trade Mark

Kainos Phonografų nuo $15.00 iki $350Deimanto žiedai nuo $15.00 iki $500

reikalus surištus su Nau

jienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

kalbų 
laiku

Puodukuose, 
Velykų, su 2 
ba 5 žiedais.

Del 
salmon 
svarui

Musų krautuve parankioj Bridge- 
porto kolonijoj ir visiem lietuviams 
gerai žinoma.

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų. 
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius

Shoulder 
minkštas 
svarui

Central kreditas 
vas, reikia per 6 
sius išmokėti.

Pirmas jmokėjimas 
gaus rubus, patai- 

symas dykai

VIRŠUTINIAI 
KAUTAI

92,500,000
laikotarpy vokiečių

Rašomos mašinėles kaip ant 
paveikslo už $36.00

Bukit gerai pasirengę per velykas - 
Kenihvorth Rubus” musų pačių

kurie 
prie 

man 
iš ku- 

angliškai kal- 
Žinoma, nega-

Pertai žinoma, kad musų pianai registruoti Gulbransen vėliausios išdirbystės, lengviausiai groja.
Phonografai Brunswick Victor Columbia išdirbystės patentuoti grajina visokius rekordus kaip tai: Edison, 

Path’s ir kitų įvairių išdirbysčių.

Padarykit jūsų pa 
čių sąlygas

Taigi dabar geriausia proga kurie norite gerą pianą, Victrola arba Phonografą, tai būtinai atsilankykite pas 
mumis persitikrinti musų augštos rųšies prekių, o žemos kainos. Musų patarnavimas visiems prielankus ir 
teisingas.

Auksiniai laikrodėliai kaip ant pa 
veikslo 17 akmenų, 18 karato 

aukso už $24.00

CASH PRICES 
. būt on

steikas, su syvais 
specialiai

Įėjimas iš prieangio 
krutamu paveikslų
Atdara vakarais

• iki 9 vai.

Vyrų Siutai ir viršuti
niai kautai $20.00

Tamistų namai papuošti, bet neuž 
tektinai, dar trūksta muzikos, pia 
no arba grainafono. Dabar ge 
riausias laikas įsigyti, nes duoda 
me ant lengviausių išmokėjimų pi 
anus ir gramafonus.

2 svarai f ■ 
(2 svarai daugiausiai) 

Saldus pickled blake kau- J 
lai, 5 \varai už ■ Ir pasirinkite jūsų ru

bus iš puikiausio pava
sarinio stako. JUMS 
^ERTIKIA TURĖTI 
GATAVŲ PINIGŲ.
Moterų kautai ir siu- 
tai $19.00

ir augsciau
Puikus materijolas, vė

liausių stylių.
Dreses

Anglų kalbos augimą mato
me tarpe 18bl ir 1890 metų. 
Tais laikais Anglija yra užė
mus daug sevtimų žemių ir įs
teigus savas kolonijas, kurio
se buvo įvedama angliška kul
tūra. Į Suvienytas Amerikos 
Valstijas tuomet buvo didžiau
sias plaukimas ateivių, 
tuojau buvo priskaityti 
angliškai kalbančiųjų. Čii 
rodos ir bus tas šaltinis, 
rio tiek padidej 
bančių skaitlius 
įima praleisti nepastebėjus, kad 
Anglijos ir Suvienytų Ameri-

Skubėkit! Velykoms Skrybėlės
Didelis pasirinkimas gražių skrybėlių moterims 
ir merginoms. Gražios hem-ps, milan, kompina- 
cijos teffeta ir canton crepe ir kitų gražių 
efektų . Rudos ,henna, Mexico, purple, orchid, 
juodos įr baltos. Kaip grybai, side rolls, {PE* 
off-the-fače, pokes ir cloches
Moterų naujos skrybėlės iš Timbo braid ir hemps, 
Milan ir Coburg šiaudų, rudos, sand, purple, 
Mexico, juodos ir baltos, jūsų C|f>
pasirinkimas, po
Vaikų skrybėlės visų spalvų ir kombinacijų, off- 
the-face efekto, kaip grybai, ppkes, C? 4 QE 
minkštos ir šimtai kitų stylių I aww

Vyrams ir vaikinams. 
Patemai, styliai ir geru
mas užganėdins kiekvieno 
skonį, mieros 33 iki 44, 
specialiai šiame išpar
davime, C 4 E

Jš karolinio georgette, 
crepe satininio canton, 
Rochanara crepe, viso
kių spalvų $20.00

VERŠIENA
21c

Klein Bros
Maer’s A p-

21/2C

laikų surink,-
ir matysim, 

augimas 
apskait- 
kalban- 
priskai-

mes patarsi 
me "Kenilworth Rubus” musų pačių išdirbinio — 
augščiausios vertės 2 kelnių1 siutai vyrams ir vaiki
nams iš puikaus worsteds ir cassimeres, pilki, pow- 
der melini, ir družuoti. Vieneiliai ar dvieiliai, st 
2 ar 3 guzikais. 2 kelnes. Visų mierų 33 
iki 46, visokio didumo

VELYKOMS
SIUTAI

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 užsakymai siųskite $5.00, 
o likusius $12 ant paštos užmo
kėsite

JOSEPH KALVAITIS
Box 65, Hamphill, W. Va.

G. Benešios
1616 W. 47th Street

crepe. flat crepe, 
crepe, Elizabeth 
georgette crepe, 
šilkiniai leisai. 

lanvin žalios, rust,

Moterims ir augančiom® mergi
noms žemi \čeverykai — visų nau
jų spalvų ir stylių dėl velykų, 
įskaitant Airdale Suade, Juodo 
Suade, Buritan Colonials, Paten- 
‘užoti $5.85

Maišytos, be .siūlų, trijų-stylių už
pakaly, naujų velykinių "t
spalvų, po ■

MOTERIMS PANČIAKOS 
šilkines Chiffon, mercerized gar- 
terių viršais, dvigubos kulnys ir 
pirštaį, Juodos ir nauju spalvn, 
mieros, 10, $1.25

Roleliai su kiekvienu vaiko siutu 
arba overkautu $7.95

Kumpiai — Boyd-Lunhan/ sho- 
neysuckle euręd, 4 Q1/.^
svarui I v '-'G

Lincoln Parko žolės 
sėklos, svarui Cvl
Red Cros makaronai arba 4Ef 
spagetti, 2 pakeliai ■ v*
žemuoges, tirštas surupas OQr
No. 2 kianai fcvl
Snider’s tumeidžių. zupė, 
3 kianai
Slyvos. No. 2 kianas, tir- 1 A/i 
štas syrupas, klanui I
VELYKOMS KIAULINIŲ DA
ŽYVES, pakeliui < JĮ 
tiktai "Ui

Danish Pride Pienas, 1 Ac
didelis kianas I U V

Populiarių pavasarinių šeržų. 
tweeds ir parinktų heathers, 2 kel
nes, su pamušalu, alpaco pamušalu 
kautai, pilni ir.jruimingi, C 1 D 
mieros 8 iki 18, po sįr 1 w 
Vaikų siutai, 2 knikeriai ir Nor
folk ir yoken užpakaliais kautai, 
labai gražus pasirinkimas, mie- 
ros 8 iki 16 $7.95
dabar *** ■

Peonis, visų 
spalvų
Grindžiai — dideli iš
Floridos, tuzinui

Kautai
Tiesių linijų efekto, kailiais tri- 
muoti, mannish swager stylių, 
scarf, tucked ir dailių modelių.
Downy vilnų, velvetones, English 
plaids, Janet dryželiai, blizgan
tis Bolivia. Campus plaicls, ango- 
ra, twill eloth.
Juodi, navy, deer, tan, lawn žali, 
plaids ir 
druželemis

Pilnas pasirinkimas vy
rams. čia įskaitomi ner
tiniai Coatsvetised, plačiai * 
garsinami. Knitex $30 
kautai

JOS
3343 So. Halsted St

Morris lašiniai, ketur 
kainpiai, svarui
Hamburger steak 
rytas, specialiai 
svarui

ke tik 34 metų 
ir šiame 
kalba vartojančių skaitlius ga
na žymiai yra pašokęs nuo 
75,200,000 iki 120,000,000.

Šias skaitlines Amerikos 
dienraščiai paskelbia ir daro 
spėjimus, kad netolimoje atei
tyje tarptautiškos kalbos klau
simas busiąs išrištas ir kad 
tarptautiškos kalbos vietą už
imsiant i anglų kalba, ir pasak 
jų, tai esanti geriausia kalba 
pasauly. Žinoma, turiu pripa
žinti tą faktą, kad angliškai 
kalbančių skaitlius gana spar
čiai užaugo, bet to užaugimo 
priežastis gludi ne anglų kal-

Oscar Mayer’s lašiniai, pusė ar
čielas, spacialiai 18'Ac

■ svarui 1 w w
Foreųuarter veršiena, pienu mai-

■ tinta, specialiai 9«c 
svarui

No. 1 paprasti kumpiai — Wilson
Sertified, Morris Supreme,

■ Swifts Premium, bile 24 
mieros, svarui

■ Rukykas pork loins, 4
■ svarui S C -G

— geriausių Obuoliai, dideli
svarui tuzinui

Cali kumpiai, 
svarui

■ Saldžiai pickled kum 
piai, svarui

■ ■■■■■■■■■■■.■Iii

ŽUVYS
pėtnyčios supjaustvtos

specialiai

ir apyniai, syie- 
sp'eia- Jį g

New Yorko Pirkinis Velyki
nių Kautų-Dresių

Kaip tik laiku Velykoms. Kiekvienas kautas, apsiaustas ar dresė yra 
artistinio išdirbimo! Individualiai styliai kiekveno rūbo suteiks jums 
pilną užganėdinimą.

Sviestas
pieninių.
Suris, geriausis Wisconsin sme 
toninis, specialiai 97 
svarui *
Alola brand sifted žirniai, 1
No. 2 kianas

J Geriausis malt 
sus ar tamsus, 
liai setas
Lemonai, plona 
2 tuzinai
Kava, musų specialio su- Mp 
maišymo, svarui WWW

■ Alola brand saldus kor
J nai. No. 2 kianas
■ Libby’s Peaches — l
■ nas, geriausias

rųšies
J Savoy catsupi, didelis
■ , butelis

Kiaušiniai Tikrai Švieži

Saldus pickled spare IDp 
riba, svarui ■ V v

Round Steak, musų 22/2C 
geriausis. svarui fcfc w

Pork Roast, labai geras, 4
svarui I

Dreses
Pavasarinio efekto, tiesių linijų 
plaited panel, leisais trimuotos ii 
žiurstų styliaus. 
Šilkines Canton 
rochanara šilk 
crepe, šilkines 
flaneliniai i 
Juodos, balto 
cocoa, rosewood, brick dust, bal
tos, tan, orchid, coral. jade, 
flame ir purde 4 O OQ 
mėlynos. 4* ū
iki 36-46. 46-52

Angliškai kalbančių 
skaitliaus augimas ir 

tarptajutiškas 
klausimas.

Amerikos laikraščiuose bu
vo paskelbtas pranešimąs P. 
John Du n ie Įso iš New Yorko 
Angliškai Kalbančių Unijos 
(English Speaking Union). Tą 
pranešimą jis padarė kalbėda
mas “Ungry Club” susirinki
me ir savo išvadas parėmė sta
tistikom. Apie; anglų kalbos 
platinimąsi mes randame ga
na žingeidžių žinių. Pav. 1801 
metuose anglų kalba buvo ma
žiau vartojama už franeuzų ir 
vokiečių.

Tuo metu (1801 m.) sta
tistikos buvo sekančios: ang
liškai kalbančių visame pasau
ly buvo tik 20,520,000. Pran
cūzų kalbą vartojančių buvo 
,priskaitoma viso 31,450,000. 
(Vokiečių kalbą vartojančių bu- 
I ve pi iškaitoma viso 30,320,(KM). 
Ir ką mes matome? Iš šių skait
linių įžiūri m, kad tuo laiku 
franeuzų kalba užėmė pirmą 
vietą; vokiečių antrą, o anglų 
tik trečią.

Antros skaitlinės surinktos 
1890 metuose, tai 90 metų vė
liau jau mums rodo ką kitą. 
Viršminėtas kalbas vartojančių 
skaitlius yra gana paaugęs ir 
pasididinęs sekančiai: Anglų 
kalbą vartojančių jau prįskai
toma 111,100,000; Vokiečių — 
75,200,000; Franeuzų — 51,- 
200,000. Iš šių skaitlinių ma
tome, kad anglų kalba jau už
ima pirmą vielą; vokiečių ant
rą, o franeuzų tik trečią. Abel- 
nai paėmus ir sudėjus, viršmi- 
nėtos kalbos užaugo bėgyje 90 
nistų nuo 82,290,000 iki 237,- 
500,000; tai reiškia, kad pri
augo 155,210,000.

Paimkim šių 
tas statistikas 
kad viršininėtų 
nesustoja. Šiuo 
liuota, kad angliškai 
čių, abelnai imant, yra 
tomą 150,000,000; vokiškai kal
bančių — 120,000,000; francu- 
ziškai kalbančių — 60,000,000; 
rusiškai kalbančių ^0,000,- 
000; Ispanų kalbą vartojančių 
esama apie 55,(MM),000.

Iš čia išeina, kad anglų, vo
kiečių ir franeuzų kalbų var
tojančių skaitlius priaugo lai-

Švieži kiaušiniai
Tikrai švieži išrinkti 99 C
kiaušiniai, tuzinui fcfcU

KIAUŠINIŲ DAŽYVES’
Visokių spalvų pasirinkimui ir iš 
marginimų, pake- 
liui tiktai

KUMPIAI
Lily, Armour’s Star, 
proved, arba Svvift’o 
Premium, svarui

LAŠINIAI -
Lily Brand, 6-7 svarų šmotai (nė 
ra geresnių) visas ar pusė 
šlaunies, svarui

GRAŽI BALTA 
nuo šlaunies arba 
kidney svarui

GRAŽI VERŠIENA KEPIMUI
Petys, svarui, IB'/ac., veršiena nuo 
krutinės dėl sutinimo, 4 HU’A 
svarui I V “V

SMETONINIAI VELYKOMS 
KIAUŠINIAI

čekolodu apdengti smetoniniai 
kiaušiniai, kiekvienas skyrium su
vyniotas, paprastai 5c.
bakselis iš 12 už

VELYKOMS BESKETAI
Su šviesių spalvų vely- 1 £p 
koms kiaušiniu I ww

kos Valstijų pirklyba ir pra 
monė yra prisidėjusi prie pra
platinimo anglų kalbos.

Vokiečių kalbos augimo ma
tome didžiausį pasisekimą tar
pe 1890 ir 1923 m., kuriam 
daugiausiai pasidarbavo vo

kiečių Industrija ir prekyba ir 
abelnas vokiečių pakilimas kul
tūroje.

•Gal ir ateis kada nors lai
kas, kuomet viena iš esamų 
kalbų užims tarptautines kal
bos vietą. Bet vargiai kas gali
ma čia išpranašauti, nes viso 
klausimo išrišimas priklauso 
ateičiai. —S. Bakanas.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St. Chicągo, III

$12.88
Mieros 14, 16, 18

Išpardavimas Mergaičių Kautu
Naujausių sportiškų modelių, platus ir gerai pasiūti, su diržai 
skarelių elekto, polo, palaire, plaid ir sportiškų 
mixtures

Išpardavimas Mėsos
No. 1 paprastas kumpis — hie- 
kory rūkyta, 1 8141C
svarui ■ “
Kendered taukai — 100% 
gryni

CREDIT

KLEIN BROS

čINIEAi

EASTER.
...

CLOTHES



Penktadienis, Bal. 18, 1921 N 4UJIEN0S, Chicago, iU

Farmer — Labor ren
giasi laikyt kon

venciją.
Paskaita apie Jėzy Kristui reikalingi pinigai

MOS
$10,000 priteista už ne 

šildymo kambarių
Teismo nuosprendis sujudino 

neatsargius namų savininkus.

Helena Bornhold, trečiadieny 
laimėjo didelę bylą, prieš S. T. 
Butler ir Laura Mclntosh, savi
ninkes apartamentinio namo, 
4012 Sheridan rd.

Keturi metai atgal, mirė nuo 
plaučių uždegimo, kuris buvęs 
tiesiogine pasekme šaltų kam
barių, p-nios Bornhold vyras ir 
užtai ji apskundė namo savinin
kę ant $10,000 nuostolių. Byla 
pasibaigė trečiadieny ir džiuri 
atrado jos reikalavimą teisėtu.

Bet kadangi da pirma tokia 
byla Illinois valstijoje, tai nėra 
abejonės, kad klausimas 
augščiausįv teismą.

eis j

INSTITUTE ATSIDARĖ JONO 
SARGENTO GALERIJA.

Bal. ,14 Dailės Institute atsi
darė garsiojo Amerikos daili
ninko Jono Sargento dailės ga
lerija. Paroda talpina geriausius 
jo pieštus portretus ir lauko 
vaizdus. Publikos visada pilna 
galerija.

Atrado prapuolusio 
žmogaus kūną.

šeštadieny įvyks Farmer- 
Labor partijos susirinkimas/, 
180 W. Washington gat., kuria
me bus paskirti delegatai į na- 
cionalę konvenciją, kuri bus lai
koma Clevelande, liepos 4 d.

w *■ t 

Bernotavičienės byla ei
na j jurž rankas.

Minie Bernotavičienė, motina 
keturių vaikų, kuri yra kaltina
ma užmušime Ana Andrėj auski, 
2807 Šo. Union Avė., per krimi
nali teismą yra atiduodama 
jury rankas. .

Mokiniu streiko vado 
vas nubaustas 100 dol.

Ponas Well, 1756 W. Roose- 
velt rd., Gregier mokyklos mo
kinių streiko vadovas, trečiadie
ny, tapo nubaustas $100.

Maudyns dėl 185,000 yra 
praponuojamos.

Chicagos Miesto Taryba ta
riasi padaryt didžiausias mau*- 
dynes, kuriose sutilptų 185,000 
žmonės vienu kartų.

Požėla laimėjo Rockforde.

Ateinantį nedėldiehį Mokslo 
Draugams laikys paskaitą Ray
mond Institute “Naujienų” re
daktorius, P. Grigaitis. Tema 
bus apie Jėzaus nukryžiavimą^ 
—kas ir už ką nužudė krikščio
nybės steigėją?

Kadangi sekmadienyje bus 
šventė, tai paskaitos tema bus 
kaip tik tinkama tai dienai. Pre
legentas išdėstys, ką sako apie 
Jėzaus nugalabijimą Biblija ir 
istorijos mokslas.

Lietuvių literatūroje tas klau
simas yra beveik nemėginta 
moksliškai gvildenti; tik adv. 
Bračulis kadaise savo brošiūro
je apie Kristaus bylą bandė iš
aiškint teismo procedūrą, ku
rios rezultate Jėzus tapo pa- 
smęrktas mirčiai. Bet už ką 
jisai buvo pasmerktas; kas bu
vo jo priešai, kurie geide jo 
mirtiesi — apie tai net apsišvie- 
tusioji musų visuomenės dalis, 
galima sakyt, nežino nieko.

O žinot verta, kadangi pada
vimas apie krikščionybės stei
gėjo likimą vaidina be galo 
svarbią rolę beveik dviejų tūk
stančių metų žmonijos istorijo
je, Kas nori -tą istoriją suprasti, 
tas turi susipažinti su įvykiais, 
iš kurių tas padavimas kilo.

Paskaita kaip paprastai, pra
sidės khip pusė vienuoliktos, 
prieš piet. Publika yra kviečia
ma nesi vėlinti, 
f; b

“Jei myli Kristų — aukok” — 
sako kun. Krušas.

aulu BusHpneįimas|

ri-Pereitą trečiadienį Požėla 
tesi Rockforde su vokiečiu Fred 
Alilvvick, kuris yra ristynių in
struktorius. Vokiety s yjt'a I>.v- 
bai tvirtas ir patyręs ristikas. 
Europoje jis ritosi apie penkio- 

ryte mety- Tai kitas Stan. Zbys- 
gatve zko’ kur*s atsisako 

lavonas Leon « tvirto 
nnroi- daug sunkesnis uz £/v- L d“ 

Chieagro 
korta,

Iš Birutės
irBirutė šį pavasarį 

labai iškilmingai užbai-

Anksti ketvirtadienio 
žvejys ties Hawthorne 
ežere atrastas l_____
Weeks, kuris prapuolė 11 

lapkr. rtis j į rasta
Yacht kliubo narystes 
banko knygutė, kurioje rodo, 
kad prieš jo prapuolimą išimta . .
$75, auksinį laikix>dėlį ir $1.50 son3U, Jones Laimėjo Fnburg 
smulkių. >r . S:,' I «• Andereon.

Yra manoma, kad jis tapo nu
žudytas. Kas jį nužudė—nežino
ma.

senti. Jis 
sudėjimo ir 
Požėla. Bet . f c

tfj. vokietį
paguldė j 44 minutes.

Kitos poros buvo: J. Friburg 
’ su P. Wolfsonu ir Gust Ander-

Visas Cicero miestas 
buvo tamsoje.

• *■' ’■ T------------

Italas šiaušias prieš
- Požėlą

Daktaro“, 
turėtų 

su musų

Šv. Jurgio parapijos (Brįd- 
geporte) klebonui, kun. Krušui 
labai parupo Dievo-Kristaus ir 
bažnyčios likimas. Jis ilgu laiš
ku kreipiasi į “mielus parapijo- 
nus” ir maldauja, kad jie sume
stų Kristui ir jo bažnyčiai nors 
kiek Velykoms. žinoma, kun. 
Krušas, kaipo Kristaus tarnas 
elgiasi labai gerai: juk tai butų 
nesmagu nė vienam geram ka
talikui, kad per Velykas, kai 
mes valgysime, gersime ir link- 
sminsimės, bėdnas Kristus, vos 
prisikėlęs iš numirusių turėtų 
tuščioj bažnyčioj badėti!

štai kaip kun. Krušas praby
la į parapijonus:

“Musų katalikų brangiausia 
metinė Velykų šventė vėl atėjo. 
Po ilgos žiemos visa gamta Ilgi
nai apmirusi, išgulėjusi žiemos 
grabe, pavasario saulutei užšil- 
džius ima atgyti ir atsigauti, Il
ginai iš numirusių prisikėlė gy
venti. Mes visi nedaug skirė- 
mės nuo paprastos gamtos. Pa
gyvenę nekurį laiką ant šio var
gingo pasaulio gulsime į grabą 
ir pagal netikėlių supratimo ne
begyvensime/

Na, o jei norime keltis iš 
numirusių kartu su Kristumi, 
tai turime ’ mylėt Kristų 
ir jo bažnyčią. O tą meilę išrei
kšti ve kokiu budur'

“Turėtų ateiti ant Velykinių 
brangių apeigų ir kiekvienas, 
Velykų ^yte atnešti Kristau p 
numylėtai bažnyčiai aujką“./ ,

Dar toliau jis sako, kad tos 
aukos, tai eis pačiam Dievui-už 
jo padarytas geradėjystes arba 
net pasidėjimas pas Dievą kaip 
ir j banką ateihančiam gyveni
mui. L

Gerai. Kad Kristus irpri nori 
pasismagintu Iai|^e Velykų, tai 
labai gali bu^jĮ bet, mano many
mu pinigai ja|n nereikalingi: 
neigi jis eis į pučernes sau mai
sto ieškoti 
aukojus gatai 
gį ir gėrimą?,]

Ar nebūtų geriau 
pagamintą val-

MgjĮ - ,
Ką mAnot?1*’ ",

-i-

Užvakar naktį žaibas uždegė 
vietinę elektros stotį ir sugadi
no apšvietimą viso Ciceros 
miesto. 75,000 gyventojų atsi
dūrė visiškoj tamsoje. Vėliaus 
elektra liko privesta iš Chicagos 
ir Westinghouse Electric kom
panijos dirbtuvės.

Vežė šieną rado 
alkoholio.

Policijos seržantas pastebėjo 
greitai važiuojantį šieno veži
mą iš kurio girdėjosi koks tai 
keistas pliauškėjimas, 
tas užsiinteresavo 
vežimą. Po šienu 
galionų alkoholio.
Kalzmiller 1813 Canalport Avė 
sako vežęs saliunan.

Seržan- 
sulaikėir

atrasta 550
Vežėjas Cl.

Ugnagesiai išgelbėjo 2 
moteris iš užsidegusio 

viešbučio.

Italas drutuolis Mignani, 
Kurs drįso sakyti, kad Požėla jo 
išsigandęs, žinoma, dabar pa
matys, kaip pačiam reikia bijoti 
Požėlos. O vienok ir dabar jis 
šiaušias. Sako, kad jis džiau
gias, kad Požėla su juo eis ris
tis panedėlį, antrą dieną velykų. 
Sako, kad jis dėsiąs kad ir tūks
tantį dolerių už save prieš Po
žėlą, kad jis paris lietuvių čam- 
pioną. Kaip ten nebūk, Mignani 
smarkiai rengiasi prie susirė
mimo panedėlį.

Jonas Linon, sako, esąs pir
mos klesos ristiku. Tose pačio
se ristynėse jis susikibs su lie
tuvių nauja viltim Karoliu Sar- 
palium. Čia pat bus progos pa
matyti ar “Drapiežnas Dzūkas“ 
jau gerai yra prisirengęs susi- 
kibt su Amerikos čampionu Me- 
yersu, su kuriuo jis turės persi
imti pirma negu Meyers galės 
ristis su Požėla.

Ristynės įvyksta panedėlyje, 
balandžio 21 d. Meldažio salėje, 
2244 W. 23-rd Place.

Tikietai iš anksto parsiduoda

Nors 
rengėsi 
gti savo sezoną, tečiaus, ant ne
laimės planai neišėjo taip, kaip 
buvo planuojama ir rengtasi.

Jau viskas buvo prirengta 
prie statymo “Cukrinio karei
vio“, daug išlaidų padaryta, 
daug1 vargo, energijo® Birutie- 
čių išeikvojo ir viską reikėjo 

atidėti iki rudenio,, nes leidimą 
statyti minėtą veikalą, kurį tu
ri New Yorko žydai savo globo
je negalima buvo gauti. Tuo
met “Birutė“ griebėsi prie pa
kartojimo “Bailauls 
kuriame chicagiečiai 
progos atsisveikinti
“Nora“ ir pamatyti J. Kudirką.- 
Tečiaus vėl turėjo “Birutė“ ap
leisti ir tą, nes turėjo pasira
šius net tris kontraktus, ku
riuos būtinai reikėjo išpildyti ir 
visa energija sukoncentruoti 
dėl gero išpildymo. Aišku, kad 
nebuvo galimybės kiekvieną va
karą ant repeticijų skristi — 
reikėjo ir poilsio.

Tečiaus “Birutė“ pilnai keti
na atsilyginti su chicagiečiais 
ateityje.

Vasaros laiku visai trumpas 
vakacijbs laikas, o visa energija 
pašvęs prisirengimui dabaigs 
“Cukrinį kareivį“ ir'turbut 
“Karnaviko Varpai“ bus priren
gti“.

Gaila ištiesų, kad “Birutė“ 
mums nepateikė “Cukrinio ka
reivio“ o už padarytą klaidą 
verti gero pabarimo. Pirm ne
gu tokį didelį veikalą pradėta 
mokintis reikėjo iš kalno gauti 
eidimas, o tik paskui rengtis, 
tada viršminėta 
neįvykus.

klaida butų
— D. M.

Ar jus žirtote, kad
Ministeris Pirmininkas Stanley 

Baldvvin pasakė rpakluusėjui, House 
of CoUMhonS/ ^ikad Anglų valdžia 
nedrukos protokolų Vcrsalės tai

kos konferencijos, nes jie nepripa^ 
žįsta kaipo teisingą ir ji gali luti 
pakeista. Ar jus žinote, kad Htel- 
mar cigaretai suteikia jums geru
mą, kiti cigaretai suteikia jūms 
daugumą.

MYKOLAS PETRIKĖNAS 
19 metų amžiaus, persiskyrė su 
šiuo pasauliu April 16, 6:50, gi
męs Aug. 8, 1904, Philadel- 
phia, Pa.

Palikp nuliudime motiną ir 
vieną seserį Elzbietą.

Pažystami ir gimines prašo
mi .dalyvauti laidotuvėse, 9 v. 
ryto iš namų 1819 Blair St., su
batoj, bal. 19, 1924, į Dievo Ap
vaizdos Bažnyčią, o iš ten j 
švento Kazimiero Kapines.

Pasiliekam nuliudime 
Motina ir Sesuo.

Prie laidętuvių patarntauja 
graborius Rudžius. Tel. Canal 
6174.

Dvi moterys išgelbėtos nuo 
trečių lubų Franklin viešbučio,(Naujienose ir pas Meldažį. 
1123 E. 47 gat., kur manoma 
dėl susikryžiavojusių elektroj 
vielų kilo gaisras. Apie keturios 
dešimtys asmenų liko išguiti 
ant gatvės. Nuostolių padaryta 
nedaug.

Lietuvių Rateliuose
L. S. Jaun. Lygos 

ekskursija
Apiplėšė porą; pavogė

automobilių; sužeidė ( Liet. Soc. Jaun. Lygos eks- 
ŽmOg'ų ir pabėgo. rkursijos komitetas praneša, 

-----------  kąd pasitarus su dail. M. šelei- 
Du jauni banditai Oak Parke | kiu apie dabartinę Dailės Insti- 

apiplėšė vieną porą 
brangių papuošalų; pavogė jų 
automobilių; po tam tą automo
bilių išmainė į kitą; pervažia
vo viena gatve einantį žmogų, 
gal būt mirtinai sužeisdami ir 
pabėgo.

atimdami | tute parodą ir pasirodžius, kad 
paroda greit užsidarys, sutarta, 
kad lygiečiai kartu su mokslei
viais rengtųsi į ekskursiją šešta 
dienio popietį, 3:30 vai., bal. 19 
d. tiesiai į Dailės Institutą (mu
šėjų).

Ekskursantams dail. Šileikis
Dvi dienos praėjo be užmuši-(pasižadėjo būti vadu ir plačiau 

mo automobiliais žmonių. paaiškinti meno prasmę. — X.

Valparaiso moksleivių 
vakaras

LMSA. 2 kuopos susirinkimas.
Balandžio 23 d. Meldažio sve

tainėje valparaisiečiai mokslei
viai rengia koncertą su šokiais. 
Programe yra pasižadėję daly
vauti geriausios Valparaisos jė
gos, tarp kurių chicagiečiams 
pirmu kartu teks išgirsti dai
nuojant p-lę Krasauskaitę — 
kontr-alto.

P-lė Krasauskaitė jau yra pa
sižymėjusi dainininkė ir dainuo
ja anglams. Po programo bus 
šokiai ir tęsis iki vėlai nakties.

* ♦
Ateinantį šeštadienį, bal. 19 

Liet. Moksl. Susiv. Amerikoje 
2 kuopos įvyksta mėnesinis su
sirinkimas. Susirinkimo vieta 
Raymond Chapel kai 7:30 vai. 
vak. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui. * —š.

•

HELENA BUIVIDAITĖ

Mirė balandžio 16 d„ 1924 
in., 6 vai., 10 minutų; am
žiaus 2 metų, 11 mėnesių.

Paliko nuliudime tėvus Ka
zimiera ir Grasildą Buividus, 
2 sesutės Jadvigą ir Oną. 
Laidotuves atsibus balan
džio 19 d. subatoj, 2 vai. po 
pietų iš namų 3636 S6. Union 
aye. Į Lietuvių Tautiškas ka
pines. Giminės ir pažįstami 
bukite malonus dalyvauti lai
dotuvėse. Lieka nuliūdę

Tėvai ir Sesutės.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 vlj 

ryto iki 2 vai. po piet.

Augantis kūdikis reikalauja maisto turtingo vita
minais, kas apsaugoja nuo kaulų suminkštėjimo ir 
kitokių nedamaitinimo pasekmių.

SCOTT’S EMULSION 
yra turtingas maistas-tonikas vartojamas kiekvie
name krašte pasaulės, kad pagelbėt jaunam kūdikiui 
išauklėt stiprius kaulus ir patvarų kūną. Jis už
tūri maisto vertę, ko reikia kožnam kūdikiui.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 23-91

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 89t2

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
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 iiuo adresu:

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

Račkienė
M. Zopęliene 
Rudukaitė 
Baltrūnas

Pinigai lamokuti Lietuvoje
Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
.Banku,. kad. siųstieji iš Amerikos pinigai tapė 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais.

Pinigus gavo:
20290 — R. Stambrienė 
20310 — R. Kibaitė 
20326 — K. Norvaiša 
20334 — L. Staskienė 
20336 — J. Kilinskis 
20345 — J. Macijauskis 
20371 — J. Chmeliauskas 
20442 — M. Gedgovdaitė 
20503—795 — M. Lukaševičienė 
52148 — A. Vaičkus 
52173 — A. Jačunskis 
53243 — M. Vac. Marozienė 
53254 — B. A. žižiunas
53267 — O. Juozekienė
53268 — E. Ginaitienė
53270 — K. Pabedinskienė
53271 — L. 
53275 — R. 
53277 — B. 
53283 — P.
53285 — Kretingos klebonas 
53292 — O. Vaičienė 
9554$ — T. Steponavičįa 
9^633—788 — B. Raugaitė 
Tel. 19/11 — A. Ališauskas

673 — A. Kulišauskds 
683 — E. Gudinienė
691— 155 — R. Mažunaitis
692— 155 — K. Grinčiukė 
694—156 — K. Pabedinskienė
704— 160 — M. Martinkaitis
705— 160 — P. čemeraitė

18892 — P. Mačiuliukė 
20087 — D. Puidokui 
20205—777 — O. Danusienė 
20212 — J. Pakietrnskis 
20268 — J. Poškiene 
20354 — Z. žalnieraitė 
20356 — V. šležiui 
20373 — A. Andrikiutė 
20392—787 — P. Andriušiunas 
20403—787 — J. Čeponiui 
20405—788 — Kl. Jurgaitis 
20408—788 — T. Šepkai 
20409—788 — A. Rukui 
20411—788 — L. Rokševičiutc 
20418—40 V. šimkaitė 
20427—789 — J. Mikelevičius 
20438—790 — A. Stukui 
20439—790 — I. Grigalioniutė

Kvitai su paėmėjų parašais randas! 
‘‘Naujienų” ofise.

20447 — O. Barškaitė' 
20462 — H. Chochlauskienė 
20479—794 — K. Makauskas 
20490—795 — A. Vitkauskas 
20493—795 — M. Marmakevi- 

čienei
20508—796 — V. Poškevičius 
20514—796 — E. Grigulienė 
20534—797 — E. Jariukė 
20572—799 — J. Skrickis 
20581—800 — P. Požėla 
53230 — J. RUkša 
54307—787 — J. Bertašiui 
54308—787 — K. Antanaitis 
54311—789 — J. Golumbiauskis 
54318—789 — J. Vanagas 
54319—789 — O. Vasiliauskienė 
54330—792 — J. Mankievlčienė 
54332—794 — M. Kvietkauskis 
54335—794 — M. Vilčinskienė 
54336—796 — O. Bredienė 
95626—784 — P. širvinskis 
95636—789 — O. Raubienė 
53259 — A. Gudmanas
53264 — M. šepitaitė ,
53265 — K. šliauteris 
95611 — O. Drazdauskaitė
95613 — P. Višniauskas
95614 — M. šalcienė 
20194 — J. Pilkis 
20226 — Z. Astrauskas
20248 — J. Klikavičius
20249 — M. Teleikiene
20250 — A. Mikšis
20251 — B. Blauškienė 
20254 — M. Petraitiene
20256 — K. Petrenas
20257 — P. Atkačiunas
20261 — A. Samarakas
20262 — V. Mačiulaitis
20263 — J. Jenčius
20264 — K. Varanis
20265 — O. Varanienė
20266 — J. Valis 
20267
20268 — J. Paškienė
20270 — V. Strigavskis
20271 — J. Žaibai
20273 — V. Dudonienė
20274 — A. Valotkaitė

E. Krivičaitė

236 Vyrų Vilnoniai Siutai

Suits^ 3, g 5
Olselio išdirbystė

Išdjrbėjų atakas sumažinamas. Iš
pardavimas gatavų siutų dabar eina! 
$35 ir» $40 vertės siutai, bus parduo
dami musų olselyj, už mažiau negu 
pasiuvimas kainavo, $1^.95. Nauji 
pavasariniai styliai, dvieiliai ir vien- 
eiliai, dailus ir dryžuoti. Mieros tin
kamos visiems. Worsteds, serges, 
cassimeres, tweeds, ir tt. Kiekvienas 
materijolas vilnonis. Viskas bus par
duota nuo 9 ryto.

Ateikite tiesiai į musų didelį 
olselio krautuvę .

W.D. Smith & 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.

A

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
^.udėklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
. it

Taipgi daroma ant 
orderių.

•

3401 So. Halsted St., 
Chicago.

> , / s

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pns kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedeliom’jfi nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

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 

Rezu 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. 
—

1

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th SU 

Cicero, UI.

Office Phone Cicero 8228
Res. Phone Cicero 6272

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 Ave^ Chicago.

Garsinkitės Naujienose



NAUJIENOS,, Chicago, III.

Ekskursija PRANEŠIMAI. REIKIA!DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ZEME

Naujienų ekskursija Lietu
von lydės gerai patyręs palydo
vas A. Rypkeviča.

Chicagos ir jos apielinkės ke
leiviai išvažiuos iš Chicagos 
Gegužio 21 d., 10 vai. vakare.

MOTERŲ 5
REIKIA patyrusių operator-

KAS NUKRYžIAVOJO KRISTŲ?
Kas Jėzų Kristų nukryžiavo? Ką 

apie tai sako istorija?.
Tie dalykai mažai tėra lietuviams , ,

žinomi. Bet užtat bus progos apie t P^e spėka varomų mašinų, 
tai sužinoti Mokslo draugų paskai-'patyrusių prie matracu siuvimo, 
toje Velykų dienoj, bal. 20 d., 10:30 
vai. ryto, Raymond Chapel 
nėj (816 W. 31 St.)

Paskaitą skaitys Naujienų 
torius P. Grigaitis.

svetai-
redak-

Royal Bedding- Co.
3605 So. Halsted Str.

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

SUSTOKIT MOKĖJĘ RENDAS. O 
BUKIT BOSAI

Įmokėkit tik depositą, o rendoriai 
turiu visokių 

dalyse miesto,, 
perku .parduodu ir mainau, visokios

nupirks jums namą, 
bargenų ir visose

reika-

Pašal-
Todėl, kurie dar neišpildėte 

aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite į Nau
jienų ofisą, o mes pagelbėsime 
tai atlikti. Kurie turite kokius 
nors pasportus atsineškite, kad 
galėtumėm laiku gauti reikalin
gas vizas. Užsisakykite kam
barius ir anksto, nes dar galima 
pasirinkti geresnius ir susitai
kyti viename kambaryje su pa
žystamais. Kurie nesate Ame
rikos piliečiai paprašykite darb
davio paliudymo apie savo už
darbį, už 1921-1922-1923-1924 
metus ir balandžio 30 d. pribu
kite į Naujienų ofisą, arba į paš
to namą ant 5to augšto, ten mu
sų atstovas pagelbės 'išgauti 
Clearance nuo income taksų.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do-1 
kuinentus.

Lietuvių Moterų ir Vyrų 
pinis d-jos pripuolamas bal. 20 d. 
susirinkimas neįvyks dėl Velykų ir 
tampa atidėtas geg. 16 dienai.

—Valdyba.
Lietuvių švietimo Draugijos pra

kalbos Įvyks Velykų dienoje 7;30 
vai. vak., Ravmond Chapel svetai
nėje (816 W. 31 St.) 

įžanga 
jai. Visi

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

nemokama. Geri kalbėto- 
yra kviečiami atvykti.

—Komitetas.

— Didelius Velykų šo-Cicero.
kius rengia Lietuvių Raudonos Ro
žės Kliudąs ncd., bal. 2(1 d., Liet. 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. Pra
džia 7:30 v. v. Muzika John F. Po
cius. Kviečia visus Komitetas

Chic&gos moksleivių 2 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvysk šeš
tadieny, bal. 19, 7:30 vai. vak.,
Raymond Institute.

šis susirinkimas bus labai svar
bus, tat visi nariai privalo atsilan
kyti. Taipgi tą pačią dieną kai 3:30 
po pietų Lygos ir moksleiviu įvyks
ta ekskursija į Dailės Institutą.

—Komitetas.

ASMENĮI JIESKOJIMAI

Su visais reikalais kreipkitės 
j Naujienas, 1739 So. Halsted 
Street.

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

IEŠKAU T. Smilgos. Juoz. 
Rotos, A. Balilionio, A. Yzapa- 
vičiaus. Jie visi gyvena Chica- 
goje. Mano adresu:

Calle 1 Casa 77, Barrio “Yar- 
din” Casabo Montevideo Rep. o 
dėl Sud. America Uraguay 
Yonas Kazinauskas.

Pranešimai
PAJIEŠKAU brolio Apolinaro Raz- 

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

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

jie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisitašęs, lieda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepateuiysi kaip susidėsi užtektinai 
pinige, kad nusipirkus sau namel).

Naujienų Spuika
1739 S. Halsted St.

MIKE DANIS pajieškau Juozapo 
Malevičio; jis yra atvažiavęs iš 
Morkviet, III. į Chicago praeitą 
rudenį; aš esu dabar Chicagoj jau 
antra savaitė. Labai norėčiau su
eiti su juo. Mano antrašas.

Mike Danis
4612 S. Paulina St., Chicago

APSIVEDIMUI
L. U. N. KLU BO NARIAMS.

St. Charles, UI. — Norintys pri
gulėti ant toliaus, turite užsimokė
ti mokesčius nuo balandžio 1 d. 
1923 iki spalio 1 d. 
čiai bus priimami f 
lio. —L. U. N. K Ii ubo Valdyba

I., 1924. Mokes- 
iki 30 d. birže-

IEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės kad ir su vaiku. Be 
skirtumo tikėjimo, ųuo 25 iki 30 
metų. Aš esu vaikinas 30 metų ir 
norėčiau su pirmu laišku prisiųs
ti savo paveikslus. Duosiu atsaky
mą kiekvienai ir ant pareikalavi
mą grąžinsiu. M. \V. K., Post Office 
Box 91, Indiana Harbor, Ind.

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

ĮIEŠKO partnerių
Komitetas.

Brighton Park. Lietuvių “Meno” 
draugijos susirinkimas įvyks balan
džio 18 d., 7 vai. vak., McKinley Par
ko svetainėje.

Susirinkite visi laiku, nes turine 
svarbių reikalų Po susirinkimo bus 
veikalo “Ekspropriatoriai” repeticijos, 
Tą veikalą turėsime lošti bal. 27 d.

— Pirmininkas.

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

L. S’. J. Lygos lavivinimasis bus 
balandžio 18 dieną, 8 vai. vakare, 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. Juoz. 
Lengvinas skaitys lekciją temojo: 
“Muzika ir Jausmai”, 
sus atsilankyti.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Kviečiame vi 
Komitetas.

“Pabaigtuvių” generalinė repetici
ja įvyks penktadienį, bal. 18, Melda
žio salėj. Visi dainininkai ir lošėjai 
bukite lygiai 8 vai. vak. — Valdyba.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„ 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PUIKI proga, salesmen ir sales 
managerių dėl užbaigimo kontrak
tų su pirkėjais, gali padaryti $500 
iki $1000 į mėnesį. Turi įnešti 
$1000 iki $2000 tavomis. Klauskit 
Mr. Suniręs, Room 815

123 W. Madison St.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Už $700 grojiklis pianas, benčius, 

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

Atsišaukite
3324 Marshfield Avė. 

1 floor

Ati-

Garfield Parko vaikų draugijėlės 
repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
po pietų, 3956 Fifth avė., ant 3 lu
bų. Malonėkite visi vaikai susirink
ti priklausantieji prie čios drau
gijėlės ir pavadinkite savo kitus 
draugus. Taipgi malonėkite ir mo
tinos ar tėvai susirinkti sekančią 
subatą. Bus tariamąsi kaslink vai
kų lavinimo skaityti ir rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

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. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar-

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

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

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

Nut. rašt. S. Kunevičia.

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir g t rantuojamas už $4. Automobilių 
treku patarnavimas Chicagoj ir apie- 
tokBj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
ttltusia ir geriausia stogų dengimo 
>jdga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

So. Chicago. —. Dr-tės šv. Izido
riaus Artojaus susirinkimas įvyks 
nedėlioj, bal. 20 d., 2 vai. po piet, 
Daniuno svet.. 8756 Houston Avė. 
Nariai prašomi būtinai į susirin
kimą atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reiaklų aptarti.

Pirm. Pranu Svereckia*

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

Antanas Shnaska 
1833 S. Halsted St.

Teli Roosevelt 3032

ir

REIKIA Real Estate salesmanų ) 
musų Oak Forest Hills Subdivision 
Puikiausi lotai South Cook County. 
Tie dideli 60x240 pėdų lotai yra taip 
gražus, kad kiekvienas pirks kaip tik 
pamatys tuos lotus. Mes mokame 
didžiausį kom*lšiną. žemė randasi 
tarpe 159 ir 168 gatvių, 50 ir Lcng 
Avė.

ALEXANDER G. STAVROU & 
COMPANY

11 S. La Šalie St., 
Randolph 2054

PARSIDUODA delikatesen ir 
grosernės krautuvė sena, cash 
biznis. Geri rakandai, parduo
siu pigiai, nes apleidžiu Chicagą.

919 W. 63rd St.

EXTRA BARGENAS, bučernė ir 
grosernė pardavimui. Biznis išdirb
tas tarpe visokių tautų. Turiu par
duoti greitai, priežastis ilgos 
Kreipkitės į

Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted St.

' No. 98

ligos.

REIKIA patyrusių langų plo
vėjų. Apsišaukite tuojaus, 

62 W. Washington St.
Room 21

REIKALINGA keli geri pardavė
jai (salesmonai) į Real Estate biz
nį. Namų ir pirkėjų nereikia jieš- 
koti. Turim daug pirkėjų, tik reik 
darbininkų dirbti ant jų. Duoda
mos geriausios sąlygos.

National Realty Co.
T. J. Kučinskas vedėjas 

808 W. 33rd PI.
Tel. Boulevard 2337

REIKALINGAS gerai žinantis sa
vą darbą electrician; unijos atlygi
nimas. Pasimatyti galima 
ir 7 vai. vakare.

Kreipkite?
2221 W. 211h PI.

Tel. Canal 2501

tarp 6

REIKIA prie medžio darbo dar
bininkų, tik patyrusių prie com- 
mercial ir motorinių basų. Nuolat 
darbas ir gera mokestis.

Kastory Motor Co.
La Grange, III.

REIKIA nevedusių vyrų prie 
darbo į pirtį.

Nuolat darbas.
Douglas Bath

3516 W. Rppsųyelt Rd.
JJ!»,.'."..l "JLL "J" .ĮJĮ.į' 1 1

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA

HUDSON Sėdau 1920 metų. 
Atsišaukite:

4456 So. Honore St. , 
Lafayette 4427

PARDAVIMUI Automobiliai 2 
Hudson 1923 modelio ir 1 Marmon, 
1922 modelio. Visi geri, 
grosernės fikčerius ir daug 
Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3300 So. Union Avė. 

po 5 vai. vak.

Parduodu
stako.

PARDAVIMUI 6 cilinderių 
Nash touring karas, labai gera
me padėjime, pigiai.

Atsišaukite.
2343 So. Homan Avė.

RAKANDAI
DIDŽIAUSIS RAKANDŲ 

BARGENAS
Turi būt parduota tuojau vėliausio 

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

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avc.

Gera

PARDAVIMUI rakandai ir pianas, 
labai pigiai, iš priežasties išvažiavimo 
iš Chicagos. Skurinis parloro setas, 
2 bresinės lovos ir pianas.

A. STITLER, 
5211 Indiana Avė.

Drexel 5803 »
II Apt.

PARSIDUODA FRONTINIS 
setas. ♦

Geras kai naujas.
4218 So. Rockwell St.

1-st floor.

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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

dešrų dirbtuvė. Lietuviškas biz
nis. Parduosiu už teisingą pa- 
siųlymą

2137 W. 21 Stn

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Gera vieta. Biznis 
cash. Parsiduoda sykiu su na
mu. Priežastis pardavimo einu 
į kitą biznį.

6059 So. Kildare Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Kas norite su mažai pinigų dary

ti gerą biznį geroje vietoje?
Tuoj atsišaukite

. V. M. Stulpinas 
3311 So. Halsted St.

Phone Yards 6062

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ci
garų, cigeretų, kendžių, Icc 
Creamo ir šiaip visokių smulkme
nų krautuvė. Biznis gerai daromas, 
4 .ruimai gyvenimui. Benda pigi. 
Kas norit pelningo biznio, kreip
kitės greitai.

3709 So. Halsted St. w i
GROSERNĖ, Įiekarnė ir 2 flatų 

medinis namas su cemento beis- 
mentu pardavhųųi; 8 ruimai ant 2 
aukšto, 3 ruimai užpakalėj storo. 
Kaina $6500.

Kreipkitės m vi454 W. -J3rd St.
.... —^4------------------------------------

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė 

labai pigiai,' arba'' mainysiu ant lo
to ar automobillf/; turi būt parduo
tas ar išmainvtilš į dvi dieni.

3806 ’S. (Walihce St.
Tel. Yards ^296 '

PARDAVIMUI American 
Lunchruimis, ~visas arba pusė, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite
3548 ty. 63 Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė su 4 
pasaž. touring karu geroj vie
toj. Parduosiu pigiai.

2109 So. Halsted Str:

PARDAVIMUI grosefnė su 
namu, 4 gražus gyvenimui kam
bariai, vana, elektra ir gasas, 
randasi netoli Halsted ir 18 St. 
Priežastis pardavimo liga. Šau
kite telefonu Canal 3731

NAMAI-ZEME
Didelis namy išpardavimas
3
6
2
9
3
6
2
5
6
3
3
4
6
12 gyven. garu šild.
9
6
6
6
3

$11.000 
$12,000 
$12.500 
$14.000 
$15.000 
$15.800 
$16.500 
$20.000 
$23.500 
$25.000 
$25.000 
$25.000 
$36.000 
$36.000 
$38000

:.•« $40.000
$45.000 
$50.000 
$50.000 
$54000 

$55.000 
$56.000 
$62.000 
$65.000 
$67.500 
$75.000 
$70.000 
$77.500 
$87.500

gyven. krautuvė, garage už 
gyven. muro, kampas ......
gyvenimai, modern.............
gyvenimai, ir garage .......
gyvenimai, modern. t..........
gyven. vanos, elektra ......
gyvenimai, riyodėm.............
gyven. ir krautuvė ..............
gyven., modern....................
gyven. 4 garages ..............
gyven. 3 garages ..............
gyvenimai, modern.............
gyventai, modern. kampas

gyven. modern .........
gyven. 6 garages .....
gyven. Sun Parlors .... 
gyv. Sun Parlor 5 garages 
gyven. garages ■— puikus 
gyv. Sun Pąrlr. 2 garages 
gyven. 3 garages .............

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

gyven. Sun Parlr. kampas 
gyvenimų, kampas ..........
gyven. kampas .................
gyven. kampas ..................
gyven. kamp. 6 garages .... $95.000 
gyven .Sun Parį kampas 
gyv. Sun z Parį, kampas 
gyven. kampas .............
gyven. kampas ..............

6

12
15
12
15
18
16
19
24
30
21 gyven Sun Parį, kampas
27 gyv. Sun Parį, kampas
37 gyv. S. P. Coutr Bldg.....
57 gyv. S. P. Court, kampas

Daug kitij įvairių namų turi par
davimui

’ J. J. Hertmanavičius
3133 Emerald Avė.

ATLIEKA NOTARIALIŠKUS DAR
BUS, APDRAUDIMAS VISOSE 

ŠAKOSE*

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

rūšies biznius, virš minėtais 
lais kreipkitės, p gausit teisingą pa- 
tarnavmą ir busit užganėdinti.

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

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

ISIMAINO bizniavas namas 
niu, namas randasi Brighton

MARŲUITTE PARK

$200 pastatys jumis
Ant kelio finansinės ne- 

prigulmybės. čia yra pro
ga visam gyvenimui įsigyti 
Marųuitte Terrace.

Penktadienis, Bal. 18, 1924

NAMAI-ŽEME
MAROUETTE MANOR 

Moderniški namai pardavimui 
6239 So. Sacraniento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Te). Yards 6894

bunga-

su biz- 
Parkc, 

savininkas parduos pigiai arba mai
nys ant privačio namo nepaisant 
apielinkės.

IŠSIMAINO 6 flatų muro1 namas 
South Side, po 4 kambaius, namo pa
rankumai vėliausios mados, parduosiu 
už $28.000, priimsiu mažesnį 
kaipo pirmą jmokėjimą.

PARSIDUODA kampinis 
Brighton Parke prie teatro,

namą

lotas 
__ w .35 pe- 
dos” pločio, 125 ilgio, loto kaina tik
tai $1,250.

Atsišaukit pas

TRANKG.LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

S. KASPER,
2438 W. 45 PI.

PARDAVIMUI Firmą 120 akrų 
žemės su budinkais, gyvuliais ir vi
sais ūkiškais įrankiais, arba mainy
siu mieste ant namo. Del platesnių 
informacijų kreipkitės pas savi
ninką. J. Krikščiūną.1!, 3759 South 
Parnell Avė. Tel. Boulevard 5045.
I ___________ ’  _______________________________

SUN PARLORS 8 kambarių 
mūrinė rezidencija, karštu van
deniu Šildoma, ugnavietė, bufe
tas, stikliniai, miegojimui por- 
čiai, aržuolo''ti’imingas, 1 karo 
garadžius; kaina $8700, pinigais 
$3500.

Sheehan Vitous and Co. 
1654 W. 63 Str.

Tel. Prospect 1910.

BARGENAS
3 augštų mūrinis namas, prie 

jiznio gatvės ’/j bloko nuo 
transportacijos kampo, krautu
vė ir 2-6 kambarių flatai. Mo
derniškas, pečiumi šildomas, 2 
karų garadžius. Mėnesinių ren- 
dų $176.50, kaina $14000, cash 
$6000.

Sheehan Vitous and Co. 
1654 W. 63 Str.

Tel. Prospect 1910.

AR TAI ne proga yra kad už 
12750 dolerių parsiduoda prie Vienuo
lyno naujas dviejų aukštų po 6 kamb. 
muro namas su visais modersiškais 
įrengimais, garadžius ir vištininkas 
ant kampo 30 pėdų loto. Turi būt par
duotas į 3 dienas. Klauskit John Stan-- 
kowicz. 901 W. 33 St. Tel. Yards 
4669.

■u ,

PARDAVIMUI 2 lotai, 57x- 
125, N. W. kampas Fairfield 
Avė. ir 70 St. Labai graži vieta 
dėl flatų ar rezidencijų. Phone 
Wentworth 3279, arba 6760 
Lafayette Avė.

2 FLATAI medinią namas ir gara
džius 2 mašinom. Rendos į mėnesį 
$83.00./ Kaina $800. Mainysiu ant 
bučernės, grosernės, automvbiliaus 
loto. šitas bargenas ilgai nebus, 
užtai pasiskubinkit, šauk Boulevard 
9265, J. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė.

$800 CASH $30 į mėneį nupirksit 
6 kambarių namą, bames, vištininką, 
ir Vt akerių žemės. Gera vieta dėl 
paukščių auginimo ir daržovių. Grei
tai ' auganti apielink, 158 St. ir 
Wood St. Kaina tik $3800. Kreip
kitės G. Žakas. 3339 S. Emerald Avė. 
Tel. Boulevard 8032

SAVININKAS atiduoda 2 flatų me
dinį 6-6 kambararių namą, gyvena1 4 
šeimynos, lotas 80x125, yra. visi įren
gimai i apmokėti, kaina $7,200. pini
kais $3,000. Pamatykit šį bargeną 

EUGENE WESTERBERG 
5120 Lavvrence Avė.

Tel Paliside 0629

3150 So. Emerald Avė. 7 kambarių 
mūrinis namas ir garadžius 2 maši
nom išrendavotas, 3 metams $55 j 
mėnesį. Kaina $5500, cash $1.50b, 
arba mainysiu ant biznio, nėra skir
tuko kokioj vietoj. Parduodu 7 sė
dynių autombiliu, geras kaip naujas 
už $600. G. Zaksas, 3839 Si Emerald 

Avė* Tel. Boulevard 0265*

Mes greitai atidarysime 
naują subd i viziją prie 71 ir 
California Avė., priešais 
puikaus Marųuitte Parko.

Nerišlioj, Balandžio 20
Gatvekariai ateis tiesiai j 

musų prapertę prie 71 gat
vės.

Rezidencijų lotai taip pi
giai kaip $590.

Biznio lotai prie gatvėka- 
rių linijos ir toje sekcijoje, 
taip pigiai kaip $1090.

Atsiųskite iškirpę žemiau 
kuponų pas E. E. Mulhern, 
Room 1501 — -
Salle St. ir mes nuteisime 
jums $5 už perkamus jūsų 
lotus.

10 So. La

Siųskite kuponų šiandien, 
nes tas pasiūlymas nebus 
duotas daugiau po šios sa
vaitės.

Be jokios atsakomybes iš 
mano pusės, malonėkite 
prisiųsti man literatūrų 
it tolimesnes informacijas 
dėl jūsų rezidencijų ir 
biznio lotų prie Marųuette 
Terraęe.

Lake Towns Improvement 
Co.,

Room 1501
10 So. La Šalie St 

Chicago, III.

PARSIDUODA mūrinis namas 3 
pagyvenimų po (i kambarius, va
nos ir elektra, skiepas ccinentuo- 
tas, prekė tik $8000.

(i PAGYVENIMŲ po 6 kambarius, 
vanos, elektra, garu šildoma, na
mas ant trijų lotų, randas prie 
pat Washington parko, rendos ne
ša $5460 į metus.

2 PAGYVENIMU prie vienuoly
no, 2x6 kambarius, garu šildomas, 
garadžius dėl dviejų mašinų, 
kė tiktai $14500.

Atsišaukit pas
A. VISBARAS

3235 So. Halsted St.
Tel. Yards 3609

pre-

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 flatų muro na
mas, 5 ir 6 kambariai su cemen
tuotu besmentu. Elektra, maudy
nės ir kiti naujausios ./nados pa
rankamai.

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

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

Atsišaukite
P. JANKUS,

2037 Canalport Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių. 
namas, vienas lotas šaly. Gera 
vieta, netoli bulvaro.

Atsišaukite
6024 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI 30 pėdų lotas, 
pigiai, prie So. Kildare Avė. ir 
49 St.

Atsišaukite prie
2343 S. Homan Avė*

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

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

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

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

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

Phone Boulevard 0212

BARGENAI!
2 aukštų muro namas 6-7 kamba

rių kartŠtu vandeniu apšildomas, 2 
karų garadius. rendos po $70 flatas 
ir $16 grdžius, kaina $13,300, $4,000 
nupirks

2 aukštų namas 5-6 kamb. 2 forni- 
so boileriai, rendos $50 už flatą. Sa
vininkas parduos arba mainys ant 
mažo biznio arba loto.

Matykite mane subatoj nuo 2 iki 4 
po pietį}

3320 W. 63rd St. arba 
Telefonuokite Prospect 9288

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich. pęs,.,turime kas ko dori už 
prieinamas kainas taipgi inš^uri- 
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. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stewart 7101 niba 5126

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

I

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų mūrinis ir medinis, 6—6 kam
barių, pečiumi šildomas, elektra, 
didelis attic, dideli šviesus kamba
riai, gražus jardas; kaina $9000.

Atsišaukit
6038 So. Honere St.

KAS NORI mainyt ant gero biz
niavo namo į saliuną. Saliunas tu
ri būt Ciceroj arba Melrose Park.

Praneškit greitai.
National Realty Co., 

808 W. 33th P).
Tel. Boulevard 2337

NAUJAS namas. 4 flatai po 5 
kambarius. Visi įrengimai moder
niški. Ąžuoliniai trimingai; rendos 
į mėnesį $300. Kaina $29,000. Pasi- 
naudokit proga.

2435 W. 65th St.
1 lubos frontas

PARDAVIMUI 2 aukštų, 7 ir 6 
kamabrių mūrinis namas. Garu 
šildomas. Maudynės elektra, gasas, 
landrė beismente. Rendos į mėnesį 
$76; kaina tik $8500, cash $4000, 
likusius išmokėjimais. Vieta 3128 
So. Wallace St. Kreipkitės prie sa
vininko, 1134 Independence Blvd.

Tel. Van Buren 4451

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, ChicMfo, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Managėr


