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Hamon davęs republi 
konams $400,000

Baisus japoniečio kerštas
Kaip išvykęs Sibiran aukso ieš

koti jis plėšė ir žudė rusus, 
keršydamas už rusų išžudy
tus japoniečius.

Ragina prezidentą šaukti 
taikos konferenciją

Žemė prarijoBavarijos seimo rinkimy 
pasekmės

Fordas rėmęs Rusų kontr 
revoliucininkus

Šiandie kandidaty rin
kimai (“praimęriai”) 
Šiandie, balandžio 8, įvyk

sta “primanęs”, tai yrą no- 
minavimas įvairių politinių 
partijų kandidatų į krašto 
valstijos, kauntės ir miesto 
valdžios vietas. Balsuotojas, 
nuėjęs į savo precinkto bal

suojamąją vietą, turi reika- 
’auti tik tos partijos bal
suojamojo lakšto (balioto), 
už kurios statomus kandi
datus jis noęi balsuoti. Pa
vyzdžiui, tie, kurie pritaria 
socialistams, turi reikalauti, 
kad jiems duotų socialistų 
partijos baliotą.

Balsuojamosios vietos bus 
atdaros niio 6 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų. .<

18-kos tariamų kontrrevoliuci
ninkų byla Kijeve.

Ludendorffo šalininkai naciona
listai su komunistais laimėjo 
daugiau vietų.

GRANADA, Ispanija, bal. 7. 
—'Netoli Granados dedas nuo
stabus dalykas. Monachil kai
mo apielinkėj ėmė žemė judė
ti ir slinkti, nešdama su savim 
visą kas žemės paviršiuj ran
das, arba tiesiai prarydama, 
Dviejų ūkių triobesiai ir kele
tas alyvų sodų visai pranyko, 
o viena Irioba buvo nunešta 
200 metrų. Plotas tos slenkan
čios judančios žemės siekia 
apie 1500 metrų ilgio ir 500 
metrų pločio. Žemė slenka pa
lengva ir nežymiai. Mokyčiau- 
šieji Ispanijos geologai laužo 
sau galvas ir nežino, kaip tą 
apsireiškimą išaiškinti.

TOKIO, Japonija, bal. 7. — 
Vietos teisme tapo inkriminuoti 
trisdešimt šeši asmenys, kurie, 
kaip pasirodo, yra papildę tokių 
baisių darbų, apie kokius gali
ma rasti skaitant nebent apra
šymus apie senesniųjų laikų jū
rių plėšikus.

Oficialis teismd pranešimas
apie tą istoriją yra šitoks:

1922 metais vienas japoftie- 
tis, vardu Rikiširo Ezuras, ir 
kitu du jo sėbru išgirdo, kad 
apie Ochotską, Sibire, esą at
rasta auksas. Jiems pavyko iš
kaulyti iš dviejų Tokios miesto 
kapitalistų 50 tūkstančiu jenų)

Reikalauja sušaukti fašistai tiiuiufuoja
vį Takimaru, pasisamdė šešias
dešimt darbininkų, slapta pasi
ėmė laivan trisdešimt du šautu
vu, šešiasdešimt japoniškų kar
dų, aštuoniolika ječių ir 2000 
patronų.

WASHINGTON, D. C., bal. 7.1 Ezuias pasistatė save virši- 
—Senatorius Pepper (rep. Pa.) įninku. Jis pasiskelbė, kad ke- 
jnešė šiandie senatan bendrą re- liaująs ieškoti aukso ir rugsėjo 
zoliuciją, raginančią, kad prezi- 17 dieną iškeliavo. Pasiekę Sibi- 
dentas sušauktų pasaulio taikos rą jie plaukė Amūro upe augš- 
konferenciją, » panašią tom tyn į Nikolajevską, kur prieš 
dviem taikos konferencijom, ku-|aštuonis mėnesius buvo išsker- 
rios praeity buvo įvykusios Ha
goj.

Ta konferencija, rezoliucijos 
siūlymu, turėtų svarstyti šiuos 
tris vyriausius klausimus: 1) 
visuotinas ginklavimos sumaži
nimas; 2) budai tarptautinių 
teisių vykdymui išlaikyti; 
planai įsteigti ir sustiprinti 
šaulio teismą einant Hagos 
kos tribunalo pavyzdžiu.

Kovoj su Ku-Klux Klanu du 
žmonės užmušti

Iš aliejaus skandalo 
tardymą

Republikonų partijos komiteto 
narys 1920 metais prezidento 
rinkimų kampanijai davęs 
400 tūkstančių dolerių.

WASHINGTON, D. C., bal. 7. 
— Senato komisija aliejaus 
skandalui tardyti šiandie at- 
kllausinėjo keturis liudininkus. 
Kvosta jie, ką jie žino apie pini
gus, kurie buvo kaikuiių alie
jaus magnatų duoti republiko
nų partijos politinei kampanijai 
1920 metais, kada kandidatu į 
prezidentus buvo nominuotas 
Hardingas.

Liudininkas J. B. French iš 
Oklahoma City, papasakojo, 
kad republikonų partijos komi
teto narys Jake Hamon sakęsis 
jam, kad jis, Hamon, prezidento 
rinkimams 1920 metais išleidęs 
400,000 dolerių ir davęs 25,000 
do’erių republikonų konvencijos 
Chicagoj išlaidoms padengti. 
Tie 400 tūkstančių dol., pasak 
liudininko, buvę išsiuntinėti — 
išdalinti įvairiems precinktams. Į

Liudininkas French buvo Ra
mono biznio kompanas nuo 1917 
metų iki Hamono mirties.

Antras liudininkas, buvęs de
mokratų partijos nacionalio ko
miteto narys Wilbur W. Marsh 
pasakė, kad jis iš atminties ne
žinąs, kiek Doheny davęs pini
gų demokratų partijai, ir kad 
dėl to reikėtų pasižiūrėti komi
teto knygose.

Balandžio 13
pasirodys

NEDĖLIOS
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Atskiro numerio kaina 
bus 7c.
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Metinė prenumerata
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis

t

kartu Naujienų nedėldie- 
nio numeris.

o

BRIUSELIS, Belgija, 
— Karalius Albertas 
gripu.

Kitu du liudininkų pasisakė, 
kad jie nieko bendra neturėję 
su partijų politine kampanija ir 
neturį žinių, kiek kas jas finan
savęs.

MASKVA, bal. 7. — Kijeve 
tardoma byla aštuoniolikos 
žmonių, kaltinamų dėl kontr
revoliucinės darbuotės. Bylon 
įveliamas ir Amerikos automo
bilių milijonierius Henry For
das. Prokuratūra būtent tvirti
na, kad prieš keletą metų For
das gausiai rėmęs pinigais rusų 
kon tr-re voli ucin i n kų organ iza- 
ciją Paryžiuje, kuri tais fondais 
galėjus plėtoti kontr-revoliuci- 
nį darbą sovietų Rusijoj. Tie aš
tuoniolika asmenų, kurių byla 
dabar tardoma, kaltinami, kad 
jie turėję artimų ryšių šu ta 
kontr-revoliucine organizacija.

BERLINAS, bal. 7. — Bava
rijoj įvykusiuose vakar rinki
muose į landtagą (krašto sei
mą) paduotas balsų skaičius už 
kraštutinių jų nacionalistų ir
komunistų kandidatus žymiai 
pakilo, kuomet nuosaikiųjų ir 
sociailistų partijų sumažėjo. 
Kampanijoj gyvai dalyvavo ge
nerolas Ludendorffas, laikyda
mas prakalbas toj pačioj smuk
lėj, iš kurios praeitą rudenį jis 
su Hitleriu buvo pradėję 
vykusį jiems sukilimą, 
muose dalyvavo apie 80 
visų balsuotojų.

nepa- 
Rinki- 
nuoš.

kos konferencija
Senatan įnešta tuo reikalu ben- 
a dra rezoliucija.

Įvykusiais ‘rinkimais į parla
mentą jiė pasiėmė absoliučią 
didžiumą vietų. ■ t

Nepamokėti Kiny karei 
viai kelia maištą

Iš Meksikos misterijų

Du amerikiečiu pirkliu už 
mušti Albanijoj

3) 
pa- 
tai-

Muštynės su Ku Kluxais
Du žmonės užmušti, daugiau 

kaip dvidešimt sužeistų, tarp 
jų keturios moterys.

LILLY, Pa., bal. 7. — Praei
to šeštadienio naktį čia vyko di
delės muštynės miestelėnų su 
Ku-Klux-klaniečiais, kuriose du 
žmonės liko užmušti ir apie dvi
dešimt ar daugiau sužeistų. ,

Mat tą naktį į kalvą, netoli 
miestlio, buvo suvažiavę apie 
600 ku-klux-kllaniečių savo klai
kiam mitingui laikyti. Po mitin
go visa ta baidyklių govėda nu
sileido nuo kalvos miestelin ir 
demonstruodama gatvėmis slin
ko gelžkelio stotin, iš kurios jie 
traukiniu turėjo keliauti į 
Johnstowną. Kai jie taip žygia
vo suslrykiavę eilėmis, susirin
kę miestelėnai gavo gaisrininkų 
žarną ir paleido į ku-kluxus 
srautus vandens. Ku-kluxai 
puolė miestelėnus ir įvyko muš
tynės ir šaudymas. Du miestelė
nai buvo užmušti, ir keletas 
sunkiai sužeisti; tarp sužeistų
jų yra keturios moterys. Savo 
sužeistuosius, kurių buvo irgi 

oliolika, ku-klux-klaniečiai iš
sigabeno į Johnstowną.

sta 800 japoniečių.
I Ezurui staiga atėjo galvon 
mintis atsikeršyti už savo tau
tiečius. Jis metė ieškojęs aukso 
ir leidosi upe žemyn. Spalio 19 
dieną jis suėmė rusų nedidelį 
prekių laivą Anną ir paėmei 

| nelaisvėn keturis rusus. Spalių 
21 dieną jis vėl užklupo rusų 
škunerį Walker, su dvidešimt 
žmonių įgulos. Tris rusus nuko
vė, o kitus paėmė nelaisvėn. Vi
są laivo krovinį, vertės apie 70 
tūkstančių jenų .(35 tūkstan
čius dolerių), pasiėmė, o škune
rį paskandino. Keturioms die
noms praslinkus jis išvedė lau
kan nelaisvius, kurits turėjo 
grandiniais sukaustęs, sušaudė 
juos ir kardais sukapojo.

Lapkričio 6 d. jis atplaukė 
Japonų portan, kame suplėštą 
grobinį išpdrdavęs, 60 tukstan-Į 
čių jenų (30 tūkstančių 
rių) išdalino savo įgulos 
nėms.

Papildytos baisenybės 
buvo taip paveikusios į
dalyviu, kad praeitą gruodžio 
mėnesį jie ėmė ir prisipažino.

dole- 
žmo-

betgi 
du jų

Dawerso ekpertai dėl 
raporto susitaikė

Raportas busiąs pasirašytas ry
toj ir atiduotas reparacijų 
komisijai viešai paskelbti.

Įstatymas prieš monopo 
lizavimą oro

WASHINGTON, D. C., bal. 7. 
— Senatas šiandie priėmė bi- 
lių, kuriuo draudžiama monopo
lizuoti susižinojimą pagalba ra- 
dio. Įstatymas pabrėžia, kad 
“oras yra nenusavinamoji žmo
nių nuosavybė”.

BELGŲ KARALIUS 
SIRGĘS.

SU-

bal. 7. 
susirgo

I PARYŽIUS, bal. 7. — Asso
ciated Press gautomis žinio
mis, Daweso vadovaujamos ek
spertų komisijos raportas bu
siąs pasirašytas ateinantį tre
čiadienį, 10 vai. ryto. Taip buvę 
šiandie nuspręsta.

Po pasirašymo raportas tuo
jau busiąs atiduotas reparacijų 
komisijai, kuri jį paskelbs vie
šai.

Visa šeimyna žuvo 
liepsnose

HILLSBORO, III., balandžio 
7. — Torney Hill, norėdamas 
įkurti krosnį, apsirikęs vietoj 
kerosinu ėmė laistyti dar neuž
gesusias anglis benzinu. Benzi
nas ekspliodavo ir bematant vis? 
kas buvo liepsnoj. Ugny žuvo 
patsai Hill, jo žmona ir trejetas 
vaikų.

ROMA, Italija,'bal. 7. — Rin
kimais į parlamentą, kurie va
kar įvyko Italijoj, kaip jau iš- 
anksto buvo žinoma, didelę di
džiumą vietų pasiėmė fašistai. 
Galutinų balsavimo rezultatų 
dar nėra, bet. iš to, kas jau žino
ma, iš 533 vietų parlamente fa
šistai turės 356 vietas. Penkioli
ka iš šešiasdešimt šešių provin
cijų davė fašistams 330,140 bal
sų, kuomet visos kitos partijos 
daiktan paėmus gavo tik 98,941 
balsą.

Socialistai buvo stipriausi 
šiaurėj — Genujos . ir Milano 
apygardose, o liberalai — Ar- 
buzzi’j ir pietuose. Bet ir Mila
ne fašistai laimėjo daug-iau, nei 
visos kitos partijos.

Rinkimai neapsiėjo be trukš- 
mo ir muštynių. Fašistai šian ir 
ten daužė priešingųjų partijų 
žmones, ypatingai socialistus, ir 
Vartojo šiaip į vairių smurto 
priemonių.

PEKINAS, bal. 7. — Algos 
negavę kinų kareiviai padarė 
puolimą Fančeng miesto, Hu- 
peh provincijoj. Jie nukovė dau
giau kaip septyniasdešimt žmo
nių ir išplėšę sankrovą išsigabe
no prekių vertės apie 200 tūk
stančių dolerių. Devyniasde
šimt maištininkų buvo 
suimta, o kiti bėga į 
provinciją.
Prašo pagalbos, kurios 

negal duoti.
Grupė Mangolijos kunigaikš

čių, su Če-ling Paerlo priešaky, 
kreipėsi j Pekino valdžią prašy
dami, kad iš Mangolijos butų iš
gauti tie kiniečiai, kur koope
ruoja su okupacine rusų bolše
vikų kariuomene. Tik Pekino 
valdžia neturi pakankamai j ė- t
gų, kad galėtų daryti kokių 
nors žygių Mongolijoj.

Sanchez nelaisvėn paimtas — 
Sanchez geležinkelių tiltus 
sprogdina.

tuojau
Honano

Pekinas

NEW ORLEANS, La., bal. 7. 
—>Esąs čia Meksikos maištinin
kų agentas Hegeswich gavęs ži
nią, kad maištininkų generolo 
Guadelupe Sanchezo būrys iš
sprogdinęs Inter-Ocean geležin
kelio tiltą ties San Francisco ir 
einąs į Soledad ardyti. National 
gelžkelio tiltą.

[Telegrama iš Meksikos Mie
sto kovo 28 dieną buvo prane
šus, kad maištininkų generolas 
Guadelupe Sanchez esąs federa- 
Lės kariuomenės sumuštas ir ne
laisvėn su visu savo štabti paim
tas...] , •

TIRANA, Albanija, bal. 7.— 
Praeito sekmadienio rytą Alba
nijoj, kely iš Tiranos į Skutari, 
plėšikai nukovė keliavusiu du 
pirkliu amerikiečiu, * Robertą 
Lewis Colemana iš San Francis* 
co ir Geo. B. DeLongą iš New 
Yorko. Albanijos valdžia daro 
atitinkamų žingsnių žmogžu- 
doms sugauti.

—RUOŠKITĖS DIENOS ŠVIE- 
SAI TAUPYTI.

Balandžio 26 teks vėl prašyt 
gaidžio giedot viena valanda 
anksčiau.

ĮDOMUS BUDAS KELIAUTI.

NEW YORKAS — DIDŽIAU
SIAS PEREINAMASAI 

CENTRAS.

Anglijos parlamentas at
metė darbiečių įsta

tymo projektų
Darbininkų valdžia betgi neža

da dėl to rezignuoti.

LONDONAS, bal. 7. — Įsta
tymo projektas, kuriuo einant 
namų savininkams uždrausta 
nedarbo metu nuomos neišsi
mokančius nuomuotojus mesti 
laukan iš buto, atstovų rūmų 
šiandien 221 balsu prieš 212 ta
po atmestas.

Tuo atmetimu darbininkų 
valdžia liko nuveikta. Del to 
vienok valdžia nežada rezignuo
ti. Ministeris pirmininkas 
MacDonaldas rytoj [šiandie] 
duos savo pareiškimą.

GENERALIU PROKURORU 
PASKIRTAS HARLAN 

F. STONE.

bal.WASHINGTON. D. C., 
7. — Nauju generaliu prokuro
ru prezidentas Coolidge pasky
rė Harlaną F. Stone, iš New- 
Yprko. Senato teisių komisija 
pagyrimą patvirtino.

, ,, ........... . ................ .....Į ..m ■

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 7, užsienio pini- 

(jų np mažiaus kaip už $25,000 dole
rių banku buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

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

... $4.34

.. $5.01
$16.67 

..$4.48 
.J $5.78

$10.00
$13.80 

. $37.35 

... $2.54

Arba kaip vienas buklus žmo
gus suvažinėjo 2000 mylių 
automobiliu be inžino.

bal.
taip

LOS ANGELES, Calif., 
7.— Pabandykit kas kitas 
padaryti, kaip kad padarė Alex 
Packardas: — iš Fort Scotto, 
Kansaso, atvažiuoti į Los An
geles, Kaliforniją, automobi
liu be inžino.

Istorija tokia. Alex Packar
das įsigeidė būtinai keliauti 
Kalifornijon. Bet tam reikia 
pinigų, o jis jų nedaug teturė
jo. Gavo jis beveik dykai “fli
verį,” dar 1907 metų modelio, 
ir be inžino. Tai nieko. Jis nu
sipirko tvirtą virvę ir savo 
“automobilį” išvilko iš Fort 
Scotto gerokai užmiesti n. Po 
valandėlės tuo pačiu keliu iš 
miesto važiuoja automobiliu 
žmogus. Pamatęs, kad Packar- 
dui “sugedus” mašina, gailes
tingas automobilistas pasisiūlo 
padėti, ir velka jo “fliverį” iki 
artimiausio garažo.

Pradžia padaryta. Packardas 
stumia savo fliverį toliau ir, 
gailą pastūmėjęs laukia. Pasive
ja kitas automobilistas — ir 
vėl traukia jį iki kito garažo. 
Tuo būdu automobilistų pave
žamas jis galų gale ir atkelia
vo į Los Angeles — du tūks
tančiu mylių automobiliu be 
inžino.

WASHINGTON, D. C., bal. 7. 
— Laivų thrybos statistikos 
biuro žiniomis, iš daugiau kaip 
pusantro milijono žmonių Va
žiavusių Amerikon arba išva
žiavusių iš Amerikos 1923 me
tais, pusė jų keliavo per New- 
Yorko uostą. 90 nuošimčių viso 
susisiekimo jūrėmis ėjo ketu
riais didžiausiais uostais: New 
Yorko, Seattle’o, Bostono ir 
San Francisco.

Artinas “dienos šviesos tau
pymas prasidės sekmadienį, ba
landžio 27, 2 vai. ryto, ir tęsis 
visą vasarą iki paskutinio rug
sėjo menesio sekmadienio, 

j šeštadienį, balandžio 26, ei
nant vakare gulti, reikės laikro
džio lodyklas pastumti visą, va
landą priekin, pav. iš 11 vai. vąš
karo padaryti 12-tą.

MIRĖ SENIAUSIAS INDI- 
JONAS.

J. V. IMPORTAS IR EKS
PORTAS 1923 METAIS.

WASHINGTON, D. C., bal. 7. 
— Prekybos departamento pa
skeltais skaitmenimis, Jungti
nių Valstijų eksportas 1923 me
tais siekė $4,208,000.000, o im
portas — $3,819,000,000. Ba
lansas krašto naudai — $389,- 
000,000.

SVAIGALŲ KONTRABAN
DOS GAUDYMAS.

NEW YORK, bal. 7. — Nau- 
jasai muitinės “prohibicijos lai
vynas” operuojąs Long Islando 
pakraščiu per pastarąsias dvi 
dienas suėmė penkis kontraban
dos laivelius su 1400 dėžių įvai
rių svaiginamųjų gėrymų. Kon
trabandininkų suimta šešiolika.

FARMINGTON, N. Mex., bal. 
7. — Navajo indi jonų rezervaci
joj pasimirė seniausias indijo- 
nas, žinomas vardu “Navajo 
Pete”. Jis'buvo sulaukęs 116 
metų amžiaus.

Chicago ir Apielinkė. — Šian
die apsiniaukę; reikia laukti lie
taus. Į pavakarį bus šalčiau. 
Mainąsis vėjas.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 6:39

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiųsdami kelely dolerių
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
paštoje, visuose skyriuose.

A I

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at- 
. siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.



Kas Dedas Lietuvoj
Už nekaltu pašaipą Re

daktorius pasodintas 
, kalėjman (

■/'y-'.. . .Ą, ,J

“Musų .Minties’’ Redaktorius 
tapo pasodnita& kalėjiman, 
nesumokėjus 5,000 litų pa
baudos už visai nekaltą ir ne
aiškią pašaipą. Tai padaryta 
vien Kauno komendanto įsa
kymu.

nimą į “Naujoji Kūryba”. Ben
drovės vardas esąs pakeičiamas 
todėl, kad pasirodė, jog Kaune 
1)922 m/yra įsisteigusi dar vie
na bendrovė tokiu pat vardu.

—Lietuvos darbinių,

Kaunas. Susitvėrusi iš bepar- 
tyvių tautininkų “Kūrybos” 
bendrovė šių metų sausio mė
nesio paskutinėse dienose pra
dėjo leisti be aiškios pakraipos 
—tautinės dvasios savaitraštį. 
Nežiūrint į tai, kad naujam 
laikraštyje nepasireiškė jokios , 
anti-valdiškos opozicinės ten
dencijos, vienok i 
rastis pirmose savo 
dienose gavo mirtiną smūgį. 

Laikraščio ‘,Musų Minties” at
sakomasis redaktorius pil. 
Daudzvardas, Kauno Karo Ko
mendanto nutarimu iš kovo 1 
d. 377 Nr. už patalpinta 5 Nr. 
iš “Kauno gyvenimo pašaipos 
žinutes tapo nubaustas 5000 li
tų arba 3 mėnesiams arešto.

Kadangi tokios sumos nei 
redaktorius nei pati bendrovė 
sumokėti neišgalėjo, tai pil. 
Daudzvardas pasodintas į; kalė
jimą, o pats laikarštis nuo 5-jo 
numerio visai sustojo ėjęs. To
kią didelę pabaudą laikraštis 
gavo už šias kelias eilutes:

.“Sako, vienas jaunas ponas 
kartą viename ištaigingame 

rūme, išmetęs keletą Klebo
niškių, tipui esant, ėmė ir už- 
dainavo kupletą:

Kak prijechali tri brata 
Iz Rosiji da v Litvu” ir t.t.

Sako, kai kam tas labai ne
patikę ir jis, tas jaunas po
nas’ buvęs paprašytas pasiim
ti tam tikrą dienų skaičių ato
stogoms į šiltus kalnus”.

• Tai mat už kokius menknie
kius—už kelių eilučių nieko aiš
kiai neįžeidžiančio migloto strai
psniuko Komendantai krauna 
ant laikraščio penktukstantines 
pabaudas.

Komendanto sunkia pabauda 
parblokštasis savaitraštis, “Mu
sų Mintis” dai’ žada atgyti. Bū
tent, kovo 12 pasirodė vienkar
tinis leidinys “Musų Mintie^ 
Pasiuntinys”, kuriame prane
šama, kad už dviejų savaičių 
savaitraštis “Musų Mintis” vėl 
pradės eiti. Gi pati bendrovė 
“Kūryba” pakeičia savo pavadi-

čia yra Liaudies Mo- 
p-lės Vaitiekūnaitės ve- 
Ta darbšti mokytoja j- 

suaugusiems vakarinius

v ŠVIESOS SKLEIDĖJAI.
■' * ' '' • ' . • ♦

Palanga. —> Musų valstybėje 
moksleiviams yra nemaža pri
steigta mokyklų, kuriose* turi
me daug darbščių mokytojų. 
Palanga yra buvusi nuo senų 
laikų lietuviams šviesos šalti
nis, kuris ir šiuo metu nėra pra
nykęs, 
kykla, 
dama, 
steigė
kursus. Nors tam tikslui val
džios paskirtų lėšų nėra, veik
lioji p. V. keturias dienas sa- Liivmvo vęir * e 111

laik ‘vaitoję — po tris valandas kas- 
Qvvivimo :(i,en“su Viduriniosios Mokyk

los direktorium p. Untuliu, su
tikusiu dėstyti krašto pažinimo 
mokslą, darbuojasi pasišventę.

Jei mes tokių šviesos skleidė
jų daug turėtume, tai musų 
valstybėj nė vieno bemokslio 
nebeliktų. Mes, palangiškiai 
didžiuojamės tokiais veikėjais.

APGAVIKAI GATVĖSE.

Kaunas, -r- Šiomis dienomis 
trys apgavikai gatvėje pasiūlė 
pil. Girkui Garbauskui pirkti iš 
jų briliantus. Kada kalbamasis 
asmuo užmokėjo 1450 litų ir 
nunešė savo pirkinį patikrinti, 
t>r}li j autui pasirodė melajjinRi.

Apgavikai paąislgpe.

Antradienis, Bal. 8, 1924

ANT , NAUDOS.

GERIAUSI CIGARĘTĄ
IŠ BILE KADA 1

PADARYTŲ!”

Liggett a Myers Tobacco Co.

•’ /$ įf;'f-- >Skonisyra, dalykas, 
tabako geiįumpiakomo ■ gįliai. įsitikinę,; kad 

tabaka vartojaina/. Cliosteiff ibld 
(ir todėl,ge

. S .1

"o

yra ■ 
rcs^° 
cigaro^

, •___ • 1

'i J
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i NORĖDAMI]
) PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 

NYTI VISADOS KREIPKITfiS I
• PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT f NAUDOS. fc

S.L. FABIONAS 00.

809^W.35th St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. ♦

1A.cS 01

už

m

“TAS PASKELBIMAS
ĮPRATINO MANE RŪKYT

AtjlTsepilšI^is MosiTs

5EVERA s

3
Vdrtoįdnps ql(O rjiežįi, išbcrinjdi 

ir ŲtoŲy odinės Ityos.

Severus gyduoles užlaiko šeimynos sveikata

KA/NA 30c 9
l^ldbsŲie pas dplfd^oribs

W. F. SEVERĄ CO.
CĘDAR RAPIUS. IOWA

Borden’s
Selected
šiandien

den i

. ■ K •’», < ■ ; T
--------------------------------------------------------------------- -r' / - • C*

• .' C-'t-

- ta,

Žinojimas

Apie dastatymą pieno yra
būtinas dalykas kuris netu

ri būti pražiopsotas.

Mes norėtumėm, kad jus
žinotumėt viską apie Bor-

s “Selected” pieną.

F-l

Užsisakyklt

BORDEN3
ErmlIoductsCo. ot~ Illinois 

Eranklin ŠUO

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedamo | boboj ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Caah arba ant Išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

“BUNCO PARTY
Rengia, S. L. A. 134 Motery Kuopa

Antradieny, balandžio 8, 1924
MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE, 3142 SO. HALSTED STREET

Pradžia 7:80 vai. vakare.
Daugybė įvairių dovanų ir skanių užkandžių bus patiekta atsilankiusiems. Taipgi šokiai 

ir žaismės. ' > Visus kviečia KOMITETAS.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-11 

Tol. Central 4411. VaL nuo 9-6 
Gyvenimo vietai 

382$ So. Halsted St. • 
Tel.: Boulevard 1810

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

Nediliomis nuo 9 Ud 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUTIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Naųaus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

T«l. Da&rboni 9057

a. a; sukis
Ofisas vidurmiestyj 1 

Boom 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W, WMhington SU 
Cor. Waskington & Clark

Namą Tel.i Hydą Park 889i

g"" —tlA?.1 *1-■ 1

< A • —-1
1 a ■ a

4ain r ■r

Tikra pagelba nuo ne 
virškinimo, Bloatins 

ir užkietėjimo.
Daktarai, kurie praktikuoja daug me

tų yra labai nustebę kaip greit 
ta gyduolė veikia tokiuose 

atsitikimuose.

Jei jūsų daktaras dar iki šiol nėra 
jums užrašęs tos gyduolės, tik nuci- 
kit į aptieką ir nusipirkit vienų bute
lį: ji vadinasi Nuga-Tone. Ji yra labai 
maloni vartoti ir jus galite gauti vi
sam mėnesiui apie už $1.00. Jus nusi
stebėsite, kaip greitai ji veikia. Nuo 
nevirškininvo, bloating, užkietėjimo, 
kepenų neveikimo, prasto apetitp, gal
vos skaudėjimo, stoką ambicijos, pras
to miego ir t. t. niekas negali susily
ginti su šiomis gyduolėmis. Pabandy
kit tik porą dienų ir jus nusistebėsit, 
kaip sustiprins jūsų veikimą, ambici
ją, pep ir punch. Ji suteikia atšvieži
nantį miegą ir jus pajusite tuojau ge
riau.

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

h 
h

TIK PATRINKU JUOMI
Kuomet jus kalkina skabrius atakas 

reumatiškų skausmų, ar užpuola neu
ralgija, strčudieglis, skaudami sąna
riai ir muskulai—kokis neapsakomus 
palengvinimas patiriama tvirtai ištri
nant BU

h

■«
*

Įreg. S. V. Pat. Biure. •*

ir tuojaus pajatičiartia maloniai de- • 
ginanti šiluma besiskleidžiant po ekau- . 
damą vietą, kuri suteikia ninlonų sma
gumą 1 Visiškai nčra. reikalo kankintis * 
turint po ranka tokią tikrą pagalbą. .

Pain.Expellerit tikrai pagelbės ir* 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito
miem tūkstančiam žmonių per daugel] 
metų. Visuomet laikykite jo bonką •' 
parankioje vietoje. '

35c. ir 7Qq., j:ž boųkų ąptiekose.
_ F. AD. RICHTER & CO. I 
1^104-114 fip, 4lh Brooklyn, N. Y. ,

*

Wonderful Home Remedies 
Co. (Not Ine.) 

Mrs. Helen Schymanski, 
(Įsteigėja)

1869 N. Robey kampas 
Cortland St.

Pasitarkite su mumis — 
klauskite kitų 

Gyduolės nuo visų ligų

Leo Shvegzda
(Real Ęstątę)

Perkant, parduodant, ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.

4917 W. 14th S(., 
Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Ar jys žinote, kad
Jungtinių Valstijų valdžia kas mė- 

nesis išsiuntinėja 650,000 čekių dėl 
42,000,000 ex-kareivių kurie turi ap- 
draudą kares laike. Jiems taipgi yra 
suteikiamas ligonbutis ir gydymas 
dykai dėl 80,000 veteranų. Tas pri
žiūrėjimas yra su valgiu ir kamba
riais, kas valdžiai atseina apie $60,- 
000,000 kas metai. Ar jus žinote, 
kad Helmar Turkiški Cigaretai su
teikia jums gerumą, kur paprasti ci
garetai • suteikia tik daugumą.

.............. f...... ......... --- ......  
...........—. ................  

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

ADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismupse, Egzami
nuoja Abstraktu^, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearbom Street 
room 1638 Tribūne building 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonai Canal 1667.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Kaina $60

!

Roselandiečiams ir ken- 

singtoniečiams artim

iausia įstaiga ’pasiunti- 

mui pinigų Lietuvon

Tuomi padarysi . didelį smagumą 
pats sau, 'savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kjtą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

• NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, IH.
1 11 1 —... . 1 ■ ...... ............ .. .... .  ■ '■ ' ......

S. W. BANES, Advokatui
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M-

Room 909 Chicago Trust Building J 
7* Weat Monroe Street, Chicago. j 

Teiephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu.,. Advokatas 

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

Teiephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

\ Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

Bridgeport kitais vakarais
8236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

21 So. La Šalie St. Room 581 
Tel. Central 6890 

Vak. 8228 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yarda 4681

Physicai Therapy 
Institute

Dlt. ANELE KAUSHILLAS 
Chlropractor, Nąturopąthes, 

Electro—Thetapy
Gydau be vaistų ir be opęraciju, 
visokias staigias ir kronikas Ti- 
8as: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 

eumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So„ Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yarrfs 4951

z O kas čia gi?
Del West Va. mainierių naujieną. 
Elgin laikrodžiai po 15 akmenų, 
su 20 metų garantuotais viršais, 
tik po $17. * Katalogų nesiuntine- 
jam. Su užsakymu siųskite $5.00, 
o likusius $12 ant pastos užmo
kėsite

JOS'EPH KALVAITIS
Box 65, \ Hainphill, W. Va.

«■ '""II i m linu. ■ ■ .....................

Tik k| atėjo iš Lietuvos
. Kultūros No. 3

*
Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

•*£

• 233 East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna 

rantija. 

Iš Roselando ir 

singtono siųskite 

gus (Lietuvon per

j ienų Skyrių Tupdkąi- 

čio aptiekoje, 233 E. 

115th St., Kęnsington.

gva-

Ken-

pini-

Nau-

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

I

f

i

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Plumlngo Ir Apšildymo įrengimai
Olselio kaintunas visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018. Ilaymarket 4221

■Tel. Lafayette 4223.
; Plumbing, Heatmg
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogėriausiai
-y M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
Klaidos pataisymas.— Teatras

I Lietuvą

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. 5..
_______________ .t.;,;’ ______

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

Anfierican Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Haraburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivdi. GreitaŠ susisiekimas su 
balti jos portais. .

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelione. 
Nauji laivai Bėlgenland, Laplaud, 
Zeeland ir Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški paal- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago. I1L

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Draugai 
Tautiečiai!

Ona Navalinskaitė. Mano ir vi
sų senų lošėjų nuomone, visi lo
šėjai verti pagyrimo, ypatingą, 
d. T. Macnorius, žydo rolėje 
atliko kuo puikiausia.

štai čia bažnyčia; prie šven
toriaus ubagai; sodiečiai eina 
bažnyčion... O kai sugrojo ant 
vargonų ir pradėjo giedot, ne 
vienas publikoj sušuko: “Teisy
bė, Lietuvoje taip yra...”

Publika laukė ir tikėjosi, kad 
Dailės Choras savo balsais už-

žavės visus, bet apsivylė: vie
ton choro, už scenos dainavo 
viena moteris. Užbaigus lošti 
publika kažko dar laukė ir žiu
rėjo ant estrados, bet ten nie
kas nepasirodė: matomai, lošė
jai buvo perdaug nuvargę ar 
tingėjo pasirodyt...

Tikiu pelno 
Kaipo kuopos 
tariu visiems 
dingą ačiū.

—Kaz. Braževičius.

liks nemažai, 
korespondentas, 
ir už viską šir-

“Tūlas laikas atgal pradėjau rū
kyti HELMAR. Nuo tada esu 
bandęs ir kitokias rūšis bet regis 
visada grįžtu prie HELMAR. Aš 
dabar suprantu kodėl HELMAR 
yra Amerikos didžiausia brange
nybė cigaretuose.*

Jokis tabakas negali save sulyginti 
su Turkišku tabaku, o HELMAR 
yra daromi iš 100% gryno Turkiš
ko tabako.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų.

Kovo 21, vakare, man nuėjus 
į S. L. A. 212 kuop. Dailės cho
ro repeticijas ir vos spėjus at
sisėsti, prieina vienas žmogus 
ir sako:

“Tamsta atšauk neteisingą 
korespondenciją apie Politišką 
Kliubą, tilpusią Naujienose!”

“Kame dalykas?” paklau
siau.

“Aš esu Kliubo koreponden- 
tas”, atsako.

Net nustebau. — Kliubas tu
ri savo korespondentą, o tas ne
gali net apie savo kliubo reika
lus parašyti! “Gerai, sakau, jei 
kas yra neteisingai parašyta, ai i 
taisysiu. O ta klaida buvusi to
kia: mano korespondencijoje, 
Naujienų No. 5 pasakyta, kad 
Politiškas Kliubas surengęs ko
kias tai ristynes, kad kartu su 
klerikalais pakenkus S. L. A. 
kuopos koncertui. Tikrenybėje, 
Politišas Kliubas prie tų risty- 
nių rengimo neprisidėjo: risty
nes rengė parapijonai.

Kovo 23 atsibuvo dailės Cho
ro teatras, “Iš Meilės”, didelėj 
German American svetainėj, 

[kuri buvo pilna. Svečių buvo iš 
Racine, Wis. ir net iš Gary, Ind. 
ir Chicagos.

Su kuriais kalbėjau ,visi ste
bėjosi, kad aš ir vėl Kenoshiu- 
je, o ne Floridoje.

Kaslink teatro “Iš Meilės”, 
kaip tėmijau, publika buvo pil
nai užganėdinta. Ypatingai visi 
gyrė Danutę, kuri atliko savo 
rolę, kaip sena lošėja, tai p-lė

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

< Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkišku ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOKESof lOorZO

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So, Halsted St.
Chicago, I1L

GalimaGauti
Naujienose

Pirmo Morgičio Aukso Bonai
Apsaugoti per prapertes kurios randasi biznio sekcijose 
didesniuose miestuose, lysai pagal kontraktą kurie pasi
baigia daug pirmiau negu bonai prie

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

6!4% palūkanų
Pilni nurodymai pareikalavus

Jacob Kulp
33 S. La Salio St. Telepkoee Doarheva OMO CHICAGO

NEW YORK—HAVRE
CHICAGO ..........................  Apr. 16
ROCHAMBEAU ............. April 19
PARIS ..................... ...... April 23
LA SAVOIE .......   May 3

NBW TOBK. VIGO (MFAINl, 
B0BDBAIT2

Baiyktto dėl iinfeldilo* tpratafeM 
keyvvUe juro vietiniai agentai arba I 
dMUI !• Stato Street New Verk.

109 North Dearbom Street, 
Chicago,\ Illinois.

I I —UI,   ..II, .
......... .. ....................... ..

,77^7 J

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenes laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....

$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND

NORTH 
GERMAN 

LLOYD *
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba-. 
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba <

NORTH GERMAN 
LLOYD 

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

Didvyrių Paveikslai
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Vairias yra nupiešęs 
ir išleidęs serijų puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.’

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštų jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpų šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

v 1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka

, 6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., ' Chicago, UI

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE1
AKUŠERKA

8101 So. Halsted S't., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS
AKUtERKA

Turiu patyrimu, 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rims prie gimdy
mo itiekvienams 

^atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3118 Soath 
Halsted St.

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

Optometrtot 
T«L Boulevard S4R1

KunpM 47-to*
Z-ro* labab*

Frer.Klin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duol&i nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO if*.INKSTŲ. Geriausią f>a- 
saulv reguliatorius. Vienas doleris at- 
neSr mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 VVallace St., 

Chicago, U. S. A.

4^0R. HERZMAN-^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Iš 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus.

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

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

f Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4188
Telefonai!

8411 So. Halsted St
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški

' Skaudėjimai

Tuo jaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

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

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drezel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orahgeine powders brace you 
right up, the paln is gone, your stomach 
settles, nerves relax, the entire systom 
responds. Perfect medicina tor men or * 
women, prevents nearly all slcknose. Get 
a 10c pkg. Orangeine powder;i of any 
druggist. Millions used yenrly. Thcy never 
fail. Formula on every pktf. No narcotice

OrsNgeiNe
<Powder»)

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
; Naktinis Tel. Drexel 2279

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių varadai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo 8 

Ud 2 vai. po pietų.
JT

ird 1939 !
BRENZA

Telefonai Boulevard
DR>. S* A.* <----------

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chlcago, TU.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 S. Morgan SU Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

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

k.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4140

Rezidencijos tel. Van Burtu 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9898

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišku, T
Vaikų ir visų chroniški

Ofisas: 3103 So. Halsted SI 
arti Slst Street.

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

cago

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialiu 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEIVICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
____ 3327 So. Halsted St. \

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 Ud 6 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

Biuras 4848 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

•į'&lM ,t .i.
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(Skiriu mokyt. V—tei)
Editor P. Grigaitis

Pavojingas

nepakenčiamas.
rinkimai, kr.- 

gina tikėjimą, 
iš to, jeigu be-

Entered as Second Claaa Alatr-o. 
March 17th, 1914, at thc Post Office 
of Chicago, Ilk, under the <’f 
March 2nd, 1879.

jau kitose vietose ir su 
pat rezultatais. ( 
reikalo tikėti visu, ką 
tuose “intervju”. Bet

1789 South Halsted Street 
Chieago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Tu
Aš
Tu
Aš

Subscription Ratas i 
88.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcifcv 
$8.00 per year in Chicago.

8c per cupy.

NAUJIENOS
The Lithmuilan Daily Nevi 

FeblUhed Daily, gccept Sunda/i hy 
Xhe Lithuanian N«wi Pvb. C*, loe.

vien žinynas ryto sapningo, 
tik liepsnelė amžiams švytėti; 
man stipinsi žinią aušringą, 
tik dainelę tau tesudčsiu.

Šiauliai, 15—XI—23.

Akys karoliai rytmečio plote, 
Žodžiai — aušringo® lūkėsiu gaidos. 
Šypsniu pasklydus, šypsnį sapnuosiu, 
Kol dar teb’žydi degantis veidas.

Antradienis, B ai. 8, 1924 
■i.Iii.iu>Ii ..amui ~..n «į —

L. Skabeika.

Tu Vien Žinynas...
Pagyvensime — pamatysime. | svarbesnius dalykus. 
Tuo tarpu spaudoje kllerikalai 
puola Lietuvos koperaciją ir 
šmeižia pažangiuosius, kaltinda
mi j uos. koperacijos skaldymo
darbe. Patys skaldo, bet kitus 
kaltina.—Kunigas.

16-111-24 m.

Naujienos eina kasdien, i Iškirta n 
sekmadienius. Leidžia Naujienų H 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chirar 
UI. — Telefonas: Roosevelt S"v

Užshnoktjfaio kainai
Chicagoje — paltui

Metams ...................... .......... . $8.0$
Pusei metų __________ ___ — 4.0ą
Trims minesiami ____—___- 2.00
Dviem mėnesiam_______ —L50
Vienam mėnesiui____.... . . .... .75

Chicagoje per naiiotojua:
Viena kopija _________ _ 8c
Savaitei-------------------------------- 18c
Mineliui............  — 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoja, 
pašto j

Metanui----------------------  $7.00
Pusei nr.etą ............. — 3.50
Trims mėnesiams_____________ 1.75
Dviem mėnesiam .... 1-26
Vienam mėnesiui .......__________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...........       $8.00
l*usei metų ______   4.00
Trims mėnesiams .. ...... ............ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Nepavyko
Teko rašyti, kad Lietuvos 

klerikalai pasiruošę ,. užgrobt# 
Lietuvos koperatyvus: ’ varto
tojų, kredito, gaminimo ir ki
tus. Tuo tikslu atspausdinta 
slaptos cirkuliacijos visoms kri
kščioniškoms avelėms ir avi
nams, kad pastarieji ruoštųsi ir 
iš pasalų pultų. Tasai slaptas 
atsišaukimas neišlaikė slapty
bės, jis buvo savo laiku pa
skelbtas Lietuvos ir turbut 
Amerikos lietuvių spaudoje. Pa
skelbus slaptąjį cirkuliųrą, ne- 
kurie kademų vadai iš ūkininkų 
sąjungos ir darbo federacijos 
pradėjo žegnotis esą nepasira
šę tokio dokumento. Prisiden- 
gimas atsisakymu nuo parašų 
tečiau nieko nepadėjo, —urnai 
išaiškėjo, kad tai buvo tik veid 
mainiavimas.

Vasario mėn. įvyko Šiaulių 
Srities Vartotojų Bendrovių vi- 
suotinašai įgaliotinių susirinki
mas. Susirinkime su Joniškio 
vartotojų bendrovės įgaliavimu 
atsibastė krikščioniškasai gene
ralisimus koperacijai ardyti 
kun. Vilimas. Pradžioje gene
rolas ir davatkos tylėjo, pasi
tenkindami neabejotinais pa
klausimais valdybai, dariusiai 
pranešimus. Paklausimai tiek 
buvo nevykę, neišmintingi ir 
profoniški , kad žemaičiai tuo
jau pastebėjo ko čia ieškoma.

Baigiantis suvažiavimui vie
nas delegatų A. Povylius kelia 
koperacijos vienybės klausimą 
ir skelbia visų žiniai visus bu
vusius ir esamus slaptuosius 
cirkuliarus? Suvažiavime kila 
didžiausio‘triukšmo, nes žemai
čiai įniršta ir susiorientuoja ku
riais tikslais atsibastė genero
las. Generolui neduodama 
beti, reikalaujama mestį jį 
kan... Kun. Vilimas nesavo 
su šaukia, kad vis tiek esą
talikai imsią viršų ir Čia pat 
viešai paskelbė socialistams kry 
žiaus karą.

Šiaulių koperatyvų suvažiavi
me kun. Vilimas minėtąjį karą 
pralaimėjo, nes ėjusieji po to 
Valdybos, kandidatų, revizijos 
komisijos rinkimai nedavė ka- 
dėmams nei vieno atstovo į tas 
įstaigas. Bet karo Lietuvos ko
peracijai paskelbimą tenka pri
imti ir teks sunkiai kovoti, kad 
neužleidus klerikalams kopera) 
cijos pozicijų, sukurtų pažan
giaisiais elementais. Klerikalai 
nieko nėra padarę koperacijos 
srity, bet pasigrobti sukrautą 
turtą jie sugebės.

Greitu laiku turės įvykti Lie
tuvos Koperatyvų Sąjungos, Ko
pei acijų Banko ir Kaunp “Pa
ramos” metiniai susirinkimai.

kal- 
lau- 
bal-
ka-

kultūrinis darbas žymioj daly 
sulaikomas, delei kovos už ti
kybines pažiūras. Net tokiam 
universitete turėjo paduoti re
zignacijas rimčiausi profesoriai. 
O tokiose vidurinėse mokyklo
se ūpas stačiai 
Kuomet ateina 
dėm. sako, jog 
Bet kas mums 
gindami tikėjimą skandina visą

1 JĮ u Į šalies ateitį ir nepriklausomy-
DcUlCly FllČlSe bę. Norėdami apginti tikėjimą 

---------- pasikvieskim lenkus, jie tą pui-

Kažin ar knksčionių-demo-L iau g. mums
kratų bandymas dh-ktatonskai L. švieta> susIpratimas 
valdyti kraštą nėra pavojingas L. ekonominis stovis; mums ru- 
jiems patiems, nekalbant jau • Lietuvos laisvė ir okupuotų 
apie valstybę. Nekune jų su- krašt žinimas. Del dabar. 
la> sako, jog griežtas nusistaty- tings mus(, vaJdžiog
inas n nenusi eidimas santikiuo- rejkja tiktai apgailestauti. Ne- 
se su kitomis partijomis- padi- vesdama nieklll. jį nuves Lietu. 
dmo valdžios ir viso krašto au- va blogais keliais._M. v. 
tontetą. kiek tai teisinga pa-
matysme žemiau. Nežiūrint į | į r
“įvirtą” krkiščionių-demokratų 
nusistatymą, nei valdžia nei ša
lis neturi tokio autoriteto, kojtį 
jos turėtų kitoniškose aplinky- 
b(^e. Valdžia krivuliuoja kaip 
seni ratai ir nepajėgia išsipai
nioti vidaus ir užsienio politi
koj. Lietuva it mažas, bejėgis 
kūdikis liekasi entantės malo
nėj. Musų atstovai važinėja 
iš vienos sostinės į kitą, rašo ir 
siunčia notas, o vaisių iš to vis
ko beveik nematyti. Koks klau
simas neiškiltų mes vis atsidu
riam blogoj pozicijoj ir nekartą 
esam priversti traukties. 'tas 
įvyksta ačiū musų valdžios ne
mokėjimui išnaudoti 
bių ir įrankių, kuriais 
būt pasinaudoti. Musų 
neturi nusibrėžto pieno, 
rio mažiausias dalykas 
įvykdyti.

Lietuva atrodo kaip laivas be 
burių ir irklo, kurį nešįoja vė
jas nuo vieno kranto į kitą. Ka
da reikia plaukti, mes nežinom 
kurion pusėn. Net krikščionių- 
demokratų 
tarp savęs 
lingas, tas 
drauge su 
Mickevičium vilioja mus į sva
jonių sritis, kur neva surasim 
netekušį Vilnių. Kiti pasirem
dami filosofija (Reinys, Ere-1 ‘kalinys” yra ^nepaprastas... 
tas) bando nutiesti lietuvių po- Pradejome visi žiūrėti, kaipo į 
litikos kelius. Seimo užsienių valdžios agentą.
komisijos pirmininku yrą Valdžios agento musų grupei 
Šmulkštys — poetas, rašytojas, bijoti nebuvo ko: jokių slaptų 
istorikas, kritikas, devynių suokalbių šalies valdžiai sprog- 

amatų žmogus, kuris rodos, tik dinti mes nemanėme organi- 
vieną kartą tesilankė užsienin zuoti; bet mes bijojome vieno 
su diplomatinia misija. Sako, dalyko-*- provokacijos. ProVo-’ 
kad Šmulkštys yra gabus vyras kacija galėjo būti iš abiejų pu- 
ir faktinai vadovauja kr.-dem. šių: nuo valdžios ir nuo bolše- 
partija, bet kiek aš jį pažįstu, pikų, ypač nuo pastarųjų, nes 
jis nėra politikas. Visas žinias šie visomis įmonėmis į mus ki- 
apie bėgamuosius klausimus sė-1 bo.
mė iš “Laisvės”, 
vien iš “Lietuvos”.
vįeno klausytų, tai pusė bėdos. I vikais kontaktą. Ypač per tu- 
Galvanauskas mažai skaitosi su pu Laubarą (rodos, Ameriko- 
seimu ir pasak St. Šilingo, ku- nų)« Iš antros pusės, visi da
riam turim tikėti šiam dalyke, viniai buvo musų rankose, kad 
jis priėmė Amabasadorių nuta- Bakšys yra ir žvalgybos agen- 
rimą del Klaipėdos nepasiklau- tas. Tik reikėjo dabar mums 
sęs seimo užsienių komisijos ir iškošti jį apie jo tikslus. Taigi 
net slaptai dar. žodžiu, ką da- atkreipėme visą savo domę į jį. 
ro dešinė—nežino kairė. Del šio Neužilgo Bakšio nagai pra- 
visko, krašte kyla nepasitenki- dėjo lįsti į aikštę. Sykį jis man 
nimai ir bruzdėjimas. Liaudis Parašo slaptai korčiukę, kurioje 
nežino kur einam ir ką priei- siūlo parašyt atskirai pr'ezf- 
sim. Turim tiek politikų ir nei dentui prašymą, o jis uždėsiąs 
vieno gero. Gal rastųsi keli iš- savo nuomonę. (Tą korčiukę 
mintingesni, bet valdančioji kaipo “dokumentą” pasiunčiau 
partija neprileidžia. Kr.-dem. “Naujienų” Redakcijai). Aš 
parodė galutiną nemokėjimą Į nustebau: juk mes, sakau, visi 
tvarkyti šalies reikalus. Turim x~ 1 ~ ’ T'~x
valdžią, bet jos veikimas labai 
mažas; turim prezidentą, kurs 
labai retai -tepasirodo ir beveik 
nieko naujo nesuteikia. Tur 
būt seimas paskirs jį Lietuvos 
prezidentu visam amžiui, nes 
niekur nesikiša ir nemaišo nie
kam. Jeigu čia klerikalai yra 
silpni, tai mokyklų ir bažnyčios 
klausime jie neišjudinami, tary
tum valstybė butų tik ded palai
kymo paskuti nosios. šiuose 
klausimuose kr.-dem. nesutinka 
daryti jokio kompiOmiso. Te 
žūsta krašto laisvė ir žmonių 
susigyvenimas, bile tik jiems 
sekasi užrašyti žodis, kitas kon- 
titucijoj arba įstatymuose. Ši
toks jų nusistatymas yra labai 
nesveikas ir net pavojingas mu
sų jaunai, neprityrusiai demo
kratijai. žmonės pešasi del 
smulkmenų ir išleidžia iš nagų

aplinky- 
galima 
valdžia 
be ku- 
sunku

šulai nesusitaiko 
šiam dalyke. St. Ši- 
lietuvių Ciceronas, 
poetu Vincu Krėve-

Musų’kas jis toks yra. Po tūlo atsi- 
kalbinsimo jis buvo priverstas 
prisipažinti, jog jis esąs žval
gybos agentas ir vedąs “agita
ciją” tarpe bolševikų. Dabar gi 
esąs pristatytas prie musų gru
pės, kad ištirt mūšų ištikimy-

Lietuvos 
Komunistai ir 
Z vai gy bininkai

(Tęsinys)

Tas jo staigus “susipykimas” 
Įsu bolševikais mus labai nuste
bino ir pasirodė įtartinu. Ypač 
po to įtartinu mums jis pasiro
dė, kad, atėjęs į musų kamerą, 
pranešė esąs tardomas ir esąs 
svarbiųjų bylų tardytojo žinio
je, bet, parašius mums bendrą 
prezidenlui prašymą dėl paliuo- 
savimo, prisiplakė ir jis, ir pra
šyme pasisakė esąs nuteistas 6 
metams sunkiųjų darbų kalėji
mo. O dar labiau įtarėme dėl 
to, kad jis neturėjo jokio savo 
numerio, be ko nei vienas kali
nys, ypač nuteistas negali būti. 
Priminus jam apie tai, jis tuo 
jaus pats pasirašė korčiukę ir 
prilipdė ant durų, bet priminus 
dar sykį, jog tokia jo paties 
padaryta korčiukė labai metasi 
visiems kaliniams j akis ir daro 
patį kalinį įtartinu — jis greit 
tą korčiukę sudraskė. Tas jo 
darbas nuo įtarimo .mus prive
dė prie persitikrinimo, jog ši 

yra

Ir tikrai — po tūlo laiko 
o dabar gal I patėmijome, jog, nors ir ?sur 
Bet kad jo sipykęs”, bet jis veda su bolše-

parašėme bendrą prašymą! Bet 
jis paaiškino man, jog bendras 
prašymas neisiąs į “darbą”, rei
kią rašyti atskirai, nes mat ki
ti musų grupės draugai norį 
mane“įkišt”. Aš nesupratau 
iš syk, kas tai per “įkandimas” 
gailėtų būti. Bet tuojaus pa
aiškėjo. Jis tą pačią “giesme
lę” pagiedojo ir kitiems musų 
grupės draugams — taipgi slap
tai, bet jiems tvirtino, jog aš 
juos norįs “įkąst”. Prasidėjo 
viens ant kito šnairavimai.

Po kelių dienų musų bendras 
prašymas sugrįžo, čia jau mes 
visi supratome, jog musų “drau
gas” Bakšys turi kontaktą ir 
su valdžios sferomis. Savo 
draugams nurodžiau į dalykų 
padėtį ir nusprendėm būti labai 
atsargiais iš visų pusių, 
nusprendėm 
prie sienos,

Bet 
Bakšį 

kad prisipažintų,
prispirti

Bet po to savo prisipažinimo 
jis pradėjo elgtis labai nacha- 
liškai, kaip caras su savo pa
valdiniais. Ypač savo domę jis 
atkreipė į mane. Tie keletas 
savaičių bendro su Bakšiu su
gyvenimo ištraukė. daugiau 
sveikatos man, negu visas buvi
mas kalėjime. Ir tas jo elgėsis 
taip ir butų likęs man nesupran
tamu, jeigu 
Čiau patėmijęs 
Bakšio kasdien 
portų”.

Šis raportas 
kokiam tai “draugui”.

netyčiomis nebu- 
keleto žodžių iš 

rašomų “ra-

buvo skiriamas 
Pavar

dės “draugo” nesuspėjau patė- 
myt, tik suspėjau patėmyt žo
džius, jog Bernotas “visgi ga
lop busiąs priverstas rašyti”, 
ir kad mano raštą jis pasisteng
siąs perduoti “draugui”, gi 
“draugas” turįs pasistengti per
duoti kur reikia. Tik vakarykš
čiai man Bakšys buvo pasiūlęs 
greitesniam mano pafeiliuosavti- 
mo išrišimui, apart prašymo 
piTezidentui, parašyti čfar savo' 
biografiją su pasižadėjimui 
“dirbti” ir pasiųsti tą viską per 
jo rankas K. S. B. viršininkui. 
Tą jo pasiūlymą buvau atmetęs, 
nes aš jį supratau tiesioginiai. 
Bet dabar man atsidengė pa
slaptis: Bakšys yra ir žvalgy
bos ir bolševikų agentas! Mano ba to nepadarys! 

kalėjime kai kas 
niųjų visuomenė^ 
pav. bu v. kunigai 
Adomauskas, kurie ^tikrųjų
nėra komunistai, tai jie sėdi už 
tai ,kad jie ištikrųjų pavojingi 
tūliems Lietuvos sluogsniams, 
ypač dvasiškiai, nes drąsiai žo
džiu ir darbu prie teisybės ei
na. Bet nesėdi kalėjime komu
nistų vadai. Jie arba liuosi vai
kščioja čia Lietuvoje, arba Ru
sijon išsiunčiami. Išvardyto
sios per Bakšį pravardės daug 
aiškumo lįnęšęjį padėtį, ko aš 
pirmiau negalėjau suprasti. 
Negaliu aš jų čia išvardyti, nes 
neturiu tikrų davinių savo ran
kose. Bet tikiuosi, gyvenimas 
pats juos tuoj parodys, kadan
gi tikrenybėj dabar sunku at
skirti, 
ir kur

kontroliuoti. Pav., sako, nuva
žiuoja organižatorius iš centro 
ir suorganizuoja kur nors pro-! 
vincijoj bolševikų “jaČeiką”. Jo 
darbas jau iš kalno žvilgybai ži
nomas, bet jam dirbti duodama 
išsijuosus. Tik po tūlo laiko, 
kuomet visi tos apielinkės kai
resnieji elementai jau esti “su
organizuoti”, daroma “nellio- 
tąs”, ‘,jačeika” išardoma, pa
prasti eiliniai nariai ar tik pri
jaučiantieji suimama ir dalykas 
užbaigtas. “Organizatoriai” gi 
“dirba” 
tokiais

Nėra 
patirta 
gyvenimo tikrenybė rodo, kad 
teisybės čia daug yra. Ištikrųjų, 
mes matome, kad “atidengi
mai” sodžiuose ir miesteliuose 
slapių bolševikų suokalbių eina 
viens po kito, kad paprastų so
džiaus ir dvaro artojėlių visuo
met kalėjimas prikimštas, bet 
“glaunųjų” kalėjime kas tai ne
simato... Jeigu tūli jų ir paten
ka netikėtai, tai už kelių dienų 
jie paliuosuojami iš priežasties 
nesuradimo davinių jų apkalti
nimui 
sakau, paprasti darbininkai, be 
jokio apkaltinimo išsėdi metais 
kalėjime. Pagal žodžius Bak
šio, visi tie centro “Vladai”. 
“Fapolai”, “Adolpai”, “Emili
jos” nereikalinga laikyti kalėji
me, nes juos ten uždarius, gir
di, dingtų pagrindas pačiai 
žvalgybos egzistencijai. O kas gi 
kerta tą šaką, ant kurios pats 
tupi? Kas-kas, bet jau žvalgy-

Jeigu ir sėdi 
iš apšviestes- 

darikininkųį,
Vilimas ir

tuomet, kuomet.

gaut 
mano

staiga

biografija ir “pasižadėjimas” 
reikalingi kaip vienai, taip ir 
antrai pusei. Viskas pasidarė 
aišku kaip ant delno! Aiškiau
sia provokacija — kad 
aktinių “davinių” apie 
politinį žlugimą...

Šiai provokacijai aš
nusprendžiau eit į prieglobstę. 
Svarbu man buvo sužinot, argi 
jau ir ištikro idėjinė partija bu
tų ant tiek nupuolus, kad grieb
tųsi taip biaurių priemonių sa
vo tikslui atsikti. Taigi, pra
ėjus porai dienų, Bakšiui prane
šiau, kad biografiją ir “pasiža
dėjimą”, ką pirmiau buvau at
sisakęs rašyti, dabar nuspren
džiau parašyti, ir kad prašau 
jį iš jo pusėą, daryti visas pa
stangas pagerinti mano likimą...

Biorgafija parašyta ir per
duota J. Bakšiui — bollševikų ir 
žvalgybos agentui. Prirašiau 
visko, ką tik man “gėras drau
gas” patarė. „ '

» u. ♦* *
Kuomet daviau į Bakšio ran

kas parašytą “laišką”, buvau 
persitikrinęs, kad duodu jį bol
ševikų centrui. Bet niekam 
apie tai neprasitariau nei puse 
žodžio. Laukiau savo persitik
rinimo rezultątų. Laukiau, kol 
bolševikai patys apie tai prabils. 
Ir-štai jie prabilo. Ir dar su .ko
kiu džiaugsmu. Skubinu dabar 
tą jų karštį su šaltu vandeniu 
palaistyti, kad kartais ėkstazo 
karštis kam nors nepakenktų.

Nepilnas butų mano pasiaiš
kinimas neužbaigus apie šios 
“istorijos” herojų, Juozą Bakšį. 
Su juo galop tarp visų musų 
grupės draugų įvyko “nesusi
pratimas”. Jo “drąsa” ant tiek 
buvo pakilus, jog viešai pradė
jo lysti į kišepius. Kiek gauda
vome pašalpos maistu — viską 
veik vienas sunaudodavo. Ėmė 
savo ranka, nieko nesiklausęs. 
Netekę kantrybės, draugai ge
rokai apkūlė jį ir išmetė už du
rų. Laukėme pabaudos už tą 
“žygį”, bet administracija ty
lomis kur taj jį paslėpė. Taip 
pasibaigė musų suvirš dviejų 
mėnesių bendras gyvenimas. —

Per viršminėtus “intervju” 
su Bakšiu teko patirti daug ko 
įdomaus;
žvalgybos 
Sužinota, 
visuomet 
agentas.
Kitus net įvardijo pavardėmis. 
Užklausus, kodel-gi žvalgyba 
turėdama visus savo agentus ir 
viską žinodama, neužkerta iš-- 
syk bolševikų darbo, jis paaiš
kino, jog ^žvalgybai nesą jokio 
išrokavimo užkirsti bolševi- J*
tams darbą, ji tik stengiasi vi
suomet jį sekti, / kitaip sakant,

kur baigiasi komunistai 
prasideda žvalgyba.

*
amerikiečiams M/ask-Ar 

vos advokatams rūpėjo kuomet 
nors pagvildenti šitas klausi
mas? Ne! Nes tas nereikalinga 
jų sveikatai. Jie lydi, kaip van
dens į bumą paėmę, apie tikrus 
provokatorius—Vebrus, Kovals- 
kius ir daugybę kitų; bet jie 
rėkia visa gerkle apie jų pačių 
sugalvotus “provokatorius”, vi
sai su provokacija nieko bendra 
neturinčius, nes tas reikalinga 
jų sveikatai!

*

čit> mirties mailo žmoną/su ma
žu kUdikiu. Dar daugiau: as
meniniai aš negaliu būt prigavi
ku ir eit prieš tuos, ką man ge
rą yra padarę. Kitaip save 
jausčiau esant niekšu. Tas vie- 
ilok nereiškia, jog aš prijaučiu 
tokiems tipatns, kaip Bakšys. 
Jie yra visuomenės ir šalies pa
razitai, jokios naudos nenešan- 
tieji valstybei. Nors jie skaito 
save 
tarnautojais, 
valstybė nuo 
kaip kenčia 
tokių “vadų”, 
Ir vieni ir kiti 
gali gyventi iš 
kad didžiuma 
darbininkai, 
reikalų, braidžioja tamsoj delei 
kulxuios stokos. Kuomet tam
sa pranyks, abiejų tų rųšių de
magogai taipgi turės pranykti, 
kaip nyksta parazitai ant šva
raus žmogaus kūno, nes neturi 
sau reikiamo maisto.

—Taip, ponuli, tai.
—Pasakykit, ką jus matėt?
Oi, daug ko, ponuli, aš ma

čiau savo gyvenime. Visko ir 
neatsimeni.

—Jus pasakykit, ką malėte 
užrhušant ir dar prieš tai?

—Prieš tai dš mačiau sapną, 
buk valgau kopūstus. Tai apie 
numirėlį.

valstybės 
tikrenybėj 

kenčia,

ištikimais” 
bet 
jų tik , 
proletariatas nuo 
kaip komunistai, 
šiais laikais dar 
tos priežasties, 

visuomenės — 
nesupranta savo

—A. Bernotas.
Kaunas, 1-III-1924 m.

(Pabaiga)

M. Ševliakovas.

Žmogžudys

Jis sakėsi gaunąs iš 
600 lity mėnesiui, 

jog komunistų centrų 
veikia žvalgybo:| 

Esą jų iten ir dabar.

*

Ne su provokacijos tikslais 
prieš darbininkų klasę, ne su 
paisidavimo žvalgybai tikslais 
rašiau K. S. B. viršininkui ad
resuotą “laišką”. Juk man ne
buvo jokio reikalo imti sau “tar
pininką” Bakšį, jeigu aš bu
čiau tikrai norėjęs likti žvalgy
bos agentu. Tam yra ir tieses
nis kelias ir norintieji jį suran
da taip, jog net bolševikiška lapė 
nesuloja. Aš rašiau Bakšiui 
todėl, kad žinojau jį esant bol
ševikų agentu. Tiesa, reikalin
gą savo reputacijai žygį dariau 
ir dariau laikinai bolševikų gai
džiams pasidžiaugti. Bet tai 
grynai mano asmeninis “kon
fūzas” laikinas it dabartiniu 
IMku jis mane tik juokina. Bet 
dvasiniai rezultatai to “laiško” 
dėl manęs bus amžini: jie paša- 
ina visas abejones, kurios dar 

vis manyje trivojo.
Del pilnumo pasiaiškinimo 

reikia pridurti, jog mano pasi- 
liuosavimas iš kalėjimo nieko 
>endra neturi su “parsidavimu” 
tam nors. Paliuosuotas tapau 
per prašymą savo žmonos, ku- 

i ašaromis išmeldė mano dova
nojimą. Tiems, kurie man su
keikė dovanojimą ir paliuosavo, 
negailiu būt nedėkingas. Jie iš
gelbėjo nuo tikros bado ir šal-

Teisia žmogžudį.
Perskaitė kaltinamąjį aktą^ 

baigė tardyti ir ėmė nagrinėti 
bylą.

; —^Kaltinamasai, ar prisipa
žįstate užmušę?

—Prisipažįstu, bet prašau 
duoti kuogreičiausiai mano ad
vokatui kalbėti.

—Viskas savo laiku...
—O aš norėčiau, kad jis kal

bėtų pirma liudininkų.
—Kodėl?
—Aš labai įdomus ir baisiai 

noriu žinoti, ką jis pasakys...
, Klausinėja liudininkus.

—Elzbieta Kairiene, kelerių 
jus metų?

—Dvidešimts aštuonerių... •
—Ar t u ritę vyrą?
—Taip... bet jei atsirastų ga

na malonus, geras žmogus, tai 
aš galėčiau nors tuoj aus 
skirti su vyru.

—Ką jus galit pasakyt?
—Apie savo vyrą ?
—Ne, 'šiuo reikalu.
—Aš pažinau Varveklio tetu

lę, kurią jis užmušė. Galiu vie
na pasakyti, kad ji visai neper
simainė. Nežiūrint į savo sep
tynių dešimčių metų amžių, ji 
nesinaudojo kosmetika ir visgi 
Jduvo maloni bobutė.

—O ką jus galite pasakyti 
apie jos santykius su Varvek
liu? ’

—Apie jų santykius? Fi, ko
kia gėda! Aš ir nemaniau vi
sai... Tik pamanykit, jis viso 
turi tik dvidešimts su viršum 
metų, o jai aštunta dešimtis... 
Ir niekas man nesakė... Ak, 
Viešpatie! Ar galima buvo iš 
jos to laukti? Tokia atrodė se
na, lėni...

—Bet jus nesuprantate klau
simo. Teismas klausia apie 
tai, kaip sugyveno Varkelis su 
savo tetule, ir kaip tetulė su
gyveno su juo.

—To aš nežinau.
klausiama kita liudininkė.
—Barbora Silpnaprotiene, ką 

jus galite pasakyt šiuo klausi
mu?

—Ką, ponuli, ir kalbėti. Vie
nu žodžiu beširdis—ir visa...

—Jus buvot Varkelio tetulės 
virėja?

išsi-

kykit, ar neatsimenate jus iš
vaizdos tos ponios, kuri buvo 
pas jūsų ponią atėjusi kaip tik 
prieš užmušystę?

—Kaip gi neatsiminsi? Gerai 
atmenu, nes pati aš jai ir du
ris atidariau.
—Gerai įsidėmėjote jos išvaiz

dą?
—Ir dar kaip. Aš ir dabar ją 

akyse matau.
—Kaip ji atrodė?
—Ji buvo užsidengusi juodu 

vualiu 4r turėjo baltas piršti
naites.

—O veidas ?
—Negi pro vualį jį pamatysi.
—Ką ji sakė?
—Kokios ponų su manim kal

bos: “ar potiia namie” ir dau
giau .nieko. *

—JUs žinojot, kad ji atvyko 
nuo Varkelio?

—žinojau.
—Kaip tai?
—0 mat dasiprotėjau, kai 

tardytojas ėmė klausinėti.
—0 užmušant buvote kartu?
—Ką jus, ką jus! Nejaugi 

aš tada bučiau likusi gyva! Jis 
ir mane, pasilefdėlis, butų pri
baigęs.

—Kodėl jus taip manote? Ko
dėl jis butų užmušęs?

—Del kompanijos...
Atsakinėja kitas
Teisėjas klausia:
—Jus kiemsargis

liudininkas.

Vabalas?

—Pasakykit, ką 
veklis, kai jus sučiupote jį už
mušus?

—Sakė girtas esąs.
—Reikia atsakyti jo tiesiogi

niais žodžiai. Tur būt, jis sa
kė: “aš girtas!”

—Ne, ponaičiuk, apie jus jis 
nieko nesakė.

Pasikelia prokuroras.
—Liudininke, jus nesupran

tate klausimo. Ponas teisėjas 
nori žinot, ar sakė Varveklis, 
kada jų® jį sulaikėte: “aš gir
tas?”

—Ir apie jus nieko nekalbė
jo.

Prašo žodžio advokatas.
—Klausykit, liudininke! Po

nas teisėjas nori žinoti tiksliai 
kaitinamojo žodžius. Tiesiai 
atsakykit, ai* Varveklis sakė 
sau: “aš girtas?”

—Bet jis ne sau, o balsu kal
bėjo, ir visgi ne apie jus. Jis ir 
nemąstė tuo laiku apie pašali
nius žmones...

Galop baigė nagrinėti...
Teisėjas duoda paskutinį 

dį kaltinamajam.
Varveklis nutrynė ašarą 

atsikreipęs į prisiekusius, tarė:
—Ponai prisiekusieji, aš 

turėjau tik viso vieną gliminę, 
tetulę ir tą aš nudobiau. Todėl 
išeina, ka£ aš dabar likau naš
laitis, reiškia pasigailėkite ma
nęs...

(“B. ž.”) Vertė K. Debesius.

jšakė Var-

Žo-

ir,

Redakcijos Atsakymai
Pranas Brazdys. — Jūsų. pra

nešimą gavome kada laikraštis 
buvo jau atspausdintas.
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Lenky markė
Lenkų markės nepaprastas 

nukritimas iškėlė aikštėn ne 
vieną Lenkijos silpnybę, apie 
kurią Europa mažai težinojo. 
Ehtantė tą numylėtą savo kūdi
kį taip apdovanojo ir pripenė
jo, jog tasai piadeda sirgti. 
Vakarų Europa rimtai svarsto, 
kaip pagydyti Lenkiją ir kaip 
ją išgelbėti nuo bankruto. Ne
perseniai lankėsi tenai anglų 
finansistas Young. Jį pasi
kvietė Varšuva, manydama, 
kad tas asmuo padalys jai iš 
vario auksą. Young griebėsi 
darbo. Apžiurėjo visas Lenki
jos įeigas ir išlaidas ir matyda
mas didelį skirtumą tarp vie
nų ir antrų, surašė ir išdirbo 
planą, kurį ir įteikė lenkų val
džiai. Bet vos spėjo anglas ap
leisti Varšuvą, lenkų valdžia 
sudėjo jo visus vaistus ir re
ceptus spintoj ir užrakino. Taip 
ir vėl viskas pasiliko po seno
vei. Tokia betvarkė baisiai 
skaudžiai atsiliepia į žmonių ke- 
šenę ir į ūpą. Bet spekuliantai, 
o gal ir valdžios nariai, tuomi 
puikiai naudojasi ir bematant 
praturtėja. Visokie -agitato
riai tikrina žmonėms, jog len
kų markė kada nors susilygins 
su doleriu, ir žmonės tikėdami 
laiko tuos popergalius, kurie 
kasdien vis eina pigyn. Tuom 
tarpu valdžios spaustuvėj, kur 
spaudžtiamos markės, susekta 
daug šunybių. Popietis, dažai 
parduodami privatiniems asme
nims.. Milijardai markių pa-< 
imami neva sunaikinti dėl blo
go arba neaiškaus atspausdina
mo. Vienok niekas jų nenaiki
na. Valdininkai susitarę pa
siima sau į kešenes ir paskiau 
linksminasi Varšuvoj. Jeigu 
Lenkija butų kiek nors išmin
tingesnė ji galėtų puikiai su
tvarkyti savo pinigus. Juk ji 
turi tiek gerybių ir žemės turtų. 
Vienok nepasotinamas norais 
užgriebti svetimas žemes ir bai
dyti kaimynus savo karine pa
jėga, neleidžia lenkams įvesti 
tvarką jų pačių namuose. Eko
nominiai Lenkija visai silpna; 
girios, kasyklos, aliejus pateko į 
svetimas ranlkas. MifitariniU 
žvilgsniu ji irgi ne kažin kas. 
Jeigu tektų kariauti, jos armį- 
ja gal neatlaikytų pirmo puoli
mo, nes armijoj tęsiasi ta pati 
partijų kova ir demoralizacija. 
Pinigų kritimas yra skaudus 
valstybei smūgis. Prancūzų 
frankas tapo sulaikytas nuo 
puolimo, bet lenkiška markė te- 
bekrinta, nes niekas rimtai ne
betiki į lenkų tautos sugebėji
mus vaJdyti kraštą, kuriam pu
sę gyventojų sudaro svetimtau
čiai.—M. V.

! Knygos už Pusę Kainos! Paskutinis Knygų Nupiginimas!
PrisiųsKite Aušros Knyg'ynui TIK $10.00B
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Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

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

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

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

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

Phone Boulevard 8356 •

Marinello Beauty Shop
Lena Leota Pryor

Padabinimo darbas visose šakose 
Nužemintos kainos panedėliais 

ir seredomis.
Atdara vakarais, utaminke, ket

verge ir subatoje.
Nedelioj pagal sutartį.
3102 So. Halsted SL 

antras augštas.
Chicago.

n i ■

Pasirinkite į Knygų. už > $20.00
t ' t '• -f fy ' J ’t :

Šitas bus paskutinis toks istoriškai didelisknygų nupigifiimas. Todelgi, nepraleiskite progos, įsigykite reikalingiausių 
Ssfe Jums knygų. Peržiūrėkite šitų visų knygų sįrašų atidžiai, o,nėra abejonės, Jus susirasite sau daug reikalingų knygų. Šitame 

surašė yra parinktos visos geriausios knygos ir visos reikalingiausios knygos, šitas didelis knygų nupiginimas bus paskutinis n 
K jis tęsis tiktai iki birželio-June 1 dienai. Todelgi, pasirinkite tuoj iš šito surašo knygų už $20.00, pilna kaina, o Ausros Knygy-
Kr nui prisiųskite tiktai $10.00, jei imsite ir daugiau knygų, mokėkite už visas knygas tiktai puse kainos. Jei imsite uz mažiau
| knygų negu $10.00, prisiųskite už kiekvienų knygų tiktai tiek, kiek yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Bet geriausia įseis

3b Jums jei imsite knygų nemažiau $10.00, tada gausite visas per pusę pigiau. Jei vienas neįstengiat įsigyti knygų uz didesnę su-
mų, tai Kvieskitės kitus į talkų, su draugais susidėkite bendrai. Knygų galite imti po kiek kurių norite.

Meilės Laipsniai'
Knygoje parodoma kaip meilė vystosi pas 

vyrus iri moteris ir kaip ta meilė reiškiasi pas 
įvairias tautas. Knyga nepaprastai žingeidi 
visiems kaip vyrams, taip ir moterims. Pusi. 
216,* didelio formato, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. Knygų randasi ga
na mažai norintiems įsigyti šitą knygą vertėtų 
pasiskubinti, nes jų niekur daugiau nebus gali
ma gautk ___ ______________ _____________
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje Ir 
Angliškoje Kalboje.

šita yra vienintele knyga pas lietuvius, kuri 
pamokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 
> visokias firmas, pas draugus, gimines, vaikus, 
tėvus ir 1.1, šitą knygą turėdami by kur lengva'1 
laišką parašyti anglų kalba. Pusi. 298, apdary 
ta. Kaina $2.00, iki birželo 1 dienai tik $1.75

Lazdynų Pelėdos Raštai
Keturi tomai, apdaryta į 

eje, 1922. Pusi. 950. Kaina 
1 dienai tik $4.50._________
Ivanhove

Paraše Walter Scott. Romanas dviejose 
knygose, apdaryta į vieną. Tilžėje, 1922. Pusi.
450. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. ĮĮĮ

1

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

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

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

Lietuvos įstatymai '
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

■ nys. Sutaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
1 Vyriausio tribunolo piimininkas — Krikščiūnas. 
: Knyga yra labai didelė, turi net 1031 puslapių. 
1 Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, Lietuvos 
’ teises, kurioms Lietuvos žmonės naudojasi, rei; 

kia būtinai perskaityti Lietuvos Įstatymus, ši 
toje knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
įstatymais Lietuvos žmonės tvarkosi. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $8.00.____ ___
Pajauta

Pajauta arba Lizdeikos duktė XIV šimtme
tyje. Istoriškas romanas M. Bemotavičiaus. 
Sulietuvino Jonas Montvilas. Pusi. 468, apda
ryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Botanika

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

Knyga pilna žingeidumo iš kelionės po Jeru 
zolimą ir kitas šverftas vietas, kaip tai: Naza- 
ret, Beirut, Smirna, Kalną Kalvarijos, Kalno 
Tabaro, Kalną Kurmelių, šv. Juozapo Grabą, šv. 
Jokūbo šulinj, Trijų karalių žvaigždę, Erodo 
dvarą, Judošiaus pasikorimo vietą, upės Jėriko, 
Jordono ir kitas žymias vietas, šitas vietas ap 
lankė ir tą viską surašė kun. P. Gonkus. Pusi. 
302, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 die- 
nai tik $1.60.______________________________
Moteris ir Socializmas

šitą svarbią knygą parašė garsus socializmo 
žinovas August Bebel, į lietuvių kalbą verte 
žinomas literatas V. K. Račkauskas. Pušį. 429, 
apdaryta. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00.____________________________________
Augalų Fiziologija

Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920. 
Pusi. 134, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 
1 dienai tik $1.25. _ _ __ •________
Raktas Pažinti Augalams

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

Aprašo kokiu budu žmonės rašyti išmoko, 
kokiu budu sau rašto išsidirbo, kokios tautos1 pir
miau ir kokios paskiau. Raštai įvairių tautų 
vartojami senose gadynėse ir t.t. Knygą sutaisė 
šernas. Pusi. 304, apdai-yta. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00._____________
Gamtos Istorija

Paruošė Dr. A. Bacevičius. Su paveikslais. 
Pusi. 209. Apdaryta. Kaina $1.50, iki birže- 
lio 1 dienai tik $1.25, ________________
Mažvydas
,v. Seniausis Lietuvos rašytojas. Gyvenęs pra
džioje 16-to šimtmečio. Jo darbai ir veikalai. 
Pusi. 592, apdaryta. Kaina $4.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50.__________ ______
Buhalterija

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

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

Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga istoriška 
ir gana didelės svarbos. Pus]. 283, apdaryta. 
5ai_na $2-00» iki birželio1 dienai tik $1.75.
Geometrija

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

Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. Apda- 
r^to^LAieną* &aina ?1»75, iki birželio 1 dienai tik $1.50.
Chemijos Vadovėlis
■inn Y* Rūkas. Kaunas, 1922. Pusi.
19?\.iAB?ae7ta- Kain{* iki birželio 1 die- 
nai tik $1.50.
Rusiškai-Lietuviškas žodynas

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

Prirengė Petras Gražbylys. Tilžėje, 1903. 
Pusi. 115. .Kainą 45c., iki birželio 1 dietiai 40c.

dvi knygas. Tilž- 
$5.00, iki birželio i 

i 
i 
R

Vienuolio Raštai
Dvi knygos apdarytos j vieną. Tilžėje, 

1922. Pusi. 560. Kaina $3.00, iki birželio 1 die 
nai tik $2.50.___
Šventas Petras Ryme

Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. 
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio 
1 dięnai tik $1.00.

Žinynas. :
Tai garsi knyga, ji turi rastis kiekviename name, pas kiekvieną lie

tuvį. čia randasi rinkinys visokių patarimų apie sveikatą ir budus gydy
mosi, čia yra patarimai ūkininkams, daržininkams ir kitiems, čia randas 
daug dalykų iš astronomijos, mitologijos, istorijos, aritmetikos, geografijos 
ir medicinos. Namai be žinyno, namai be mokyklos. Nauja laida. Pusla
pių 392, gražiais apdarais. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Naujas Pilnas Orakulas.

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

Karo Takas
Parašė Mayne Reid. Išeiviai iš Transvali- 

jos. Tilžėje, 1923. Pusi. 192, apdaryta. Kaina 
$1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.______ ' ■ A.
Rymas

Parašė Emil Zola. Pusi. 432, apdaryta. R 
Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. JS 
Iš Mano Atsiminimų

Paraše Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa- j 
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. - 
Pusi. 301, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 Į 
dienai tik $1.50.- . >R 
Putino Raštai

Dviejose knygose, apdaryta į vieną. Tilžė a 
je, 1922. Pusi. 480. Kaina $2.50, iki birželio 1 : 
dienai tik $2.00.Aį/ » jU 
Skalpų Medžiotojai

Paraše Mayne Reid. Tilžėje, 1922. Pusi. R 
219, apdaryta. Kaina $1^0, iki birželio 1 dienai ■ 
tik $1.25. R 
Pampėjos Galas

-Paraše Eug. Turo. Romanas. Tilžėje, g 
1922. Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75, iki 
birželio 1 \dienai tik $1.50. ■
Bedievių šventraštis

Knyga sudaryta iš senų “Kardų”. Daug 
gerų pasiskaitymų, daug paveikslų ir juokingą 
dainų. Pusi. 900, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00.__________________
Lietuvos Kariuomenė

Knygoje aprašoma ir paveikslais parodoma 
Lietuvos kariuomene ir jos vadovai. Knyga 
žingeidi, ypač tiems, kurie interesuojasi Lietuvos 
Sudėtim. Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais.

aina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Abrozdai

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

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

Parašė K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. 
Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio 1 dienai 
tik 60c.__________ _ ______________________  į
Christomatija—Dalis I ir II. (

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

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

Parašė prof. Heinemanas. Vokiečių literatu- , 
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 560: II tomai H 
į vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir- B 
želip 1 dienai tik $2.75.

Lietuviškas Sapninykas
šitas Lietuviškas Sapninykas yra sutaisytas 

! pagal tikrą persiškai egiptišką sapninyką ir net 
į su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos 

atspėjimui ateities, šitas Sapninykas geriausiai 
! išguldo visokius sapnus, kokius tik žmonės 
į sapnuoti gali. šito Sapninyko jau nebu

vo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs, 
dabar mes vėl ji -atspausdinome. šitas Sap
ninykas lietuviškam pasauliui yra žinomas 
kaipo Olszewskio Sapninykas. Ir už jį geres
nio nėra ir būti negali. Pusi. 206, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.
Neapdaryto kaina 75 centai.________________
Pažinkite Mus!

Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy- 
“ j ir augalų chrestoma- 

. . ’usl. 270, apdaryta. Kaina
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.60. 
Lietuviškieji Raštai ir Raštininkai.

šitą knygą prįrengė Lietuvos Mylėtojas da 
1890 metais. Išleido tais laikais gyvavusi Bal- 
timorėje, Md., M. D. M. Draugystė. Šitų kny 
gų randasi Aušros Knygyne gana mažas skait
lius, norintis jas įsigyti pasiskubinkite. Pusi. 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 
tik $1.00.
Lietuvių KalboTŠIntaksė

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

(Dalis II). Sutaisė A. Lalis. Visi žodžiai 
angliški išguldyti į lietuvių kalbą. Pusi. 835, 
apdaryta. Kaina $6.50, iki birželio 1 dienai tik 
$4.00. .
Žemaičių Vyskupystė!^ '' ■
t šitą garsią knygą parašė Vyskupas Motie
jus Valenčauskas. Knygoje galima rasti tą, ko 
nei vienoje Lietuvos istorijoje nesiranda. Kny
goje parodoma yra kaip žemaičiai likosi ap
krikštyti, kokias dovanas jie gavo, kaip ir kada 
steigęs įvairus miestai ir bažnyčios Žemaitijoje, 
kaip atsirado klioštoriai, bernadinai, barniai ka 
taliku su kalvinais, jėzuitai Varniuose, karalius 
ties Šatrijos kalnu, dominykonai, karmelitai, ra- 
kitai, Telšiai, Plunge, Kretinga, Raseiniai, Kė
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku
mentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti. Šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimės. Pusi. 247, 
apdaryta ir didelio formato. Kaina $8.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.
Lietuviškai-Latviškas, Lenkiškai-Rusiškas 
Žodynas

šitą garsų keturioms kalboms žodyną, sutai
sė kun. M. Miežinis, Tilžėje, 1894 metais ir kito 
žodyno, kuriame rastųsi keturios kalbos ir tiek 
daug žodžių, pas lietuvius nėra. Norintiems 
pažinti paminėtas kalbas būtinai verta įsigyti 
šitą žodyną. Musų patarimu yra pasiskubinti, 
nes mažą skaičių turime, pavėlavę negausite. 
Pusi. 293, apdarytas, didelio formato. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Kun. Tumo-Vaižganto Raštai

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

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

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

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

4. Kaz. Būgos — Medžiaga lietuvių, latvių 
ir p rusi} mytologijai.

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

6. M. Biržiškos — Antanas Klementas lietu
vių rašytojas pradžioje XIX amžiaus. '

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

šitgs visos knygos yra apdarytos j vieną, 
“Lietuvių Tautos” leidinys. Kaina $7.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.
Tiesų Vadovas ir Patarėjas

Knygoje parodoma įvairios teisės, šitą Kny
gą turėdamas nereiks kiekvieną syki bėgti pas 
advokatą, bet atrasi joje įvairius patarimus— 
legališkus su įvairiomis legališkomis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 i 
dienai tik $1.75. i
Bon-H ur !

Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. 
Parašė Lew Wallace. Pusi. 472, apdaryta. Kai
liu $2.00, iki 1 dienai birželio tik $1.50.

B minusiųjų pasaulio gyvulių 
|l tija. Tilžėje, 1923. Pusi, i

Zoologijos Sistematikos Terminų
Žodynėlis

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

li 
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Sekretai Monijimo, Arba Kaip 
Likti Burtininku

Pirma knyga pas lietuvius, kuri parodo kaip 
daryti motais bei visokias štukas. Knyga su 
daug paveikslų. Pusi. 174, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50.

-j Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje, 
j Ir Lietuviškas Statutas Zigmonto 1

Šitą istorišką knygą .paraše Dr. Jonas šliu- 
Srs. Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 

669 metų iki 1795 metų arba nuo Liublino uni- 
i jos iki Rusijos pasidalinimo. Norintiems susi- 
, pažinti su Lietuvos istorija Verta įsigyti šitą 

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

-------------------

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

senoviškų liekanų ir 5 spalvuotais žemlapiais. 
Gražiais apdarais. Pusi. 305. Kaina $2.60, iki 
birželio 1 dienai tik $1.76.
Žmonių Poezijos Antologija

(Įvairių dainų rinkinys).
Šemonio piešiniai. Leipcimre, 1923. Pusi. 196, 
didelio formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.60.

mn.LLiyof. Binkio tekstas, 
Leipcinde, 1ST23. Pusi. 196,

Lietuvių Kalbos Gramatika.
i Paraše Rygiškių Jonas, šita gramatika, tai geriausia lietuvių kalbos 
gramatika. Sykiu šitoje gramatikoje randasi ir Sintaksė. Knyga naujai 
parašyta. Pusi. 280, gražiais apdarais. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai 
tik $2.00. 

-— ■ ■ — — —............—

Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.
šita knyga yra reikalinga kiekvienai gaspadinei, kuri nori pagamin

ti gardžius valgius. Pusi. 162, apdaryta $1.75, iki birželio 1 dienai tik 
$1.45.._________. • ■ ■ • ,
Žemės Globusas.

Pirmas lietuviškas gjobusas, darytas Lietuvoje, šitame globuse ran
dasi visi pasaulio kraštai,' mapos. Šitą globusą turėdami savo namuose ma
tysite visą pasaulį kada tiktai norėsite ir sykiu papuoši savo namus. Glo
busas didelis, bet tinkamas laikyti pastačius ant stalo,. Kaina $20.00, bet 
iki birželio 1 dienai tik $10.00.________ ,
Geografija arba žemės Aprašymas.

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

1 ■ ,",,w "‘I 1 ■-■■■■-...... < ---- - -- t iii ^r-

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

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

Parašė Simonas Daukantas. Puslapių 5&1, apdaryta. Kaina $2.75, 
iki birželio 1 dienai tik $2.25.

■ ■ ■ ...... u..,,-.—.. , — ... ............... ............................................. ................. ■ ............ .

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

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

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

Knyga su daug paveikslų. Pusi. 667, apdaryta. Kaina $4.00, 
birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga pilna žingeidumo, verta ją įsigyti 
siems,___________________________________________
Istorija Amerikos.

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

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

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

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

šitą knygą parašė garsus italų revoliucijonierius Giuzepne Mazzini. 
Knyga nepaprastai žingeidi ir pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lietu
viui perskaityti. Lietuvių kalbon vertė V. K. Račkauskas.' Pusi. 245, 
apdaryta kaina $2.00, iki birželio 1 d. tik $1.75.
Kada ir kokiu Budu Svietas Sutvertas?

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

Surinko Dr. Basanavičius. Visos aj
4 knygos apdarytos atskįrai. Šitose 4 ____ _ ___ _
šitos apysakos yra svarbios, nes musų tėivų-tėveliai jas yra pasakoję ir 
jos taip ėjo iš gentkartės į gentkartę, kol garsus tėvynainis Dr. Jonas 
Basanavičius surinko ir surašė tokia tarme, kaip jos kad buvo pasakotos. 
Šitos apysakos liks nemirtinos, nes jose slepiasi lietuvių praeitis, lietuvių 
vargai ir nelaimės, jų kovos, jų narsa. Pusi. 1300,,visos apdarytos. Kaina 
$9.00, iki birželio 1 dienai tik $7.00.
Žvėrys ir Žmogus 7 ~

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

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

iki 
vi

sakos randasi 4 knygose ir visos 
.ygose randasi virš 700 apysakų.

Pinigus malonėkite* siųsti sykiu su knygų užsakymu ir geriausia money orderiais, čekiais arba 
“cash”, bet registruotame laiške. Jei neturite knygų katalogo, reikalaukite, prisiusime. Jei no- 
ritę muzikalių dainų katalogą, mes turime atskirą,'— reikalaukite muzikalių dainų katalogą. Jei 

y* reikalas prisiusime ir abu katdlogu. Laiškus siųskite šituo adresu: /

AUŠROS
>

3210 So. Halsted St
KNYGYNAS

Chicago, Illinois

i

B 
B 
B

Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai
Sutaisė Šernas. Knyga su daug paveikslų. 

Pusi. 370. Drūtais apdarais. Kaina $2.50, 
iki birželio 1 dienai tik $2.00.________
Krėvės Raštai

Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $4.50, iki bir
želio 1 dienai tik $4.00. |
Biblija Kunigo Bimbos g

Kurie myli juokus patys ir myli juokinti ki- R 
tus, verta šitą knygą įsigyti. Knygoje randasi į 
pamokslai ir giesmės kunigo Bimbos. Taipgi 5 
daugybe paveikslų iš kunigų, davatkų ir minyš- C 
kų gyvenimo. Abelnai sakant, knygoje yra pa- g 
juokiama dvasiškija. Pusi. 59, labai didelio = 
formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik “ 
$2.00. šita knyga yra “šakės” laidos ir jų 
randasi gana mažai norintis įsigyti pasiskubin
kite.
Gyvulių Protas

. ,Pa™š6 Dr; T- Zel1- Pusi- 212. Kaina $1.25, iki birželio* 1 dienai tik $1.00.
Psichologijos Vadovėlis
« ,P^ošė,prof* čelP»nov. Vilniuje, 122. 
Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio
1 dienai tik $1.76._________ __
Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis

šitoje knygoje vaizdžiai iftpiešta abelna pa
dėtis Mažosios Lietuvos. Parašė A. B. Klaipė
diškis, Kaune, 1923 m. Pusi. 190, didelio forma 
to. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 
dienai tik $1.25.

aina $4.60, iki bir-

Fizikos Dalis I, II, III
Visos trys dalys apdarytos į vieną knyga. 

Paruošė K. šakienis. Vilniuje,1.1923. Pusi. 470 m 
Su daug paveikslų. Kainą $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00._____
Lietuvių Kalbos'Gramatika

Naujas pertaisytas laidinis. Sutaisė J. ik 

75c., iki birželio 1 dienai tik 60c
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Taigi Dabar Nuo Balandžio 13 Turėsime ir 
Sekmos Dienos Naujienas Kurios Vadinsis

NEDĖLIOS NAUJIENOS
, * < j f 1 * , 1

litljuanian ^unbap liftus

NEDĖLIOS NAUJIENOS išeis kiekvieną nedėldienį 
arba sekmadienį, ir jų atskiras numeris parsiduos po 
7 centus. Nedėlios Naujienų prenumerata, atskirai nuo 
dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 pusei metų.

NEDĖLIOS N A U JIE NO S bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

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

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

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

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

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

’ 'j . ' ' ’ * V • 'J ’ ' • ‘ '
kų veikalų reprodukcijos.
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MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpų suprantamų straips
nių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che
mijos inžinierius K. Augustinavičius.

’ •

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

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

Iv;.'., a . /- : • '

UŽSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS
*. z • i • ” • , \

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

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

Gerbiamieji*
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu.

Čia indedu kaipo mokestj už pusę metų $1.70 money orderį:

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

VISUR KITUR AMERIKOJE gausite Nedėlios Nau
jienas per paštą arba pas* Naujienų agentus.

Vieniems Metams

NAUJIENOS
1739 S. Halsted 

Chicago, III.
st.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata:

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

Vardaa ir Pavardė......................................... ......................................

Adresas ...»................. .......................................................... ..... ..........
Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus: -9$^

<...........--,-------
Gerbiamieji:

Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 
čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavardė...............................................................................

Adresas.................................. ................................................. . ..........
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Negras išgadino Lietuvę
Įsiveržė naktį vidun; u

Per dviejų namų sienas plė- 
•ikai iškasė tunelį, išpiovė sky- 
’e grindyse, su pagelba eksplio- 
djos atidarė saugiųjų šėpų ir 
išnešė deimantų už $50,000. 
Pas atsitiko sekmadienio naktį, 
Im.pire Jewelry krautuvėje, 
61!) N. Clark gat. Tojej pačioje 
šėpoje buvo ir daugiau turto, 
bet plėšikai nepastebėjo. $100,- 
)00 vertės deimantų ir $200 pi- 
•ųgais liko nepąliesti. Policija 
nano, kad plėšikai buvo pilnai 
krityrę. ' < v ■ *• .

Antradieny, balandžio > 1 d, 
20 niin. po 12 nakties, bėrtiief 
gani, įsiveržė j Justino Gėčio 
namus, 3316 So. Parne-11 Avė., 
apie 22 metų negras. Justinas 
Gečas dirbo nuo 3 vai. po pie
tų iki 12 nakties Atlantic vieš-, 
buty.

Elena Gečiene, kuri arti po
rų savaičių sirguliavo, buvo na
mie. Jos drauge p-ia Ona Be- 
niidienč tų vakarų buvo atėju
si jų atlankyti; kuomet ji aplei
do — buvo jau 11 vai. nakties. 
P-ia Gečienė, likusi viena, at
sigulė ir užmigo.

Nelabas negras kokiu tai bū
du įsigavo vidun. Negalima su
prasti, ar jis turėjo pritaikęs 
rakta ir įėjo per duris, ar įlin
do per siaura viršui durų lan
gų, kurį rado • pravirą., Jokių 
ženklų lindimo per langų nebu
vo.

Būdamas viduje nusirengė, 
pasikabino ant kėdės sermėgų, 
viršutinius marškinius ir nusi
avė kojas. Badęs parliory sto- 
vylą, trenkė jų į miegruimio 
lovų. P-ia Gieštautienė išbudo 
ir didžiai persigando. Ji už
žiebė elektra, bet nieko nema
tė. Ji manė, kad tai jos vyras 
Justinas nctyČioinis sumušė 
s<tovylą. Atsikėlė,* priėjo prie 
durų ir pamatė baltuojant 
marškinius ant kėdės. Ji už
klausė: “Ar tu čia, Justinai?*’

Negras puolė prie jos ir grie
bė jų už gerklės. Ji sukliko. 
Negras smaugdamas kartojo: 
“Tylėk, tylėk, tu šunies vaike, 
—aš tave užmušiu.”

Ji su ašaromis prašėsi jo: 
“Imk kas tau čia patinka; imk 
Ir pinigus, tik nežudyk manęs!”

Elenora pa lėni i j o, kad jis 
visas kruvinas. Kakta pramuš-
ta, rankos suteptos kraujais ir 
baisiai atrodė. Jis buvo lyg be
protis. Savo krauju jis iškru- 
vino lovą, sienas ir moterį.

Parėjo ir Justinas Gečas. 
Lipdamas trepais augštyn iš
girdo bildesį ir savo žmonos 
šauksmą. Nusiskubino vidun 
pažiūrėti. Negras paleido savo 
auką ir griebėsi už ^kišenių. 
Gečus bėgo šauktis pagelbos 
prie savo kaimyno p. Boruso. 
Negras užrakino duris ir už
kabino retežių. Prie durų at
ėjo ir Gečiene. Negras kirto jai 
du kartu su kumščiu per vei
dą. Sukilo Borusai, bet negali 
įeiti vidun. Gečas su kede iš
mušė duris. Negras atrėmęs 
petį laike jas. Gečas per sky
lę svėrė negrą už galvos, bet 
negras atmušė jo ranką, o Ge
čas nutvėrė jį už apatinių 
marškinių. Negras atsiplėšė, pa
likdamas šmotą marškinių ran
koje. Jis sugriebęs savo rubus 
išmetė per langą ir įsikibęs į 
lango užlaidą nušoko per lan
gą žemyn. Jis pabėgo, nespėda- 
mas paimti nė savo rūbų, ku
riuos buvo išmetęs per langą.

Pašaukta policija pasekė neg
rą k i 37 gatvei. Sprendžiant 
iš jo rūbų, policijai buk pasi
sekę surasti negro brolį.

Tą pačią dieną policija su
areštavo vieną negrą, bet Ge
čas nepatvirtino jo kaltę. Neg
ras nieko nepavogė, tik labai 
išgąsdino ligonę Gečienę, .kuri 
dabar da labiau susirgo. Ją gy
do d-ras Biežis.

—Reporteris.

NEGALĖJO GAUTI KAM
BARIŲ — NUSIŽUDĖ.

Edvardas Schneider, maši
nistas, 1868 Orchard /gat. gavo 
įsakymų nuo savininko, kad 
nuo gegužės pirmos jis turi iš
sikraustyti. Jis vaikščiojo iŠ 
vietos į vietą ieškodamas kam
barių, bet be pasekmių: kam
barių negalėjo gauti.

“Neverta,” jis pasakė savo 
pačiai, “aš užėjau kambarius

keliose vietoje, kur galėtume 
gauti, jei neturėtume vaiko, 
bet kai pasakau, kad turime 
vaikų, nieks nenori duoti.’*

Pati palikusi tėvų su dviejų 
metų sunumi namuose išėjo 
ieškoti kambarių.

Kelioms valandoms praėjus 
Sehneidcrio kaimynas norėjo 
jį aplankyti t brazdina į duris,1 
bet nieks neatidaro — uždary
tos. Čia jis suuodė, gazų.ir pa
šaukė policijų, kuri išlaužus 
duris, Sehnėideii ii- jo dviejų 
metų sūnų rado negyvus. Jie 
sėdėjo toj pačioj kėdėj kur pa
likta, o pečiaus pervados buvo 
atsuktos ir' gazas ėjo visu 
smarkumu,

“*O Edie, Edie!” sušuko pa
rėjusi pati, “jus susiradot sau 
vietų kur priima ir vaikus!”

IŠKASĖ TUNELĮ IR IŠPLĖŠĖ 
DEIMANTUS.

Lietuvių Rateliuose
Poželienes koncertas pui

kiai pavyko
Pereito nedėldienio vakare 

parinkti nė chicagiečią lietuvių 
oublika tikrai nepaprastai sma 
giai praleido laikų. Tokio didžiai 
irtistingo programo retai kada 
r už pinigus galima sulaukti.

Ponia Požėlienė parodė tikrai 
artistingą mokėjimų lengvai 
jausliai perduoti rusiškų mei
lingų dainų ir romansų turinį. 
Jos balsas nedidelis, užtai ir n'e 
operas ji kėsinasi dainuoti. Jos 
balsas labai švelniai perduoda 
mergiškuma ir prisimeilinimų, 
taigi ji ir yra romansų artistė.

“Aš jus myliu v kaip saulę, 
Kaip dangų, žvaigždes ir 

mėnulį,
Aš jus myliu kaip laisvę...”

Šitie žodžiai ir daugelis kitų 
meilingų dainos žodžių negalėjo 
neužkerėti kiekvieno švelniame 
Poželienes perdavime.

Klausytojai turėjo dar kitų 
didelę vaisę: jie girdėjo vieną 
iš didžiausių' tenoriu Ivam 
Dnieprovų, kurs ateinančių žie
mų dainuos Chicagos operoj, o 
taipgi tikrai artistingą baritonų 
Hrzanowskį. Ponia Divanova 
dar pasmagino vakarų puikiu 
griežimu ant smuikos.

Iš tikro, retai kada taip sma
giai tenka praleisti koncerto va
karų, kaip tai teko 0. Poželienes 
koncerte. —Ne-galijotas.

Liet. Soc. Dem. Rėmėju 
Fondo susirinkimas

Šiandie, 8 vai. vakare, Ray- 
mond Institute, 81 W. 31 Str. 
įvyksta Liet. Socialistų Demo
kratų rėmėjų kuopos susirinki
mas.

Lietuvos Sočiai Demokratų 
partija yra vienintelė partija, 
kuri nenuoalsiai kovoja už žmo
nių reikalus. Jie deda visa# pa
stangas, kad padaryt Lietuvą 
tinkama šalimi dėl kožno ten 
gyvenančio piliečio, jie aukoja 
netik savo darbų, bet ir turtą, 
kad sukėlus reikiamą tai kovai 
išteklių.

Mes, čia gyvendami galime 
daug prisidėti prie palengvini
mo musų draugų darbo ii’ kovos 
Lietuvoje, jei prisidėsime prie 
jų parėmimo.

Jau nemažas būrelis lietuvių 
susibūrė į Liet. Soc. Dem. Rė
mėjų Fondą Chicago je, bet čia 
gali priklausyt kožnas, kam ru
pi geresnė Lietuvos ateitis.

Pribukite.šiandie į susirinki
mą! —M. J. Mauricas.

Žemaičio paveiksly 
paroda

Didelis skaitlius lankytojų sek
madieny. Antradienio progra

mas. 
. , Į
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Pereitam sekmadieny, p. A. 
žemaičio paveikslų paroda pa
vyko labai gerai; neveizint į 
daugybes įvairių pramogų bu
vusių ChiCa^oj e, parodų aplah* 
kė didelis skaitlius lietuvių. 
Parodon buvo apsilankę net iš 
kitų miestelių: nemažai žmonių 
buvo iš Indianos ir Michigan 
valstijų.

Paveikslai dar<f pastebėtinai 
gerų įspūdį j atsilankiusius sve
čius. Į kajkuriuos paveikslus 
tiejsiog negalima atsižiūrėti; 
rodos, jie tave rišti pririša prie 
savęs; rodos, jie kalba tau savo
tiška kalba ir pasakoja kokias 
tainesuprantamas paslaptis. 
Nėra abejonės, kad ši paroda 
paliks pas lietuvius neužmirš
tamų įspūdį. Parodoj parduota 
keliolika, paveikslų.

Šiandie vakare, apie 8 vai. 
dailininkas A. žemaitis duos 
pranešima sekamuose klausi
muose: Apie lietuvių dailės at
gimimų; Lietuvių moterų reikš
mė musų dailėje; apie lietuvių 
dailės pakraipų. Pranešimai tu
ri savyje daug žingeidumo.

Kas dar nėra buvęs parodo
je nesigraudins jų aplankęs. Ji 
randasi: 608 So. Dearborn Str. 
12 lubos room 1243,

Brighton Park
> ■. į

Buvo rašoma, kad čionai su
sitvėrė Meno Grupė. Dabar ten
ka daugiaus apie tai parašyti, 
kad butų aiškiaus. Pilnas var
das turi būt “Lietuvių Meno 
Grupė” Lietuvių Meno Grupes 
svarbiausios užduotys yra šios: 
lavintis dailės srityje, persta
tant scenos veikalus: operetes, 
dramas, tragedijas, farsas, ko
medijas ir tt.

L. M. G. nariai gal eiti • dr ki
tur Josti pasitarus su valdyba 
tik kad L. M. G.' jokių nuosta
lių neturėtų.

L. M. G. Nariai gal būti tokie, 
kurie tur didesnį ar mažesnį pa
traukimą ir sugabumų darbuo
tis meno srityje.

Lietuvių Meno Grupė dalinas 
I kelias šakas arba taip sakant 
stengias sutverti da ir tokias 
Įstaigas: chorų, kvartetus, sek
stetus kiekvienas skyrius turė
tų atskirų tvarkų, su viena Ę. 
M. G. Valdyba. Kiekvienas 
skyrius gal rengti vakarus aiv 
ba parsisamdyti kitoms organi
zacijoms.

Kiekvienas narys įstodamas j 
L. M. G. turi užsimokėti vienų 
dolerį kaipo įstojimo, kitokių 
mokesnių nėra.

Lietuvių Meno Grupės atsar
gos kapitalas, turi būt nemažės^ 
nis $50.

LMG. valdyba susideda iš pir
mininko, vice-pirmininko, proto
kolų raštininko, finansų / rašti
ninko ir iždininko.

ši organizacija nėra politinė 
nei pašelpinė. Kas yra veikia- 
ma, kas bus veikiama, dabar 
teks dar daugiau rašyti. Vėles
niame susirinkime liko nutarta, 
kad Meno Grupė suloštų veika
lų “Eksproprijatorius”, bal. 12 
d. M. Meldažio svetainėje dėl 
“Ateities žiedo” draugijėlės 
Brighton Park. O kitas veikalas 
jau baigiama mokintis, tai “Uo
švė į namus, tylos nebus” — lai
bai smagi komedija kam nors 
bus sulošta. , i'

Nutarimuose pasakyta, kad 
moksleiviams nuo mokesnio par 
liuosuoti. Narių prisirašė ketu
ri — dvi merginos. Išrinkta te
atro komisija rūpintis visais 
reikalais. Susirinkimai laikomi 
kas mėnesį, arba kada yra rei
kalas. Užkvietimai kam nors at
likti programų turi būti rašyti.

Tai Kas veikiama pas mus.
— Vienas iš narių.

Ar jus žinote, kad
Pagal cenzų, apskaitliavimą, 1920 

tnetuose, lietuvių buvo šioje šalyje 
336,600, iš kurių 154,375 yra. gimu
sių šioje šalyje. Ar jus žinote, kad 
Helmar Cigaretai yra padaryti iš 
gryno Turkiško tabako ir yra parda
vinėjami vidutine kaina.

Roseland, Iii.
....... . -....... r 1

Pastaba' delei “Nario” 
pasakojimų.

Naujienų Nr. 74 š. m. tūlas 
“Narys” prirašė net pustrečios 
špaltos apie tą “šelmį D. L. K, 
Vytauto No„ 2 draugijos pir
mininką. Turiu pasakyti, j kad 
tai yra tas pųts “hfatys,” kuris 
mętai atgal su panašiais kiiab- 
Hukais bandė prie manęs kibti, 
bet nepavyko. Guliu iš < kalno 
jį užtikrinti, kad ir. šis jo užsi
mojimas l>us jam pačiam ant 
uenąudos. Kad minimas “Na
rys” netingi rašyti tai jam rei
kia atiduoti kreditus, bet ko
dėl jis savo korespondencijose 
per dem ržtšt) melus, tai man 
nesuprantam^ šiuo sykiu man 
noprisieina daug rokuotis su 
ponu “Nariu#, kadangi pasta
rojoj savo korespondencijoj se
ną meliodiją priprastu tonu 
atkartoja. Kaa dėl draugijos 
minimų “morįtčių’’, tai “Na
rys” (jei jis yra draugijos na
riu) pilnai žino, kad pirminin
ko pastaba buvo vietoj, ką. veik 
visi dalyvavusieji susirinkime 
nariai pripažino, išskiriant na
rį su pora šalininkų. Man įs
tabu tas, kokiu tikslu ponas 
“Narys” kelia tą klausimą per 
spaudą, kurs draugijoj jau yra 
užbaigtas? Gąl jis mano, kad 
iš “Naujienųa /skaitytojų gaus 
sau šalininkų? Jei jis taip ma
no, tai klysta.

* Dar noriu pastebėti ve ką. 
“Narys’* sako: “Pirmininkas 
sutiko su raštininku, kad nebū
tų įrašyta protokole pirminin
ko raportas ittortgičių reikale” 
ir t. t. Na, tai ištikrųjų tas 
“Narys” turi geras akis, kad 
jis per spaudą ^drįsta taip me
luoti! Juk ^ąjįžv&Vę susirinki
me nariai visi girdėjo, kad aš 
sakiau, jog taSl būtinai turi bū
ti įtraukta protokole. Ant ga
lo turiu pasakyti štai ką. P-ąs 
“Narys” gali rašyti toj temoj 
kiek nori, tas man nieko ne
kenkia ir aš neisiu su juo į po
lemiką, ypatingai su pasislėpu
siu po “Nario” maska. Ištikrų
jų, jei turi ką gero pasakyti 
per spaudą dėl draugijos fe
bo, nurodant kitų blogus dar
bus, tai kodėl bijai padėti savo 
tikrą parašą? -—P. J. Petronis,

(Tąsa ant 8-to pusi.) 

a+a
p -hl S'* I V * • - ’ j

Atminčiai metinių sukaktuvių 
i musų mylimo sunaus

PETRO DRUKTAINIO
Atsiskyrė nuo musų Balandžio 
8 d., 1923 m. sulaukęs 2 metų 
ir 4 mėn. Paliko didžiausiam 
nubudime tėvus Pranciškų ir 
Julijoną ir brolį Pranciškų 6 
metų ir dėdę Juozapą Dauginį. 
Jau metai suėjo kaip baisioji 
mirtis atskyrė iš musų šeimy
nos branginusį Petrei}, bet mu
sų širdies, žaizda nė kiek -neuž
gijo ir negalės užmiršti iki n>i- 
sų mirties. Ilsėkis musų bran
giausia ir lauk musų ateinant} o

I
 mes tavęs jau nebesulauksime.

Nuliūdę tėvai, brolis ir dėdė.

■——■—""■II..... .....  »■

APOLINARAS STANKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ne
laiminga mirčia, balandžio 6, 
1924, 5:20 vai. vakare. Neve
dęs, amžiaus 41.metų. Iš Lie
tuvos A. A. Apolinaras paėjo.
Plungės parapijos, Pakerių kai

mo. Amerikoj išgyveno 21 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime pusserę Zuzaną Kaukie
nę ir brolį Zetnol. Lietuvoj 2

v broliu Kazimierą ir Kostantiną 
ir seserį Stanislavą.

Laidotuvės atsibus seredoj, 
balandžio 9, 8 vai. iš ryto iš 
namų 324 E., 116 St. į Visų 
šventų parapijos bažnyčią; po 
pamaldų į sv. Kazimiero Ka
pines. . ,

Širdingai prašome dalyvauti 
, laidotuvėse visi giminės, drau- 
I gai ii* pažystami. N

y
ka nuliudime ra
seserė, broliai ir sesuo.
dotuvėse patarnauja gra- g
i Eudeikis, Tel. Yards 1741 B

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrim gavo 

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

Pinigus gavo: -
Doleriais: 
662—P. Šulais ? ?•
664— L. Brušas
665— S. Čepauskas
667— J. Miliauskas
668— J. Valaitis
669— M. Pocevičienė 
Litais:

19702—M. Gedvilaite 
19753—A. Janutienė 
19779—V. Mosteika 
19856—U. Samuilienė 
19900—Z. Zivatkauskas 
19919—K. Raila 
19962—O. černauskienė 
19966—J. Banys 
19967—V. Jotkienė 
19970—J. Juozapavičia 
19971—M. Šimkus 
19972—P. Petrauskas 
19974—V. Einikienė 
79977—L. škačkauskaitė 
19978—A. Nefas 
19980—E. Meškauskienė 
19981—P. Eišminskienė 
19982—M. Kaupas 
19989—O. ParnaraUckienė 
19992—0. Martinkienė 
19993—J. Dambrauskienė 
19994—O. Klimienė 
19995—B. Stulpinienė 
19997—V. Norvąišis 
20028—J. šeškauskas 
20030—M. Spogienė 
20031—A. Spogius 
20032—V. sleponaitė 
20033—O. Martinkienė 
20034—P. Jurevičaitė 
20035—M. Begentavičienė 
20037—V. Stumbrytė 
20038—T. Stumbris 
20039—N. Barauskienė 
20040—U. Sparte 
20041—U. Balnaitienė 
20042—O. Galinienė 
20044—X).; feeigis . t > >
20047—A. Gardžiavicienė 
20079—P.Mackevičaitė 
20141—J. Beękmann 
20146—J. Pranaitis 
20175—J. Bagdzevičia 
20179—P. Verikas 
20180—P. Apkevičienė 
20182—R. Vaitekunienė 
20185—J. Krikščiūnas 
20186—P. Jakomas 
20188—U. šuikaitė 
20189—A. Daubarienė 
20191—V. Grinienė 
20195—J. Fokienė 
20198—M. Verikienė 
20202—O. Vitauskytė 
20204—M. Jocius 
20207—J. Kniukšta 
20216—J. Šileikis 
20218—J. .Strępeikienė 
20223—J. Steponaičiute 
20224—J. Leonas 
20225—A. Jakutaitei 
20240—M. Pušinskiutė 
20244—J. Stonienė 
20245—E. Gudolienė 
20255—E. Tautkaitė 
20269—A. Buza 
20276—V, Kičas 
20286—J. Mikąlajunienė 
20288—J. Balčiūnas 
20291—V. Daraška 
20297—M. Mazentienč 
20304—M. Gribienė 
20306—L. Pranskietis 
20314—A. Sinkeyičius 
20316—F. Milinavičius 
20324—A. Malinauskienė 
20339—O. Butienė 
20347—A. Ananavičia 
20348—A. Vaitkienė 
20352—B. Aleliųnienė 
53245—M. Bubežaitė 
53249—E. Petravičiūtė 
53251—L. Ratkiene 
53262—K. Mikalauskas 
53263—B. Riiųdžiuvienei 
53266—A. Mikšys 
53293—K? Petrulis 
95558—K. Balakauskienė 
95589—U. Liukienė 
95594—A. Gerdvilis 
95596—K. Platakienė » 
95607—V. Pilonis 
95609—*B. Macenieuė

Kvitai su paėmėjų parašais ranflasf 
“Naujienų” ofice.'

95610 iE. Kidėlaite
: 956 18-tJM < 4Stanai id^enėf 
95625—1. Mikidenas 
Doleriais

663—D. Služaitė 
679—J. Orlauskis

Litais
19795—K. Peucienė 
19871—J. Sideravičiaus 
19901—-R. Žmitrus 
19906—V. Vasiliauskas 
19941—A. Jasutienė 
20100—M. Kuturienė 
20101—T. Kaikaris 
20102—P. Virbickaitė 
20104—L. Liudas 
20105—A. Kavaliauskas 
20106—V. Dirvonskis 
20107—E. Dilkaitė 
20109—P. Gaisrys 
20110—M. Gaisrienė 
20111-—S. Išlinskis 
20114—R. Taniukas 
20116—A. Sidabras 
20117—O. Vunderienė 
20118—M. Stanaičikė 
20119—T. Marcinkevičiųtė 
20121—A. Latakas / ■ 
20123—M. čebatarunienė 
20124—J. Paleckis 
20125—M. Jasutienė 
20128—O. Aglinskienė 
20129—A. Domeikienė 
20130—J. Jonaitis 
20137—J. Židonis 
20138—M. Vaitinas 
20142—M. Križenauskas 
20143—J. Baranauskas 
20144—B. Montrimienė 
20145—Pociulis 
20151—J. Karaliukas 
2015$—^M. Cukurienė 
20159^—D. Budginaitė 
20160—F. Jeseliunas 
20161—0. Bagdzevič 
20162—A. Petrauskas 
20165—A. Stokis ’ 
20166-t-T.. Glėbauskienė 
20167—M. Glėbauskas 
20168—P. Kaukaitė 
20169—O. Rimkaitė 
20170—T. uPkenaitė 
20172—J. Zakaras 
20174—V., Daunius 
20187—J. Paleckis 
20174^—V. Daunius 
20192—M. Kučinskaitė 
20193—0. Paškevičienė 
20208—N. Cvirskui 
20219—S. Stalionytei 
20246—M. Jankauskaitė
20258—Liet. Mot. Glob. Komit. 
20311—V. \Armanavičius 
20320—G. Norkui 
20343—A. Martinkus 
52149—A. Skužinskas 
53261—O. Urbonaitė

531 — K. Kerbelis 
677 — M. Jonutytė 
696—156 — P. Jurgelioniv.i

20376 — D. Kazleitienė
20377 — F. šapkauskienė 
20421—789 — Z. Kančaitė 
20423—789 — F. Liutikienė 
20435—790 — J. Grikepelis

. 20498—795 — F. Lankauskas 
20505—795 — J. Taniukas 
53282 — P. Adešunas 
53286 — K. Tipšas 
53296 —r K. Surblis 
54302—788 — I. Jasiunas 
54313—789 — A. Stukas 
54328—791 — M. čekatauskienė 
54322 — A. Bražinskis 
54331—794 — J. Valaitis 
95526 — J. Rumbutienė 
95608 P. Piktužis 
95620 — A. Stanikas
95623 — J. Degutienė
95624 ‘— J. Degutienė 
95627 — L. šakys 
95628— K. Kaveckas 
95629 — A. Kaveckas 
95635 — P. Jomantienė’ 
95637—789 — B. Sadulis 
95638—792 — J. Grigaitis 
95644—795 — K. Buckuvienė 
19863 — O. Balčiūnienė 
20029 — O. Gurinskienė 
20075 — V. Angelke
20116 — A. Sidabras 
20130 — J. Jonaitis

SILPNA, 
NUSILPUSI, NERVUŪTA

Gavo pagelbų nuo pat pirmo 
butelio Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable 
Compound.

Lancaster,. Pa. — “Kaip aš apsive
džiau, aš pasidariau labai silpna, 

ir buvau nusilpusi 
ir nervuota. Ma
no vyro sesuo pa
sakė man kad aš 
pabandyčiau Ly
dia Pinkhaip’s Ve
getable Compound. 
Mano vyras tuo
jau nupirko man 
vieną butelį ir jis 
padarė man tiek 
gero, kad aš ir da
bar dar vis aČiuo- 
jaustis gerai ir pa

sidariau stipri ir galėjau atlikti visus 
savo namų darbus iki pat to laiko 
kol gimė mano kūdikis — ir mano 
kudikįs yra taipgį sveikas. Aš tik
rai rekomenduoju Vegetable Com
pound mano draugėms jeigu jos turi 
tuos pačius nesmagumus kaip aš ir aš 
tikrai patariu jums suvartoti tuos 
mano poduotus faktus kaip paliudi
jimą”. — Mrs. Frank H. Grimnv, 533 
Locust St., Lancaster, Pa.

Moterys neturi turėti tokių simpto
mų, galvos skaudėjimų, nervingumo, 
nusilpnėjimo ir nereguliariškumų, ku
riuos jos turi kaipo moterys.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra atsakominga gyduolė nuo 
visų tų nesmagumų. Parduodamos 
pas visus aptiekorius.

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

Akinių kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D. t
3333 $0. YUlsted St., Chicago, TU. 

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomds nuo 10 iki 1

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

operacijų
4G47 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS; 
11182 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

» ......................
C. YUCIUS D. C., PH. C.

2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavjtt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO

Roosevelt 8135
Rez<. Tel. Brunswick 4887

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir slapumo li-

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausj Ameriko
nišką i* TX~zopo- 
jrtką gydy
mo. Dicklll skai
čius žmotl'į. J<y- 
domų kasdi&i per 
Dr. Ross, nutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika. 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visišką pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street,

■ kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėrriipo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nodėlioi r.v*' 
10 vai. ryto iki 1; *,t*-
ną. Panedėlyj« sereir.^f Lt 
mibatoje nuo 10 vai. ryto 
ik; 8 vai. vakare.
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

Kas, Kaip ir Ką Veikia
JAUNOJI BIRUTĖ.

101 narys, gera orkestrą ir 
choras.

Jaunoji Birute, kuri susitvė
rė tik apie metai laiko atgal ir 
dabar joj priklauso virš 1(M) 
berniukų ir mergaičių.

Savo tarpe jie jau turi ge
rai sutvarkytą orkestrą ir cho
rą. Dabartiniu laiku Jaunoji 
Birutė stropiai rengiasi prie 
pastatymo melodramos ‘‘Biru
tė” — Žemkalnio-Petrausko 
veikalo. '

Man teko buti jų repeticijo
je ir turiu pasakyti, kad neku- 
rias dainas iš Birutės, taip sa
kant, jau lupa iš peties, ypatin-, 
gai “Sesutėlės lelijėlės;” taip
gi gerai atlaiko p-lė Markaitė 
solo vietas. t

Apart to dar rengiasi pateik
ti koncertą savo metiniam ju- 
bilejui.

Mužikos mokymu rūpinasi 
gerai žinomas muzikas p. Pet
ras Sarpalius, kurio paklausus 
ką jis mano apie vaikus, jis sa
kė: “Aš mokinu vaikus lietu
viškai ir mokinsiu juos, nes 
mes patys amerikonėjame ir 
todėl palaikymui lietuvystės 
reikia vaikus daugiau mokinti 
lietuviškumo. Tą aš ir darau.”

Petras sako tiesą: reikia vi
sus musų lietuvių vaikus suor
ganizuoti į tokias draugijas, 
kad mes lietuviai neišnyktame. 
Tėvai gali savo vaikus prira
šyti prie šios draugijėlės bile 
kada; jų repeticijos , įvyksta 
kas trečiadienio vakarą.

* ♦
*

Birutė rengiasi prie “Bailaus
Daktaro” ir “Iš Meilės.”

Dabar visu tropumu Birutė 
griebiasi prie “Bailaus Dakta
ro”. Nors jau šis veikalas bu
vo statytas kartą, bet bus ga
na žingeidu pamatyti ir antrą, 
nes ponia Nora Gugienė dai
nuos bene paskutinį kartų — 
ji išvažiuoja Lietuvon. Taipgi 
Karlo rolėje dainuos Justas 
Kudirka, Lietuvos valstybes 
operos artistas, ir keletas kitų 
gerų spėkų.

*
Kvedaras, gene- 

sako, 
naujas

P-as A.
ralis Birutės dirigentas 
kad jis rengia kelias 
dainas veikalui “Iš Meilės”. Jis
mano šį veikalą pastatyti kuo- 
geriausia ir pilniausia. Tiesą 
pasakius, šis veikalas Ameri
koje dar niekad nebuvo pilnai 
pastatytas. Taigi Birutė nori 
šį veikalą parodyti Chicagos 
publikai

Apart 
rą gerų

pilname jo gražume, 
šių veikalų dar bus po- 
koncertų.

*
Margutis našlaičiams. — 400 

žmonių buvo Wicker Park 
svetainėje.

Ru-

bet 
kos-

Pereito penktadienio vaka
re North Side Draugijų Sąry- 
šys davė koncertą naudai Lie
tuvos našlaičių.

Į vakaro programą buvo su
kviesta geros spėkos. P-lė 
giutė su savo mokiniais 
kiliose buvo gera ir daili, 
norėčiau patėmyti, kad
tiumas Šokėjai visiškai netiko, 
nes buvo typiškas rusų kostiu
mas. Jeigu jau šoka lietuviš
kus šokius, tai kostiumas turi 
buti irgi lietuviškas. Antra, tai 
įdėta perdaug iliuzijos į tuos 
musų šokius, ko nevertėtų bu
ti: geriau prisilaikyti origina
lo. Žinoma, šis dalykas pats sa- 
vaimi yra prakilnus ir p-lei Ru
giu tei išpuola didelis kreditas 
už jos triūsą.

Dainavo J. Čepaitis, p-ia No
ra Gugis, Birutės choras, Pir
myn Hhoras. Publika buvo 
jiems duosni aplodismentais.

Kalbėtojų buvo net trys, bet 
apie juos nerašysiu. Ant pabai
gos p. K. Požėla kilnojo kelis 
vyrus. Publikos buvo į kokius

keturis šimtus. Rinkta aukos 
nuo draugijų ir pavienių žmo
nių; surinkta rodos $117 su 
centais. Iš draugijų rodos di
džiausią auką įteikė Dr. A. 
Montvidas nuo “Vaidylų Bro
lijos.”

Felikso Misius šaukiasi 
prie savo giminią

Jis prisiuntė Naujienoms lai
šką, iš Joliet kalėjimo ir mal
dauja suieškoti jam jo pusbrolį, 
kuris gyvenąs ant 30 gat., Chi- 
cagoje, ir vaikus Kazimerą, Le
opoldą, Feliksą ir Francišką.

Jis rašo: ‘‘Esu labai suvargęs 
išbalęs ir išsilgęs... Labai norė
čiau pamatyt savo vaikelius... 
Turiu svarbių reikalų”.

Jo giminės, ar kas jį žinote, 
prašomi aplankyti No. 8558, 
Felix Misius, Joliet kalėjimas, 
1900 Collins Str., Joliet, III.

“Skaistus Vakaras”
• parduota

Dail. A. žemaičio parodos pa
veikslas, kurio vakarykštėj 
Naujienų laidoj tilpo atvaizdas, 
jau parduotas. Tą brangų ir 
žavėjantį paveikslą nupirko ap- 
tiekorius A. F. Poška. Paveikslo 

'numeris yra 35.
Taipjau gražų paveikslą 

“Upelis Bronx Parke” 
(No. 26) nupirko p-nia 
Jurgelionienė.

Vakar j parodą labai 
(ingai lankėsi kaip lietuvių, taip 
ir anglų. Kai kurie biznieriai 
varžosi už kai kuriuos 
lūs. Matyt, lietuviai 
įvertint dailę. Jie pas 
gauna kas jiems reikia 
romis informacijomis.

Mare

skait-

paveiks- 
moka 
savus 

su tik- 
—Rep.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
uepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namel).

Naujienų Spuiks 
1739 S. Halsted St.

SLA 134-ta motery kuopa rengia 
“Bunco Party” antradienį, balan
džio 8 d., Mildos abejose svetainė
se, 3142 S. Halsted St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Daugybe įvairių dovanų 
ir skanių užkandžių bus patiekta 
atsilankiusiems. Taipgi šokiai ir 
žaismės. Visus kviečia Komisija.

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

— Bijūnėlis.

Lietuvos Soc. Dem. Rėmimo Fon
do susirinkimas įvyks antradieny, 
balandžio 8 d., 8 vai. vakare, Ray- 
mond Chapel svetainėj, 816 W. 31 
St. Visi rėmėjai ir kurie dar ne
sate prisirašę, malonėkite atsilan
kyti į šį susirinkimą. Remkime sa
vo brolius Lietuvoj. —Nut. Rašt.

<5
Operetė “Birutė” stato Bijūnėlis, 

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

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

Pabaigtuvių repeticijos įvyks šian
die, balandžio 8 d., pas P. Skurskj, 
1528 N. Ashland Avė., 8 v. v. Visi 
lošėjai malonėkite susirinkti laiku.

— Komitetas.

Lietusių Socialistų A pš vi etos Kliu- 
bo bendra lekcija su Socialistinės 
Jaunuomenės Lyga bus penktadieny, 
Balandžio (April) 11 dieną, 8 vai. 
vakare 816 W. 31 St. Raymond Cha- 
pel Institute. Lekcijos! tema, “Ku 
Klux Klanas” ir “Amerikos darbinin
kų klasė”. Tai yra labai žingeidi 
tema; tąi lekciją skaitys Lygietis 
Draugas Budrįs. Todėl kviečiame 
lietuvių visuomenę skaitlingai atsi
lankyti. Įžanga veltui.

— Komitetas.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU gyvenimui draugo 

vaikino, nesenesnio kaip 28 metų, 
nejaunesnio kajp 22 m. Turi būt 
laisvas, apsišvietęs^ nevartuojantis 
svaiginančių gėrimų; turi mokėti 
kokį nors amatą ir kuris myli gra
žų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 
mergina 22 metų, laisva, neprastai 
atrodau, apsišvietus. Kalbu lietu
viu ir rusų kalbas, rašyti taipgi 
galiu. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą, kurį ant pareika
lavimo grąžinsiu.

P. S.
Naujienos Box 470

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAJNTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at

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 bizn 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos; 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

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

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

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

GARANTUOTI phimbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karo! and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

MOTERIMS PRANEŠIMAS 
šitas tavoras parsiduoda žiema 

ir vasarą. Vilnonės gijos nėriniams 
visokių spalvų. Kaina malkos 4 
an. 28, 35, 40 centų. Marškonės Šilk 
Linen gijos mezginiams ir siuvi
nėjimui; kaina malkos 10, 15, 20, 
25, 30 ir 50 centų. 1522 yardų. 
Adara visas dienas ir sekmadie
niais visą dieną. Kreipkitės tuojau

F. Selemanavičia 
504 W. 33 St., City.

1 lubos.

Aš MARIJONA SAVICKIENĖ at
siliepiu ant apgarsinimo tilpusio Nau
jienose kovo 7 d. Paduoto per Anta
ną Savicką 2002 Canalport Avė. Chi
cago. Aš nesu prasišalinus ir gyve
nu 2523 S. Halsted St. su savo duk- 
tere ir laikau cigarft krautuvę. Jis 
pats yra .prasišalinęs ir negyvena po 
jo paduodu antrašu.

MARY SAVICKAS

JIESKO PARTNERIU
REIKIA PARTNERIO

Real Estate biznis, augančioj apie- 
linkėj. Patarnavimo ir daugiau pi
nigų reikia. Gera proga išauginti 
didelį ir nuolatinį biznį į trumpą lai
ką. Turi būti teisingas ir energin
gas. Suteikite smulkmenas pirma
me laiške. Naujienos Box 47L

JIESKO KAMBARIŲ
•REIKALINGAS vienam vy

rui kambaris ant Bridgeporto. 
Prie švarių žmonių, kas turit 
kambarį praneškite į Naujienų 
Skyrių, 3210 So. Halsted St., 
No. 96.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo į namus, tu

riu du kūdikiu nemažu, kam to
kia darbninkė prie namų reka- 
linga. Kreipkitės, 6819 Emerald 
Avė. Tel. Normai 6054.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA senyva moteris pri- 
dabojimui vaikų ir prie namų darbo. 
Pragyvenimas ir gera užmokestis.

Atsišaukite
JUOZAPAS ŽVIRBLIS 

2012 String St. 
2nd fl. rear

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo, pridaboti 
metų kūdikį.

Atsišaukite
8256 I^e Moyne St.

3čios lubos iš užpakalio po 
vai. vakare

5tai

3

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Gera mo
kestis. Darbas ant visados. Mažų 
vaikų nėra.

Atsišaukite
MRS. A. DAUNORAS 

125 So. 13th Avė., Maywood, III. 
——. Mayvvood 2482

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGI 5 VYRAI patyrę prie 
Maliavojimo, poperavimo, ir šiaip 
prie stubų čystijimo darbo. Pastovus 
darbas ir gera užmokestis. Unistų ar
ba mylinčių priklausyt prie unijos.

BRIDGEPORT PAINTING CO.
3149 So. Halsted Str. ' 

Tel. Yards 7282

VYRŲ
VYRŲ prie hand loom ir fluss 

karpetų audimo, patyrimas ne
reikalingas, darbas nuo štukų. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukite

Olson Rug Co.
1502 W. Monroe Str.

REIKIA vyrų prie prižiūrėjimo 
pečiaus, kurie moka kaip daryti 
brass ingots ir išskirstyti leng
vins brass. Turi turėti gerų pa
tyrimą. Cohen Bros, and Traub 

1144 W. 15 Str. ,

PARSIDUODA aptieka pigiai 
Priežastis —mirtis aptieko-
riaus. Atsišaukite

Tel. Boulevard 0344 
Tarp 1:30 F, M. ir 9:30 P. M.

r - - , - ---  . . . . -------- ;--

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos ir visokių smulkmenų. Krau
tuvės vieta sena ir išdirbtas biz
nis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės.
834 W. 33rd St

MAROUETTE PARK
$200 pastatys jumis

PARSIDUODA BUČERNĖ,

Ant kelio finansinės ne- 
prigulmybės. čia yra pro
ga visam gyvenimui įsigyti 
Marąuette Terrace.

MAROUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

namai pardavimui

REIKALINGAS patyręs kriaučius, 
prie naujo ir seno darbo. Pageidau
jama, kad niokėtij gerai kelnes 
siūti.

Atsišaukite
L. GELEŽINIS, 
1748 W. 45 St.

Tel. Boulevard 5783

lietuviškoj-lenkiškoj apylinkėj. Pui
kiai išdirbtas biznis, pajamų apie 
$700—$800 savaitėj. Nauji įrengi
mai. Randasi apie 53 ir Halsted. 
Geras įvestinimas tam kuris tokį 
biznį išmano. * Parsiduoda už “cash”, 
arba mainais ant namo.

Kreipkitės pas
EDW. W. BAKSZEWICZ 

3301 So. Halsted St., 
Telefonas: Baulevard 6775

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

REIKALINGAS barberis ant va
karų visados. Darbas vakarais vi
suomet. Katras norit tokio darbo 
prašom atsilankyti. Sulyg mokesčio 
moku streit arba ant komišino. Ko- 
mišino duodu 75% nuo dolerio.

3943 So. Francisco Avė. 
Chicago, III.

Nedalioj, Balandžio 13

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 (Marąuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

REIKALINGAS x
BARBERIS

ANT
VISADOS.

1120 W. MADISON ST.

DELIKATESEN ir grosernė taip
gi kendžių ir Ice >Creamo, cigarų ir 
apielinkės krautuvė, nėra jokios kom- 
peticijos, geriausioje vietoje, N. W. 
Side, visa apielinkė priklauso prie 
šios krautuvės, sena įstaiga ir geras 
biznis, pigi'renda su gyvenimui kam
bariais, turi būt parduota dėl svar
bios priežasties, už $1600 nupirks vis
ką, išmokėjimais jei reikės.

5105 W. North Avė., 
kampas Leclaire Avė.

Gatvekariai ateis tiesiai j 
musų prapertę prie 71 gat
vės.

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

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

PARSIDUODA GROSERNĖ

Šį metą
Rezidencijų lotai taip pi 

giai kaip $590.

REIKIA barberio pirmos k'le- 
sos.

AtsiŠaukit tuojau.
P. ZABLECKIS
916 W. 59 St,

KEIKIA dviejų smarkių real 
estate salesmanų į musų orga
nizaciją. Geriems vyrams pro
ga visam gyvenimui, kurie am- 
jitingi ir teisingi.

3332 Milvvaukee Avė.

Tirštai apgyventoj vietoj lietuviais, 
lenkais ir kitų tautų. Vieta gera, 
biznį galima gera daryti. Mano prie
žastis pardavimo, turiu du bizniu. 
Parduosiu už pirmą pasiulyjimą.

Kreipkitės ant šio antrašo:
4918 W. 14th Street 

Cicero, III. •

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

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, tabako ir kitokių reikmenų. Krau
tuvė 4 ruimai. Pigi renda. Del 
svarbios priežasties turiu parduoti 
greitai už pirma teisingą pasiulyji
mą.

Atsiųskite iškirpę žemiau 
kuponą pas E. E. Mulhern, 
Room 1501 — 10 So. La 
Šalie St. ir mes nuleisime 
jums $5 už perkamus jūsų 
lotus.

PARDAVIMUI 80 akrų farma, su 
staku, padargais ir mašinomis, 3 
minutės nuo miestelio, lietuvių ko
lonijoj, geri budinkais, 9 kamba
riai, skiepas, 2 barnės, 1 barnė 
skiepe, šilo, vėjinis vandenio ma
lūnas ir t. t. $7000, įmokėti tiktai 
$3000.

40 akrų farma, žemė prie mo
lio, lietuvių kolonijoj, 1 mylia nuo 
miesto, barnė ir t. t.

25 akrų, išvalyta, kita dalis ga
nyklos ir miškas, vanduo iš upe
lio, $700. Atsakykite anglų kalboj. 

Mrs. E. Christoffels, 
Luther, Mich.

JAKANDAĮ
RAKANDAI pą’rclavimųi. Parloro 

setas, $25, valgomo kambario setas, 
$20, droselis $15, pastatoma liampa, 
$7, labai geras miegamo kambario 
setas $150.

MARY DVORAK, v
7748 SO. May St.

5nglewood 8202, pb 6 valandų vakare 
Stetoart '5925

------------------------k ......<6 . •■■■■__________
DIDŽIAUSIŠ RAKANDŲ 

BARGENAS
Turi būt parduota tuojau vėliausio 

styliaus parloro $ętas, valgomo kam
bario setas, 3 kambario se
tai, karpetai, pastatoma liampa, pa
veikslai ir dvigubu springsij fono
grafas su rekordais, viską sykiu ar 
šalimis už pirmą- {mokėjimą. Gera 
jroga jaunai porai.

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Columbia automo

bilius 5-kių pasažierių ir visas gera
me stovyje kaip ir naujas. Priežas
tis pigaus pardavimo — turiu išva
žiuoti j kitą tolimą miestą. Norinti 
pirkti kreipkitės nuo 5-kių vakaro iki 
7-nių ryto. (Pirmos lubos užpakaly
je). Bell Dudor, -933 W. 34 Place.

PARDAVIMUI
PILNAI užbaigtas, beveik naujas 

3 tubes radio ant pardavimo. Kai
na $120.00; parduosiu už $70.00.

Pašauk
Į)rexel 1561 

tarpe 6 ir 7 vakare

PARSIDUODA groseris geroj vie
toj. Prie lietuviškos bažnyčios ir 
mokyklos, biznis einasi gerai, visko 
yra laikoma, yra visi bučeriški įran
kiai, priežastį phtirsit ant vietos.

A. MARCHINKEVICH
4601 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, gerai išdirbta . Kas nori geros 
progos, atsilankykite tuojaus, dabar 
laikas eiti į biznį prieš Velykas; 
nemokantį išmokinsiu, yra kambariai 
dėl pagyvenimo. Pardavimo priežas
tis — dvi bučemės.

Naujienos Box 465

AR NORI gero biznio — yes! Tai 
pasiskubink ir laimėsi nusipirkęs di
delę ir gerą grosernę už $1000. Pi
giau negu verta arba pirmiaus galė
jai nusipirkti. Vieta apgyventa lie
tuvių ir kitų tautų.

6002 So. State St., 
Englewood.

PARSIDUODA labai geras šuo 
tinkamas biznieriui žmogui, kam 
reikalingas geras sargas nepra
leiskit progos. Matyt galima po 
6 v. v. 2 lubos, subatoj po pietų. 
F. Klikna, 2554 Blue Island Avė.

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

“..m

5343 So. Halsted St. 
Tel. Baulevard 3277

PARDAVIMUI barbernė 3-jų krė
slų už labai pigią kainą. Priežastis 
pardavimo liga, pertai noriu greitu 
laiku parduoti. Taipgi, galiu sąži
nišką žmogų priimti j partenerius su 
gana mažu kapitalu, taip kad dirb
damas galęs apmokėti.

5727.So. Vfentworth Avė. 
Tel. Wentworth 4053 

_____ :___ ____________________

Siųskite kuponą šiandien, 
nes tas pasiūlymas nebus 
duotas daugiau po šios sa
vaites.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

Ai GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

t ’ . jiu• -u. ‘ .< 1PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, biznis išdirptas per 20 metų 
nešantis didelį pelną, nes nėra kon
kurencijos. Vieta randasi gražiau
sioj miesto dalyje, netoli Jackson 
Parko. Ruimai gyvenimui.

Kreipkitės
1413 E. 58th St.
Tel. Fairfox 2619 r

r™-——™™-™——----------

Be jokios atsakomybes iš 
mano pusės, malonėkite 
prisiųsti man literatūrą ir 
tolimesnes informacijas 
dėl jūsų rezidencijų ir biz
nio lotų prie Marąuette 
Terrace. ‘

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė, tirštai apgyventa vieta 
lietuviais, lenkais ir kitoms tau
toms. Savininkas išvažiuoja ant 
farmų ir parduos pigiai.

8466 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen. Pardavimo prie
žastis, liga ir taipgi esu našlė.

Atsišaukite

1148 Jefferson St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
girosemė sena vieta ir išdirptas 
biznis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
821 W. 34 St.

—------- -T................................... ......... ............... .......

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, sena vieta ir biznis iš
dirptas. Nupirksit pigiai. Prie
žastis turiu du bizniu.

D. ŠIDLAUSKAS,
, 3210 Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Pardavimo priežastis, 
našlė. Biznis ant kampo. Par
duosiu pigiai.

4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, su vieno tono troku. 
Gera vieta pelnui. Mažai yra iš
laidų. Išmokėjimais arba mai
nais.

3213 S. Parnell Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI prie 732 W. 22 St. 

netoli Halsted St., 2 augštų mūri
nis namas, su krautuve ir gyveni
mui kambariais iš užpakalio, 5 
kambarių flatas augštąi, kotage tu
ri 2—4 kambarių flata. Gera vieta 
dėl restaurano arba Fountain 
Lunch.

Bargenas už $11,800, cigarų krau
tuvė, su įrengimu ir staku. Reikia 
pinigais nuo $4000 iki $5000, dirb
tuvių apielinkėj.

Savininkas, 1940 Larrabee St* 
Phone Lincoln 1520.

Lake Towns Improvement 
Co.,

Room 1501
10 So. La Šalie St., 

Chicago, III.

DABAR užbaigti ir galima gyven
ti 5 kambarių bungalow 5428 W. 
31 St., 5405—5423 W. 30 St. ir 
5420—5429 W. 30 PI. Tiktai 5 b’o- 
kai nuo Western Electric Co. Lo
tai 60x125, viskas moderniškai įtai
syta. Kaina piktai $7300, išmokėji
mais, $1000 pinigais, kitus po $65 
į mėnesį. Del informacijų atsi
šaukite 5424 W. 30 PI., arba Frank 
J. Petru, Real Estate, 1443 W. 181h 
St. Tel. Canal 0806.

TAIPGI — 3730 Parnell Avė. — 
2 augštų mūrinis namas, 2 flatai, 
kaina tiktai $3400, išmokėjimais, 
$700 pinigais, * kitus mažais mėne
siniais išmokėjimais. Del informa
cijų kreipkitės prie Frank J. Pet
ru, Real Estate, 1443 W. 18 St., 
Tel. Canal 0806.

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

Už $3650 nupirksite namą prie 
1427 W. 16 St., 6 kambarių ,atneša 
į mėnesį daugiau kaip $60. Parduo
siu už $1000 pinigais, o kitus pagal 
paskirtą laiką.

$25 pinigais ir po $5 į mėnesį 
nupirksite akro lotą in Lyons, 
tik 3 blokai į pietus nuo Ogden 
avė. ir 2 blokai į vakarus nuo Dis- 
plaines upės, prie Forest Preserve, 
kaina tiktai $600. Del platesnių in
formacijų kreipkitės prie Frank J. 
Petru. Real Estate, 1443 W. 18 St. 
Telephone Canal 0806.

40 AKRŲ geros žemės su namais 
Michigan valstijoj parsiduoda už pi
gią kainą iš priežasties šeimininko 
mirties, arba mainysiu ant namo. Vis
kas turi buti parduota greitai. Kreip- 
kitžes

MRS. J. ŠUKEVICH,
R. 3, Pow, Pow, Mich.

BRIGHTON PARK!
Naujas mūrinis namas 2 augštų 
6 ir 6 ruimai. Karštu vandeniu 
apšildoma. Geras beismentas, 
lotas 30x125, aržuoliniai trimin- 
gai, augštas stogas. Nupirksit 
pigiai. Kreipkitės tuojaus prie 
savininko. <

2607 W. 47 St.

BRIGHTON PARKO 
BARGENAS 

Pardavimui ant 45tos ne
toli Kedzie Avė. 2jy pagyve
nimų, naujas mūrinis namas 
— 2 po 5 kamb. Imas flatas 
furnace apšildomas 2jų ka
rų garadžius; lotas 30 pėdų 

{pločio; parsiduoda $1500 pi- 
> giau negu namas vertas, tik 
$4000 pinigais; turi būt par
duotas šia savaitę; pirmam 
pirma proga.

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

Prospect 2102

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas 5 kam-, 

barių ir štoras — vienas ir 
pusė (l'/2) akrų žemės, ant 
South Western Avė. Kas 
norėtų gyvent toliau nuo 
miesto ant tyro oro. Nepra
leiskite šitos progos kaina 
tik $3950. Su mažu įmokė- 
jimu.

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

Prospect 2102

PUIKUS BARGENAS
Englewood, netoli 63 St. ir moky

klų, 5 kambarių cottage, plytų pama
tu, furnace šildomas, su stiklais už
pakaliniai porčiai. Už pinigus mor- 
gičių pirkėjams, kaina $5400. 
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700

ELMER JORDAN & CO. 
2419 W. 63 St.

PARDUODU farmą, 40 akrų, ge
ros triobos ir įrankiai, yra javų ir 
automobilius ir viskas, ko tik reikia; 
2 arkliai, 3 karvės, 2 veršiai, vištų, 
ančių, kiaulių. Sodnas didelis, upe
lis bėga per farmą. Gera žemė ir 
lygi, 5 akrai girios . Parduosiu pi
giai, nes turiu dvi faunas ir negaliu 
jas apdirbti; kaina tik $2900. Be 
agento atsiŠaukit: 1041 N. Marshfield 
Avė., Chicago, arba kreipkitės į far
mą.

J. JUŠKA, 
Hart, Mich.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
u—......... .........       ■ - : - i_l. j

7" ' .„.■t . _


