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Vėl baisi nelaime
kasyklose

Kancleris Man už eksper 
ty planą

Vokiečiy-Rusy aliejaus 
sutartis

Ilgas streikas

Vokietija negalinti kariauti laz
domis su militariniai galin
giausia valstybe.

Ekspliozijai įvykus palai 
dotą 115 darbininkų

DUESSFLlDORF, Vokietija, 
bal. 28. — Vokietijos kancle
ris Marx, kalbėdamas čia, pa
reiškė, kad Vokietija turinti su
tikti su aliantų reikalavimais, 

tegali

Francija busianti priversta 
nusileisti dėl Vokietijos

Vėl baisi nelaimė 
kasyklose

darbiįvykus ekspliozijai, 
ninku užversta; gal būt visi 
žuvo.

pasiro-
Franci- 
pradeti

mat at
laikyti už

stato-
kariauti

galin-
’ pa-

WIIEEiLING, W. Va., bal. 
28. šį rytą darbininkams ką 
tik nusileidus į Bemvood Mill 
anglių kasyklų požeminius ur
vus dirbti, įvyko baisi kasyk
lose ekspliozija, užversdama iš
ėjimus. Kasyklose buvo viso, 
sakoma, 150 darbininkų.

Po šešių valančių darbo, kad 
atkasus jeigą ir davus pagal
bos — jeigu ji dar galima pa
duoti — užgriūtiems žmo
nėms, galų gale pasisekė pri
sigriebti į požeminius urvus, 
kame rasta keturi angliakasių 
kūnai, baisiai apdegę. Du jų 
dar buvo gyvi, bet jie veikiai 
mirė išgabenus į paviršių.

Kaip yra su kitais užgriau
taisiais, dar nėra* žinion, ka
dangi dėl griuvėsių, durnų ir 
nuodingų gazų gelbėjimo dar
bas labai sunkus. Bet labai ma
ža beturima vilties, kad kuris 
nors jų dar butų gyvas išlikęs.

i

ekspertų raporto, kur 
dė, kad tik vienų viena 
ja daro kliūčių urnai 
ekspertų planą vykinti.

Premjeras Poincarė 
kakliai užsispyrė
gerklės Vokietiją tol, kol ji ne 
duos tikrių tikriausių guranti 
jų, kad ji, o taipjau ir kit 
aliantai, vykins planą, ir ko
nebus užtikrintas paskolos pa
sisekimas.

Akivaizdoje tokios padėties, 
sudarytos Francuzų valdžios 
atsakymu, veikiausia kad 
Amerikos finansininkas J 
Morganas lauks 
reparacijų komi 
kilsuoti raportą, 
tasai

ir

ja baigs clis- 
sulyg kuriuo 

ekspertų planas galėtų 
būt pradėtas vykinti.

Francija susitarė su 
Belgija

“Vokietija, savo laisvę 
atgauti tik pildydama 
lygas, kurios jai dabar 
mos. Mes negalime
lazdomis su militariniai 
ginusia pasauly valstybe, 
sakė jis. Jis betgi pabriežė, kad 
Vokietija suprantanti, 
ekspertų plano vykinimui 
mutinė sąlyga esanti ta, 
Vokiic-tija.'i /butų grąžintos 
vėrinės teisės okupuotoje 
tori joje.

Kancleris Marx kalbėjo 
po Centro (katalikų) partijos 
kandidatas. Jis smerkė kraštu- 
tiniuosius nacionalistus, saky
damas, kad jų “fanatinė pro
paganda” tai esąs kriminalis 
nusižengimas vokiečių tautai. 
Jis pareiškė, kad Vokietija nu
tarus priimti ekspertų planą 
tuo suprat im ii, I<n<l o-k upno t vi- 
jų kraštų ekonominiai ir finan- 
siniai reikalai vėl pereis į Vo- 
kiėtijos rankas ir kad 
tiesiems iš Ruhro 
krašto vokiečiams bus 
vėl į savo gimtąsias

BERLINAS, bal. 28. — Pir- 
»ma didelė rusų-vokiečių tran- 
zakcija, nuo laikų Rapallo su
tarties, buvo padaryta šiandien. 
Apie $10,000,000 vertės rusų 
aliejaus ir benzino bus patiekta 
vokiečiams per metus laiko. Sa
koma, kad Amerikos Standard 
Oil kompanija esanti susitarus 
paimti žymią dalį to aliejaus iš 
vokiečių. Panašų pasiūlymą bu
vo padavęs ir minusis dabar liū
go Stinnes, bet tą pasiūlymą 
Rusija atmetusi.

šeši šimtai darbininkų streikuo
ja pustrečių metų.

LONDONAS, bal. 28. — Bi- 
shop Auckland mieste, šiauri
nėj Anglijos daly, dar 1921 me
tais sustreikavo šeši šimtai 
Aucklando kooperatinės draugi
jos darbininkų. Jie streikuoja 
ir po šiai dienai, ir nežinia, kaip 
dar ilgai streikas nusitęs.

Tas streikas unijoms parėjęs 
suviršum 34 tūkstančius svarų 
strelingų, ir visoki darbininkų 
yadų bandymai baigti ginčą 
ėjo niekais.

Streikas Pullman 
dirbtuvėse

Protestuojama prieš sumažini
mą algų. Gali sustreikuoti 
visi darbininkai.

Atsisveikinant.
žodis Lietuviams Chicagiečiams

nu-

Fran- 
šiandie pilnai

Užsispyrėlė Francija turė 
sianti pasiduoti

Bendras kitų aliantų frontas ir 
finansininkai priversiu 
Vokietijos nusileisti.

ją dėl

PARYŽIUS, bal. 28. 
ei ja ir Belgija 
susitarė, kaip abidvi valdžios 
;uri elgtis ekspertų patiektojo 
reparacijų plano vykinimo 
dausimu. Po susitarimo, kuris 
šiandie įvyko tarp Belgijos 
premjero Theuniso ir užsienių 
reikalų ministerio Hymanso, ir 
"rancijos premjero Poincarė, 
dabar abidvi valdžios, kiekvie
na atskirai, stengjsis panašiai 
susitarti su Anglija. Tatai pa
darius, galutinas išrišimas re
paracijų mazgo bus bandomas 
padaryti bendroj visų aliantų 
(cnferenci joj.

jogei
i pir- 

kad
su- 

teri-

kai-

ijtrein- 
ir Reino 

kišta 
vietas

Pragaištis Vokietijai, — 
Rewentlow

sako

BERIJNAS, bal. 28. —. Vo
kiečių reakcininkų nacionalis
tų vadas grafas Reventlow sa
vo rinkimų kampanijos pra
kalboj tikrino, kad anaiptol ne 
Vokietija davus priežasties di
džiajam karui kilti. Del Daweso 
ekspertų plano jis pareiškė, 
kad jo priėmimas reiškiąs vi
sišką Vokietijos pragaištį. Jis 
pastatysiąs Vokietiją tokion 
pat padėtin,, kaip kad Austri
ja, o Austrija šiandie visiškai 
priklausanti nuo aliantų malo
nės ir nemalonės.

Škotai nori turėt savo 
parlamentą

LONDONAS, bal. 28. — Ke
turi Glasgovo (Škotijos) darbi
ninkų atstovai parlamente įnešė 
rezoliuciją, reikalaujančią, kad' 
Škotijai butų leista įsisteigti 
nuosavas parlamentas. Kai ku
rie žymesnieji liberalai tą rezo
liuciją parėmė.

SAVO TURTĄ UŽRAŠĖ 
MOKYKLAI.

Clark universiteto prezidentas 
mirdamas paliko turtus imi- 

verhitetui.

WORCESTER, Mass., bal. 28. 
— Buvusio Clark’o universiteto 
prezidentas G. Stanley Hali sa
vo testamente paliko visą savo 
turtą minėtam universitetui. 
Pinigai neturės būti liečiami, 
tik nuošimčiai sunaudojami iš
imtinai genetinės psichologijos 
tyrinėjimams.

Dabartinis universiteto prezi
dentas Wallace W. Atwood pa
sakė, jog palikimas busiąs pri
imtas ir Dr. Hali norai kiek ga
lint pildomi. D-ro Hali didelis ir 
brangus knygynas, kartu su au
toriaus teisėmis, palikta jo sū
nui.

PLĖŠIKAI LAIMĖJO $150,000 
VERTĖS BRANGMENŲ

Didelis gaisras
Nudegė visas biznio blokas; 

vienas gesintojų žuvo.

LOWELL, Mass., bal. 28. — 
Sekmadienio rytą, iškilus gais
rui, nudegė septyni trobesiai — 
visas biznio įstaigų skveras. 
Vieno trobesio sienai griūvant 
tapo vienas gaisrininkų užmuš
tas, o keletas kitų sužeisti, kai 
kurie jų pavojingai. Gaisro pa
darytus nuostolius skaitoma 
apie vieną milijoną dolerių.

100 žveju uasiggfida
TOKIO, Japonija, bal. 28. — 

Del siautusios Japonijos pakra
ščiais audros pasigendama apie 
šimtą žvejų, kurie iš pajuric 
kaimų buvo išplaukę j Japonų 
Jūres žvejoti. Įš Maizuru pasių
sta keletas karo laivu ‘ ieškoti 
žuvusiųjų.

10 COLIŲ SNIEGO 
MNITOBOJ.

WINNIPEG, Man., bal. 28.
Praeitą šeštadienį ir sekmadie
nį bie paliovos sningant, 'Snie
go privertė dešimt colių storu
mo. Vietomis supustyta di
džiausi pusniai, ir vieškeliais 
visai negalima išvažiuoti.

PARYŽIUS, bal. 28. — “Ben
dras visų kitų aliantų frontas 
ir bendras tarptautinių banki
ninkų spaudimas privers galų 
gale ir Franci ją nusileisti.” 
Tokią nuomonę pareiškė vie
nas aukštas neitralis diploma
tas tuojau po to, kai buvo pa
skelbtas valdžių atsakymas re
paracijų komisijai dėl Dawes’o

KARINGAS ITALŲ EX-PREM- 
JERO NITTI SŪNŪS.

NUMUŠ GAZOLINUI KAINĄ.

SIOUX FALLS, S. D., bal. 28 
—Nepriklausomieji Aliejau#
pramonininkai South Dėkotoje 
pranešė, jog jeigu didieji jų 
kompetitoriaj. nenumuš gazoli
nui kainų į kelias dienas, jie tai 
padarysią.

Darbininkų Šventės Pirmo Gegužio

NEAPOLIS, Italija, bal. 28.— 
Buvusio Italų premjero sūnūs, 
Vineenzo Nitti, pasirodo labai 
taringas vyras, — pasiryžęs 
galvą padėti gindamas savo 
tėvo garbę. Del išspausdinto 
aikrašty Mezzo Giorno straips

nio, kuriame Vineenzo Nitti 
įžiūrėjo savo tėvo garbės įžei
dimą, 
šaukė 
Ciulio
ir buvo pastarojo sužeistas; va
kar jis vėl kovėsi kardais su to 
paties straipsnio autorium Ar
ina n do Odenigo, ir vėl tapo 
skaudžiai sužeistas. Karingasis 
Vineenzo betgi ir dabar nenn- 
siraminęs, — žada dar kautis.

jis praeitą savaitę, iš- 
laikraščio redaktorių 
Francesconį dvikovon,

Apvaikščiojimas
Įvyks ateinantį

RAUDONOJO KRYŽIAU’*
KONFERENCIJA. .

Penktadienį, Gegužio (May) 2,1924 .
MILDOS SVETAINĖJE, ant trečių lubų.

Pradžia 7:30 vai. vakare

PARYŽIUS, bal. 28. — Dele
gatai nuo 51 tautinės Raudono
jo Kryžiaus Draugijos suvažia
vo čionai metiniam susirinki
mui, dalyvaujant taipogi atsto
vams ir kitų sveikatos organiza- 
zacijų. Tai yra svarbiausia kon
ferencija, kokia kuomet 
buvusi Franci joj.

John Morton Payne iš Chica- 
gos atstovauja Jungtines Vals
tijas. Bus svarstoma peržiūrėji
mas statuto, santykiai Raud. 
Kryžiaus draugijų sąjungos su 
kitomis taptautinėmis organi-j 
zaci jomis, 
ir tt.

nors

Kalbės “Naujienų” redaktorius Drg. P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvydas. Bus muzikalia pamarginimas. Choras. Įžanga 
veltui. Visus Lietuvius ir Lietuves kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, nes tai darbo žmonių šventė.

Kviečia L. S. S. VIH RAJONO KOMITETAS
kova su tuberkulozu

NEW YORK, bal. 28. — 
Brangmenų shnkrovininkui 
Charles Kresney vos spėjus šį 
rytą atidaryti savo sankrovą, 
keli plėšikai buvo pirmutiniai jo 
kostumeriai: įėję sankrovon jie 
apsvaigino sankrovininką ir at
sidarę tris brangmenų šėpas iš
sinešė deimantų ir kitokių bran
gių daiktų, vertės už 150 tūks
tančių dolerių.

ŽMOGUS NEŠDAMAS SPROG 
STAMAS MEDŽIAGAS PAR 
PUOLĖ; UŽMUŠTAS.

KANSAS CITY, Mo., bal. 28. 
Nepažįstamas žmogus, 
kažin kokį rišulį 
puolė gatvėj, rišulys 
vo ir jo savininkas 
pliozijos sudraskytas 
Sprogimas buvo toks
kad apielinkėj per tris 
namų stiklai išbyrėjo.

nešę/’ 
rankoj, par- 

eksplioda- 
buvo eks- 
į gabalus, 
smarkus, 

blokus

DINAMITU IŠSPROGDINO 
SAVO ŽMONĄ.

SIENA UŽGRIUVO PENKIS 
GAISRININKUS.

FLORENC'E, Ariz., bal. 28. 
—Frank Hirtchison prisipaži
no, kad jis nužudęs savo žmo
ną Nelle, padėjęs po jos lova 
dinamito ir tąjį padegęs. Žmog- 
žuda tapo teismo pasmerktas 
visam amžiui kalėjimo.

AMERIKOs LAIVAS PA
SKENDO KINUOSE.

LOWELL, Mass., bal. 27. — 
Vakar anksti rytą gaisras apė
mė dvejus namus ir grėsė per
šokti į miesto centrą. Penki gai
srininkai tapo prispausti kai 
griuvo siena. Trys liko išgelbėti, 
bet dviejų nesurandama.. Namai 
sunaikinti. Nuostolių $400,000.

PEKINAS, Kinai, bal .27. — 
Yangtze upėj, netoli čang Čou, 
užėjęs ant povandeninių uolų ir 
susimušęs paskendo Amerikos 
garlaivis Robert Doliar II. Pa- 
sažieriai ir laivo įgula išgelbė
ta.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 28, užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų ........... $5.60
Danijos, 100 kronų ............... $16.78
Italijos, 100 lirų ................... $4.49
Francijos. 100 frankų ........... $6.51
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ........... 13.81
Olandijos, 100 florinų .... $37.24
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

RUMANAI RENGIASI 
MOBILIZUOTIS.

BUDAPEŠT, bal. 25. — Dė
lei kilusių, kivirčų tarp Ruma- 
nijos ir Jugoslavijos, 
pranešei visiems savo 
būti pasirengusiems 
ei jai, jeigu ji iškiltų.

pirmoji 
vyrams 

mobiliza-

LAKŪNAS PASIEKĖ 29,460 
PĖDŲ AUKŠČIO.

DAYTON, Ohio, bal. ’ 27. — 
Harold R. Harris sumušė šian
die naują pasaulinį rekordą, pa
siekdamas aeroplanu 29,460 pė
dų aukščio. Harris gabeno 550 
svarų sunkenybės ir tuo budu 
sumušė prancūzų rekordą.

Didžiose Pullmano karų dirb
tuvėse, kur dirba keliolika tūks
tančių žmonių, sustreikavo 
nesenai 500 darbininkų. Darbi
ninkai paskelbė darbdaviams 
kovą dėl sumažinimo • jiems 
jau ir taip nedidelio mokesnio. 
Del tos priežasties, visuotinas 
nepasitenkinimas ir streikas, 
pradėtas tinšapės darbininkų, 
greitai plečiasi.

Pereitą šeštadienį prie strei
kuojančių prisidėjo nemaža 
darbininkų, dirbančių prie me
dinių karų dalių, elektrikos ii 
kitų. Darbininkai masėmis sta
to reikalavimus atšaukti su
mažinimą uždarbio. Jeigu dirb
tuves valdyba nepatenkins jų 
reikalavimų, streikuojančių ei
lės vėl padidės naujomis šim
tinėmis, o gal ir tūkstančiais, 
netolimoj ateity.
Fabrikantai stengiasi suskaidyt 

<ln.i*l>>n inkus.
Nespėjo streikas prasidėti, 

kaip Pullmano karų fabrikan
tai griebėsi senojo ginklo ko
voje su streikuojančiais darbi
ninkais — samdydami įvai
raus plauko asmenis įnešti ne
susipratimų darbininkų tarpe, 
suprovokuoti juos muštynėms 
kad paskiau butų galima juos 
suimti, kaip tai paprastai atsi
tinka streikų metu. Bet Pull
mano karų dirbtuvės darbinin
kai laikosi tvirtai ir nepasi
duos provokacijoms.

Aušt aušrelė,
Tek saulelė, —

Jau man laikas išvažiuoti...
Kaip rudens lapą audros blašį- 

komą, atnešė mane likimas į 
tolimą Chicagą. čia% radau jus, 
Brangus Lietuviai, ir patyriau 
nuo Jūsų to gero lietuviško pri
ėmimo ir kiekvieno mano tinka
mo žingsnio parėmimo. Nuošir
džiai tą visa at .ausdamas, negi
liu nepasididžiuoti, kad ne kas 
kitas, bet tiktai musų giliai kul
tūringos motinos lietuvės Jus 
ant savo rankų išnešiojo.

Grįžtu Lietuvon ir džiaugiuos, 
kad Jus aplankiau. Jus davėt 
man daug jiegų ir gero ūpo to- 
liaus dirbti. Taigi dirbsiu ir jus 
gražiai minėsiu.

O kuomet poilsio valandą ten, 
musų tėvų šaly, vaikščiodamas 
po Baltosios juros pakraštį, 
rankiosiu aukso gintarus, kiek
viena atbėganti vilnis neš man 
apie jus brangų atminimą.

Taigi pasilikit visi sveiki, 
Brangios Seses ir Broliai Chica- 
giečiai. Norėčiau kiekvieną jū
sų atskirai pažymėt ir tart gerą 
žodį, bet siauroje laikraščio skil
ty sunku butų tai padaryti, tai
gi visiems sujungtais žodžiais 
tariu ačiū ir sudie taip, kaip su
jungtai reišket prielankumo 
man ir mano šeimynai ir teikėt 
domės mano kuriniams.

Antanas žemaitis.
Chicago, 111.
Balandžio 26 d. 1924 m.

NEW YORK, bal. 28.— Olan
dija susitarė su vienu Ameri
kos bankiniu sindikatu dėl pa
skolos sumoj 40 milijonų do
lerių.

Chicago ir apielinkė.— šian
die pranašaujama gražus oras. 
Nedaug atmainos temperatū
roj. Vidutinis aminąsis vėjas.

Saulė teka 5:48, leidžias 7:46 
(pagal daylight saving kalen
dorių).



Kas Dedasi 
Lietuvoj

“KRIKŠTO ATNAUJINIMAS”.

Kriaunai, Rokiškio apskr. — 
Musų parapijos klebonas Slab- 
šys, sumanė atnaujinti krikštą 
savo parapijos krikščionims, 
aklai į jį tikintiems, ir nutarė 
pradėti darbą nuo vargoninin
ko. Vasario nien. 25 d. užėjęs 
pas vargonininką, jam nieko 
apie aukščiau minėtą klebono 
sumanymą nežinant, ėmė krik
štyti vargonininką kumščiu per 
žandus, per galvą ir t. t. Bet 
vargonininkas, nežinodamas 

šio naujo ir prakilnaus klebo
no sumanymo, vargais negalais 
ištrukęs iš* klebono nagų pasi
leido bėgti į valsč. valdybą, 
rėkdamas: “Oi! vyrai ratovo 
ikit, ratavokit!” Išgirdę riksmą, 
valsč. viršaitis, raštvedys, raš
tininkai ir V-boje buvusieji 
piliečiai išbėgo visi j lauką žiū
rėti kas atsitiko; ir pamalė at
bėganti visą kruviną vargoni
ninką. Užklaustas kas jį už
puolė, ėmė pasalco t i apie bu
vusį atsitikimą! Jam pasako
jant, klebonas išėjo iš jo buto 
ir ramiai sau keliavo į namus. 
Bet namie pabuvęs kokią va
landą, vėl keliavo* pas vargo
nininkų. Matyt, visgi gailėjo 
savo tarno ir bijojo, kad po 
tokio smarkaus ir netikėto 
krikšto, iš išgąsčio ir skausmo, 
nenumirtų be paskutinio pate
pimo. Nuėjęs į vargonininko 
butų, ieškojo po kambarius, iš
sitraukęs brauningą, žadėda
mas duoti paskutinį patepimą. 
Bet pastarasis jau buvo išvy
kęs pas gydytoją. Mat, mažus 
krikštija vandeniu, o didelius, 
kad butų ištikimesni, paklus
nesni, maldingesni ir kvailes
ni krikščionys, sumanė atnau
jinti krikštą kumščiu per žan
dus ir per gfflvą. Minėtos pa
rapijos karštieji krikščionys j 
vaikščioja visi nusiminę ir 1 
galvoja, kaip čia išvengus to
kio baisaus klebono sumany
mo. Vietinės davatkėlės, net bi
jo eiti ir į bažnyčią, o jei ku
rios ir eiiMi, tai galvų apsukę 
bent kelioms skaroms, kad iš
tikus tokiam smarkiam krikš
tui, neliek nukentėtų jų kvai
los ir silpnos galvelės.

Krikščionis.

KAIP TA MOTERIS
ĮGAVO SVEIKATA

Supilė 300 kvortų fruktų 
500 stiklų Jclly ir pri

žiūrėjo savo vaikus.
Norwalk, lowa. 

ketinau
— “Aš jau senai 
jums ir pasakyti, 

kiek daug gero jū
sų gyduolės pada
rė man. Kuomet 
aš pradėjau varto
ti jas, aš jau be
veik gulėjau lovo
je ir bučiau pasili
kusi lovoje beveik 
visada, jei nebu- 
bučiau turėjusi 
kum prižiūrėti vai
kų. Aš taip bu
vau sutinusi ir tu-

rėjau tokius (lietelius skausmus, kad 
aš vos tik galėjau pavaikščioti. Aš 
išvartojau septynis butelius Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound ir 
vartojau Lydia E. Pinkham’s Sanati- 
ve Wash, ir atradau, kad jos yra la
bai gydančios. Aš esu visai pasvei
kusi dabar, nes aš buvau blogame pa
dėjime kuomet pradėjau vartoti jūsų 
gyduoles, bet aš dabar daug sveikes
nė, kad aš nebijau rekomenduoti jas, 
ir aš manau jei aš vartosiu jas nuo
lat, aš busiu visai sveika. Aš dir
bau savo darbą šią vasarą viena, už
laikiau keturis vaikus, ir aš sukena- 
vau 300 kvortų vaisių ir padariau 
500 stiklų jelly, jus matote, kad aš 
esu dabar daug geriasniame padėji
me. Aš jaučiuosi labai gerai visą lai
ką ir malonu man pranešti kitiems 
apie tas gyduoles”. Mrs. C. J. Wen- 
nermark, Box 141, Norwalk, Iowa.

Moterys gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, kad 
paliuosavus jas nuo moteriškų trobe
lių. Pardavimui pas aptiekorius vi
sur.

Ar jus žinote, kad
Tarptautinė maisto paroda bus lai

koma Amsterdame, Holandijoj, nuo 
aępt. 11 iki 28, 1924. Komitetas yra 
sudarytas iš žinomų mokslininkų ir 
ekspertų, kurie turi pilną teisę išren- 
davojimui ai’ atsakymui vietų. Var
totojai produktų iš visų šalių galės 
dalyvauti toje parodoje. Ar jus ži
note, kad kuomet jus rūkote Helmar 

xTurkišk us cigaretus, jus greitai su
randate skirtumą tarpe Turkiško ta
bako ir paprasto naminio tabako.

Antradienis, Bal. 29, 1924

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

/ . ' .. i • t : >

Šitas bus paskutinis toks istoriškai didelis knygų nupiginimas. Todelgi, nepraleiskite progos, įsigykite reikalingiausių 
Jums knygų. Peržiūrėkite šitų visų knygų sųrašų atidžiai, o nėra abejonės, Jus susirasite sau daug reikalingų knygų, šitame 
surašė yra parinktos visos geriausios knygos ir visos reikalingiausios knygos, šitas didelis knygų nupiginimas bus paskutinis ir 
jis tęsis tiktai iki birželio-June 1 dienai. Todelgi, pasirinkite tuoj iš šito surašo knygų už $20.00 pilna kaina, o Ausros Knygy
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 
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.
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Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma kaip meilė vystosi pas 

vyrus ir 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 gail
ina gauti._______  *
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir
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B Angliškoje Kalboje.

šita yra vienintelė knyga pas lietuvius, kuri 
B pamokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 

• f visokias firmas, pas draugus, gimines, vaikus, 
H tčvus ir t.t. Šitą knygą turėdami by kur lengva 
ig laišką parašyti anglų kalba. Pusi. 293, apdary 
3 ta. Kaina $2.00, iki birželo 1 dienai tik $1.75

Lietuvos įstatymai
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

nys. Sutaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
Vyriausio tribunolo pirmininkas — Krikščiūnas. 
Knyga yra labai didelė, turi net 1031 puslapių. 
Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, Lietuvos 
teises, kurioms Lietuvos žmonės naudojasi, rei; 
kia būtinai perskaityti Lietuvos Įstatymus. Ši 
tojo knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
Įstatymais Lietuvos žmonės tvarkosi. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
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Lietuviškas Sapninykas
šitas Lietuviškas Sapninykas yra sutaisytas 

pagal tikrą persiškai egiptišką sapninyką ir net 
su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos 
atspėjimui ateities, šitas Sapninykas geriausiai 
išguldo visokius sapnus, kokius tik žmonės 
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. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25. 
Neapdaryto kaina 75 centai.
Pažinkite Mus!

Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy
miausiųjų pasaulio gyvulių ir augalų chrestoma
tija. Tilžėje, 1923. Pusi. 270, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50.________
Lietuviškieji Raštai ir Raštininkai.

šitą knygą prirengė Lietuvos Mylėtojas da 
1890 metais. Išleido tais laikais gyvavusi Bal- 
timorūje, Md., M. D. M. Draugystė. Šitų kny 
gų randasi Aušiįos Knygyne gana mažas skait- 

« liūs, norintis jas įsigyti pasiskubinkite. Pusi. 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 

‘ tik $1.00.________________________________
Lietuvių Kalbos Sintaksė

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

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

e šitą garsią knygą paraše Vyskupas Motie
jus Valančauskas. 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 
talikų su kalvinais, jėzuitai Varniuose, karalius 
ties Šatrijos kalnu, dominykonai, karmelitai, ra
ki tai, Telšiai, Plungė, Kretinga, Raseiniai, Kė
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku
mentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti. Šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimes. 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 dovanai Knyga labai 

nes susįdeda iš 5 tomų, bet apdaryta į 
Pusi. 1142, gražiais apdarais.
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« didele, _____
S vieną knygą. ___  ___ , ..... . __ _
g Kaina $8.00, iki birželio 1 dienai tik $5.00. 
.į Svarbus Tautos Dokumentai

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

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

3. I)r. Basanavičiaus ir Dr. K. Griniaus — 
Seinų Vyskupystės Istorija.

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

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

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

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

Šitos visos knygos yra apdarytos j vieną, 
“Lietuvių Tautos” leidinys. Kaina $7.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.
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Tiesų Vadovas ir Patarėjas
Knygoje parodomu įvairios teiąės. šitą Kny

gą turėdamas nereiks kiekvieną sykj bėgti pas 
advokatą, bet atrasi joje įvairius patarimus— 
legališkus su įvairiomis legališkomis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.75.
Beir-Hur

Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. 
Parašė Lcw Wallace. Pusi. 472, apdaryta. Kai
na $2-00» 1 dienai birželio tik $1.50.______
Sekretai Monijimo, Arba Kaip 
Likti Burtininku

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

istoriška knygą paraše Dr. Jonas šliu- 
/ U aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 

-569 metų iki 1795 metų arba nuo Liublino uni- 
Norintiems susi- 

verta įsigyti • šitą 
Kaina $4.00, iki

Žmonių Poezijos Antologija

Pajauta
Pajauta arba Lizdeikos duktė XIV šimtme

tyje. istoriškas romanas M. Bernotąvičiaus. 
Sulietuvino Jonas Montvilas. Pusl. 46S, apda
ryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Botanika

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

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

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

Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920. 
Pusl. 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. Pusl. 250. Apdaryta. Kaina $1.75, 
iki birželio 1 dienai $1.50.
Rašto Istorija

Aprašo kokįii budu žmonės rašyti išmoko, 
kokiu budu sau^ašto išsidirbo, kokios tautęsĮtoir- 
miau ir kokios. paskiau. Raštai įvairių tautų 
vartojami senose gadynėse ir t.t. Knygą sutaisė 
šernas. Pusi. 304, apdaryta. Kaina $2.50,1 iki 
birželio 1 -dienai tik $2.00.
Gamtos Istorija

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

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

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

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

Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga istoriška 
ir gana didelės svarbos. Pusl. 283, apdaryta. 
Kaina. $2.00, iki birželio I dienai tik $1.75. , „
Geometrija

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

Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. Apda
rytos į vieną. Kaina $1.75, iki birželio 1 dienai 
tik_$L50.________
phemijos Vadovėlis

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

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

Prirengė Petras GraŽbylys. Tilžėje, 1903." 
Su_s_1^_115- Kaina 45c., iki birželio 1 dienai 40c.
Zoologijos Sistematikos Terminų 
Žodynėlis

Paruošė J. Elisonas. Kaunas. 1920. Pusl. 
144. Kama 75c.Hki^birželio 1 dienai tik 60c.

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

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

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

S
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šitą istori 
pas. Knygoje 
1569 metu iki
jos iki Rusijos pasidalinimo, 
pažinti su Lietuvos istorija 
knyga. Pusi. 552, apdaryta, 
birželio 1 dienai tik $3.00.
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Pilnas Lieiuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių Kalbų žodynas
šitame žodyne randasi visi 'angliški ir lietuviški žodžiai. Prie kiek

vieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius angliškai 
tarti, taipgi žodžiai paženklinti kursyvomis 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 yra 
knyga be kurios negali apseiti nei vienas inteligentiškas lietuvis, nes jis 
reikalingas kiekvienam mokytam ar paprastam. Greitu laiku žodyno kai
na bus pakelta iki $12.00, dabartinė jo kaina yra $10.00, bet jei užsisaky
site iki birželio 1 dienai gausite tik už $7.00._________ _____________
Rankvedis Angliškos Kalbos

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

Tai garsi knyga, ji turi rastis kiekviename name, pas kiekvieną lie
tuvį. čia randasi rinkinys visokių patarimų apie sveikatą ir budus gydy
mosi, čia yra patarimai ukininkanis, 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 daugybė paveikslų, ku
riuose atvaizduojama visi pasaulio zababonai ir monai. Nauja lai- 
da, gražiai apdaryta. Kaina $5.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00. 
Lietuvių Kalbos Gramatika.

Paraše Rygiškių Jonas, šita gramatika, tąi geriausia lietuvių kalbos 
gramatika. Sykiu šitoje gramatikoje randasi ir Sintaksė. Knyga naujai 
parašyta. Pusl. 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. Pusl. 162, apdaryta $1.75, iki birželio 1 dienai tik 
$1.45._________________________ ________________________________
Žemės Globusas.

Pirmas lietuviškas globusas, 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._____t
Geografija arba žemės Aprašymas.

Knyga su daugeliu paveikslų, su daug mapų, gražiais apdarais. Pusl. 
469. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga žingeidi, verta 
visiems įsigyti.
—J1 ' ■■■■-■■ ........................................................ .............* i

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. Pusl. 563, apdaryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50. . .
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Lietuvos Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijos.
Parašė Simanas Daukantas. Puslapių 531, apdaryta. Kaina $2.75, 

iki birželio 1 dienai tik $2.25.

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

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

. — ...........................................................4fc--. ..................  , -------------- ---------- -

Istorija Abelna.
Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusl. 498, apdaryta. Kaina $2.75, iki bir

želio 1 dienai tik $2.00. Svarbi knyga apie viso pasaulio kraštus.
Ėthnologija arba Istorija Apie Žemės Tautas.

Knyga su daug paveikslų. Pusl. 667, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga pilna žingeidumo, verta ją įsigyti vi
siems.______ ____________________________________
Istorija Amerikos.

Prie galo knygos telpa S. V. konstitucija. Pusl. 364, apdaryta. Kaina 
$2.25, iki birželio 1 dienai tik $^75._____ ____________ ____________

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

nius, dūšias ir t.t. Pusl. 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 valhalai užkrečia žmogaus kūną. Kaip nuo visokių ligų saugotis 
ir kaip gydytis. Pusl. 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 Giuzeppe Mazzini. 
Knyga nepaprastai žingeidi ir pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lietu
viui perskaityti. Lietuvių kalbon verte V. K. Račkauskas. Pusi. ^45, 
apdaryta kaina $2.00, iki birželio 1 d. tik $1.75.
Kada ir kokiu Budu Svietas Sutvertas?

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

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

Šitą knygą sutaisė šernas. Knygoje randasi paveikslai vaizduojantis 
įvairius žvėris. Parodoma kaip senai ant žemės kokie gyvūnai atsirado ir 
koks yra giminingumas tarp žmogaus ir gyvulio ir t.t. Pusi. 313, apda- 
ryta. Kaina $2.50, iki lųrželio 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”. v

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu ir geriausia money orderiais, čekiais arba 
“cash”, bet registruotame laiške. Jei neturite knygų katalogo, reikalaukite, prisiusime. Jei no
rite muzikalių dainų katalogą, mes turime atskirą, — reikalaukite muzikalių dainų katalogą. Jei 
reikalas prisiusime ir abu katalogu. Laiškus siųskite šituo adresu: AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Ilalsted Si., Chicag'o, Illinois.

Lazdynų Pelėdos Raštai
Keturi tomai, apdaryta į dvi knygas 

ėję, 1922. Pusi. 950. Kaina $5.00, iki birželio 
1 dienai tik $4.50.______ ___ __________ ____
Ivanhoye

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

. Tilž
i
S

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 dienai tik $1.00. _______________________
Karo Takas

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

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

Paraše Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. 
Pusi. 301, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.50._____ _____________________

M

a

ĮPutino Raštai
Dviejose knygose, apdaryta į vieną. Tilžė a 

je, 1922. Pusi. 480. Kaina $2.50, iki birželio 1 — 
dienai tik $2.00._______ _____ _____________
Skalpų Medžiotojai

Parašė Mayne Reid. Tilžėje, 1922. Pusi. 
219, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai 
tik $1.25. . , __________________________
Plampėjos Galas , , t

Parašė Eug. Turo. Romanas. Tilžėje, 
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 kariuomenė ir jos vadovai. Knyga 
žingeidi, ypač tiems, kurie interesuojasi Lietuvos 
padėtim. Knyga didele 7x10, gražiais apdarais. 
Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.___
Abrozdai -

Keturi abfozdai — 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 Arpžių Istorija

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

Parašę K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. 
Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio 1 dienai 
tik 50'c.__________________________________
Christomatija—Dalis I ir II.

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

Paveikslai ir aprašymai. Surengė J. šilie- 
tis. Knyga turi 199 paveikslų iš vokiečių oku
pacijos 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 literatū
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai 
į vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir- 
želip 1 dienai tik $2.75.
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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

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

Kurie mylį, juokus patys ir myli juokinti ki- 1 
tus, verta šitą kpygą įsigyti. Knygoje randasi 
pamokslai ir giesmės kunigo Bimbos. Taipgi 
daugybė paveikslų iš kunigų, davatkų ir minyš- 
kų gyvenimo. Abelnai sakant, knygoj’© yra pa
juokiama dvasiškija. Pusi. 59, labai didelio 
formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00. šita knyga yra “šakės” laidos ir jų 
randasi gana mažai norintis įsigyti pasiskubin
kite.
Gyvulių Protas
•1 • i?ayr^S Pr:.T- ZelL Pusl- 212- Kaina $1.25, iki birželio 1 dienai tik $1.00,
Psichologijos Vadovėlis

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

šitoje knygoje vaizdžiai nupiešta abelna pa
dėtis Mažosios Lietuvos. Parašė A. B Klaipė
diškis, Kaune, 1923 m. Pusl. 190, didelio forma 
to. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 dienai tik $1.25.______
Fizikos Dalis I, II, III

Visos trys dalys apdarytos į vieną knygą. 
Paruošė K. Sakiems. Vilniuje, 1923. Pusi 470 
Su daug paveikslų. Kaina $4.00, iki birželio 1 ’ 
dienai tik $3.00.
Lietuvių Kalbos Gramatika
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Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J. Da- " 

nįijonaitis, Kaunas, 1922. Pusi. i26. Kaina 8 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c. w
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KORESPONDENCIJOS
Sudėjimas

Borden’s “Selected” pie 
ne jus rasite, kad tai yra 

tikrai pastovus.
Tai yra gerumas jo.

F-5

Užsisakykit 
Borden’s 

“Selected” 
šiandien

BORDENS
&mHodu(tsCo. oFIllinois 

Frankiin 3! 10

Bridgeville, Pa.
SLA. 90 kp. susirinkimas. Rin

kimai delegatų ir balsavimas 
Pildomosios Tarybos.

Pirmas Reikalavimas

Atsiųskite vardą ir adresą ir 
gausite tą naudingą kny

gutę dykai.

t ant išmokėtų rendų per 
Jungtinių Valstijų Pašto 
Department©.

[ Nante................................................ !

; A3drjss...................................... I

yra vienatinis dalykas kuris ap
saugoja 6*/i%Pirmo Morgičio Auk
sinius Bonus žemės ir Ferry Sto
čių Parcel Post Namų.
48 puslapių knygutė išaiškina kaip 
“Post Office” bonai yra' išduoda
mi ir kaip jie yra apsaugojami — 
taipgi čiauvra daug investmentų 
lentelių irfcitų žingeidžių dalykų 
investorią^s. Atsiųskite savo var
dą ir adresą dėl dykai kopijos. Mi
nėkite Naujienas.

Jacob Kulp
35 S. La Šalie St. Telaphone Oearborn 8*66

Incorporated
CHICAGO

Balandžio 13 d. S. L. A. 90 
kp., turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Nors susirinkimas bu
vo garsintas per “Tėvynę”, ale 
narių neperdaugiausiai atsilan- 

, kė. Mat 90 kp. nariai gyvena 
visose Bridgevill’es apielinkėse 
ir jiems pribūti į susirinkimą 
netaip paranku kaip didmies
čių. Norint susirinkime daly
vauti, reikia ne tik busais va
žiuoti, ale ir pėstiems gerokas 
galas paeiti. Todėl šiam susi
rinkime dalyvavo tik 31 narys, 
nors kuopoje - randasi apie 120 
narių.

Aptarus kuopos reikalus, bū
va rinkimas delegatų į busiant 
seimą. Delegatais išrinkta J 
Kazlauskas ir S. Bakanas, abu
du gana darbštus SLA. nariai. 
Pildomosios Tarybos rinkimų 
pasekmės sekančios: pirm. S. 
Gegužis — 21 bal., T. Dundulis 
—6 bals., Dr. A. L. Gfaičunas— 
nieko negavo; vicepirm. V. Ka
marauskas — 23 bals., A. Me- 
telionis — 2 bals.; J. K. Mažiuk- 
na—4 bal., sekr. P. Jurgeliu- 
tė — 22 bals., K. Steponavičius 
—5 bal., A. Lesniukas —1 vai.; 
ižd. T. Paukštis — 20 bal., B. 
šalaveičjkas— 3 bal., P. Kaspa
rą 2 bal.; iždo globėjų: Danie
lius —14 bal., Jočionis — 2 bal., 
Raginskas — 6 bal., Kazakevi
čius—7 bal., Overaitis —11 bal., 
Pemantauskas—4 bal.; daktaro 
kvotėjo: Biežis 7 bal., Klimas 
-^-11 bal., Montvidas — 8 bal. 
Didžiuma narių balsavo už pa
naikinimą prieglaudos namo 
fondo, sujungiant jį su N. ir 
našlaičių fondais,

Turiu pasakyti, kad pas mus 
laike balsavimo P. T. nebuvo 
jokios agitacijos ir nariai bal- 

Isavo už tuos kandidatus, kurie 
jų manymu buvo geresni.

i —Rporteris.

Hart, Mieli.

SVEIK ATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
Per ilgą laiką aš sirgau ir 

tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, kad 
bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t. t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA- 
LUTES STOMACH B PITE
RIS ir j 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti, 
tai naudokte SALUTAS BIT-

Dabar Pirma TEKI ir jums suteiks sveika
tą, sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skau
dėjimą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo 
influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, 
kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka 
$1.00, 12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką 
$1.25, o už 12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manaufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujami} gyduolių.

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo- 
kit taip:

\ SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., Chicaggo, III. Te!.: Boulevard 7351

Ūkininkų balius.

Balandžio 20 d., per Velykas, 
vietiniai ūkininkai buvo suren
gę balių pas A. Baranauskį. Pra 
džia buvo nustatyta apie 10 
va1!, ryto, bet nekurie atsilankė 
anksčiau. Svečiai atvyko kas 
arkliais, kas automobiliais.

Seniau būdavo pamatysi tik 
kur ne kur automobilių, o da
bar tai dažnai jie mat, užva
davo arklius.

Gaila, kad neturim šioj kolo
nijoj muzikantų, išskiriant vie
ną jauną vaikiną, kurs atlieka
momis valandomis prasilavino 
ant konstantinkos ir prašomas 
pagrajyti, niekad neatsisako. 
Baliuje buvo šiokia tokia pro
grama: deklamacijos ir dainos. 
Viskas gana gerai pasisekė, 
žmonės išsiskirstė jau tems
tant.—Papartis......

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton DETROIT, MICH.

Klaidos pataisymas

TAI SKANUMAS,
Draugai Rūkytojai

lel. 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 
akuierka

Turiu patyrim< 
Pasekmingai pa
tarnauju mota* 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiur*- 
jim*. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

8113 Soeth 
Halsted St.

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

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS
Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

formato, ‘visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams
Lietuvon metams.....

$2.00
$3.00

“Naujienų” 91 N, aprašinė
jant vietos žinias įvyko pora 
klaidų varduose. Buvo pasaky
ta, jog lošė veikalą “Laisvės 
Ieškotojai” — turėtų būti “Lai
mės Ieškotojai”.

Arba vėl “žmogžudžiuose” 
Nastės rolėj buvo ne Bankiutė, 
bet D. Baukiutė.

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. ’ CLEVELAND.

Garsinkities “Naujienose

Leo Shvegžda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus i Lietuvą.
491T W. 14th St., 

Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

“Esu nuolatinis Cigaretų Rūkyto
jas ir kol nepabandžiau HELMAR 
mainiau vieną rūšį ant kitos. Da
bar esu karštas HELMAR rūky
tojas nes radau kad yra HELMAR 
cigaretai kaip tik mano skoniui!”

Rūkytojai žinanti gerumą pasiren
ka HELMAR, nes Turkiškas taba
kas esantis HELMAR yra minkš
čiausias ir geriausias tabakas Ci- 
garetams.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nelužtų.

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Egyp- 
tiŠkų cigaretų pasauly.

BOXBSof 1Oot2O

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 nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 

, pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III >

OpUnnutrtat 
Tai. BouUvard <481 

H. Aahlani Avė 
KurupM 41 -tos <at.

S-rtH lubeb«

Frsnklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duolėfl nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausią pa- 
RKiiJy reguliatorius. Vienas doleris at- 
neč»’ mėnesius gydymo. Atsiųskite l 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 VVallace St., 

Chicago, U. S. A.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

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

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

Svarus dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų moščia kori 
nesubraižo dantų,, 
Plaukit stve dan
tis se

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dienų • 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nue 9 Ud 11 vai. ryto; 

ano 5180 Ud 7i8« vakare. 
----------------

Dr. A. J. KARALIUS
i Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienon ir 
i Nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

I I ....
............ '

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1B 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
•18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį ; 
Drexel 0950

Boulevard 4188

8410 So. Halsted St.
Vai. j 9—10 A. M. ir po 8 vai. yak.
..................... ■.........................i..—....... ■ *

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yarde 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

b ... . '■ ■

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

V-................. . ........................i ■■ iii ■■

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
Un.,, , , .....

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevaid 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų 

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

Valandos i 10—11 ryto; 2—8 po pint 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0618

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas -kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių mfetodų
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Ave^ ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette ■
................... 1.111h i
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Pagalios, yra galimas 
daiktas, kad jisai stengiasi 
sukurstyti nacionalistinius 
jausmus Vokietijoje, idant 
reichstago rinkimuose (atei
nantį sekmadienį) paimtų 
viršų atžagareiviai. Tuo
met ponui Poincarė butų 
lengviaus laimėti Francijos 
parlamento rinkimuose, ku
rie įvyks viena savaite vė
liaus.

padave jų partinį nusistatymų 
—matoma, jisai jų visai nepa
žįsta.

Bet dalykas yra visai ne ta
me, kuo jie buvo pavadinti, o 
štai kokiam begėdiškam “Drau
go prasimanyme:

“Aha,
šilumos
ištižo.”

tai mat prie pinigų 
visas jų socializmas

apie kuriuos “Drau-

Entered as Second Class Mattw 
March 17th, 1914, at the Post Offic* 
pf Chicago, Iii., undax the act n f 
March 2nd, 1879.

Naujiencs eina kasdien, ifekinan 
sekmadienius. Leidžia Naujienų 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chlcnsp 
UI. — Telefonas: Roosavelt 8i"X '

Užsimokčjimo kaina:
Chicagoje — paltu:

Matams----- ---------------- ----- —~ $8.01
Pusei motų  4.00
Trims mėnesiam*___________ 2.00
Dviem mėneaianj_____________ LbO
Vienam mėnesiui .75

8c 
18c 
75c

Chieagoje per nniiotojui 
Viena kopija______

Savaitei .................. ........
Mėnesiui --------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui 

Metam*.............
Pusei metų ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

- $7.00
„ 8.50

1.75
_ 1.25
_ .75

Vienok nėra beveik jokios 
abejonės, kad ekspertų pla
nas galų gale vistiek bus pri
imtas, — ne dėlto, kad jisai 
butų geras, bet dėlto, kad už 
jo priėmimų stoja tarptauti
nis kapitalas, kuris šiandie 
gali nusibankrutavusioms 
Europos valdžioms diktuoti 
ką tiktai jisai nori. Ameri
kos bankininkas Morganas 
jau pareiškė, kad jisai sko
linsiąs Europai pinigų tiktai 
tuomet, kai reparacijų klau
simas busiųs išrištas taip, 
kaip pasiūlė ekspertai savo 
raptorte.

žmonės, 
gas tiek mažai žino, kad nesu
geba net teisingai pasakyti, 
kurioms srovėms jie priklauso, 
jisai betgi nesidrovi šitaip įmur
zinti !

Padorus laikraštis susigėdy
tų, šitaip pasielgęs. Bet “kri- 
ščioniškas” “Draugas” ne tik 
nesisarmatija savo nešvaraus 
darbo, bet dar prideda prie/ jo 
dvejetą melagysčių apie “Nau
jienas”.

: . ....... v. mui ir nacionalizacija geležin
kelių bei stambiųjų pramonių. 
Ir rezultatas buvo toks, kad 
socialdemokratai gavo 460,845 

balsus, laimėdami 71,000 naujų 
balsų; o liberalai, kurie griežtai 
smeigė socialistų programų, 
prakišo 49,000 balsų.

Danijos socialistai, turėdami 
parlamente 55 atstovus’ prieš 
44 liberalus ir 28 konservato
rius, gal valdyt kraštų tiktai 
su radikalų pagelba, turinčių 
20 atstovų.

Danija turi tiktai apie 8 im
liomis gyventojų, bet socialde
mokratų partijoje yra . 128,000 
narių.

Bučiavimasis ga-. 
širdyse meilės 

neapykantos le-. 
rojų linksmumo] 
bučiavimasis tą

Lietuvon ir kitur uŽBieniuoi«: 
(Atpiginta)

Metams ............... $8.0(1
Pusei metų ___ ____________«. 4.00
Trims mėnesiams ...........-....... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Trockis vėl Maskvoje. Iš 
viso ko matyt, kad jisai jau 
susitaikė su viešpataujan
čiųjų bolševikų frakcija, 
prieš kurių jisai keletas sa
vaičių atgal taip smarkiai 
kovojo (straipsniais). Mes 
įspėjome, kad taip ir bus. 
Trockio kivirčai su Kame- 
nevu ir Stalinu ėjo ne dėl 
principo, o tiktai dėl asme
ninių ambicijų. Jisai buvo 
įžeistas, kad partijos dikta
toriai nedavė jam užimti Le
nino vietų, kuomet pastara
sis sirgo.

V adinamoj i “darbininkų 
opozicija” Rusijos komunis
tų partijoje, kuriai (opozici
jai )Trockis nesenai piršosi 
į vadus, dabar nusigręžė nuo 
jo. Geležinkelių darbininkų 
sąjungoj suvažiavime opozi
cijos nariai viešai apkaltino 
Trockį, kad jisai parsidavęs 
partijos biurokratams. Opo
zicija sakosi perėmusi tele
gramas, kurias jisai iš Kau
kazo siuntęs Stalinui ir Zi- 
novjevui, reikšdamas savo 
sutikimų nebesipriešinti vy
riausybei, jeigu ji vėl duo
sianti 
vietų.

jam karo komisaro

visai aišku, kodėlNe
Poincarė vėl priešinami eks
pertų planui Vokietijos re
paracijų klausimu. Eksper
tų komisijoje buvo ir Fran
cijos valdžios atstovų, bet ji 
priėmė Dawes’o planų vienu 
balsu. Vienu balsu jį pri
ėmė taip pat ir reparacijų 
komisija, kurioje Francijos 
Valdžios atstovas yra net 
pirmininkas. Be premjero 
Poincarė pritarimo, tie 
Francijos atstovai nebūtų 
galėję balsuoti už ekspertų 
raportų.

Gal būt, kad Poincarė tik
tai gudrybes varinėja, tyčia 
apsimesdamas, buk jisai 
esąs priešingas ekspertų 
planui, kad tuo budu prispy
rus vokiečių valdžių priimti 
[jį be jokių derybų.

O gal jisai pasidavė savų
jų militaristų spaudimui, 
kurie taikos su Vokietija 
nenori turėt?

“KRIKŠČIONIŠKIEJI 
LISTAI” BAVARIJOJE 

BANKRUTIJO.

SOCIA- 
su-

Visas 
chorus, 
sekcijų.

šaulių

partija 
10,000 
gruo- 
narių

1921 metais, 
priklausė 631,-

Bet ekspertų plano priėmi
mas dar nepasako, kaip jisai 
bus vykinamas. Jo pritai
kymas prie Vokietijos gali 
būt aštrus arba ne — žiū
rint, kaip elgsis Francijos 
valdžia. O ši kokia bus, 
parodys gegužes 11 d. balsa- 

i viniai, renkant atstovus į 
parlamentų.

Ne mažiaus yra svarbu, 
kokiu budu Vokietija pildys 
tas pareigas, kurias jai už
deda ekspertų planas: ar re
paracijų našta bus užversta 
ant pečių darbininkams, ar 
kapitalistams. Tas priklau
sys nuo to, kiek galios Vo
kietijos valstybėje turės 
kiekviena tų dviejų klasių. 
Taigi ir gegužės 4 d. rinki
mai į reichstagų turės be ga
lo didelės reikšmės.

tstovų rinkimai į parla
mentus šiandie yra svar
biausi įvykiai didelėje dau
gumoje valstybių. Jau ir 
komunistai pradeda tų su
prasti, nors per keletu metų 
jie skelbė, kad visuotinas 
balsavimas ir parlamentai 
“atgyvenę
Amerikos komunistai dabar 
jau deda tiek daug svarbos 
rinkimams, jogei daro su
tartis su farmerių ir net li
beralinės buržuazijos organi 
zacijomis, kad tik prisižve- 
jojus daugiaus balsų atei
nančiam lapkričio mėnesiui.

Balandžio mėnesio pradžioje 
buvo seimo rinkimai Bavarijo
je, antrojoje (po Prūsijos- pa
gal didumą Vokietijos valsty
bėje. Vienas jų rezultatų buvo 
visiškas vadinamųjų “krikščio
niškųjų socialų” partijos su- 
bankrutijimas.

Tą partiją buvo įsteigę kleri
kalai tyčia tuo tikslu, kad ati
traukus darbininkus nuo social
demokratų; ji, reiškia, yrą 
daug-maž tas pats,x kas ,Lietu- 
voje klerikalinė Darbo Federa^ 
ei j a.

Pirma ji buvo stipri organi
zacija, bet paskutiniuose rinki- 
.muose ji gavo tiktai 23,000 bal
sų ( iš pustrečio miliono visų 
paduotųjų balsų). Todėl ji nu
tarė likviduoti ir susilieti su 
klerikaline Centro partija.

Amerikos spaudoje buvo 
daug rašyta apie socialistų bei 
demokratų pralaimėjimą Bava
rijos rinkiniuose ir apie didelį 
kraštutinių partijų sustiprėji
mą, bet pasirodo, kad tai yra 
ne visai tiesa. Didžiausių nuo
stolių turėjo klerikalai, ku
rioms žymią dalį balsų paveržė 
dar atžagareiviškesnė už juos 
“liaudies sąjunga”. Bet social
demokratai atlaikė beveik tą 
patį balsų nuošimtį, kokį turėjo 
1920 m. Jie gavo 413,862 bal
sų (16,5 nuoš.). O komunistai 
gavo 203,017 b. (7,7 nuoš.), t. 
y. nė pusės to, ką 
demokratai.

Viena Bavarijos 
Phalz, tečiaus dar
gegužės rinks atstovus į seimą. 
Tikimasi, kad šitoje provincijo
je socialistai turės dar geresnį 
pasisekimą.

gavo social-

provincija'., 
tiktai 4 d.

savo amžių”

tuo, kaip s.o- 
s to vėjo 10

Belgijoje socialistų 
per 1923 metus įgijo 
naujų narių. Pereitojo 
džio mėnesio gale jos 
skaičius buvo 632,307.

Pirm to augščiausia skaitlinė 
buvo pasiekta ' 
kuomet partijai 
167 nariai.

Palyginant su
cialistai Belgijoje 
metų atgal, šiandie yra paste
bimas milžininškas progresas. 
1914 m. partija turėjo tiktai 
•188,095 narius. Nuo to laiko iki 
dabar ji pasidarė daugihus kaip 
trigubai didesnė.

Gyventojų Bdlgija turi aipie 
8,000,000; taigi jau beveik 10- 
ta dalis žmonių joje yra suor
ganizuota socialistų partijoje. 
Jeigu skaityti tiktai suaugu
sius žmones, tai Belgijos socia
listų partijai priklauso 
šešta dalis gyventojų.

tuvoje. Tik St. Šimkus daro 
didelį darbą, įkūręs konserva
toriją, iš kurios neužilgo iš
dygs opera. w

šaulių veikimas kultūrinia
me darbe stovi pryšaky kitų 
krašto organizacijų, 
kraštas turi 6 šaulių 
tiek pat vaidintojų 
Gi įdėjome, Klaipėdos
chorų vedėjas, Vaičiūnas, ma
no ruošti bendrą dainų kon
certą kartu su'geriausiu Klai
pėdoje vokiečių choru. Tai bu
tų pagirtinas žingsnis.

Yra nemaža nusiskundimų, 
kad gelžkeliečiai nevisai tinka
mai elgiasi su žmonėmis, ne
prižiūri stotyse švarumo ir t.t. 
Dar ir daugiau šiuo tuo nusis
kundžiama.

Keikia Klaipėdos kraštui bū
tinai lietuvių knygyno-biblio- 
iekos, be to jati nebegalima 
gyventi! Jau laikas butų dalį 
pinigų, kuriuos Klaipėdos mies
tas duoda vokiečių knygynui, 
skirti lietuvių švietimo reika
lams. Bendrai, Kaunas ir lie
tuviai mažai, man rodos, rūpi
nas Klaipėdos kraštu. (“Tr.”)

lūs ir piktas. 
Ii mylinčiųjų 
ugnį uždegti, 
dą įšaldyti, 
padaryti ir,
pačią širdį gali paskandinti 
skau.-mų ir kentėjimų' okeane. 
Ypač pirmas meilės pabučiavi
mas esąs reikšmingas. Anot 
Čechovo, nei viena moteris ne
užmirš to vyro/ kuriam ji pir
mą bučkį atidavė. “T”

. j iiimui m i»

J NORĖDAMI
I PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-
) NYTI VISADOS KREIPKITĖS 

PAS MUS. TAS JUMS BUS
i ANT NAUDOS. b

S. L. FABION AS 00.

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Bodevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. *

apie

GIRIA “NEDĖLIOS NAU
JIENAS”.

“Keleivis” rašydamas apie 
pirmąjį numerį “Naujienų” sek
madienio laidos (“Nedėlios 
Naujienų”), pastebi, kad jis —

“gali patenkinti skaitytoją su 
didžiausiais pageidavimais. 
Yra jame visokių straipsnių, 
feljetonų, žinių 
kos.

“Kuomet kitų 
raščiai nuolatos 
skaitytojų auką ir nuolatos 
bankrutija, tai socialistų 
spauda tolyn darosi vis stip
resnė. Tai^reiškia, kad musų 
pozicija randa visuomenėj 
daugiau pritarimo, negu po
zicijos kitų partijų”.

ir beletristi-

srovių laik- 
i prašo savo 

i’ iv mimln Ine

Lietuva neužtektinai 
rūpinasi Klaipėda.

Redakcijos Atsakymai
Petrui M. Deveniui. — Tas 

straipsnis jau senai tilpo kituo
se laikraščiuose ir todėl mes jo 
nedėsime.

Ekskursija

Į vaireny bes
NEŽINOMA ŽEME.

Viena septintoji dalis žemės 
paviršiaus iki šiol lieka neištir
ta. Dalis neištirtos žemės ran
dasi tropiškoje daly žemės ka
muolio, kita — arktiškoje. Ne
ištirti xžemės plotai žemėlapiuo
se žymima baltomis dėmėmis. 
Mokslas šių diemių, kuriomis 
rodoma nežinoma žemė, nepa
kenčia. Mokslui turi būti visa 
žinoma nežiūrint į tai, kokia kai
na tai atseitų. šio vedini, daug 
mokslininkų ir šiaip drąsių ke
liautojų leidosi į nežinomus že
mės plotus. Daug jų savo gy
vybe už drąsų žygį užsimokėjo, 
bet daugumai vis tik teko pa
siekti. Nežiūrint -tokio moks
lui pasiaukaviino; vis tik liko 
vietų, kur europiečio koja dar 
nebuvo įžengusi. Dalis šių že
mių negalėjo :bųlį ištirta dėl 
klimatinių sąlygų, kurios suda
rė didžiausias sunkenybes mo
kslinėms ekspedicijoms — pir
mos dėka milžiniškų šalčių, ant
ros — dėlei nepakeliamo karš
čio europiečiui. Dabar daromi 
pirmi bandymai patekti į šias 
vietas pagalba orlaivių. Moks
las ir technika bendrai dirba, 
kad šį klausimą išsprendus.

Naujienų ekskursiją Lietu
von lydės gerai patyręs paly
dovas A. Rypkevicia.

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

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

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

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyrenim-o vieta: 

8323 So. Halsted St.
Tel. t Boalevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 3 v. v. kiek
vieną vakarą, ilskynu ketverge. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Leavitt St, 
Telephcnaa Ganai 2552

Valandos t 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
<*edoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose taf>- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
fr padirba visokius Dokumentua, 
aerkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis iilygomia

SOCIALISTŲ STIPRĖJIMAS
ĮVAIRIOSE ŠALYSE

Apžvalga
DAILI “KRIKŠČIONIŠKA” 

FALSIFIKACIJA.

mes nurodėme, kad 
apšmeižė tris Kauno 
Glemžą, Lekecką ir 
parašydamas apie

Anądien 
“Draugas” 
socialistus, 
Grigaitį,
juos, kad jie dėl biznio atsiža
dėję savo idėjų.

“Draugas” dabar mėgina tą 
musų pastabą taip iškreipti, kad 
“Naujienos” paskaičiusios šmei
žimu tą, kad tie trys asmenys 
buvo pavadinti... socialistais! 
Jisai sako:

“Dalykas visas tame, kad 
mes pavadinome p. Glamžą 
‘kuone socialistu revoliucio
nieriumi’, o Grigaitį ir Le
kecką ‘socialdemokratais’. 
‘Naujienos’ sako, kad jie nesą 
socialistiniai žmonės ir ne
buvę.”
Tai yra melas. “Naujienos” 

to nesako. Jos tiktai pažymė
jo, kad “Draugas” j

r«1. Dearborn 9057

*. A. SUKIS
ADVOKATAS

Dfisas vidurmlostyj:.
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Wa8hiniton St.

Cor. tVashington & Clark

Narni Tai.: Hyde Park 8896

JOHN 1. BiGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

“Draugas” rašo:
“Suomijoj socialistinė val

džia. Danijoje socialistinė 
valdžia. Anglijoje socialisti
nė valdžia. Rusijoje įkūnytas 

. 100% socializmas. Daugely 
kilų vietų—arti to.”
Kad Rusijoje esąs įkūnytas 

“100% socializmas”, tai, žino
ma, yra žiopla pasaka, į kurią 
tikėt gali negut tiktai Bimba 
su Jukeliu. Tenai yra įkūnytas 
ne socializmas, o 
skerdimas.

Klysta “Draugas” 
Suomijos. Tenai dar 
cialistinės valdžios,
ma tikėtis, kad už keleto metų 
bus — jeigu ne grynai socia
listinė, tai socialistų vadovau
jamoji valdžia. Paskutiniuose 
rinkimuose į Suomijos seimą 
socialdemokratai turėjo geres
nio pasisekimo, negu kuri kita 
partija; o komunistai, kurie 
anąmet suskaldė socialdemo
kratų organizaciją, prakišo vi
są trečdalį vietų.

Iš 200 atstovų Suomijos sei
me jau yra 60 socialdemokratų.

socialistuG

ir sulig
nėra so-

Bet gali-

Danijoje, kur dabar yra so
cialistinė valdžia, per paskuti-i 
nius rinkimus ėjo kova dau
giausia tarp liberalų ir social
demokratų. Pastarųjų platfor- 

_  ,_________ moję l>uv<> kapitalo rekvizavi- 
neteisingai mas valstybes skolų padengi-

Klaipėda. — Nors jau antri 
metai, kaip Klaipėdos kraštas 
prisijungė prie Lietuvos, vie
nok toli gražu jame nėra taip, 
kaip reikia! Retkarčiais pama
tysi mieste lietuvišką parašą, 
kuris dailiai žiuri kur kampu
tyje. Vis vokiški. Kai kurie 
parduotuvių laikytojai nekalba 
lietuviškai. Vietos vokiečiai 
stengias visur savo pozicijas 
išlaikyti, nes iškaitydami su 
tuo, kad jie gyvena Lietuvoje. 
Niekas, žinoma, jų teisių nevar
žo, bef jie, kaip paprato iš se
no, taip ir dabar iš viršaus žiu
ri į visa tai, kas lietuviška.

Vokiečių kultūros čionai ne
simato. Miesto teatre statomos 
skystos operetės, kavinėse — 
visoks šlamštas. Tikrojo meno 
čia vokiečiai neturi. Klaipėdo
je jaučias musų valdžios dide
lis apsileidimas. Laike šventės 
prisijungimo Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos, kuomet buvo 
kariuomenės paradas ir grojo 
himną, daugelis gyventojų ne
nusiėmė kepurių ir šaipės iš 
tų, kurie be kepurių stovėjo. 
Jų nieks nesudraudė.

Reikia pastebėti, kad Klaipė
dos jaunimas • yra išsiskirstęs: 
vieni šen, kiti ten. Naujai su
organizuotas šaulių choras spie
čia jaunimą į vieną vietą.

Yra čia lietuvių kliubas, bet 
į tą kliubą be rekomendacijos 
vargu beįeisi. šaulių choras 
daro repeticijas privatinėje val
gykloje, 
kliubo salė visuomet vakarais 
tuščia. Mat, kliuban rcnkaisi tik 
inteligentai ir musų “galvos”, 
o kiti turi tenkintis tuo, kas 
prieinama jų kišenini. (Lietuvių 
menas dar jaunesnis kaip >Lie-

o tuo tarpu lietuvių

i j,...

Bučkio istorija.

Visos civilizuotos tautos 
ko bučiavimąsi, kaipo ženklų 
meiles ir paguodai išreikšti. 
Bėdosi, kad bučiavimosi papro
tys radosi kartu su pačia žmo
nija, juoba jis tiek pilietinių 
teisių įgijęs, kad atvirai imti- 
niuojasi su visagale higiena. 
Tačiau’ pasirodo, kad bučiavi
masis,, tolygiai kaip ir kiti pa
našus papročiai, rankomis 
sveiki n imąsis, kur kas vėliau 
atsirado. Pasiknisus žilos se
novės tyrinėjimų aprašymuose, 
nieko apie bučiavimąsi neužtin
kama. Iš to gaunasi išvada, 
kad musų prosenių proseniai 
nieko apie bučiavimąsi nežino
jo. J ie meiles ar paguodos jaus
mus kaip nors kitaip reikšda
vo.

Dar ir dabar yra tautų, ku
rios meilės ar paguodos jaus
mus įiesibučiuojant išreiškia. 
Taip. Chinai, reikšdami viens 
kitam širdingiausius jausmus, 
sukiša nosis, arba paliečia no
simi viens kito veidą. Birma- 
nai meilę ir paguodą reiškia 
apuostinčdami kits kitą. Čita- 
gano kalniečiai, susitikę vieto
je pabučiuok, sako, pauostyk 
mane. Australijos kai kurios 
tautos reiškia savo meilės ir 
paguodos jausmus viens kitam 
pučiant į veidą.

Kaip ir kada bučiavimasis 
prasidėjo nežinoma, bet, papro
tys jau labai senas. Pastaruoju 
laiku bučiavimasis daugiau 
vartojamas meilės jausmams iš
reikšti. Ir šioje srity jis* itin 
galingas yra. Meilėje bučiavi
masis net kedotij rųšitj turi, 
kaip štai: karštas, šaltas, mei-

lai-

At)lfsepfiš\ds HostTs

KAINA 5Oc

J^ld Lįskite pas dpiTelęoribs.

i

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

I

I

Pat. Biure. .♦

*

A 

S

Kuomet jus kankina skaudus atakas 
reumatūįkų skausmų, ur užpuola neu
ralgija, strOndieglis, skaudami sąna
riai ir muskulai—kokis neapimkomas 
palengvinimas patiriama tvirtai patu- 
nant su

S, W. B ANĖS, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
7» Monrot! Street, ChirMgo 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted SJ.

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

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 

<■ Notary Public 
3405 Deodor Street 

Phone: Indiana Harbor 279, 
Indiana Harbor, Ind.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Cbdcagė.
Tel. Yttrds 4C81

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200

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

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

» TIK PATRINKU JUOMI
* 
«

SEVERAS J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy^ Advokatu 

Dienomia Room 514-516 ■
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Are.

Tel.: Pullman 6877.
Vdriojdnjcis qtio rpežįi, išbcrinjdi 

ir ŲioŲu odiąės li^os

W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS. IOWA

Jreff. S. V.

Ir tuojaus pajaudama maloniai do- * 
ginanti šiluma Išsiskleidžiant po skau- » 
darni} vieta, kuri suteikia malonų wna- * 
gumų ! Visiškai nGra reikalo kankintis 
turint po ranka tokii} tikrų pagalbų. •

Pain * Expelleris tikrappagclbPs ir* 
jums, kaip jisai pageliojo nesuskaito- e 
miein tūkstančiam žmonių per daugelį 
metų. Visuomet laikykite jo bonkų • 
parankioje vietoje. •

35c. ir 70c. už bonkų aptiekose. # 
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. ,

H

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

j< 
Box 65, Haiuphill, W. Va.

Plumlngo ir Apiildymo {rengimai
OI sėlio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

ML Yuška, !
3228 W. 38-th St., Chicago, TJI. I
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CHliAGOS 
ŽINIOS

KORONERIO TEISMAS TYRI
NĖS P-LĖS STADMAN MIR

TIES PRIEŽASTIS.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Policmonas ir gaisrininką 
uždaryti kalėjiman už 

šaudymą kalėjoj
Munšainas yra blogas gėri

mas dėl kiekvieno piliečio, o la
biausiai dėl policistų. Del mun- 
šaino jau nevienas žmogus 
vybės neteko; daugelis liko 
daryta kaiėjiman, daugelis 
sižeidė ar sužeistais tapo;

gy-
v uz-

o 
kiek žmonių prarado savo dar
bus, ir pateko į skurdą, ne su
skaityti negalima!

Policmonaa John Ginnison, iš 
Shakespeare, policijos nuovados, 
dalinai dėl tos pačios munšainčs 
pateko bėdon, neteko žvaigždės 
ir liko uždarytais kalėjimai!. Su 
juo kartu sėdi miesto gaisrinin
kas, Frau k Horn. Abu kaltina 
v Anas kitą ir t eisina ssve

Buvo toks atsitikimas: sek
madieny restauracijoje ant Ca- 
lifornia ir Belmont gat. šuviu 
liko sužeistas žmogus valgiusis 
pietus. Jam įvaryta kulka iš už
pakalio, sakoma, be jokio iš jo 
pusės prasižengimo. Peršautojo 
padėtis kritiška. Kuris ištikrų- 
jų tą žmogų peršovė dar nėra 
patirta, nes kaltinamieji meta 
kaltę vienas ant kito.

Prisipažino pardavęs trys 
kartus ią patį namą •

Artur L. Bieglow, 6434 Mer
rill Avė. šeštadienio vakare li
ko areštuotas už taip vadinamą 
Confidence Game — pasinaudo
jimą kitų pasitikėjimu. Prieš 
jį skundą padavė ponia Cecilia 
Ilanson. Ji skundžiasi, jog me
tai laiko atgal ji paskolino Bicg- 
low $5,000. už kuriuos kaipo 
garantiją jis išdavė dydą ant lo
to. Bieglow prisipažino, kad tą 
savastį jis pardavė trims tuo 
pačiu laiku.

KIER MUSĖ VAIKŲ TURI.

Ragina naikinti muses anksti 
pavasarį, kad nedavus joms

Sulyg Dr. H. N. Bundensen— 
Sveikatingumo komisionieriaus 
apskaitymu, viena musė, prade
dant 15 bal. iki 28 d. rugsė
jo sutveria — išperia milžinišką 
skaitlių musių, būtent: 5,693,- 
613,559,320! Tai yra baisus spie 
tlius musių!

Kad neleidus musėms veis
tis reikia stengtis kožnam nai
kinti muses anksti iš pavasario. 
Veislingosios musės 
kurios yra išbuvusios 
mą.

Naikinkite ‘jas visu 
mu!

yra tos, 
per žie-

smarku-

NORĖ.IO APIPLĖŠTI POLIUI-

Trys banditai norėjo apiplėš
ti policijos seržantą, bet nepa
vyko. Policistas juos • nugazdi- 
no ir jie pasileido bėgti. Vienas 
banditas po pusės mylios bėgi
mo sugautas. Kiti ištruko.

Apdegė bučernė.
šešiosdešimt vištų, daug svie

sto, kiaušinių ir kitokių maisto 
produktų liko sunaikinta kilus 
gaisrui sekmadienio vakare, Ja- 
cob Rossman sandelyje, 6101 S. 
Sangamon Str.

Visa šeimyna ką gyveno vir
šui krautuvės delei durnų turė
jo apleisti namus.

Banditai atėmė kebaunininko 
$855.

Trys Negrai banditai, sekma
dieny, ant New York Central 
gelžkelio stoties, Englewood, už 
puolė Robert Billings, iš Gary, 
Ind. ir atėmė krepšelį su $855. 
Apiplėšimas įvyko keliauninkui 
vos išlipus iŠ vagono. Banditai

Pagarsėjusi artistė — piešėja 
p-lė Jeanette Stadman, kurios 
lavonas rasta ežere pereitam 
šeštadieny, sukelia tarp jos 
draugių daug kalbų. Josios gy
venimo aplinkybės buvusios ge
ros. Visa kas buvę, tai pasta
ruoju laiku, ji ėmusi skustis 
sveikąja, šitos kalbos verčia ko
ronerio teismą padaryti tyrimą 
apie jos mirties priežastį.

Panelė Stadman buvo narė 
“Three Arts Club”, 1400 N. 
Dearbom Str.

Mergaite užmušta, 6 sužeisti 
automobiliais sekmadieny.
Trene Michalek, 6 metų mer

gaitė, 4538 So. Paulina Str., 
žaisdama ties savo natriais liko 
pervažiuota taxikiabĄ J'užeisM 
taip sunkiai, kad kolei nuvežta 
ligoninėn pasimirė.

Automobilius lėkdamas 70 m. 
į valandą užvažiavo ant kito ir 
apvertė, Lincoln Avė. ii- Niles 
Center antbėgo ant kito ir su
traškino. 6 sužeisti.

Apiplėšė garažo manadžerių.
Du plėšikai užpuolė William 

Caravvay, garadžiuje 4440 West 
Madison gat., kur jisai yra 
manadžeriumi ir atėmė iš jo 23 
dolerius.

—O kas atsitiko su plėšikais?
—Why, pabėgo!

Penkių vaikų tėvas nori mirti.
Peter Piochez 38 m., 715 

Keith Str. bandė nusinuodyti iš
gerdamas karbolinės rūgšties. 
Liko nugabentas katintės ligo
ninėn — galbūt mirs. Jo pati 
sako, kad jis kai gėrė nuodus 
buvęs girtas.

Harrison gat. tiltas uždaromas 
30-čiai dienų.

Pradedant pirmadienio rytą1; 
Harrison gat. tiltas uždaromas 
dėl trafikos per 30 dienų. Per tą 
laiką tiltas bus pataisytas.

Taisomas 18 gatves tiltas.
Jau kelinta savaitė yra užda

rytas 18 gatvės tiltas ir dar ne
greit bus pagerintas.

Nejaugi Wm. Demetrai bijo K. 
Sarpaliaus- Reikalauja $500.

Kaip jau yra žinoma, kad yra 
vedamos derybos tarpe žinomo 
“Graikų Demono” Wm. Demet
rai ir lietuvių sporto Karolio 
Sarpaliaus, kad šį pora sueitų 
ant matraso ir persiimtų.

Bet p. Demetrai reikalauja, 
kad jam butų gvarantuojama 
$500 ir dar nuošimtis tame va
kare, kada jie susitiks.

Buvo manoma, kad tas p. De- 
metral’o reikalavimas nebus ga
lima išpildyti, bet čia atėjo į 
pagalbą Karolio Sarpaliaus gi
minės ir draugai, kurie suteikė 
pinigišką pagalbą.

Greitu laiku sužinosime 
sėkmės derybų ir tai bus vienos 
iš žingeidžiausių ristynių, nes 
abu yra sunkios vogos ir ypa
tingai Demetralas kaipo pasau
lio ristikas.

Greitu laiku atsidarys risty
nių mokykla Mark White Sgua- 
re Parke. Kas tik myli sportą 
galės dalyvauti.

Lietuviu Rateliuose
Dailininkas Žemaitis šian 

die apleidžia Chicagą
Keliauja Washingtonan.

Musų gerbiamas dailininkas 
žemaitis, šiandie 6:25 vakare, 
gelžkelių laiku (Chicagos laiku 
7:25), iš Baltimore Ohio gelž- 
kelio stoties, iškeliauja Wash- 
ington, D. C.

Aplankęs rytines valstijas 
ponas žemaitis keliaus Lietuvon 
ir vėl ims piešti mums puikius 
Lietuvos vaizdus ir reikšti at-

- (Tąsa aut 6-to pusi.)

tabaku 
yra 
rosaio 
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“JEI KLAUSIATE MANĖS 
TAI GERIAUSIAS 
CIGARETAS IŠ BILE 
KADA PADARYTU!”

Šviesą ir pajiegą nuvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

NEW YORK—HAVRE
LA SAVOJE ........................ May 3
SUFFREN ..................  May 13
PARIS ................................ May 14
FRANCE ............................ May 21

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. ,

White Star Line
ST. Y. — Cherbourg — Southampton 
šplaukimai subatomis. Didžiausi lai

vai 
tas

Majestic, Olynrpic, Homeric. Grei- 
susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
jaltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Zeeląnd & Gothland (3rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg

Belgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

dėjimai. Geras maistas ir visi pato 
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba •

Pasažierių Departamentas
127 So. State Si.. Chicago, III.

NEW YORK, VIGO (RPA1N), 
BORDEATTA

Raiykite dėl tui&’eidiioa apraiomeu 
knyjjutea Jhhij vietiniui agentoi »rim t 
didįjį cfiai» 19 Btnte Street N«w York.

109 North Dearbom Street, 
' Chicago, Illinois.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams tu kuriais suslrašine ji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką al
ką kitą, negu su lanka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, IU.

NORTH
GERMAN

LLOYD *
Savaitiniai išpjaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN.

ir ant vienos klidsos 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., 
Chięa ”

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE Siuskit pinigus per 

NAUJIENAS

GalimaGauti
Naujienose
Didvyrių Paveikslai
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas 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 tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

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 StM Chicago, III

Garsinkities Naujienose M

s

KAIP JUSU AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaude- 
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted SU Chkago, 11 J, 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėlioini’s nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Skausmas

Tuo jaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tukštančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį 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. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted SL,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michitran Avė.

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rezi. 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. 

— i-------------

/Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo 

, * J

priratiikų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

goriausi Ameriko
nišką i* r\3iope- 
jišką bt gydy
mo. Ditkllfi skai
čius žmobtą «J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

- Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross, C 
85 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monro® St.
Crilly Building. Imkite elevatorių i 

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

vai. vakare. Ne dilio j nuo 
10 vai. lyto iki 1 va), 
ną. Panedėlyj, sere&> Lr 
subatoje nuo 10 vax. 
iki 8 vai. vakare. - •

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.
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Lietuvių Rateliuose. Roseland Cicero ĮVAIK SKELBIMAI AUTOMOBILIAI
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

gimstančios Lietuvos dvasią sa
vo kalbančiuose paveiksluose.

Ponas žemaitis turėjo išva-

Balandžio 24 d. Aušros kam
bariuose įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės direkto
rių mėnesinis susirinkimas. Ja
me buvo visi direktoriai. Skai-

Motiejaus Arcimo laidotuves.

žiuoti pereitą sekmadienį, bet 
ant nelaimės susižeidė koją ir 
turėjo nors laikinai pasilikti. 
Dar ir dabar jis vaikščioja rai
šuodamas ir mano, kad bėgiot 
negreit tegalės, bet ilgiau būti 
Chicagoje nebenori.

Linkime jam laimingos kelio
ms ir daug energijos darbuoti} 
dailės srity ir tiktai dailei savo 
gyvenimą pašvęsti.

tyti ir priimti protokolai iš di
rektorių mėnesinio susirinkimo 
ir iš nepaprasto susirinkimo. 
Po to sekė raportai. Planų ko
misija pranešė, kad dar namo 
plano negavę. Rengimo prakal
bų komisija pranešė, kad yra 
rengiamos prakalbos, kurios 
įvyks balandžio 29 d. K. Stru- 
milo svetainėje. Jos rengiamos 
tuo tikslu, kad supažindinus

LSI. Lygos-vakarėlis
vietos gyventojus su bendrovės 
reikalais. Po prakalbų bus pra
dėtas vajus. Šerų pardavėjai eis

Pereito šeštadienio vakare, 
Elijošiaus svet.(Town of Lake), 
LSJ. Lyga buvo surengusi šei
mynišką vakarėlį. Vakarėlio 
programas, abelnai imant, su
sidėjo iš šokių, žaismių, lakio
jančių balionų, “paslaptingų lai
škų” ir muzikalio programo. 
Muzikalė programo dalis susidė
jo iš dainų, skambino pianu, iš 
“čigonų vakaro” bei šokių.

Solo išpildė lygietis p. Leng
vinas, gan gerai sudainuodamas 
tris daineles. Ant piano atliko 
keletą gabalėlių jauna lygieitė,
p-lė Sharp (rodos taip jos var
das skambėjo), “čigonų Vaka
rą” išpildė, rodos dalis P
Orkestros stygininkų, paskam- J braižinio 
bindami keletą gabalėlių, 
vadovyste p-no Bačkio. 
viena tos grupes panelė, 
gininkams skambinant, pašoko 
šokį, “čigonų vakaras” buvo be

per kiekvieną stubą ir pardavi
nės bendrovės serus. Jeigu tas 
vajus nusiseks, po jo bus pradė
tas statyti namas Roselande. 
Todėl, turėtų kiekvienas dirbti 
tam tikslui, kad jis nusisektų, o 
nusisekus bus iš to nauda vie
tos gyventojams.

Koks tas bendrovės namas 
bus, jau galite matyti iš jo pa
veikslo. Tie paveikslai jau yra 
įstatyti viešose vietose ir iš jų 
matosi namo frontas ir šonas. 
Plakatai taipgi atspausdinti su 
paveikslu namo, ant jų matosi 
tik vienas frontas namo. Tokio 
kato, kuris parodytų namo 
frontą ir šoną nebuvo galima 

plano 
tas brai-

žinys brangiai atseitų bendro
vei. Taigi, kad sutaupius ben
drovei pinigų, daryta katas su 
vienu namo frontu.

Jau senai yra nutarta įsigyti 
bendrovei saugiąją šėpą, bet iki 
šiol dar, niekur nebuvo surasta. 
Tame susirinkime vienas direk-

Darb. padaryti be nupiešimo 
, o piešiant,

po 
Beto 
sty-

ne viena iš gražiausių programo 
dalių.

Ta stygiečių grupė, matomai
gerai prasilavinusi ir savo torius pranešė, kad suradęs sau- 
skambinimu daro malonų įspu- .giaja šėpa, už kuria reikalauja 
dį. Jų kostiumai irgi buvo ge- 45 (joL linkta komisija, kuri 
rai pritaikinti, taip kad žiurėda- nuvažiuotų apžiūrėtų ją ir jeigu 
mas į juos matai typiškus čigo-Įjį bus tinkama kad nupirktų.
nūs.

Rėikia pažymėti, kad vakarie
nė — užkandžiai buvo labai ru- i 
pešt i ngai pagaminti panelių' 
Kazlauskaičių. P4ė N. Kazlaus
kaitė buvo komitete ir jai pri-

Pakeltas klausimas ir plačiai 
diskusuotas, kur tą saugiąją šė
pą padėti, bet prie galutino nu
tarimo neprieita, tas palikta iš
spręst? šėrininkams.

sėjo visais užkandžiais rūpin
tis; gi jos sesutė, R. Kazlauskai
tė, nors ir nebuvo komiteto na
rė, ale prie Vakarėlio pagerini
mo daug prisidėjo. Užtai ta'i] 
gerai ir buvo.

Vikaro Darką vedė p. M. Yu- 
sas, ir gan pavyzdingai.

Atsilankiusieji į šį vakarėlį 
svečiai turėjo progos smagiai 
pasilinksminti. Tai jau ne be 
pirmas lygiečių vakarėlis; ir 
šis, tai dar vienas pliusas lygie- 
čiams už jų veikimą. — Vr.

Nutarta reikalauti iš draugi
jų antrašų jos narių. Tą apsiė
mė kiekvienas direktorius pris
tatyti savo draugijos antrašus 
bendrovei. Išrinkta tam komisi
ja, kuri sutvarkytų tuos antra
šus. Tie antrašai bus reikalingi, 
kuomet bus pradėtas vajus, Tu
rint tuos antrašus bus galima 
lengviau surasti lietuvius, kur 
jie gyvena. Susirinkimas buvo 
ramus, iškeltus klausimus svar
stė rimtai.

L. D. N. Bendrovės Korespon-
» . s dentas.

aĮa.

*
K AFOLAS M USN ECK AS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 25 dieną, 1924 m. apie 
antra valanda iš ryto ,ture jo 
amžiaus apie 51 metus. Buvo 
nevedęs. Paliko Amerikoj tris 
brolius ir vieną seserį Aleksan
dra Židomienę . Paėjo iš Lietu
vos, Kauno rėd., Raseinių ap.. 
Kelmės parapijos, Getčaičių 
kaimo Laidotuvės įvyks balan
džio 29 dieną apie 8 vai, iš 
namų 3354 So. Halsted St. į 
Švento Jurgio bažnyčią iš ten j 
Švento Kazimiero Kapines.

i, Laidotuvėms patarnaus gra
lį borius A. Masalskis.

Užkviečiam visus gimines ir 
I pažystamus dalyvauti laidotu- 

tuvėse.
t Aleksandra Židonienė.

Dangstosi svetimomis 
plunksnomis

Naujienose No. 102 tilpo 
straipsnelis parašytas “Dailės 

į Mėgėjo”, kuriame rašo, buk 
“Dramaniškas Ratelis” sekma
dieny, bal. 27 d. stato “Keistu
tį” liuli House prie Halsted.

Tame straipsnyje pasirodo 
daug neteisybės. Dramatiškas 
Ratelis neloš to veikalo ir nėra 

■nutarę lošti, o tai stato Keistu
čio pašelpinio kliubo Dramos 
Skyrius, Brihton Park — o ne 
Dramatiškas Ratelis. Korespon
dentas, matyt, turėjo mintyje 
pasinaudoti kitos organizadijos 
vardu savo parengimui, kad 
pasigauti publikos — ir dar iš

A + A
Vienų metų atminties Jono 

Žukausko, kurs persiskyrė su 
šiuo pasauliu balandžio 26 d. 
1923 m. Per nelaimingą atsi
tikimą jis buvo užmuštas dar
be, ir palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. Pamaldos at
sibus Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioj, 30 d. balandžio, 8 
vai. ryto.

Visi pažystami ir giminės 
malonėkite dalyvauti. Kviečia 
nuliūdus moteris

Marijona Žukauskienė, 
4011 Brighton place.

metinėja publikai sakydamas 
“Nėra pakankamai žmonių, ku
rie apvertintų tobulesniosioei 
grupės darbuotę”.

“Dramatiškas Ratelis” visada 
turėjo pritarimo nuo žmonių ir 
niekad dar nedryso lietuvių pub 
likai išmetinėti.

O “Dailės mėgėjas” kores
pondentas publikai išmetinėja 
už nesilankymą nežinodamas 
patsai kieno vardu veikalas 

j “Keistutis” lošiamas. Turiu pa- 
sakit, kad “Keistučio pašelpinio 

. kliubo Dramatiškas Skyrius 
statė veikalą “Keistutis” o ne 

(“Dramatiškas Ratelis.”
— Petronėlės žodis.

• A* . . . ...v J

Pereitą penktadienį, 2 vai. po 
pietų, čia įvyko Motiejaus Arci
mo išleistuvės į kapus.

Susirinko didelis būrys jo 
draugų ir pažįstamų suteikti 
jam savo paskutinį patarnavi
mų, ir pasakyti sudie. L. K. Vy
tauto benas užgriežė gedulių 
maršus. Gatvėje buvo didžiau
sia minia žiūrėtojų. Dauguma 
žmonių buvo pasirengę lydėti 
velionį iki jo amžinųjų namų— 
Tautiškų kapinių.

Grabnešiais buvo .Lietuvos 
Kareivių draugijos nariai. Au
tomobilių lydėjo 42. Buvo dau
gybė gėlių.

Visi, su didžiausiu gailesiu 
atsisveikinome, bet labiausia 
gailėjosi jo moteris, sūnūs ir 
dukterys. Laidotuvės buvo la
bai iškilmingos. —Dalyvis.

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 biznj 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutines kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar- 
lavuaAs,

f BERT PICK & COMPANY
,'.08-224 W. Kandolph St., 

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

STOGDENGYSTE
itfy stogų prakiurimas užstaisomas 
ir į i rantuojamas už $4. Automobilių 
tTOMij patarnavimas Chicagoj ir apie- 
iinktj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
clih usia ir geriausia stogų dengimo 
jj.riga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dirbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prfrriraAytf 
rTie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerĮ-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusioirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Haleted St.

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

Bridgeport. — Susivienijimas Lie
tuvių Draugijų ant Brklgeporto mė
nesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
balandžio 29 dieną, 8 vai. vak., Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Visi delegatai malonėkite dalyvauti 
susirinkime. — A. J. Lazauskas, sekr.

Roseland. — Roseland Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrove, rengia 
prakalbas, įvyks utarninke balandžio 
29 d., C. Strumilo svet., 158 E. 107 St. 
pradžia 7 vai. vak., įžanga dykai .

Kviečia Komitetas.

Jaunosios Birutes muzikos ir dainų 
pamokos įvyks trečiadienį, balandžio 
30 d., 7:30 vai. vakare Mark White 
Sųuare didžiojoj svetainėj.

Valdyba.

Brighton Park. — Ateities žiedo V. 
Draugijos tėvų susirinkimas Mc- 
Kinley Parko svetainėj, įvyks bal. 30 
d., 8 vai. vakare. Visi tėvai ir mo
tinos bukite ant susirinkimo, nes tu- 
rirtie labai svarbius dalykus aptarti.

t— Valdyba.

Ar jus žinote, kad
Vienas Kanados klausytojas per

radio daug visokių bauginančių pasa
kų apie meškas parašė laišką radio 
kompanijai, kad jie nesakytų per ra 
dio tokių bauginančių pasakų, nes 
vaikai bijo, nes jų apielinkėje yra 
daug meškų. Ar jus žinote, kad pa
prasti cigaretai turi savyje paprastą 
tabaką, bet Helnvar Turkiški cigare
tai turi savyje 100% gryno Turkiško 
tabako.

ASMENĮI IIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo pusbrolio Jurgio 

Buko; keletas metų atgal gyveno 
Chicagoje. Jis pats arba kas apie 
jį žino malonėkite duoti žinią.

Naujienų ofisas, Box 483 
1739 So. Halsted St.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio prie baker- 

nės biznio, su visais įrengimais ir 
troku, arba parduosiu. Priežastis 
pardavimo — negaliu gaut darbi
ninkų. Jeigu vedęs, tai galiu ir 6 
ruimų flatą duoti ant rendos su 
visais rakandais.

šeštokas
5654 W. 64 Place

~]VAIIRŪŠ~ SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

DIDELIS 'bargenas; parsiduoda 
pigiai geras didelis automobilius, 
geram stovy, 7 sėdynių, arba mai
nysiu ant mažesnio. Be skirtumo, 
kad ir ant Fordo, o priežastis pa
tirsite ant vietos. Ir nemokantis 
važiuoti gali pirkti, aš išmokysiu.

3044 S. Union avė., Chicago 
pirmos lubos iš fronto.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA geras restau- 

ranas su minkštais gėrimais, ša
lę dirbtuvių. Priežastį pardavi
mo sužinosite ant vietos. Ati
duosiu pigiai.

z 1358 W. 22nd St. ’

NAMA1-2EME

įSRENDAVOJIMm
PARENDAVOJIMUI 5 kamb. 

flatas ant 2 aukšto, elektra, va
nos ir kiti paskiausios matos pa- 
gęrinimai. Renda $32 per mė
nesį, Brighton Park apielinkėje.

2818 So. 39 Place

PARDAVIMUI automobilius, 192? 
metų, kainavo .$2000. parduosiu už 
$350. Norinti pirkti matykite. Šitas 
karas yra nupentuotas ir naujai per
taisytas. Pardavimo priežastis — iš
važiuoju j kitą miestą.

!M23 W. 46 St.

~~~ RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių 

rakandai. Parduosiu pigiai nes 
reikia parduoti gret.

470 W. 26th St.
3rd fl. rear

BUČERNĖ pilnai įrengta, moder
niškai įtasyta, West Side, parduosi
me jūsų pačių kaina, morgičių par
davimas seredoje, balandžio 36, 3:30 
vai. po pietų. Taipgi rakandus gali
me išimti, jei reikėtų.

1706 Van Buren St. 
netoli Paulina St.

PARSIDUODO mažutė Grosemė 
su pilnai įrengta soft drinks, cigarų 
ir tabako, arti prie mokyklos, renda 
pigi su pagyvenimu rūmais, kas bu
tų reikalingas, gali pirkti su visais 
rakandais (ifurniture), nes turime ap
leisti miestą. 6009 So. liacine Avė.. 
Phone Normai 5252.

PARSIDUODA rakandai: 2 
pečiai, verdamas ir šildomas kie
toms anglims ir frontines trijų 
šmotų setas, viena 'lova. Charly 
Didkus, 3730 S. Kedzie Avė.

BARBER SHOP parsiduoda 
arba ant rendos, 4 ruimai su 
pagyvenimu. Parduoda pigiai. 
Atsišaukite

6813 So. Western Avė.

JIEŠKO KAMBARIU
EXTRA geras viežlybas ir gerai 

pasiturintis lietuvys dirbu Fordo 
dirbtuvėj, noriu gaut gerą rūmą prie 
ietuviškos šeimynos, aplinkui Ken- 

sington arba Roseland, už gerą rūmą 
gerai atlyginsiu. Kur* munšainą var- 
oja meldžiu neatsišaukti. Frank A. 
<ella, 10528 Edbrooke Avė., Chicago, 
llinois.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, gerame stovyje. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju Lie
tuvon. Atsišaukite 915 W. 20 
St. 2 augštas i-r užpakalio.

PARDAVIMUI

MABOUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6230 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

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

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

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

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

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON gražus moderniš

kas kambarys, geroj apielinkėj, 
dėl 1 'arba 2 vyrų. Taipgi yra 
garadžius dėl 1 karo.

6125 So. Artesian Avemie 
Republic 8186• 'OI'

_______ MOTERŲ '
REIKALINGA senyva mote

ris pridabojimui mažo kūdikio. 
Duosime kambarį ir užlaikymą. 
Taipgi ir primokėsime.

3149 W. 38 St.
Tel. Lafttyette 1446

PARDAVIMUI grosemė su namu, 
4 gražus gyvenimui .kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Newbarry Avė. Pardavimo 
priežastis — liga, šaukite telefonu 
CanaI 3731

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

1389 Mihvaukee Avė.
1 fl.

PARDAVIMUI barzdaskutykla, la
bai pigiai, 3 kėdės, balti fikčeriai, ge
ra vieta lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventa, lysas 3 metams, renda pi
gi, ruimai gyvenimui, priežastį par
davimo patirsite ant vetos, 

1604 W. North Avė. 
kampas Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
de|ikatesen. paavimo prier 
žastis, liga ir taipgi esu našlė. )

Atsišaukite:
1148 Jefferson Str.

NAMtl-ŽEME
Parsiduoda labai geras na

mas, visai pigiai prie pat lietu
vių bažnyčios. Labai gera vieta 
dėl bučernės ir giosernčs, nes 
tas biznis toj vietoj jau nuo se
nai išdirbtas. Didelis štoras su 
gei/ui pagyvenimu užpakalyj, 
viršuj štoro du pagyvenimai — 
namas labai pigiai išrandav otas, 
nes nuo senai gyvena tie patys 
randauninkai, pirkėjas šio na
mo gali gauti ir štorą, nes da
bartinis štoininkas, neturi “ly
no”. čia yra labai gera proga 
žmtgui, kuris nori gauti biznį 
su namu — šiandie atsitikime 
yra taip: — kas pirmesnis tas 
laimingesnis. Dabartinė šio na
mo randa $900 ant metų, atei
ty bus $1050 ant metų, kaina 
šio namo tiktai $6000, galima 
pirkti su mažu įmokėjimu, pasi
skubinkite, nes toki proga ilgai 
nestovės, dėl platesnių paaiški
nimų kreipkitės prie savininko 
po šiito numeriu

* 3241 So. Halsted Str. 
Antros lubos.

Telephone Boulevard 5066

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage, plytų ^pamatu, cementi
nis skiepas, elektra, vana, 2 lo
tai. Biznio namas.

734 W. 51 St.
Tel. Boulevard 0063

FARMOS dabar tik laikas pirkti ūkį 
arma mainyti į lotą, pirkit nuo savi
ninko o pigiai nupirksite ir gerai, aš 
turiu 2, negaliu apdirbti. Viena 40 
akerių, o antra 110 akreių, derlinga 
žemė, geros triobos. miško yra, upelis 
bėga, sodas didelis, miestas arti, gy
vuliai, padargai. Klauskit laišku.

J. JUŠKA,
R. 1, Hart, Mich.

BARGENAS Ciccroj, kam mokėti 
$18,000, kad gali gauti už $14,000, to
kį pat namą, 2 augštų, muro namas, 
po 6 didelius kambarius, karštu van
deniu apšildomas, lotas 30x125, vis
kas pirmos klesos.

JOS. AUGAITIS
751 W. 31 St. Tel. Yards 6296

PARDAVIMUI 5 kambarių 
Cottage; taipgi tuščias biznia- 
\as namas.

W. C. Kašte,
- 5124 Archer Avė.

REIKIA—
Patyrusių arba nepatyrusių 

moterų sortavimui popierų at
karpų.

1039 W. Congress Str.

REIKIA moterų sortavimui 
regsų. Nuolat darbas.

Atsišaukite
P. GOLDMAN,

1017 S. Fairfield Avė.

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

Kreipkitės į
Restaurantą

10 N. Green St.

PARDAVIMUI grosernė pi
giai, visokių tautų apgyventa, 
didelis storas, gaima laikyti ir 
bučemę.

5301 S. Pauina St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui poperų — nuolat dar
bas.

P. GOLDMAN
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA DARBININKŲ^
VYRŲ

REIKIA —
Vyrų pardavinėtojų siuvamų 

mašinų.
Atsišaukite

3608 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai krau
tuvė, saldainių, mokyklų reik
menys, ir visokių religinių da
lykų. Lietuvių, lenkų ir ameriko
nų kolonijoj’; daromas geras biz
nis. 1805 W. 46 St.

BUČERNĖ ir grosernė parda
vimui seniai išdirbta biznis. Rui
mai gyvenmui, ifenda pigi lysas 
3 metams. Nupirksi t pigiai. 
Kreipkitės 821 W 34th St.

SUSTOK MOKĖJAS RENDA
Pirk vieną iš šitų bargenų ir mokėk 

rendą pats sau.
Čia tai tavo namas; 2 flatų muro 

najnas, randasi prie pat 'vienuolyno ir 
parko, garu apšildomas, 5 ir 5 kamb. 
viskas naujausios mados. Rendos 
neša $1,800 į metus. Įmokėk $4,000, 
likusius kaip renda, kaina tiktai 
$15,300.

Pirk šitą 4 flatų muro namą, garu 
apšildomas, elektra, maudynes, ar- 
žuolo trimingai, savininkas apleidžia 
miestą, parduos pigiai, kaina tiktai 
$19,000.

Va kur bargenas 6 flatų muro na
mas karštu vandeniu apšildomas, 
kampinis lotas 59x125 pėdas, ant bul
varo, 4 karam muro garadžius, įmo
kėk $4,000, kaina $22,500.

12 flatų muro palocius, tnetinė ren
da $11,500, moderniškas namas, kai
na $70.000.

15 flatų kampinis naujas muro na
mas, randasi, South Shore, metine 
renda apie $18,000. Lotas 73x135 
pėdų, dalį įmokėti likusiu^ kaip ren
da, kaina tiktai $125,000.

Del platesnių informacijų pasima- 
tyk su VValter Yurkevice.

Z. S. MICKEVICE
/ 2423 W. 63 St.

Telefonas Prospect 4345

KA TURI MAINYTI?
Arba parduoti. Namą, lotą* farmą 
arba kokį biznį, bile kokioj vietoj, 
duok tuojaus žinią dėl

SLONKSNIS & KODIS 
3401 So. Halsted St., 

Antras augštas 
Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI namas South Side, 
864 W. 86 St., 7 kambarių, akmeni
niu pamatu ,aržuolo trimingai, karštu 
vandeniu šildomas. 50 pėdų lotas, ga
radžius, IV2 bloko nuo R. L stoties ir 
karų.

MOTSCHMAN, 
Stewart 8630-9220

WEST PULLMANE
Perkame ir parduodame namus, 

budavojame naujus pagal žmonių rei
kalavimą. Skoliname pinigus dėl na
mų budavojimo, atliekame visus doku
mentus legališkai, inšiuriname viso
kios rųšies apsaugojimą nuo visokių 
nelaimių. Darbą atliekame teisingai 
ir pigiai. S. Markūnas, 547 W. 120 
St. Telefonas Pullman 4674

REIKALINGAS apysenis žino 
gus, kuris negal sunkaus darbo 
dirbti fabrike, darbas pašlavi
nėti ir lovas pataisyti, neturi būt 
girtuoklis. Valgis, kambarys ir 
mokestis, 1606 So. Halsted St.

REIKIA jaunų vyrų salesma- 
nų, kurie kalba lietuviškai ir 
lenkiškai.

JACOBSON 
3002 W. 59 St.

REIKIA bučerio, geras ' ir 
nuolat darbas, gera mokestis. 
Turi turėti patyrimą.

Atsišaukite
717 Maxwell St.

REIKALINGAS VIRĖJAS 
(Cook) į restaurantą. Turi bū
ti patyręs savo amate.

Kreipkitės
4648 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI grosernė su 
visokiais' mažmožiais. Biznis 
senas, lysas galima gauti ant 
kiek tik reika. Kreipkitės 

2800 S. Emerald Avė.

PUIKI farma parsiduoda Michi- 
gano valstijoj, 4 mylios nuo Hart, 
Mich., su gerais budinkais, yra sod
nas didelis ir upelis bėga pro pat na
mus. Didumas ūkės 40 akrų, pasi
duoda tik už $3.000. Mane galit ma
tyti vakarais.

JOHN SEAMON
34 W. 110 St., Chicago, 111.

6 FLATŲ mūrinis namas su 3 
Storais, 2 mašinoms garadžius. Pir
mo morgiČiaus $22,000. Kaina 
$55,000. Vieta 59th St. ir Sacramen
to Avė. Kreipkitės prie savininko.

J. WILICHKA,
6559 So. Maplewood Avė.

DIDELE grosemė parsiduoda 
lietuvių apgyVentoj vietoj. Prie
žastis pardavimo apleidžiu mies
tą. L. N., 3264 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2343.
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PARSIDUODA pigiai 2 smui- 
kos, gerai išgrajytos — senos, 
ateikit po adresu po 7 vakare.

Atsišaukite
1051 W. Monroe St.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ

IR BUČERNE
3600 S. UNION AVĖ.

YARDS 0297

PARDAVIMUI arba mainymui į 
Chicagos bungalow, namas ir krau
tuvė Rockford, III . Namas mūrinis, 
modemiškas .gerame stovyje ir gero
je vietoje.

RISSMAN PEAL REALTY CO. 
3700 Lawrence Avė. 

Keystone 3010

PARSIDUODA 2 biznio lotai 
ant geriausios biznio gatvės 
pietvakarinėj dalyj miesto Ar
cher Avė., kampas Richmond 
St. arti dideio teatro, geri dėl 
visokio biznio verti $12,000 man 
reikaingi pinigai, parduosiu už 
$9600 jei tuoj pirksit. B. Shini- 
kur 1302 — 11 Av. Melrose Park

WEST PULLMAN
Parsiduoda mūrinis namas 2 pagy

venimų po 6 ir 5 kambarius, tuščias 
lotas sykiu, vienas iš didžiausių bar
genų kur dar niekad nebuvo $9.700.

S. MARKŪNAS. 
547 W. 120 St. • 

Tel. Pullman 4674

WEST PULLMAN
Vienas iš pigiausių namų dviejų 

pagyvenimų po 5 kambarius, kaina 
tiktai $6,000, $1,500 cash, daugiau 
kaip rendomis. Meldžiu nepraleisti 
progos.

ST. MARKŪNAS, 
547 W. 120 Str.

Tel. Pullman 4674

MOKYKLOS

PARDAVIMUI grosemė Ice 
Cream ir kitokių mažmožių Sto
ras. Nupirksi te už prieinamą 
kainą.

834 W. 33 St i , :

PARDAVIMUI pigiai 8 kamb. 
namas, vana, geras skiepas, 2 
lotai, garadžius dėl 2 karų, yra 
visi įtaisymai ir apmokėti, ran
dasi 504 W. 117 St., savininkas 
642 W. 101 St Pullman 2481.

—I I ——■■ I
I Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
1 ______


