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Lietuvos žinios
Sukilimą vedąs buvęs Afganis

tano emiras. ,

(Antra Chicagos Daily News korespondento George R. Witte 
korespondencija iš iLĮletuvos sostinės

KAUNAS, geg. 1. — Vienas 
rupimiausių Lietuvos, kaip ir 
kitų Pabaltos valstybių klausi
mų tai — finansai. Bet Lietu
vos litas šiandie jau stPbilizuo- 
tas, jo vertė per pastiinios.ius 
dvejus metus buvo palaikoma 
dešimt litų doleriui. Visi Lie
tuvos banko išleisti pinigai pa- 
nmti ne auksu, bet Jungtinių 
Valstijų dokrialis, parsiųstais 
Lietuvos išeivių Amerikoje.

Skaitmenys, kurių man pa- 
tifkė finansų miln|isteris Vy
tautas Petrulis, parodo, kad 
Lietuva yra išleidus 70 milijo
nų litų (apie 7 milijonus do
lerių dabartiniu kursu) pope
rinių pinigų. Visos tos sumos, 
pasak finansų ministerio, apie 
75 ar 80 nuošimčių paremta

“Praeitais metais Lietuvos 
verslininkai prašė mane išleisti 
daugiau poperinių pinigų, ka
dangi jiems buvo stoka apyvar
tos pinigų,” 
“Aš atsisakiau

sako p. Petrulis, 
tatai padaryti, 

neturėjome pakanka- 
po poriniųmai dolerių naujai 

pinigų laidai paremti, ir aš bi
jojau, kad musų pinigai neim
tų smukti, kaip kad Vokieti
jos, Austrijos ir Rusijos, kur 
patvino poperiniai pinigai, ne
turint jokiom jiem# atramos. 
Mes tikimės per sekamus pen
kis metus surinkti tiek atra
mos, kad savo paperimų pini
gų kidimą galėsime padidinti 
nuo 70 milijonų iki 700 mili
jonų litų.

Gyvenimas Lietuvoj labai 
brangus.

Keleivis, atvykęs dabar Lie
tuvon, nusistebi* nemažai, pa
tyręs, kad Įvykus Lietuvos pi
nigų stabilizacijai viskas be
galo pabrango. Kaunas teturi 
vienų vieną tikrą hotelį — Met
ropolį, kurį pati valdžia kon
troliuoja ir veda. Pigiausias 
tame hotely kambarys — 3 do
leriai dienai. Bet kambarys be

šiau, kad pakurtų krosnį. Jis 
trukti Įėjo pečiais ir pasakė, 
kad krosnys hotely kūrena
mos ne anksčiau kaip 4 valan
dą po pietų. Ir išėjo. Kad ga- 
It-jtt-i I<;į nors kambary dirbti, 
aš turėjau sėdėti užsivilkęs sa- 
vo storiausiu plosčiu.

Kaip ir kitose .šalyse, pri
pučiamam turistui sunku su
prasti, kaip čia tie* vietos žmo
nės, ypatingai darbininkų ir 
vidurinioji klasė, gali gyventi. 
Kainos visam kam taip bran
gios, kad dagi amerikietis turi 
išsižioti gavęs restorano ar ho
le lio sąskaitą. Į

Nors Lietuva toli gražu ne
myli Lenkijos, bet veikiausiai 
ir ji paseks nesenai lenkų vai-1 
džios priimtos politikos pa-l 
vyzdžiu — visas valdžios kon-l 
traliuojamas pramones ir vi-1 
fucinenčs naudojimo įstaigas I 
pastatys aukso pagrindu. Bet Į 
dei to kainos dar labiau pa-1 
kils, ir keliauti Lietuvoj, —-I 
kuri vi® tik ne šiaurinės Hali-Į 
jos kraštas, — bus taip brau-1 
gu, kad ne dažnas turistas drįsi 
ten važiuoti. |

‘ Bet tai vienintelis būdas Į 
mums iš savo finansinių vargų! 
išsipainioti,” pečius patraukęs! 
paaiškino man vienas finansų 
ministerijos narys. |

kaip ir At

sako, buvęs

MASKVA, bal. 30. — Iš Taš
kento pranešama, kad įvykiai 
Afgani-tane turi didelės įta- 
ker Bucharai, kame prasidėjęs 
stiprus judėjimas prieš sovietų 
valdžią. Judėjimas palaikomas 
tų pačių elementų 
ganistane.

Sukilimą vedąs,
Bucharos cmii'us
srityse ciną kruvini susirėmi
mai.

(1921 metų lapkrity pasira
šyta Kabule taika su Anglija, 
Afganistanas buvo pripažintas 
kaip?, nepriklausoima valstybe. 
Buchara) kuri šiaurėj susieina 
ienomis su Afganistanu, yra 
dalis senosios Rusijos imperi
jos ir dabar susijungus su so
vietų respublikų federacija, bet 
turinti savo autonominę val-

Vėl lakuny aplink pasaulį 
, vadas pragaišo

Del siautusios didelės audros 
bijomasi kad jis nebūtų žu
vęs.

ATLANTA, Ga., geg. 1 — Vė
liausiomis žiniomis vėsuloj, kuri 
trečiadienį praūžė“ pietrytinėmis 
valstijomis, skaičius jos užmuš
tų žmonių siekia 108, o sužeisti, 
apie 500. Bet tai dar ne visos 
žinios surinkta. Daugelio žmo
nių dar pasigendama ir nežinia 
kas su jais yra atsitikę. Mate
rialiai nuostoliai kol-kas sunku 
ir apskaičiuoti, jie siekia milijo
nais dolerių.

Vėsulod metu kai kur atsitiko 
nuostabių dalykų. Taip, An
dersono miestely, S. C., vėsula 
pakėlė tramvajų, nunešė jį apie 
penkiasdešimt sieksnių šalin ir 
paguldė ant šono; bet tik vienas 
pasažierius tebuvo sunkiau su
žeistas.

Florence kaime iš vienų namų 
vėsula išnešė pro langą penkių 
mėnesių kūdikį, su visais jo pa
talėliais, ir nugabemis apie šim
tą sieksnių laukan, pametė anl 
žemės. Kūdikis nebuvo nė už
gautas. Bet namus vėsula su
griovė.

Panašus atsitikimas įvyko 
Opelikoj, Ala.: bemiegąs lovoj 
žmogus buvo su visais patalais 
vėsuos pagriebtas, nuneštas toli 
nuo namų, ir keljr pamestas. Kai 
jį rado, jis tebemiegojo savo pa
taluose/visai sveikas.

“PERSIKRIKŠTIJO” ĮSIMY
LĖJĘS.

Jungtinėse Valstijose.
i.
Darbininkų šventė, Gegužės 

Piimoji, praėjo visur ramiai. 
Laikraščiai nepaduoda* žinių, 
kad kur nors butų Įvykusios 
kiek žymesnės darbininkų ma
nifestacijos, parodavimai gat
vėmis: Aplamai pasitenkinta 
ramiais susirinkimais ir pra
kalbomis salėse. >

tai slaptos policijos ponas ty
rimui (o yra ir Biržų-Pasv. 
slaptoji policija).

Rusijoj

dens, be garinio apšildymo ir 
bet kitų patogumų, prie kurių 
keleiviai amerikiečiai yra pri
pratę. Mano kambarys, kurį 
gavau, buvo gerokai šaltas. 
Paskambinau tarnui ir papra-

FALES PASS, Ųninjiak Sala, 
Alaska, geg. 1. — Vadovaująs 
lakūnų ekspedicijai aplink pa
saulį maj. F. L. Martin’as vėl 
pragaišo. Vakar 11:30 ryto jis 
išskrido iš Čigniko, Alaskoj, 
į Dutch Barborą, Unalaskbs 
salą, kame jo laukia pirmiau 
ten nuskridę jo draugai, bet 
iki šiol jis ten nepasirodė ir 
nieko apie jį negirdėt.

Per pastarąsias penkias die
nas šiaurės Didžiojo vandeny- 

Reikalauja unijinės šapos ir $121,1() pakraščiais siautė dideles 
dienai už astuonias valandas I audros; audrai kiek aptilus, 

darbo maj. Martin’as leidosi kelionėn,
.______ I bet tuojau po to audra ir snie-

NiEW YOBKAS, geg. 1. — 18° pustymas vėl įsmarkejo. 
Daugiau kaip 3000 geležies sta-|^e^ *vra kad su juo
tybos darbininkų metė šiandie | ’^hutų kas bloga kelionėj at
dirbą, reikalaudami pilno pri
pažinimo unijos ir $12 algos 
dienai už aštuonias valandas 
darbo, vietoj dabar gaunamų 
$10.50.

Organizacijos International 
A&sociation cf Bridge and 
Structurai Iron Workers biz
nio agentas Murphy sako, kad 
visi unijos darbininkų dirba
mi statybos darbai Manhat- 
;ane, Brooklyne ir New Jersey 
visai sustoję.

3000 geležies darbininky 
streikuoja

Išėmė dar 79 lavonus
WIIEELING, W. Va., bal. 30. 

— Iš Benwood kasyklų, kame 
dėl baisios ekspliozijos praeitą 
pirmadienį užgriuvo 115 darbi
ninkų, ikišiol išimta jau 79 la
vonai. šiandie, rytoj ggl .pasi
seks ir likusius surasti. Dabar 
jau visai paaiškėjo, kad užgriau
tieji yra visi iki vienam žuvę.

Darbininkų Šventes Pirmo Gegužio

Apvaikščiojimas
Penktadienį, Gegužio (May) 2,1924

MILDOS SVETAINĖJE, ant trečių lubų.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Kepėjų streikas Lisbone
iLISBONAS, Portugalija, ge

gužės 1.— Visų kepyklų darbi
ninkai streikuoja jau nuo pra
eito penktadienio. Kepyklas 
daboja policija ir respublikos 
gvardija. Iš keturių šimtų vi
sų miesto kepyklų teveikia tik 
armijos kepyklos.
Didelės dirbtuvės uždaroma, 
3000 darbininkų liks be darbo.

NASHUA, N. H., geg. 1. — 
Nashua ir Jackson malūnai, 
priklaihsą Nashua Manufaictu- 
ring kompanijai, kuriose dir
ba paprastai apie 3()(M) darbi
ninkų, ateinančią savaitę bus 
uždarytos neaprubeži uotam lai
kui.

Naujieni Lenką pinigai
R II

Jie įeina apyvarton nuo gegužės 
pirmos dienas.

VARŠAVA, geg. i; Nuo 
šios dienos Lenkuose įeina apy
varton naujieji' pinjgai, taip va
dinami “zloty”.

Lenkų žloto“ vertė palyginus 
su kitų kraštų valiuta yra tokia: 
Amerikos $1 moka 5 zlotus ir 18 
grošų; Anglijos 1 svaras 23 
zlotu ir 70 grošų; Francuzų 100 
frankų
Šveicarijos 100 frankų — 92

38 zlotai ir 30 grošų;

Kalbės “Naujienų” redaktorius Drg. P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvydas. Bus muzikalis pamarginimas. Choras^ Įžanga 

. veltui. Visus Lietuvius ir Lietiives kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, nes tai darbo žmonių šventė.

Kviečia L. S. S. VIU RAJONO KOMITETAS

BRIGHTON, Anglija, geg. 1. 
— Sekdamas pavyzdžiu lordo 
Lee, kurs savo puikius Che- 
quers ruimus užumiesty pave
dė niinisteriui pirmininkui kai
po pasilsiu vietą, kitas darbie- 
čių mylėtojas, Paget Baxter, 
savo vilą pavedė kitiems kabi
neto nariams naudotis kaipo 
pasilsiu ir pramogos vietą.

Telegrafo agentūrų praneši
mais Maskva iškilmingai šven
tusi Pirmą Gegužės, bet šiemet 
be kariuomenės parodavimų. 
Miestas, ypač valdžios trobesiai 
buvę papuošti raudonomis vėlia
vomis; raudonomis vėliavomis 
nešini darbininkų ir valdžios 
tarnautojų titveikai eilių eilė
mis traukė į Raudonąją . aikštę 
ir spietėsi apie Lenino kapą, žy
miausias kalbėtojas buvo grįžęs 
nesenai iš Kaukazo Trockis, kurs 
dėl karo miništerio vietos išsi
žadėjo opozicijos ir vėl su Ka- 
menevu ir Stalinu ir gitais kai
riausiais lyderiais susitaikė.

Gegužinė Maskvoj bus šven
čiama dar ir gegužės antrą die
ną. Ta diena pavesta vaikams: 
visi Maskvos komunistų vaikai 
bus vedami pas Lenino grabą 
sudėti komunistinės ištikimybės 
priesaiką.

Kaune šiomis dienomis atsi
tiko sekanti istorija. Pil. Be- 
calkas įsimylėjo žydų panelę 
i:r ilgą laiką su ja vaikščioda
vo. Paneles tėvai draudė su 
tuo ponu vestis, nes jisai buvo 
“krikščionis.” Jie prižadėjo 
jam, kad jeigu ‘ipersikrikštis” 
į žydų tikybą, tuomet jie su
tiks daryti vestuves.’ Beealkas 
sutiko ir net nuvažiavo užsie
nin “krikštytis” j žydus (žy
dų krikštymas yra surištas su 
swiik!i?/.s higienos uždaviniais). 
Atvažiavęs “persikrikštijęs” 
“ekiu žydu” sužinojo, kad to
ji panelė jau apsivedė, su kitu 
žydu. Dabar vargšas įeina ir 
galvoja, ką daryti! Sako, kad 
vėl norys iš žydų į katalikų ti
kybą pereiti. Tai vėl turės 
“krikštytis'.” Štai kiek darbo 
sau pasidarė! —L.

Sudegė 6 žmonės.

Šeduva. — šių metų vasario 
mėnesio 12 dieną naktį į 13 d. 
Taukuočių kaime, Smilgių val
sčiaus, parėjo iš miško1 kirtę 
malkas 6 vyrai atsigulė nak
voti j jaują, kuri nakti, neži
nia dėl kokios priežasties, už
sidegė ir visi šeši vyrai, liesus-

OKUPUOTAME KRAŠTE.

Sunki mokesčių našta.

Graikijoj.
i ATĖNAI, geg. 1; — Nors val

džia buvo uždraudus komunistų 
susirinkimus, tečiau didelis ko- 

i munistų skaičius išsiskyręs iš 
darbininkų centro suruošė savo 
demonstraciją. Įsakyti išsiskir
styti jie nepaklausė; nesiskir 
stė jie dagi kai policija pavar
tojo gaisrininkų šmirkštynes ir

♦
. paeido į demonstrantus vandens 
srautus. Tik kai kariuomenė 
atvykus iššovė Į orą keletą šū
vių, minia išsigandus išbėgiojo į 
visas puses.

Lenkų Bankas tapo atidary
tas š. m. balandžio 28 dieną. 
Ministeriš pirmininkas Grabskis 
savo kalboj pasakė, kad lenkų 
valiuta stovinti dar ant tvir
tų finansinių pamatų ir kad 
valdžia dėsianti visų pastangų, 
idant naujos lenkų valiutos ver
tė butų išlaikyta. V

Buvusios iki šiol lenkų markės 
bus keičiamos į zlotus kursu 
1,800,000 markių už vieną zlo
tą. Keitimas į zlotus tęsis iki 
birželio mėnesio 30 dienos, o po 
to markės nebeturės jokios ver
tės ir paliaus cirkuliavusios.

KURIA TARPTAUTINIŲ REI- 
KALŲ UNIVERSITETĄ.

LOS ANGELES, Cal. , geg. 
L— Čia organizuojama nau
jas universitetas vardu “Tarp
tautinių Reikalų Universitetas,” 
kuriu bus stengiamos pritrauk
ti kuodaugiausiai studentų iš 
svetimų kraštų, ypač iš Pietų 
Amerikos ir Azijos, kad tuo 
būdu užmezgus artimesnių ir 
draugingesnių santykių tarp 
tų kraštų ir Jungtinių Valsti
jų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužio 1 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ....
Danijos, 100 kronų ........
Italijos, 100 lirų ..... y....
Franci jos. 100 frankų ...
Lietuvos, 100 litų ..........
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 florinų ..

Suomijos, 100 markių

... $4.38 

.. $5.50 

. $16.78
>. $4.49
... $6.51
. $104)0

$13.74
$37.44

Japonijoj

TOK1O, geg. 1.
šventes iškilmės praėjo labai 
tvarkiai, daug- ramiau nei kitais 
metais. Ne nuostabu: apie 3000 
policijos buvo visur pristatyta 
ir ji stropiai dabojo kiekvieną 
pasikrutinimą daugiau kaip 15,- 
000 gatvėmis maršuojančių ir 
darbininkiškas dainas dainuo
jančių darbininkų. Bet šiaip ji 
demonstrantams niekur netruk
dė.

Gegužės

Demonstracijos pradėta mil
žinišku masiniu mitingu, kuria
me buvo priimta rezoliucija, 
protestuojanti prieš Amerikos 
naująjį įstatymą, kuriuo visai 
uždaroma durys japonams’ emi
gruoti į Jungtines Valstijas. .

Italijoj.

ROMA, geg. 1. — Gegužės 
Pirmoji Romoj praėjo visai ra
miai. Darbas dirbtuvėse niekur 
nebūvi sustojęs. Jokių masinių 
manifestacijų gatvėse nebandy
ta daryti. . •'

Francijoj. /

PARYŽIUS, geg. 1, — Darbi
ninkų šventė šiemet čia praėjo 
ramiai. Kai kurios tik dirbtu
vės nedirbo — darbininkai visai 
neatėjo į darbą, šventė taipjau 
visi taksi-kabų šoferiai, o auto
busai ir tramvajai padarė de
šimties minučių streiką pietų 
metu. Trukšmingų masinių de
monstracijų nebuvo tokių, kokių 

$2.54budąvo kitais metais.

PASIPIOVŲS ŠULNIN.
Putriai (B. Pasvalio valsČ.) 
1923 m. rudenį pas ūkinin

ką Nėr. buvo balius. Kylą šei
mininkė eina vandens į šulinį, 
žiuri... kojos išsikišę 
dens. Pašaukia vyrus, 
kia, 
Nier. 
jus, 
žojo 
čioj-kamarelėj, kur jis gulėjo, 
rasta prie lovos ant staliuko 
skustuvais, iš'krirvintos pagal
ves, antklodės ir iš kamarėlės 
’ki šuliniui pėdsakai kraujo, 
Motina gulėjusi už sienelės jo
kio triukšmo negirdėjusi. Kaip 
tat galėjo atsitikti? Nejaugi 
jis pats pasipjovęs dar bėgs į 
šulinį? Ar ne kito keno čia 
kalte?

Taip ir po šiai diehai polici
ja ir teismas negali išspręsti 
žilo įvykio.

Kovo men. š. m. buvo atsi
lankęs ir.S’t iš Panevėžio koks

> van- 
ištrau- 

nagi to paties ūkininko 
sūnūs Antapas. Apžiurę- 

pakaklėj rasta skylė ma- 
piršto diametro. Sekly-

Švenčionys. — šiemet taip 
žmoneles prispaudė mokesčiais, 
kad nė pajudėt nebėra kaip. 
Ypač žmonėms Įsipyko vadina
masis turto mokestis. Kiekvie
nas ūkininkas gavo po du blan
ku ir buvo įsakyta patiems pri
rašyti kas reikia. Kadangi mik 
sų apskrity reta rast sodžiuj 
žmogus, kas suprastų gerai 
[lenkiškai ir mokėtų kaip rei
kiant parašyti, tai tiems blan
kams atlikti gavo samdyti at
skirus raštininkus, kurie ėmė 
?o milioną nuo kiekvieno blan
ko. .Žmonės; pyksta ir keikia 
tokią tvarką, kur iš žmogaus 
poškini i n)’si skatikas ištraukia
ma. Valsčiuj sėdi po tris ar 
keturis raštininkus, o mokes
čių reikalais sodiečiams dar iš 
šalies reikia samdytis. (“L.B.”)

Chicago ir apielinkė.— Gra
žu, sako oro žynius; palengva 
šiltėja; nedidelis mainąsis vė
jas.

Saulė teka 5:44, leidžias 7:49
T

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

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

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

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

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

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

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

naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Kas Dedas Lietuvoj
TEATRAS. — MUSŲ INTELI- 
GENTŲ “GRAMATNUMAS” IR 

KITI GALAI.

k pirkt i iš Lietuvos. Tik abipusė 
prekyba gali duoti gerų vaisių.

Susisiekimui su Klaipėda ma
noma parinkti vieną geresnių 
laivų.

Švedijos vyriausybė ir pirk
liai mano atidengti tą susisie
kimą kiek galint iškilmingiau, 
o taip pat padaryti ir gerą prak
tikos pradžią. Manoma pirmu 
laivu pasiųsti Klaipėdon Švedi
jos* pirklių ir pramonininkų 
organizacijų atstovus. O drau
ge nusivežti ir prekių pavyz- 
Ižių, kurie interesuotų Lietuvą. 
Taigi tai lyg butų drauge ir 
naža Švedijos prekių pavyz- 
Ižių paroda.

Iš kitos pusės pageidaujama, 
tad ir Lietuvos prekybos ir 
pramonės organizacijų atsto-. 
/ai, atvažiuotų Klaipėdon su 
avo prekių pavyzdžiais.

Visą tų švedų prekybos ir 
pramonės organįzadijų delega
cijos kelionę Klaipėdon organi
zuoja Švedijos Prekybos ir 
Pramonės Ministerija. (L. Ž.)

(Persiųsta “N-nų” k-to Kaune) 
Kovarskas, Ukmergės ap. . . 
Kovo 2 d. š. m. čia buvo su

rengtas .vakaras su vaidinimais 
iš šokiais. Vaidino farsą “Aud
rą Giedroje” ir vieno veiksmo 
juokus “Angliškas kirpėjas”. 
Prie to dar dvi jaunos mergai
tės gražiai padainavo porą dai
nelių. Buvo taipgi ir deklama
cijų. Vakaras dailės žvilgsniu 
pasisekė labai puikiai ir publi
ka likosi užgonėdinta.

Minimą vakarą rengė taip 
vadinama “Kavarsko artistų 
mėgėjų grupė,” kuri susideda 
vien tik iš darbo žmonių. Kei
kia pažymėti, jog prieš tą va
karą pasklydo gandai, jog jj 
rengia • kokie ten “kairieji.” 
(Sakoma, kad net pol. nuova
dos viršininkas gavęs įsakymą 
daboti' tą kairiųjų susirinki
mą). Na, po šimts pypkių! sa
kau, jeigu tik nenumirsiu tai, 
kai bus tasai vakaras* būtinai 
eisiu pažiūrėti tų “kairiųjų.” 
Ir nuėjau. Nei girtų, nei tų1 
“baisiųjų kairiųjų” nemačiau, i 
Tokiu budu paskalos pasirodė 
gryniausias melas ir, matomai,' 
norėta padaryti provokacija, j

Antras dalykėlis., tai — kad 
Kovarako “intiligentai” visu I 
smarkumu boikotavo tų pras
čiokėlių parengtą vakarą ir ja-1 
me visai nedalyvavo, štai ko
kius juokus jie iškirto. Sekma
dieny (kovo 2 d.), kuomet va-’ 
karo rengėjai išklijavo visose1 
vietose ranka rašytus skelbi
mus, tuojau susirinko keletas 
“intiligentų”, tarpe kurių bu-1 
vo prosepanas — Podžiunas, I 
Gvazdiovas, ex-karo valdJ 
Striogas, J. Čaikauskas ir kiti,* 
ir padarė manifestaciją. ' IŠli-1 
pintuose skelbimuose ėmė

Geroves skyrius
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
i KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Siame skyriuje mes laikas 

noo laiko gvildensime rei

kalu (domius bosiančioms 

motinoms ir molinoms jau* 

lig kAdiklg.

Kddikig aprftptnlmaė Ir po* 

ndjiraas yra dalykas gyvos 

svarbos Mmynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tn*' 

rims rsguHarUkais laiko- 

tarpiais atvirai ir laisvai 

per|vUdcalL
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parodė publikai
gramatnumą. Štai kokias negudru yra naudoti, jei daktaras to 

klaidas jie atrado L___ __
bimuotsie. Buvo parašyta žo 
džiai “Parsas—‘Kraujo trokš- j mėnesiui vartoti oatmcal vandenį pri- 
tll.” Matyt, musų poneliai ne
supranta ką tai reiškia žodis ’ ir vaisiu sunkos, ypatingai apelsinų 
“parsas” arba “farsas” (Jeigu ’: unkos- Laike antrų metų k?ptą 
bš neklystu, lietuvių kalboj į gaiį būti duodama, 
raidė,f galima ir nevartoti; vie
toj jos imti p.)

Tie poneliai pamanė 
scenos bus rodomas 
(paršiukas) tai ir pataisė 
rodami parodyti, kad 
negramotni. Jeigu 
noję ką tas žodis reiškia,

ištaisymas — 
tu”, j “kraujo 
pras ir pirmo 
nys.

Eli, geriau 
nesikištų kur
simokintų lietuvių gramatikos

Užkietėjimas
Iš visų mažiukų kūdikystės nega- 

fai- liaviir.ų mažai yra tiek daėdančių ir 
.... , i -j , taikais tap sunkiai pataisomų kai vi-syti gramatiškas klaidas, ku- t|ųrių užkietėjimas. Išrodyt! visas 

rių visai nebuvo ir Skelbimus priežastis ir paaiškinimus to negalia-
su paišeliu silbraizč taip, kad įen|ja pasakymo, kad veik visuose at-
“pataisyti” žodžiai sunku bu-' vėjuose tiesioginę priežiūra gali būti 
vo ir nerskaitvti Xk tu švon-1 ’-’ade, kuiiuo kūdikio maistas yia pavo u ptTSKailĄ U. AK ui, sven- ;.uošiamas. Tinkamas nustatymas
tasis Jackau! kaip netikėtai tie maisto, kad jis sutiktų su kūdikio no- 
*‘inteligenlai” parodė publikai M.’ reikalaviyimais, dažniausia už- 

, . . kietejimą prašalina. Gyduolių labai 
savo gramatnumą. štai kokias negudru yra naudoti, jei daktaras to 

tuose skel-1 nepataria.
Kad atitaisius šitokius dalykus, mes 

rekomenduojame, kad iki penktam 
i menesiui vartoti oatmcai vandenį pri- 
I rengiant maistą. Po penktam mėne
siui pridėk oatmOal košelę prie pieno

■ j 
1 unkos. Laike antrų metų keptą 
. obolienė arba perkošta sunka slyvų

I Svarbiausia už viską, vienok, yra 
. inkšti pramokinti kūdikį prie regu- 
j liariškų judėjimų vidurių. Geriau- 

jog ant I sias laikas tai tuoj po pusryčių. ir 
naršas kūdikiui augant reikia neleisti nei jo- 
1 c sos kiam žaidimui, ar darbui trukdyti ši

uo- j tam dalykui. Jaunausį kūdikį gali- 
reno’ėiai 1 ,r a -pripratinti prie skylutės ir paso- 

.. v. | dinant tam tikromis valandomis kas 
butų jie Zl-į diena, galima tą paprotį jam įkalti, 

įai į kas yra svarbu sveikatai.
. i Liuosuotojai nereikia dažnai varto- 

ai“ , ti. Jie nusilpnina vidurių muskulus ir 
j išplečia pilvą. Ideališkas gydymas 

i c...* i susideda iš pralavinimo vidurių regu-ai inteligentai. Žodis far- pagalbos atlikti savo
sas yra, kitaip 'tariant, juokai, funkcijas.
komedija, o įie paršas. Ateityje; ™ , .... ~ 7~.. . .v. . 1 . . , Tavo kūdikio pirmieji metai yragal žinosite? Neteisingas buvo( svarbiausi. Jo pradžia gyvenimui 

priklauso nuo maista, kurį gauna per 
šituos dvylika mėnesių. Maistas, kad 
išaugintų stiprius kaulus ir vikrias 
kojas, turi būti sveikas, maistingas ir 
tuo pačiu sykiu lengvai suvirškomas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, pir
moji jūsų mintis turėtų būti Borden’s 
Eagle Pienas. Per daugiau kaip 60 
metų motinos ant jo atsidėjo. Gydy
tojai stipriai rekomenduoja Eagle 
Brand dėlto, kad jis saugus, šviežus, 
lengvai padaromas ir lengvai suvirš- 
komas.

“kraujo' trokš- 
Irokštų.” Tą su- 
skyriaus mbki-

tie inteligentai 
nereikia, bet pa-

Negrainotnas Prasčiokas.

PREKYBOS SU ŠVEDIJA 
UŽSIMEZGIMAS.

Skaityk šituos striapspius atydžiai 
kas savaitė ir pasidėk juos ateičiai.

Gegužės mėn. pradžioj Šve
dijos didžiausia garlaivių ben
drovė, Anigf artygsak t iebolaget 
SVEA, su Švedijos valstybės 
subsidija pradeda savo reisus 
Stockholmas Klaipėda, Klaipė
da Stoekholinas. Ir Švedijos 
pirkliai ir vyriausybė tikisi, 
kad tiesioginis susisiekimas 
tarp Švedijos ir Lietuvos žy
miai prisidėsiąs prie prekybi
nių ryšių išsivystymo.

Švedijoj džiaugiamasi, kad 
Lietuva daro čionai didelius 
užsakymus, bet drauge puikiai 
suprantama, kad norint pasto
viau užinteresuoti Lietuvą pirk
ti iš Švedijos, reikia švedams

WESTV|LLE, ILL
Puikus
Šokis 'HHį

Su išlaimėjimu įvairių 
daiktų,

Subatos Vakare, Gegužio 3,
. 1924 m.

Kaip 7 vai.
STOKIO SVETAINĖJE,

W. Main Str.
Kviečia visus

Klebonas ir Komitetas.

NIEKAS taip nėra 
tėvams malonu 

kaip rodyti savo 
draugams paveiks
lus savy sūnų ir du 
ktery, kada tie bu“ 
yo kūdikiai,

* . . ' ' <

Visi Kūdikiai
tarpsta ir auga stipry 
,ben, sveikaton jei gau 
na tinkamą maistą, 
kuris padarys stiprius 
kaulus ir sveikus kū
nus jiems.

jei
turite keblumų pe
nint savo kūdikį, 
neeksperimentuok 
su įvairiais mais
tais, bet duok jam 
Borden’s Eagle Pie 
ną, vienatinį pavel- 
Hėją motinos pieno.

Jei
norite dykai pamoki
nimu jūsų kalboj kaip 
jienėii jūsų kūdikį 
Borden’,ST Eagle Pienių . 
ir padaryti jį stipriu į 
ir sveiku, išpildykite f 
sekantį kuponą ir pri- * 
siuskit mums.

ž?

0 1
\ o

The 
doruen 

COMPANY

KUPONAS
Pažymėkit katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai Kūdikių
Instrukcijos Vaikams Knyga
Vardas ______________ . 6
Adresas __ -__ ___________  (Lithuanian

B ORDEN 
BUILDING 
N8W YORK

C^ailbordeĮ

YORK,U

■ H     --------------—.

PAVASARINIS BALIUS
• . ų 3 » ' ’ I.

Rengia
Draugyste Karaliaus Davydo

Nedėlioj, Gflgužio 4, 1924
MILDOS SVETAINĖJE, x

3140-3142 So. Halsted St.

Pradžia 5 vai. po pietų
%

.. . »

Kas prisirašys prie musų draugystes laike ba
liaus ir ant pirmo draugytes susirinkimo, nuo 18 
iki 30 metų amžiaus, įstojimą? bus dykai.

Bus šokiai ir grajis orkestrą.
Kviečia KOMITETAS. .į

■ '. 1 •' ■ ■ i' ‘ - ?■ .-?■ ?■ • '
w ■ .iri ■ in niTi.1 liįiiViįįiiįf ■

Garsinkities “Naujienose”

i .......... ........................... .. ...... ■■*> ■■■ ii —i FiiMwWmi
_ _ _ _______________ _ ___________ ______________________ _

f' ll/KMII MUKYKLOS KONCERTAS
IR BALIUS

Rengia‘Ateities Žiedo V. Draugijėle

Nedelioj, Gegužio-May 4 d., 1924
CH. STRUMILO SVET.,

158 E. 107th St., Roseland, III.
Pradžia 7 vai. vaRaro. įžanga 51) centų.

Jau visiems yra žinoma, kad Ateities žiedo koncertai visados yra 
įvairus, gražus, ir visados užganėdina publiką, Šiame koncerte irgi 
bus įvairių pamarginimų. Apart dainų, kurios susidės iš A. Ž. cho- 

; įi, solų, duetų ir seksteto, bus įvairių šokių-žasmių ir kitokių pa- 
marginimų. Visą tą mokina V. Bigeliutė; po jos vadovyste atsibus 
ir koncertas.

Todėl nepamirškite atsilankyti visi ir paremti Ateities Žiedo 
Draugijėlę. MUZIKA BIGELIŲ. Kviečia KOMITETAS.

Penktadienis, Ceg. 2, 1924
I—m—■■ i m į- 

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. >

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
u Parduodam Laivakortes. * 

..................  ii ■ ■■ ■/

PAVASARINĮ BALIįĮ

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

A323 So. Hahted St.
Tekt Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus katvarją.

Nadlliomis nuo 9 iki 12

Rengia L. K. Vytauto Benas

Nedėlioję, Gegužio-May 4, 1924 m. I
i . ■ !/»

Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje,
South Union ir 18 gatvės

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 35c. ypatai.
Muzika bus iš 12 muzikantų -/ L. K. Vytauto Beno nariai.

Meldžiame visus narius, pažystamus ir kitus letuvius atsilankyti ant 
musų Baliaus. Visi liksite užganėdinti, nes dar tokio Baliaus niekada 
nebuvo.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Laavitt 81.
* Telephonas Canal 2552 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Kirkant arba parduodant Lotus, 

amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis i ii ygo mis
»■■■■ „t.,

------------------------------------------ --------------------- ---- ----------- ę

PIRMAS IŠKILMINGAS

BALIUS
. /■»

Rengia Mot. Valančausko Pašelpos Dr-ja

Sukatoj, Gegužio 3, 1924
> Kįibji M' i J..

MILDOS SVET.,
3142 South Hklsted Street

Pradžia 6:30 v. v. įžanga 35c. ypatai

Bus duodami ženklai tiems, kurie neėmė pašel
pos iš draugijos per 12 metų.

Kviečia KOMITETAS.

Tel. Dearborn 0057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofliae vidurmieatyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washin<ton St.

*Cor. Waskington & Clark
Heme Tel.i Eyde Perk 3896

JOHN I. BAGDZUiNAS 
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
KOOM 1638 TRIBŪNE BU II. DIN G 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2101 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

JOBILEJUSI 25 METŲ JOBILEJDS!
DR-STĖ ŠVENTO IZIDORIAUS ARTOJO

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

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

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Haloted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

25 metų Jos gyvavimo •
Rengia

PUIKU
KONCERTĄ

Atsibus

Nedėlioj, Gegužio-May 4 d., 1924 m.
K. DANUNO SVETAINĖJE,
8756 Houston Avė., So. Chicago, III.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lictuvys Advokate* 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.v—.............. . -.. ............... .....

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halstcd SU CMcato. 
Tel. Yarda 4C81

Durys atsidarys 6 valandą vakare, 
Programas prasidės 7 valandą vakare.

Įžanga 35c. ypatai.

J. BŲCERZAN
ADVOKATAS
Notary Publię 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Programą išpildys pagarsėjus Chicagos Jaunuolių 
I . Orkėstra, vadovaujama p. D. Grušo

Kalbės gerbiamas advokatas K. Jurgelionis
Gerbiamieji, lietuviai ir lietuvaitės, kaip vieti

niai taip ir aplinkiniai visi esate širdingai kviečiamį 
atsilankyti ant šio puikaus Koncerto, tai vienas iš 
puikiausių koncertų, kokio musų kolionijoje nėra 
buvę, :

Po Koncerto bus smagus šokiai.
Kviečia visus P. š. J. A. KOMITETAS.

į rPlumlngd ir Apšildymo Jrbngimai 
Olselio ka|nomjis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.^ 
490 Milvaukee Avė. and * 

461 N. Halsted St.
UąymarketĮ 1018. Huymarket 422T 
------------ Į--------------------------------

< j k

Tel. Lafayette 4223
Pluipbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Kenosha, Wis.
Iš kenoshiečių padangas. Puikus 

ir pasekmingas koncertas.

Sekmadieny, bal 27, apsilan
kiau pas draugus kenoshicčius 
ir užgirdau, kad yra rengiamas 
SLA Dailės choro koncertas. 
Na, ir aš turėjau progos užgirs
ti kenoshiečius dainuojant. Tu
riu pasakyti, jog neapsirikau 
nuėjęs. Kaip sužinojau iš pro
gramų vedėjo kalbos, choras su
sitvėrė dar nesenai apie pusę 
metų atgal. Taigi dar jaunutis. 
Vienok spėjo toli pažengti ir 
padaryti žymų progresą.

Choras gan didelis ir suside
da iš puikaus jaunimo. Ypač 
linksma matyti jaunas, dailias 
ir energingas, čia gimusias mer
gaites, kurių priklauso nema
žas skaičius ir, matyt, noriai 
dalyvauja lietuvių dailėj. Pu’^ 
ku.

Gerą įspūdį darė į mane ir 
pavyzdinga choro tvarka ir gra
žus užsilaikymas. čia garbė 
prikaluso gal choro vedėjui.

Programas buvo gan įvairus 
ir turiningas. Pirmiausiai sudai
navo choras — “Mačiau besilei
džiant...”—A. Aleksio, ir “Kar
velėli” — Sasnauskio. Pirmoji 
išėjo puikiau, antroji kiek silp
niau. Sulyg choro jaunimo, tai 
gana sunkus veikalai. Sekantis 
dainavo solo, F. Rasčius iš Ver
di, ir Petrausko — “Kur josim 
berneliai”, taipogi dar ir vieną 
rusišką. Rasčius baisa turi ne- 
didžiausį, bet gerai pralavintą ir 
švelnų. Dar, berods, buvo vieš
nia p-lė V. Jeseliuniutė, iš VVAu- 
kegon, III., kuri dainavo — 
“Ne dėl tavęs aš mergelė’’ —S. 
Šimkaus ir “Seni, seni duok ta
bokos”— M. Petrausko. Sudai
navo gana jausmingai ir gerai.

šeši vyrai sudainavo iš vei
kalo “Blinda” parašyto M. Pet
rausko. Merginų choras atliko 
dar šį-tą—dvi dainas: “Plaukia 
sau laivelis” ir “Oi, močiutė, 
motinėlė” — abi Šimkaus. Išėjo 
vidutiniai.

Dar kas primintina — tai dvi 
jaunos šokikės. P-lė Ona Bal- 
šaitytė ir kita,kurios pavardės 
nežinau. Puikiai pašoko kla
sišką šokį dvi mergaitės, dar. 
matyt labai jaunos. Publikai ‘ 
tas labai patiko. Joms skambi
no p-lė Jeseliunaitė, jauna 
mergaitė, bet puikiai valdo pia
ną. Buvo dar kitokių įdomių 
dalykų, kuriuos sunku suminė
ti.

Lietuvos Konsulato Chi- 
cagoje pranešimas

Lietuvos Atstovybei pavedant, 
Lietuvos Konsulatas Chicago- 
je šiuomi praneša suinteresuo
tų asmenų žiniai,

1. Reguliari© Lietuvos Užsienio
Paso Gavimas.

Einant Lietuvos įstatymais 
kiekvienas Lietuvos pilietis ar 
pilietė per 17 metų amžiaus pri
valo turėti asmens liudymą, tai 
yra pasą (pasportą). Mažame
čiai iki 17 metų įrašomi į tėvo 
arba motinos pasą. Lietuvos 
piliečiai gyveną užseinyje (Ame
rikoje ar kitur) savo pilietybes 
įrodymui išsiima Lietuvos Už
sienio pasus Lietuvos Atstovy
bėje ar Konsulate. Seni Lietu
vos Atstovybes išduoti pasai 
(baltas lapas) pakeičiami nau
jais reguliariais pasais (žalios 
spalvos knygutes), šiuo laiku, 
nauji Lietuvos Užsienio pasų iš
davimas, senųjų pakeitimas, 
“leidimų” išdavimas, pasi
lieka žinioje Lietuvos 
Respublikos Atstovybės Wash- 
ingtone, kur ir reikia kreipties 
adresu: Lithuanian Legation, 
1921 F str., N. W. Washington, 
D. C.

2. Lietuvos Užsienio Pasų 
Galiojimo Pratęsimas.

Gaunami iš Vidaus Reikalų 
Ministerijos Kaune, ar iš Atsto

vybės Washingtone užsienio pa
sai galioja tik vienus metus, ir 
tas yra žymima pačiame pase. 
Paso galiojimo terminui baigian
tis, kiekvienas tokio paso savi
ninkas privalo pasirūpinti jo 
galiojimą pratęsti tolimesniam 
laikui. Nuo šių metų gegužio 1 
dienos Konsulatas darys regu- 
liarį Lietuvos Užsienių pasų ga
liojimo pratęsimą. Galiojimo 
patęsimas duodamas vieniems, 
mitams, po ko vėl gali būti pra
tęsiamas. Laikinai, iki naujo 
paskelbimo mokesnis už regulia
rių pasų galiojimo pratęsimą 
bus imama. 1 doleris. Bet pasi
vėlinus daugiau negu 7 dienas 
pristatyti pasą konsulatan dėl jo 
galiojimo pratęsimo, laikinai 
bus imama lygus mokesnis, kaip 
kad už naujį pasą, tai yra 5 do
lerius.

Važiuojant i Lietuvą reika
linga gauti vizą, kuri yra gauna
ma Konsulate. Bet viza duoda
ma tik pristačius reguliari Lie
tuvos pasą, kurio galiojimas nė
ra išsibaigęs arba tas galioji
mas yra pratęstas.

Pristatant reguliaris pasus’ 
Konsulatan dėl pratęsimo galio- 
liojimo reikia siųsti registruo
tame laiške ir pridėti pašto žen
klus dėl sugrąžinimo taipgi re
gistruotame laiške.

Chicagoje, bal. 25 d., 1924 m.
Konsulato adresas:

Lithuanian Consulate, 
Room 1538

608 So. Dearborn str. 
Chicago, Illinois.

Saugumas dėl Taupymų
' ’i

Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalų ir surplus ir 
nepadalintų pelnų daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavitnas užtikrintas.

Atdara dėl, taupymui visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

hclmar.

Mrs. michnieviczAidikiene
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Taip-Vyrai-
Teisybė!

“Aš tikiu kad tas kuris pirmas pa
sakė: ‘Geri daiktai gaunami ma
žuose paketuose,’ turėjo rūkyti 
HELMAR CIGARETUS. Aš juos 
rukau ir rukau ir jie niekad man

’ neatsibodo.”

Paprasti cigaretai turi paprastą 
tabaką. HELMAR Turkiški Ciga
retai padaryti iš gryno Turkiško 

. . tabako, pasauly geriausio tabako 
cigaretams.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nelužtų.

Gamintojai augščiausioš 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOXES oP IOovZO

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 
naitja, 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.

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

Tol. Blvd. 8188
M. VVoitkenic* 

BANIS 
AKU8ERKA 

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pn- 
tarnauju mote
rimi prie gimdy- 
nr.«o kiekvienam^ 
atsitikime. Teiki* 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

£jgrOR. HERZMAN^

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

Gydo staigias ir chroniikas ligas 
vyi*ų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Tat Boul.vari <481 
404» S. A*hlan4 Ava 
Kampa* 47-to* rat 

l-roa inboba - •

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy
duoles nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausią pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
nefi- menesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 
Chicago, U. S. A.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

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

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

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką 

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamo) 

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

CENTRAL DRUG CO. * 
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W.
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 095(1

Boulevard 4136
Telefonai i

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

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 17 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 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

/■—........ ........ ' ' .. ........ 1 ' 1 <

Telephone Yards 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 ild 
12 dieną.

b ■ I I I ■ I I . .................. —✓

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

1 1 1
Tel. Boulevard 6587

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.
k ■ n. -..........................................

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

žodžiu, visi programo daly
viai atliko savo užduotis kuo- 
puikiausiai. Valio kenoshiečiai! 
Nenuleiskite rankų ir varykit 
pradėtą drabą Pradžią turite 
gerą.

Publikos buvo neperdaugiau- 
siai; gal būt pabijojo lietaus. 
Bet atsilankiusieji užsilaikė 
ramiai ir pavyzdingai. Aplodis
mentų nesigailėta saviesiems 
dainininkams.

Programas pasibaigė 9:30 v. 
Publikos akyse buvo matyt pa
sitenkinimas. Ir aš išsinešiau 
malonų įspūdį iš kenoshiečių 
koncerto.

—Phs. Stasys isLChicagos.

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

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

Atsiųskite vardą ir adresą ir 
gausite tą naudingą kny

gutę dykai.

Pirmas Reikalavimas
ant išmokėtų rendų per 
Jungtinių Valstijų Pašto 
Departmento.
yra vienatinis dalykas kuris ap
saugoja 6!/2%Pirmo Morgičio Auk
sinius Bonus žemes ir Ferry Sto
čių Parcel Post Namų.
48 puslapių knygutė išaiškina kaip 
“Post Office” bonai yra išduoda
mi ir kaip jie yra apsaugojami — 
taipgi čia yra daug investmentų 
lentelių ir kitų žingeidžių dalykų 
investoriams. Atsiųskite savo var
dą ir adresą dėl dykai kopijos. Mi

nėkite Naujienas.

& co.
Inoorporatsd

CHICAGO

Skaityk Gyvenimą 
Visa Gyvenima!

Mėnesinis
Leidžiamas Mokslo Draugų 
Redaktorius Dr. A. Karalius

as

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th SU 

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

! Namo............................................
I 
I 
I 
I

; A&*.rt**...........................................I

Jacob Kulp
f ■ « gaili TolephoM Dearborn SSSS

Telefonas Boulevard 1939 !
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną I
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

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

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

auo 5:80 iki 7:86 vakare.
b , ■ ■■■/

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriikų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

s

Tik h atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

Rusiškos ii Turkiškos Vanos

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St.

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Ktdde 89*2

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, malonus, 
reikalingas ir naudingas.

■ v 
GYVENIME surasite paskutines mokslo nau

jienas.
GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiš

kiai, kad kiekvienas lengvai gali su
prasti kadir keblius dalykus.

GYVENIMAS netarnauja jokiom partijom ar 
sektoms, bet tik vienam grynajam 
mokslui, kurs siekia pažinti tikrų tiesų 
ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno gyvenimo numerio. — 
Išsirašykite Gyvenimą visiems metams. — Tap- 
kitę Mokslo Draugais. — Gyvenimo vieno nu
merio kaina 20c. — vienų metų prenumera
ta $2.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu:

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

!■ ......... ...............H........... ................ ... .......................... ............................ ................

Phone Boulevard 8038
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEWICZ
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

3303 So. Morgan St. Chicago, III.

/■-......... ............ .... ............ I \
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
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. 
■ ... ......................................

Prancūziškas Daktaras
■- 4

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 6 Ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

i
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Užsimokijimo kainai
Chicago  je — paltu:

Metams........ .................   $8.08
Pusei metų __________  4.00
Trims minėsiantis 2.00
Dviem minesiam _LbO
Vienam minėsiu!.75

Dhicagoje per neiiotojusj
Viena kopija 8c
Savaitei--------------------------------- 18c
Minėsiu! ..... ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui

Metams___$7.00
Pusei metų ......... „_______ 8.50
Trims mėnesiams_____________ 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam minėsiu!.76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams --------  $8.00
Pusei metų ___  4.00
Trims mėnesiams ........   2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Štai, kaip aprašo vienas 
Amerikos korespondentas 
įspūdį, kurį padarė Anglijo
je socialistinės valdžios fi
nansinis projektas, pateik
tas parlamentui: “Kuomet 
P. Snowden vakar pabaigė 
savo pranešimą apie biudže
tą, tai jisai suteikė Britani
jos žmonėms, daugiaus vil
ties ateičiai, negu jie turėjo 
per ketverius metus. Kar
tu jisai įsteigė Darbo Parti
jos reputaciją, kaipo gerai 
išmanančios finansų klausi
mus.” Kiti Amerikos kores
pondentai sako, kad Snow- 
den’o biudžetas staiga iš
blaškė Anglijoje abejojimus 
ir baimę, kuriuos' iki šiol 
skleidė žmonėse socialistų 
priešai; jeigu, girdi, reikėtų 
dabar paskelbti naujus rin
kimus į parlamentą, tai 
Darbo Partija gautų absu- 
liučią daugumą.

ir atvirą pasipriešinimą.” 
Taip visuomet esti: niekšai 
^vienoje tautoje remia tokius 
pat niekšus kitose tautose.

KODEL DALIS SANDARIEČIŲ 
REMIA KORPORANTUS?

Susirinkus Anglijos par
lamentui po Velykų švenčių, 
pinigyno kancleris, drg. 
Philip Snowden, pateikė val
stybės biudžeto projektą. 
Valstybės išlaidų ir pajamų 
sąmatos prirengimas visuo
met esti svarbiausias val
džios darbas parlamentinės 
tvarkos šalyse. Parlamento 
teisė priimti arba atmesti 
tą sąmatą yra pirmutinis 
įrankis, kuriuo žmonių iš
rinktieji atstovai kontro
liuoja valdžią. Buvo įdomu 
pamatyt, kokį gi biudžetą 
paduos parlamentui patvir
tinti dabartinė socialistinė 
Anglijos valdžia, kuri turi 
mažiaus kaip trečdalį tarpe 
atstovų.

Buvo daug spėliojimų 
apie tai, koks bus tas biu
džetas ir kaip jį priims par
lamentas. Spauda prana
šavo net, kad ant šito klau
simo MacDonaldo kabinetas 
turėsiąs suklupti. Bet išėjo 
visai kitaip! Drg. Snow- 
den’ui anądien pasirodžius 
parlamento tribūnoje ir iš
dėsčius savo biudžeto pro
jektą, atstovai padarė jam 
milžinišką ovaciją ir šian
die visas kraštas garbina 
socialistinę valdžią. Net 
Amerikos kapitalistinė spau 
da kalba su pasigėrėjimu 
apie jos sumanumą finansų 
reikaluose..

Aiškus dalyka*s, kad pini- 
gyno kancleris negalėjo imti 

ir apversti aukštyn kojomis 
finansinę valstybės siste
mą, kol visa krašto tvarka 
palieka senoji. Tuo atžvil
giu bet kas gali peikti jo 
biudžetą, kaipo'“nesocialis- 
tinį”. Bet drg. Snovvden’as 
parodė, kad ir senosios fi-i 
nansinės sistemos ribose ga
lima padaryti daug naudin
gų žmonėms pataisų. Jisai 
numušė arba visai panaiki
no ištisą eilę netiesioginių 
mokesnių, kurie, kaip kiek
vienas apsišvietęs žmogus 
žino, slegia daugiausia be
turčius ir mažturčius. Mo
kesnių naštos sunkumas tuo 
budu tapo perkeltas ant pa
siturinčiųjų klasių pečių.

Ačių muitų numušimui 
ant arbatos, cukraus, kavos 
ir kitų masinio vartojimo 
daiktų, jau į trečią dieną po 
biudžeto paskelbimo tie 
daiktai Anglijoje žymiai at
pigo. Telegramos iš Londo
no praneša, kad jau užva
kar tenai arbata buvo par
duodama 8 centais pigiaus 
(už svarą), o cukrus 7 cen
tais pigiaus, negu pirma.

Tai yra blogos žinios 
tiems varnams, iš dešinės ir 
iš kairės pusės, kurie nuo
latos krankia apie “besiar
tinantį galą” Anglijos soci
alistinei valdžiai. Jie dar 
ne kartą gaus nusivilti.

“Sandądos“ redakcija sako, 
kad Amerikos sandariečiai, pra
dėdami remti Neo-Lithuanios 
atstovus, padarę stambią klai
dą. Bet prie jų suklaidinimo 
daugiausia prisidėjęs J^ Vileišis, 
kuris davęs rekomendacijos 
laiškų tiems atstovams:

“Gerb. J. Vileišį amerikie
čiai labai godoja, kiti jo žodį 
taip aukštai laiko, kaip švent
raščio. Atvažiuoja nepažįs
tami, bet labai iškalbus stu
dentai, pasisako esą neparty- 
viai ir parodo gerb. Vileišio 
laiškus. Tiesa, laiškuose di
delio piršimo nėra, bet visgi 
atsivežti keli laiškai, visų 
gerbiamo J. Vileišio rašyti. 
Argi jus galite daug padyvy
ti tiems, kurie išpradžių ir 
prisigavo? Atsiminkite, kad 

/kablegramas ir paaiškinimai 
atėjo daug vėliau, tik po ke
lių savaičių, kada studentų 
dalbas buvo jau ‘įsisiūba
vęs’ ”.
Bet kodėl sandariečiai nesu

stojo, kuomet atėjb kablegra
mas ir visa eile laiškų apie kor- 

porantus? “Sandjara” taip 
aiškina:

Bolševikų “revoliucinė ba
lalaika” (kaip nabašninkas 
Leninas kartą pavadino 
Trockį) vėl tarška Maskvo
je: “Mes pasakysime Bri
tanijos darbininkų klasei: 
‘Tu turi valdžią, kuri nėra 
verta tavęs!’ ” Tai yra pa
našu į provokaciją. Nes juk 
tuo pačiu laiku, kaip bolše
vikų karo komisaras šitaip 
niekina Anglijos darbinin
kų valdžią, bolševikų delega
cija veda derybas su ta val
džia ! Ar tik neketina Mas
kvos diktatoriai suardyti 
tas derybas, kad paskui ga
lėjus vėl tęsti savo Lozo
riaus giesmę: “Kapitalisti
nis pasaulis smaugia musų 
biedną revoliuciją! Gelbė
kite, proletarai, gelbėki
te!”?

Anądien, stebėdamiesi, 
kad Franci jos Poincarė dar 
vis ieško priekabių prie ek
spertų komiteto raporto 
apie reparacijas, mes išreiš
kėme nuomonę, jogei jisai 
taip daro veikiausia tuo tik
siu, kad sustiprinus Vokieti- 
jos atžagareivius ateinančio' 
sekmadienio rinkimuose. 
Musų nuomonę patvirtina 
telegrama iš Berlino, kuri 
sako: “Čia manoma, kad 
premjeras Poincarė daro ką 
galėdamas sustiprinimui 
kraštutinių Vokietijos reak
cininkų ateinančiuose rinki
muose. Tyčia užgaulioda
mas prie kiekvienos progos 
tautinę vokiečių puikybę ir. 
atkakliai reikalaudamas, 
kad su Vokietija ir toliaus 
butų apsieinama, kaip su 
pariah (vergu), jisai, be 
abejonės, gamina rinkimų 
agitacijos medžiagą Vokie
tijos atžagareiviams, kurie 
stoja už sutarties atmetimą

“Klaidą gali kiekvienas pa- 
dąryt, bet prie klaidos greitai 
prisipažįsta ją susekęs tik la
bai prakilnios dvasios žmo
gus. Kasdieninis žmogelis, 
vietoje prisipažinti, stengiasi 
iš klaidos išsimeluoti ir tuo- 
mi tik labiau pats painiojasi 
ir kitus painioja.”
Dabar yra suprantama, kodėl 

“Vienybė” su “Dirva”, mėgin
damos pateisinti savo poziciją 
tuo klausimu, ėmė rašyt, kad 
“Naujienos” x laikosi taisyklės 
“Lietuvai nei cento”; kad 
Brooklyno laikraštis skelbė, 
kad korporantams davęs reko
mendaciją Universiteto rekto
rius Čepinskis; kodėl kiti kor- 
porantų rėmėjai sakė, kad Necš 
Lithujanios priešai susidedu 
“daugiausia iš bolševikų”, ir t.t. 
Anot “Sandaros”, jie stengėsi 
“išsimeluoti iš kįaidos.”

Nuteisė nužudymui.
Kovo 27 d. Armijos Teismas 

nagrinėjo dviejų žmogžudžių 
— Žemaičio ir Daltuvo bylų, 
kurioj jie kaltinami nužudyme 
Panemunės gyv. Markuzo ir 
sužeidime jo dukters.

Iš kaltinamojo akto matyti, 
kad 1923 m. liepos mėn. Dal- 
tuvas ir Žemaitis (Panemunės 
gyv.) įsibrovė į pil. Markuzo 
parduotuvę (Panemunėj) tiks
lu apvogimo. Markuzas išgirdo 
ir pradėjo šaukt. Vagys neiš
sigando ir per langų iš revolve
rio šovė į Barkuzą, kuris tuo
jau nukrito; ta pat kulka įlin
do net į dukters krutinę. Kita 
sesuo išbėgo laukan šaukti 
žmones j>i»į5eH>on. žmogžudžiai 
norėjo ir jų nušauti, bet revol
veris neiššovė ir ji tuo tapo iš
gelbėta.

Bet ji tuojau juos -pažino. 
Rytojaus sulaukus ji nuvyko į 
policijų pranešdama apie žmog
žudystę. Policija žmogžudžius 
areštavo ir pristatė Teismui.

Teismas iššaukė apie 15 liu
dininkų, kurie stengėsi darody- 
ti, kad tai nebuvę jie, nes tų 
naktį jie nakvoję pas tėvus. 
Taipogi stengėsi ' darodinėti, 
kad atrastas ant jų švarkų 
kraujas esąs jų pačių, nes po
ra dienų atgal jie susimušę su 
tėvu ir susikruvinę. Po gynu
sio juos adv. Požėlos kalbos, 
valst. gynėjas savo didelėj kal
boj darodė, kad jie kalti. Po 
pertraukos teismas juos nu
baudė mirties bausme, kuri tu
ri būti įvykdyta per 10 dienų.

[“L. Ž.”]

/

Penktadienis, Geg. 2, 1924

Vokietiją. Pirmame pusmetyje 
net 85 nuoš. viso išvežimo. Ant
rame pusmetyje išvežimas į 
Vokietiją mažėja (nuo 85 ligi 81 
nuoš.), o didėja į Angliją (lap
kričio m. nuo 4 ligi 9 nuoš.), į 
Latviją.

,Be prekių balanso, mums rei
kėtų žinoti ir pinigų balansas. 
Prekybinio balanso prasmėje 
prie įvežimo reikėtų skaityti iš
vežamieji į užsienius pinigai gy
dytojams, kurortams, mokslui, 
ekskursijoms ir t. t. Ši suma 
turi būti 'labai žymi, nes didelis 
skaičius užsienių pasų ir vizų 
yra išduota kelionėms į užsie
nius. Vienas L. Ūkio Bankas 
išduoda kas mėnuo užsienių stu
dentams 3000 litų. Be to, rei
kia skaityti, kad tie studentai 
kita tiek, ar net daugiau, gauna 
kitokių Lietuvos lesų. Bet šie 
studentai sudaro labai mažą 
nuošimtį studentijos užsienyje, 
šelpiamos žymiomis sumomis 
atskirų ministeriją ar kitų or
ganizacijų. O kiek palieka mū
siškiai užsienių gydytojams, 
kurortams, pasivažinėjimams ir 
išlaidoms, surištoms su pirkiniu 
prekių.

Prie išvežimo reikia priskai- 
tyti atgabenamieji į Lietuvą ir 
čia išleidžiamieji pinigai, čia 
priskiriama atvežamieji ir at
siunčiamieji amerikiečių pini
gai, taip pat gaunamos paskolos 
sumos (išsiuntimas % % ir 
amortacija skolų skiriama prie 
įvežimo), dedamieji užsienių ka
pitalai į musų įmones. Tačiau 
apie tokį pinigų judėjimą mes 
neturime davinių.

Mašinų importas.

r
Znaniją” su V. V. Bitneriu pry- 

. dėl jų daug 
nes kiekvienas inteli

gentas puikiai supranta atsimi
nęs tą “V. kn.” atliktą darbą 
atsilikusioje Rusijoje. Dar “Kul- 
tuflai” toli ligi tam Rusų “V. 

mokyklose, kame ir gana leng-jZn.” žurnalui, bet einama prie 
va diplomas gauti, daktarų, ! jo. Dar trūksta ir darbininkų 
musų “krikščionių” laĮ>ai verti- ; ir lėšų, negalima tinkamai dar- 
namų. žodžiu, “Kultūroje” i bas išplėsti. Bet dirbama ir 
dirba vien mokslui atsidavę 
žmonės ir tatai savo darbais 
pilniausiai įrodę. Su tokiom 
pajėgom nesunku buvo ir dar
bas pradėti.

“Kultūra” be leidžiamo žur
nalo, kurio išėjo ligi šios die
nos keturi numeriai, išleido 

apie 35 knygas ar tai mokslinio 
ar tai specialiai vaikams pri
taikinto turinio.

žurnalas “Kultinu” tvarko
mas rusų “Viestnik’o Znanija” 
pavyzdžiu. Turinys paskirsty
tas skyriais ir turi savo spe
cialistus. žurnale daug domės 
kreipiama į suaugusių švietimą, 
todėl smarkiai žiūrima, kad 
straipsniai butų rašomi popule- 
riai ir visiems suprantama kal
ba. ši “Kultūros” ypatybė už
tikrina jos gyvavimą taip sun
kiais Lietuvos spaudai laikais. 
“Kultūros” platinimas eina per 
steigiamus įyairiose vietose bū
relius, kuriė visokiais budais 
remia “Kultūrą ’ ir turi tikslo 
šviestis ir šviesti. Būrelių nariai, 
gauna veltui žurnalą, bet turi 
mokėti nario mokesnį (16 litų 
į metus), šių būrelių tikslas, 
kaip minėjau, švietimas, todėl 
jie turi nemažos vertės. “Kul
tūros” b-vė visokiais budais re
mia būrelius ar tai pigiai pri- 
siųsdamą savo leidimus, ar tai 
duodama piniginę paramą, — 
patarimus j r t.t. Būrelių nariai 
matydami ne tik kultūrinę jų 
organizacijos reikšmę, bet ir 
medžiaginį išskaitliavimą no
riai dirba būreliuose. Ir jau 
Lietuvoje tų būrelių prisisteigė 
nemažas skaičius, 
kai kurie būreliai 
ir daugiau narių, 
dar tik organizuojamasi. 
tuvos Universitete įsikūręs stu
dentų “Kultūros” būrelis ir 
jungia apie 50 narių. Daugiau
sia būreliai steigiasi 
tarpe ir 
laiku jų 
dės.

Labai
Amerikos lietuvių visuomenė, o 
ypatingai jaunimas panašius 
būrelius organizuotų, šie “Kul
tūros” būreliai dirba vien kul
tūros bei mokslo darbą visai 
nesivaikydami kokios politikos, 
žinoma, negirdėt 
būrelių iš klerikalų, 
grynas 
daiktas su 
žūsta 
žmonėms be prietarų, tai labai 
naudingas dalykas.

“Kultuors” b-vės leidžiamas 
knygos tai mokslų, dailės ir pe
dagogikos kurinio, šlamštų ko
kių neleidžiama. Ligi šiol iš
leista keletas vadovėlių, kiek 
daugiau gamtos mokslų knygų, 
toliau, vaikų literatūros. Pasta
roji, vaikų literatūros sritis 
Lietuvoje ligi šiol labai ir labai 
buvo apleista. “Kultūra” išlei
do kelioliką paveiksluotų pasa
kaičių visokio amžiaus /vai
kams. Vos pradedantiems “slebi- 
zavoti“ varliukščiams išleis veik 
vienų paveikslų, tikrai įjražų 

“Batuotas katinas“, “Broliu
kas ir sesutė”, “Jonukas dau- 
genoris” ir t.t. su trumpom pa
sakaitėms labai suprUntama 
kalba. Mokyklų amžiaus vai
kai tokiom knygom stebėtinai 
greit įpratinami pamėgti skai
tymą Ir užtat čia ' dideliausis 
“Kultūros” nuopelnas.

Nemaža knygų išleista, bet 
dar daug ruošiamasi leisti. Sun
kus ir nedėkingas tatai darbas. 
Juk Lietuvoje įkaitančios pub
likos ne taip jau daug! Daugybė 
analfabetų, o mokantieji rašto 
dar senoviškų įsitikinimų: ma
no tėvas be knygų apsiėjo* ir aš 
be jų badu nemirsiu“... Sykis 
ir darbas sudaro tikrai idėjiniai 
žmonės, o tokiems visi sunku
mai maža tereiškia.

Didelis “Kultūros” nuopelnas 
tai kūrimas savo būrelių, pana
šiai rusų “Kružki Viestnyka

— —. | | /manijų" su v. \Kas ta Kultūros b-vė '■/
ir ką ji veikia?

pajinių, Imperatyvinių 
Bet jos visos *uri dau- 

privaČius, ne visuomeni-

!

Daug yra visokiu Lietuvoje 
organizacijų, dar daugiau viso
keriopų bendrovių, kaip tai ak
cinių, 
ir t.t. 
giau
nius reikalus, o dauguma vien 
bizniui tarnauja ir, žinoma, 
apie jas neprisiema kalbėti, ne
bent jeigu norėtum pigiai pa
reklamuoti.

Visiškai kito pobūdžio yra 
Šiaulių mieste gyvuojanti “Kui- 
tma”. čia mariausio pasipel- 
n; mo tikslo asi, ši bendro
vė įsteigta šviesti Lietuvos 
kraštas, visiškai neturint biz 
nio, ar asmeninio išrokavimo 
r.ovyvų, o kadangi ši organiza
cija užsibrėžusi tokį prakilnų 
švietimo tikslą apie ją ir verta 
kiek plačiau pakalbėti, juo la
biau, kad jos darbuotė išsiplė
tus visoje Lietuvoj ? ir gal dar 
už jos ribų. Ką plačiai dari ras 
apimtas, bet taipgi ir darbinin
kai “Kultūroje’ ne koki mažai 
žinomi pusinteligenčiai, netuiį 
ką veikti vyrukai. .Anaiptol, 
čia susibūrę gražokas skaitlius 
įžymesnių Lietuvoje mokslo 
vyrų, kurių tarpe dauguma pro
fesoriai. Taigi visai paaiškėjo, 
kad čia kalbu, ne apie kokią pre
kybos bendrovę, bet apie švie
timo, kultūros ir grynojo( ne- 
apipolitikuoto) mokso organiza
ciją, turinčią įtekmės visame 
Lietuvos krašte. Padaręs šią 
įžangą prieisiu prie savo tikslo 
—atsakymo į užsiduotąjį klau
simą.

“Kultūra” pradėjo savo dar
bą 1920 metais Šiauliuose. Čia, 
mat, susibūrė nemažas ener
gingas bei progresyves inteli
gentijos būrelis su pp. P. Bugai- 
liškiu, St. Brąšiškiu, Dr. J. Šliu
pu ir kitais pryšakyje, sumanė 
leisti knygas ir grynojo moks
lo žurnalą ir tau darban pri
traukti visus kam tik šis reika
las rupi. Iš karto prisideda if 
pasiiAia -kai kuriuos žurnalo 
skyrius vesti taip žinomi visuo
menės ir švietimo darbininkai, 
kaip Vacį. Biržiška vesti bend
rąjį skyrių, prof. A. Purenąs— 
gamtos ir geografijos, visuome
nės ir istorijas — prof. J. Yčas, 
literatūros ir meno prof. Myk. 
Biržiška. Gi bendradarbiautu 
apsiėmė prof. d-ras med. P. 
Avižinis, vet. gydyt. K. Alek
sa, prof. M. Biržiška (literat.), 
VacL Biržiška (švietim.), St. 
Braškis, prof. V. Čepinskis (fi
zika), inž. A. Graurogas (tech- 
nolog.), M. Grigonis, J. Eliso
nas (gamta), prof. T. Ivanaus
kas (zoolog.), K. Jasiukaitis 
(bele tris t.)--, prof. Pr. Jodelė 
(geolog.), prof. d-ras J. Yčas 
(istor.), gydyt. J. Kairiufkštis, 
univ. doc. inž. St. Kolupaila 
(hidrog.), agr. J. Krišbiunas, Ig. 
Končius, univ. 'doc: B. Kuodai- 
tis (astron.), Z. Kuznickis, 
prof. P. Leonas (teisė, visuom. 
mok.), prof. P. Matulionis, St. 
Mostauskis (entomol.), S. Na- 
cevičius, prof. A. Purenąs 
(gamta), P. šalčius (koperac.), 
inž. J. Stanišauskas, VI.
vinskis, M. Roemeris, V. Ruo
kis (chemija), K. Šimonis (me
nas), 1į’;. šltti>elis (menas), ma- 
jor. P. Tarosenka (archblog)., 
prof. J. Vabalas-Gudaitis (psi- 
cholog), V. Zubovas (visuom. 
ūkis) ir kiti. Redaktorius — P. 
Bugailiškis.

Taigi kaip matote gražus mo
kslinčių būrelis, kurie nepasižy
mi rėkavimu, triukšmo kėlimu, 
bet žymus mokslo ir pedagogi
jos srityse atliktais nuopelnais. 
Taipogi čia nėra nusipolitika
vusių kunigėlių, nors jie ir po 
dešimtis diplomų turėtų. Tiesa, 
vienas jų kun. J. Tumas-Vaiž
gantas visur aplenkdamas ki
tus kunigus ir čia • užbėgo savo 
“tavorščiam“ už akių ir atsidū
rė kulturiečių tarpe, bet vysku
pas jo žygį pasmerkė ir uždrau
dė mokslo žurnale dirbti. Dar 
čia nėra ką tik iškeptų, ar tai 
Šveicarijos pusiau vienuoly
nuose, pusiau universitetuose, 
ar tai Vokietijos aukštosose

; dirbama ir 
galima tikėtis ateityje užims 
tvirtesnes pozicijas.

Taigi “Kultūros” b-vė nėra 
kokio asmenio biznio įstaiga, 
bet visuomeninio pobūdžio) švie
timo organizacija išplėtusi sa
vo darbuotę visame Lietuvos 
krašte ir jos pastangos ir pasi
ryžimas sveikintini, o visi dar
bai labai ir labai remtini.

Visokiais reikalais ir smul
kesnių informacijų gauti, reikia 
kreiptis “Kultūros“, Dvaro g-vė 
24, Šiauliai, Lietuvoje.

—L. šeimenis.

Lietuvos Užsienio 
prekyba

Eksportas ir importas padidėjo, 
bet balansas tebėra nepalan
kus Lietuvai, nors jau geri
nąs!. — Išvežama miškas ii’ 
ūkio produktai, įvežama ma
nufaktūra.

Put-

7

Kaunijoje 
turi ligi 50 
Suvalkijoje 

Lie-

jaunimo 
galima tikėtis, kad su 
skaičius žymiai padi-

butų malonu, kad ir

“Kultūros” 
nes jiems 
tai baisuj 
įsigalėjimu 

j ų viešpatavimas, bet

mokslas, 
kurio

šiomis dienomis C. Štąf. Biu
ras galutinai pabaigė tvarkyti 
žinias apie 1923 m. Lietuvos už
sienių prekybą. “Lietuvos Ūkis” 
N. 17 (vasario mėn.) dėl musų 
Lietuvos užsienio prekybos ra
šo:

“Užsienių prekyba žymiai pa
gerėjo palyginus su 1920, 1921,
1922 metais. Tiesa, musų pre
kybinis balansas pasyvus.

1923 m.
146.794.700

1923 m.
156.627.200

Vadinasi,
93.7 nuoš. įvežimo, 
me, kad praėjusiais metais 
ta geriau.

Taip, 1920 m. išvežimas 
darė 76,3 nuOš. įvežimo.

Taip, 1921 m. išvežimas 
darė £0,4 nuoš. įvežimo.

Tik 1922 m. išvežimas sudarė
102.7 nuoš. įvežimo.

Užsienių prekybos apyvarta
1923 m. žymiai padidėjo. Ji yra 
tolygi 1921 ir 1922 metų apyvar
toms drauge suglaudus, štai da
viniai :

išvesta prekių
litų
įvežta prekių

litų.
išvežimas sudaro

Prisiminsi-
bu-

UŽ

uz

su-

su-

Išvežimas:

m. — 55.199.800 ’litų.
m 
m 
m. — 146.794.700 litų.

Įvežimas :
192d m. — 72.317.000 litų.
1921 m. — 95.332.000 litu.
1922 m. — 74.884.600 litų.
1923 m. — 156.627.200 litų

Abelna apyvarta:
m. — 127.516.800 litų, 
m. — 152.946.000 litų, 
m. — 151.787.000 litų 
m. — 303.421.900 'litų.

Vidutinė mėnesinė apyvarta 
lygi apie 25 mil. litų.

Įvežimas per 4 metus išaugo 
nuo 100 nuoš. ligi 165 nuoš., o 
išvežimas ----  lig-i 116,6 nuoš.

Vaizdas mėnesinės prekybos 

apyvartos aiškus iš mėnesinės 
tos apyvartos lentelės.
lentelės matyti, kad 1923 m. 
buvo du žymesnieji judėjimo 
tarpai (sezonai): pavasario 
(balandis, gegužis ir birželis) ir 
rudens (spalių, lapkričio ir 
gruodio). Daugiausia išvežta 
lapkričio ir gruodžio m., o įvež
ta spalių ir lapkričio mėnesiais.

Kai dėl prekių rūšies, tai dau
giausia išvežta miško medžia
gos (apdirbti ir neapdirbti me
džiai) ir ūkio produktų (kiauši
nių, linų pluošto, sėmenų, javų 
ir t. t.). Daugiausia įvežta ma
nufaktūros, . maisto produktų 
(cukraus, druskos, silkių), me
talo dirbinių (akmens anglių, 
stikjo, cemento, ka'lkių), chemi
jas produktų (trąšų, vaistų), 
gyvulių produktų.

Daugiausia prekių išvežta į

1920
1921
1922
1923

1920
1921
1922
1923

- 57.614.000 litų.
- 76.882.400 litų.

Iš

Lavijos bendrovė “Imanta” 
nesenai išsiuntė į Lietuvą 16 
akselinių mašinų, trejerių ir ar
pų su visais priedais.'■

Sveikatos Dalykai
DURŲ IR LANGŲ'SIETUS 
SUDĖK ANKSTI PAVASARĮ

Yra trys budai atsigynimui 
nuo musių namuose; ncįleį- 
džiant jų visai, su sietų pagel- 
ba; vartojant musių popierų ir 
nuodus, kad panaikinus tas, 
kurios įsigauna; panaikinat vi
sas jų veisinimos vietas.

Entomologijos ((Mokslo apie 
vabalus) Biuras randantis 
Jungtinių Valstybių Agrikultū
ros Departamente, yra daug 
sykių išaiškinęs kodėl paprasta 
musė yra tokia pavojinga vieš
nia. Kiekvienas mokyklų lan
kantis vaikas supranta, kad šis 
gyvūnas veisiasi mėšlyno ir pū
vančiose išmatose, ir jei įsigau
na, į namus visą tą nešvarumą 
neša ant maisto, perduodamas 
jam pavojingus ligų mikrobus, 
ir. kad namas sietais apsaugo
tas, greitai darinėjamos durys 
yra didelė pagelba apsaugoji
mui nuo ligos.

Geros šeimininkės užduotis 
yra anksti sudėti sietus į lan
gus ir duris, ir užmušti kiek 
galima anstyvas muses, kol jos 
dar negauna progos teisinimui. 
Viena musė padeda nuo 120 iki 
159 kiaušinukų vienu sykiu, ir 
per vasarą padeda po tiek nuo 
trijų iki šešių dienų. Praėjus 
nuo dviejų ir pusės iki dvide- 
šamts dienų nauja musė ]au <le- 

da kiaušii|ukus. Kitaip sakant, 
mauja mueių veislė vidurvasary 
prasideda nuo kas 11 ir 14 die
nų.

Keletas musių paprastai įsi
gauna į namus, ar tai duris da- 
rinėjant ar per plyšius. Visi 
valgiai turi būti gerai uždengti, 
kad musės negalėtų jų pasiekti. 
Išdėliojau! musėms nuodus kai 
kuriose vietose namuose daug 
pagelbos išnaikinimui tų ku
rios netikėtai įsigavo. Pasek
mingas musėms nuodas, tai su
maišymas trijų mažų šaukštu
kų koercijinio forai i no su pių>- 
kvorte pieno ar pasaldinto van
dens.

Yra aišku iš nužiūrėjimo vi
si/ musių papročių, kad sietai 
ir musėms nuodai butų nerei
kalingi, jei vietos kur musės 
veisiasi butų naikinamos ar 
švariai užlaikomos. [FLIS].
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Lawreco Pažangiosios
Visuomenes Žiniai į

St. Kairio atviras laiškas

“Laisvės” i
dienos 1924 meti^ tilpo straips
nis “Nors sena, bet skaudi 
žaizda”, p. A. J. Rameikos pa
sirašytas, kuriame minimas Ra
meika kaltina mane, nesąži
ningai suvaliojus mano vardu 
išsiųstus 1920 metais lapkričio 
26 dieną 740 dolerius arba 45,- 
500 auksinų. Ti^ pinigai buvę 
surinkti “Lietuvos šelpimo 
Fondo” Lavvrcnco skyriaus ir 
pasiųsti man, kad išdalinčiau 
juos tinkamai aukotojų nurody
mams.* Aukotojai norėjo, kad 
jų. pinigais butų 
biausia nukentėjusi 
biednuomenė.

Tas “sąžiningas” 
mokratų šulas (suprask Kai
rys) — rašo p. Rameika — nei 
kiek negeriau pasielgė su musų 
pinigais, kaip kad pasielgė dau
gelis prabaštėlių su kitų fondų 
aukomis. Praslinko jau trys 
metai, kaip ponas Kairys tuos 
pinigus nuo musų aplaikė, o 
atskaitas prisiuntė tik ant 15,- 
000 auksinų, kuriuos išdalinęs 
kokių ten mokyklėlių vaikučių 
perkėlimui. O kur 30,500 auk
sinų? Nors mes siuntėme laiš
kus, jieikalau darni susi lašinėtu 
bet jokio atsakymo negauname. 
Pasirodo, kad St. Kairys sočiai 
demokratas ir “sąžiningas” 
žmogus, o nei per plauką nesi
skiria nuo prabaštėlių... Lietu
vių visuomenė turėtų gerai ži
noti, kad “Keleivio” ir “Naujie
nų” pučiamas burbulas apie 
Lietuvos social-demo'kratus ir 
Amerikos sujudošėjusius socia
listus yra tik dolierių gaudy
mas, o ne biednuomenės sąžinin
gas aprūpinimas.

Tiek stambiųjų kaltinimų iš 
p. Rameikos rašto.

Viešai mane kaltina, viešai Ir 
atsakau. Dedu savo laišką 
amerikiečių laikraštin, kad žmo- 
nėts sudėję minimas aukas, gau
tų paaiškinimo ' jiems, rupimu 
klausimu iš pirmojo šaltinio. 
Atsakau vos dabar, nes jau vi
sas pusmetis kaip esu išvažia
vęs iš Kauno ir gyvenu Berline. 
Tik mano draugų dėka gavau 
minėtą “Laisvės” straipsneli 
apie š. m. vasario pusiau j į. Kol 
susirašiau su Kaunu ir gavau 
iš ten paaiškinimui reflkalingų 
davinių atėjo balandžio pradžia. 
Ką rašė p. R am ei k ia ankščiau 
“Vilny”, negavau patirti, nes 
ypatingai nesidomiu p. Ramei
kos literatiniais gabumai^, o 
“Vilnies” visai negaunu skai
tyti..

Pirmiausia, faktinoji viso da
lyko dalis. P. Rameikos pa
siųstus 45,500 auksinų gavau, 
kiek atsimenu, 1921 mdtų pra
džioje. Kadangi pinigai buvo 
gana dideli, nesiėmiau jų dalin
ti pats vienas ir nutariau suda
ryti iš trijų asmenų komitetą į, 
kurį pakviečiau p. Feliciją 
Bortkevičienę, Seimo narį iš 
liaudininkų frakcijos, p. Juozą 
Paknį, vieną Lietuvos Banko 
direktorių, ir pats įėjau. Rin
kau žmones ne vienos partijos, 
tik demokratinio krypsnio, kad 
pinigų dalinimas neduotų pro
gos įtarti šalingais esant. Apie 
tai savo laiku buvo pranešta ir 
p. Rameikai. Kadangi mums 
nevisai aišku buvo, kas reikia 
šelpti, padarėm • aukautojams 
savų pasiūlymų, su kuriais jis 
pagalios sutiko. Kol susiraši
nėjom išėjo keli mėnesiai. Gau
tieji pinigai buvo iš karto padė
ti Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankan, Kaune, ir buvo 
ten laikom? kasininko, Juozo 
Paknio vardu — einamoji są
skaita 779. Įdėta jų 44,984 
auksinai 50 skatikų, nes 515 
auk. 50 skatikų bankas paėmė 
už persiuntimą pinigų. Pinigai 
visą laiką buvo laikomi banke ir 
iš ten imami, komitetui nuta
rus, šelpimo reikalams. Kadan
gi pats didisai karo vargas Lie
tuvoje buvo jau prabūtas tai 
susitarus su aukautojais buvo 
nutarta šelpti prisiųstais pini* 
gaiš vargingosios biednuome-

Rangias!
ir tuos asmenis, kurie dalyva
vo komitete, už nesumanumą ar 
susivėlinimą atsiskaityti, bet 
niekas neturi teises įtarti mane, 
.kad bent vienas centas pinigų 
butų prilipęs prie mano delno 
Tuo tarpu Tamstos, tylėdami po 
p. Rameikos 
nio, darotės mesto kaltinimo 
dalininkais.

įpusta tymas reikalauja, kad bet' 
koks kaltinimas tik tuomet bu
tų keliama, kai dalykas bus jau 
ištirtas. O p. Rameika nuteisė 
mane ne tik manęs neišklausęs, 
bet net neužklausęs.

I Dabai’ keletą žodžių p. Ra- 
|meikai. Kas davė Tamstai tei
sės, drebiant purvu mane, kar
tu drėbti socialdemokratus iš
viso? Jog pinigai buvo pasiųs
ti mano vardu, už jų suvartoji
mą moraliai ir juridiniai esu 
atsakoiningas tik aš — tai kam 
tamsta pripini Čia social-demo- 
kratus? Ar gi tamstai neaišku, 
kad jei, sakysime, komunistų 
tarpe atsiranda kartais provo-

Užsakyki! "Naujienas"
giminėms Lietuvoj

JUODOJI POLITIKA

paskebtojo raši-
numery sausio 12 j nės vaikus, suimtus į prieglau-

• das, dažniausia visiškus našiai- 
i čius. Buvo kreipiama domės į 
■ Vilniaus našlaičius, • kaipo tuo-
• met vargstančius. Buvo ski

riama tų prieglaudų 
kurios buvo laikomos

! giųjų organizacijų.
Pinigai buvo išeikvoti taip.

1921 m. liepos 9 d^ “Agronomi
jos” d-jos' prieglaudai Vilniu
je ........... 1000 auks.

1921 m. liepos 9 d. tos pačios 
D-jos prieglaudos skyriui Sur

degy, Panevėžio apskr.)
.......-...........-............ 1000 auks.
1921 m. lliepos 18 d. “Agrono

mijos” prieglaudai , Vilniu
je .... .r................ 3600 auks.<

1921 m. spalių 20 d. Moterų
Globos Komiteto prieglau-1 katorių, mokamų agentų, viešo- 
dai, Kaune ....... 10,000 auks.

1922 m. rug. 11 d. Moterų Glo
bos Komitetui, Kaune
........................ 10,000 auks.

Iki 1922 metų rudeniui tuo 
budu buvo išeikvota 25,000 auks^ 
Nebuvo skubintasi pinigai iš
dalinti dėlto, kad tuo metu vai
kų globojimas Lietuvoje jau 
buvo apsitvarkęs, dalinai vals
tybės rūpinamas, gi kitokių ar
tesnių mums organizacijų, ku
rios butų tuomet šelpusios dar
bininkiškąją visuomenę, netu

rėjome.
Tuo tarpu 1922 metų rudenį 

auksino-markės kursas pradėjo 
urnai kristi. Liepos mėnesį do- 

. leris buvo skaitomas dar apie 
> 300 auks., gi rugsėjo mėnesį 
■ jau apie 1600 aukl Kuomet bu

vo įvestas litas ir spalių 9.die
ną gavome likusius 20,500 auk
sinų pakeisti litais, tegavome 
viso 89 litus 13 ^entų. Ankš
čiau iškeisti ar išdalinti likusius 
pinigus dėlto nesugebėjimo, kad 
tuomet užėjo atostogų metas iri 
komiteto daugumos nebuvo 
Kame.

Lr.bai gaila, kad geriausiais 
noiais surinkti pinigai pusiau 
neteka vertės, bet tokioj padė
ty minimu laiku atsidūrė Lietu
voje ne vien Lawrenco lietuvių 
aukos. Visa eilė net gešefto 
įstaigų ir dauguma privačių 
asmenų, jų tarpe ne vienas mu
sų pačių, liko su beverčių mar
kių gniužtais rankose. I

Litais paversti likučiai su 
priklausomais nuošimčiais 1924 
metais sausio 1 dieną sudarė 
93.30 litų ir tie pinigai komi-1 
toto nutarta 
Agronomijos 
ten dabar vargas vėl padidėjo. 
Galutina apyskaita aukotojams 
dėlto susivėlino, kad likusioji 
suma dar parėjusią vasarą bu
vo nutarta pasiųsti Vilniun, 
bet; nutarimas nebuvo išpildytas 
ne iš mano priežasties. Gi p. m. 
rudenį gavau išvažiuoti Vokie
tijon.

Visoms musų išduotoms su
moms yra atatinkami pakvitavi
mai. Visas pinigų aikvojimas 
yra pažymėtas L. Prekybos ir 
Pramonės banke, J. Paknio są
skaitoje Nr. 779 (sąskaita li
tais Nr. 11) iki paskutiniam 
centui. Iš 15,000 auks. su au
kautojais atsiskaityta su visais 
pateisinamais dokumentais. Li
kusius dokumentus komitetas 
gali tuoj aus'prisiųsti aukauto
jams, kaip tik gaus pranešimą, 
keno vardu reikia jie siųsti. 
Busim dėkingi, jei nurodysit ki
to, ne P. Rameikos antrašą.

Tiek faktinio paaiškinimo ir 
kartu apyskaitos. Kadangi p. 
Rameikos man mesta kaltini-i 
mas nesąžiningai suvartojus pi
nigus, tai siulau ir prašau 
Tamstų: Suraskite Kauke ar iš 
viso Lietuvoje pora Tamstos iš
tikimų žmonių ir paveskite 
jiems vietoj patikrinti tai, ką 
Tamstoms dabar pranešu. Tai 
nebus sunku padaryti, nes ir 
bankas, ir sušelptos įstaigos 
daugumoje yra pačiąme Kaune. 
Ištyrimas padės pašalinti abe
jojimus, jei Jie yra pas aukau
tojus ir kartu bus atitaisymas 
tos skriaudos, kuri man daro
ma. Nes galima kaltinti manei

Buvo 
vaikams, 

pažan-

Padprus klausimo

sušelpti la-
Lietuvos

sočiai de

pasiųsti Vilniun 
prieglaudai, nes

Jau trys metai, kaip parvy
kau iš Amerikos ir gyvenu Lie
tuvoje. Daugelį dalykų pamir
šau, bet Amerikos lietuvių laik
raščių užmiršti negaliu, nes ten 
gyvendamas juos skaičiau. Ypa
tingai gerbdavau “Naujienas,” 
kurios šiandien kultūros klau
sime Amerikos lietuvių visuo
menės tarpe lošia vairo arba 
kelrodžio rolę.

Man “Naujienos” žinomos 
nuo pat jų užgimimo Chieago j, 
nuo 1914 nn, kuomet jos pra
dėjo gyvuoti. Nemažai turėjo 
ir priešų iš dešinės, o vėliau ir 
iš kairės. Daug kritingų * mo
mentų ir vargingų valandų jos 
pergyveno P. Grigaičiui reda-

Lietuvos valdžios klerikalų 
vedamame oficioze, vadinamar 
me "visuomenės ir politikos 
dienraštyje Lietuva” N 292 
gruodžio 29 d. 1923 m.), kažin 
koks K. Boleckis padrožė ilgo
ką straipsnį “Ar gali būti poli
tika kariuomenėje”, ir išvedžio
damas, kad “negali būti politi
kos* kariuomenėje”, pabraukda
mas surinka: “Todėl kariuome
nė visiškai neturi dalyvauti Sei
mo rinkimuose”.

jo turto vagišėlių ar šiaip žmo
nių su nešvariomis rankomis, 
tai dėlto ar gi galima vaginti 
visus komunistus? Nežinau, 
kurių partinių pažiūrų esi 
tamsta, bet tur būt ii- sveikas 
sutiksi, kad ] 
taip pat reikia laikytis švarių! 
priemonių.

O kas davė tamstai teisės ma
ne šmeižti? Kokie pas Įamstą I Spaudą, be kurios negalime ap- 
buvo prirodymai mano nesąži- seiti> nes jį tautos ir visuomc- 

nes gyvybes pulsas. Žmonių 
j gyvenime spauda lošia tokią 
pat rolę, kaip širdis gyvūno 

I organizme.
| “Naujienos” reikalingos . ne 
I tik Amerikos lietuviams. Jos ir 
[kiti progresyvi Amerikos lictu- 
Į vių laikraščiai reikalingi ir Lie
tuvoj žmonėm. Nuo pradžios 

I Šių metų Lietuvos laikraščiai 
labai pabrango, nes popicris, 
darbas ir kiti dalykai pakilo. 
Tarpe žymesniųjų Lietuvos 

[laikraščių bene “Lietuva” bus 
pigesnė, kurios atskiras nume
ris pardavinėjamas po 20 cen
tų. “Lietuvos Žinios,” “'Social
demokratas,” “Lietuvos Ūki
ninkas” dar brangesni. Taigi 
pakilus kainai taip aukštai, Lie
tuvos darbininkams laikraščiai 
neprieinami ir jų teišparduoda- 
ma mažas skaičius.

Todėl mes Lietuvos darbinin
kai prašome jūsų, Amerikos 
broliai, užprenumęruokit mums 
Lietuvoj gyvenantiems ir trok
štantiems šviesos,/ arba pami
nėtus Lietuvoj einančius laik-1 
rasčius, arba Amerikoj kaip] 
antaii: ‘'‘Naujiienals,” “Keleivį,” 
“Amerikos \ Lietuvį”, “Sanda
rą,” bet daugiausiai prašytu
mėm “Naujienų’ dienraščio, nes 
daugiau butų pasiskaitymų, o 
mes didesnio laikraščio ištrokš- 
tame. “Naujienos” butų bran
gesnė dovana už aukso laikro
dėlį arba už žiedą su deimanto 
akute. Geistina, kad “Naujie
nos” aplankytų Lietuvoje kiek
vieną šiaudinę bakūžėlę ir pa
skleistų daug šviesos po musų 
tėvynę Lietuvą, kurioj dar jau
čiamas nemažas’ tamsumas de
lei stokos geros literatūros.

—K. Armonas.
Pasvalys.

jos likosi tos pa-

Nuo pat pradžios jos nėkeite 
savo užsibrėžtojo kelio arba 
pakraipos ir manau, jog ir da
bar laike tų dviejų metų bėgio, 
kada Mieteko skaityti ir matyti 
“Naujienų,”
čios. Priešingai, tikiu, jog jos 
sustiprėjo, padidėjo, gavo tūks
tančius naujų skaitytojų ir įgi
jo didesnę Amerikoj lietuvių 

partinėj kovoje | simpatij.j. Kitaip ir būti negali.
Progresas eina pirmyn, todėl 

ir mums lietuviams reikia 
kreipti daugiau domės į savo.

buvo prirodymai mano nesąži
ningumo, kuomet tamsta rašei 
savo straipsnelį “Laisvėn” ? 
Ką tamsta padarei bent išaiš
kinti dalykui pirma, kaip tams
ta pasiėmei plunksnos viešai 
mane plūsti ? Tamsta mini, kad 
esate rašę laiškus, esate reika
lavę susirašinėti. Bet nuo 1922 
metų aš iš Tamstos, kiek tik 
galiu atsiminti, nesu gavęs nei 
vieno laiško. Esu visuomenės 
darbe jau apie 25 melus; per 
tą laiką gavau ne kartą turėti 
reikalo su visuomenės pinigais.! 
Ir tamsta, p. Rameika, esi pir
mutinis žmogus, kuris man pri
meti nesąžiningai sunaudojus 
visuomenės skatiką, primeti sė
dėdamas anoj vandenyno pusėj, 

I neturėdamas nei vieno kaiteny- 
bes prirodymo. Ar gi taip gra
žu daryti p. Rameika? Užmirški 
tamsta valandėlei savo partinę 
priklausomybę, pasirokuok su 
savo sąžine ir tuomet tark savo 
žodį, kaipo doras žmogus... Aš 
nereikalauju iš tamstos pasiti- [ 
kėjimo avansu. Palauk tamsta 
su savuoju žodžiu, lig dalykas 
paaiškės; busiu tamstai dėkin
gas, jei iš savo pusės paraginsi 
savo draugus, kad priimtų ir į- 
vykdytų manąjį' pasiūlymą iš
tirti reikalą vietoj. Bet tuo
met turėk tamsta drąsos viešai Į 
atšaukti tai, ką tamsta viešai 
esi apie mane paleidęs dabar.

St. Kairys, (pasirašo).
I. IV. 24
Kaunas, Donelaičio g-vė 39. I

BUV. VIDAUS REIKALŲ SEK
RETORIAUS FALLO SESUO 

AREŠTUOTA.

SANTA MONICA, Cal., bal. 
29. — Tapo suimta Mrs. Katho- 
ri-nc Pert y, buvusio vidaus rei
kalų 'Sekretoriaus Alberto Fai
lo sesuo. Areštuota ji už slap
tą nešiojimą ginklo. Įtariama, 
kad ji nesanti sveiko proto, to
dėl nugabenta ligoninėn 
net i.

Nemunas jau atdaras.
Nuo bal. 4 d. Ndmnnu 

dėjo plaukioti garlaiviai.
Bot Kuršo jura tebėra 

šalusi, taipjau ir Klaipėdos
tas dėlei ledų turės užsidaryti.

tyri-

pra-

uz- 
uos-

Ar jus žinote, kad
Dr. Asahi iš Iperatoriško Uni

versiteto Kiushi išrado tikrai gerų 
gyduolę plaukų atauginimui. Jis 
tikrina, kad jis vartoja savo gy
duoles, kaipo bandymą ant 120 
vyrų, kurių galvos buvo taip pli
kos kaip delnas. Pasekmė buvo 
tokia, kad 00 vyrų užaugo tokie 
plaukai, kokius jie turėjo savo jau
nose dienose. Ar jus žinote, jei 
jus norite gauti pilną vertę už sa
vo pinigus, kuomet jus perkate ci- 
garetus, jus turite pirkti, Helmar 
Turkiškus eigaretus, nes jio turi 
savyje 100% gryno Turkiško ta
bako.

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

>41 Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
įįiusf j*s J? nor.i; Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek

išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Kaina 35c. 
aptiekose

Jreg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio' 
vidurių paliuosuotojas» ,
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiąus« 

x jl-sų kuškis neramus, turi aptrauktą liežuvį,
• .s! negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų

A"*-*—’ kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
C/ vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jj

ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti. , 

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

K. Boleckįs nežinomas ir ne
girdėtos prieš spaudos leidimą 
ir po spaudos leidimo musų 
laikraštijoj rašyla, pradedamas 
savo straipsnapalaikį nuo to, 
kaip “Čekoslovakijos parlamen
to sluoksniuose, esą niisistoČiusi 
nuomonė, kad, reikią, girdi, at
imti iš kariuomenės teisę bal
suoti renkant parlau entą”, 
stengiasi įrodinėti, buk kariuo
menės dalyvavimas rinkimuose 
esąs kęnksmingas ir pataria, ži
noma, musų, Lietuvos kariuo
menei atimti balsus, kad ji to- 
iau nebegalėtų Seimo rinkimuo

se dalyvauti.

K. Boleckio išvedžiojimai vė
javaikiški; jis sako: Kareiviai 
savo balsais ardo rinkimuose 
tvarką, ir rinkimų taisyklingu
mą! “Kariuomenės dalyvavi 
mas rinkimuose esąs nepapras
tai žalingas, nes, girdi, kariuo
menė visada turinti būti prisi
rengusi karui ir nė viena va
landa neturinti būti sugaišto be 
reikalo.... žodžiu sakant, K. Bo- 
leckis nusapalioja taip, kaip, 
kad rodos jo užpakaly ir svajotų 
apie “svetimų žemių” užgrobi
mą. Matyt tas K. Boleckis bu
vo buvęs kokiu nors didžiu mas
kolių caro “kariautoju”, kad 
dar nešiojasi tuos senovės pa
laikus, tas supuvusių^ sutrūni
jusių ir subirusių monarchijų 
idėjų liekanas. z

Buvusieji rusų oficieriai, da
bar pasidarę Lietuvos Respub
likos diktatoriais, nebegali už
miršti savo matuškos Rusijos ir 
turbut norėtų, kad Lietuvoj 
taip viskas butų, kaip Rusijoj 
buvo. Juk ir Čekoslovakijoj, 
turbut toki pat, kaip K. Bolec- 
kis tipai, viršui minėtą mintį iš-' 
kėlė. Reiškia, yra asmenų, ku
rie norėtų iškovotąsias teises 
susiaurinti, norėtų atimti pir
miau iš kariuomenės balsavimą, 
o paskui ir iš piliečių. Kas gi 
kariuomenė, jei ne tie patys pi
liečiai, valstybės nariai!?—P. b.

!

Prisirengimas prie Naujienų 
ekskursijos eina visu smarku
mu. Ekskursijos palydovas A. 
Rypkevičius ir visas Naujienų 
ofisas dirba sušilę, kad sutvar
kyti dokumentus išvažiuojančių, 
kaip lygiai ir tų, kurie reikės 
atvėžti iš Lietuvos.

Susirašiusiu važiuoti Lietu
von su šia ekskursija yra virš 
100 žmonių iš Chicagos. Taipgi 
daug užsakymų ateina ir iš to
limesnių miestų. Manoma suda
ryti būrį lietuvių iš apie 200 
žmonių.

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 vai. va
kare, nes tai yra patogus laikas 
atsisveikinti su giminėmis ir 
pažįstamais neišlikus iš darbo. 
Ant Dearborn stoties bus spe
cialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos per Erie 
R, R. kompaniją, nes tai vienin
telis gelžkelis, kuris nuveža į j 
New Yorką už $30.70 be jokio 
persėdimo. i

New Yorke pasitiks Conti
nental viešbučio atstovas ir nu
ves į viešbutį, kur per dieną pa
silsėję, po New Yorką pasisve
čiavę sėsime į Suv. Valstijų lai
vą Leviathan, kuris į 5 dienas 
su virš pereis didžiąsias jūres.

Jau tik porą savaičių laiko 
beliko išpildyti aplikacijas dėl 
pasporto ir užsisakyti Vietą ant 
laivo. , . . j

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be $3(1 Be 
Peilio* d U Skausmo

I Nieko nčra paslaptinga arba mis
teriško ppie mano gydymo meto
dų rupturų. Daug kitą gabių gy
dytojų turi išmokti daryti taip 
pat. Visa svarba išsilavinime ir 
praktikoje. Aš turiu 20 metų paty
rimo ir todėl ta vienatine priežas
tis yra kodėl aš turiu pasisekimą^ 
gydyme rupturų tuo budu.

Skaitykite ką Mr. Merkei sako.
“Aš turčjau rupturų per aštuo

nis metus ir todėl, kad mano dar
bas yra sunkus, aš nuolat turėjau 
nesmagumų. Galų gale man buvo 
labai sunku sulaikyti rupturų su 
diržu ir aš bandžiau daug diržų.

Bet vienų dienų aš, turėjau lai
mę ir aš nuėjau pas Dr. Flint. Jis 
pasakė, kad jis gali mane išgydyti, 
ką jis ir padarė. Jis išgydė mane 
labai lengviu budu, be peilio, be 
skausmo ir be gulėjimo lovoje ar
ba išlikimo iš darbo. Dr. Flint yra 
labai gabus savo darbe ir jus ne
padarysite klaidos kuomet jus nu
eisite gydytis pas jį.

Henry Merkei,
1400 So. Western Avė. 

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias 

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

PATARIMAI DYKAI
Dr. Ė. N. Flint

322 So. State St., 5 augštas 
Chieago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
^0 p. n., nedaliomis, uždaryta.

Lietuvos- piliečiams, turin 
tiems kokius nors įrodymus sa
vo pilietybės, sugrįžimą galima 
užtikrinti, neišbuvuisems virš 6 
mėnesių. Tokiems prirengiame 
specialius afidavitus, ant kurių 
Aiperikos konsulis, Kaune duo
da vizą be jokio atidėliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo-

Kurie manote važiuoti, o dar 
neužsiregistravę, neatidelioj ant 
atsilankykite į Naujienų ofisą 
dėl sutvarkymo dokumentų.

Lietuvos piliečiai pasirūpin
kite gauti iš darbdavio paliudy
mus nuo savo uždarbio už 1921, 
1922, 1923, 1924 metus.

Į tolymesnius miestelius apli
kacijas dėl pasporto ir visas alf- 
formacijas nusiųsime paštu: z

Su visais reikalais rašykite 
arba kreipkitės j Naujienas, ofi
sas adaras nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Nedėliomis nuo 10 rv- 
to iki 2 po pietų. (

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

»
Nuo susiorganizavimo iki Šiam laikui išmokėta $248,- 

587.80 pomirtinių. Pašaipų išmokėta $247,687.15.
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri

imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T*- 
▼ynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės Šiuo adresu:

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

STEBUKLŲ KORTOS
Del magiškų šposų darymo

Tos kortos yra taip sutaisytos, 
kad jas galima pižinti iš užpaka
lio, taip kaip ir iš priešakio, labai 
artistišku budu.

Kitos kortos, kurias galima, ka
da tik nori nukelti ant tūzo arba 
kokios kitos kortos.

Kitas to nepadarys kaip tik tas 
kam bus išaiškinta. Išaiškini
mą pasiųsiu su kiekviena kalada 
kortų.

Turiu ir daugiau kitokių daly
kų, kuriuos tiktai ant pareikalavi
mo laišku pranešu.

Ženklų kortos, kaladė $2.00.
Tūzo kėlimo kortos kaladė $1.50.
Ženklų ir Tūzų kėlimo į <deną 

kaladė $3.00.

' K. TŪZAS, 
3251 So. Halsted St., Chieago, III.

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

ryto iki 2 vai. po piet
J* " ' ' 1 1 ■■ 1 .Ijli , I .11. I .iii I ii Į

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Vienybes Savaite
nuo

Balandžio 20 iki Balandžio 27, 1924
LANKYKIT- prakalbas, paskaitas, vakarėlius kolionijose 

rengiamus tą savaitę paminėti spaudos atgavimą!
UŽSISAKYKITE kas antradienį laikraštį “Vienybę” (kai- \ 

na metams $4.00), kurio ąuomones visi Amerikos laikraščiai 
pastebi.

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

Nemo Liesinimo* num.888, tik
rai pigu*. Turi žemą virių ir vi- 
autini sijoną. Ii tvirto* kviesi*! 
rausvo* ar balto* materijos; dy 
dtiai 24 iki 86; atsieina tik 88. 
Jei krautuvėj nėra pri*ių*kit 
mum* savo vardą, adresą ir 

M 88. Mes pasiųsime.
‘Xe‘Hygicnic-Fashion Institute 
120 E» 16th St., New York (Dept. S.)



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penkiadienis, Geg. 2, 1924

Įvairenybes
VISUR LIETUVIAI.

Jei Kantas, Tolstojus:, Katrės ir 
kiti vis lietuviai, 
lietuvio nepadaryti 
karalium?

Tai kodėl 
ir čigonų

nušvicčia-

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

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

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

B 
B

B

Pastaruoju metu 
nia daug įdomių istorinių da- g- 
lykų apie atskirus lietuvius, g 
kurių lietuviais esant nė patys g 
lietuviai nežinojo. 'Vieni iš tų, g i 85 pasirodo, buvę didžiausi filo- g 
sofai (Kantas, Tolstojus), kiti ■ 
garsus rašytojai (Dostojevs- g 
kis), treti imperatoriai (Kusi- ■ 
jos imperatorės I ir II Kotri-,g 

Apie vienų tokį lietuvį, |g 
buvo čigonų karaliumi, g 

ir aš rusų archyvuose M

■

uos). 
kuris 
radau 
koletų žinių. Paduodu jas taip, B 
kaip rusų užrašyta:

‘1 sietuvoje čigonai pasirodė, = 
XVII amžiuje, kada imta juos g 
varyti iš kitų Europos šalių, g 
ypač iš Moldavijos. t

Jie ilgų laikų laisvai bastės g 
po Lietuvę, vagiliaudami ir 
monydami jos vaišingus gy
ventojus.

Kiek vėliau Lietuvos didi
kas, Kunigaikštis Karolis Rad
vila, norėdamas nors dalinai 
paliuosuoti lietuvius nuo tų 
amžinų elgetų, dtfugelį jų ap
gyvendino savo žemėse apie 
Smargonis. čigonus valdyti jis 
paskyrė neturtingų lietuvį ba
jorų, kurį apylinkės žmonės 
čigonų karaliumi vadino. Tai 
buvo senas kareivis, su kuni
gaikščio tėvu ilgų laikų važi
nėjęs po Ukrainą, ir Moldavi
jos stepus, kur buvo daug či
gonų. Jis puikiai ten išsimoki
no jų kalbų, papročius ir gerai 
pažino jų būdų.

čigonų karaliaus pareigos 
buvo: 1) Dauginti savo paval
dinių skaičių, sukviečiant juos 
iš visos Lietuvos, 2) Rūpintis, 
kad kiekviena čigonų šeima 
butų materialiai aprūpinta, 3) 
Laikyti visus pavaldinius draus
mėje ir neleisti vagiliauti, 4) 
Rūpintis lokių (meškų) dresi
ravimu, ir 5) Pildyti visus ku
nigaikščio Radvilos įsakymus.

Tuos savo valdymo pagrin
dus čigonų karalius kuostro- 
piausiai pildė ir todėl Radvi
la buvo juo pilnai patenkintas.

Kaipo ištikimas kunigaikš
čio vasalas, čigonų karalius ret
karčiais atvažiuodavo į jį su 
pranešimais. Kartą čigonų ka
ralius, norėdamas parodyti ku
nigaikščiui savo lokių mokymo 
“akademijos” tobulumų, at
važiavo pas Radvilą vežime, 
lokiais pakinkytame.

Kunigaikštis tuo nepaprastu 
vizitu buvo taip nustebintas ir 
nudžiugintas, jog čigonų ka
ralių priėmė su visom, kara
liui priderančiom apeigom, 
gausiai vaišino jį sakydamas: 
‘‘Pone mylimiausias, karaliau 
gerbiamasis! esi pas ’ mane 
svečias, kokio nieks pasauly 
neturėjo; savo nepaprastu pri
buvimu ilgam atžymėjai mano 
kasdieninį gyvenimų.”

Keletu dienų laike pas save 
čigonų valdytojų, pats važinė
jo jo vežimu, lokiais pakinky
tu, visiems dvariškiams girda
masis sakė, kad pirmas pasau
lyje įsteigęs čigonų karalystę, 
kurios karalius važinėja taip, 
kaip nieks iki tol nevažinėjo ir 
nevažinės.” (“Trimitas”).

Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma kaip meilė vystosi pas 

vyrus ir moteris ir kaip ta meile reiškiasi pas 
įvairias tautas. Knyga nepaprastai žingeidi 
visiems kaip vyrams, taip ir moterims. Pusk 
216, didelio formato, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. Knygų randasi ga
na mažai norintiems įsigyti šitą knyga vertėtų 
pasiskubinti, nes jų niekur daugiau nebus gali
ma gauti._________________________ _
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir
Angliškoje Kalboje.

šita yra vienintelė knyga pas lietuvius, kuri 
jamokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 
visokias firmas, pas draugus, ęimines, vaikus, 

;ėvus ir t.t. Šitą knygą turėdami by kur lengva 
aišką parašyti anglų kalba. Pusi. 293, apdary 
ta. Kaina $2.00, iki birželo 1 dienai tik $1.75 
Lietuviškas Šapninykas

šitas Lietuviškas Šapninykas yra sutaisytas 
pagal tikrą persiškai egiptišką sapninyką ir net 
su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos 
atspėjimui ateities. Šitas Šapninykas geriausiai 
išguldo visokius sapnus, kokius tik žmones 
sapnuoti gali. šito Sapninyko jau nebu
vo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs, 
dabar mes vėl jį atspausdinome. šitas Sap- 
ninykas lietuviškam pasauliui yra žinomas 
kaipo Olszevvskio Šapninykas. Ir už jį geres
nio nėra ir būti negali. Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.' 
N e a p d a ryto k a i na 75 c entai.
Pažinkite Mus!

Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy
miausiųjų pasaulio gyvulių ir augahj 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- 
timorėje, Md.» M. D. M. Draugyste. Šitų kny 
gų randasi Aušros Knygyne gana mažas skait
lius, norintis jas įsigyti pąsiAkubinkite. Pusi. 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 
tik $1.00._________________ t
Lietuvių Kalbos Sintaksė

Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. Pusi. 
56._ Kaina 35c., iki biržežio 1 dienai tik 30c. x

i 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.
Žemąičių Vyskupystė
, ® šitą garsią knygą parašė 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- 
kitai, Telšiai, Plunge, Kretinga, Raseiniai, Kė
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku
mentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti, šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimės. Pusi. 247, 
apdaryta ir didelio formato. Kaina $8.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00._
Lietuviškai-Latviškas, Lenkiškai-Rusiškas 
Žodynas

Šitą garsij 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, apdalytas, didelio formato. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00. 
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Kun. Tumo-Vaižganto Raštai
Vaišganto raštuose randasi visko kas reika 

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

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

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

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

4. Kaz. Būgos — Medžiaga lietuvių, latvių 
ir 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- 
rytiečių lietuvių tautinę muziką.

Šitos visos knygos yra apdarytos j vieną, 
‘‘Lietuvių Tautos” leidinys. Kaina $7.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVA
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663,
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Tiesų Vadovas ir Patarėjas
Knygoje parodoma įvairios teisės, šitą Kny

gą turėdamas nereiks kiekvieną sykį 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.________________
Ben-Hur

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

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

šitą istorišką knygą parašė Dr. Jonas šliu- 
Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 

nuo Liublino uni- 
Norintiems susi- 

verta įsigyti šitą 
Kaina $4.00, iki

Žmonių Poezijos Antologija
(Įvairių dainų rinkinys). Binkio tekstas, 

šemonio piešiniai. Leipcinge, 1923. Pusi. 196, 
didelio formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.50.

Lietuvos Įstatymai
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

nys. Sutaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
Vyriausio tribunolo pi-mininkas — Krikščiūnas. 
Knyga yra labai didele, turi net 1031 puslapių. 
Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, Lietuvos 
teises, kurioms Lietuvos' žmonės naudojasi, rei
kia būtinai perskaityti Lietuvos Įstatymus. _ Ši 
toje knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
įstatymais Lietuvos žmonės tvarkosi. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00._________
Pajauta

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

Botanika *
Botanika arba Taislius Auguminis. šitą 

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

Knyga pilna žingeidumo iš kelionės po Jeru 
zolimą ir kitas šventas vietas, kaip tai: Naza- 
ret, Beirut, Smirna, Kalną Kalvarijos, Kalno 
Tabaro, Kalną Karmelių, šv. Juozapo Grabą, šv. 
Jokūbo šulini, Trijų karalių žvaigždę, Erodo 
dvarą, Judošiaus pasikorimo vietą, upės Jenko, 
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 parašė garsus socializmo 
žinovas August Bebel, į lietuvių kalbą vertė 
žinomas literatas V. K. Račkauskas. Pusi. 429, 
apdaryta. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00. __________ 1_
Augalų Fiziologija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarm<a, kaip žodžius angliškai 
tarti, taipgi žodžiai paženklinti kursyvomis litą tomis prie kokio gramati
kos skyriaus jis priguli. Knyga labai didelė, f ormatas 6x9. Pusi. 1274, 
apdarai labai drūti, šitas žodynas, tai yra tikimas 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 yrta $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 tai pagelbos mokytojo. No
rintis išmokti anglų kalbą būtinai jsigykite šitą rankvedj. Pusi. 310, ap-rįntįs išmokti anglų kalbą būtinai jsigykite šit 
darytas. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $
Žinynas.

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

Knyga pilna visokių paslapčių. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia 
monų knygų visame pasauly, šitoje knygoje yrą 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, tai geriausia lietuvių kalbos 
gramatika. Sykiu šitoje gramatikoje randasi ir Sintaksė. Knyga naujai 
parašyta. Pusi. 280, gražiais apdarais. Kaina ^2.50, iki birželio 1 dienai 
tik $2.00.
Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Surinko Dr. Basanavičius. Visos apysakos randasi 4 knygose ir visos 
4 knygos apdarytos atskirai, šitose 4 Knygose randasi virš 700 apysakų. 
Šitos apysakos yra svarbios, nes musų tėvų-teveliai jas yra pasakoju ir 
jos taip ėjo iš gentkartės į gentkartę, kol garsus tėvynainis Dr. Jonas 
Basanavičius surinko ir surašė tokia tarme, kaip jos kad buvo pasakotos, 
šitos apysakos liks nemirtinos, nes josę slepiasi lietuvių praeitis, lietuvių 
vargai ir nelaimės, jų kovos, jų narsa. Pusi. 1300, visos apdarytos. Kaina 
$9.00, iki birželio 1 dienai tik $7.00.
Žvėrys ir Žmogus 7~

šitą knygą sutaisė šernas. Knygoje randasi paveikslai vaizduojantis 
įvairius žvėris. Parodoma kaip senai ant žemės kokie gyvūnai atsirado ir 
koks yra giminingumas tarp žmogaus ir gyvulio ir t.t. Pusi. 813, apda
ryta. Kaina $2.50, iki bjrželio 1 dienai tik $2.00.
“Gyvenimas”

Mėnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžia Mokslo Draugai. Redaguoja Dr. A. J. Karalius. “Gyvenimo” bendradar
biai — visi lietuviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 die
nai birželio užsirašys “Gyvenimą” ir prisius $2100, gaus dovanų naują 
knygą parašytą Dr. A. J. Karaliaus — “Venerinės arba Slaptosios Ligos 
—Kaip Nuo Jų Apsisaugoti”.

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

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

P*3- J T _
1569 metų iki 1795 metų arba 
jos iki Rusijos pasidalinimo, 
pažinti su Lietuvos istorija 
knygą. Pusi. 552, apdaryta, 
birželio 1 dienai tik $3.00.
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Lazdynų Pelėdos Raštai
Keturi tomai, apdaryta į dvi knygas. Tilž

ėje, 1922. Pusi. 950. Kaina $5.00, iki birželio 
1 dienai tik $4.50. ~~ . -
Ivanhove

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

Dvi knygos apdarytos į vieną. Tilžėje, 
1922. Pusi. 560. Kaina $3.00, iki birželio 1 die- 
nai tik $2.50. ___________ ._____ Z_____
Šventas Petras Ryme

Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. 
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio 
1 dienai tik $1.00._________________________
Karo T akas

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

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

Parašė 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.____________________
Putino Raštai

Dviejose knygose, apdaryta į vieną. Tilže 
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.____ __ _________________________
Pampėjos Galas

Parašė Eug. Turo. Romanas. Tilžėje. 
1922. Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75, iki 
birželio 1 dienai tik J$1.50.__________________
Bedievių šventraštis s

Knyga sudaryta iš senų “Kardų”. Daug 
gerų pasiskaitymų, daug paveikslu ir juokingu 
dainų. Pusi. 900, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.0(Į>__________________
Lietuvos Kariuomenė

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

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

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

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

Parašė K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. 
Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio\t dienai 
tik 50c. į

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. šiite-J ■ 
tis. Knyga turi 190 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 š 
lio 1 dienai tik $4.00.
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Vokiečių Kūryba
Parašė prof. Heinemanas. Vokiečių literatū

ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai 
į vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir
želio 1 dienai tik $2.75.

B

BSenų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai
Sutaisė šernas. Knyga su, daug paveikslų. 

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

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

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

. PajaSė Dr. T. Želi. Pusi. 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. Pusi. 190, didelio forma 
to. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 
dienai tik $1,25. _______________
Fizikos Dalis lf II, III

Visos trys dalys apdarytos i vieną knygą. 
Paruošė K. šakienis. Vilniuje, 1923. Pusi. 470. 
Su daug paveikslų. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Lietuvių Kalbos Gramatika

Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J. Da
mijonaitis. Kaunas, 1922. Pusi. 126. Kaina 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c.
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Penktadienis, Geg. 2, 1924

CHICAGOS
ŽINIOS

Teismas apkaltino elektros 
unijos darbininką už 

šaudymas!

Jis rengiąsi paguldyti Meyerį

Apkaltintu yra Otis G ravės. 
Boyle išteisintas. Bansas pa
skirtas $40,000.

Pirmadienio vakare, susirin
kime, Electrical Workers Hali, 
Ogden ir Washington gat. Įvy
ko labai keistas susišaudymas, 
kuriame vienas liko nušautas, 
kitas mirė vėliaus; o šeši kiti 
sužeisti, šaudymasi Įvyko ties 
Elektrikos Unijos viršininkų 
kambarių.

Vienas iš užmuštųjų yra Sam- 
uel Bills, biznio agentas Ice 
Cream draiverių lokalo, iš Chi- 
cagos Teamsterių Unijos,- o ki
tas Robert Devere, Elektrikos 
darbininkų Unijos ^Susitarimo 
Komiteto narys. Bills buvo tik 
ką paskelbęs Ice Creamo išva- 
žiotojų streiką. Sužeisti yra 
elektrikos darbininkų unijos na
riai.

Kiek policija spėjo patirti di
džiausiu kaltininku šaudyme 
esąs Otis Graves ir prieš jį jau 
išneštas apkaltinimas. Kitas 
esąs William Brooks, prieš ku
rį apkaltinimas busiąs padary
tas vėliaus. - '* i

Kas link šaudymasi priežas
čių, policija dar nespėjo sužino
ti. Tardymas eina toliaus.

Drapiežnas Dzūkas Juozas Bancevičius.

Šiek tiek daugiau kruta Sce
nos Mylėtojų Ratelis, bet koks 
ten tas jųjų krutėjimas tik jie 
patys težino.

— Ką veikiat? — paklausiau 
vieno rateliečio.

— Krutame pamažėliai ir vis
kas.

Socialistai? A, jie tik retkar
čiais susipurtina, kad galutinai 
kerpėmis neapaugus,. Menkas 
pas juos krutėjimas....

Komunistai? Jie kaipo tokie, 
yra mirę. Tiesa, jie įsivėlę kai
po glindos į svetimus plaukus 
ir lajkosi; iškrapštyt juos gana 
sunku, bet savystoviai vargiai 
jie beatsikutės. Burti smagu ir 
malonu, kad jie kuogreičiausia 
į žmones pavirstų, ir padorių 
žmonių gyvenimu imtų gyven
ti!

Užvis didesnį veikimą dabar 
parodė bendrovė lietuvių svetai
nės statymui: jie veikia išsijuo
sę, kad svetainę butų galima pa
statyt dar šiais metais.

Jų darbas yra labai sunkus 
darbas: daug yra žmonių, kurie 
gražiai kalbą ii’ kitus agituoja, 
bet, kai patiems reikia šimtinę 
dėti, tai.... o kiti nė dešimkės 
nededa. Ką jau bepadarysi: už
tai kaltinti nereikia — ne iš ba
los pinigai yra pasemiami—

Bet draugystėms tuo reikalu 
reikėti^ kur kas labiau susiru- 
pinti: juk tik draugystėms sve
tainė reikalinga.

Pranas Daukentis persiskyrė su 
šiuo pasauliu balandžio 28 d., 8 
vai. vakare savo gyvenimo vietoje. 
Velionės paėjo iš Telšių miesto, 
apie 10 metų išgyveno Amerikoje, 
Lietuvoje paliko moterį ir vaikus. 
Velionio kūnas randasi pašarvuo- 
tas pas graborių Mažeiką, 3319 Au- 
burn Avė. Tel. Yards 1138. Laido
tuvės atsibus subatoje, gegužės 3 
dieną iš graboriaus Mažeikos, 2 
vai. po pietų į tautiškas kapines. 
Giminės ir pažįstami kviečiami at
silankyti į laidotuves ir velioniui 
atiduoti paskutinį patarnavimą. Velio
nio reikalais rūpinasi V. Bagdonas.

V. Bagdonas ir draugai.

VINCENTAS ANDRIJAITIS

Besirengdamas paguldyti Amerikos čampioną Meyerį, mu
sų Drapiežnas Dzūkas jau pradėjo smarkiai treniruotis., Jis 
pagarsėjęs yra.kojų užlaužimu ir ta savo būdą tikisi pasekmin
gai pavartoti ant Meyerio kojų . Jų susiėmtmas Įvyks ketverge, 
gegužio 8 d., Shoenhofen salėje, kampas Milwaukee ir Ashland 
Avė. — K. Požėla šitose ristynėse imsis su nauju Europos čam- 
pionu LeBouche.

* ? * į/ x f ■ k , , ■
*

Pullmano darbininkai niekaip 
negali prieiti prie susitaikymo 
su bosais: kalbasi, kalbasi ir vis 
nieko. Nelengva, brolyčiai yra 
susikalbėti su tokiais bosais, 
kaip Pulilmano kompanija. Jei 
darbininkai taip tvarkiai laiky
sis, kaip dabar, nėra abejonės, 
kad streikas bus laimėtas.

Juo greičiau, tuo geriau!
* *

*

Musų draugai Juršiai ir J.
---------- -—----------------

’ (Seka ant 8-to pusi.)

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
1 vai. po pietų, gegužio 1 dieną, 
būdamas 56 metų amžiaus, ir 
išgyvenęs Amerikoj East Chi- 
cagoj, Ind. 21 metus. Paėjo iš 
Lanlaukio kaimo, Papilės para
pijos, Šiaulių ap. Pasiliko nu
budus moteris Anastazija, kuri 
gyvena dabar Papilės mieste, 
Lietuvoj. $unus Domininkas 
Maskvoj, Rusijoj, duktė Barbo
ra po vyrų Katrienė E. Chica- 
goj, brolis Liudvikas Andrejai- 
tis E. Chicagoj, sesuo Marijona 
po vyrų Bajieriunienė, 
West Pullmane ir dar 
4 broliai ir 3 seseris.

Laidotuvės atsibus 
gegužio 3, 8:30 v. ryto iš namų 
5018 Nortchote Avė. 
Franciškaus Bažnyčią Indiana 
Harbor, o po pamaldų į Šv. Ka
zimiero Kapines.

Meldžiam 
pažystamus 
vėse.

Nuliūdę

gyvena 
Lietuvoj

subatoj,

Šv.

visus gimines ir 
dalyvauti laidotu-

Brolis ir Sesuo.

P. S. Laidotuvėse patarnau
ja graborius Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

n

Phone Yards 0987

Turės atvažiuoti Ghicagon 
teisintis

New Yorko milijonierius, 
VVilliam E. D. Stokos, kuris an
ais metais turėjo garsią divor- 
so bylą* su savo pačia, čia liko 
patrauktas atsakomybėn už 
šmeižimą pačios. Apskundė jį, 
žinoma jojo pati Mrs. Helen 
Elwood Stokes, savo laiku susi
žymėjusi milijonierė komunistų 
agitatorė.

Kaltinimas yra netik už šmei
žimą, ale už suokalbį apšmeiž
ti. Kaltinime buvo paduota de
vyni punktai, bet teisėjas Cook 
pripažino pamatuotais tik pen- 
kius, o kitus keturius atmetė, 
kolei skundėjos advokatas ne- 
prirodys įstatymų, kuriais galė
tų tuos kaltinimus paremti.

Kas iš šitos bylos išeis, nėra 
labai svarbu, bet tai bus iškel
ta aikštėn daug skandalingų da
lykų ir laikraščiams bus daug 
medžiagos rašyti.

Patrick Cleman, 6143 So. Cali- 
fornia avė., sandėlio fornianas; 
Joseph Lefevre, 1048 S. Loomis 
str., elektrišinas. Visi nugaben
ti Šv. Lukošiaus ligoninėn. Visi 
trys vyrai buvo sandėlio name, 
kada alėjus ekspliodavo ir juos 
apliejo ugnimi.

Sportas

Francuzy čampionas 
imsis su Požėla

Svarbus Požėlos susirėmimas 
įvyks Meyerio—Bancevičiaus 
ristynėse ketverge. Lenkai 
stoja už Meyerį.

Lietuvių Rateliuose
I ■ ■■■■■■■■■■

Šiandie įvyksta garsioji 
darbininką iškilmė

Tai bus tokia iškilmė, kuri esti 
.tik sykį į metus.

GALITE PASISTATYTI AU- 
TOMOBILIŲ GRANT PARKE

Parkų komisija buvo nutaru
si, kad nuo pirmos dienos gegu
žio nebus leidžiama pasistatyti 
dykai automobilių. Dabar tas 
nutarimas liko atmainytas. Jį 
atmainyti reikėjo dėlei daugy
bės protestų nuo piliečių, auto
mobilių savininkų. Dykai galė
jo palikti automobilius tik tam 
tikrose vietose, o ne visame 
Grant Parke.

MIRĖ»NUO GAZO

William O’Donnell, 42 metų 
indžinierius ant Baltimore ir 
Ohio gelžkelio, lamavusis tai 
kompanijai per penkiolika me
tų, rasta mirusiu, savo kamba
ryje, kuris buvo pilnas gazo. 
Jis buvo našlys ir gyveno ant 
burdo pas p-nia Walter Brady.

TRYS VYRAI SUŽEISTI ALfi- 
JAUS EKSPLIOZIJOJE.

Ekspliodavus alėjaus tenkai, 
Pennsylvania Gelžkelio sandėli- 
je, trys vyrai liko sužeisti. Su
žeistieji yra: Max Hammer, 
2103 Allport avė., ledininkas;

Kaip matyt, ateinančio* iket- 
vergo ristynės Schoenhofen sa
loje bus begalo žingeidžios.

Atvykęs iš Franci jos naujas 
Europos čampionas /Konstanti
nas Le Bouchė neilgiu gavo 
smarkauti. Požėla jam pasakė 
“Eik-še! galime persiimti kad- 
ir tuojaus!” Ir jų pirmas susi
kibimas įvyks Meyerio—Bance
vičiaus ristynėse ketverge, ge
gužio 8 d., Schoenhofen salėje, 
kampas Milwaukęe ir Ashland 
Avė.

Šį sykį Juozas Bancevičius 
susiranda daugybę šalininkų. 
Sako, jau einą didelės laizybos 
tarp sporto mylėtojų, ir dauge
lis lietuvių stato “betus” už 
Bancevičių, kad jis padės Meye
rį.

Lenkų laikraščiai išėjo su di
deliu parėmimu Meyerio. Jie 
tvirtina, kad Meyeris esąs tik
ras lenkas ir kad Meyeris tą 
pats pripažįstąs. Meyeris dar, 
sako, pasiliksiąs čampionu ir 
lietuvių drapiežną čampioną 
Bancevičių paguldysiąs kaip 
niekį. Esama ir lietuvių, kurie 
“stikina” už Meyerj, tikėdami 
kad jis ne be reikalo buvo še
šis metus visos Amerikos leng
vos vogos čampionu.

“Drapiežnas Dzūkas” pradėk 
jęs smarkiai treniruotis, ypa
tingą domę kreipdamas į kojų 
laužimą, kuriuo jis yra pagar
sėjęs. Matyt, Meyeriui labai 
reiks saugoti savo kojas.

Jau vakar buvo rašyta Nau
jienose, kad šiandien įvyksta 
Pirmo Gegužio apvaikščioji- 
mas. Buvo pasakyta kas bus ir 
kas ką veiks. Dar noriu čia pri
minti, kas yra kviečiamas į tą 
iškilmę atvykti.

Tai broliai ir sesutės klausy
kit!

Čia yra kviečiami visi darbi
ninkai, vyrai, moterys ir mergi
nos, kurie geidžia gero sau, sa
vo klasei ir savo šeimynai; ku
rie gerbia savo vienintelę šven
tę ir kurie nori girdėti geras 
prakalbas ir dainas — žodžiu, 
visi geros valios darbininkai ir 
darbo žmonės. Visi bukite šven
tės iškilmėse, Mildos svetainė
je, 7:30 valandą vakare!

Iš Roselando padangės
Roselandas puošiasi. Kas kru

ta. Gaila Jono.

Roselandas dabar puošiasi 
naujais gamtos rūbais. Ima ža
liuoti medžiai, tarpgatviai ir 
pievelės. Noksiantys Topolių 
pumpurėliai pripildo visą orą 
maloniu kvapu. Ir kada žmogus 
pareini iš surukusios dirbtuvės, 
trauki į save tą kvepantį orą ir 
gėrėsi. Malonu ir gražu Rosc- 
lande!

Kai rožės pražys,
Ir paukščiai pragys,
Dar gražesnis
Ir meilesnis
Roselandas pasidarys.

* *
*

Apart gražumo ir malonumo 
čia nedaug kas naujo ir naudin
go teatsirąnda ar atliekama bū
na.

Draugystės, tįesia, susirenka 
sykį į mėnesį, atlaiko paprastą 
susirinkimą, kartais surengia 
balių, ai- ką kita ir viskas.

FASHION CLOAK SHOP

3401 So. Halsted St 
Chicago.ROZALIJA ŠIMKIENĖ

Po tėvais Paulauskaitė

d 

f i

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
balandžio 30 d., 1924 m. 8 vai. 
ryte ligoninėj, turėdamas 46 
metus amžiaus.

A. An Rozalija paėjo iš Lietu
vos iš Bandorių kaimo, Žagarės 
parapijos, j Ameriką atvažiavo 
15 metų atgal. Nuliūdę pasi
liko, vyras Antanas, duktė Jie- 
va 20 metų ir 3 sūnūs, Antanas 
13 metų, Kazinfieras 11 metų, 
Jonas 7 metų ir 2 broliu: Kazi
mieras Amerikoj, o Domininkas 
Lietuvoj.

Laidotuvės atsibus subatoj 3 
dieną gegužio apie 1 vai. po 
pietų iš namų giminės graborio 
Eudeikio 4605 So. Hermitage 
Avė. j Tautiškas kapines.

Meldžiame 
pažystamus 
tuvėsc.

Nuliūdę

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9
Nedėliomris nuo 10 iki 1 

Te. Boųlevard 7679

Audėklai, siutai, sijonai, 
dreses ir veistes.

Parduodama už pusę 
kainos

Taipgi daroma ant 
orderių.

ni

Vyras ir vaikai.

visus gimines ir 
dalyvauti laido-

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

POVILAS STANK()WICZ

Mirė Balandžio 30 d. ,1924 m. 
vai. po pietų, 59 metų am

žiaus. Paėjo iš Raseinių ap.. 
Pagramančio parapijos. Pali
ko dideliame nuliudime pačią, 4 
sūnūs, 2 brolius ir seserį. Kū
nas pašarvotas 4622 S. Winche- 
ster Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, ge
gužio 3 d., 1924 m., 9 vai. ryte, 
Šv. Kryžiaus Bažnyčioj ir v Šv. 
Kazimiero kapines.

1

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Pati, Sunai ir Sesuo.

Laidotuvėms patarnaus gra- 
borius I. I. Zolp. Boųlevard 5903 

' - t-' •' " \

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

CHICAGO 
Roosevelt 8135 

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkiniu reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

SSR

Gink
Svilainis
Kinduris

šešeikaitė 
Miežielienė 
Spolveris 
Spolveris

P. širviene

467—K.
506—M.
566—A.
596—1. Petrusiak
601—J. Schuksztol
631— K. Eitridaitis
632— K. Karklalis 
693—P. Jakavičia 
702—J. Pinelis 
706—T. A. Mironič 
713—0.

20259—A.
20308—S. 
20309—A.
20359—J. Norvilis
20428—J. Vailianis
20437—K. Mockus 
20444/791—V. Januševičicnė 
20458—J. Vailionis 
20519/797—J. Viksva 
20540—M. Aliulis 
20543/798—S. Jankauskas

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
20569 — Kun. Gudzinskis
20571/799 — A. Skipitis
20573/799 — A. Orvidas 
20574 — V. Petkevičaitė 
20608 — O. Sedelskaitė 
20611 — J. Kiskonis 
20666/804 — K. Jankauskienė 
53279 — A. Dacaitė 
53295 — Z. Palidauskienė 
54303/44 — K. Mockaitienc
54304 — J. Songailienė
54305 — G. Tarošienė 
54312/41 — M. Jučaitė 
54321/790 — B. Dacaitė 
54327/791 — B. Druktenienė 
54340 — D. Rupšis 
54346/798 — O. Margaitienė 
54348 —*A. Mickevičienė

. 95621 — Z. Tučkienė 
95642
95648/798 — P. Stankenaą 
95649/798 — D. Gaudiešienė 
95652/799 — O. Mikalauskienė20580/800—-A. Požėla 
95653/799—M. Sakaitė.
Perlaidos;

671—M. Miliušas
680—M. Umbrazuiias
717— S. Kazokaitis
718— U. Tumienė
720—M. Liepa

54390/729—A. Daknis
20315—J. Meliauskas 
20406—O. Sirmontienė 
20431/789—K. Butkus 
20433/790—J. Blažys 
20488—M. JuJodsnukis 
20578/800—J. Plonaitė 
20579/800—T. Dravinskienė 
20592/800—T. žilevičia 
20604/800—K. Džiržauskaš 
20606—M. Rinkevičienė 
20607/800—J. žiogienė 
20623/801—S. J. Vaišutis 
20626/801—J. Karbauskas 
20629/801—B. Kanaverskienė 
20631/801—A. Pavilionis 
20632/801—A. Dveinis 
20636/802—J. Galkas 
20637/802—J. Brajauskas 
20641/802—M. Pranckevičiutė 
20645/802—J. Masys 
20653/803—F. Navickas 
20655/803—A. Ružella 
20662/803—P. Banevičius 
20668/804—A. Spetilienė 
20674—M. Sabaliauskiutė 
20675/805—P. Banys 
20676/805—A. Ramanauskas 
20680/805—F. 
20682/805—J. Petkunas 
20683/805—S. 
20694/806—P.

t.

Andruškevičius

Marmokevičius 
Glodienė 

20701/807—0. Tarvidaitė 
20708/807—Y. Stulgickas 
20717/808—M. Mockevičia 
20719/808—E. Dagienė 
20720/808—M. Mockevičia 
20734/809—B. Malokauskienė 
20740/810—K. Bertašius 
20742/810—A. Gurskienė 
20743/810—D. Grižas 
20745/810—O. Stockuvienė 
20748/810—A. Radvilienė 
20795/811—V. Antanaitis 
20819—U. Kadelskienė 
54309-r-M. Loucaitiene 
54360/802—O. Gulbinienė 
54366/805—D. Vesockienė 
54367/805—M. Oslapaitė 
54368/805—M. 
54375/809—M. 
54376/809—V. 
54379/809—M. 
54380/809—E. 
54381/809—K. 
54382/809—K.

Rolevičia 
Vasiliauskas 
Jankauskaitė 
Ausevičia

Rumpienų 
Šapas 
Liukevicz 
Gaidumavičaitė

Oslapaitė 
Adomavičius 
Laucaitė 
Paliulienė 
Svirplienė 
Frankel 
Lancbergas

54386/810—A. Dirvinskienė 
54387/810—V. Grigaitis 
95634/788—O. Nickuvienė 
95654/802—0. 
95655/802—A. 
95657/805—K. 
95658/805—A.
95662/809—F. Laucis 
95666/809—P. Varnelienė 
95667/809—A. Budginienė 
J/tel. iš 15/XII— 

G. Amraziunas
455— M. Umbrazunas
456— R. Rūmelis 
458—T» Kindurienė

20598/800—A. Valiunaite 
20603/800—K. Morkevičienė 
20609/800—A. Mackela 
20618/800—A. Bučaitė 
20625/801—M. Lingaitė 
20627/801—A. Sabanskis 
20658/803—J. Stepuliohis 
20660/803—J. šiaučiulis 
20667/804—R. Bradaiiskienė 
20672/805—B. Valiulis 
20690/806—0. Maciukevičienė 
20693/806—M. Forman 
20697/806—F. Jasinskis 
20700/807—M. Vasiliauskienė 
20711/807—V. Rasinskienė 
20713/808—U. Užubalienė 
20721/808—K. Matas 
20809—P. Požėla 
51669—A. Cepulinski 
53298/799—K. Vaičaitis 

’ 54339/797—0. žibiukė
54350/800—P. Juzeliūnas 
54355/801—V. 
54363/805—A. 
54369/806—0. 
54377/809—J.
95651/798—K. Stankus 
Tel. 12/111 — O. Mikienė 
Tel. 17/III — P. Pilibaitis 
Tel. 18/111 — A. Paukštis 
Tel. 26/111 — K. Drigotas 
712 — A. Ivanauskas 
163/721 — J. Mankevičienė 
168/725 — P. Stakunas 
169/728^- K. Bertašius 
170/732 — P. Janševski 
19086 — L. Pušinskienė 
20357 — W. žilinskis (Ona

Monkienė) 
795/20495 — J. Vencaičiukė 
20523 — B. Svidra 
20539 — E. Razutienė 
798/20567 — F. Radavičius 
800/20578 — V. Rukštelienė 
800/20577 — M. Vainotienė 
800/20588 — M. Kkinskis 
801/20619 — S. Alšausfca - 
801/20621 — S. Glodenaitė 
801/20630 — M. Latošinskienė 
802/20640 — V. Mačiuaitė 
802/20644 — J. Jokubka 
802/20650 — S. Končius 
808/20657 — M. Guskienė 
804/20665 — I. Olšauskas 
804/20670 s— O. Jankauskaitė 
805/20679 — J. Doviat 
805/20681 — M. Petrinaitė 
805/20685 — K. Chmeliauskas 
807/20702 — A. Slepetis 
807/20705 — R. Bakuticnė 
808/20714 — M. Stadenikas 
808/20718 — M. Josiuviene 
809/20730 — U. Tverkytė 
809/20732 — J. žalnieravičienė 
810/20752 — A. Jotkaitė 
810/20753 — B. Blauzdienė 
811/20770 — O. Kaupienė 
811/20771 — S. Piskinas 
811/20772 — J. Benešiunas 
811/20781 — J. Kiaunė 
20871 — J. Grudzinskas 
801/ 54356 — A. Vasiliauskas 
802/54361 — J. Tamošaitienė 
810/54392 — J. Karpis 
788/ 95631 — B. Bagdonas 
809/95660 — O. Kumpienė 
20312 — E. Mieinienė

Kvitai su paėmėju parašais randas!
“Naujienų” ofise. '
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Penktadienis, Geg. 2, 1924

Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.)

Kundratavičius, jau bus pusme
tis, kaip įsigijo biznį (bučemę 
ir grosernę). Dirba jie ten nuo 
nakties, iki nakties, kad paten
kinus gaspadines. Nėra kada, 
sako, nė apie savo kilčiausius ir 
labiausia brangintinus idėjalus 
svajoti.

Gaila man Jono! Jis būdavo 
geras vaikas. Neleis jis būdavo 
laiko dykai: tai laikraštį skai
to, tai Icn.vjĮ-ą ---- tai RTažiarašy-
bos mokinasi; tai aritmetiką 

studijuoja — visuomet užimtas 
ir užimtas, ir tai naudingais už
siėmimais. O dabar: kirsk por- 
čapą ir barkis su misiukėmis, 
kurių nė pats besąs tankiausia 
negalėtų patenkinti.

Porčapo kirtimas yra, žinoma j 
naudingas darbas; ale tas nuo
latinis misiukių nepasitenkini
mas ir niausgėjimas, tai jau ne- 
reikallingas ir baisiai įkyrus!

Gaila, sakau man draugų Jur- 
šių, o ypatingai Jono!

— Še rm usnis. j

pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia . 
ar. kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyt 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašrl 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėua 
mas kas savaitė po dolerį-kitą, ne 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Haleted St.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9563.

Draugystė šv. Petronėlės rengia la
bai puikius šokius nedėlios vakare, ge
gužės 4 d.. Šv. Jurgio parapijos svet. 
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35c. Kvie 
čia visus atsilankyti

— Rengimo Komitetas.

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo O. S. S. atsibus penktadienj ge
gužio 2 d., 7:30 v. •fr. Meldažio sve
tainėj. Visi dalyviai būtinai turi At
silankyti. — Valdyba.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, geg. 2 d., 8 
vai. vak., Rayir.-ond Chapel svetainėje 
(816 W. 31 St.).

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes yra daug reikalų svarstyti.

— Valdyba.

SLA. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadieny, gegužės 2 dieną, 7:3(1 v. 
vakare, M. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd PI.

Visi nariai kviečiami atsilankyti; 
taipgi ir norintieji prisirašyti prie di
džiausios lietuvių apsaugos organiza
cijos. — Valdyba.

L. S- J. Lygos sporto skyrius ren
gia “Tennis” žaidimą Jackson Parke, 
sekmadienį, gegužio 4 d., 3 vai. po 
piet. Kas tik mylit šį sportą atsi- 
lankykit. Nemokančius žaisti pamo
kysime. Sporto Komitetas.

Roseland. — Gegužės 5 d. K. Stru- 
milo svet. 158 E. 107 str., kampas 
Indiana Avė., įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės šėrininkų ir 
šėrininkių mėnesinis susirinkimas. Vi
si šėrininkai ir šėrininkės esate kvie
čiami atsilankyti į tą susirinkimą 
kaip 7:30 vai. vakare. Jame bus 
svarstomi prisirengimai prie vajaus, 
be to dar daugiaus yra svarbių reika
lų apsvarstyti.

— Bendrovės Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko
kį reikalą su draugija, malonėkite 
kreipties pas raštininką X. Saikų., 
1521 Irving Avė.

Liet. Moterį) Draugija “Apšvieta” 
rengia draugišką vakarėlį subatoj, ge
gužio 3, Mark White Square svet., 
prie Halsted ir 29 St. Malonėsit vi
sos narės atsilankyti ir svečių atsi
vesti. Kviečia Komitetas.

S. L. A. 194 kuopos susirinkinvas 
atsibus nedėlioj, gegužio 4 d., 2 vai. 
p. p. ponios . Stamuliunienės svet., 
1447 So. 49th Avė.

— K. Genys, Fin. Šekr.

Jaunuolių Orkestro nariai, kurie ne
žinote kaip nuvažiuoti į So. Chicago, 
nedėlioj, gegužio 4 d., į Dr-stės šv. 
Izidoriaus Artojo vakarą, atvykite pas 
J. Grušąj 3147 So. Halsted St. 5 v. v. 
— važiuosim sykiu. — Eugenija.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 
rengia šeimynišką vakarėlį subatoje, 
gegužio 3 d., 1924 m., Letukienės 
svet., 4623 So. Wood St., 7:30 vai. i. 
Nariai ir narės kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

PRANEŠIMAI.
KAIP TOLI NUO ŽEMĖS 

YRA SAULĖ?
Sekmadienį, geg. 4 d., 10:30 vai. 

ryto, Raymond Chapel svet. (816 W. 
31 St.) Mokslo Draugams K, Augus* 
tinavičius papasakos daug įdomių d»* 
lyky iš astronomijos srities, būtent, 
kaip toli nuo žemės randasi saulė ir 
žvaigždės; ar ant Markso gj"vena 
žmonės; ką mokslas sako apie žemės 
pabaigą, etc.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, 4 d. gegužio, 1 v. po 
pietų, Mildos svetainėje, 3142 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptartit

---- Nut. Ltažt. 9. Kunevičia.

North Sides. Vaiką Draugijėlė Bi
jūnėlis rengia vakarėli su programų 
gegužės 4 d., 7:30 v. vakare, Liuosy- 
bės svet., 1822 VVabaųsia Avę. Nau
dai North Sidės Viešo Knygyno. Pro
gramą išpildys Bijūnėlio nariai po 
vadovyste p. P. Sarpaliaus. širdin
gai visus kviečiame atsilankyti.

Taipgi Bijūnėlio pamokos atsibus 
subatoje. gegužės 3 d., 7 v. vakare, 
būtinai visi nariai turite atsilankyti 
paskirtu laiku.

Rengimo Komitetas.

Brighton Park Liet. Atl.ir Paš. 
Kliubo extra susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioj, gegužio 2 d., 7:80 vai. vak., 
Kliubo svet. Visi nariai malonėkite 
būtinai atsilankyti, turime svarbi} 
reikalą svarstyti. — F. A.

Bridgeportas. — Draugystės Sal
džiausios širdies Viešpaties Jėzaus 
susirinkimas Įvyks sekmadieny, gegu
žio 4 dieną, Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St., 1 v. po pietų. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku, nes yra svarbių reikalų ap
svarstymui. Taigi kviečiu nauju na
rių atsilankyti įstoti i minėtą drau
giją. — Rašt. A. Mosteika.

Cicero. — Draugystė Lietuvos Ka
reivių rengia pavasarinį kepurinį ba
lių. Kas mylite smagiai laiką pra
leisti bukite nedėlios vakare visiems 
žinomoj Liet. Liuosybės svet. Be to 
pasipuoškite gražiom kepurėm—gra
žiausia gaus dovaną.

— Draugijos Sckr. K. D.

So. Chicago. •— Jubiliejus! 25 me
tų Jubiliejus! Dr-stė šv. Izidoriaus 
Artojo 25 matų jos gyvavimo rengia 
puikų koncertą, atsibus nedėlioj, G*’- 
gužio-May 4» d.. 1924 m., K. Danuno 
svet., 8756 Houston Avė., So. Chica
go, III. Durys atsidarys 6 v. vak. 
Programas prasidės 7 v. vak. Įžanga 
35c. ypatai. Programą išpildys pa
garsėjus Chicagos Jaunuolių Orkest
rą, vadovaujama p. D. Grušo. Kalbės 
gerbiamas advokatas K. Jurgelionis. 
Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
kaip vietiniai, taip ir aplinkiniai viki 
esate širdingai kviečiami atsilankyti 
ant šio puikaus koncerto, tai vienas 
iš puikiausių koncertų, kokio musų 
kolionijoje nėra buvę. Po koncerto bus 
smagus šokiai.

Kviečia visus, D. Š. J. A. Komitetas.

Ar jus žinote, kad
Paukščių kliubas tapo suorgani

zuotas Jungtinėse Valstijose Vete- 
rans Ligonbuty, 90 Muskogce, Okla. 
Nes ligoniams buvo sunešta daug 
kanarkii jų draugų ir iš Raudono
jo Kryžiaus iš Dalias, Kansas City 
ir Tulsa. Dvidešinitis penki tų ka- 
narkų jau dabar yra labai geri 
giedoriai ir suteikia daug linksmu
mo ligoniams. Ar jus žinote, kad 
jei jus esate nuolatinis rūkytojas 
tuomet jus visuomet turite rūkyti 
Helniar Turkiškus cigaretus iš prie
žasties, kad jie yra gryni 100% 
Turkiško tabako, kuris randasi 
Helniar cigaretuose.

PASARGA.
rfESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, tun 
)ut atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
ti vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
tų draugai prašomi pranešti Naujie- 
iu ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai genaus 
■alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda* 
uah apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jleškoji- 
nai, apsivedimai, asmenų jieskoji
nai ir tt. turi būt iš kalno apmoka 
mi •

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
oejotini, Naujienų administracija pa
lieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

cirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos di»> 
sos Naujienas, turi prlduot savo pa- 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va- 
karo.

ASMENŲ JIESK0JIMA1
JUŠKAU Jono Pukšnio, Survi

lų kaimo, Kauno rėd. Turiu la
bai svarbų reikalą iš Lietuvos. 
Kas jį žinote arba pats malonės 
atsišaukti. K. Valickis, 842 W. 
33 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Valerijo
no UŽubalio ir draugo Petro Samu- 
lionio. Pirmiaus gyveno McKee’s 
Rocks, Pa. Jie patys ar kas žinote 
meldžiu pranešti.

JONAS UŽUBALIS, ' ' 
3824 West End Avė.1

JIEŠKAU pusbrolio Antano Jaza- 
ponio, paeina Anykščių parapijos, 
Gojaus kaimo. Jis pats arba kas 
jį pažįsta, malonėkit duoti žinią.

Atsišaukite
ANT. RUKŠA, 

10526 Indiana Avė., 
Chicago, III*

1628 W. 47 St.

REIKIA DARBININKU
________ VYRŲ_____

KAS norit gerą darbą, atei
kit greitai pas Chicago Motor 
Sales pardavinėti Paige ir Je- 
wett. Mokama algą ir komišiną 

J. J. Bagdonas, pres.
4614 S- Westem Avė.
Tel. Lafayette 8282

ĮIEŠKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKŲ
PAJIEŠKAU pusininko į gro- 

sernės biznį, gera vieta ir geras 
biznis. Jeigu kas noritų gali Vi
są pirkti arba mainyti ant auto
mobilio. 1439 So. 49 Ct. Cicero.

ĮVAIRUS SKELBIMAI''
* PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tomistai yra reikalas savo na- 
.r.-ą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
prana prieinanvą kainą — pirma negu 
eilios, i kitam viiš pažymėtą at-
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:

BRIDGEPORT PAINTING 
H AR DW ARE CO., 

3149 So. Halsted St., 
Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
.‘L* stogų prakiurimas užstaisomas 

ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokiį patarnavimas Chicagoj ir apie- 
jlnkbj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dif-i usia ir geriausia stogų dengimi) 
jjjjga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
drrbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Ieško kambarių
JIEŠKAU kambario dėl jau

no žmogaus tarpe 31 ir 35 St. 
Halsted ir Wallace.

Naujienos, Box 485
1739 So. Halsted SI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai vyrui, mer

ginai ar ženotai porai. Patogi 
vieta dėl gyvenimo.

3344 So. Auburn Avė.
2 lubos

PARENDAVOJIMUI puikus švie
sus kambarys. Priimsiu vaikiną, mo
terį ar merginą; su valgiu ar be 
valgio. Vaikų nėra, turėsit pilną 
laisvę.

Klausk groserio
3530 S. Pa r nei 1 A ve.

KAMBARYS ant rendos dėl 
vieno ar dviejų vaikinų; švie
sus, elektra ir visi parankumai.

• 1 -f ; r 
Atsišaukite

1942 Canalpoit Avė.

REIKIA oarbininkų
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Prie pasažierinių eleveitorių, $100 į 

mėnesį. Janitorių, $25 į savaitę. Au
tomobilių mechanikų, $35 Į sav. Dar
bininkų, 50c. Į vai. Mašinistų, 80c. į 
vai. Punch press darbininkų. 55c. į 
vai. Prie drill press, 50c. į vai. Vy
ru į dirbtuvę, $27.50 j savaitę.

MOTERŲ
Lovų taisytojų, $50 į mėnesj, kam

barys, valgis ir landrė. Prie kaun- 
terio merginų, $20 į savaitę. Indų 
plovėjų, $18 į savaitę. Į pentrę mer
ginų, $80 Į mėnesį. Prie plovimo 
grindų, $4 į dieną. Janitortų. trum
pos valandos, $15 Į savaitę. Veiter- 
kiį, $20 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St.

REIKALINGAS vyras dirpti ant 
farmų. taipgi ir moteris prie namų 
darbo, nėra skirtumo, ženoti ar pa
vieniai, darbas ant visados ir geras 
užmokestis, atsišaukit tuojau .

F. J. SZEMET, 
Cambellsport, Wis .

R. 4, B. 56

REIKIA DARBININKU__  __£

________ MOTERŲ________
REIKAILINGA mergina ar 

moteris prie namų darbo, val
gis ir kambarys, gera alga. At
sišaukite tuoj aus.

Tel. Yards 6466.

REIKIA —
Patyrusių veiterkų, atsišauki

te tuojau.
PEOPLES RESTAURANT

VYRŲ 
REIKALINGAS bučeris, kuris su

pranta gerai savo darbą ir kuris kal
ba lietuviškai ir angliškai. Darbas 
ant visados, mokestis gera.

Atsišaukite
4622 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 9126

B EIK ALINGA S barbens ant 
seredos ir pėtnyčios vakarų, o 
sinbatoj nuo 12 dienos.

Atsišaukit
1803 W. 45th St.

REIKALINGAS gerai mo- 
kantis darbą. bučeris. Geros 
darbo sąlygos.

Kreipkitės
365$ S. Union Avė.

BEIKI A įklebonfjos prižiūrėtojo, 
35 mylios nuo Chicagos. Geras na
mas ir nedaug darbo. Atsišaukite j 
Šv. Brigitos Bectory, 2928 Archer 
Avė., panedėly, gegužės 5, nuo 10 
iki 12 dieną.

Re v. J. A. Lynn.

BEI KALINGAS bekeris, pirma- 
rankis, prie baltos i rjuodos duo
nos kepimo.

Atsišaukite tuojau.
4530 So. Honore St.

Tel. Lafayette 0583

BEIKI A pardavėjo į Real Estate 
ofisą, turi tiurčti savo automobilių 
ir patyręs į tą biznį. Išlygas duo
du geriausias. Kostumerių ir na
mų turiu užtektinai. Teisingam 
žmogui pas mane yra progos už
dirbti pinigų. Nepatyrusio šiam 
bizny meldžiu neatsišaukti.

J. Namon
2118 W.. Marųuette Rd.

Kreipkitės tarp 9 ir 11 vai. iš 
ryto. » i'■' ' ■

REIKALINGAS’ bučeris pėt- 
nyčiomis ir subatomis. Atsišau
kite tuojau. Gera mokestis.

Chicago Meat.Market 
1845 W. 47 St.

Te)l. Lafayette 5069

REIKALINGAS patyręs vi
rėjas, kad mokėtų pagaminti 
lietuviškus valgius.

Kreipkitės f b,
4630 S. Ash'alnd Avė.

AUTOMOBILIAI—
PARDAVIMUI ąųtomę.bilius, 1922 

metų, kainavo $20Q0. parduosiu už 
$350. Norinti RiyMi matykite.. Šitas 
karas yra nupentuąĮaš. iivnaujai per
taisytas. Parclavirpo priežastis — iš
važiuoju j kitą mięstą,

2423 WfĮ 46 St.
--------

PARDAVIMUI “2 automobiliai, 
Hudson, 1923 ,nk)Helid ir Mormon, 
1922 modelio. Visi geri. Pirmas pa
siūlymas nupirks. Šiandien paskuti
nė diena pardavimui.

Kreipkitės , t , ,
3300 So. Union Avė.

po 5 vai. vakare

PARSIDUODA du karu — 
Dodgę touring car ir Cole 
Coupe gerame padėjime. Par
siduoda pigiai.

Tel. Yards 6466

TUR BŪT šią savaitį parduota, 
labai pigiai, vidurinio kambario setas, 
karpetas, bufetas. Ice box’is, virtu
vės pečius ir supamoji kėdė. Parsi
duoda greit ir pigiai. Kas pirmas 
tas laimes.

219 E. 115 St.
Tel. Pullman 4306

RAKANDAI vartoti, parduosiu 
pigiai visus ar po vieną. Deska, 
gramafonas ir kiti.

4 RUIMAI randon, $15. Eelekt- 
ros šviesa.

' 2080 S. Halsted St.
3 lubos; kreipkitės nuo 5 iki 8 

vai. vakare.

PARDAVIMUI 4 kambarių veik 
nauji rakandai. Atiduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą, nes išvažiuoju 
Lietuvon.

V. Nauduzas
2729 W. 39 PI. *•

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, kendžių 

ir minkštų gėrimų krautuvė. Biz
nis gerai išdirbtas. Listas galima 
gauti ilgam laikui. Savininkas va
žiuoja Lietuvon.

, 2800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI Pool Room,
4 stalai' ir kiti visi reikalingi 
įtaisymai. Parduosiu į trumpą 
laiką.

1340 So. Jefferson St.
Tel. Roosevelt 8164

PARDAVIMUI Ice Cream par- 
'lor, fixtures pirmos klesos, ci
garų, saldainių ir groserio. Par
davimo priežastis — apleidžiu 
miestą. Randasi Brighton Park 

3990 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6121

U—------- -- -- --  . —-----------------
GERA proga dėl biznierių; aš 

turiu kelius kampus, gerus dėl ga
zolino 'steišinų ir turiu kelis kam
pus ir kelis vidurinius lotus ant 
geriausių biznio gatvių pietų ir 
pietvakarinėj Chicagos daly. Par
duosiu ar parandavosiu ant dau
gel mętų, arba mainysiu ant namų.

Savininkas W. Waishwell
1302 — llth avė., Melrose Pk. III.

* PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 6—5 kambariai, 
maudynės, elektra, kaina 12,000 
dol. Kreipkitės prie savininko.

3421 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA geras restau- 

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

1358 W. 22nd St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, taipgi ir namas, gera 
vieta, biznis išdirbtas.

i
Atsišaukite

2820 Archer Avė.

PAR'OAVIMUI biičctrne, geri 
įrenginiai, Fe-dni baksa.s ir

kiti visi labai geri įtaisymai, 6 
kambarių fialas, su lysu, ren
dos $45.

1021 W. 51 St.

BUČERNĖ ir grosernė geroj vie
toj, biznis geras ir visas cash, par
duosiu arba mainysiu ant nam'o ar
ba ant gero automobilio.

Atsišaukite
5744 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 0989

PARDAVIMUI grose/ /, saldainių 
ir mokyklos daiktų kra ,tuvė. Gera 
vieta. Parduosiu pigi? . Naudokitės 
greitai šia proga. F iežastis patir- 
sit ant vietos. >

Kreipkitės _/z
3518 So. Wallace St.

PARSIDUODA grosernė, rūkytos 
mėsos, tabako ir kiti) smulkmenų 
krautuvė. Vieta gera; netoli fabri
kų.

Kreipkitės
2300 W. 48th Place

Te!. Lafayette 8360

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Gera vieta, geras biz
nis. Parsiduoda pigiai.

8453 Mackinaw Avė., 
So. Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyventoje nausėdijoje — biznis iš
dirbtas nuo daugelio metų. Priežas
tis pardavirr.'O gana svarbi — išva
žiuoju j Lietuvą. Norinti galės pirk
ti ir rakandus gyvenimui.

Kreipkitės
3500 So. Emerald Avė.

Phone Yards 5007

EXTRA BARGENAS
Parduosiu pigiai bučernę ir gro

sernę; up-to-date Įtaisyta, yra tro- 
kas. Pigi renda, 4 kambariai gyveni
mui. Tirštrii svetimtaučiu apgyven
ta vieta. PrifcžastĮ patirsit ant vie
tos.

Atsišaukit į
Naujienas, Box 486

DIDELIS bargenas. Kaštavo $1500 
atiduosiu už $1000. Parsiduoda ci
garų, cigaretų, ice . cream ir kito
kiu mažmožių krautuve. Biznis ge
rai išdirbtas per kelis metus. Priežastis pardavimo — važiuoju j Lie
tuvą.

3528 S. Halsted St..

PARSIDUODA cigarų ir kendžių 
krautuvė ir 6 kambariai pagyve
nimui. Eelektra vanos ir visi pa
rankumai; renda tik $50.00. Parduo
siu už pirmą pasiūlymą.

5923 S. Racine Avė.

GROSERNĖ ir bučernė turi būti 
parduota į trumpą laiką Brighton 
Porko apielinkėj. Gerai daromas 
biznis per 15 metų. Renda nebran
gi, 4 kambariai pagyvenimui, ga- 
radžius 2 mašinoms, didelis kie
mas vištoms. Pardavimo priežas
tis — liga. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą.

2722 W. 47th St.

TURIU PARDUOTI TUOJAU 
GROJIKLĮ PIANĄ

Pirmos klesos padėjime, $700 ver
tės grojiklis pianas, su benčiumi, 
volelių kabinetas, ir 90 muzikos 
volelių. Paimsiu dalimis išmokėji
mą greitam pardavimui. Kaina $145 

3324 N. Marshifeld Avė.

NLMAI-ŽEME
PARSIDUODA PIGIAI pui

kus namas, 2 gyv. po 6 kamba
rius, vandeniu šildomas; visi 
naujausi patogumai. Platus lo
tas, medžiais ir krūmais apso
dintas. Priežastis pardavimo — 
staigus apleidimas miesto. Sa
vininkas ant 1-mo aukšto.

3133 Emerald Avė.

NAMAI-2EME
SKAITYK IR KITAM 

PASAKYK

Pardavimui naujas mūrinis na
mas, 2 po 5 kambarius, Brigton 
parke. Kaina $11,200.

MŪRINIS namas ant 42 pi. ir 
Archer, 1—5 ir 2 po 4 kambarius, 
apie 5 metų senumo. Kaina $12,500

MŪRINIS namas, apie 10 metų 
senumo, 2 po 4 kambarius. Kaina 
$8,500. Įnešti reiki a $2,000.

MEDINIS namas, karštu vande
niu šildomas, 5 ir 6 kambarių, 
Brighton Parke. Kaina $7,500; įneš
ti $2,000. Likusius lengvais išmo
kėjimais.

MŪRINIS namas, apie 8 metų 
senumo, 5 ir 6 kambarių. Kaina 
$8.700; Įnešti $2,000.

MUITINIS k :i n 11 > i n i s iitminK. Tlrtali- 
ton uai'ke. lž po <> ns. Kai
na S11.OOO.

MŪRINIS naujas namas 2 po 0 
kambarius ant Albany ir 56 St. 
Kaina $15,000.

MŪRINIS namas, apie 10 metų 
senumo, 5—6 ir 4 kambarių, cot
tage, pusė bloko nuo Douglas par
ko. Kaina $12,000.

NAUJAS bungalow 5 kambarių 
ant Spaulding ir 56 St. Kaina tik 
$8,800.

NAUJAS bugalo\v 7 kambarių 
ant Mozart ir 63 St.- Kaina $12,000.

NAUJAS namas arti vienuolyno, 
2 po 6 kambarius, visas įtaisymas 
naujausios mados. Kaina $17,800.

MŪRINIS namas, 3 po 5, 2 po 6 
ir 1—4 kambarių, apie 10 metų se
numo. Kaina $21,000. Randasi ant 
23 St. ir Leavilt St.

MŪRINIS namas, 1—5 ir 2 po G 
kambarius; maino ant farmos ,ar 
biznio.

PARDAVIMUI naujas namas su 
trimis Storais ir dviem garadžiais. 
Kaina $30.000. Randasi ant 63 .St., 
netoli Kedzie.

KAMPINIS apartmentinis namas, 
8 po 4 kambarius. Randasi ant 80 
St. netoli nuo Racine. Kaina $44,000

Taipgi turiu daugelį mažesniu ir 
didesniu namu. (Adara ir nedėlio- 
mis. Atsišaukit į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI namas South Side, 
864 W. 86 St., 7 kambarių, akmeni
niu pamatu ,aržuolo trimingai, karštu 
vandeniu šildomas. 50 pėdų lotas, ga- 
radžius, P/2 bloko nuo R. L stoties ir 
karu.

MOTSCHMAN, v 
Stewart 8630-9220

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

734 W. 51 St.
Tel. Boulevard 0063

WEST PULLMANE
Perkam'e ir parduodame namus, 

budavojame riaujus 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 Pųllman 4674

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

J. WIIACHKA,
6559 So. Maplewood Avė.

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

NUŽEMINTA kaina 12 kamb. 
mūrinis namas, pečiumi šildo
mas ,geroj e vietoje, galima per
dirbti į 4 flatų namą. Kaina 
$9500, pinigais, $2500. Atsišau
kite, 7737 So. Halsted St.

Svarbu Kožuani Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu- 
davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuci
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiuriil
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. ?-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

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

PARSIDUODA namas, bizniavus 
dabar yra saliunas, randasi netoli 
Stock Yardų ir kitų dirbtuvių, an- 
iink apgyventa visokių tautų. Ga i- 
ma labai gražų gyvenimą ir pinigų 
padaryti, parsiduoda pigiai, užtai, 
kad savininkas, o ne agentas.

C. G., 901 W. 37 St.

PARDAVIMUI dviejų augštų na
mas. Storas ir 9 kambarių flatas. 
Mūrinis, garadžius užpakaly dėl 7 
automobilių. Randasi ant 1940 S ). 
Halsted St.

Kreipkitės prie savininko. 
Tel. Kedzie 7043
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PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas ir garadžius, $2060 
pinigais.

Kreipkitės
1454 So. Peoria St.

NAMA1-ŽEME
MAROUETTE MANOR 

Moderniški namai pardavimui 
6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Alba n y 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, francuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės j 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. .1. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Iš MAŽO MIESTO Į 
CHICAGA

Reikalaujam namų arba lotų. 

Aplink Chicagą, gal būt ir toliau' 
mainyt į Chicagos propertes, tu
rim mažų ir didelių namų Chi- 
cagoje, ant mainymo į mažus 
miestus.

Kreipkitės laišku arba ypatiš- 
kai pas

C. P. SUROMSKI & CO., 
Real Estate

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 9641

BRIGHTON PARK BARGBNAI
2 mediniai namai ant 1 loto, 2-5 ir 

1-4 ruimai, elektrikos, maudynes, ren- 
dos $75 į mėnesį. Kaina $7,500. 
Įmokėt $2.000, arba išsimaino ant bu- 
černės, grosemės. Randasi ant 
Rockwell St. netoli Archer Avė.

6 RUIMŲ BUNGAL0W
Netoli lietuviško vienuolyno, lotas 

prie šalies, parsiduoda pigiai arba iš
simaino ant didelio namo.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKI & CO., 

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI 5 kambarių 
medinė cottage, su augštu skie
pu, galima padaryti dar kitų 
Batą, elektra, naujas plumin- 
gas, vana ir toiletas, didelė bar
nu iš užpakalio, kaina $5000, 
lengvais išmokėjimais, prie 
Bishop Št., netoli Garfield blv.

John A. Funk,
1022 W. 51 St., Yards 0134

PARDAVIMUI, 7034 S. Tal- 
man avė., 4 kambarių mūrinė 
cottage, lotas 33X125, kaina 
$8500. Del informacijų pasi- 
matykite su George Bly 

1610 W. 63 Street

PARSIDUODA namas medinis 2 
pagyvenimų po 4 ruimus, elektra, 
maudynės, beismantas ir antaukštis. 
Randasi Brighton Parke ir biznio 
vieta ir karu linija .taipgi priim-siu 
lotus, ar mažą namą mainais. Maty
kite savininką vakarais po 6 v. suba- 
toi po pietų, nedėlioj visą dieną. J. G. 
3202 So. Lime St.

PARDAVIMUI namas naujos ma
dos. Labai gražiai atrodo. Namas 
medinis, dar nepabaigtas statyti, 2 
flatų po 5 kambarius, randasi, 4404 
So. Maplewood Avė. Meldžiu atsi
šaukti prie savininko.

4322 So. Maplewood Avė.

PARDUOSIU 4 pagyvenimų ir Sto
ras medinį namą, gerame stovyje ar
ba mainysiu ant mažesnio namo ar 
ant bučemės ar ant grosemės arba 
loto. 

I

Atsišaukite .......
3800 So. Em-erald Avė.

PARSIDUODA maža fanna, apie 
12 akrų žemės. Tinkama dėl Sum- 
tner Resort arba auginimo vištų. 
Labai patogi vieta, 2 blokai nuo 
gelžkelio stoties, ant Washburn 
ežero kranto.

Woodboro, Wis.
I

TAIPGI 'parduodu pusę rasta- 
ranto; geistina, kad butų partne
ris nevedęs. Kam tokis biznis pa
tinka — atsišaukit tuojaus.

3202 S. Halsted St.
2 lubos.

STOCmi-SEROS
NORIU pirkti pilnai išmokėtus šė- 

rus Co-Operative Sftiety of America, 
mokėsiu $8 už šėrą. Taipgi m-oku 
$96 už Liberty Bonus.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Phone Englewood 0187 
Po 5:30 vai. vakare.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager t
r—------------------------------ ----------------------------------------
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