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Kongresas priėmė taksų 
sumažinimo bilių

Dar apie “Friends of 
Soviet Russia” Sclovecko mirties Del kratos rusų Lietuvos žinios.

Socialistai Vokietijoj laimėjo (lau 
giaosia vietų parlamente

Buvęs Francijos komunistų va
das patvirtina, kad. “F. of S. 
R.” rinktos aukos Rusijos ba- 
ducliams šelpti buvo suvar
totos komunistų propagan
dai.

salos kankiniai misijoj Berline KAS “IŠTREMIAMI”?

Viso ten bolševikų valdžios yra 
išuųste. 252 Žmonės, tarp jų 
100 socialdemokratų.

Sovietų ambasadorius atidėjo 
savo išvažiavimą Maskvon. 
Trukšmas silpnėja.

Del baisios vėsulos Indijoje 
46 žmonės žuvo

Mellano pajamų mokesnių 
planas atmesta

Baisi audra Indijoj
46 žmonės užmušta ir daugybė 

nuostolių padaryta.
Senatas priėmė demokratų pa

teiktą ir remiamą pajamų 
mokesnių projektą.

planą ir priėmė (lemo- 
senatoriaus Simmonso 

sumažinimo

LONDONAS, geg 5. — Te
legrama iš Allahabado šian
die praneša, kad Ilardoi dist- 
rikte siautusi baisi audra, vė
suma. Daug kaimų sugriauta ir, 
kiek žinoma, keturiasdešimt 
šeši žmonės užmušta. Taipjau 
daug gyvulių žuvo.

WASHINGTON, D. C., geg. 
5.— Kongresas šiandie galų ga
le atmetė Meliono pajamų mo
kesnių 
kratų
įneštą mokesnių 
bilių.

Priimtuoju .pajamų jnoikes- 
nių įstatymu reikės 
mų iki 4000 dolerių 
2% mokesnio, nuo 
8000 dolerių — 4%,
jamų daugiau kaip 8000 dol.— 
6%. Šie pajamų mokesniai 
mažesni nei kuriuos iki 
žmonės turėjo mokėti.

NERAMUMAI KUBOJ.,

nuo paja- 
mokėti 

4000 iki
o nuo pa-

Dvejuose susirėmimuose maiš
tininkai buvo nugalėti.

yra 
šiol

Parlamento rinkimai 
Vokietijoj

HAVANA, Kuba, geg. 4. — 
Arti Cienfuegos vakar įvyko 
dvejose vietose mūšiai tarp val
džios jėgų ir maištininkų. Maiš
tininkai buvo nugalėti ir iš
vaikyti. Devyni jų paimta ne
laisvėn.

Rinkimus laimėjo partijos pri
tariančios Davves’o reparaci
jų planui.

IR KANADOJ ORGANIZUO
JAMA KU-KLUX-KLANAS.

BERLINAS, geg. 5. — Re- 
mianties tais daviniais, kurių 
iki šiol surinkta apie pasekmes 
įvykusių sekmadienį parlamen
tinių rinkimų Vokietijoj, dides
nį balsų skaičių gavo, taip sa
kant, viduriniosios partijos, pri
tariančios Davves’o expertų re
paracijų mokėjimo planui.

Gautais iki 3 vai. po pietų 
pranešimais apie išrinktuosius 
atstovus matyt, kad socialde
mokratai, klerikalai, demokra
tai ir Vokiečių žmonių partija 
sudarys parlamente didžiumą.

Sulyg padarytu sąrašu, imant 
atskirai kiekvieną partiją, vie
tų parlamente gauna:

Socialistai
Komunistai .
Demokratai
Klerikalai (centras)
Bavarų žmonių partija 
Vokiečių žmonių p-ja 
Vok. nacionalų p-ja 
Ultra-nacdonalistų 
Hanoveriečiu 
Kitokių 
Viso 448.

99
59
25
61
15
44
93
28

5
19

rinkimais

VANCOUVER, Kanada, geg. 
4. — Policija gavo pranešimų, 
kad vienas iš Jungtinių Valsti
jų atvykęs Ku-Klux-Klaniečių 
viršyla organizuojąs ir čia tos 
organizacijos skyrių. Policija 
daro tirinėjimus.

RUSIJOJ AREŠTUOTA KETU
RIOLIKA MINYŠKŲ.

ROMA, Italija, geg. 5.— Va
tikane gauta žinių, kad religi
niai persekiojimai sovietų Ru
sijoj vėl padidėję. Dabar esą 
areštuota keturiolika katalikų 
gailestingųjų seserų, 

j
TRAUKINYS NUŠOKO

RĖLIŲ; MAŠINISTAS 
MUŠTAS.

NUO
Už-

5.EL PASO, Texas, geg.
Apie mylią nuo Lordsburgo, N. 
Mex., nušoko nuo relių greitasis 
pasažierinis traukinys. Mašinis
tas G. S. Thumm užmuštas.

REKOMENDUOJA PRIDĖTI
PAŠTININKAMS $300 ALGOS

Kaip matyt, šiais 
šiek tiek daugiau vietų laimėjo 
komunistai ir nacionalistai, bet 
Ludendorffo šalininkai ultra- 
monarchistai visai prakišo.

Rinkimuose dalyvavo apie 75 
nuošimčiai viso valstybės bal
suotojų skaičiaus.

WASHINGTON, D. C., geg. 
5. — Senato pašto komisija pri
ėmė bilių kuriuo pašto tarnau
tojams pridedama prie dabarti
nės algos 300 dolerių daugiau 
metams.

SUĖMĖ TRIS JAPONUS.

FILIPINŲ NEPRIKLAUSO
MYBĖS REIKALU.

Jie ėmė Amerikos tvirtovių 
uostų fotografijas.

ir

WASHINGTON, D. C., geg. 
5. — Atstovų rūmų salų komi
sija šiandie klausė filipiniečių 
misijos argumentų reikalu su
teikimo Filipinų saloms nepri
klausomybės. Misijai vadovauja 
Filipinų senato pirmininkas 
Manuel Queson.

NEWPORT, B. L, geg. 4.— 
Čia tapo įsugauti trys japonie- 
čiai, pasteibėtiį kad jie fotog
rafuoja Adams tvirtovę ir New- 
porto uostą. Iš jų atimta fo
tografinės filmos, kurios bus 
peržiūrėta. Suimtuosius betgi 
atklausinėjus paleista.

PAlRYiŽIUS, geg. 5. (F) — 
“Pinigai, kurie buvo renkami 
Rusijos badaujantiems žmo
nėms šelpti, buvo komunistų 
internacionalo suvartoti komu
nistinei propagandai.”

Šitaip sako ne kas kitas kaip 
Francijos komunistų partijos 
įsteigėjas ir vyriausias jos va
das Frossar, kurs iki nesenai 
dar buvo tos partijos generali
nis sekretorius ir trečiojo in
ternacionalo egzekutyvo narys.

Kiek laiko atgal tečiau tarp 
Maskvos lyderių ir Frossaro 
įvyko nesusipratimas ir pasta
rasis išėjo iš komunistų parti
jos. Kartu su kitais komunistų 
lyderiais ir parlamento atsto
vais jis įkūrė atskirą komunis
tų grupę, pasivadinusią “socia- 
listais-komunistais.”

Paskutiniame savo įlaikraš- 
čio “Egalite”. (Lygybė) nume
ry Frossar patvirtina tai, kas 
Amerikos spaudoj buvo priki
šamą taip vadinamiems 
“Fricnds of Soviet Russia,” bū
tent, kad renkami pinigai ne
va Rusijos badaujantiems žmo
nėms šelpti, iš tiesų buvo su
vartojami komunistinei pro
pagandai. Frossar, tasai buvęs 
maskviškio komunistų inter
nacionalo egzekutyvo narys, 
rašo, kad trečiasis internacio
nalas “atviru ir slaptu Rudu” 
savo propagandai suvartojęs 
pinigus, kurie (buvo surinkti 
Europoj, taipgi ir Franci jo j, 
badaujantiems Rusijos žmo
nėms šelpti.

Frossar žada paskelbti vie
šai vardus, skaitmenis ir da
tas, kuriais jis įrodysiąs savo 
pareiškimo teisingumą. ;

Šitas paskelbimas ypač inte
resingas dėl to, kad tie patys 
JFriends of Soviet Russia as
menys, kurie rinko aukas ne-, 
va Rusų baduoiliams šelpti, da
bar nauja kauke prisidengę 
veikia: renka aukas neva ba
daujantiems Vokietijos vai
kams šelpti. Tiesa, dabar jie 
surenka daug mažiau, negu su
rinkdavo “Rusų badaujantiems 
žmonėms” gelbėti, bet vis tik 
surenka, nes randa žmonių, ku
rie jiems pasitiki ir aukoja. 
Kitas 
kėjai

dalykas, kaip aukų rin- 
jas suvartoja.

Lenkiškai
Lenkų Raudonojo Kryžiaus 

riai susikovė.
na-

Kryžiaus Kroikuvos

KROKUVA, Lenkija, geg. 5.
Krakuvoj įvyko Lenkų Rau

donojo
skyriaus metiniai valdybos rin
kimai, ir dėl tų rinkimų išti
ko aštrių ginčų, pagaliau kau
tynių tarp tos organizacijos ci
vilių narių ir žaindarų.

Susirinkimo metu sallėn su
ėjo visas regimentas žandarų, 
kurie visi buvo Raudonojo Kry
žiaus nariai, ir, renkant valdy
bą, jie savo balsais išrinko jos 
nariais vien tik žandarus. Ci
viliai organizacijos nariai ėmė 
protestuoti, ir žandarai, pasi
jutę tais protestais užgauti, iš
šaukė civilistus kautis. Buvo 
dvidešimt penkios kautynės, 
bet visos jos pasibaigė be aukų.

Krokuvos Raudonojo Kry
žiaus skyriaus civiliai nariai 
kreipėsi į organizacijos centrą 
Varšuvoj prašydami, kad rin
kimai butų panaikinti.

BERLINAS, geg. 5. (F) 
(Jautu iš Ru rijos oficialiu pra
nešimu, šaltojoj įSoJovecko sa
loj, Baltosiose jūrėse, Sovietų 
valdžios ištremtųjų skaičius 
dabar yra 252 žmonės. Tame 
skaičiuje yra HM) socialdemok- 

i ratų, 102 socialistai revoliucio
nieriai, 34 anarchistai ir 16 
kairiųjų es-erų (sociali i stų-re-
voliucionierių) — tų cs-erų ko
munistų, kurie padėjo bolše
vikams .išviaOkyįi Rulsijos 'kon- 
stjtuantą. (Steigiamąjį Seimą) 
Tarp cs-erų čia yra tokių, kaip 
ga r s usi s soči a?p s tų-re v o 1 i uc i o-
nicrių vadas Vočskis, kurs nuo 
1918 metų rėmė sovietų val
džią ir kuriam Leninas buvo 
davęs raštišką užtikrinimą, 
kad jis nebus areštuotas.

Tame socialistinių kankinių 
skaičiuje mirties saloje yra 59 
moterys.
Kaliniai atsisakė dalyvauti val
džios tirinėjamosios komisijos 

darbe.
Iš Maskvos praneša, kad ti- 

ri-nėjimo komisija, kurią so
vietų valdžia paskyrė ištirti tą 
Sc'loveciko saloj .įvykį, kame 
šeši socialistai buvo kalėjimo 
sargų užmušti, pasiūlius kali
niams socialistams paskirti iš 
savo tarpo du atstovu, kurie 
bendrai su sovietų valdžios ko
misija. ištirtų priežastis ir vi
sas tos kruvinos skerdynes 
smulkmenas. Kaliniai betgi at
sisakė tokį pasiūlymą priimti. 
Jte pareiškė,r kad to ne gana: 
jei valdžia nori užtikrinti, kad 
daugiau panašus atsitikimai 
nebeatsikartos, tai reikia ge
resnių garantijų. Socialistai rei
kalauja, kad komisijos tikė
jimo darbuose sovietų valdžia 
leistų dalyvauti 
cailistų 
stovams 
nalo.

užsienio su
purti jų atstovams, at- 
Socialištų Internaęio-

Dar 39 darbininkai išdanginta 
Sibiran.

Iš Leningrado (Petrogrado) 
dabar išsiųsta Sibiran dar 39 
darbininkai. Visi jiie buvo su
imti praeito gruodžio mėnesį 
už. dalyvavimą streikuose. At
sisveikinti su išsiunčiamaisiais 
geležinkelio stotin buvo susi
rinkę daugelis jų z giminių, 
draugų ir pažįstamų. Policija 
betgi bijodama, kad laike at
sisveikinimo nekiltų valdžiai 
nepalankių demonstracijų, vi
sus susirinkusius tuojau iš
gainiojo.
Trockio giminietis pašalintas 

iš komunistų partijos.
Trockio giminietis Sol. Kon- 

lin, kurs profesoriauja Mask 
vos universitete vardu Sverd- 
lov, tapo išmestas iš komu
nistų partijos. Jo išmetimo 
priežastis yra ta, kad jis pri
sidėjo prie organizavimo inele- 
galinio laikraščio “Rabočaja 
Pravda.”

PINIGŲ KURSAS

Vakar, gegužio 5 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
riu bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų .............. $5.30
Danijos, 100 kroni} ...............  $17.00
Italijos, 100 lirų ................... $4.49
Francijos, 100 frankų .......... .' $0.46
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.84
Olandijos, 100 florinų ........... $37.49
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

B3RLINAS, geg. 5. — So
vietų Rusų ambasadorius Kres- 
tinskis, kurs turėjo išvažiuoti 
Maskvon praeitą naktį, savo 
kelionę atidėjo iki antradienio. 
Atrodo, kad politinis sumiši
mas, kilęs rel vokiečių polici
jos įsiveržimo j Rusų prekybi- 

misijos namas ir padary- 
kratos bei areštu ko- v

nes 
tos ten 
munistų, ima silpnėti,.

Nuo laiko kai 1918 metų 
spalių mėmesį Vokiečiai išvijo 
Joffę ir visą sovietų diplomati
nę misiją, kaltindama, kad mi
sija užsiimanti komunistine 
propaganda, tokio trukšmo 
dar Rusų-Vokiečiių. oficialiuo
se rateliuose nebuvo. Vokiečių 
komunistų laikpaštis Rote 
Faline (Raudonoji Vėliava) sa
ko, kad Vokiečių padaryta 
krata prekybinėj misijoj ro
danti, jegei kancleriauš Marxo 
valdžia nori klupčioti kapitalis
tinėms jėgoms.

Bolšievikų ambasadorius Krc- 
stinskis sako, kad Rusų preky
binė misija, einant pasirašyta 
'Rapallo sutartim, naudojantis 
diplomatine neliečiamybe. Vo
kiečių valdžia betgi tatai už
gina. Rusų prekybines misijos 
namai randasi tolli nuo Rusų 
ambasados Unter den Linden, 
ir toj misijoj dirba 700 darbi- 
ninku po Di\ Stankovo prie
žiūra. Be to sovietų valdžia tu
ri dar Berline “medikalinę mi
sija,” politinę “laboratoriją” ir 
keletą kitų “misijų.” Tuo bil
du jos extrateritorialybė butų 
labai išsiplėtojus po visą Vo
kiečių sostinę, jeigu joms hu
tų pripažinta diplomatine ne
liečiamybė.

Krestinskis pareiškė, kad 
prekybinė misija pasiliksianti 
uždaryta neapribotam laikui 
— dėl protesto prieš padarytą 
kratą. Jis sako, kad 600 polici
jos grįozd>ę misijos dokumen
tus, o tai parodą, kad jai rū
pėję kas daugiau, negu sura
dimas pabėgusio areštu n to.

Maskva pasipiktinus.
MASKVA, geg. 5. — Rerlino 

policijos padaryta krata sovie
tų komercinės misijos namuo
se sukėlė Maskvoj didžiausio 
lermo. Oficialiai rateliai tvir
tina, kad dalykas idsąs labai 
rimtas? sulaužyta diplomati
nės privilegijos, o tai galį tu
rėti rūsčių pasekmių, jeigu Vo
kiečių valdžia urnai ncatsipra- 
šylanti ir dalyko neatitaisy
sianti.

Lenkų spauda pasižymi tuo, 
kad visa, kas liečia Lietuvą ji 
nukreipia taip, jog iš musės 
padaro dramblį, štai, nesenai 
ji rėkte rėkė apio lenkų ištrė
mimus Lietuvoje. Iš tikrųjų gi 
pasirodo, kad tai gryniausi pra
simanymai.

Be jau skelbtų šiuo reikalu 
žinių dar paaiškėjo, kad vokie
čių okupacijos laikais šakių 
apskritin buvo atvaryta dėl ka
ro aplinkybių daugelis lietuvių 
šeimynų iš Švenčionių apskri
ties. Negalėdami susilaukti tai
kių santykių tarp Lietuvos ir 
Lenkijos ir galimybes grįžti 
geležinkeliais kraštai), jie ry
žosi daugiau nebelaukti ir va
žiuoti arkliais, kad parvykus 
tėviškėn ligi prasidės pavasa
rio darbai. Kovo 21 ir 22 d. 
Trakų apskrity prie demarka
cijos linijos atvyko apie 110 
tokių asmenų su visu turtu. 
Musų sargyba jų neužlaikė. 
Lenkų gi sukimšo vieno ūki
ninko trobon ir ten juos laike 
vienam kambary 5 paras; tar
dydama, kamantinedama ir su- 
rašinėdama protokolus, nors ir 
nebuvo tam jokio reikalo. Ir 
tik vargaik negalais jie paga
lbaus buvo paleisti.

Visi grįžtantieji yra gryni 
lietuviai, o ne lenkai, kaip apie 
juos rašo ‘Lenkų spaudą.

(Elta)

POTVINIS PILVIŠKIUOSE

Pilviškiai. — Įvykusio dide
lio potvinio metu Šešupė apsė
mė didelius miestelio pakraš
čius. Tokio potvynio nieks ne
beprisimena.

Pakilęs vanduo susiliedamas 
su esančioms prie miestelio 
pelkėmis, apliejo visą tiltą, ku
ris yra važiuojant keliu nuo

Studentų streikaš
i ----------
' DECATUR, III., geg. 5. — 
Millikin universiteto studentai 
laike masinį susirinkimą, kuria
me didele balsų didžiuma nuta
rė tuojau apleisti mokyklą ir 
negrįžti tol, kol nebus atgal 
universitetan sugrąžinti du mo
kyklos valdybos pašalinti profe
soriai: Wm. Casey ir Watson 
Selvage. »

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

• DALLAS, Ore., geg. 5. —Va
kar čia buvo jaustas žemės dre
bėjimas. žemė buvo tris kartus 
taip stipriai supurtyta, kad iš
sigandę žmonės, skubinos bėgti 
laukan iš namų. Nuostolių betgi 
nepadaryta.

stoties. į miestelį. Važiuojan
tieji nkko nepaiso ir važiuoja 
per vandenį, nors tai ir “at- 
vožnas” važia vi mas, nes ap
semtas Iiltas neturi barjero ir 
greit nuo jo nusmukt ' visai 
’engva. Nelaimei taip ir atsi
tiko. Važiuodamas miestelio 
žydelis nuvažiavo nuo tilto į 
aukštai pakilusi vandenį. Ge

rai, kad jis mokėjo gerai ark
lius suvaldyti taip ir save iš
gelbėjo. (‘i.”)

MOKYKLĄ UŽDARĖ, NORS, 
V. PREZIDENTO BUVO 

PRAŠYTA.

Stugliai, Švenčionių valse.— 
Musų sodžiuj dar iš vokiečių 
okupacijos laikų buvo mokyk- 
'a. 1923 m. mokyklų vyresny
bei išpeikus butą, mokykla bu
vo perkelta į Jaunasalj; mo
kyklą lankė daug mokinių. 
Buvo padaryta žingsnių mo
kyklos įregistravimui, tačiau 
mokyklų vyresnybe priešinosi. 
Tada vietos: gyventojai naudo
damies proga, Švenčionyse 
esant Valstybės Prezidentui 
įteikė ir jam tokį prašymą. 
Prašymą, tiesa, maloniai pri
ėmė, tik mokykla musų ne tik 
kad nebuvo Įregistruota, bet 
visai uždaryta. Ir ieškok tu 
žmogus teisybės. (“L. R.”)

Chicago ir apielinkė. — Šian
die nepastovus oras, veikiausia 
bus lietaus su perkūnijomis, — 
sako oro pranašas. Stiprokas, 
didžiumoj pietų vėjcc-.

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 TELĖGRAMU 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, Mariampoleje, Panevėžyj, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimo> pinigų iš 
Naujienų ar dar^greičiau.

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

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

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar j bent kur j 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, DL
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NAUJIENOS, CEfcago, m

Kas Dedas Lietuvoj
VIENA RANKA DUODA— 

KITA ATIMA

Lietuvos valstybinių įstaigų 
etatiniai tarnautojai ištarnavu
sieji valstybinėje tarnystėje be 
pertraukos 3 metus už ištar
nautus trimečius gauno 10 nuo
šimčių priedo savo pagrindinės 
algos.

Čia rodosi gana demokratin- 
ga taisyklė, kad valstybės tar
nautojas ištarnavęs be pertrau
kos trejus metus užsitarnauja 
šiokį tokį priedą. Davimas tar
nautojui trimetinio priedo yra 
tai lig įvertinimas žmogaus pas
tovumo ir už tai duodama jam 
atlyginimas. Bet ant nelaimės 
daugeliui valstybinių tarnauto
jų tuo trimetiniu priedu nepri- 
seina pasinaudoti. Minėtasis 
pripdas yra pastatytas tokioje 
esmėje, kad jis neretai atpuola 
savaimi ir ištarnavusiam tre
jus metus tarnautojui jo gauti 
netenka. Su trimečiu priedu 
daroma šioks kurjozas. Valsty
bės tarnautojas ištarnavęs tre
jus metus ir galinantis trimeti
nį priedą jei būna parkeliamas 
iš žemesnės į aukštesnę tarny
bos kategoriją, t. y. paaukštin- 
namas (kas žemesniųjų tarnau
tojų kasdieniniame gyvenime Į 
yra, tai natūrali butenybė), tai 
tokiais atsitikimais į pakeliamo-

sios kategorijos algos skirtumą 
priskaito trimetinį priedą ir tuo 
budu trimetinis priedas atpuo
la. Tuomet pakeliamas į aukš
tesnę kategoriją ąemesnysis 
tarnautojas, kuriame priderėtų 
kas-mėnuo gauti po keliolikį li
tų daugiau, pasilieka ant tos 
pačios algos.

Gudrus išgalvojimas— viena 
.ranka neva duodama už trime
čius priedai, o kita ranka tie 
priedai atimama, čia rodosi, 
kad išeina jau nebedemokratiš- 
kai. —Lietuvos darbininkas.

ANTROS KLASĖS VAGONĖ
LIAI.

Kaunas. — Prie vaikščiojan
čio kas pusvalandis iš Panemu
nės Aleksotan Siaurųjų Gelžke- 
lių keleivinio traukinėlio nuo 
5 kovo prie kiekvieno traukinė
lio sąstato pradėjo kursuoti. li
ros klasės po vieną vagonėlį. Bi
lietai važiuojant antros klasės 
vagonėliuose ant 50% branges
ni negu trečiosios klasės vago
nėliuose. Dėlto antrosios klasės 
vagonėliuose daugiausia tevaži- 
nėja tik nemokamais bilietais 
aukštesnieji civiliai valdininkai 
ir karininkai.

—Letuvos darbininkas.

Koks Pienas?

crn

Bordens
“Selected

šiandien

•*
Antradienis, Geg. 6, 1924

Nėra jokios abejonės kas
Imk svarbos pieno

Klausimas yra tiktai ta
me, kad suradus tinkamą

pieną.
Protaujančios moterys 

daugiau ir daugiau vartoja
Borden’;

Užsisakykit

s “Selected”.

Mrs, MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3191 So. Halsted St., kampas 81 tat.
Te!. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 8163
M. Woitkewic> 

BANIS 
AKU9ERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
rims‘prie gimdj 

kiekyienanr 
atsitikime. Teikh 
ypatišką prižiūri 

ijiiną. Duodu pa 
tarimus moterimi 
ir merginoms dy 
kai.

3118 South 
Halsted St.

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

ANT NAUDOS. t

S. L. FABIONAS CO.

BORDENS
Erm Floducts Co. op Illinois 

Franklin 3H0

Jei abejoti akimis, paMitelrask
Dr. A. R. BLUMENTEAL

Tol. 6481
; V,4V S A»hJan< Ava

Kampu

£j^DR. HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 19 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bo levard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
i< Parduodam Laivakortes. * 

'iii. ————ai

RISTYNESA

Frnnhlin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
duolėo nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
•anly reguliatorius. Vienas doleris at- 
nefi'- mėnesius gydymo. Atsiųskite I 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Gydo staigias ir chroniikas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

J ...... ... 1 ■ 11 1 '

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbord SU Room 1114 B 

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

8323 So. Halsted St 
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: auo 6 Ud 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvertą. 

Nediliomls nuo 9 Ud 12 ryta.
Telefonai)

8410 So. Halsted St.
Va!.: 9—10 A. M. Ir po 8 vai. vak.

Jie Eina Persitikrini
K. POŽĖLA

J. BANCEVICIUS K. BOUCHE
J. MEYERIS

CIC

1

Garsinkities Naujienose”

’ Svarbiausios šių me
tų ristynes įvyksta

Ketverge, Gegužės
8 d., 1924

Ufi

Tai Jo Verte

Schoenhofen Salėje
Kampas Milwaukee

x * *
ir Ashland

Didelis palengvinimas 
žmonėms nuo pailsu

sių nervų,—nauja 
gyduolė

Daktarai, kurie turi daug metų paty
rimo sako, kad ši gyduole yra 

labai puiki jos moksliniame 
sudėjimo dėl panašių 

• nesmagumų.
Skaitytojai suras, kad šita nauja 

gyduolė suteikia greitą palengvinimą 
j keletą dienų. Jus turite duoti pa
bandyti dėl jūsų silpnų ir nuvargusių 
nervų ir abelnai viso kūno nusilpnėji
mo. Jei jūsų miegas yra prastas ir ne
atsišviežinantis, tik pabandykite tą 
gyduolę, Nugo-Tone. Kuomet jus turi
te nevirškinimą, išsipūtimą vidurių ir 
žarnų po valgio, apsivėlusį liežuvį ir 
prastą skonį burnoje, galvos skaudėji
mų ir jaučiate visas nuvargęs rytme
čiais, nueikite į aptieką ir nusipirkite 
vieną butelį Nuga-Tone. Vartokite j j 
pagal nurodymus ii’ jus nusistebėsite, 
kaij greit jus pradėsite jaustis geriau. 
Nuga-Tone suteikia stiprų ir atšvie
žinantį miegą, puikų apetitą, stimu- 
lioja kepenis ir regulioja inkstus, skil
vį ir žarnas puikiai. Mes tikime, kad 
nėra geresnės gyduolės, kuri veiktų 
taip greitai ir geldai, kaip Nuga-Tone.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yrą labai maloni vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja 
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

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 Midvvay 2880

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. Nedaliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

“Jei HELMARS butų tiek kainavę 
kaip kiti Cigaretai, tai gali būti 
ne bučiau jų bandęs. Jie kainavo 
man keletą centų daugiau, bet aš 
perku gerumą už savo pinigus ne
gu daugumą.”

Rūkytojai trokštanti gerų Turkiš
kų Cigaretų prieinama kaina per
ka HELMAR, kadangi tie yra pa
daryti iš gryno Turkiško tabako, o 
Turkiškas tabakas yra geriausias 
tabakas pašauly cigaretams.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto
no skrynutes, kad nelužtų.

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOXES op lOo.lO

Čia išsiris klausimas, 
su kuo dar Požėlai 
liks persiimti su J. 
Meyeriu ar su Dra- 
piežnu Dzuku t- J. 
Bancevičium.

Karolis Požėla čia pat 
turės atlaikyti čampi- 
ono vardų prieš Fran
ci jos didžiausių včam- .
pionų Konstantinų 
Bouche, kurs, sako, 
kad jam turi priklau
syt pasaulio čampio- 
no vardas.

Ristynėse taip pat da
lyvauja du svarbus 
lenkų ir rusų ristikai.

Ristynių pradžia 8:15
vai.

Tikietai išanksto par
siduoda: Naujienų 
ofise, Aušroj, 3210 So. 
Halsted st. ir J. Kos-
tomsky aptiekoj kam
pas Noble ir Division

LIETUVIĮTDAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar- 
, nauti lietuviams.

Tel. Boulevard 9537

QR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 4710 St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
Iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8

Iki 2 vai. po piotų.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos)
9 iki 12. 1 iki 8 dieną
Ir 6:30 iki 9:80 vakaro

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

A

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107'
* /
Valnndoe: nuo 9 Ori U v»J. ryto; 

nuo 6:50 iki 7:34 vakarė.

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

330? S. Morgan St., Clnicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nvo 2 iki 9 vai. vakare.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

Ofiso tel. Boulevard,9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną.

Dr. Bencdict Ąron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialiu 
sutarčių telfonuokit Prospect 06ii

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

. Gydytojas ir Chirurgas 
332T So. Halsted St.

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

OfisaH 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 3878t

Dr. J. W. Beaudette
....................... ■■ ■■ ■■ n ............  „J

O. v' . ; 4. • ' ■ ' .

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stn arti Leavitt 8t.
Telephonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egaammuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant luotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau 

lengvomis ižlygomis.

Tat Dearbon 9057

». A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofiiai vidurmiestyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wa*hington A Clark

Narna Tai.: Hyda Park 8896

JOHN I. BAGDZIIINAS
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose Teismuose, Ęgzaml- 
nuoja Abstraktu#, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimu:.

7 South Dearbqm Street 
BOOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais; 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

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

Room 909 Chicago Trust Building
7» W»t Monroe Street, Chicagu.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.'

Yarde 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

TeL: Pullman 6377.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

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

v. w. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 689 
Tel. Central 6390

VrIl 8223 S. Holated SU Ckieago 
Tel. Yarda 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phonc: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Pluinhigu ir Apšildymo įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bua 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEAT1NG SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket l(H8f ''Haymarket 4221
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korespondencijos!
Detroit, Mich.

Neteisinga žinia.

“Naujienų” 106 No. žinutėje 
iš Detroito, Mich. ir kiek ankš
čiau viename numeryj buvo pa
skelbta, kad Detroito Sandaros 
kuopa, vėliau sandariečiai, ren
gia Lietuvos Universiteto stu
dentams Banaičiui ir Marčiu- 
lioniui prakalbas, šiuomi turiu 
pataisyti, kad Detroito Sanda
ros kuopa minėtų prakalbų ne
rengė; taipgi nerengė ne atski
ri sandariečiai. .Prakalbas su
rengė vienas Detroito profesio
nalas, kuriam studentai yra ge
ri pažįstami iš Lietuvos.

—F. Motuzas.

Racine, Wis.
Darbai mažėja

Kuomet keli mėnesiai
Nash Motor Co atpirko dirbtu
ve susibankrutijusios Mitchell 
Motor Co., buvo tikėtasi, kad 
(laibai pagerės. Bet tas neįvyr 

?iuo laiku daug žmonių, ku- 
norėtų dirbti, negauna dar- 

Bedarbė nors ir nėra dide- 
bet visgi nemažai žmonių

atrral

ko.
rie
bo.
lė,
ieško užsiėmimo, kad užpelnius 
sau maistui.

Apsimetusio bepročiu 
gąsdinimai

Vienas lietuvis norėdamas iš
gąsdinti pačią ir kaimynus, tik 

• nepakliuvo į bepročių namą. 
Dalykas toks. Tam lietuviui 
buvo daryta operacija viduriuo
se. Išvuvęs Šv. Marijos ligon- 
butyje pora savaičių, likosi par
vežtas namo. Kaip tik parva
žiavo į namus, apsimetė pami
šėliu. Dieną dar šiaip taip mo
teris suvaldo, bet atėjus vaka
rui jis siunta įvairiais budais. 
Bando kartis prie lovos galo no 
su virve, bet su diržu; ima pei
lį ir duria sau į krutinę, bet'pa
jutęs skausmą susilaiko, kol 
pamačius moteris, neatima iš 
jo peilio. Arba vėl pasigriebęs 
virvę bėga į beismantą kartis ir 
tam panašiai.

Pagalios taip buvo išmokęs 
to amato ii< taip jį sąžiningai 
naudojo, jog moteris iš baimei 
ir netekus kantrybės, pasišaukė 
kaimynus į pagalbą. Kaimynai 
susiėjo ir matydami tokius be
protiškus vyro apsiėjimus pada
bojo naktį, kitą. Ant galo pa
kvietė gydytoją, kurs vienok 
nesuradęs ligos, davė vaistų ir 
už savaitės patarė vyrui eiti 
dirbti. Bet nieko negelbėjo. 
Tuomet moteris ir kaimynai nu
sprendė išimti leidimą ir atiduo
ti į bepročių namus. Pašaukta 
iš policijos stoties vyrai, kad 
nugabentų jį į kalėjimą, o iš ten 
sekantį rytą į bepročių namą. 
Tuojaus pribuna penketas vyrų, 
keturi civiliuose rūbuose, o vie
nas uniformoj. Na, ir štai kas 

ištinka su bepročiu. Jis tapo 
tuojau sveikas! Atsilankiu
sius mandagiai prašo sėstis.

eš moterį puola ant kelių ir 
bučiuodamas rankai prašo at
leisti už gąsdinimus.

Mat, kaip esti šiam margam 
sviete. Kartais ir sargas uni
formoje yra geras daktaras, 
žinoma, apsimetėlio moteris, 
kaip ir visos, pasigailėjo savo 
vyro. Gėda, kad vyrų tarpe at
siranda tokių nedaKepėlių.

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

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

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

B
B

3 B

B

Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma kaip meilė vystosi pas 

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

B
B
B
B
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B Angliškoje Kalboje.
B šita yra vienintelė knyga pas lietuvius, kuri 

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

šitas Lietuviškas Sapninykas yra sutaisytas 
pagal tikrą persiškai egiptišką sapninyką ir net 
su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos 

= atspėjimui ateities, šitas Sapninykas geriausiai 
■ išguldo visokius sapnus, kokius tik žmonės 
■j sapnuoti gali. Šito Sapninyko jau nebu- 
® vo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs, 

dabar mes vėl ji atspausdinome. ^itas Sap
ninykas lietuvisKam pasauliui yra žinomas 
kaipo Olszewskio Sapninykas. Ir už jį geres
nio nėra ir būti negali. Pusi. 205, apdarytas* 
Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.
N e a p d a r y to_kain a 75 centai.____________ ____
Pažinkite Mus!

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

1890 metais. išleido tais laikais gyvavusi Bal- 
timorėje, Md., M. D. M. Draugystė, šitų kny 
gų randasi Aušros Knygyne gana mažas skait
lius, norintis jas įsigyti pasiskubinkite. Pusi. 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 
tik $1.00. _________ .______
Lietuvių Kalbos Sintaksė

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

Žodynas Angliškai-Lietuviškos Kalbos
(Dalis II). Sutaisė A. Lalis. Visi žodžiai 

angliški išguldyti į lietuvių kalbą. Pusi. 835, 
apdaryta. Kaina $6.50, iki birželio 1 dienai tik 
$4.00.
Žemaičių Vyskupystė

c 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 kana 
steigės 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, Plungė, Kretinga, Raseiniai, Kė
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku
mentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti, šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimės. Pusi. 247, 
apdaryta ir didelio formato. Kaina $8.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.___ _
Lietuviškai-Latviškas, Lenkiškai-Rusiškas 
Žodynas

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

Vaižganto raštuose randasi visko kas reika 
linga žinoti literatiškam žmogui. Stylius rašto, 
kalbos gražumas ir gyvus įvairių dalykėlių api
budinimas, tai Vaišganto dovana. Knyga labai 
didelė, nes susideda iš 5 tomų, bet apdaryta j 
vienų knygą. Pusi. 1142, gražiais apdarais. 
K aina $8.00, iki birželi o 1 di enai tik $5.00.

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

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

3. Dr. Basanavičiaus ir Dr. K. Griniaus — 
Seinii 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 tąutinę muziką.

šitos visos knygos yra apdarytos į vieną, 
“Lietuviij Tautos’’ leidinys. Kaina $7.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.
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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 legališkonris teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.75.

GėrėklsPain-EspellerioTryniniu
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimų!

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
Paia-Ex (Milerio išsitrinti skaudamas vietas.

Išvengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnariu. Pain - Expelleris palaiko 
sveikus Žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonka aptiekose.
• F. AD. RICHTER & CO. 

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

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

šitą istorišką knygą parašė Dr. Jonas Šliu
pas. Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 
1569 metų iki 1795 metų arba nuo Liublino uni
jos iki Rusijos pasidalinimo.jos iki Rusijos pasidalinimo. Norintiems susi
pažinti su Lietuvos istorija verta įsigyti šitą 
knyga. Pusi. 552, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $3.00.

*
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Lietuvos įstatymai
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

nys. Sutaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
Vyriausio tribunolo piimininkas — Knksčiunas. 
Knyga yra labai didelė, turi net 1031 puslapių. 
Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, Lietuvos 
teises, kurioms Lietuvos žmonės naudojai, rei
kia būtinai perskaityti Lietuvos Įstatymus, si 
toje knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
įstatymais Lietuvos žmonės tvarkosi. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Pajauta

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

Botanika arba Taislius Auguminis. šitą 
svarbią knygą parašė kun. Ambraziejus Pabrie- 
ža. Knyga naudinga, tik deja jų .gana maža 
turime, pertai norintis šitą knygą įsigyti pasi
skubinkite. Pusi. 166, didelio formato, apdary
ta. Kaina $3.50, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Apsakymas Kelionės 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 Karmelitl, šv. Juozapo Grabą, šv. 
Jokūbo šulinį, Trijų karalių, žvaigždę, Erodo 
dvarą, Judošiaus pasikorimo vietą, upės Jeriko, 
Jordono ir kitas žymias vietas, šitas vietas ap 
lanke ir tą viską surašė kun. P. Gonkus. Pusi. 
302, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 die- 
nai tik $1.50.2_____
Moteris ir Socializmas

Šitą svarbią knygą paraše 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.________________ ____________________
Augalų Fiziologija

Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje,. 1920. 
Pusi. 134, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 
ldienai 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- 
miąii’ ijr kokioš paskiau. Raštai įvairių tautų 
vartojami senose gadynėse ir 1.1. Knygą sutaisė 
šernas. Pusi. 304, apdaryta. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. __
Gamtos Istorija

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

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

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

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

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

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

Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. Apda
rytos į vieną. Ko i riji $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

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

Paruošė J. Elisonas. Kaunas. 1920. Pusi. 
144. Kaina 75c., iki birželio 1 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.__________________
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.

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

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

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

Tai garsi knyga, ji turi rastis kiekviename name, pas kiekvieną lie
tuvį. čia randasi rinkinys visokių patarimų apie sveikatą ir budus gydy
mosi, čia yra patarimai ūkininkams, daržininkams ir kitiemsi čia randas 
daug dalykų iš astronomijos, mitologijos, istorijos, aritmetikos, geografijos 
ir medicinos Namai be Žinyno, namai be mokyklos. Nauja laida. Pusla
pių392, gražiais apdarais. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Naujas Pilnas Orakulas.

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

Paraše Rygiškių Jonasi šita gramatikaitai geriausia lietuvių kalbos 
gramatika. Sykiu šitoje gramatikoje randasi ir Sintakse. 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. 
........ .................... ................... .. ........ .................. ... . ........ . ■■ ................ j ................... ..... .. . ......................... —i..... II 
Žemės Globusas.

Pirmas lietuviškas globusas, darytas Lietuvoje, šitame globuse ran
dasi visi pasaulio kraštai, mapos. šitą globusą turėdami savo namuose ma
tysite visą pasaulį kada tiktai norėsite ir sykiu papuoši savo namus. Glo- 
busas1 didelis, bet tinkamas laikyti pastačius ant stalo. Kaina $20.00, bet 
iki birželio 1 dienai tik $10.00. __________________________
Geografija arba Žemės Aprašymas.

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

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. _____________________________ ________
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..
Parašė 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. /
Paraše Dr. Jonas Basanavičius. Labai žingeidžios apysakos apie vel

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

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

Sitų knygą paraše garsus italų revoliuciJonicrius Giuzeppe tMuzzini. Knyga nepaprastai žingeidi ir pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lietu
viui perskaityti. Lietuvių kalbon verte 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 pasakoję ir 
jos taip ėjo iš gentkartės į gentkartę, kol garsus tėvynainis Dr. Jonas 
Basanavičius surinko ir surašė tokia tarme, kaip jos kad buvo pasakotos, 
šitos apysakos liks nemirtinos, nes jose slepiasi lietuvių praeitis, lietuvių 
vargai ir nelaimės, jų kovos, jų narsa. Pusi. 1300, visos apdarytos. Kaina 
$9.00, iki birželio 1 dienai tik $7.00.
Žvėrys ir Žmogus 7"

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St Chicago, Illinois

Lazdynų Pelėdos Raštai
Keturi tomai, apdaryta į 

ėję, 1922. Pusi. 950. Kaina 
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 j vieną. Tilžėje, 
1922. Pusi. 560. Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.50._____________________________

dvi knygas. Tjlž- 
$5.00, iki birželio
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Šventas Petras Ryme
Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. 

Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio 
1 dienai tik $1.00._________________________
Karo Takas

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

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. Tilžė a 
je, 1922. Pusi. 480. Kaina $2.50, iki birželio 1 
dienai tik $2.00.___________________________
Skalpų Medžiotojai

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

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

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

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

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

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

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

Parašė K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. 
Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio 1 dienai 
tik 50c. \
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.
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Vokiečių Okupacija Lietuvoje
Paveikslai ir aprašymai. Surengė J. šilie- 

tis. Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių oku
pacijos laiktj ir tiek pat puslapių su lietuvišku 
ir anglišku aprašymu. Knyga didelio formato. 
Kaunas, 1922, pusi. 190. Kaina $6.00, iki birže 
lio 1 dienai tik $4.00.
Vokiečių Kūryba

Paraše prof. Heinemanas. Vokiečių literatū
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai 
j vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir- 
želip 1 dienai tik $2.75._____
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Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai
Sutaisė šernas. Knyga su daug paveikslų, b 

Pusi. 370. Drūtais apdarais. Kaina |2.50, ! 
iki birželio 1 dienai tik $2.00._______________ g
Krėvės Raštai ~ Į

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

Kurie myli juokus patys ir myli juokinti ki- ■ 
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, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00. šita knyga yra “šakes” laidos ir jų 
randasi gana mažai norintis įsigyti pasiskubin
kite.
Gyvulių Protas
' Parašė 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

šitoji 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 I, II, III

Visos trys dalys apdarytos j 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
mijonaity. Kaunas, 1922. Pusi. 126. Kaina 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c
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Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Vienas komunistų laik-
rastis rašo, kad Anglijos so
cialistų valdžia “panaikino 
mokesčius nuo stambių ka
pitalo pelnų į valstybės iž
dą. Už tai juos garbina ir 
remia visos Anglų buržuazi
jos partijos. Jie, matomai, 
spjauja ant darbininkų rei
kalų.” Jau antru kartu tas 
laikraštis kalba apie tą daly
ką, ir vis neteisingai.

Anglijos darbiečių valdžia 
nepanaikino mokesčių nuo 
stambių kapitalo pelnų, net 
nė nesumažino jų. Snow- 
den’o biudžeto projektas žy
miai numuša arba visai pa
naikina visą eilę netiesiogi
nių mokesčių ir muitų, bet 
mokesčius nuo pajamų 
(įplaukų) palieka tokius pat, 
kokie buvo. Mokesčiai gi 
nuo pajamų apima ir mokes
čius nuo kapitalo pelnų.

Tai kodėl gi tas komunis
tų laikraštis rašo nebūtus 
daiktus apie Anglijos val
džios biudžetą ? Todėl, kad 
jisai ųesupranta to biudže
to. Jisai girdėjo, kad Angli
jos pinigyno kancleris pa
siūlė panaikinti specialius 
mokesčius nuo korporacijų, 
ir jam pasirodė, kad tai esą 
tas pat, ką ir mokesčiai nuo 
stambiojo kapitalo. O tuo 
tarpu jie yra visai ne tas 
pat.

Karo mętu Anglijos biz- 
pio korporacijoms tapo už
dėta dvejopi mokesčiai: vie
ni — paprasli mokesčiai, 
nuo pajamų, t. y. nuo to, 
kiek apyvartos ir pelno pa
daro korporacijos biznis. Ši
tuo atžvilgiu korporacijos 
padėtis yra vienoda su kiek
vieno kito biznio padėtim. 
Bet korporacijoms buvo už
dėta dar ir antras, specialis i 
mokesnis, būtent, korporaci- ■ 
jos mokesnis. Kiti bizniai 
yra liuosi nuo šito mokesnio. 
Šitą tai specialį, karo metu 
įvestąjį mokesnį Snowde- 
n’as ir pasiūlė panaikinti.

Ką tai reiškia? Tai reiš
kia, kad mokesnių atžvilgiu 
korporacijų biznis dabar 
bus pastatytas ant lygios pa-

pėdės su kitais bizniais. 
Augščiaus minėtasai komu
nistų laikraštis mano, kac 
tai esąs “spiovimas ant dar
bininkų reikalų”, bet tai yra 
nesąmonė. .To specialio kor
poracijų mokesnio panaiki
nimas butų kenksmingas dar 
bininkams tiktai tuomet, 
kuomet tą sumą, kurią val
džia gaudavo iš šito mokes
nio, ji butų užkrovusi ant 
darbininkų. Bet ji to nepa
darė. Mokesčiai darbinin
kams nėra padidinti; prie
šingai, darbininkai turi žy
mų palengvinimą, kadangi, 
numušus muitus cukrui, ka
vai, arbatai ir kitiems ma
sinio .vartojimo daiktams, 
gyvenimas darbininkams at
pigo.

Yra netiesa, kad darbi
ninkų reikalams esanti ko
kia nors nauda, jeigu kor
poracijoms uždedama ne tik 
tai tokie pat mokesniai, kaip 
visiems' kitiems bizniams, 
bet da ir. specialiai mokės- 
niai, kurių kiti bizniai nemo
ka. Darbininkai yra užinte- 
resuoti tame, kad mokesniai 
butų imami nuo pelno ir kad 
jie butų juo didesni,, juo di
desnis yra pelnas; bet darbi-

Dr. šliupas, persirgęs sunkią 
ligą (operuotas buvo Karaliau
čiuje dėl skrandžio voties), ne
grįžta mokytojauti gimnazijon, 
nors jis ten mokinių gana buvo 
mylimas ir gerbiamas. Dabar 
“Š. N.” gavo dokumentus rąn- 
kosna, kurie nušviečia dalyką 
itin aiškiai. Kadangi tai svar
bus yra įvykis Lietuvos mo
kykloms, dokumentus paskel
biame be komentaro visų žiniai. 
Štai jie:
Lietuvos Respublika, š. M. 
Šiaulių Gimnazijos Direktorius. 
1924. III. 28

Nr. 81.
Šiauliai.

Šiaulių Gimnazijos literatūros 
mokytojui Dr. Jonuk šliupui.

Tikybos mokytojo kunigo V. 
Mažonavičiaus rašte iš 1924 m. 
kovo mėn. 8 dn., parašytame 
švietimo Ministerijai ir žemai
čių Vyskupui, yra nusiskundi
mų, kad Tamsta savo pamokose 
ir paskaitose gimnazijos sieno
se, užgauni krikščionių religi
nius ir etikos principus ir jaus
mus ir stengės diskredituoti 
musų dvasiški ją moksleivių 
akyse.

Prašau Tamstą dabar po li-
ninkams visai nėra išrokavi- 
mo reikalauti, kad korpora
cijų biznis butų apsunkina
mas daugiaus, negu kitokių 
rūšių biznis.

Ypatingais apsunkini
mais suvaržyti korporacijų 
Diznį rupi ne darbininkams, 
>et smulkiemsiems biznie
riams. šie nori to suvaržy
mo dėlto, kad jie neišlaiko 
ionkurencijos su korporaci
jų bizniu. Jie mano, kad 
valstybė turi stengtis sulai
kyti stambiojo biznio augi
mą, idant pastarasis nesuės
tų smulkiųjų biznierių. Iš 
šitos minties kilo Amerikoje 
vadinamieji “prieš-trusti- 
niai” įstatymai. Bet, kaip 
visi žino, tie įstatymai savo 
tikslo nepasiekė. Trustai 
Amerikoje šiandie yra stip
resni, negu buvo kada nors.

Nepasiekia savo tikslo ir 
specialiai mokesniai, užde
dami ant korporacijų. Jie 
pakenkia tiktai silpnes- 
niomsioms bendrovėms. 
Stambieji gi kapitalo susi
vienijimai sugeba tuos spe
cialius mokesnius, kurie yra 
jiems uždedami, suversti ant 
pečių vartotojams, pakelda
mi savo prekių kainas. Tuo 
budu faktinai tuos mokes
nius sumoka ne korporaci
jos, bet publika.

Ve dėlko Anglijos darbi
ninkų valdžia ir nutarė pa
naikinti ypatingus mokes
nius nuo korporacijų ir imti 
mokesnius nuo biznio, atsi
žvelgiant tiktai j jo apyvar
tą ir pelną.
PUIKUS BURLESKO TEAT 

RAS MIESTE.

Lošiama “Mollie Williams and 
her own show.”

Pradedant pirmadienį Star 
and Carter teatre prasidėjo la
bai juokingas veikalas, kuria
me dalyvauja Mollie Williams. 
Bet Mollies chicagiečiai vargu 
galėtų skaityt teatro sezoną už
baigtu. Panelė Williams yra tik
rai puiki Burlesko artistė, o 
jai pagelbės dar ir keletas kitų 
artistų. Kas mėgsta burlesko 
teatrą lai nepraleidžia šio, Star
and Carter, Madison ir Halsted.

Ai Šliupas ^mokytojaus 
Šiaulio gimnazijoj?

Šiauliečiai susidomėjo, kodėl kaip kunigai skelbia — tai ma-

gos, stojant gimnazijos darban, 
savo pamokose neliesti bažny
čios, tikybos ir dvasiški jos.

Direktorius: V. šllageris.
Raštvedys; V. Sakavičius.

Jo Malonybei
Šiaulių Gimnazijos Direktoriui.

Didžiai Gerbiamas Direktoriau!
Mano sunki liga tur-but davė 

viltį mano šmeižė jams, kad ne
begrįšiu gimnazijon ir tik iš
girdę, kad sveikata taisosi, vėl 
griebėsi intrigų: mat, tik 8-III- 
24 m. juodinimais tesikreipta 
Švietimo Ministerijon ir npt 
Vyskupan, kuris ant manęs jo
kios jurisdikcijos neturi.

Nuo senai galėjau 'laukti to
kio perspėjimo, kokį Tamsta 
malonėjai man oficialiai pri
siųsti 28-III-24 m., nėse girdė- 
au ir seiliaus, kad kapelionas 

V. Mažonavičius gundė moki
nius skųsti mane Tėvų Komite
tui, ir pats mačiau, kaip jis vi
sur ir visuomet, ir pats ir per 
mokinius, šnipinėjo mano žy
gius, nors taip daryti, rodos, 
tikybos ir doros mokytojui ar 
bile mokytojui nepritinka. Gal 
būt gimnazijoje prie caro rėži
mo popams ir kapelionams to
kia rolė mokyklose ir buvo skir
ta, kad sostą apsaugojus nuo 
‘kramolos”, bet laisvai ir de- 
mokratingai Lietuvai siundymo 
ir šnipinėjimo sistema turėtų 
būti svetima dėlto, kad jaunuo
menės auklėjimą gadina, o vals
tybę veda moralin supuviman 
ir pražutin. šnipinėjimas ar 
provokavimas tai despotų įran
kis, kad atsigynus nuo keršto 
skriaudžiamos liaudies, bet ne
vartojamas ten, kur piliečių tei
sės konstitucijomis ir įstaty
mais garantuojamos.

Aš save skaitau mokslui atsi
davusiu žmogumi, ir manau — 
tai parodo mano, nors menku
čiai darbai nuo pat jaunų dienų; 
tarp kitko parašęs esmi 'Lietu
vių Tautos Historiją iki 1904 
m. (3 t. išėję yra atskirai ( o 
1895—1904 m. tilpo “Laisvoje 
Mintyje”, Latvių Tautos Disfo
rija, Lietuvių Raštus ir Rašti
ninkus, neminint daugybės kny
gelių ir šimtų laikraščiuose 
straipsnių. Giliai studijavau 
religijos ir etikos dalykus, kaip 
lyginai nesvetimi man medici
nos ir gamtos mokslai. Tai, ro
dos, turėčiau žinoti, ką kalbąs 
gimnazijoje ar kur kitur. Gim
nazijoje dėsčiau Anglų, Pran
cūzų ir Lietuvių literatūrų his
toriją, be to dar dėsčiau hygiė- 
ną. Bendrai galiu pasakyti, 
kad prieš Mokslą ir Etiką nie
kur n’esmi sąmoningai prasi
žengęs. Be tikėjimo n’esmi ir 
aš, nors skaitau save laisvama
niu, ir jeigu Dievas yra visur—

HAtniENns, CHcsgo, m

nęs jis ir-gi negalėtų aplenkti, 
o Etikos pažvalgose mano nusi
statymas gan greit supuola su 
krikščionybės (ne katalikybės!) 
mokslu, ką nesunku matyti ir 
iš brošiūros mano paruoštos 
bei išleistos po antrašte “Pri
gimtinė Moralybė”. . Tad kaltin- 

! ti mane nusikaltime prieš religi
ją ir etiką nebūtų labai tikslu. 
Be to juk Ir privačiame gyve
nime svaiginančių gėrimų ne
ragauju nuo daugelio metų, ne- 
kaziruoju ,ir šiaip rodos kukliai 
gyvenu, nuolatos darbais apsi
krovęs, su pilninga sielos ramy
be. .

Kas “link musų dvasiški jos”, 
tai kas kita. Ir čionai iš anks
to pasakyti turiu, kad pamokų 
metu nedarau pastangų dvasiš
ki ją “moksleivių akyse diskre
dituoti”, nėsa pamokose nė prp- 
gos tam nesiranda, o jeigu kur 
ir teko prisiminti jos nusitaty- 
mai, tai labai glotniai ir “su 
pirštinaitėmis” ji čiupinėta. Bet 
kur publikai paskaitas laikau, 
tai ten nesivaržau, nes viešos 
paskaitos, tai ne "moksleivių pa
mokos; paskaitose dėsčiau atvi
rai taip, kaip pats žinau esant 
tikrenybe ir teisybe. Ir nuo to 
neatsisakau, kol mano akys

| švies. Ir kaip gi galėčiau tylėti 
kaipo šalies pilietis, kovojęs 
per visą savo amželį dėl lietuvių 
tautos laisvės prieš visus, kas 
tik pasirodė Lietuvos skriaudi
kais beėsą! Ar kunigų luo
mas, tik nesenai iš sulenkėjimo 
atvirtęs, tai kokia šventybė, o 
ne iš žmonių man ir kitiems ly
gių susideda?

Airių kunigija ir-gi katalikiš
ka, bet į Airių tautos reikalus 
kištiesi nė pats-Papą negali be 
Airių kunigų sutikimo. O pas 
mus? Papos atstovas musų 
valdžiai ilgai nė persistatyti 
nereikalavo, visli prieš jį klupš- 
čioja, jam baldus superka, jis 
pas mus šeimininkas. Musų ku
nigai giriasi buvę caro įnamiais, 
ir esą pirma Romos piliečiai, o 
jau paskui lietuviai, Lietuvos 
piliečiai! Tai ne iš piršto iš
laužiau, bet savo ausymis gir
dėjau iš burnos ne vieno musų 
kunigų. Ar tai neženklina, kad 
kunigija sėdi ant dviejų kėdžių, 
ir kad tik antroje eilėje terūpi 
Lietuva?..

Vienok šitie daugumoje ke- 
turkliasininkai, antraeiliai Lie
tuvos piliečiai dabar pirmą 
smuiką griežia valstybėje ir 
jie, įsigiję žemės, dar algas ima 
iš valdžios iždo, pasiskirstę į 
valdininkų kategorijas. Kokį 
jie valstybinį darbą dirba? Jei
gu metrikus ir kitus civylius ak
tus rašo, tai jie tatai ne už val
džios algą daro, bet ima nuo 

žmonių nemenką mokesnį, kaip 
galime visoje Lietuvoje įsiti
kinti liaudies pasiklausinėję. 
Tad valstybė moka virš vieno 
milijono litų kunigams be rei
kalo , duodama dovanas su 
skriauda musų liaudies. “Už dy
ką gavote, tai už dyką duoki
te” — toks evangelijos įgraude
ni mas ne jiems tašytas!

žemės turėdami ir iš valdžios 
algas imdami, daugiur jie atsi
sako kelius taisyti, mokesnius 
mokėti, karo stovio nepripažin
dami' gelžkelių zonoje šienauja 
ar gyvulius gano, iki vyskupas 
jiems kitaip neįsakysiąs. Taigi 
aišku, kad ignoruoja valdžią 
liaudies rinktą o laukia teokra- 
tijos Lietuvoje įsteigimo, kur 
valdžia iš Dievo pareis!.. Gal ne 
be reikalo ir “dūšią” nuo lie- 
vių atėmė, mesdami ją laukan 
iš maldų, giesmių ir t.t., visus 
į bedušnikus paversdami, kad 
paskui iš naujo lietuvius krau
ju ir* ugnimi atvertinėti galėtų, 
kaip kad kryžeiviai darė.

Kada šalyje skurdas ir vargas 
viešpatauja, pas. žmones pinigų 
nėra, jie spekuliuoja a la Pu
rickis, nevienur už sėmenis ar 
kitus pardavinius iš liaudies iš
kauliję pinigus, užsienin dumia 
a la Francuzevičius, ar iš bankų 

netikrais dokumentais išgauna 
pinigus a la šeilakas, steigia 
bankus, verčiasi prekyba, lenda 
į koperatyvus, visur platindami 
disorganizaciją, netvarką, nepa
sitikėjimą. Seime, ministerijo
se, užsienių atstovybėse, uni
versitetuose — visur nemaža 
kunigų. Ii’ Amerikos lietuvius 
jie atšaldė nuo tėvynės, nors 
Amerikos lietuviai dirbo su di
deliu pasišventimu, rėmė tautos 
pastangas sunkiausiose valando
se moraliai, ekonominiai ir po
litiškai.

Nepritekdami prie valdžios 
ėdžių', kiti metė kunigystę, ve
dė pačias; juk tokių ir pačiame 
Kaune turime nevieną. Tai bent 
išmintingai pasielgė. Nemaža 
gi kitų nesidrovi lįsti į svetimas 
šeimynas ir jose sėti pykties ir 
suirutės sėklą.

Ne kas kitas kaip kunigai 
Lietuvoje varžo laisvą žodį, 
cenzūras užtarauja neblogiaus, 
kaip Rosi joj kaip popai darę 
yra; spauda — viešas žodis — 
vos kvėpuoja, mokytojai šnipi
nėjami ir skundžiami ir iš vie
tų gujami. Mokykla per kuni
gus verčiama ne mokslo vieta, 
bet mokinių dvasinio pavergimo 
bustyne. Visur — nedoruose 
darbuose — nereikia pas mus 
“chercher la femme”, nes kuni
gų ranka ir vadovybė aiškiai 
matoma.

Konstitucija nuvertė luomus 
pas mus, tik ne — kunigų. Ko- 
*del kunigai kaipo luomas turi 
įsigyti daugiaus teisių ten, kur 
luomų neturėtų likti? Kas ne- 
leidė bažnyčią atskirti nuo Vals
tybės? Kodėl neturime dvy
liams aktams registruoti val
džios įstaigų, kaip visur pasau
lyje yra? Kas iš bibliotekų 
mėto knygas ar neduoda skaity
ti norintiems, jeigu knygos pa
kraipa nepatinka kunigams? Ar 
tai kunigų užduotis “kramolos” 
ir “bumagos” ieškoti?

Jeigu kunigai iš bažnyčios ne
išgyvena Jai ne valstybės rei
kalas dykaduonių perteklių mai
tinti. Bet regimai tokio per
tekliaus nėra, jeigu dygsta nau
ji zokonai vyrų ir moterų, taip 
kad rasi nepoilgam bus kunigų 
nemažiaus kaip šalies armija! 
Vis gi. kareiviais kunigai armi- 
jon nestoja, o rožančiais jie ne
išgelbės šalies nuo lenkų, rusų 
ir vokiečių. O čion podraug au
ga dykaduonių skaičius, pulkai 
davatkų ir davatkinų, nemažėja 
skaičius elgetų ir driskių; čion 
rodos butų labdarybei tinka
ma dirva, bet ar kunigai — nu
duoti doros mokintojai — krei
pia į tai domės! Geriaus jiems 
vyksta mokyklose eiti žvalgybos 
pareigas, nors tam reikalui yra 
tam tyčia valstybės įstaiga, ir 
mokyklos sienose tveria Eucha- 
ristininkų organizacijas, skiria 
rekolekcijas po 3 ar 4 dienas 
(nors švenčių ir taip perdaug 
Lietuvoje!), lyg kad jaunuome
nė butų į davatkas auklėjama, 
o ne į produktyvius, savistovius, 
laisvus miklius piliečius!

Kunigija pati apsirūpino že
me nepraščiaus už bežemius 
dvarų ordinarninkus, nors žmo
nėms- liaudžiai skelbia dangaus 
karalystę: karmgi jiems reikia 
turtų ir valdžios pirma visoko?

Be kitų nuostolių, šaliai 
skriauda ir dėl kunigų “čeliba- 
to” — viengungiavimo. Galėtų, 
jie savo šeimas tverti ir gyven
ti kaip žmonės, vaikus savo au
gindami, o ne svetimas šeimy
nas teršdami.- Tad geriaus su
prastų ir jaunuomenės auklėji
mą. Ar tas viskas pakyli jų 
luomą akyse šalies ant tiek, kad 
—visur etatus mažinant —rei
kėjo kunigams dar su kaupu ąl- 
gas pridėti? Ar gal mokama 
jiems už tai, kad bažnyčiose jie 
liaudį, ažuot mokinę, niekina, 
keikia ir plusta?

Ir bažnyčios dalyvavimas rin
kimuose atstovų seimai) neap
sieina be to, kad neraustumėme 
iš gėdos dėl kunigų elgimosi. Iš
pažintis ir pamokslai bažnyčioje 
naudojami politikos tikslams, o 
nuo bačkos jau pati liaudis ku
nigėlius verčia ir kartais gero
kai apstumdo. Gal taip reikia 
padidinimui jų šventenybės!..

Sakykite, kuomi šiandie baž
nyčia skiriasi nuo pirklio krau
tuvės? Ten nė patiems kuni-
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gams nebejauku darosi, jei ei-' 
na kitur didesnių biznių ieško
dami. Kodėl gi aš turėčiau 
dvasiški ją girti už bažnyčios ap
leidimą ir labdarybės trempimą 
ar bent sumenkinimą?

Yra Lietuvoje, nors nedidelis 
būrelis, ir-gi tikrų kunigų, ra
minančių pavargėlio sielą ir at- 
sižyminčių mokslumu, kuriems 
tokia bažnyčios padėtis daro rū
pestį ir sielvartą, bet paprastai 
jie daugumos dvasiškių yra ne
gerbiami ir nuo viešumos atstu
miami ar šiaip visokiais budais 
persekiojami kaipo negeistini 
gaivalai.

Tatai vis matydamas, ar-gi 
aš, senas Lietuvos kareivis, tu
riu liežuvį sukandęs tylėti? Ca
ras pasodino Krestuosna už Lie
tuvos žadinimą, neistebėsiu, jei 
bekovodamas už Laisvę Lietu
voje atsidurčiau Šiaulių Baltojo
je iš dėkos tų, kurie carų pėdo
mis seka. Bet... pergyveno Lie
tuva tolygų laikmetį, kaip šian- 
dykštis, jėzuitams Lietuvoje 
viešpataujant 1569—1770 m., ir 
pasekme to buvo Kasčiuškos 
laikais — pakorimas vyskupų 
Masalskio ir Kosadauskio. Ar aš 
neturi griaudinties matydamas, 
kad jėzuitizmas vėl atgyja pas 
mus ir mėgina šalį vesti vidur
amžiniais keliais į suirutę ir 
pražūtį? Mano kaipo piliečio 
pareiga yra viešai perspė’ti 
bendruomenę ir tautą, kad pra
žutin einame. Sujungtomis spė
komis darykime, kad anarchijos 
išvengtumėme, žmonių gyvastį 
ir turtą gerbtumėme ir kad Lie
tuva augtų, tarptų ir plėtotųsi!

Dar sykį paantrindamas pa
brėžiu, kad gimnazijos sienose 
nenusikaltau nė prieš Mokslą nė 
prieš Dorybę, ne prieš Tautą. 
Toki užmetimai tegali kristi ant 
galvos tų, kurie ten sėja neapy
kantos ir kerštų sėklą, kurie 
kunigų politiką skleidžia tarp 
jaunuomenės ir ažuot ką patys 
atsakytų valdžiai už savo nela
bus darbus, drįsta mane valdžiai 
skųsti ir dar bene kitus skun
dais gąsdinti.

Suprantamas dalykas, kad aš 
papratęs prie laisvės Ameriko
je, negaliu priimti jokių pančio- 
jimų mano sielos Lietuvoje. Ka
da statomos yra sąlygos nusi
lenkti kunigų politikai, aš gim
nazijoje mokytojauti daugiau 
neapsiimu: koks mokymas, ka
da jautiesi nuolatos žvalgų se
kamas?... Bet kada gimnazijai 
reikės šviesos nešėjų, doros ir 
tvarkos palaikytojų, laisvės ir 
nepriklausomybės gynėjų, aš 
kaip ėjęs taip vėl eisiu darban 
su pasišventimu. Be sielos
laisvės man nėra gyvybės, svei
katos ir ūpo. O būti nudažytu, 
veidmainingu mokytoju aš ne
moku.

Mokytojas tai moksleivių 
draugas ir patarėjas, o ne ap
gaudinėtojas ai’ žandaras turi 
būti. Toks tai mano nusista
tymas.

Atsiprašydamas, kad manęs 
deliai Tamstai, p. Direktoriau, 
tenka nesmagumų naštą pakel
ti, pasilieku

su nuoširdžia guodone
Dr. J. šliupas.

[“Šiaulių Naujienos”]

Sveikatos Dalykai
KAS YRA DŽIOVA 

Džiova yra liga, pasidaranti 
iš priežasties kokio nors augimo 
plaučiuose, arba paprastai, ko
kioje nors kitoje kūno dalyje. 
Šis augalas yra mikroskopinis 
peras vadinamas “tubercle ba- 
cillus”. Tas peras gamina ir iš
duoda nuodus, kurie užmuša 
gyvybę aplink gavę. Daugi nda- 
masis jis plečiasi išpalengvo ar 
greitai, per visus plaučius, gale 
užmuša ir žmogų, kuriame ran
dasi. Vėliausiu laiku, yra at
rasta, kad tas peras dažniausiai 
išsigauna į kūną kūdikystėje ir 
esti neveikliu tol, kol nepasitai
ko jiems proga pradėti augti. Ir 
tai yra, kada kūnas nusilpnėja. 
Visiškai sveikas 'kūnas tiems 
perams nepageidaujamas. Per- 
sidirbimas, nešvarios gyvenimo 
ar darbo vietos, blogas valgis, 
girtybė, ir nekurios kitos ligos, 
nusilpnina kūną, duodamos pe

rams progos vystytis. Jeigu 
kūnas taip nusilpintas nėra 
greitu laiku tvirtinamas tinka
mu gyvenimu, džiova išsiplės. 
Šis išsiplėtojimas yra daromas 
išpalengvo ir laipsniškai, taip 
kad ligonis gali dar išgyventi 
nuo dviejų ilęi dešimts metų. 
Nekuriuose atsitikimuose ligos 
žengimas pirmyn yra taip grei
tas, kad ligonis miršta šešių 
savaičių tarpe.

Laimei džiovos peras lengvai 
auga žmogaus kūne. Visi su- 
tyėrimai turi mažiau ar daugiau 
pasipriešinimo jėgos atsigyni
mui nucr to pero. Gyvulių tar
pe kiaulė beveik neturi jokios 
jėgos atsigynimui nuo tos li
gos, o ožkos jokiu budu nebūtų 
galima užveisti tais perais, žmo
nėse, IndijonaL ir Negrai labai 
silpni atsigynimui prieš juos, ir 
kaip apserga, dažniausiai greit 
miršta. -Baltosios rasės žmo
gus, priešingai, turi nepaprastą 
galę atsigynimui. Turi gyventi 
begalo vargingai ilgą laiką, kad 
užsikrėtus,*išimant kūdikystės 
laika, kada galima labai lengai 
ir greitai užsikrėsti.

Pirmiausias to pero veiklumo 
ženklas kūne yra atsiradimas, 
dažniausiai plaučiuose mažo gu
zuko, vadinamo džiovos spuo- 
gučiu. Egzaminuojant tą gu
zuką mikroskopu, galima ma
tyt kad tai krūva negyvų plė
velių, kuriose perai jau gyvena. 
Aplink tą guzuką yra celėlių ei
lė apsigynimui užkariaujančiui 
perui. Jei to pero nuodai yra 
užtektinai tvirti, arba jei cėle- 
lės aplink perą persilpnuos, jos 
bus sunaikintos ir išpalengvo 
daugiau ir daugiau plaučių plė
velių bus sunaikinama. Ir taip 
plečiasi kol beveik visi plaučiai 
pagadinti. Kada negyva plėve
lių krūva pasiekia oro triubelę, 
žmogus ją iškošti lauk, ir jo
sios vietoj pasilieka skylės. Ka
da ta skylė didėja, kiti perai į- 
sigauna išlauko ir gelbsti džio
vos peram plėtotis, kurie galt 
priveda prie džiovos.

Bet, jeigu kūnas užlaikomas 
tinkamose aplinkybėse, gerai 
valgant, gaunant užtektinai ty
ro oro, jo cėlelės bus taip tvir
tos, kad pero nuodams užataka- 
vus jas, jie negalės jų užmušti, 
bet tiktai suerzins. Tas suerzi
nimas permaino cėleles nuo ap
valių į ilgas, kurios išlengvo 
kietėja kol padaro tvirtą sieną 
apie perą ir neleidžia perams 
plėtotis.

Džiova yra tai kova tarp perų 
kurie įsigauna į kūną ir cėlelių. 
Jei tos cėlelės gerai maitinamos 
ir prižiūrimos, jos pergalės, už- 
darydamos, ir gale užmušdamos 
perus. Bet jei celės apleidžia
mos, ir neprižiūrimos gerai, pe
rai išpalengvo užmuš jas ir bus 
žmogaus mirties priežastimi.

[FLIS]

Įvairenybes
Radiotelegrafo ministerija

Radiotelegrafas ir radiotele
fonas Kanadoje taip plačiai iš
siplėtojo, kad pašto ir telegra
fo ministerija nepajėgė Šios 
srities nei reguliuoti, nei tvar
kyti. Todėl Kanados vyriausy
bė įsteigė atskirą radiotelegra
fo ir radiotelefono ministeriją, 
kurios ministeriu pakviestas ra- 
dio žinovas Ernestas Lapointė.

Nors radiotelegrafas yra mil
žiniškai išsiplėtojęs ir kituose 
kraštuose, tačiau kanadiečiai 
pirmi įsteigė pas save tokią mi
nisteriją, kokios niekur pasau
lyje dar nėra. Galimas yra 
daiktas, kad Kanados pavyz
džiu pradės steigti radiotelegra
fo ministerijas ir kitos valsty
bės, bet kol mes susilauksime 
tokios ministerijos — nemaža 
Nemunu vandenėlio nubėgs.

—K. Ob.
................ . ' '*T ■” ■ =

Ar jus žinote, kad
Turtingiausias ir labai populiarus 

Vokietijos industrijos vadovas, Stain- 
nes, kuris nesenai mirė, buvo labai 
užganėdintas, kad jis neturėjo progos 
pasimatyti su Kaizeriu. Ar jus ži
note, kad iš visų tabakų, kurie eina 
rūkymui, nėra gerenio tabako kaip 
gryna 100% Turkiškas tabakas kuris 
yra vartojamas Helmar Turkiškuose 
cigaretuose.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Motery ruby siuvėjy 
streikas baigiasi

Jau dalis šapų priėmė unijos 
sąlygas. 
______ » 

Pranešama, kad International 
Garment Workers, kurių nariai 
streikuoja jau dešimti} savaitę, 
atsiekė nemažą pergalę. Unijos 
pirmininkas praneša susirinki
mui laikytam sekmadieny, kad 
aštuonios dešimtys šapų priė
mė unijos sąlygas ir 1,200 dar
bininkų tuoj sugryš į darbą. 
Streikuoti pasiliks dar 1,300 dar 
bininkių. Sugryžus veik pusei 
darbininkių prie darbo, turės 
greit pasiduoti ir kitos šapus ir 
priimti unijos sąlygas.

Atsidarė nauja meno 
paroda

Gegužės 1 dv Dailės Institu
te atsidarė mišri dailės dirbinių 
paroda. Paroda tęsis iki gegužės 
31 d.

Parodoje yra svarbių ekspo
natų: sieninių kilimų, indų, va
zų, visokių uždangalų, dekoraci
jų ir architektūros pavyzdžių.

Tarp kitko yra įrengta ir už
pildyta'viena galerija, kurią at
stovauja Dailės Kliubas, senos 
skulptūros rinkiniais.

Aplamai ši paroda f yra gera. 
Kas joje yra, tai namų papuoši
mui pašvęsta. — Reporteris.

Nušovė jauny žmogy iš 
, pravažiuojančio auto

mobilio
William Sedlack 24 metų, vie

nas iš trijų brolių savininkų 
perkraustymo ii’ trokų biznio, 
1647 So. Throop str.,* liko nušau
tas ant Blue Island ir 18 gat., 
apie 10-tą vai. sekmadienio va
kare. Jis su broliu tuo laiku 
parvažiavo savo automobiliu ir 
vos spėjo išlipti, kaip iš pro šalį 
važiuojančio raudono automo- 
biliaus pasipylė kulkos ir viena 
pataikė Williamui į krutinę. Į- 
nešus jį į artimą daktaro ofisą, 
jis mirė ant daktaro operacijos 
stalo. Automobilius paleidęs ke
letą šūvių nuvažiavo.

Užmušikų automobiliu j e sė
dėjo keturi ar penki vyrai ir 
viena moteris. Liudytojai pasa
koja, kad tasai automobilius 
sekmadieny keletą kartų prava
žiavo pro Sedlacek šeimynos na
mus ir vis tėmijo jų namą.

Užmuštojo brolis negali pa
duoti jokių motyvų delko jis ta
po užmuštas. Sako neturėję jo
kių piktumų nė su vienu.

STERIŠKI DŪMAI PRIPIL
DĖ VISĄ ORĄ MIESTO 

PIETVAKARIUOSE.

Visa pietvakarių miesto dalis 
apie 40 str. ir 48 avė., sekma
dienio vakare, patvino karčiais 
durnais! Kilo didelis sumišimas. 
Apsireiškė kaip ir isteriška pa
nika. Gaisro departamente nuo
lat skambėjo telefonas ir reika
lavo informacijų. Nemažai pa
klausimų gavo ir policija ir laik
raščių ofisai. Bet niekas negalė
jo pasakyt iškur paeina tie kar
tus durnai!

Pagalios po ilgų tyrinėjimų 
pasisekė surasti, kad durnai pa
eina iš apielinkėje esančios kor- 
kų dirbtuvės. Pasirodė, kad ten 
deginama aliejuotos korkų 

skiedros. Po to sumišimas pa
mažu pranyko; bet gyventojai 
nuėjo gulti blogame upe.

/Laukiant ketvergo ristylnių, 
betai kaip girdėti vis eina di
dyn. Vieni deda už Bancevičių, 
kiti už Meyerį. Sako iki šiol už 
Bancevičių esą padėta betų iki 
$3000, o kita tiek už Meyerį.

šios nepaprastos dvigubos 
ristynės už čampionatą įvyks 
ketverge, gegužės 8 d., Schoen- 
hofen salėje, kampas Mihvau- 
kee ir Ashland avė. Tikėtai jau 
parsiduoda Naujienų ofise, 
Naujienų |Bridgeporto skyriuje 
ir North Sidėj.

NAUJIENOS, CKW<5, H —.... ■ ■■■............. ■ ....... *
vienas Dievas paėmęs permeta 
saulę skersai žemę, o antras 
Dievas pagavęs saulę atveža jū
rėmis atgal Rytų Dievui, tas ir 
vėl tą patį kartojąs.

Ateinantį septintadieny bus 
Mokslo Drdugų paskaitų sezono 
uždarymas. Tatai bus labai 
įdomios paskaitos, kurios susi
dės iš keturių prelegentų, bū
tent: Dr. Karaliaus, Dr. Davi- 
donies, K. Augustinavičiaus 
ir adv. Kl. Jurgelionies. Jie kal
bės apie svarbiausius dalykus 
žmonių gyvenime.

Užsibaigus žiemos sezonui 
paskaitos bus pertrauktos iki 
Labor Day. Tada jbs vėl karto
sis per visą žiemą,

—Dekadelarobia.

Iš Birutės
Lietuvos Operos direkcija kvie

čia P. Stogį stoti operon.
Gerai visiems' žinomas Biru

tės solistas p. P. Stogis gavo 
laišką nuo Lietuvos Operos di-

(Tąsa ant o-to pu»i.;

Galvos skaudėjimas dingo j 

daugiau nenuvargusi i 
Duoda kreditą dėl Lydia E J 

Pinkham’s Vegetable Com
pound. Tikisi, kad kitoms 
moterims pagelbės, taip kaip 

jai pagelbėjo.

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 6 ir nuo 6 iki S, 
Nedėliomas nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679 v

Du jaunuoliai sunkiai sužeis
ti ir jų automobilius sudaužy
tas, kai ant jų užvažiavo Wa- 
bash gelžkelio traukinys, ties 
95-ta ir Stony Island gat., ank
sti vakar ryte. Nukentėjusieji 
yra Juozas Beluscheck, 19 me
tų, 11818 So. Peoria Str. ir Ste
pas Klein, 18 metų, 10042 So. 
Indiana Avė. Abu nugabenti 
Burnside ligoninėn. Sako per
laužtos nugaros ir gal būt mirs. 
Sako nebuvę nuleisti sargybos 
vartai ir januoliai pavažiavę 
tiesiai po traukiniu.

Sportas
J. Bancevičiy mankština 

■ rūsy milžinas
Iki šiol esą uždėta $3000 “be

tų”. — Prancūzas esąs smar
kus velnias.

Drapiežnas Dzūkas, pasirodo, 
nesnaudžia. Kad atsilaikius 
prieš Meyerį jis ėmėsi treni
ruotis su didžiausiu rusų ga
liūnu ir ristiku Aleksandru 
Harkovenko. Tas jį ne tik 
mankština, bet taipgi duoda 
slaptų instrukcijų, kaip geriau- 
ria pagriebti Meyerį už galvos 
ir už kojų.

Johnny Meyeris, kurs nors 
nuolat su kuo nors ritasi, irgi 
treniruojasi, rengdamasis prieš 
Drapiežną Dzūką. Nes žino, 
kad su Dzuku imtis, tai nebus 
juokai. Meyierio treniruotoj u 
e :ąs pats didysis Zbyszko, len
kų čempionas.

J. Bancevičius kliube ėjo per
siristi ir su tuo franeuzų čam- 
pionu, kurs‘ketverge imsis su 
Požėla. Su frdneuzu Bancevi- 
čiui vienok niekaip tepasisekė. 
Prancūzas pagriebęs Bancevi- 
čių už galvos taip jį metė že
mėn, kad tas negalėjo atsikel
ti per penkias minutes. Atsikė
lei už reiškė: “Aš bečiju, jis 
taip pamėtys ir Požėlą ketver
ge. Tai smarkus velnias!”

Lietuviu Rateliuose
Mokslo Draues paskaita 

iš astronomijos
Astronomijos mokslas labiau 

paremtas teorija, negu buvo 
praktikoj žinomas.

Pereitą septintadieny Mokslo 
Draiugams skaitė paskaitą inž. 
K. Augustinavičius. Jis gyvais 
vaizdais išdėstė astronomijos 
mokslą, kokiu jis buvo seniau, 
ir kokiu jis yra dabar. Prele
gentas sakė, kad astronomijos 
mokslas yra labai senas. Da 
laukiniais tebebūdami žmonės 
svajojo apie dangiškus kunus, 
bet neturėdami instrumentų, 
jie nieko tikro negalėjo patirti, 
kas yra saulė, žvaigždės ir tt. 
Net ir teleskopus išradus dar 
vis buvo daug spėliojimų, kol 
galįj-gale, modefdnoji astrono
mija sumušė į šipulius visas pir
miau buvusias teorijas, o pagal
ba gerų instrumentų sužinojo, 
kad ant menulio yra kalnas di
desnis ir už Everest kaina. Su- v 
žinojo ir daug tolimų planetų.

Pasak prelegentą, senovėj 
žmones įsivaizduodavo saulę, 
kai ji nusileidžia, tai reiškia,

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

* Kaina 50 centai
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

irAtsiųskite vardą ir adresą 
gausite tą naudingą kny

gutę dykai.

Name...........................................................

Acidress........................................

' • ' . 1

APSAUGOJIMAS 
INVESTAVIME

Priklauso nuo daugelio dalykų ku
rie yra išaiškinami paprastai šio
je 40 puslapių knygutėje. Ji turi 
naudingas skaitlines ir parašymus 
visokių typų saugių borių. Seka
mi skyriai yra žingeidus kiekvie
nam investuotojui:
Tikslas investmentų.
Reikalavimai dėl gerų investmen

tų.
Kas yra tie Pirmo Morgičio Ilonai. 
Jacob Kulp & Co., Ine.
Naudk iš “Pastos Ofiso’’ Bonų.
Bonai ant apartamentinių namų. 
Laiko elementai.

Jacob Kulp g^5
33 S. La Salia St. Telephone Dearborn Bfcfck CHICAGO

Ižr— —-  .■ :     ■■■ ------------------------------------ ------------

Te m y kitę Visi!

Kuriems yra reikalingi naminiai fornišiai kreipkitės prie lietuvių 
išdirbėjų. Mes išdirbame geriausius seklyčios (Front ruimo setus) 
ir parduodame daug pigiau negu kur Jcitur. Darbą gvarantuojaine. 
Ateikite.ir persitikrinkite.

Me£ parduodame ir kitus namų fornišius. Musų patarnavimas 
ir gerumas darbo kiekvieną užganėdins.

Atdara vakarais šioms dienoms: Utarninkais, Ketvergais ir Su- 
batomis.

GLOBĖ IJPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Wentworth 6890

; grojiklis pianas — 
s tris vagonus tik 
mui. Grojikliai pi- 
gražaus užbaigimo 
i kainomis parduo- 
vieną šeimyna gali

muzikos rolelių, ben
gias ir liampa arba ro 
i, atiduodama už

ELEKTRA
8riešą ir pajlegą suvedame i Beniui ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.
- ...............- TimiiiMiiMMiiirn ~ m 'ir------ \------------------------------------- -

išmokėji

palūkanų

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPŪMENTDL

Skovvhegar, Me. — “Aš buvau 
serganti beveik visą laiką ir nieko 

negalėjau dirbti 
apie savo namus, 
kad nejusčiau ko
kio nuovargio, taip 
kad aš turėdavau 
atsigulti. . Vieną 
dieną, kuomet skai 
čiau laikraštį aš 
pamačiau Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound 
apskelbimą ir pa
mačiau, kaip jos 

moterims, aš pama
niau, kad ir aš pabandysiu jas. Aš 
išvartojau tris butelius ir dar nega
lėjau pasakyti ar man pagelbėjo ar 
ne, bet dabar jau galiu pasakyti. Aš 
dirbu visą savo namų darbą per visą 
dieną ir nereikia man gultis į lovą. 
Aš daugiau neturiu galvos skaudėji
mo arba nuovargio. Aš tikiu, kad 
kiekviena moteris, kuri vartoja Vege
table Compound, gaus tiek pat pa- 
gelbos, kiek aš gavau”. — Mrs. Ferxy 
W. Richardson, R. F. D. No. 2, Skow- 
hegan, Maine.

Jus ką tik skaitėt kaip Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound pa
gelbėjo dėl Mrs. Richardson. Ji pa
bandė tas gyduoles, kaip matė, kad 
kitoms moterims pagelbėjo. Beveik 
per penkiasdešimts metų Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound yra 
taip giriamos moterų. Pardavimui 
pas aptiekorius visur.

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 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street

> SHENANDOAH, PA.

t

—y...........  ................ ■"""
_____________________t - .

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 St., . 

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

y

dantų moičia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit b* ve dan-

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

CHICAGO 
Roosevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

k------------------------------ ™

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofk 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraują 
inkstų, pūslės ir šlapumo 11-

privatiŠkų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i” ’7'“zcpe- 
jišką bt ią gydy
mo. Did.Ul skai
čius žmoLi% d<y-
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks* 
lauja užmesti savo ligą. ,

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building, Imkite elevatorių 

iki 6 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto flei & 

vai. vakare. Nedilioi nuo 
10 vai. ryto iki T vai «“•- 
aą. Panedėlyj, seredrji ir 
subatoje nuo 10 vai. tyrų 
iki 8 vai. vakare.

z -----------------------------------

Tik ky atėjo iš Lietuvos ' I
Kultūros No. 3 •'''

Galima gauti ' Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją, j

Garsinkitės Naujienose j
)
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

rekcijos, kuriame jį oficialiai 
kviečia į Lietuvos Operos artis
tų skyrių. Norima, kad jis pa
baigoje šio mėnesio galėtų de
biutuoti Mafisto rolėje. Džiu-I 
gina ši maloni žinia netik mu
sų Stogį, bet ir jo visus drau
gus. Kiekvienas linki jam 
riausio pasisekimo pasiekti 
vo tikslo.

Keletas metų atgal Birutė 
buvo kvietusi p. Vanagaitį už 
savo vedėją, tečiaus dabar p. 
Vanagaitis atvažiuoja su tiks
lu sutverti grupę artistų ir ža
da chorą turėti. Reiškia musų 
Birutė nors sykį susilauks 
geros 
senai

Naujieny .Spulka uždirbo 
9 nuošimčius pelno

ge-
sa-

Pradėta mokintis operetę 
“Kornevilio Varpai.”

Iš kalno Birutė pradėjo mo
kintis ateinančiam sezonui 
gražią, pilną turtingos muzi
kos operetę ‘‘Kornevilio Var
pui.” Tas reiškia, kad atostogų 
birutiečiai kaip ir neturės, nes 
šis veikalas pilnai pastatyti be 
jokių reikalaujaapkarpymų 

pasišventimo bei energi-

Konstitucija bus atnaujinta.
Komisija susidedanti iš Dr. 

Kliaugos, K. Augustinavičiaus 
ir A. Micevičiaus prirengs pro
jektų Birutės konstitucijos ir 
priduos visuotinam susirinki
mui dcl užtvirtinimo.

A. Vanagaitis atvyksta į 
Chicagą.

A. Micevičius gavo laišką 
nuo A. Vanagaičio, Kauno pa

garsėjusio Valstybinio Teatro 
artisto, gabaus kompozitoriaus 
ir choro vedėjo. Laiške jisai ra
šo, kad liepos mėnesyje jau ža
da būti Chicagoj. Su juo žada 
atvykti dar vienas artistas.

konkurencijos, o tas 
buvo reikalinga.

sau
jau

Birutės golferiai.
Ners birutiečiai labai 

ti savo darbais, tečiaus jie ne
atsilieka ir nuo sporto. 1___

ginusia jų tarpe randasi golfo 
mėgėjų, ir jie rengiasi šią va
sarą gerai kailį iškaršti 
rėmėjams, tarpe kurių 
si gerų lošėjų. Pereito 
dienio pasekmės buvo 
lošiant 18 punktų 
golfo instruktorius 
kirtį, A. Micevičiusi 
Kcdcras — 96 ir A.

98. Pasivaktuokit, rėmėjai
—Ten buvęs.

A

Spulka nuolatos auga skaitliumi 
narių ir kapitalu.

JIESKO KAMBARIŲ PARDAVIMUIpasakos, raštai prieš musų Lie
tuvių Atburimo Bendrijos žmo
nes, biznio vedėjus pasekmė 
šmeižimo, atsakomingo šmeiži
mo! Tai Lietuvių Atburimo 
Bendrija, gindama savo garbę, 
savo biznį, imsis ir valdžios ap
gynimo įstatymų pagelbos ir 
atsakomybė, skriauda, kuri? 
darote mums, Jums patiems su- 
grįžš... i

“Lietuvių Atburimo
“Bendrija per J. S 

“3251 So. Halsted Str., 
“Chicago, III.”

Kas per vienas tasai “J. S.”^ 
čia jau tikra misterija! šiame 
atvejyje patartume niekam ne
daryt jokių spėjimų. Su tokio
mis raidėmis/ prasideda labai 
daug garbingų piliečių vardų ii 
pavardžių; ir mes prisibijome, 
kad kartais nenukentėtų visai 
nekaltas asmuo. Naujienų re
porteriai darys tolimesnius tyri
nėjimus ir ką jie sužinos bus 
viskas paskelbta.

REIKALINGAS KAMBARIS mer
ginai prie vienų merginų, kur gyve
na, kambarys turi būti vienai ir 
Bridgeporto apielinkėj. Kas turi 
kambarį greitai praneškit 

r Naujienų Skyrius. 
3210 So. Halsted St.

P. M.

PARDAVIMUI kendžių, Ice 
cream, cigarų ir kitokių daiktų 
krautuvė. Parduosiu pigiai ir 
greitai, nes reikalingi pinigai.

3343 So. Morgan St.

NAMAI-1EME
Parduodu, mainau ir perku

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

Metai laiko atgal susiorgani
zavo Naujienų Spulka — taupy
mo ir skolinimo organizacija. 
Iš pirmų spulkos gyvavimo die- 

, |nų, ji turėjo labai daug ir bai- £/ liV" | » , , _ ,
Dau-,siai P1*™! priešų. Ir juo labiau

1 priešai šmeižė Spulką ir jos vir
šininkus, tuo sparčiau ji augo.

Dabar po metų laiko, kai liko 
suvestos Spulkos knygos ir ap
skaityti nuošimčiai, pasirodo, 
kad kiekvienas Spulkon padėtas 
doleris, pasidaugino devyniais 
nuošimčiais. Kaip dėl pirmų me
tų tai yra nepaprastai geras 
pelnas.

Apyvartos Spulka padarė 
apie dvidešimts tūkstančių dole
rių. Reikia tikėtis, kad seka
mais metais, Naujienų Spulka) 
uždirbs dar didesnį nuošimtį 
savo nariams — ga) būt dvigu
bai didesnį.

užim-;

savo 
randa- 

sekma- 
tokios:

.Menas, 
turėjo 81 

— 83, A. 
Alinauskas

Chicagos artisty veikimas

Prapuolė lietuvis

ir gestikulia- 
bus tas, kad 
supi er i o, nes

Jonas Gužaitis, gegužio 1-mą 
išėjo į darbą, kaip ir paprastai 
apsirengęs darbiniais drabuį 
žiais ir daugiau negryžo. Mote
ris labai susirupinusi, ' nežino 
kas pasidarė ir ką daryt. Vaikai 
verkia ir gailisi tėvelio.

Moteris nežino jokių priežas
čių, dėl kurių Jonas galėjęs bu
tų ją apleisti — sugyvenę ge
riausia ir kits kitą mylėję.

Jei kas patėmytų kur tą žmo
gų prašome pranešti Onai Gu- 
žaitienei, 2122 W. 23 PI., Chica
go, III.

Pranešimai
Kasų ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamstą gali prisirašyti 
/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi. prisirašęs. Dėda
mas kas i 
nepatėmysi 
oinige, kad

savaitė po dolerį-kitą, nei 
kaip susidėsi užtektinai 

I nusioirkua sau namelj.
Naujienų Spulka 

1739 S. Halsted St.

Lietuvių Draugijos Savi-

malonėkite 
Šaikų,

Chicagos
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko
kį reikalą su draugija, r. 
kreipties pas raštininką X. 
1521 Irving Avė.

L. S. J. Lygos Stygą Orkestras su
sirinkimas įvyks antradieny, gegužio 
6, 1924 m., 8 vai. vak. Raymond Čha- 
pel svet., 816 W. 31 St..

Visi, kurie norit prisidėti prie or
kestras malonėkite atsilankyti

Ork. Kom.

f PARDAVIMUI mokyklos reik
menų, saldainių, ice crcamo, 
patentuotų gyduolių krautuve, 
netoli lietuvių bažnyčios. Par
duosiu pigini iš priežasties li
gos. 4602 So. Wood St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ŠVARUS kambarys rendai 

dėl viėno ar dviejų vaikinų su 
valgiu ar be valgio. Brighton 
parke. 2 hibes.

4438 So. Francisco Avo.
______________ ________

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginų darbui ,į de
šrų departmentą, 8 vai.- dienoje. 
Laikas ir puse už viršlaikį.

ARNOLD BROS. 
660 YV. Randolph 

____ t____________ _____________________________________

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

PAJIEŠKAU —
GERO BUČERIO.

Atsišaukite
5940 W. 63 Place

Tel. Prospect 2688

REIKIA —
VYRŲ DARBININKŲ

I GELEŽTES ATKARPŲ 
YARDA.
1000 W. 22 Str.

A

REIKALINGI 2 kriaučiai 
prie vyriškų drapanų siuvimo.

Kreipkitės
pas savininką:

3305 So. Aubum Avė.

REIKALINGAS barberys, 
tiktai gerai patyręs savo darbą, 
vakarais ir subatomis per die
ną.

Brighton Barber Shop, 
4222Archer AVenue

■, t
REIKIA pilnai patyrusio 

savo amate nuolatinio barberio. 
Geistina kad. atsišauktų jaunas 
vyras.

Lafayette 8279.

KAS NORIT gerą darbą, ateikit 
greitai pas Chicago Motor Sales par
davinėti Paige ir Jewett. Mokama 
alga ir komišiną.

J. J. BAGDONAS, prez. 
4614 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 8282

REIKALINGAS barberis patyręs 
savo darbe, nuolat darbas, gera mo
kestis.

Atsišaukite
TON Y NARAKAS.

803 Moen Avė., 
Joliet, Rockdale, III.

Tel. Joliet 1037

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
kuris negal sunkaus darbo dirbti fab
rike, darbas pašlavinėti ir lovas pa
taisyti, taipgi pagelbėti prie virtuves, 
netur būt girtuoklis. Valgis, kam
barys ir mokestis,

1606 So. Halsted SU

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių, beveik 

nauji rakandai; galima parendavoti 
ir kambarius. Turi būti parduoti 
greit. Matyti galima nuo 5 valandos 
vakare kasdien, o Subatoj ir Nedė- 
lioj visą dieną.

4026 So. Artesian Avė. k
2nd floor

PARDAVIMUI
DID.ŽIAUSIS bargenas, didelė 

bučernė ir grosernė South Side, 
biznis išdirbtas per ilgą laiką, par
duodu pigiai už cash arba mainy
siu ant namo. Atsišaukite tuojau.

SLONKSNIS <
3401 S. Halsted St., antros lubos 
Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI — 
čeverykų taisymo šapa iš 

priežasties ligos.
Atsišaukite

2646 W. 63 St.

PARDAVIMU] —
GROSERNĖ IR 

BUČERNĖ,
PIGIAI.

3600 South Union Avė.

RE A L ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

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

PARDAVIMUI arba išrenda- 
vojimui barbernė. Gera vieta 
lietuviui.

Veikite greit.
808 West 35 Str.

PARDAVIMUI naujas grose- 
rnės Ice Box. Visas geras. Nu- 
pirksite pigiai.

Kreipkitės:
3310 So. Aubum Avenue

WEST PULLMANE
Perkamo ir parduodame namus, 

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

PARDAVIMUI aisbaksis, ge
ras dėl grosėrnės, turiu parduo
ti į trumpą laiką. Parduosiu pi
giai.

4631 So. Paulina Str.
PARDAVIMUI grosernė 

bučernė. Turi būt parduota 
savaitę. Atiduosiu pigiai.

Atsišaukite
5610 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI naujas jewel 
apt. namas, 12 sun parlorų, po 4 
kambarius ir miegojimo porčiai, 
S. E. kampas Indiana Avė ir 70 
St., lengvais išmokėjimais, ren
da $10,800, kaina 70,000.

M. GLICKI, savininkas 
12043 Wallace St.

Phone Pullman 6719 &

ir 
šį

PA*RDAVIMUI 5 kambarių 
medinė cottage, su augštu skie
pu, galima padaryti dar kitą 
flatą, elektra, naujas plumin- 
gas, vana ir toiletas, didelė bar-, 
nė iš užpakalio, kaina $5000, 
lengvais išmokėjimais, prie 
Bishop St., netoli Garfield blv.

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

PARDAVIMUI Ice creamo, 
smulkmenų, mokykloms reik
menų, 2 gyvenimui kambariai, 
randasi netoli teatro ir 2 moky
klų. 530 W. 26 Str.
EXTRĄ!!!

PARDAVIMUI krautuvė, sal
dainių, Ice Creamo ir grosernė.

Atsišaukite:
4435 South Honore Str.

PIGIAI—
ANT pardavimo naujas medi

nis namas 5 kambarių $3500.
Atsišaukite:

4535 S. Keeler Avė.
Lietuviy Atkūrimo Bend
rija grasina Naujienoms

kad susiren- 
jvairių 

socialistų ir

Jau yra žinoma, kad Cliica- 
gos geriausieji teatrų vaidinto
jai ir vaidintojos lavinasi ir 
rengiasi prie lietuviškų kruta- 
mųjų paveikslų. Juos vadovau
ja ir mokina ncisenai atvykęs 
Čhicagon artistas Kazimieras 
Urbaitis. Kas trečiadienio va
karą Raymond Chapel, 816 W. 
31 St., jie daro mėginimus. 
Mėginimai daromi krutamųjų 
paveikslų metodu. Aktoriam 
nereikia veikalo mokintis žo
dis į žodį ant atminties; reikia 
tik kalbėti apie dalyką savais 
žodžiais, atstovaujančiais ypa
tybę. Svarbiausias p. Urbaičio 
noras yra išgauti daugiau jaus
mingo išreiškimo 
cijos. Svarbiausia 
publika negirdės 
jo nebus.

Žingeidu ir tas,
ka lošėjai ir lošėjos 

į srovių: katalikų, 
net kairiųjų. Visi kartu veikia, 
lavinasi ir kalbasi kaip broliai 
ir seserys.

Mat čia dailė ir veikėjai jo
kia politika neužsiima. Kartą 

I buvo atsilankęs tūlas Pakaušis, 
darbietis. Jis pasigyrė lankęs 
dramos mokslą Londone. Esą, 
nebus galima lietuviams pada
ryti krutamus paveikslus, nes 
jie nėgramatiški. Jam vienok 
nepasisekė išardyti lošėjų vie
nybę. P-as Buragas jam paste
bėjo, kad jie apseisią ir be 
Londono. Urbaitis pareiškė, 
kad nėra reikalo jį bauginti su 
gramatika. Jis mato ir žino, 
kad Chicagos artaistai yra ne 
menkesni už lenkus, kurių pa
veikslais gėrisi 'lietuviai.

Susirinkus trečiadieny, ba
landžio 30 d. J. Jankus prane
šė, kad artistas Urbaitis serga. 
Buvo mėginta be jo, bet nesi- 

White Star Line I sekė. Palikta iki pats meistras 
N. Y. — Cherbourg — Southampton pasveiks. Tame vakare buvo 
Išplaukimai subatonvis. Didžiausi lai- . f v • i. ~
vai Majestic, Olyrr/pic, Homeric. Grei- atsilankę pora ZVaigZCillČlŲ. p. 
tas susisiekimas su Baltijos portais. Kukutdenė ir p. Aleksandravi

čiūtė ir kėletas senesniųjų ak- 
torkų ir aktorių. Jie žadėjo at
silankyti ir pristoti prie lietu
vių krutamųjų paveikslų artis
tų. Buvo atsilankęs pasižiūrėti 
ir Bitutės vadovas p. Kvede- 
ras.

Jau.artistas Urbaitis pasvei
ko ir trečiadieny,. gegužės 7 d., 
Raymond Chapel busiąs. Jam 
rupi, kad šį pavasarį ką nors“ 
naujo parodyti chicagkčiams. 
Jis mano surengti aktorių kon- 
testą ir ąpdovanoti geriausia 
atsižymėjusiu®.

Urbaitis mano aprubežiuoti 
aktorių ir aktorkų priėmimą. 
Sako, kad gegužės 7 d. bus pa
skutinė diena liuosai įstoti. Vi
si norintieji veikti dailės sri
tyje turėjo gana progos pristo
ti. Nuo dabar bus suimta daug 
smarkiau ir pirmieji turės 
daugiau privilegijų ir nuopel
nų.

Aktoriai ir aktorkos labai 
yra užganėdinti p. Urbaičio ( 
gražiu apsiėjimu ir mandagu- : 
mu. Jis moka ir palinksminti. ;

Jis norėtų gaut ir mašinos į Lietuvių Atburimo Bendriją, ir 
valdytąją lietuvį. Esą, visi turi t. t.
būt lietuviai, jiei norima turėti 
lietuviškus 
lūs.

ŠIMKAITIENĖ
Rapiašauskutė

BARBORA
Po tėvais

Persiskyrė-su šiuo pasauliu 
gegužės 3 deną, 4 vai. po pietų 
nuo plaučių uždegimo West End 
ligoninėje sulaukus 33 metus 
amžiaus.

Velonė paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Šiaulių ap., Žaga
rės valsčiaus, Kiburių kaimo.

Paliko didelame nuliudime 
vyrą Kazimierą, 2 dukteris, Zo
sę 8 metų, Oną 18 mėnesių 
ir 3 brolius Juozą ir Klemencą, 
Amerikoj ir brolį Joną. Seseris 
Elzbietą, Rozaliją ir Marijoną 
Lietuvoj.

Laidotuvės atsibus gegužio 6 
d., 1924 m. po pietų iš namų 
3620 Hoyne Avė. į Tautiškas 
Kapines.

Visi giminės maloniai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliūdę
Vyras Kazimeras ir duk
teris Šimkaičiai.

American Line
White Star Line

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

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

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

Belgenland et Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

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

Pasažierių Departamentas 
127 So. State St.. Cbirago, III.

NORTH
GERMAN '

LLOYD t
Savaitiniai išplaukimai į

per
NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

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

NORTH GERMAN / 
LLOYD A

100 No. La Šalie St., Z] 
Chicago, III.

Betyrinėjant misteriškų knygų 
skelbimus atsirado dar dau
giau misterijų.

Jaunuoli*; Orkestro mėnesinis susi
rinkimas pyks tVėčiadienj, geg. ,7 d., 
8 vai. vak., Mark White Sq. svet.

Visi nariai ir norintys jstoti malo- 
nėkte laiku atvykti.

Raštininkė A. Grušaitė.
, J1 a

Naujienų Administracija, pe
reitų šeštadienį gavo vieną laiš
ką, kuris akia apžvelgus pasi
rodė keistokas. Išsiuntimo adre
sas toks: 
3251 So.

“Liet. At. Bendrija, 
Halsted Str., Chicago,

“Liet. At. ' enorija”? 
kad tai yra sutrum- 

Reikia spėti ar 
reiškia 

lietuvių, 
panašiai.

Kas t:i 
Matoma,

' pinti žodžiai.
burti. Sakysim “Liet.” 
lietuviškia, Lietuvos, 
lietuvninkų ir tam
Kaip nebūtų su tuo norima pa
sakyt musų tautos, tėvynės ar 
tėvinainio vardas.

Dabar ką reiškia “At.”? čia 
jau spėjimu nieko nepadarysi 
—reikia burti. Vienas būdas: 
sulenk abiejų rankų pirštus, 
paliekant vien bevardžius; užsi
merk; suk pirštus ratu į prie
šingą pusę ir mislydamas apie 
vieną žodį su pradžia “at”, su- 
durk pirštų galus. Jei sutaikiai 
— reiškia atburei, jei ne — ne.

Mes tečiaus nebursime. Jei 
kas turi laiko ir noro te paban
do. Nuo raidžių “at” prasideda 
sekami žodžiai: atstatymas, at- 
kasimas, atrakinimas, atbėgi-1 
mas, atlėkimas, atbudavojimas, 
atidavimas, atsiteisimas, atmo
kėsimas, atėjimas ir daugelis 
kitų. |

Laiškas rašytas ypatingos rū
šies mašinėle, kokių mums la
bai retai pasitaiko matyt. Del 
aiškesnio skaitytojų suprįatimo 
laišką paduodame ištisai, kaip 
parašytas.

I I

“Gegužės 2, 1924 m.
“ “Naujienų” Administracijai 
ir Redakcijai,
1739 So. Halsted Street, / 
Chicago, III.

“Tamstų rėdomo “Naujienų” 
dienraščio gegužės 1-mos die
nos, 1924 m. laidoje, vietos ži
nių skyriuje prirašyta prieš —

“COLŪMBUS”
THE NORTH GERMAN LLOYD 

S. S. “COLUMBUS”, kuris yra di
džiausias vokiečių laivas, apleido Bre
meną su 1000 pasažierių j Jungtines 
Valstijas ir tikinthsi, kad Jis atplauks 
panedėly. ' •

Jis yra sunkumo 32,000 tonų, ant 
jo galima ' sukrauti' 40.000 tonų, jo 
greitumas yra 20 mazgų. Jis turi 
80,000 arklio spėkos.

Su “COLUMBUS”, “MUNCHEN”, 
“STUTTGART” ir “BREMEN”, the 
NORTH GERMAN LIA1YD suteikia 
pirmos klesos jusiu patarnavimą.

, “COLUMBUS” turi 420 pirmos kle
sos kambarių, 600 antros klesos kam
barių ir $.1,000 trečios klesos kam
barių.

Visi kambarai yra labai gražus ir 
patogus. Keleiviai visuomet jaučia
si kaip namie.

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuvė, pigi renda, 4 
kambariai visi puikus įrengimai, par
duosiu pigiai arba priimsiu į mainus 
nebrangų lotą ar automobilių.

Atsišaukit greit
5348 So. Halsted St.
Tel. Boųlevard 3277

PARDAVIMUI Restaurantas, gero
je biznio vietoje. Parduodu už gerą 
prieinamą kainą arba mainysiu į na
mą, lotą, biznį arba automobilių.

Kreipkitės
3548 W. 63rd St.

Phone Republic 7716

PARSIDUODA muro biznia- 
vas namas 2 štorai ir 4 flatai; 
geram stovyje,

5731 -p 33 So. Halsted Str.
Tel. Kildare 6672

PARDAVIMUI namas ir du 
saliunai, vienas turi dar 4 kam
barius gyvenimui, kitas 7 kam
barius. Atsišaukite tuojau.

950 W. 35 Place, Chicago.*

Šiuomi Tamstoms praneša 
krutamus paveiks- ma ir įspėjama Tamstas ir Jūsų 

“Tyrinėtoją” — kad tokios—Bubnis.

Ar jus žinote, kad
j Dabartinis orlaivininkų lėkimas 
I apie pasaulį yra suplanuotas Angli
jos ir Amerikos aviatorių. Anglijos 
aviatoriai lenkia į rytus, o Amerikoj 
aviatoriai į vakarus. Ar jus žinote, 
kad Helmar Turkiški cigaretai turi 
savyje geriausį ir skaniausi tabaką 

jir jis yra 100% grynas Turkiškas ta
bakas.

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
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.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 

Į sudėti stiklus ? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas tnus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARt)WARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTfi

stogų prakiurimas u žs tai soma s 
b s i rantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
dnklij. Įstaiga 34 metų sėnumo. Di- 
dilf usia ir geriausia stogų dengimo 
į^.oiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale D114.

ŠV. BERNARDO veislės šuo dingo 
iš namų balandžio 21 dieną, jai pas 
ką randasi arba kas matė, malonėkit 
pranešti, gausit $5.00 dovanų.

Kreipkitės
P. DAMBRAUSKAS, 

858 W. 38rd St. 
Tel. Yards 2947

GROSERNĖ pardavimui, yra 
6 kambariai iš užpakalio, daro
mas geras biznis, turi būt par
duota tuojau, nes apleidžiu mie-

2844 W. 22nd St.

PARDAVIMUI grosernė, Ice 
Cream, Soft Drink ir visokių smulk 
menų krautuvė, lysas galima gauti 
ant kiek tik nori laiko, 5 ruimai gyve
nimui, rendos $40 į mėnesį.

Atsišaukite
2800 So. Emerald Avė.• --------- ---------- ------- ------------

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen prie didelių parkų, leikos n 
prie pat Chicagos Universiteto, kito 
tokio biznio nėra per kelis blokus, pi
gi renda su kambariais dėl gyvenimo. 
Parduosiu pigiai, atvažiuokit o patys 
persitikrinsit, kad šis yra puikiausias 
biznis kokį kada matėt.

Atsišaukite
1413 E. 58 St. 

Phone Fairfax 2619

PARDAVIMUI mažas moder
niškas restauranas, daromais 
didelis biznis, parduosiu labai 
pigiai.

Atsišaukite:
310(j Arcjier Avenue

PARDAVIMUI grosernė, lee 
cream rūkytos mėsos ir visokių 
smulkmenų. Biznis senas 
išdirbtas. Pirmas teisingas 
siūlymas nupirks.

834 W. 33-rd Str.

KAD UŽBAIGUS namų rei
kalus, priverstas parduoti 4 
flatų namą už $2,600 pinigais.

A. H. Beggers
3106 Archer Avenue

PARSIDUODA — namas 
lotas geram stovyje.

1700 Ruble Street, 
Pasimatyti galima vakarais 
6 vai. arba dienom iki 5 vai. 
pietų.

ir

po
po

KA TURI MAINYTI?
Parduoti, ar nori -pirkti, namą, lotą, 
farmą ar kokį biznį, atsišauk pas mus 
m-es jums viską padarysime tuojaus.

Kreipkitės
SLONKSNIS & KODIS 

3401 S. Halsted Antros lubos 
Tel. Yards 2242

ir 
pa-

PRIVERSTAS parduoti labai gra
žų 2 flatų mūrinį kampinį namą, 5-6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
stiklniai porčiai, veikite greit.

Atsišaukite
3532 Si Francisco Avė. 

Tel. Brunswick 0790
w*'- a-''.... '■ ' *.T— -< '■ ' ' ' !---- !_a

NAMAI-ZEME MOKYKLOS
SPECIALIS BARGENAS 

Pardavimui didelis lotas pigiai. 
Randasi geroje vietoje, tarp 69 
ir 70 gat. ant Washtenaw, kreip
kitės prie savininko apie 6 vai. 
v. J. Jagminas, 3356 Emerald av.

BRlDGEPORTO apielinkėj parsi- 
uoda mūrinis 7 metų senumo namas 
834 S. Union Av. Krautuvė ir 3 pa- 
yvenimai po 4 didelius kambariu 
ržuolo medžio visur, maudynės, ęle’> 
ra, aukštas cemeųtuotas beismentas, 
lovykla ir visi parankamai; $5000 
nokėti, likusią skolą kai renda. John 
'. Ewald & Co., 840 W. 33rd Stree\ 
ei Yards 2790.

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 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI 8 kambarių 
medinis namas, karštu vandeniu 
šildomas, elektra, moderniškas, 
50 pėdų lotas;

3309 W. 63rd PI.
Tel. Plospect 9518

s . ------
BARBERIŲ MOKYKLA
Vyrai ir moterys išmokite* 

barberystės. Dienomis ir vaka
rais. Mes mokame 50% nuo už
darbio kol mokinatės. Uždirba 
nuo $12 iki $20 į' savaitę.

International Barber College, 
651—609 W. Madison Str.

and 806 So. State Str.




