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Jugoslavų premjeras Pa 
sic pašalintas

Franeuzų su Turkais ne 
susipratimas didėja

135,000 lenkų laukia progos 
emigruoti Amerikon

Premjeras PašiČ eina laukan; 
Jugoslavijos valdžia pereina į 
opozicijos rankas.

VIENA, Austrija, geg. 16. — 
Kroatų kova už autonomiją Ju
goslavijos karalystėj, kuri susi
deda iš serbų, slovėnų ir kroatų, 
eina galop. Senasis premjeras 
Pašič, kurs nuo karo metų vedė 
Jugoslavijos dalykus, ir kurs 
kadaise buvo pareiškęs, kad 
nors reiktų upės kraujo pralieti, 
bet centralizacijos politikos ne
busią atsižadėta, dabar buvo 
priverstas pasitraukti, ir pasi
traukė. Jo vietą užėmė opozici
jos vadas Davidovič, paskilbęs 
kaipo “Jugoslavijos Bismar
kas.”' .

Karalius Aleksandras, kurs 
iki šiol visais dalykais klausė 
Pašičo patarimų, pamatė galų 
gale, kad grieštumo politika ga
li duot nemalonių jam pačiam 
rezultatų. Nutarė todėl geriau 
nusilenkti didžiumos norui ir 
taikytis su kroatų atstovais, ku-| 
rie atsisakė visai dalyvauti par-1 
lamento diskusijose,- išskiriant | 
balsavimą išmesti Pašičo kabi- | 
netą. Tokį žingsnį karalius pa-1 
darė pasitaręs su savo ambasa-j 
dorium Berline, p. Balugdišu, I 
kuris buvo jo tėvo patarėjas. I 
Jis įsitikino, kad tautinis ginčas, 
Jugoslavijoj nebus galima išs-j 
pręsti tol, kol valdžios prieky, 
pasiliks Pašič.

Vykdamas iš Berlino į Biel-1 
gradą ambasadorius Balugdiš, 
buvo sustojęs Vienoj, kame tu- , 
rėjo konferenciją su kroatų va-Į 
du Radiču. Pastarasis davė pri-Į 
žadėjimą, kad savo autonomi-l 
jos atgavimui kroatai veiks vien Į 
parlamentiniu keliu, jeigu tik | 
Pašičas bus pašalintas.

Tatai įvyko. Vietoj 
Balugdišo . patariamas 
pakvietė p. Davidovič? 
kabinetui sudaryti.

buvo ir smarkių susi- 
taip kad Turkija pa- 
Silkiją visą armijos

Perversmas Jugoslavijoj <
------ ---- Irųjų mėnesių nuolatos buvo 

susirėmimų tarp franeuzų ir tu
rkų kariuomenių Sirijos pa
sieniu. Turkai kaltina francu- 
zus, kad jie ginkluoją ten ir re- 
mią vietos žmones. Paskutiniuo
ju laiku 
rėmimų, 
siuntė į 
korpusą.

Remia Sirijos maištininkus.
Turkai iš savo pusės nuolatos 

įėmė neramiuosius ’ elementus 
Sirijoj, tuo tikslu, kad ji atsi- 

| mestų nuo franeuzų ir susijung
tų su Turkija. Tas judėjimas 

[ypatingai yra stiprus Aleppoj, 
kame franeuzai leido gyvuoti 

Įkliubui, kurs dabar atvirai rei- 
Įkalauja susijungti su Turkija.

Busimai Turkų notai dedama 
[nemažos svarbos, nes labai gali 
būt, kad ji bus oficialis Kernai 
Pašos pasimetimas su Francija. 
Turkijos gi kariuomenė gali pa
daryt nemža keblumų franeu
zams Sirijoj.

Turkai perka aeroplanus.
Nesenai Turkijon atvyko Vo- Į 

kiečių karininkų 
Adelios aviacijos 
kyklą. Pereitą 
buvo padarytas 

Itdo kompanija kontraktas įstei
gti fabriką, kuris galėtų kas me
tai pagaminti po 300 aeroplanų. 
Be to buvo nupirkta iš daugelio 
Vokietijos ir Italijos firmų ae
roplanų mūšiams, bomboms mė
tyti ir žvalgauti.

Turkų kariuomene, sukoncen
truota Sirijos pasieniu, savo 
skaičium toli pralenkia francu- 
zus.

įkurti netoli i 
bazę ir mo- 

sausio menesį 
su Halbersta-

Pašičo. 
karalius 
naujam

Francuzy-Turky nesusi 
pratimai Sibirijoj

135,000 Lenky laukia kad 
gaišty išvažiuoti Amerikon
Bet kai kuriems jų teks palaukt 

30 metų, ligi galės gaut 
išvažiavimui.

vizą

Turkai ruošia franeuzams notą, 
kuri gali būt oficialis Kernai 
Pašos pasimetimas su Franci- 
ja.

geg. 
kon-

WASHINGTON, D. C., 
17. — Amerikos generalis 
sulas Varšavoje, p. Keena, atsa
kydamas kai kuriems kongres- 
manams, kurie į jį kreipėsi pra
šydami, kad jis duotų pirmeny
bės tam tikriems jų proteguoja
miems emigrantams išvažiuoti 
Amerikon, nelaukiant eilės, pra-

VIENA, Austrija, geg. 17.— įneša, kad šiuo tarpu Lenkijoj 
Gauti iš Konstantinopolio pra-lyra 135,000 žmonių, įsiregistra- 
nešimai rodo, kad santykiai I viisių ir norinčių gauti vizas iš- 
tarp Francijos ir Turkijos de! Į važiuoti į Ameriką. Iš to skai- 
Sirijos klausimo pasidarė labai Ičiaus 65,000 žmonių turi jau įsi- 
įtempti. Įgiję laivakortes, paprastai jiems

Šiomis dienomis Turkų vai-Į atsiųstas Amerikoj gyvenančių 
džia ruošiasi pasiųsti FrancijaiĮjų giminių, 
reikalavimą, kad Angoros su
tartis, kuri buvo Franklino Bou- 
illono suruošta, butų smulkme- 
ningai vykdoma, suteikiant tuo
jau autonomiją Antiochui ir 
Aleksandretai, su lygiomis pre
kybos teisėmis turkams. Bus 
aštriai protestuojama prieš 
puolimą pietinių Turkijos sienų.
- Nuo laiko kaip įvyko nesusi

pratimas tarp Francijos ir Tur
kijos dėl turkų skolos,

Kadangi naujuoju imigraci
jos įstatymu, kurs kongreso da
bar bus, be abejo, priimtas, 
Lenkijos kvota bus 8,872, o nuo 
1927 metų liepos 1 dienos lenkų 
bus įsileidžiama tik 4,500 žmo
nių per metus, tai iš jau įsiregis 
travusių išvažiuoti 135,000 len
kų kai kuriems teks savo eilės 
laukti arti trisdešimt metų!

Tas pats beveik yra ir su
Ango-[emigracija iš Lietuvos.
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Grįžusieji iš Europos reparacijų ekspertai

Amerikiečiai, kurie dalyvavo ekspertų komisijoj, patiekusioj savo garsųjį raportą Vokie
tijos reparacijų mokėjimo klausimu; iš kairės į dešinę: Owen D. Young, Charles G. Dawes ir 
Henry M. Robinson. Dawes bu žo tos komisijos pirmininkas.
—.............................................................. .... _ ........ . • ............................... ....

Italu emigracija kreipiama 
į kitus kraštus

Del suvaržymo ateivybės Ame
rikon, italai dabar emigruos į 
Kanadą ir Pietų Amerika.

į ROMA, Italija, geg. 18. — 
Del stipraus suvaržymo imigra
cijos į Jungtines Valstijas, ita
lai, kurių iki šiol kas metai iš
važiuodavo Amerikon dešimti
mis tūkstančių (1921 metais jų 
atvykę į Jungt. Valstijas 195,-1 
000), j ieško dabar kelių į kitus 
kraštus emigruoti, būtent j Ka
nadą, į Pietų Ameriką ir Meksi
ka.

Taip vieno Italijos-Kanados 
sindikato Romoj ir fašistų dar
bo korporacijų padaryta jau 
tam tikra sutartis. Laivų kom
panijos, žymiai nupigindamos 
italų emigrantams transportaci- 
ją, palengvins jiems važiuoti 
Pietų Amerikon.

Viena užsienio aliejaus kor
poracija apsiima aprūpinti Ita
lijos jūrių ir oro 'laivynus Mek
sikos aliejum.

Italų-Kanados sindikatas taip 
jau organizuoja naują kompani
ją aliejui Italijoj parduoti ir i 
žada įsteigti modernią aliejaus 
valytuvę tam tikroj Italų vai- i 
džios paskirtoj vietoj.

Lenkai mokėsią savo 
skolas Amerikai

Jungtinėms Valstijoms jie 
skolinę 157,000,000 dolerių 
neskaitant nuošimčių.

įsi-

VARŠAVA, geg. 17. — Prem
jeras Grabskis šiandie pareiškė, 

Į kad Lenkų finansiniai reikalai 
jau taip pagerėję, kad tuojau 
bus pradėta atmokėti Jungti
nėms Valstijoms skola, — ne vi
sa vienu kaitų, bet dalimis. Tos 
skolos Amerikai Lenkija turi 
157 milijonus dolerių, neskai
tant priaugusių per keletą metų 
nuošimčių.

[Varšava jau kelintas kartas 
tą pačią žinią užsienio spaudoj 
skelbia, girdamos, kad ji jau- 
jau imsianti savo skolas mokėti. 
Tur būt vėl ruošiasi prašyti 
kur nors paskolos. — Tel. Red.]

BROOKLYNO TILTAS 
APDEGĖ.

NEW YORKAS, geg. 17. — 
Didysis New Yorko-Brooįklyno 
tiltas Williasburg Bridge pra
eitą naktį apdegė. Išdeįgė tris
dešimt pėdų. Padarytą nuostolį 
skaito apie 50,000 dolerių.
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Smūgis kunigams 
Bulgarijoj

Neri atimti bažnyčiai jungtuvių 
ir išsiskyrimų teisę.

SOFIJA, Bulgarija, geg. 17.
Bulgarijoj ruošiama įstaty

mas, kuris dvasininkams bus 
nelabai malonus.

Tub įstatymu norima atim
ti bažnyčiai teisė šliubus vedan
tiems duoti, o taipjau išsisky
rimus.

Iki šiol ta teisė priklausė iš
skirtinai bažnyčiai, dabar gi ji 
turėtų priklausyti civiliai val
džiai.

Japonija ruošia protestą 
Jungtinėms Valstijoms

Ne. 123

Internacionalis traukinys 
susikūlė

Keturi žmonės žuvo, daug su
žeista.

Atstovu Rūmai sumušė 
prezidento veto

Kareivių bonų bilių priėmė 
naujo 313 balsų prieš 78.

iš

geg.
bet

Rado žuvusio orlaivio at 
sisveikin imo laiškelį

WASHINGTON, D. C., 
17. — Kongreso priimtą, 
prezidento atmestą kareivių bo
nų bilių atstovų rūmai šiandie 
priėmė įsnaują 313 balsų prieš 
78, taigi daug daugiau nei rei
kalaujamais dviem trečdaliais 
balsų.

Pirmadienį (šiandie) tą bilių 
iš naujo žiūrės ir senatas. Jeigu 
ir senatas jį taip pat dviem treč
daliais balsų vėl priims, tuomet 
kareivių bonų bilius skaitysis 
įstatymu, priimtu virš preziden
to veto.

PARYŽIUS, geg. 18. — Iš 
Propriano, Korsikos, praneša, 
kad ten pajūry rasta vandens 
išplauta bonka su įdėtu joje ra
šteliu. Pasirodė kad tai atsisvei
kinimo 'laiškelis nuo f rančų zų 
dirižabelio — orlaivio Dixmu- 
de, kurs prieš keletą mėnesių 
nežinią kur, nežinia kaip žuvo 
kelionėj į Afriką. Laiškely pa
rašyta:

“Gazolinas išbaigtas; baisi 
audra nešioja mus be jokios 
pagalbos. Sudieu ir tegyvuo
ja Franci j a. Dixmudės įgu
la”.

TOKIO, Japonija, geg. 17.— 
Užsienio ministerijoj atsižino- 
ta, kad tuojau, kai bus galuti
nai priimtas japonų imigraci
jos išskyrimo įstatymas, Japo
nijos amibasarorius Wasliing- 
tone, Hanihara, įteiksiąs Jung 
tinėms Valstijoms formalį pro
testą.

Japonai nebeturi vilties, kad 
tas įstatymas butų dar padėtas 
šalin, arba bent atidėtas toles
niam nei šių mietų liepos 1 
laikui.

TRIESTAS, Italija, geg. 18.
Internacionalis Simplon Ex- 

press traukinys, bėgęs iš Kon
stantinopolio j Paryžių greitu
mu septyniasdešimt kilometrų 
per valandą, arti Peštoj na sto
ties, Italijoj, atsimušė į šaluti
niuose bėgiuose stovėjusį pre
kių traukinį. Katastrofoj du 
žmonės buvo užmušti ir dauge
lis rados sužeistų.

Mategnos stoties viršininkas, 
kurs per savo neapsižiūrėjimą 
atidarė traukiniui bėgius į ša- 
’utinį kelią, sužinojęs apie įvy
kusią ddl jo kaltės nelaimę, 
nusišovė.

Kiek vėliau, pagalbos trau
kinys, skubindamas atgal su 
sužeistaisiais, suvažinėjo mo-

APVOGĖ BANKĄ.

DETROIT, Mich., geg. 17. — 
Du plėšikai užpuolę Bank of 
Detroit skyrių, išsinešė 30,000 
dolerių. Plėšikai nesugauta.

d. Iš okupuotos Lietuvos
KERŠYTI, BET Už KĄ?

Anglija atsisako parduot 
karo medžiagas

Komisijos vokiečiy gele 
žinkeliams organizuoti 

susirinkimas

Rusija mobilizuojanti 
armiją .

17.COPENHAGEN, geg.
Iš Konstantinopolio pranešama 
kad laikraščių žiniomis, Rusiji 
slapta mobilizuoja arini ją Be 
sarabijos pasieny.

$3,000,000 KARO LAIVAMS 
SUNAIKINTI.

LONDONAS, geg. 18. — 
Daily Press žiniomis, Anglijos 
darbininkų valdžia taip susirū
pinus taikos išlaikymu pasauly, 
kad dėl šito ji nesigaili didžiau
sių aukų daryti, šiomis dieno
mis viena Pabaltės valstybė — 
neįvardijama, kuri — norėjus 
nupirkti daugybę likusių nesu
vartotų karo medžiagų Angli
joj. Darbininkų valdžia tečiau 
ne tik nesutiko parduoti, bet 
dar nutarė priešintis aplamai 
panašiems karo medžiagų par- 
davinėj imams.

PARYŽIUS, geg. 18. — Re
paracijų komisijos tarimu, pir
mas komisijos naujai Vokiečių 
geležinkelių kompanijai organi
zuoti, einant Devves’o reparaci
jų planu, susirinkimas įvyks ge
gužės 22 dieną Paryžiuj. Sir Ac- 
worth ir M. Leverve atstovaus 
komisijoj alliantams, o Dr. Kari 
Bergmann ir Vokiečių pinigyno 
sekretorius Vogt atstovaus Vo
kietijai.

WASHINGTON, D. C., geg. 
17. — Prezidentas Coolidge pa
prašė kongresą, kad paskirtų 
dar tris milijonus dcllerių kare 
laivams sunaikinti, einant 
Washingtono jūrinio ginklavi- 
mos susiaurinimo konferencija.

PAŠOVĖ TRIS DEGTINĖS 
PLĖŠIKUS.

NEWARK, N. J., gelg. 18. — 
Revolverių kovoj tarp prohibici- 
jos agentų ir tariamų degtinės 
plėšikų, norėjusių apiplėšti deg
tinės sandėlį, trys pastarųjų bu
vo pašauti, kurių vienas — pa
vojingai.

MERGAITĖ TĖVŲ PABARTA 
KAM PLAUKUS NUSIKIRPO, 

NUSIŽUDĖ.

FALLS CITY, Nebr., geg.17. 
— Ona Pupkiutė, 16 metų mer
gaitė, nusikirpo plaukus — 
dabar visos mergaitės, ir jau
nos ir senos, kerpasi plaukus. 
Tokia nauja mada. Bet tėvai 
nemėgsta naujų madų, tat ir 
savo dukterį jie ėmė aštriai bar
ti. Onutė neiškentė: ji pasiėmė 
šautuvą ir nusišovė. Dabar tė
vai rauda dukrelės, bet jau per 
vėlu.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, geg. 17 d., užsienio pini

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

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

... $4.37 
... $4.81 
. $1,7.00 
... $4.44
... $5.75 
. $10.00 
. $13.82

$37.35
... $2.54

Vokiečiy valdžia atsisako 
trauktis

BERLINAS, geg. 17. — Į 
Vokiečių nacionalistų reakcinin
kų reikalavimą, kad valdžia re
zignuotų, pusiau-oficialiai pa
skelbta, kad valdžia nerezignuo
sianti kol ne^usirinks naujasis 
parlamentas.

Valdžia sako, kad ji turinti 
pasilikti vietoj ir atstovauti 
valstybei Dawes’o ekspertų ra
porto diskusijose ir priruošti 
kas reikia to plano vykinimui.

MIRĖ Iš DŽIAUGSMO, “UŽSI
DIRBĘS” 4,400,000 DOLERIŲ.

BUCHARESTAS, Rumunija, 
geg. 17.— Brailoj, Rumunijoj, 
pasimirė Anglijos laivų savi
ninkas Emburiko, kilimu grai
kas. Mirė staiga iš didelio 
džiaugsmo, gavęs iš Londono 
žinią, kad jis netikėtai pada
ręs vieną milijoną svarų ster
lingų (4,400,000 dolerių) pel
no.

Vilniaus ‘‘L. Rytai” praneša, 
kad 'Lenkų užsienių reikalų ko
misijoj šalia paklausimų Klai- 
oėdos ir kitais klausimais at
stovas (ChorrJintsikis paklauJsęfe 
užsienių reikalų ministerį p. 
Zamoyskį, ar tiesa, kad Lenkų 
užsienių reikalų ministerija 
daranti įtakos vidaus reikalų 
ministerijai taikyti keršto rep
resijų lietuviams negyvenan
tiems Lenkijos respublikoj. 
Ministeris Zamoyskis atsakęs, 
kad dėl persekiojimo lenkų 
Lietuvoj užsienių reikalų mi
nisterija nęmananti keršto sis
temos taikyti, o tik ruošianti 
notą Tautų Lygai.

Tada Chominskis 
jog jis pasižadąs 
mų, jog užsienių 
n isterija kaip tik 
esanti informavusi 
kalų ministeriją.

pridūręs, 
duoti įrody- 
reikalų mi- 

apie kerštą 
vidaus rei-

Chicago ir apielinkė. — šian
die gražu; vidutinis, didžiumoj 
šiaurvakaris vėjas.

T elegramu
50 centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

• Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau. NAUJIENOS.



NAUJIENOS, Oflcago, DL Pirmadienis, Geg. 19, 1924

Kas Dedasi 
Lietuvoj

NAUJADVARIS, Panevėžio
Dvaras turi 360 deš. žemės, 

Ramdomi 25 ordinarninkai. Pir
miau šį dvarą valdė Karpis. 
Šiais metais paėmė valdyti Kar
pio užkurys Kuopas, kuris spau
džia darbininkus labiau kaip 
Karpis. Ordinamiukams moka 
4i/ž lito mėn. ir 37 cnt. javais 
metams. Kitos sąlygos visai 
nepakenčiamos. Kuopas elgias 
su darbininkais labai žiauriai. 
Žmonės kalba, kad jis esąs Vo
kietijos leitenantas, dalyvavęs 
Bennonto gaujose. Vietos žmo
nės daro išvadas, kad tiktai 
darbininkams Lietuvoje viskas 
draudžiama, bet dvarininkams, 
nors ir šalies išdavikams viskas 
galima.

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

\ 1

Šitas bus paskutinis toks istoriškai didelis knygų nupiginimas. Todelgi, nepraleiskite progos, įsigykite reikalingiausių 
Jums knygų. Peržiūrėkite šitų visų knygų sąrašą atidžiai, o nėra abejonės, Jus susirasite sau daug reikalingų knygų, šitame 
sąraše yra parinktos visos geriausios knygos ir visos reikalingiausios knygos. Šitas didelis knygų nupiginimas bus paskutinis ir 
jis tęsis tiktai iki birželio-June 1 dienai. Todelgi, pasirinkite tuoj iš šito sąrašo 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 uz mažiau 
knygų negu $10.00, prisiuskite už kiekvieną knygą tiktai tiek, kiek yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Bet geriausia įseis 
Jums jei imsite knygų nemažiau $10.00, tada gausite visas per pusę pigiau. Jei vienas neįstengiat įsigyti knygų uz didesnę su

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

VIKTARIŠKIŲ DVARAS 
(Pjpov<‘žio apskr.)

Ši? dvaras priklauso Purinui, 
čia darbininkų gyvenfrnas visai 
nežmoniškas, darbininkas neži
no nei už ką jis dirba, nei kiek 
dirba, apylinkėj net yra įsigalė
jusios patarlės “eini perkaręs, 
kaip Putino ordinarninkas” 
ba “badauji kaip Purinas”.

(Cenzūros išbraukta)
(“L. Darb.”)

at

B

Lietuvos darbininku 
padėtis

Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma 1 

vyrus ir moteris ir kaip __ ____ _
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 nieku/ daugiai! nebus gali
ma gauti._____ ___________________ ______
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir
Angliškoje Kalboje.

šita yra vienintelė knyga pas lietuvius, kuri 
pamokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 
) 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 žmones 
sapnuoti gali. Šito Sapninyko jau nebu*- 
vo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs, 
dabar mes vėl jį atspausdinome. šitas Sap
ninykas lietuviškam pasauliui yra žinomas 
kaipo Olszevvskio Sapninykas. Ir už jį geres
nio nėra ir būti negali. Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25. 
Neapdarytokaina 75 centai.___ __________

kaip meilė vystosi pas 
i ta meilė reiškiasi pas

Makniunai, Alytaus apskr. 
Negaliu iškęst neparašęs ko
kios čia atmainos pasidarė nuo 
•dienos įkūrimo L. Ž. U. D. 
Prof. Sąj. skyriaus. Prieš tai 
buvom viens nuo antro atšalę, 
žiūrėjom į save su nepasitikė
jimu ir tt. Dabar gi darydami 
susirinkimus viens kitą arčiau 
pažinome, (skaitydami '“Lauko 
darbininkų’’ ir kitur artimus 
mums laikraščius pažinome ki
tu draugų gyvenimą, pradėjo-' 
me suprasti savo reikalus. Jau 
ir iškovojom šiek tiek savo- bū
viui pagerinti; nuėję pas dva
rininką kaipo organizuoti dar
bininkai išsiderėjome geresnes 
atlyginimo sąlygas. Dabar esa
me patenkinti organizacija.

Pažinkite Mus!
Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. įžy

miausiųjų pasaulio gyvulių ir augalų chrestoma
tija. Tilžėje, 1923. Pusi. 270, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50._________
Lietuviškieji Raštai ir Raštininkai.

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

Lietuvos Studentams 
Sekasi

laikęLietuvių studentai yra 
keletą prakalbų įvairiose Chi- 
cagos miesto dalyse ir surinko 
aukų keliolika šimtų dolerių.

Dabar studentai kalbės šiose 
vietose:

2. šv. Antano Parapijos sve
tainėje, 4913 W. 15th St., Cice
ro, 111. gegužio 19 d. (panedė- 
ly), 8 vai. vakaro.

Visi lietuviai lankykite tas 
prakalbas, o išgirsite dau įdo
maus.

Rengimo Komisija.

PURITAN 
MALT

Stovi pirmiausia minty 
tj kurie pažysta.

Stipriausias, 
Turtingiausias

Padarytas iš parinktų 
miežių. Virš 4,500,- 
000 kianų parduota pe
reitais metais.
“Augščiausios Rūšies” 

Geriausios Pasekmes 
Dviejų rųšių — Plain 
Puritan Malt Extract 
su 3 uncijų pakeliu 
apynių ir Puritan Hop- 
Flavored Malt Sugar 
Syrup.

PuriTan
HOP 14 A a PLAINFLAvonto A g extract

SUOAR jfflįftaiLi WiTH FUISH

“Highest Q.uality"

Lazdynų Pelėdos Raštai
Keturi tomai, apdaryta j dvi knygas. Tijž- ! 

ėję, 1922. Pusi. 950. Kaina $5.00, iki birželio g

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

vieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius angliškai 
tarti, taipgi žodžiai paženklinti kursyvomis litaromis prie kokio gramati
kos skyriaus jis priguli. Knyga labai didelė, formatas 6x9. Pusi. 1274, 
apdarai labai drūti, šitas žodynas, tai yra tikras namų žinynas, tai yra 
knyga be kurios negali apseiti nei vienas inteligentiškas lietuvis, nes jis 
reikalingas kiekvienam mokytam ar paprastam. Greitu laiku žodyno kai
na bus pakelta iki $12.00, dabartinė jo kaina yra $10.00, bet jei uzsisaky- 
site iki birželio 1 dienai gausite tik už $7.00. __
Rankvedis Angliško? 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 kitiems, čia randas 
daug dalykų iš astronomijos, mitologijos, istorijos, aritmetikos, geografijos 
ir medicinos. Namai be Žinyno, namai be mokyklos. Nauja laida. I^usla- 
pių 892, 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 apdalyta. Kaina $5.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.
Lietuvių Kalbos Gramatika.

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

Zoologijos Sistematikos Terminų 
žodynėlis

Lietuvos Įstatymai
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

nys. Siftaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
Vyriausio tribunolo pi.mininkas — Krikščiūnas. 
Knyga yra labai didelė, turi net 1031 puslapių. 
Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, Lietuvos 
teises, kurioms Lietuvos žmones naudojasi, reL 
kia būtinai perskaityti Lietuvos Įstatymus, ši 
toje knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
įstatymais Lietuvos žmonės tvarkosi. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Pajauta

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

Botanika arba Taislius Auguminis. šitą 
svarbią knygą paraše kun. Ambraziejus 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 ię kelionės po Jeru 
zolimą ir kitas šventas vietas, kaip tai: Naza- 
ret, Beirut, Smirna, Kalną Kalvarijos, Kalno 
pabaro, Kalną Kurmelių, šv. Juozapo Grabą, šv. 
Jokūbo šulinį, Trijų karalių žvaigždę, Erodo 
dvarą, Judošiaus pasikorimo vietą, upės .Tetiko, 
Jordono ir kitas žymias vietas, šitas vietas ap 
lankė ir tą viską surašė kun. P. Gonkus. Pusi. 
302, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 die
nai tik $1.50.
Moteris ir Socializmas

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

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

(Kurie žydi pavasari, vasarą, ir rudeni). 
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 žmones rašyti išmoko, 
kokiu budu,sau rašto išsidirbo, kokios tautos pir
miau ir kokios paskiau. Raštai įvairių tautų 
vartojami senose gadynėse ir t.t. Knygą sutaisė 
šernas. Pusi. 304, apdaryta. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00.
Gamtos Istorija

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

Sehiąusis 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

Pąrašė 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. Kaina $1.75, iki birželio 1 dienai 
tik $1.50.
Chemijos Vadovėlis

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

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

Prirengė Petras Gražbylys. Tilžėje, 1903. 
Pusi. 115. Kaina 45c., iki birželio 1 dienai 40c.

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. 1 ______
Žemės Globusas. '

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

Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J. Da- f 
nnjonaitis. Kaunas, 1922. Pusi. 126. Kaina S 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c.

Ivanhove ■
Parašė Walter Scott. Romanas dviejose g 

knygose, apdaryta į vieną. Tilžėje, 1922. Pusi. ; 
450. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. g
Vienuolio Raštai

Dvi knygos apdarytos į vieną. Tilžėje, g 
1922. Pusi. 560. Kaina $3.00, iki birželio 1 die- ■ 
nai tik $2.50. ' ________ _
Šventas Petras Ryme

Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. B 
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio 
1 dienai tik $1.00. _ ___ ___ _ 3
Karo Takas

Parašė Mayne Reid. Išeiviai iš Transvali- « 
jos. Tilžėje, 1928. Pusi. 192, apdaryta. Kaina ’ 
$1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.
Rymas r ....

Parašė Emil Zola. Pusi. 432, apdaryta. B 
Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. __ _ a
Iš Mano Atsiminimų į|

Parašė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa- 2 
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. 
Pusi. 301, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 g 
dienai tik $1.50. jg|
Putino Raštai . " B

Dviejose knygose, apdaryta į vieną. Tilže fi 
je, 1922.1 Pusi. 480. Kaina $2.50, iki birželio 1 g 
dienai tik $2.00. _____B
Skalpų Medžiotojai

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

Parašė Eug. Turo. Romanas. Tilžėje, £ 
1922. Pusi. 2C0, apdaryta. Kaina $1.75, iki ; 
■birželio 1 dier.ai tik $1.50.
Bedievių šventraštis

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

Knygoje aprašoma ir paveikslais parodoma ® 
Lietuvos kariuomenė ir jos vadovai. Knyga į 
žingeidi, ypač tiems, kurie interesuojasi Lietuvos 
padėtim. Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais. B 
Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50. \ p
Abrozdai

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

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

Parašė K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. B 
Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio 1 dienai B 
tik 50c.
Christomatija—Dalis 1 ir II.

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

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

Parašė prof. Heinemanas. Vokiečių literatu- ■ 
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai B 
į vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir- B 
zelio 1 dienai tik $2.75.
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai

Sutaisė Šernas. Knyga su daug paveikslų. £ 
Pusi. 370. Drūtais apdarais. Kaina $2.50, 
iki birželio 1 dienai tik $.2.00.
Krėvės Raštai i

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

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

PSl’1’- Želi. Pusi. 212. Kaina $1.25, S
iki birželio 1 dienai tik $1.00._______ §
Psichologijos Vadovėlis B
t, ,Po^o0ŠėA p50f* čelPanov- Vilniuje, 122. ■

A^larryta- Kaina ?2'00’ ** birželio i 1 dienai tik $1.75.
Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis

kny&?je vaizdžiai nupiešta abelna pa- ® 
dęt’s Mažosios Lietuvos. Paraše A. B. Klaipė- B 
d^lus, Kaune, 1923. m. Pusi. 190, didelio forma B 
to. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 = dienai tik $1.25. 7 B
Fizikos Dalis 1, II, III / “

Visos trys dalys apdarytos į vieną knygą. B 
Paruošė K. Šakiems. Vilniuje, 1923. Pusi. 470. ■ 
Su daug paveikslų. Kaina $4.00, iki birželio 1 £ 

•dienai tik $3.00. B

Geografija arba Žemės Aprašymas.
Knyga su daugeliu paveikslų, su daug mapų, gražiais apdarais. Pusi. 

4G9. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga žingeidi, verta 
visiems Įsigyti.

Lietuvių Kalbos Sintaksė
Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. Pusi. 

56. Kaina 35c., iki biržežio 1 dienai tik 30c_.____
Žodynas Angliškai-Lietuviškos Kalbos 

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

® šitą garsią knygą parašė Vyskupas Motie- 
rasti tą, ko 

nei vienoje Lietuvos istorijoje nesiranda. Kny- 
yra kaip žemaičiai likosi ap- 
dovanas jie gavo, kaip ir kada 

juostai ir bažnyčios Žemaitijoje,

jus Valančauskas. Knygoje galima rasti t F“ ---T ------------- .....

goję parodoma 
krikštyti, kokis 
steigęs įvairus . _ ______
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 '• '

šilą 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 
jg 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. 
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Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien.
Parašė Dr. Jonas Šliupas. Tai pilna Lietuvos Istorija nuo 13 iki 16- 

tam šimtmečiui. Svarbus dokumentas ir verta žinoti visiems, kurie intere
suojasi Lietuvos Istorija. Pusi. 563, apdaryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50.-------------------------------------------------------- ■’ ——«--------------  
Lietuvos Istorija nuo Gedimino iki Liublino Drujos.

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

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

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

Kun. Tumo-Vaižganto Raštai
Vaišganto raštuose randasi visko kas reika 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knygoje parodoma įvairios teisės, šitą Kny
gą turėdamas nereiks kiekvieną sykį bėgti pas 
advokatą, bet atrasi joje įvairius patarimus— 
legališkus su įvairiomis legališkomis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.75.____________________
Ben-Hur

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

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

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

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 žetnlapiais. 
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.

Knyga su
. Kaina

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.
' - ........ . t ■ - i - -..................- . ' r - 1 -T. * - - —.

Ethnolcgija arba Istorija Apie žemės Tautas.
Khyga su daug paveikslų. Pusi. 667, apdaryta. Kaina $4.00, iki 

birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga pilna žingeidumo, verta ją įsigyti vi
siems._______________________ '_____ '______ j . \ . ........ .........
Istorija Amerikos.

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

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

nius, dūšias ir t.t. Pusi. 470, apdaryta. Kaina $2,75, iki gegužės 1 dienai 
tik $2.00._______ _______ _______________________________________
Sveikata.

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

šitą knygą parašė garsus italų revoliucijonierius Giuzeppe Mazzini. 
Knyga nepaprastai žingeidi ir pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lietu
viui perskaityti. Lietuviu kalbon vertė V. K. Račkauskas. Pusi. 245, 
apdaryta kaina $2.00, iki birželio 1 d. tik $1.75.
kada ir kokiu Budų 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-tėveliai jas yra pasakoję ir 
jos taip ėjo iš gentkartės į gentkartę, kol garsus tėvynainis Dr. Jonas 
Basanavičius surinko ir surašė tokia tarmė, kaip jos kad buvo pasakotos. 
Šitos apysakos liks nemirtinos, nes jose slepiasi lietuvių praeitis, lietuviij 
vargai ir nelaimės, jų kovos, jų narsa. Pusi. 1300, visos apdalytos. Kaina 
$9.00, iki birželio 1 dienai tik $7.00.
Žvėrys ir Žmogus

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

Mėnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžia 
Mokslo Draugai. Redaguoja Dr. A. J. Karalius. “Gyvenimo” bendradar
biai — visi lietuviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 die
nai’ birželio užsirašys “Gyvenimu” 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 arbą 
“cash”, bet registruotame laiške. Jei neturite knygų -kataloge, 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:

AUSROS k ■■■I
3210 So. Halsted St.,

G YNAS
Chicago, Illinois
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Štai yra tik keletas 
musų didelių 

bar genų:

Mano Draugai

Visai naujas Vollmer Grojiklis Pianas, visas pri
rengtas su 20 rolelių, benčius, uždangalas, pastato
ma liampa arba rolių kabinetas. Tiktai

$289
$2.50 į savaitę, be nuošimčių.

Naujas Kimball Grojiklis Pianas, su roleliais, už
dangalu ir benčiu, tiktai

$445
Lengvais išmokėjimais, be nuošimčių.

Dabar yra jūsų didžiausia proga pirkti grojiklį pia
ną labai žema kaina. Ateikite ir pasimatykite su 
manim, klauskite Mr. Buishas, No. 14 ir aš suteiksiu 
jums asmenišką patarnavimą.

Į I. , ———

KORESPONDENCIJOS
Baitimore, Md.

Protesto mitingas prieš Rusi
jos Sovietų valdžią, kuri kan
kina ir žudo politiškus veikė
jus.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tš- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitis iiuo adresu:

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

Į Netikėtai man pakliuvo j 
rankas angių kalba spausdintas 
lapelis sekančio turinio: “Mas- 
Mitingas, rengiamas Politiškų 
Kalinių Apgynimo Komiteto, 

I tikslu užprotestuoti prieš Ru
sijos Sovietų valdžią už kanki
nimą politiškų oponentų. Mi
tingas atsibus gegužės 11 d.”.

' Kadangi šitokios .rūšies mi
tingas įvyko pirmutinfs, tad 
buvo žingeidi! būti tam mitin
ge. Įėjus į svetainę, nieko ypa
tingo nebuvo galima pastebėti; 
žmonių neperdaugiausia, tur 
būt užtai, kad lietus smarkiai 
lijo. Prasidėjo prakalbos. Pir
mininke atidarė susirinkimą, 
tikslius mitingo ir pareik
šdama kartu kviesda
ma opozicijos šalininkus būti 
ramiais, netrukdyti kalbėtojų, 
o klausymus statyti po prakal
bų, kad išvengus nesusiprati
mo ir betvarkės, kuri galėtų 
išardyti mitinga.

Pirmas kalbėtojas kalbėjo 
rusiškai, pabrėždamas kad ši
las mitingas yra protesto mi
tingas prieš Rusijos sovietų 
valdžią, kuri prisidengus dar
bininkiška skraiste žudo išti
kimiausius darbininkų klasės 
ižmones-revo’liuc’ionierius. Vos 
tik spėjo kalbėtojas įrodyti 
daugiau sovietų valdžios bru- 
tališkumo, kaip tuojau sukilo 
apie dvidešimt komunistų ir 
ėmė šaukti, kad tuomi išardy
ti mitingą. Bet jų tas šūvis 
neužsidegė. Pasirodė, kad jie 
yra didelėje mažumoje, taip 
kad jiems apleidus svetainę 
kalbėtojas vėl tęsė savo kalbą. 
Komunistai savo bataliją kėlė 
kurį laiką už durų, o paskiau 
vėl sulindo į svetainę ir pradė
jo kelti leriną prieš kalbėtoją, 
kuris tuo kart kalbėjo žydiš
kai. Užbaigus šiam kalbėtojui 
kalbą, liko perstatytas kalbėt 
senyvas žmogus, anglas. Jis 
savo rimtoj kalboj pirmiausia 
pabrėžė, kad čia eina kalba 
apie Rusijos politiškus kalinius. 
Jis taip pat pabrėžė, kad susi
pratę darbininkai protestavo ir 
protestuoja prieš tą autokrati
ją, kuri laiko ir kankina dar
bininkų vadus. Jis pasakė: 
“Rusijos sov/ietų vajldžia šita
me klausime yra lygi su visų 
buržuaziškų šalių valdžiomis 
ir net nieku nesiskiria nuo bu
vusio carizmo valdžios, nes so
vietų valdžia dabar tik pribai
gia kankint tuos pačius žmo
nes, kuriuos caro valdžia da* 
neužbaigė kankinti.“ Reikia pa
sakyt, kad retai kas gali tiek 
daug faktų įrodyti, kiek tas 
kalbėtojas įrodė apie Rusijos 
sovietinę valdžią ir jos kruvi
nus darbus. Komunistai visą 
laiką zurzėjo kaip girnom tri
nami, ir buvo po kelis kartus 
pertraukę kalbėtojui kalbą. To
liau kalbėtojas perskaitė pro
testo rezoliuciją prieš kurios 
priėmimą kilo didžiausias 
skandalas, taip kad net ir kumš
tis buvo atkištas prieš opozi
cijos nosis. Nežiūrint to, dide
lė didžiuma balsų rezoliucija 
liko priimta.

Amerikoj ir kitur, susirinkę 
gegužės 11 d. į šią svetainę 
piktinamės Rusijos despotiz
mo valdžia, pasmerkdami ją 
kaipo vieną iš žymiausių bar
bariškai despotiškų valdžių. 
Kartu mes atsišaukiam į viso 
pasaulio darbininkus, kad gel
bėtų Rusijos politiškus prasi
kaltėlius.’’

Po priėmimo šios rezoliuci
jos buvo leista statyti klausi
mus, bet komunistai nebūtų 
komunistais, jei jie laikytųsi 
tvarkos ir stengtųsi pagerbti 
kitų žmonių nuomonę. Jie, 
anot to posakio, “rėkia kaip 
d Ugnių apsiėdę“ ir ardė visą 
susirinkimą. Bet kalbėtojas, 
turėdamas daugybę faktų ran
kose, vargšus komunistus mu
se skaudžiau negu su lazda, 
taip kad jie vienas po kitam 
apleido svetainę ir smuko pro 
duris.

T. Matuliauskienė vyksta į 
Lietuvą.

D-gė T. Matuliauskienė, ge
gužės 24 d. su Naujienų eks
kursija vyksta į Lietuvą aplan
kyti savuosius. Ji mano ten 
praleisti keletą mėnesių, o žie
mą vėl ‘grįžti į palaimintą Bal- 
timorę. Reikia pasakyti, kad 
su išvikimu draugės Matu- 
liauskienės musų kolonija lai
kinai netenka vienos iš žymiau
sių lietuvių veikėjų. Šitą sa
kau ne dėl pagiro, bet remda
masis draugės darbuote LSS, 
Kriaučių Unijoj, Lietuvių Kny
gyne ir kituose visuose progre
syviuose darbuose. Už draugės 
tokį žymų ir nuoširdų veikimą 
tenka tik paačiuoti ir linkėti 
geros keliones ir laimingo su
grįžimo. To mes, žinoma, ir 
lauksime!

IL. A. A. Kliubo koncertas ir 
atletika.

Gegužės 10 d. L. A. A. Kliu- 
bas turėjo surengęs gana gra-

žų vakarėli, susidedanti iš 
koncerto ir atletikos. Progra
mą išpildė vietos dainininkės 
ir Kliubo atletai. Ir išpildė ga
na gerai. Iš mėgėjų tai geriau 
nė reikalauti negalima. Pasi
žymėję solistai: p-lė A. Ma- 
ženčiutė, kuri turi gana aukš
tų dailų soprano; p-lė E. Mont- 
ley-Gužauskaitė irgi dainuoja 
aukštu soprano, ir jai sekėsi 
'gana gerai, taip kad ji užpel
nė net kelis bukietus už savo 
gražų dainavimą. P-as M. But
kus, kuris dainuoja baso, šiuo 
laiku .labai gražiai padainavo 
ir, kiek matyt, tai jo balsas 
žyrr?ia,i progresuoja.. Sudainuo
ta keli duetai ir kvartetai ga
na vykusiai. —K-s.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

31tl So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

IMK

Tel. 151 vd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKU1ERKA 

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rim* prie gimdy
mo kiekvienane* 
atsitikime. Teikta 
ypatišką prižiūri- 
jimų. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Perkasi dvarus.

Kaunas. (L. Ž.) — Ūkinin
kų Sąjungos centro valdybos 
narys ir Seimo atstovas Petras 
Josiukas. iš varžytinių žemės 
ūkio ministerijoj nusipirko už 
85,406 litų Mikalinės dvaro 
centrą — 44hektarų žemės su 
trobesiais. Mikalinės dvaras 
yra Šumsku valsčiuje, Mari
jampolės apskrity.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr. A. It BLUMENTHAL

Optomctrict
T«L Boul.va.r4 «481
4649 8. Aahlan* Are
Ęjubdu 47-tos

S-ros iubebs

Rezoliucijos turinys.

I EUROPĄ ŠIĄ VASARĄ
Tus galite keliauti j 
y Europa ir atgal bė- 
gyje* šešių mėnesių be 
baimės, kad negalėtumėt 
sugrįžti i Suvienytas 
Valstijas. Jus gausite 
certifikatą per Suvieny
tų Valstijų Linija už

tikrinant Šių privilegiją. Užklauskit jūsų 
vietinio agento apie tai šiandien.

Trečia klesa ant Suvienytų Valstijų 
linijų yra ne tarpdėnys. Oro išvėdinti 
ruimingi kambariai dėl 2, 4 arba 6 žmo
nių. Švarus apdangalai ir smagus mat
rosai. Gerai ižvyrtas valgis ir jo užtek
tinai. Daug denių vietos. Beno koncertai 
kasdien.

Pasiteiraukit Amerikos laivus pirmiau
sia. Del informacijų šaukite.

EKSKURSIJA J LIETUVĄ
Ponas John W. Luth, vedėjas musų 

Lietuviško Skyriaus, ves Lietuvių Eks
kursiją laivu LEVIATHAN, išplaukian
čiu iš New Yorko Liepos 6-tą į Klaipė
dą per Southampton’ą.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, bet 
gali važiuoti su p. Luth ir jis išduos 
jums liudymą taip, kad galėsi saugiai 
sugrįžti j Ameriką bėgy 6 mėn. Klausk 
savo vietinio agento tuoj smulkmenų.

United States Lines
45 Broadway, New York City

arl>a pas jųsų vietinj agentą 
Managing Operatore for

United States Shipping Board 
-------------------------- 1——---------------------------

ELEKTRA
Oviesų ir pajiegų suvedame j seniui Ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
____Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine,

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

Garsinkities “Naujienose

“Rusijos valdžia, po vardu 
revoliucijos ir solidariškumo, 
yra išsiuntus tūkstančius so
cialistų, socialrevoliucionierių ir 
anarchistų į kalėjimus ir ten 
juos žudo iki mirties.

“Toliau: ta pati Rusijos val
džia pamindama po kojų visas 
žmoniškumo teises kankina 
tuos žmones, kurie buvo ir yra 
visa širdžia atsidavę per metų 
eiles kovai dėl nuvertimo ca
ro valdžios. Del žemesnės pa
niekos sovietų valdžia juos yra 
apšaukus banditais ir kontr
revoliucionieriais. Tebūna nu
tarta: Kad mes, Baltimore’s' 
darbininkai, gimusieji Rusijoj, |

OOVIERNAST|S
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Tąip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly- 
kp žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo .užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

j 5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedelioj nuo 11 iki 12 vai.

►

Frar.klin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
snnlv reguliatorius. Vienas doleris at- 
nešr mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 VVallace St., 

Chicago, U. S. A. DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 Vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

į . ■ f

LIETUV1ŲJ1AKTARA!
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefoną* Boulevard 1989 Į
DR. S. A. BRENZA I

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

4608 S. Ashland Avė.,
, netoli 46th St., Chicago, UI. i

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. Mr J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

nr-r w. «7t. st
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nua 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Dre^lel 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. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 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 8:81 vakare. Del specialių 
sutarčių tel f oliuoki t Prospect 0611

Phone Boulevard 8088
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytoja* ir Chirurgas 
8327 So. Halsted St

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

Francuziškas Daktaras
k 4

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisą* 1800 S'. Ashland AveM ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Caflal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 
Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette i
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Vienas rusų laikraštis 
Chicagoje paduoda eilę iš
traukų iš Maskvos “Izvesti- 
ja” apie Rusijos ūkininkų 
padėtį. Tose ištraukose sa
koma, kad Sibire kai kurio
se vietose siaučia badas. Ne
senai buvo žinių apie badų 
Sibire ir Kryme ir kores
pondento Mackenzie tele
gramose, atėjusiose tiesiog 
iŠ Maskvos. Kodėl gi tad 
sovietų valdžia pernai me
tais gabeno rugius ir kvie
čius į užsienius?

Ažuot sušelpus tuos dis- 
triktus, kur javai buvo men
kai užderėję, bolševikų vy
riausybė siuntė* duonų iš 
derlingų distriktų į arti
miausius uostus ir pardavi
nėjo užsienių pirkliams. Ji 
tuo budu norėjo papildyti 
saVo ištuštėjusį, iždų, kuris 
juk turi finansuoti “pasau
lio revoliucijų” Vokietijoje, 
Franci joje, Čecho - Slovaki
joje, Suomijoje, Amerikoje 
ir kitur, Rusijos duon?. 
plaukė į užsienius, komunis
tų agentai įvairiose šalyse 
maumo jo riebius “sandvi- 
čius”) d Rusijos mužikas vis 
drūčiau ir drūčiau veržė dir
žų ant savo pilvo arba valgė 
žolę.

Ir kad bent tas javų eks
portas iš Rusijos butų buvęs 
kaip reikiant sutvarkytas! 
Štai kokių žinių praneša 
Maskvos “IzVestijos” iš Pet
rapilio: Kokia tai “bendro
ji revizijos komisija surado, 
kad įvairių uostų sandeliuo
se dėl netikusios priežiūros 
supuvo du milionu pūdų ja
vų. Visa eilė Švedijos fir
mų dabar reikalauja panai
kinti sutarčių ir atsisako 
priimti užpirktuosius ja
vus.”

Demokratijos priešai ga
li pasinaudoti sekančiu fak
tu. Amerikoje pusė žmonių, 
turinčių balsų, visai nebal
suoja. Vienas Washingtono 
advokatas, Simon Michelet, 
suskaičiavo, kiek balsuotojų 
randasi Jungtinėse Valsti
jose ir kiek balsų buvo pa
duota įvairiuose rinkimuo
se. Pasirodo, kad 1920 me
tais prezidento rinkimuose 
balsavo 27,713,832 piliečiai, 
o 25,705,063 piliečiai nepasi
naudojo savo balsavimo tei

se. Ant kiekvieno 100 bal
savusių buvo 96 nebalsavu
sieji. Kituose 'rinkimuose 
nebalsavusiųjų nuošimtis 
būdavo dar didesnis. . .

rodėsi tiktai retkarčiais, 
kuomet unijai pasisekdavo 
sukrapštyti skatiko naujai 
laidai.” Tiktai, kai tapo įve
sta “rentos-markė” su pasto
viu kursu, tai darbininkų 
organizacijos pradėjo atsi
gauti. Da ir šiandie tečiaus 
jos yra pusėtinai apirusios.

I - ——A—f
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Ko tuoipet stebėtis, kad 
dalį Vokietijos darbininkų 
atplėšė nuo socialistinio ju
dėjimo nacionalizmo- ir bol
ševizmo srovės? Reikia ste
bėtis, kad finansinė bei in
dustrinė katastrofa % ir ne
darbas visiškai nesugriovė 
to judėjimo! Jisai, matyt, 
buvo be galo stiprus, jeigu 
gegužės 4 d. reichstago rin- 
kimuose šeši milionai
balsų buvo paduota už soci

aldemokratų kandidatus. 
Nėra abejonės, kad Vokieti
jos pramonei atsigriebus, 
prie socialistų vėl sugriš tie 
darbininkai, kuriuos buvo 
laikinai pasigavusi naciona
lizmo arba bolševizmo ban
ga.

" ■■■........... "■ 1 - ■■■m*

Lietuvos Universiteto Psi- 
chologinė-Pedagoginė

Laboratorija 
i •11 ' - 11 1 1 1 *

Pedagoginė laboratorija (bu
vusi Aukštųjų Kursų psicholo
gine laboratorija) f antinai 
įsteigta 1921 metų pradžioj ir 
turi du didesnius kambarius 
daugiau per 100 kvadratinių 
metrų ploto, tyčia pritaikintų 
laboratorijai, kurių vienas laiki
nai leistas paskaitoms. Per tuos 
3 gyvavimo metus laboratorija 
įgijo 210 aparatų bei specialių 
mokslo įrankių; kai .kurie jų la- 
ba\ sudėtingi ir brangus. Ji sa
vo jėgomis paruošė daugiau per 
100 tabelių (sieninių- su statis
tikos žiniomis ir kreivomis lini
jomis, pagamino kelioliką diapo- 
zityvų ir kitų įvairių vaizdingu-1 
mo priemonių. Prof. Lippman- 
n’ts iš Berlyno padėjo man su
rinkti ir įsigyti didelę kolekcijų 
mokslo įrankių reikalingų vaikų 
psichologijai dėstyti ir Montes- 
sori metodui demonstruoti. Iš 
Vilniaus pavyko parsivežti daug 
stereoskopinių paveikslų iš žmo
gaus smagenų embriologijos, 
apie 100 mikroskopinių prepara
tų iš nervų anatomijos bei his
tologijos ir įgyti aparatą rodyti 
šiuos preparatus ekrane. Tu
rėdamas tiek medžiagos aš galė
jau, dėstydamas psichologiją ru 
dens semetre 1922-1923 m. be
veik kiekvieną paskaitą demon
struoti atatinkamais aparatais 
bei vaizdingumo priemonėmis; 
panašiai dariau ir vasaros mo
kytojų kursuose. Tuo pačiu me
tu su atskirais studentais buvo 
daromi tyrinėjimai, įvedant nau
ją “reakcijų” metodiką ir iš 
gautų rezultatų paruoštas refe
ratas ir 1922 m\ 18-1V. Vili 
Psichologų Kongrese Leipcige 
skaitytas. Dabar, dėstant peda
gogijos istoriją, ne tiek reika
lingi aparatai, kiek parinkimas 
iš pedagogų klasikų tekstų ir 
jų vertimas į lietuvių kalbą; 
proseminare dalyvauja daugiau 
per 50 studentų ir laboratorijos 
jėgomis beveik kas savaitę ten
ka kiekvienam studentui išda
linti tokių tekstų 6 7 didelius 
puslapius ir sumoje susidaro 
tūkstančiai. Daug atima laiko 
ir kolektingi tyrinėjimai, la
biausia rezultatų įvertinimas; 
jau šį pavasarį jų atlikta su 70 
asmenų, kurių 50 buvo studen
tai; dar daugiau jų buvo daro
ma su mokytojais (vasaros kur
suose). Labaratorijos vedėjas 
pagamino eilę naujai sukombi
nuotų aparatų ,padirbtų Kaune 
arba Leipcige; vieną jų, kuris 
jau buvo pabaigtas prieš kon
gresą, prof. Klemm’as (iš Leip
cigo) išstatė kongreso parodoje 
ir rekomendavo Kauno miesto

Norint, galima pasakyt, 
kad augščiaus paduotasai 
faktas liudija, jogei Ameri
kos žmonėms “jau įgriso” 
balsavimas ir visa atstovų 
rinkimo tvarka. Pasakyt, 
mat, galima viskų. Buvo 
juokdarių,„kurie sakė, kad 
visuotinu balsavimu renka
mos valdžios tvarka buvusi 
“atgyvenusi savo amžių”, 
net ir Lietuvoje — pirma, 
negu Lietuva pradėjo jų 
vartoti! Bet jeigu pagalvot 
giliaus apie priežastis, dėl 
kuriu 25 milionai Amerikos 
piliečių susilaiko nuo daly- 
vavimo rinkimuose, tai pasi
rodys visai kas kita.

Ta milžiniškoji nebalsuo
jančiųjų piliečių minia susi
deda iš* neorganizuotų ir po
litiniai neapsišvietusių žmo
nių. Jie arba visai nesvars
to politikos klausimų ir pa
lieka valstybės reikalus ves
ti tiems, kurie iš to gyvena; 
arba jeigu jie ir mano, kad 
politikos reikalai turi būt 
vedami kitaip, tai nežino, 
kaip to pasiekti. Šitoks pa
sibaisėtinas Amerikos pilie
čių indiferentizmas yra pa
sekmė daugiausia to, kad 
valstybę čia kontroliuoja 
dvi partinės mašinos, kurių 
visas tikslas yra parūpinti 
džiabus” savo šalininkams. 

Minių indifrentizmas nepra
eis tol, kol Amerikoje nesu
sidarys didelė partija su 
naujais prinęipais.

Ekonomija yra politikos 
pamatas. Tik pažvelgus į 
ekonominę Vokietijos darbi
ninkų padėtį, galima supra
sti, kodėl žymi dalis jų pas
kutiniu laiku pakrypo į fa
šistinių nacionalistų ir ko
munistų “putšistų” pusę. 
New Yorko savaitraštis 
“The Nation” gegužės 21 d. 
laidoje rašo apie nedarbu 
Vokietijoje. Pereitų metų 
liepos mėnesyje Vokietijoje 
buvo apie 6% industrinių 
darbininkų be darbo. Tam 
mėnesy tečiaus prasidėjo 
markės kurso kritimas — 
nuo 150,000 markių už 1 do
lerį ant pusės miliono už 1 
dolerį, paskui ant 15 milio- 
nų, ant 15 bilidnų ir paga
lios ant 5 trilionų. Per tų 
patį laikų nuo liepos iki sau
sio mėnesio šuoliais smuko 
pramonė ir didėjo bedarbių 
skaičius. Šių metų pradžio
je vidutiniškas bedarbių 
nuošimtis Vokietijoje jau 
buvo pakilęs iki 26,5 (kai ku
riose industrijose šakose tas 
nuošimtis siekė 50 ir net 
71!).

Pasibaisėtinas nedarbas, 
ištikęs Vokietijų apie galų 
pereitųjų metų, atvedė kuo
ne prie visiško darbininkų 
unijų suardymo. “The Na
tion” rašytojas sako: “Pe
reitam lapkričio mėnesy 
Profesinių Sųjungų Federa
cija, lygiai kaip ir atskiros 
sųjungos, buvo palikusios be 
pinigų, be spaudos ir, gali
ma sakyt, be narių. Visi 
profesiniai laikraščiai ir 
tarp jų net tokie, kurie bu
vo išgyvenę po 35 ir po 40 
metų, paliovė ėję visai arba 

pedagoginiam Muziejui įsigyti. 
Vedėjo paruoštų, antropometri
nių matavimų planu laboratori
jos asistentas išmatavo apie 
2000 Kauno mokinių ir to mata
vimo rezultatai atiduoti spaudai. 
Vedėjas su asistento pagalba 
paruošė ir su 70 asmenų išban
dė kolektinga mokinių tirinėji- 
mams metodą.

Bet, tųr būt, didžiausias labo
ratorijos nuopelnas, kad čia pla
čiai eina naujas kuriamasis 
mokslo darbas ,kuris turi sudė
tingą ir tikslią metodiką, jau 
duoda įdomios medžiagos žmo
gaus tipui pažinti ir iš šio dar
bo atskilo daug smulkesnių te
mų, įvykdomų čia pat. Rudenį 
studentams (pedagogams) įve
dami privalomi darbai laborato
rijoje ir tuomet aš galėsiu jiems 
šias temas dalinti, kad jie pa
bandytų savo jėgas savarankia- 
me diirlj© ir tuo budu įsitrauktų 
į kuriamąjį mokslo darbą. Be 

to, ir asistentas dabar atlieka 
savarankų mokslo darbą. Ne
kalbant apie laboratorijos smul
kesnius darbus, aš tik dar pa- 
brėšiu, kad aš padariau ir palai
kau nuolatinius santykius su 
atatinkamomis užsienių įstaigo
mis (Berlyno, Leipcigo, Ham
burgo, Goetingeno), ir mokslin
gumo atžvilgiu darbas yra sude
rintas su šių dienų mokslo rei
kalavimais.

Galutini laboratorijos uždavi
niai yra ne tiek teoretinis moks
lo, kiek praktikos pobūdžio, bū
tent: nustatyti psichologinį ma
stą įvertint musų mokyklų dar
bingumą, tirti Lietuvos mokinių 
psichinį brendimą, nustatyti pri
einamą metodą pažinti “nemoks
iu” (atsilikusį) vaiką, paruošti 
tikslesnį būdą atrinkti mokinių, 
tinkančių aukštajai mokyklai ar 
kuriai nors specialybei ir apskri 
tai, nurodant psichinės energi
jos taupymo metodus, padėti 
mokykloms “nemokslius” pada
ryti darbingais, o atrinkus ga
besnius palengvinti jiems išvys
tyti savo gabumus iki aukščiau
sio laipsnio, nes tuo budu mes 
neduosime nykti liaudies talen
tams ir gyvenimo kovoje su ki
rmis tautomis nenuskursime, 
bet eidami tautybės principais 
(pedagoginės individualizacijos 
keliu) pasieksime aukštesnio 
kultūros laipsnio, įnešime savo 
dalele į bendrą civilizacijos ži
dinį ir savo tautai patikrinsime 
aimingesnį gyvenimą. Vokieti
joje dabar mokytojų tarpe 
skamba obalsis “jei norite gel
bėti tautą iš vargo, duokite ke
lią gabiesiems”. Ir minėtame 
kongrese panašus obalsis skam
bėjo, tik gal šiek tiek kitaip iš- 
riekštas: “mokytės ieškoti ga
biųjų”. Todėl .referatų daugu
ma šiokia ar tokia forma palies
davo asmenybės pažinimo bei 
jos tyrinėjimo metodus. Net ne
senai atsiradusi eksperimentą-* 
linės psichologijos duktė, vadi
nama psichotechnika eina to pa
ties obalsio keliu. Pažiūrėkite, 
kas dedasi Hamburge pas prof. 
W. Stern’ą, žymiausią gal būt, 
šių dienų asmenybės pažinimo 
metodikoje žinovą, kuris sukūrė 
net “filosofinę” (persdnalis ti
nę) mokyklą (pakraipą): profe
sorius, juokaudamas sakydavo, 
kad pas jį susidariusi antra 
“Tautų Sąjunga”, tiek daug įvai
rių tautų studentų.bei specialis
tų čia susirinkdavo, neišskiriant 
japonų ir kiniečių . Aš dar 1919 
m. išverčiau į lietuvių kalbą 
prof. Lazurskčio “Asmenybės 
tirinėjimd programą” ir nuo pat 
įsteigimo šios įstaigos einu tais 
pačiais keliais, mano referatas 
kongrese liečia asmenybės paži
nimą, tam tikslui tobulinu ir xeJ 
akcijų metodiką (smuikiau bus 
“Tautoje ir žodyje” 2 N.), tuo 
tikslu ir aš keletą mėnesių pasi
darbavau pas prof. Stern’ą.

Iš tos srities jau surinkau 
daug medžiagos (daugiau tūks
tančio lapelių), bet nėra laiko, 
nėra kam padėti kolektingų ty
rinėjimų rezultatus apdirpti. 
Sunku vedėjui smulkiau infor
muoti visuomenę apie grynai 
mokslo laboratorijos dirbamą 
bei atliktą darbą; jis labai spe

cialus ir ne lengva jį populeri- 
zuoti.

J. Vabalas Gudaitis.
Uriiversiteo psichologinės pe

dagoginės laboratorijos vedėjas. 
(“L.”)

Sveikatos Dalykai
PELLAGRA

Senesniais laikais žmonės 
mažai teiįdomaudavo sveikata 
arba žinomais faktais apie li
gas. Spėjau t iš didelės daugu
mos laiškų gaunamų Viešo 
Sveikatos Skyriaus, visuomene 
pradeda atjausti, kad sveika
tos ir ligų priežasčių žinojimas 
yra daug svarbesnis, negu ži
nojimas daugumos dalykų mo
kinamų viešose mokyklose.

Pellagra yra liga gana gerai 
žinoma nekuriose Jungtinių 
Valstybių <lalyse. Nors gali ir 
netekti matyti tą ligą, vienok 
faktai apie ją, jei gerai supran
tami, suteiks labai svarbią lek
ciją, būtent, apie svarbumą 
sveikatai gero valgio ir apie 
pavojų netinkamo valgio.

Pellagra yra žinoma kaipo 
kimo sudėjimo liga. Ji apima 
visą nervų sistemą, virinimo 
organus ir odos ir gali labai 
ilgai užsitęsti. Jos susilpnini- 
mo pasekmės gali būti ilgi ne
sveikatos metai, kurie gali už
sibaigti proto netekimu.

Pellagra yra senai žinoma 
kaipo svarbi sveikatos proble
ma Italijoj, nekuriose senosios 
Austrijos dalyse, Rumunijoj ir 
Jungtinėse Valstybėse. Ji pasi
rodė apie penkiolika metų at
gal. I

Ji užpuola abi lytis visuose 
amžiuose, ly?.t dažniausiai už
augusias moteris šeimininkes ir 
vaikus, ir yra priežastimi įvai
rių nusilpnėjimų, kurie lieku- 
riuose atsitikimuose veda prie 
proto netekimo ir dažnai prie 
mirties.

Nekuriose šalyse, kur ta li- 
gh buvo studijuojama, buvo 
manoma, kad ji paeina nuo 
valgymo sugedusių kornų. Ta 
liga taip staigu pasirodė ir 
greit išsiplėtojo, kad buvo 
prieita prie tos išvados, jog ji 
užkrečiama. Bet gydytojai at
rado, kad nekuriųose atsitiki
muose žmonės valgydami kor
inis, o kiti mažai arba nei kiek 
nevalgydami sirgo ta liga. To
dėl užsikrėtimo ^teorija ir bu
vo galutinai priimta.

Ginčai, kurie iškilo kartu su 
baime dėl ligos pietojimos, pri
verkė Viešos Sveikatos Depar
tamentą pradėti tyrinėti tos 
ligos ypatybes.

Pirmiausiai buvo daromi 
bandymai su beždžionėmis ir 
kitais sutvėrimais, kuriems 
buvo duodami pagedę komai, 
bet tas neprivedė prie ligos.. 
Vėliaus tas jokių pasekmių ne
davė. y

Gale, dvylikai žmonių pasi
siūtus, jiems buvo duodamas 
maistas toks pat, kokį valgė 
žmonės pellagra serganti. Už 
šešių mėnesių pusė tų žmonių 
apsirgo ta liga. Ir ant galo pri
eita prie tos išvados, kad netin
kamas, neužtek tipai maistingas 
valgis buvo tos ligos priežas
timi.

Tuomi buvo pertikrinta, kad 
pcllafcra su savo pavojingomis 
pasekmėmis galima tinkamu 
maistu sulaikyti ir išgydyti. 
Bet klausimas kyla* “koks tai 
tas tinkamas valgis, kuris su
laikys ir išgydys tą ligą?” Tas 
dar nėra surasta, bet yra žino
ma, kad sulaikantieji ir gydo
mieji elementai randasi švie
žiame piene, jautienoje, ir spė
jama kituose mėsiškuose val
giuose, kaip kiaulienoje, žuvy
je, vištose ir kiaušiniuose. Ant 
nelaimes, šie valgiai yra bran
giųjų tarpe, ir taip žmonėms 
reikalaujantiems jų daugiau
siai, iš priežasties neturto yra 
neprieinami.

Bet pienas, turintis visas 
maisto reikmenis, gali būti 
skaitomas pigiu, nežiūrint kięk > 
už jį reikėtų ipokėti.

Yra pamato tikėti, kad. gali 
būti kitokių valgių, sulaikan
čių pellagrą, kurie butų piges- 

ui ir tiek galingi, o gal ir ga- Į 
tingesni. Dėlto Sveikatos Sky-1 
riaus tyrinėtojai nesiliauja 
studijavę, ir turi viltį, kad ka
da nors suras tokius, su kurių i pagalba bus galima lengviau 
ir greičiau panaikinti pellagrą.

[FLIS]

SEZONINIS ŪKIŲ DARBAS

Tūkstančiai vyrų bus reika
laujama ateinantį sezoną di
džioje kviečių juostoje ir vatos 
valstybėse. Kviečių piovimas 

prasidės Teksuose apie birže
lio 1 d.,vatos rinkimas apie lie
pos 1 d.

Kviečių piovimas keliasi į 
šiaurę ir į vakarus sezonui tę
siantis, ir abigiasi pačios šiau
rės valstybėse apie rugsėjo 1 
dieną. Juos nuplovus, jie yra 
kulami, ir tas užsitęsia iki pa
čių šalčių. Vatos rinkimas 
Teksuose neužsibaigia iki ru- 
dens pabaigos ai- žiemos pra
džios. Kviečių plovimą seka 
bulvių kasimas, burokų rinki
mas ir korųų lupinėj imas.

Krovimui į svirnus šių svar
bių javų bus reikalaujama apie 
tūkstantis vyrų pietuose, vidur-j 
vakary ir šiaurvakary. Užderė- 
jimo sezone bus užlaikomi lai
kini ofisai t visliose tose valsty
bėse purinkimui ir išskirsty
mui visų ūkių darbininkų.

Laikas ir vietos, kur žmo
nės bus reikalaujami, algos ir 
darbo sąlygos, ir laikinų ofi
sų vietos bus pranešta vėliau.

Pranešimai, duodanti visas 
informacijas apie sezoninio 
darbo reikalavimus yra dažnai 
išleidžiami, ir bus reguliariai 
siuntinėjami tiems, kurie pa
reikalaus iš Centrąlinio Ofiso, 
Kansas City, Mo.

Vyrai norintieji užsiimti va
tos rinkiniu, kviečių piovimu 

•arba kitokiais ūkio darbais l^us 
aprūpinami smulkmcningomis 
informacijomis apie ūkio dar
bų progas, jiems atsišaukiant 
piie: Farm Labor Bureau, U. 
S. Employment Service, Cent
ral Office, 2014 Maiiu Street, 
Kansas City, Mo.

[FLIS]

Įvairenybės
KAUČUKAS.

Kaučukas gaunamas iš Indi
jos ir Pietųx Azijos salų. Ten 
auga taip vadinamieji kauču- 
ko medžiai. Iš jų gaunamas 
pieno pavidalo skystimas. Jį 
tam tikrais budais apdirba ir 
gumą gauna. Kaip jau yra ži
noma, iš gumos dirbami įvai
riausi daiktai: avalinė, plosčiai, 
chirurgijos ■ ir kiti įrankiai, vai
kų .žaislai ir tt. Iš taip toli 
gaunamas kaučukas brangiai 
atseina. Jį dabar dirbtinu bu
du gamina iš tam tikrų che
mikalų: iš spirito, terpentino 
ir tt. Šiuo1 budu padirbtas kau
čukas labai pigiai atseina, tat 
gumos išdirbiniai nėra bran
gus ir iš jos dirbama visi daik
tai, kuriuos tik galima iš šios 
medžiagos padirbti.

Lietuviai Nepraleiskite

nes

1795
2595
2175

5 ar 7 pasaži^rų 
Sedan 5 ar 7 pas. 
Brougham 5 pas.

Mainykite savo senus automobilius 
aht naujų Paige arba Jewett, 
praisai nukrito.

Atidarytas 5 pas.......................... 1065
Sedan .....   1495
l^rougham ................................. ... 1325

Mes duodame ant lengvų išmokes- 
čių kožnam vienam, ateikite, greitai 
pas mus, nes busite užganėdinti.

CHICAGO MOTOR SALES
J. J. Bagdonas, Prea.

4612*16 So. Western Avė.
K Tel. Lafayette 8282

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

ANT NAUDOS. j

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h SU Chicago
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
< Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Bearboro St., Room 111*11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
į 'rietu i

8323 So. ISalstod St.
Tel.: Boulavard 1>1Q

Valandos: amo fl Iki C v. v. kbk- 
vienii vakaru, liskynu •

N«dWonJ.a nuę 9 ikt 13 ryte.
......................... .

... .. H—....... . r J...~

| JOHN KUCHINSKAB 
LIETUVIS ADVOKATAI

2221 W. 22nd SL, arti Leavitt Ht.
. Telephonaa Canal 2552 

Valandos! 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktue 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Ssrkant arba parduodant Lotus, 

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

lengvomis iilygomis. i 
t ........——------- ----------- , Z

S. W. BANES, Advokatu* ’ 
Vnl.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Rootfi 909 Chicago Trust Building
7B W>»t Monroe .Street, Chicago 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 8203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
i1 ■ ri ..

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.
—-----------------------------------— ........... 11 ninii i

. ....... 1 ’
Tel. Dearborn 9057

I. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas rldurmieatyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St.

Cor. VVaoLlngtou & Clark

Uami Tai. t Eyde Paik 3896 
b-—...— ............„Į , z

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Kgtami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavirtio Dokumentus ir jgaiiojiEiv.- 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 Weat 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St.
- Tel. Central 6200
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais • 

, 3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

v. w. Rutkauskas)
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53t 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chfcaga 
Tel. Yards 4681

...... ............      . 4

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
I--------

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis, visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po menesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING S'UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis? lietuviams visados 
patamadju kuogeriausiai

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

i . *
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žinios
Didelis gaisras sker

dyklose
ir♦Nušlavė didelį ploti} užtvarų 

pridarė nuostolių uz $75,000

šeštadieny po pietų, gyvulių 
skerdyklose kilio didelis gaisras, 
kuris nušlavė keletą, akerių gal
vijų užtvarų. Gaisras plėtėsi su 
tokiu smarkumu, kad darėsi pa
vojus nušluoti vjsas skerdyklas. 
Nuostolių, vidutiniškai yra ap
skaitoma už $75,000.

' Gaisras kilo apie pusę po ke
turių po pietų. Iš visų apielinkų 
sulėkė daugybės gaisrininkų ir 
su didžiausia energija darbavo
si per keletą valandų. Degantys 
plotas pasidarė apie du blokai 
ilgumo ir pusė bloko pločio.

Vienas vaikas, kad geriaus 
matyt gaisrą užsilipo ant tvoros 
ir dėlei didelio karščio netekęs 
ligsvaros nupuolė apie 75 pėdų 
augščio ant žemės. Nugabentas 
ligoninėn be sąmonės. Vaiko pa
vardė tuo tarpu nesužinota. 
Daugiau sužeistų nebuvo.

Apie šeštą, valandą gaisras 
buvo priėjęs visai arti prie Ar- 
mour kompanijos ofiso budinkų 
ir tik per didelį vargą teko iš
gelbėt nuo ugnies.

Mirė Oak Park banko pre 
zidentas ant šalygatvio
Frank C. Caldwell, 58 metų, 

prezidentas Oak Park Trust and 
Savin# banko, vakar eidamas į 
darbą sukrito ant šalygatvio 
netoli nuo banko ir neužilgo mi
rė. Jisai taipgi buvo direktorių 
Union Trust kompanijos, Chica- 
Roje.

Po jo mirties daktarai negali 
išsiaiškinti mirties priežasčių. 
Spėjama, kad gal jis mirė nuo 
susitrenkimo galvos į cimentą 
ar dėl ko nors kito.

Jisai išėjo ryte pėsčias ban- 
kan ir ties to paties banko di
rektorių pirmininko namais 
pargriuvo ant šalygatvio labai 
susitrenkdamas galvą į cimen
tą. Praeiviai rado jį gulintį vi
są kruviną ir pašaukė policijos 
ambulensą. Iki nuvežė ligoninėn 
jis pasimirė.

Uždarė Gobiai teatrą
Senas ColoniaI teatras, šešta

dienio vakare paskutinį kartą 
nuleido savo užlaidą ir niekuo
met dauginus jos nebepakeis. 
Šis teatras buvo vienas iš se
niausių teatrų Chicagoje ir ant
ras iš didžiausių.

Teatras yra pasižymėjęs dar 
ir tuo, kad 1903 metais jame žu 
vo 57- gyvastys, kilus ten gais
rui. Teatre yra buvę pastatyta 
nemažai pirmaeilių ir geriausių 
veikalų.

ColoniaI teatro namas bus nu
griautas ir toj vietoje pastaty
ta naujas deviniolikos augštų 
United Masonic temple, šiandie 
visi teatro įrengimai bus išpar 
duota per licitaciją.

Bombos apdraskė du West 
Sidūs namus

Bombų ekspliozijos dviejuose 
apartamentiniuose budinguose, 
West sidėje, anksti ketvirtadie
nio ryte, pridarė virš tūkstančio 
dolerių kožnam žalos ir išvijo 
keletą šeimynų į gatvę.

Pirma ekspliozija įvyko trijų 
augštų budinke, 825 N. Mozart 
Str., kuriame gyvena 24 šeimy
nos. Visi namo Jangai išbyrėjo 
ir prieangis liko sudraskytas. 
Gyventojai buvo prikelti iš 
miego ir iššaukta didelis sumiši
mas. Sužeistų nebuvo.

Gust Costello, namo savinin
kas, kuris pats tenai gyvena, 
apskaito, kad nuostolių , busią 
virš tūkstančio dolerių. Jis sa
kosi nežinąs apie pasikėsinimo 
priežastį ir neturėjęs jokių gra
sinimų. _

Antras namas, 2146 Ogden 
Avė. buvo dar blogiau apdras
kytas. Čia nuostolių padaryta 
už $1500. Labiausia nukentėjo 
grosernė, kuri yra pirmame na
mo augšte. Joseph Malone, gro- 
sernės savininkas pareiškė nuo
monę policijai, kad padėjimas 
bombos esą juodrankių darbas.

DU BANDITAI APIPLĖŠĖ 
KRAUTUVĘ 8 RYTE.

Du jauni banditai, apie aštun
tą valandą ketvirtadienio ryte 
įėjo į J. Weitzner krautuvę, 
1538 N. Clark St., įvarė jį ru- 
sin, pririšo ir išsinešė kailių ver
tės apie tris tūkstančius dole
rių.

Weitzners krautuvė yra prie
šais Plaza viešbutį. Tuo laiku 
gatve vaikščiojo priešų prie
šais šimtai žmonių; būriais lau
kė ant to paties kampo permai
nyt gatvekarį, bet banditams 
tas netrukdė dirbti savo nedė
kingą darbą.

Krautuvninkas tuo laiku bu
vo vienas. Įėję banditai tuoj at
rėmė revolveriais, nuvarė rusiu, 
surišo ir susipakavę brang-iuo- 
sius kailius išėjo. Po pusvalan
džio jis buvo paliuosuotas ir 
pranešta policijai.

$6,000 deimantu ir $18. pinigais 
atėmė iš Pawnbrokerio.

Ilarry Levinson, Crescent 
Arms viešbuty, 4065 Sheridan 
rd., liko aprabavotas anksti 
ketvirtadienio ryte, prie užpa
kalio kalbamo viešbučio, per du 
Uešikins. Paimta nuo jo $6,000 

vertės auksinių ir deimantinių 
daiktų ir $18 pinigais.

Levinson yra turtingas Paw- 
nšapio savininkas ir jo krautu
vė randasi 739 N. Clarkjštr. 

 

Paimtieji daiktai sako bi/vę dau 
giausia užstatyti už 
tus pinigus. Sako buvę

askolin- 
pdraus-

Moteris pasimirė nuo apdeginto.

Jenny A. Gregory, 48 metų, 
j.350 E. 67 Str. pasimirė ketvir
tadienį nuo žaisdų aplaikytų 
diena atgal. Trečiadieny ji ban
dė užkurti krosnį savo virtuvėj 
naudodama vieton medžių kero- 
siną. Ūmi kerosino liepsna už
degė jos drabužius ir kolei prisi
šaukė pagelbos, apdegė iki mir
ties.

ATĖJO RENDUOTI KAMBARĮ UŽMUŠIKAS PAŠOVĖ POLI-I

APIPLĖŠĖ. CISTĄ IR PATS LIKO 
.NUŠAUTAS.

Cicero DR. VAITŪSn, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

Du gerai apsirėdę jaunivyrai, 
šeštadieny užėjo pas Louis Dię- 
ner, 62 metų, 1245 Jackson bul
vare su tikslu pasirenduoti sau 
kambarį ir apiplėšė. Kai Diener 
vedė juos per tamsų koridorį 
parodyt kambarių, vienas plėši
kų parmušė senelį su revolverio 
drūtgaliu, o kitas išėmė iš kiše
nės $40. Sako plėšikai nuvažia
vę su Ford automobiliu, bet lei
dimo numerio nepastebėta.

PABLUDĘS AUTOMOBILIUS 
SUKĖLĖ DIDELĘ PANIKĄ 

TURGE.

Elaksandra Ostrowski, 20 m.
Apmirusi Susivienijimo <ktiopa 

ir besiartinantys pavojus.
žinomas kaipo “nepakenčiantys 
policistų”, paleistas po užstato 
ir gaudomas dėl įvairių plėšimų 
trečiadienio vakare pašovė poli- 
cistą ir pats liko nušautas per- 
kitą policistą.

Apie 8-tą valandą trečiadie
nio vakare, policistas J. O’- 
Brien, iš Maxwell nuovados, pa
stebėjo Ostrowsky ant Jeffer- 
son ir Bunker gat. besidarbuo
jant apie policijos telefono dė
žutę ir užklausė ko jis ten ieš
ko. Ostrowsky ištraukė revol
verį ir paleido į jį šūvį be jokio 
persergėjimo. Kulka perėjo po- 

augščiaus
širdies. Manoma nepasveiks. •

Kitas policistas buvęs netoli 
nuo čia ant vietos nušovė užmu
ši ką. •

SLA. 194 kuopa nariais rodos 
butų gana skaitlinga, bet veiki
me neparodo* jokios . gyvybės. 
Vos, vos yra pajėgiama atlaikyt 
susirinkimai ir paprastus kuo
pos reikalus šiaip taip 
kyti. Kaikurie nariai 
apsileidę, kad negali 
sirinkimus ateiti.

sutvar- 
yra tiek 
ne į su-

Palengvins akių (tempimą, . kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė- 
j’imas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., • Chicago, II?

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki
Nedaliomis nuo 10 iki 1 

Te. Boulevard 7679

žinomas daržovių turgus, ant
Halsted ir Randolph gat. šeš-‘ licistui per krutinę 
tadieny turėjo didelio išgąsčio.
Didelis automobilius, kaip page
dęs ėmė lėkt pilna žmonių ir 
vežimų gatve ir vartyt sustaty
tus ten vežimėlius. Vėliaus poli
cijai pasisekė tuos drąsuolius 
suimti. Jais pasirodė du girti 
vyrai ir prieš juos išduotas kal
tinimas.

PAČIOS KUMŠTIS KAI ŠŪVIS

W. Johnson, 50 metų išbėgo 
iš savo namų trečiadienio vaka
re šaukdamas: “Mano pati šovė 
man į galvą”. Atėjo policija ir 
daktaras. Egzaminuoja Johnso- 
no galvą, bet neranda skylės ne 
kulkos ženklo, o tiktai 'guzą. Po
licija pašaukė jo pačią pasiaiš
kinti. “žinoma, kad aš nešo
viau”, sako ijąti, “aš tik tren
kiau jam su kumščia.” Ir John- 
sonas liko uždarytas, kaipo truk 
šmadarys.

DU KRIMINALISTAI PABĖ
GO Iš JOLIET KALĖJIMO.

---------- 1_

Apie pusiaunaktį, penktadie
nio vakare, du kaliniai pasmerk
ti iki mirčiai kalėjimai, su pa- 
gelba virvės nusileido per sieną 
ir pabėgo. Harry King, kuris 
1916 užmušo policistą ir Frank 
Edwards, nuteistas už plėšimus, 
•abu buvo žymus kriminalistai. 
Apie jų pabėgimą sužinota tik 
šeštadienio ryte.

14 METŲ VAIKAS IŠGELBĖ
JO 10 METŲ VAIKĄ Iš 

EŽERO.

Z. L. Kaffynsk, 1620 W. 14 
Str., 14 metų šoko į ežerą, Wil- 
mette, kad išgelbėjus kitą vai
ką, Karolį Andersoną, iš Wilme- 
tte, kuris netikėtai įvirto ežeran 
per mūrą į gilų vandenį. Kai 
Andersoniukas ištrauktas buvo 
visai be sąmonės, bet nugaben
tas Evanstono ligoninėn pasise
kė atgaivinti.

Prisiegdrnta 500 policistų vaikų

šeštadieny tapo prisiegdinta 
penki šimtai mokyklos vaikų ei
ti policistų pareigas, kad apsau
gojus mažesnius mokyklų vai
kus nuo suvažinėji/no automo
biliais. Visiems tiems vaikams 
liko suteikta žibantys ženklas ir 
jie jaučiasi dideliais viršinin
kais.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Babravičius pasiilgęs 
chicagiečių

Juozas 
Jurgelio-

Musų dainininkas 
Babravičius rašo Kl. 
niui iš Milano, Italijos laišką ir 
sako labai pasiilgęs Chicagos ir 
chicagiečių.

Sako dirbąs labai sunkiai, vie
ton vienos pamokos į dieną imąs 
dvi. Jau prisirengęs prie dviejų 
operų ir pradėjęs trečią. Dar- 
bas-mokslas, sako sekasi gerai.

Turįs daug naujienų dėl chi
cagiečių, bet neturįs laiko jas 
perduoti mums. ♦

Gyvenimas Milane, netoks ge
ras, kaip Chicagoje ir jis lau
kiąs progos, kada vėl galės grįž
ti prie savo mylimųjų.

Tai yra bloga. Jeigu taip bus 
toliaus, tai, sakau, visa kuopa 
atsidurs dideliam strioke: Mas
kvos tavorščiai visą kuopą už
valdys (kaip girdėt kitos kuo
pos jau ir dabar turi didelio var
go ir nesmagumų pakensti). 
Tuo tarpu pas mus jų dar ne
daug ir tuo žvilgsniu yra ra
mu. Ar ilgai taip bus? Yra dide
lis klausimas.

Ateina pranašysčių, kad dide
li būriai raudonarmiečių mar- 
šuoja iš rytų į musų kuopą, ren
giasi pulti ir užkariauti. Užei
sią, sako, susitarę ir užklupsią 
miegančią kuopą paimsią nelai
svėn. Kaip greitai tas įvyks, 
laikoma didžiausioj paslapty.

Nariai sergėkitės! Ateikim 
visi į kiekvieną susirinkimą ir 
bukime pasirengę atmušti rau- 
donarmiedių-mtaskviškių atakas 
ant musų kuopos! Tegyvuoja 
ramus veikimas! — Teisingas.

svaigimo akių aptemimo nervuotu 
rno skaudamą akių karštį atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitik i rmi o se egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausius 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
Į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
• 1545 West 47th St.

Phone Bcidevard 7589
r<—- —----------- -
Phone Boulevard 7589

Akinių pritaisyino mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kam-pas 18 gatves

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos r,no 9 ryto iki 9 vakare.

Ncdėlioj nepriimami -ligonių

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligi} ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Naujienos vėl surado 
naują dalyką

Nuo pereito šeštadienio, Nau
jienos įvedė naują pinigų siun
timo sistemą. Sulig tos sistemos 
pinigai bus siunčiami Lietuvon 
kabeliais — telegramomis ir iš
mokėti žmonėms į tris-keturias 
dienas.

Telegramomis buvo galima 
pasiųst pinigai ir seniaus, bet 
toks siuntimas labai daug kai
nuodavo ir nevisuomet suteik
davo pageidaujamai greitą pa
tarnavimą.

Dabartinis būdas yra/ geres
nis: čia be jokių 
gai bus išmokami 
ku, ką garantuoja 
tuvoje, su kuriuo 
pradėjo vykinti, ir 
tegramą — tik 50 
centų už telegramą 
sumos ir adreso ilgumo! šis yra 
nepaprastai žingeidus pagerini
mas pinigų 
bus didžiai 
siuntėjams 
Lietuvoje.

Apart pigumo 
pats pinigų siuntimas per Nau
jienas nuo dabar bus pigiausias, 
koksai galima yra duot. Labai 
yra linksma, kad tą pagerinimą 
įvedė Naujienos.

kliučių pini- 
paskirtu lai- 
bankos Lie

ta sistemą 
kaina už te-

centų. 50 
nežiūrint

siuntimo versle, ir 
naudingas 
čia

pinigų
Amerikoje ir

telegramų ir

JUOZAPAS KIAUDA
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gegužio 16 d., 1924, 8:20 P. M. 
Tapo užmuštas gatvekario. A. 
a. Juozapas gimė Chicagoje, Jam 
23, 1916. Paliko dideliame nu
liudime motinų. Onų, tėvą Juo
zapą, seserį Oną 9 m. amžiaus.

Daidotuves įvyks utarninkc, 
geg. 20 d., 1924, 9 vai. iš ryto, 
iš namų 6060 S’o. Lafayette Avė. 
į šv. Martino bažnyčių, o po pa
maldų i šv. Kazimiero kapines.

Širdingai užprašome visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Palieka dideliame nuliudime 
motina, tėvas ir sesute.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikisj Yards 1741.

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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PINIGAI
• vIŠ

ROCKFORDO

■4

Ant atminties tos liūdnos die
nos, 1 metų sukaktuves. Persi- 
skyrė su šiuo pasauliu

JUOZUPAS WALANTĖJUS
Gegužio 20, 1923 sulaukęs 36 
metų amžiaus. Buvo palaido
tas 24 d. gegužio j šv. Kazi
miero kapines. Atsibus mišios 
velionio Šv. Juozupo Bažnyčioj 
ant 88 Manistee gatvės, gegu
žio 21, ant 8 valandos.

Giminės, draugai ir pažysta
mi užprašomi širdingai daly
vauti.

Paliekame nuliudime moteris 
Antanina ir vaikučiai Ono ir 
Vincentas.

Tegul tau būna lengva šios 
šalies žemelė. Mes tavęs ne- 
besulauksim. Lauk musų pa
reinant pas save.

Motelis ir Vaikučiai
Walantejai.

i|

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaipt

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite piAigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, UI.
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Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

U,.........................       „v

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel, Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavttt 
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.

Daugybe 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.

- LITTLE —
; SPINOGRAPHS

Žmogus negauna mo / 
kesnio už klaidas ku
rias jis padaro.

Kuomet jus sergate 
ir bandėt visokius bu
dus kad pasveikus, jus 
negaunate mokesnio 
už jūsų klaidas.

Nedarykite klaidų — 
bandykit Chiropractic 
ir naudokitės sveika
ta. Kiti pasveikins 
jumis jūsų geru nusi
statymu.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St.. Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

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

GERU. Naujienų skai
tytoj oe ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Knovvitt r*atlence may be a virtue. bui In chls case it would have beenfoojlshnesst
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi)

NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Geg. 19, 1924

Vaidylų Brolija vėl 
pasižymėjo

Apie Vaidylų Broliją nedaug 
kas yra rašoma. Ji pati savo 
darbais nesigiria. Ji niekam ne
išduoda atskaitos iš to, ką ji at
lieka ir ko ne. Rodos jos nė nė
ra.

Bet laiks nuo laiko apie Vai
dylų žygius šis-tas pasigirsta ir 
visuomenė bent sužino, kad to
kia brolija gyvuoja. Arčiau su
siduriant su Vaidylomis, gali
ma yra jausti jos didelę jėgą ir 
Įtaka daugelyje musų viešojo 
gyvenimo.

Pereitą šeštadienį! man teko 
asmeniškai susidurti su valdy
tomis ir reikia pastebėti, kad 
jųjų žygis mane tiesiog nuste
bino. Tokių dailykų nesidaro nė 
vienoj kitoj organizacijoj.

Tasai jųjų žygis buvo toks: 
Vienas jų narys, būtent A. Ryp- 
kevičius nesenai nusipirko na
melį. Į tą namelį- jis pereitą sa
vaitę persikėlė gyventi. Vietos 
užvedimas jojo naujoj savastyj 
jam buvo nepatinkamas, bet 
pats pataisyt neturėjo laiko nė 
galios. Apie savo norus pasisa
kė Valdytoms ir jie sušoko jam 
į pagalbą. Kaip buvo matyt, 
ten dalyvavo tik artimesnieji 
broliai, t. y. tie, kuriuos buvo 
galima ant greitųjų sugaut. Tai
gi tie broliai susirinkę pas A. 
Rypkevičių šeštadieny po pietų 
išarė jam suplotą ir apleistą dar 
žą, išakėjo, aptvėrė tvoras ir 
sutaisė visa, kas buvo taisytina.

Man, pašaliniam žiūrint į 
tokį Vaidylų draugingumą dcl 
savo brolio, teko labai, labai su
sidomėti jais. Ir kaipgi nesido
mėsi, kad čia žiūrėk susirinko 
profesionalai ir darbininkai su 
špatais, su šakėmis su kirviais 
ir kitokiais įrankiais ir neragi
nami daro viską, ką mato yra 
dalytina! Ir į porą trejetą va
landų visas darbas liko apdirb
tas! Vienas žmogus ten butų 
kamavėsis ištisą savaitę.

Po darbui ponia Rypkevičiene 
užfundijo gardžią vakarienę ir 
visi Valdytos kaipo tikri broliai 
valgė ir su kits kitu dalinosi.

Yra tekę būti puotose, suei
gose, bet niekad dar neteko tu
rėti tokio smagumo, kaip tarp 
Vaidylų!

Geri žmonės tie Vaidylos!
Netik geri, bet ir įstabus, 

draugingi ir kiltos širdies-
— Ne Vaidyla.

ksminimo Kliubas. To kliubo rė
mėjai yra vie!.i.is jaunimas 
kaip merginos taip ir vaikinai.

Tarpe kitokių t Svočių kliubo 
nariams yra palaikyti gerus 
santykius tarpe vietinės jau
nuomenės. šešių mėnesių bėgiu 
savo gyvavimo, Jaunimo Pasi
linksminimo Kliubas parengė 
porą šeimyniškų vakarėlių ir 
dabar, gegužės 17 d. rengia šo
kius labai puikioj ir lietuviam 
žinomoj Masonic Tempto svet., 
7832 Union Avenue.

Minėtas kliubas laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas 
mėnesį, pirmą penktadienio va
kare, Jono Zerolio svetainėje, 
po numeriu 8136 Vincennes Av.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano Barausko, 

kuris gyvena ant New York Avė., už
pakalyj, lietuvių senosios bažnyčios, 
Newark, N. J. Aš pražudžiau ant
rašą, bet noriu susirašyt. Prašau 
parašyt man laišką.

GEO. ADOMAITIS, 
3221 Lime St., • 9 Chicago, UI.

APSIVEDIMAL~~
PAJIEŠKAU moteries ar merginos 

dėl gaspadines, kuri sutiktų apsivesti. 
Turi būt nuo 25 metų iki 35 metų, ge
ro, doro pasivedimo.

Rašykite
3210 So. Halsted St.

Box 109

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

Pavyzdingos vedybos
Apsivedė Jono Kančiaus po

dukra.

Geg. 15 d. apsivedė Jono Kon
čiaus (2100 So. Halsted St.) 
podukra, p-lė Elena Mitkus, su 
Petru Baltrušaičiu. '

Vedybos buvo visais atžvil
giais pavyzdingos. Jonas Ran
čius yra senas “Naujienų” skai
tytojas *ir prietelis.

Dalyvavęs.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviėčia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.tie Naujienų Spulkos, ir brisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
□inigo, kad nusipirkus sau naraelp

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

St. Charles, III. — DLK. Vytauto 
dr-jos nariams pranešame, kad pri- 
siųstumet tarp bal. 30 d. ir birželio 
30 d. po 50c. posmertines už mirusio 
drg. J. Petrausko moterį, adresu: 
P. O. Bok 16, St. Charles, III.

— Valdyba.

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
cnygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko- 
cį reikalų su draugija, malonėkite 
creipties pas raštininką X. Šaikų, 
1521 Irving Avė. i

D. L. K. Keistučio Pašelpinio Kliu- 
)o narių žiniai: — Nariai turintys 
reikalų prie nut. sekr. kreipkitės 
šiuo antrašu: Anton Jusas, 3959 
Archer Avė.

PARDAVIMUI automobilius, 1922 
metų, kainavo $2000, parduosiu už 
$350. Norinti pirkt matykite, šitas 
karas yra nupentuotas ir naujai 
pertaisytas. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į kitą miestą.

4357 Washtenaw Avė.

NORIU parduoti automobilių 7 
pasažierių, geras karas. Esu nedė- 
liomis namie visą dieną. Kitomis 
dienomis nuo 6 iki 9 vai. vak. Par
davimo priežastis patirsit ant vie
tos.

J. ZELECKIS
914-151 St., East Chicago, Ind.

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą komišiną . Taipgi perka- 
m-3 kontraktu dokumentus.

LOULŠ STERN & CO., 
Suite 1029 •>— Burnhona Bldg.

160 N La Šalie St

MOKYKLOS

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės jašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

PARDAVIMUI

Iš Auburn Parko Lietu
viu *0

Chicagos pietinėje' dalyje 
miesto apie Auburn Parką yra 
ne mažas burei :s l.ctuvių. Yra 
kelios v’ctinės draugijos gyvuo
jančios jau per desėtką metų. 
Tarp jaunesnių organizacijų 
yra susitveręs vaurimo pasilin

EKSKURSIJA.
Visi važiuojantieji su Naujienų 

ekskursija malonėkite pasiimti lai
vakortes iš Naujienų ofiso iki pa- 
nedėlio vakaro, gegužės 19 d.

Turime už garbę pranešti gė.b. 
lietuvių visuomenei, kad L. K. Sv. 
Marijos bažnytinėje svetainėje, pra
dedant nuo 10 d. š. m. subatomis 
bus teikiamos pamokos vaikams ir 
mergaitėms rašymo ir skaitymo 
lietuvių kalboje. Tėvai, kurie lei
džiate savo vaikučius j publik 
mokyklas, bet geidžiate, kad jūsų 
vaikučiai, kaipc lietuvių tėvų vai
kai, ir savo kalboje mokėtų rašy
ti ir skaityti, naudokitės šia pro
ga. Atsiųskite pas mus savo vaikus 
dėl pamokų. Pamokas teiks vieti
niai kunigai visiškai dovanai.

Del užsirašymo kreipkitės kle
bonijom —Klebonas Linkus.

3509 So. Union Avė., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgiu ar be val
gio pagaminimo. Švariai užlaikoma, 
ir dailioj vietoj.

Adresas:
6637 So. Rockvvell St., 

Chicago.

IVAIRĮIS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BR1DGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSyB

i M' t stogų prakiurimas ’ užstaisomas 
11' gi rantuojamas už $4- Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
dnkbj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diuusia ir geriausia stogų dengimo 
>.dga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

PARDAVIMUI puiki grosernė; 
geroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
geram žmogui galima daryti gerą 
biznį. Pardavimo priežastis patir
site ant vietos. Kas pirmas, tas lai
mės.

4523 So. Honore St.

PARSIDUODA Victor Vict- 
rola mažai vartota $225.00 už 
$125.00 su 50 rekordų. Emerson 
Console Phonograph $150 už 
$49.00. Columbia $125. už $49. 
Columbia $150. už $65.00 Stark 
Cabinet Grand upright Pianas 
už $110.00 Shultz Player naujas 
$550.00 už $275.00.

Jos. F. Budrik, 
3343 S. Halsted St., Chicago.

3404 So. Morgan St.
Tol. Yards 1571

3 FLTŲ po 6 rūmus, mūrinis, 
mainau ant farmos.. 3 Storai mai
nomi ant farmos, mūrinis namas, 
4 fl. po 4 rm. mur. namas, mainau 
ant grosernės, 4 fl. po 4 rm. lo
tas 75x125, mainau ant bučernės. 
6 fl. mur. narnąs, mainau ant ma
žesnio namo, 2 fl. po 6 rm. mur. 
namas, kaina $10,500. cash $3,000. 
2 fl. po 4 rm. mur. Kaina $5,000. 8 
rm. cottage, kaina $3,300. 6 rm. 
mur. namas, kaina $5,000.

KAS ką turi mainyti ar parduot 
namus, bučernes, grosernės, lotus, 
farmas, kreipkitės arba laišką ra
šykit.

TIKRI BARGENAI PRIE 
VIENUOLYNO

Specialiai Kursai Drcss- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
■ —

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 nv.: pirm. J. Bočiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. A. Sabeckis 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In
drelė 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas, 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio' vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
24, 98 muzikos rolelių, benčius ir ka
binot, vertas $75(1, atiduosiu už $125, 
atsišaukite į krautuvę, pirmas augš- 
tas,

1889 Mihvaukee Avė.
Klauskit Mrs. Podvvelski Player Piano

PATĖMYKIT progą, Brihgton 
Park parsiduoda bučernė ir gro- 
sernė, gera apielinkč, už pigią kai
ną; teisingas pasiūlymas nebus at
mestas, arba mainysiu ant auto
mobilio. Agentų meldžiu neatsi

šaukti.
4104 Campbell Avė.

2 flatų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, naujas na
mas tur bųt parduotas į trumpą lai
ką; Įmokėt $5,000, kitus kaip ren- 
dą. Namas randasi ant 66 ir Fair- 
field Avė.

BRIGHTON PARK
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 

ir 6 kambariai, garadžius; parsi
duoda labai pigiai. Įmokėt $3,500.

ANT RRIDGEPORTO ’
2 flatų, 6—6 kambariai su visais 

įtaisymais, garadžius. Kainų $8,500. 
Įmokėt $3,500.

2 FLATŲ bizniavus namas išsi
maino ant bile kokio biznio arba 
loto. Perkant reikia Įmokėt $500.

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted St., Chicago.
Phone: Boulevard 9641

Vyrai išmokite barberystes, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinimosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber L’ellege, 105 S. Wells St., 
Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Mo
kestis $15. į savaite ir valgis.

Atsišaukite.
1247 So. Cicero Avė.

REIKIA -v
Veiterkos, darbas lunch rui- 

my. y
MAJESTIC RESTAURANT 

3502 So. Halsted St.

KEIKIA 0AHBIN1HKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS barberis dirbti 
vakarais, o subatomis visą dieną 
arba nuo 12 vai. dieną.

Kreipkitės
A. EICUS

1414 S. 49 Ct., Cicero, III,
Tel. Cicero 5363

PARDAVIMUI 2 didžiausios bu- 
černės Roselando apielinkėj, 8 bu- 
čeriai dirba, vėliausios mados įtai
symai, yra 2 Irokai, pigi renda, il
gas lysas. Turi Imt parduota grei
tu laiku. Priežastis pardavimo pa
tirsit ant vietos.

Pullman 0841

ICE B0X ant pardavimo. La
bai tinkamas dėl grosernės. 
Parduosiu už prieinamų kainų.

3514 So. Ęųierald Avė.
Phone Yai;ds 4435

'll,t'l"“Lrn' 1 11 ,r • .....r « j - J -•!- -

PARDAVIMUI arba mainy
mui į namų dupnkepykla, lenkų 
kolonijoj, gerai išdirbta vieta 
dėl gero lietuviu

2429 So. Oakley Avenue 
Tel. Canal 2221.

PARSIDUODA ant West Sidės 2 
aukštų medinis namas po 4 kam
barius, elektra ir toiletai vidui; 
štoras iš priekio. Renda $42 į mė
nesį. Kaina $3500. ’Atsišaukit pas 
savininką ant pirmų lubų po 5 vai. 
vakase. Adresas:

2342 W. 23 St.

PARDAVIMUI naujas 2 flatų na
mas, prie pat gražaus KosciuŠko 
Parko, 2—5 kambarių flatai, karš
tu vandeniu šildomi, gera trans- 
portacija, totas 31x125, $5000 pi
nigais, kitus lengvais išmokėjimais.

F. S. Kunkel & Co.
2626 Milvvaukee Avė.

Spaulding 0060

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 4 flatų namas, mūrinis, kam
pinis lotas, 2—5 kambarių flatai. 
Karštu vandeniu šildomi, ąžuolo 
trimingai, gera transportaclja, $10,- 
000 pinigais, kitus pagal sutartį. 
Rargenas už pinigus. %

F. S. Kunkel & Co. 
2626 Milvvaukee Avė.

Spaulding 6060

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrafiystės Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.v

r—.......~ ■'..................................-..........—■'i

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyoos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir ra&ybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čiop gat., 2-ros lubo<)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėli. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėjii.ią 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
lai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

DRAUGYSTĖS AtGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowc av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
tcd st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 y. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sckr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16tn st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendencc( Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis 2818 W, 39 PI; kasos glob. 
Jos. MaČis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

EXTRA!-!!—
PARDAVIMUI pento štoras 

su namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:
1917 South Halsted Str.

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 3 
augštų kampinis, akmenų su plytomis 
frontu, skiepas, 2 augštų mūrinis na
mas su skiepu, 50 pėdų frontas, 10 
flatų ir 1 krautuvė. Savininkas gy
vena ant antro augšto, frontas .

Atsišaukite
2900 Union Avė.

REIKIA nuolatinio barberio, 
geistina kad butų gerai paty
ręs.

Atsišaukite
4047 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS barberis ži- 
nans savo darbų, darbas visa
dos.

Atsišaukite
3825 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir notion 
krautuvė. Parduosiu arba mainysiu 
ant mažo namo. Krautuvė randasi 
prieš lietuvišką bažnyčią.

Kreipkitės
(?) W. 49 Ct., Cicero, III.

-------------------- .----....■-----------------r-
DELIKATESEN, grosernė, 

saldainiai, Ice Creamas, 4 kmb. 
flatas, renda $50, 3 metų lysas; 
priežastis — išvažiuoju į Kana- 
dų, už $1.475. Taipgi parduosiu 
rakandus pigiai.

5708 So. Morgan Str.

PIRK vištų farmą. 10 akerių už 
$500. Tik tau reikia $100 ir per ke- 
turius metus po $100. Užtikrinsi 
savo gyvenimą ant visados. Rašyk 
man laišką tuoj ir klausk daugiau 
informacijų

B. R. Yasulis 
Box 57

, East Chicago, Ind.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

PASARGA. “
rfESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai geidaus 
•ąlėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji
nai, apsivedimai, asmenų jieškoji
nai ir t.t. turi būt ii kalno apmoka
mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
.bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teinę jų netalpinti, kol neii- 

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

Norintieji pasigarsint) sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

REIKALINGAS Bekeris ant- 
rarankis, arba norintis mokintis 
šio amato. .

8651 Baltimore Avė., 
So. Chicago, III.

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI
Vėliausio styliaus parloro setas, val
gomo kambario setas, miegamo kam
bario setas, karpetai, pastatoma 
liampa, paveikslai ir dvigubų spring- 
sų fonografas su rekordais. Viskas 
kaip nauja. Parduosiu sykiu arba 
dalimis už bile gerą pasiūlymą. Atei
kite ir pamatykite tuos gerus bar- 
genus.

1922 So. Kedzie Avė.

IŠVAŽIUOJU į Lietuvų. Par
duodu grosernę ir sausos mė
sos sankrovų.

Atsišaukite
942 W. 34th St.

PARDUODAM rakandus 5 kam
barių, viskas abelnai kaip yra. 
Taipgi parendavojam tuos pačius 
kambarius jeigu kas norėtų; apie- 
linkė puiki, renda pigi 

Kreipkitčs 
10929 So. State St.

Antros lubos

PARSIDUODA gi’osernė ir 
bučernė pigiai. Biznis geras už 
mažus pinigus galite turėti biz
nį. Pagyvenimui yra 3 kamba
riai, 3806 S. Walla.ce St., Tel. 
Boulevard 5826.

.f. ■ . * ■ ... :

PARDAVIMUI cigarų Show 
Case pigiai. Geroje padėtyje. 
Reikalinga vieta ,todėl parduo
du.

700 W. 31 St.

KAS NORIT pirkt, parduot ir 
mainyt namus, lotus, automobilius, 
bučernes ąr kitus biznius atsišau- 
kit pas J. Lepą, 722 W. 35th St. 
Mes turime namų, totų ir biznių 
visose dalyse miesto; pas mus yra 
greitas ir teisingas patarnavimas.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavas namas, krautuvė ir 2 pa
gyvenimai po 4 ir 6 kamb. ir ga
radžius dėl 2 karų. Parduosiu ar
ba mainysiu ant loto, namo, bučer
nės, automobilio arba kito biznio. 
6 kambariu cottage, elektra, va
nos, kaina $3,000, įmokėt tik $700. 
Bargenai Brighton Parke; 2 flatų 
mūrinis namas po 5 ir 6 kamb., 
šildomas su 2 furnacais. Kaina 
$9,500. — 2 flatų mūrinis namas, 
po 5 ir 6 kambarius ir mūrinis ga
radžius dėl 3 karų; kaina $7,500, 
įmokėt $3,000.

J. LEPO
722 W. 35th St.

Phone Boulevard 3249

BARBERIŲ MOKYKLA
Vyrai ir moterys išmokite 

barberystes. 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. I

DRAUGIJOS IR
organizacijos

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: ’ pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. černaui- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1G26 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedį' 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Bo- 
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičiui; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno me
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybųs 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius JušČius; fin. 
rašt. Vihcas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka [Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. JuŠčius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadieni, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Urtion Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 38rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.—> 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.-— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

AUTOMOBILIAI

BIZNIO PROGA
Pirmos klesos bučernė ir grosernė 

greitai auganti apielinkč, stakas, 
pikčeriai ir viskas kartu, $1,200 «ash, 
ant išmokėjimo $l,5b0, dalį pinigais. 
Priežastis pardavimo, kitas biznis.

6505 S Westem Avė.

PARSIDUODA Hub Cab arba 
mainysiu ant loto ar biznio. Vis
kas prierngta, laisnis ir kiti reika- 
ligi dalykai. Parduosiu pigiai. •

Kreipkitės
3242 Emerald Avė. 2nd fl. 

P» Pulauski

PARDAVIMUI grosrenė, rūkytos, 
mėsos, Ice Cream ir kitokių smulk
menų. Senas ir išdirbtas biznis ir 
labai patogi vieta bizniui. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kaina $750. Kriepkitės
708 W. 30th St.

TURĖK ANT ATMINTIES
Mes perkam, parduodam ir mai

nom namus, farmas, taipgi viso
kius biznius. Kreipkitės:

C. P. SUROMSKIS & CO.
Rcal Estate

3352 So. Halsted St., Chicago.
Phone: Boulevard 9641

DR STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: piri*?. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad, 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sak
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuziene 4312 S. Hermitage Avc.; 
kasierius A. čėsna 4500 S. Paulira 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4G12 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno m’ėnes o 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 

,Davis Sųuare parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.: nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 8404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

PARSIDUODA MŪRINIS NA- 
mas 2 Storai, su pekame ant 
South Side, arba mainysime. 
Gera vieta.

ROZENSKI-LEMONT & CO.
6312 So. Western Avenue

Prospect 2102

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vic.'- 
pirm. A. Tum'kevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655' 
W. 18th St.; kasierius J. Jackus 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob : 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. F r. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se Padienį 1-mą vai. po pie
tų J. Mannausko salėj 1848 South 
Halsted St»

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pianą penk
tadienį kiekvieno mėnesiu vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimam! visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au
burn Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas BJazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vincentas Bartkum




