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Lietuviai puola
sukus

Kritinga padėtis Ruhro krašte
Sovietų teismas pasmerkė 17 

žmonių sušaudyti
Lietuviai puolu Lenkus, 
sako žinia iš Varšuvos

Bolševiky buvę teisėjai 
pesmerkti mirčiai

Moterys teis moteris.
LONDONAS, geg. 24. — 

Gautomis Londone žiniomis, 
sovietų Rusijoj įkurta moterų 
teismai, kur teisėjai moterys 
tardys ir spręs nusidėjusių mo
terų ir vaikų bylas.

Kiekvienas teismas turi tris 
teisėjus, vieną visuomenės pro
kurorą ir vieną visuomenės gy
nėją — visi moterys. Pirma to
kio moterų teismo byla buvo 
tardoma Jaroslave, kame viena 
moteriškė buvo kaltinama' dėl 
žiauraus elgesio sil savo vaiku 
ir liko pasmerkta šešiolikai mė
nesių kalėjimo.
Rasputino duktė ieško šokėjos 

“džiabo”.
PARYŽIUS, geg. 24. — Ma- 

rja Grigorjevna Rąsputina, už
mušto paskilbusio rusų minyko 
Rasputino duktė, kuri dabar be
veik be skatiko gyvena Paryžiu
je, norėtų, jei rastų 
parduoti savo tėvo
o taipjau ieško džiabo kaipo 
kėja.

Amerika ir tarptautinis 
teisingumo tribunalas - - i—_

Senato komisija pritaria prisi
dėjimo planui, bet klausimas 
vargiai bebus šio kongreso 
išspręstas.

WASHIN<rT(>N) D: C., geg. 
24. — Senato užsienio santy
kių komisija priėmė rezoliuci
ją, kuria ji pritaria senato
riaus Pęppcro (rep., Pa.) pa
siūlytam planui Jungtinėms 
Valstijoms prisidėti prie tarp
tautinio teisingumo tribunąlo. 
Tuo budu sumanymas, kad 
Jungtinės Valstijos pataptų pa
saulio taiitų tribunalo nariu, 
bus pirmą kartą įneštas sena
to svarstymui. Abejojama ta
čiau, kad tas klausimas butų 
dar šie j kongreso sesijoj iš-

Iš darbo lauko
Tekstilio fabrikai užsidaro 

aprubežiuotam laikui.
ne

100 darbininku Užgriūti 
kasyklose Meksikoj Lietuvos žinios

Chicagos “Tribūne” išspaus
dino šitokią kablegramą iš Var
šuvos :

VARŠUVA, Lenkija geg. 24. 
— Praeitą naktį būrys, suside
dąs iš 200 ginkluotų lietuvių, 
perėjęs Lietuvos sieną puolė 
lenkų geležinkelio stotį Agnali- 
ne [tur būt Ignafline], netoli 
Vilniaus. Keletas lenkų sužei
sta. Lenkų muitinės sargyba 
nuvijo puolikus atgal.

Kitas lietuvių būrys buvo už
puolęs netoli esantį Voislovicų 
kaimą, grobdami ir piešdami.

Patroliuojantieji sieną lenkų 
raiteliai atmušė tolimesnius 
įsiveržimus puoilikų, kurie buvo 
apsiginklavę vokiečiį šautuvais, 
rankinėmis granatomis ir leng
vais kulkosvaidžiais.

[Ta žinia veikiausia bus len
ki) prasimanymas, kad tuo budu 
diskreditavus lietuvius. Tel. 
Red.]

irKaltinami dėl kyšių ėmimo 
korupcijos. Buvę taip sugedę, 
kad neverti kulipkos aikvoti, 
sako prokuroras.

24. — Aukščiausias 
dvidešimt 

svarstymų, 
bausmei sep- 
Didžiuma tų 
buvę teisėjai,

Pirkėją, 
memuarus, 

šo-

Vokiečiai vėl gete 
sovietų Rusijai

Francijos kairiesiems laimėjus, 
pabūgo, kad jų susitarimas 
su sovietų valdžia gali Vokie
tijos nenaudai išeiti.

Senatas priėmė taksų suma
žinimo biHų.

•VVASHINGTON, ’ D. C., geg. 
24. - šiandie senatas 60 halsų 
prieš 6 priėmė konferencijos 
komisijos taksų sumažinimo 
biliaus raportą, s

Atstovų rūmuose bilius bus 
referuojamas ateinantį pirma
dienį [šiandie] ir veikiausia 
bus taipjau didele halsų di
džiuma priimtas, v

Kritinga padėtis Ruhro 
krašte

LENINGRADAS [Pet(T|ogra-’l 
das], geg. 
sovietu teismas, po 
septynių valandų 
pasmerkė mirties 
tynioliką žmonių, 
pasmerktųjų yra
teismo valdininkai, advokatai ir 
asmenys turėjusieji ryšių su 
“naujosios ekonominės politi
kos” operacijomis. Jie buvo kal
tinami dėl korupcijos, papirki
mų ir kyšių lupimo.

Tieson buvo pašaukta viso ke
turiasdešimt aštuoni žmonės, ir 
jyla jų tęsėsi dvyliką dienų. Iš 
ikiusių trisdešimt vieno kaltina

mųjų, septyni pasmerkta de
šimčiai metų kalėjimo kievie- 
nas, du penkiems metams kalė
jimo, aštuoni trejiems metams 
kalėjimo, dešimt ištrėmimui Si
biran, o trys paleista be baus
mės.

BERLINAS, geg. 25. — Del 
kairiųjų

šo
vė) 
in- 
sa-

Bedarbiai grūmojimais privertė 
krautuves duot alkaniems 
žmonėms maisto.

ĘiEiRIUNAS, geg. 25. — Be- 
darbiai Ruhro krašte privertė 
pirklius ir sankrovininkus duo
ti kreditan . maisto suvargu
sioms bedarbių šeimynoms, 
prigrūmoję, kad jeigu jie atsi
sakysią gerumu, tai krautuvės 
busią prievarta išplėštos.

Lygiu budu bedarbiai pri
vertė miestų tarybas okupuo
tose srityse dalyti porcijas ir 
duoti bendruomenes pietus.

Kasdien išleidžiama apie 200 
tūkstančių dolerių maitinimui 
daugiau ne 1,200,000 bedarbių 
darbininkų ir jų šeimynų.

Lokautas, kurs iki šiol parė
jo apie 50 milijonų dolerių, 
grūmoja trumpu laiku prives
ti Ruhro kraštą prie visiško 
bankruto, jeigu urnai neįvyks 
susitaikymas tarp kasyklų savi
ninkų ir darbininkų.

Angliakasių moterys, nebepa- 
kęsdamos vargo, graudena sa
vo vyrus ką-nors daryti, kad jr 
smurto žygių. Daugelis kasyk
lų, tarp jų ir Mo-ellero grupes 
Buer’e užlieta vandeniu.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ AUTO
MOBILIŲ; 4 ŽMONĖS 

UŽMUŠTI.

HALTON, Ind., geg. 25. 
Baltimore & Ohio traukinys 
daužė ne toli nuo čia automo
bilių, važiuojantį skersai gelž- 
kelį. Alvis N. Webb, Louisvi- 
lles, Ky., biznierius, jo žmona 
ir du jų giminaičiai važiavę 
automobiliu liko užmušti.

su-

Teismo posėdžiai buvo laiko
mi vienoj puikiausių buv. caro 
rūmų salėj, kuri bylos nagrinė
jimo laiku visados buvo pilna 
įdomaujančių žmonių.
Reikalavo mirties bausmės dvi

dešimt septyniems.
Valdžios prokuroras kaltino 

apskųstuosius de>l valstybės iš
davimo ir reikalavo, kad teis
mais išneštų mirties nuospren
dį dvidešimt septyniems.

“Mfes turime saugoti žmonių 
ir revoliucijos teises,” sakė pro
kuroras. “Aš esu prokuroras, ir 
kaipo toks privalau padėti tei
smui rasti teisybę; deltogi iš 
manęs laukiama bešališkumo. 
Bet aš negaliu būt bešališkas, ir 
nenoriu būt bešališkas.
“Revoliucijos saugumas reika
lauja, kad mes kirviu akintume 
sau kelią į tiesą, bet šioje byloj 
mes turime sau kelią skinti ne 
pe girią, bet gyvomis galvomis. 
Ir turime tatai daryti be jokio 
pasigailėjimo.”

Neverti dagi kulkos.
♦ » 

Prokuroras pasakė, kad kal
tinamieji esą taip sugedę supu
vę, kad dagi gaila esą aikvoti 
jiems bent viena raudonosios 
armijos kulipka.

' ■ ’ t

Nauja 107-nių byla.
Ateinančią savaitę tasai pats j 

teismas tardys bylą dar 1071 
asmenų, tarp jų nemaža buvu
sių caro oficierų, kaltinamų dėl 
kontr-revoliucijos ir šnipavimo. 
Didžiuma jų kaltinama dėl pri
klausymo organizacijoms, ku
rios buvo buvusio karo ministe- 
rio generolo Boriso Savinkovo 
sukurtos tikslu nuversti sovietų 
valdžią.

partijų laimė 
rinkimuose, 

nusistatymas 
I vietų Rusijai staiga 
pakitėjo. Spaudžiama 
dustrialistų, apsivylusiu
vo planais įdiegti ir išplėtoti 
vokiečių pramonę 'Rusijoj, o 
taipjau pabūgus stiprėjimo ko
munistų Vokietijoj, vokiečių 
valdžia buvo pradėjus kreipti 
Rusijai nugarą. Ekspertų ra
portu padrąsinta, ji manė nau
dingiau busiant susidėjus su 
Rusams nepalankiai nusista
čiusią Vakarų grupe. Tuo ga
lima išaiškinti ir tą energiją, 
kurią parodė Berlino policija 
darydama kratą Rusų prekybi
nės misijos namuose.

Dabar atsivertė kitas lapas, 
•kai Francijos kairieji, laimėję, 
pareiškė noro tartis su sovie
tų valdžia. Bijodami, kad toks 
susitarimas gali įvykti, Vokie
čiai dabar jau nori atitaisyti 
savo nuodėmę ir vėl susiartinti 
su Rusais.

Nori Karolio Markso kau 
lūs pargabenti į Maskvą

Sovietų delegacija tarias dėl to 
su Anglijos vyriausybe.

LONDONAS, geg. 24. [F] — 
Rusų delegacija nori gaut Ang
lijos vyriausybės leidimų par
gabenti Karolio Markso kaulus 
iš Highgate kapinių, Londone, 
į Maskvą. Sovietų valdžia no
rėtų palaidoti Marksą šalia Le
nino.

Tarptautinis motery kong 
rasas prieš karą

KOPENHAGA, Danija, 
24.— Lady Aberdeen, pirminin
kė tarptautinės moterų 
bos, kuri čia laikys savo 
žiavimą, sako:

“Klausimai, kurie bus 
žiavimo svarstomi,
ja 35 milijonus moterų, 
klausančių musų organizacijai. 
Svarbiausias gi šios moterų 
organizacijos klausimas yra: 
kaip padaryti galą karams.”

geg-

tary- 
suva-

suva- 
interesuo- 

pri-

Mirties bausmę pakeitė 
,10 metę kalėjimo

BĘRLINAS, geg. 24. — čio
nykštė sovietų ambasada prane
ša, kad sovietų valdžia nutarus 
Kijevo bylioj pamerktiems mok
slininkams mirties bausmę pa
keisti dešimties metų kalėjimo 
bausme, i

Gautomis iš Maskvos oficia- 
lėmis žiniomis, mirčiai pasmer
ktieji: Čerbakovas, Jedinevskis, 
Jakovlevas ir Vinogradova tu
rėsią sedėiti po 10 metų kalėji
me, o likusieji 14 jų draugų, ku
rie buvo pasmerkti kalėjimui 
nuo penkių iki dešimt metų, tu
rėsią sėdėti tik pusę to termino.

Kijevo profesorių ir moksli
ninkų byla, kaip žinia, buvo su
judinus .visą pasaulį. Ji tęsės 
ašituonioliką dienų. Oficialiai jie 
buvo kaltinami dėl kontr-revo- 
liucinės darbuotės ir špionažo. 
Byloj betgi pasirodė, kad visas 
tas skundas buvo niekas kita 
kaip vieno Kiijevo čekisto, Gri- 
gori j o Moskvičo, provokaci j a. 
Pasirodė, kad vienintėlig ap
skųstųjų nusikaltimas buvo tas, 
kad jie buvo politinės laisvės ir 
demokratijos šalininkai. i

BOSTON, Mass., geg. 24, — 
Fall Rivęr Pocasset Manufactu- 
ring kompanijos fabrikas, per 
keletą pastarųjų savaičių tedir
bęs tik dallį laiko, dabar visai 
uždaryta neaprubežiuotam lai- 
kui.

Taipjau neapribotam laikui 
uždaryta tekstilio fabrikai: A- 
merican Linen, Arkwright, 
Merchants Manufacturing Co., 
Mechaničs, Weetamoe, TrOy ir 
Chase.

American Ęrinting kompani
jos medvilnės skyrius užsidary
siąs ateinančią savaitę.

Vakar užsidarė visam mėne
siui Massachusetls Cotton fab
rikai, kuriuose paprastai dirba 
3000 darbininku, f
Kai kurie fabrikai pradeda vėl 

dirbti.
Hadlay fabrikai, kurie stovė

jo per keletą savaičių uždaryti, 
nuo pirmadienio, gegužės 26 d. 
pradės dirbti — nors kol kas ne 
visi jų departamentai, bet po ku 
rio laiko manoma, kad darbo 
atsiras visiems departamen
tams.

Nuo pirmadienio žada pradėti 
dirb‘ti taipjau B,igelow-FĮartJ. 
ford Carpet kompanijos dirb
tuvės, kurios prieš savaitę buvo 
užsidariusios. Tai kompanija 
dirba apie 4,000 darbininkų.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
24.--- Sierra kasyklose, Guada- 
lajaros valstijoj, įvyko vakar 
baisi nelaime. Įdubus iš vir
šaus žemei, kasyklų urvuose 
užgriuvo daugiau kaip šimtas 
darbininkų. Iš griuvėsiu išim
ta jau daugelis užmuštų dar
bininkų lavonų.

"TURKŲ BANDITAI” PUOLĄ 
SIRIJOS MIESTUS.

PARYŽIUS, geg. 24. — Neo- 
fidialis pranešimas skelbia, kad 
“turkų banditai” buvo užpuolę 
keturis kaimus Sirijoj. Meiden 
Edbese buvęs užmuštas f rančų- 
zų puskarininkis ir sužeisti di 
kareiviai.

ROMOS PAPA PASKELBS 
1925 METUS KAIPO 

ŠVENTUS.

ROMA, Italija, geg. 24. — 
šeštinių šventę, ateinantį ket
virtadienį papa Pins paskelbs 
oficialiai 1925-lus metus šven
tais metais.

DU GAISRAI; VIENUOLIKA 
GYVASČIŲ ŽUVO.

CANTON, Mass., geg. 24. — 
Septynios gyvastys žuvo gais
re, sunaikinusiam italo Vincen
to D’Anastacio namus. Sudegė 
namų šeimininke ir j6s šeše-

PASAKOS APIE VAIDALUS

kokias 
tai rei- 
kad tai 
dvasios

Angliakasiy konferencija
Referendumas dėl pensijų fon

do.

PEORIA, III., geg. 24. ~ 
Illinois kasyklų darbininkų 
konvencija nutarė sumanymą 
kurti senatvės pensijų fondą 
pavesti patiems organizacijos 
nariams išspręsti visuotinu 
balsavimu. Referendumas tu
rės įvykti gruodžio mėnesio 
antrą antradienį. Jei sumany
mas butų teigiamai nubalsuo
tas, senatvės pensijų butų mo
kama dvidešimt penki doleriai 
menesiui.

WAŠHINGTONO TINKUOTO
JAI NORI $14 SAVAITĖJ.

JAPONAI REIŠKIA PASIGAI
LĖJIMO DEL IMIGRACIJOS 

ĮSTATYMO.

TOKIO, Japonija, geg. 24.-— 
Įvykusiame šiandie visų par
lamento partijų lyderių susi
rinkime, kuriame be to daly
vavo keletas buvusių kabine
to narių ir aristokratijos atsto
vų, buvo priimtai rezoliucija, 
pareiškianti pasigailėjimo, kad 
Jungtinės Valstijos priėmė to
kį drakonišką imigracijos įs
tatymą prieš japonus.

PINIGŲ KURSAS

šeštadienį, geg. 24 d., užseinio 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 frbliniĮ . 
Suomijos, 100 markių ...

$4.37
$4.61 

$16.94
$4.44
$5.38 

$10,30 
$13.92 
$87.41 

. $2.54

AMERIKOS-NOR VEGIJOS 
SUTARTIS DEL SVAIGALŲ 

KONTRABANDOS.

WASHINGTON, D. C., geg 
24. — Valstybės sekretorius 
Hughes ir Norvegijos ministe- 
ris Dr. Helmėr Bryn pasirašė 
padarytą tarp Jungtinių Vals
tijų ir Norvegijos sutartį 
svaigalų kontrabandos.

Vilnius [L. R.] — Lietuvoj 
yra sakoma, kad kerdžių (us- 
tovų) .samdymo metu žmonės 
pradeda kalbėti apie veikiai iš
tiksimą karą ar šiaip 
nelaimes. Nežinia, kuo 
kia aiškinti. Kiti sako, 
esanti bendro žmonių 
nusilpimo žyme.

Gal tokiu nusilpimu reikia 
‘aiškinti tie nepaprasti gandai, 
kurie šią žiemą teko girdėti. 
Dar niekas neužmiršo apie 
“juodąją popią,” kuri ant vie
no tilto savo plaštaka glosty
dama praeivių veidus jiems 
įvarydavo neišgydomą ligą. 
Gandai taip plačiai buvo išsi
platinę, kad apie “faktus” net 
laikraščiuos buvo rašoma, ku
rių vienas net bausmes susi
laukė. Po to apie “juodąją po
nią” jau rečiau ir rečiau besi
mi r dėdavo.

Dabar vėl visą Vilnių suju
dino vaidulai, kurie atsitinką 
Vilniuj Montvilų g. grafų Je- 
lenskių namuose. Vidunaktį 
namuose pradedančios laksty
ti po kambarį lėkštės, malkų 
pagaliai, plytgaliai ir kita. .Jau 
buvę net “liudytojų” įsitikinti. 
Ir šie veikiai įsitikinę.

Vieni tvirtina, kad veikian
čios tam tikros mokslo neištir
tos jėgos. Kiti sako, kad čia 
esą sąryšio su Vilnių j • apsilan
kiusiais paskutiniu laiku bip- 
notikais, mediumais ir kito- 
kiaisj/'daktarais”; tai esanti jų 
rckiiama.

Visai galimas daiktas, kad 
ir apie šiuos vaidulus vilniš
kiai pamirš, kaip ir apie juodą
ją “damą.”

dėl

ITALIJOS KARALIAUS 
KARALIENĖS VIZITAS 

LONDONE.

IR

WASHINGTON, D. C., geg. 
24. — Sustreikavo daugiau 
kaip 500 tinkuotojų, • reikalau
dami 14 dolerių mokesnio die
nai ir penkių dienų darbo sa
vaites. Dabar jie gaudavo 12 
dol. dienai ir dirbdavo 43 
savaitėje. ^Sustreikavusieji 

yra unistai.
Kontraktoriai grūmoja,

vietoj sustreikavusiųjų jie gau
sią statybos darbams ne-unis- 
tų.

Streikininkams su kontrak- 
toriais taikyti darbo departa
mentas paskyrė tarpininką.

vai.
visi

kad

FRANCUZŲ-ITALŲ PREKY 
BOS SUTARTIS PASI

RAŠYTA.

ROMA, Italija, geg. 23. — 
Premjeras Mussolini ir Franci
jos ambasadorius Barrere pasi
rašė padarytą tarp Italijos ir 
Francijos prekybos sutartį.

PALEIDO SOCIALISTO RE
DAKTORIŲ Iš KALĖJIMO.

Kaunas. — Suimtas “Socia
listo” redaktorius Salys Pranai
tis, sėdėjęs 4 mėn. Kauno sun
kių darbų kalėjime, už užsta
tą tapo paliuosuotas.

LONDONAS, geg. 23.—Atei
nantį pirmadienį Londone lau
kiama atvykstant Italijos kara
liaus ir karalienės. Jie svečiuo
sis pas Anglijos karailų iki ket
virtadienio.

POCATIJLLO, Idaho, geg. 24. 
•Gieorgeto’wn kilus namuose 
gaisrui, liepsnose žuvo mote
riške Kovene ir jos trys vaikai.
■ .i ........... ...... . ...........................................................~.........j.--------

Kaunas. — Nuo š. m. birže
lio 15 d. iki rugsėjo 15 d. (ren
tė (Belgijoj) bus tarptautinė 
Koperatyvų ir socialės apsau
gos paroda, kurioj tarp kitų 
valstybių dalyvaus ir Lietuva. 
Ministerių Kabinetas nutaręs 
paskirti piniginę paramą Lie
tuvos delegacijai, vykstančiai j 
Gento parodą.

Chicago ir apielinkė. — šian
die gražu, bet ne šilčiau; pusė
tinas 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 atpiginti 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon t 
legramu per Naujienas. Kam-gi jie turi laul 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pi 
gus į 3 kr 4 dienas, o jums tas nekaštuoja br 
giau. NAUJIENOJ
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

STIKLO FABRIKAS 
UŽDAROMAS.

Kaunas. [L.] — 1923 m. sau
sio mėnesį buvo atidarąs stik
lo fabrikas Petrašiūnuose, ta
čiau vos metai sukako ir fab
rikas dėl blogo administravi
mo visai susibankrotavo. ‘Ta
me fabrike dirbo \ipie 300 dar
bininkų. Daugelis jų — sve
timšaliai. Per savo gyvavimo 
laikų fabrikas daugiau prasi
skolino, negu visas nejudomas 
turtas kainuoja. Vieniems dar
bininkams 
apie 70,000 
darbi iii n kai 
o fabriko
uždėtas areštas ir gegužės mėn. 
5 d. bus parduodami iš varžy
tinių. Pirmoj eilėj busiu atly
ginta darbininkams algos, o to
liau — skolintojams. Skolinto
jai tegausiu iš parduoto 
vos dalį savo skolų.

likę neišmokėta 
litų algos. Dabar 
aleisti nuo darbo, 

nejudomam turtui

turto

NEMUNO AUKA.

Kaunas [JL. Ž.] — Balandžio 
19 d. Transporto batalijom) ka
reivis privažiavo netoli Pane
munės tilto nuplaut vežimų. 
Atbula stumdamas į upę stai
ga įkrito gilumom Arklius, ve
žimų toliau rado išmestus ant 
kranto. Kareivis nesurastas.

PINIGŲ DIRBĖJAI.

šiauHai. — šiomis dienomis 
Šiauliuose susekta slapta pini
gų dirbykla laike paties darbo. 
Buvę spausdinami banknotai— 
po 50 litų. Pinigų spausdinime 
dalyvavo rusai, žydai ir lietu
viai.

Taujėnai, Ukmergės apsk. — 
Ir musų kampelyje darbinin
kai pradeda atbusti. Tariamės 
artimiausiu laiku sukurti L. Ž. 
U. D. Prof. Sujungus skyrių.

| Knygos už Puse Kainos! Paskutinis Knygų Nupiginimas! į
Pasirinkite Knygų už $2O.i>0» .. . ,.JM|

Šitas bus paskutinis toks istoriškai didelis knygų nupiginimas. Todelgi, nepraleiskite progos, įsigykite reikalingiausių 
Jums knygų. Peržiūrėkite šitą visą knygų sąrašą atidžiai, o nėra abejonės, Jus susirasite sau daug reikalingų knygų. Šitame 
sąraše yra parinktos visos geriausios knygos ir visos reikalingiausios knygos, šitas didelis knygų nupiginimas bus paskutinis n 
jis tesis tiktai iki birželio-June 1 dienai / Todelgi, pasirinkite tuoj iš šito sąraso knygų uz $20.00 pilna kaina, o Ausros Knygy
nui prisiuskite tiktai $10.00, jei imsite ir daugiau knygų, mokękite už visas knygas tiktai puse kainos. Jei imsite uz mažiau 
knvsu 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 susidėjate bendrai. Knygų galite imti po kiek kurių norite.

Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma kaip meilė vystosi pas 

vyrus ir moteris ir kaip ta meile reiškiasi pas 
įvairias tautas. Knyga nepaprastai žingeidi 
visiems kaip vyrams, taip ir moterims. Pusi. 
216, didelio formato, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. Knygų randasi ga
na mažai norintiems įsigyti šitą knyga vertėtų 
pasiskubinti, nes jų niekur daugiau nebus gali- 

_ ma gauti._________________________
B Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir 
B Angliškoje Kalboje.I
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šita yra vienintelė knyga pas lietuvius, kuri 
jamokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 
visokias firmas, pas draugus, gimines, vaikus, 

;ėvus ir t.t. šitą knygą turėdami by kur lengva 
aišką parašyti anglų kalba. Pusi. 293, apdary 
;a. Kaina $2.00, iki birželo 1 dienai tik $1.7f
Lietuviškas Sapninykas

šitas Lietuviškas Sapninykas yra sutaisytas 
pagal tikrą persiškai egiptišką sapninyką ir nei 
su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos 
Smui ateities, šitas Sapninykas geriausiai 

visokius sapnus, kokius tik žmonės 
sapnuoti gali. šito Sapninyko jau nebu
vo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs, 
dabar mes vėl ji atspausdinome. šitas Sap
ninykas lietuviškam pasauliui yra žinomas 
kaipo Olszewskio Sapninykas. Ir už jį geres
nio nėra ir būti negali. Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25. 
Neapdaryto kaina 75 centai. _______
Pažinkite Mus!

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

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

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

(Dalis II). SuKise A. Lalis. Visi žodžiai 
angliški išguldyti į lietuvių kalbą. Pusi. 835, 
apdaryta. Kaina $6.50, iki birželio 1 dienai tik 
$4.00.
Žemaičių Vyskupystė
, * šitą garsią knygą paraše Vyskupas Motie
jus Valančauskas. Knygoje galima rasti tą, ko 
nei vienoje Lietuvos istorijoje nesiranda. Kny
goje parodoma yra kaip žemaičiai likosi ap
krikštyti, kokias dovanas jie gavo', kaip ir kada 
steigės įvairus miestai ir bažnyčios Žemaitijoje, 
kaip atsirado klioštoriai, bernadinai, barniai ka 
talikų su kalvinais, jėzuitai Varniuose, karalius 
ties Šatrijos kalnu, dominykonai, karmelitai, ra- 
kitai, Telšiai, Plungė, Kretinga, Raseiniai, Kė
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku
mentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti, šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimės. Pusi. 247, 
apdaryta ir didelio formato. Kaina $8.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.
L i et u v iš k ai - Lat v i š k as, Lenkiškai-Rusiškas 
Žodynas

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

Vaišganto raštuose randasi vįsko kas reika 
linga žinoti literatiškam žmogui. « Stylius rašto, 
kalbos gražumas ir gyvus įvairių dalykėlių api- x t O «« « X T « Y X. a. J — — M. M. — — — —. - T — _ J
didelė, nes susideda įš 5 tomų, 
vieną knygą. Pusi. • 1142, gi 
Kaina $8.00, iki birželio 1 dienai tik $5.00*

Two 
kinds—

Plain Puritan Malt Extract tęltha3-i 
packaga ofhopa, and^uritan rrop 

Flavored Malt Sugar Syrup.

PuriTan
»š-MALT..-SŠ

"Hiįheat Ouality"

I EUROPĄ ŠIĄ VASARĄ
Tus galite keliauti i 

O Europą ir atgal bė
gyje šešių mėnesių be 
baimės, kad negalėtumėt 
sugrįžti i Suvienytas 
Valstijas. Jus gausite 
certifikatą per Suvieny
tų Valstijų Liniją už

tikrinant šią 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. Svarus apdangalai ir smagus mat
rosai. Gerai iŠvyrtas valgis ir jo užtek
tinai. Daug dčnių vietos. Beno koncertai 
kasdien.

Paslteiraukit 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 5-tą i Klaipė
dą per Southampton'ą.

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

United States Lines
45 Broadway, New York

arba pas jūsų yietini asrenta 
Managing Operators for

United States Shipping Board

City

Lietuvos įstatymai
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

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

linga žinoti literatiškam žmogui. . Stylius rašto, 
kalbos gražumas ir gyvus įvairių dalykėlių api
budinimas, tai Vaišganto dovanai Knyga labai 

., bet apdaryta į 
1142, gražiais apdarais.

Svarbus Tautos Dokumentai
1. Vyskupo Antano Baranausko — laiškai 

profesoriui Baudouin de Courtenay.
2. Kun. J. žiogo — Archanologįški tyrinėji 

mai Gaidės apylinkėje, su paveikslais.
3. Dr. Basanavičiaus ir Dr. K. Griniaus — 

Seinų Vyskupystės Istorija.
4. Kaz. Būgos — Medžiaga lietuvių, latvių 

ir prūsų. mytologijai.
5. Dr. Griniaus — Medžiaga L. Ivinskio 

biografijai.
6. M. Biržiškos — Antanas Klementas lietu

vių rašytojas pradžioje XIX amžiaus.
7. Kunigo A. Sabaliausko — Apie žeimių- 

£ rytiečių lietuvių tautinę muziką.
Ei šitos visos knygos yra apdarytos j vieną, 
f! “Lietuvių Tautos” leidinys.. Kaina $7.00, iki 

birželio 1 dienai tik $5.00.S ------ ---  - * -a
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Tiesų Vadovas ir Patarėjas
Knygoje parodoma įvairios teisės, šitą Kny

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

šitą istorišką knygą parašė Dr. Jonas Šliu
pas. Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 
1569 metų iki 1795 metų arba nuo Liublino uni
jos iki Rusijos pasidalinimo. Norintiems susi-

f— pažinti su Lietuvos istorija verta įsigyti šitą 
knygą. Pusi. 552, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $3.00.

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

šemonio piešiniai. Leipcinge, .1923. Pusi. 19(5, 
didelio formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.50.

Pajauta
Pajauta arba Lizdeikos duktė XIV šimtme

tyje. istoriškas romanas M. Bemotaviciąus. 
Sulietuvino Jonas Montvilas. Pusi. 468, apda
ryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Botanika

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

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

Šitą svarbią knygą 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 tik $1.25.
Raktas Pažinti Augalams

(Kurie žydi pavasarį, * vasarą ir rudenį). 
Paruošė J. Avižius. Ęaunas, 1921. Su pa
veikslais. Pusi. 250. Apdaryta. Kaina $1.7.5, 
iki birželio 1 dienai $1.50.
Rašto Istorija

Aprašo kokiu budu žmonės rašyti išmoko, 
kokiu budu sau rašto išsidirbo, kokios tautos pir
miau ir kokios paskiau. Raštai įvairių tautiį 
vartojami senobe gadynėse ir t.t. Knygą sutaisė 
Šernas. Piisl. 304, apdaryta. Kftiha $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

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

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

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

Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga istųriškp 
ir gana didelės svarbos. Pusi. 283, apdaryta. 
Kaina $2.00, iki birželio 1 dien&i tik $1.75.
Geometrija

Sutaisė M. šikšnys. Trečioji dalis. ' Kau
nas, 1922. Pusi. 124. Kaina 90c., iki birželio 1 
dienai tik 75c. - .,•••
Algerbros Uždavin^nas

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. i Pusi. 
192. Apdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 die- 
nai tik $1.50.___
RusiŠkai-Liotuviškas Žodynas

(Kišeninis). Paruošė A. Vėgėlė ir Straz 
dus. 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.
Zoologijos Sistematikos Terminų
Žodynėlis

Paruošė J. Elisonas^ Kaunas. 1920. Pusi.
144. Kaina 75c., iki birželio 1 dienai tik 6Qc.'

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

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

Pilhas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių Kalbų žodynas
šitame žodyne randasi visi angliški ir lietuviški žodžiai

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

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

tame žodyne randasi visi angnsKi ir iieiuviški žodžiai. Prie kiek- 
angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius angliškai

Pusi. 1274,
a 
a

S

■

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

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

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

Parašė Rygiškių Jonas, šita gramatika, tai 
gramatika. Sykiu šitoje gramatikoje randasi ir sintaKse. nnyga naujai 
parašyta. Pusi. 280, gražiais apdarais. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai 
tik $2.00.

Lazdynų Pelėdos Raštai
Keturi tomai, apdaryta j dvi knygas. Tilž

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

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

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

Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. I 
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio 
1 dienai tik $1.00. A.
Karo Takąs

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

B

geriausia lietuvių kalbos 
Sintaksė. Knyga naujai

_ V 1 • _ _•

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

ti gardžius valgius. Pusi. 162, apdaryta $1.75, iki birželio 1 dienai tik 
$1.45. ' ? ; \______ ____________________________
žemės Globusas.

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

Knyga su daugeliu paveikslų, su daug mapų, gražiais apdarais. Pusi. 
469. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga žingeidi, verta 
visiems įsigyti. 
-------------- -r--------------------- ------ " ' ---- -
Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien.

Parašė D r. 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 biržėlid 1 
dienai tik $£.50. '7,x .

— ------- 1—    1 " •" ""
o iki Liublino Unijos; u -• 
Puslapių 531, apdaryta. Kąipa $2.75,

------------------------------------------------ ■■■T!.1'.*-

Lietuvos Istorija ntto Gedimi
Parašė; Simantfs Daukantas.

iki birželio 1 dienai tik $2.25.
Lyties Mokslas.

Paraše D r. A. J. Karalius. Knyga labai žingeidi ir daug pamokinanti, 
su daug paįvoikslų, kuriuose atvaizduojama lyties organai. Pusi. 400, ap
darytu. Kaina $7.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.

Istorija Apeina.
Parakė ,Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498, apdaryta. Kaina $2.75, iki bir

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

Knyga su daug paveikslų. Pusi. 667, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $3,00. Knyga pilna žingeidumo, verta ją įsigyti vi
siems,____ Į________ ______ _______________________
Istorija Amerikos.

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

Iš Gyvenimo Vėlių Bei Velnių.
Parašė i 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 raudasi 
tokie dalykai, kokie reikalinga žinoti kiekvienam. Knyga pilna paveikslų, 
atvaizduojapd 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 parašo garsus italų revoliucijonierius Giuzeppe Mazzini. 
ga nepaprastai žingeidi įr pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lįetu- 

,., Račkauskas. Pusi. '245,
Knyga nepaprastai
viui t perskaityti. _ , ___  _ ___  ...
apdaryta kšina $2.00, iki birželio 1 d. tik $1.75.

----- --------------- L. . J . . , ________ ■■

Kada ir kokiu Budų Svietas Sutvertas?
Parašė, profesorius Meyer. Knyga maža, bet svarbi. Pusi. 140, apda- 

ryta. Kairįa $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.____________________
Lietuviškęs Pasakos Įvairios.

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

šitą knygą sutaisė Šernas. Knygoje randasi paveikslai vaizduojantis 
įvairius žvėris. Parodoma kaip senai ant žemės kokie gyvūnai atsirado ir 
koks yra giminingumas tarp žmogaus ir gyvulio ir t.t. Pusi. 313, apda- 
ryta. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. '
“Gyvenimas”

Męnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžia 
Mokslo Draugai. Redaguoja Dr. A. J. Karalius. “Gyvenimo” bendradar
biai — visi lietuviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 die
nai birželio užsirašys “Gyvenimą” ir prisius $2;00, gaus dovanų naują 
knygą parašytą Dr. A. J. Karaliaus — “Venerinės arba Slaptosios Ligos 
—Kaip Npo Jtj Apsisaugoti”.

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

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St«» diicagjo, Illinois.

IMPERFECT IN ORIGINAL I
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Rymas /
Parašė Emil Zola. Pusi. 432, apdaryta. 

Kaina $2,50, iki birželio 1 dienai tik $2.00.____
Iš Mano Atsiminimų

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

Dviejose knygose, apdaryta į vieną. Tilže 
je, 1922. Pusi. 480. Kaina $2.50, iki birželio 1 
dienai tik $2.00. _
Skalpų Medžiotojai

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

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

I

■

IBedievių šventraštis
Knyga sudaryta iš senų “Kardų”. Daug 

gerų pasiskaitymų, daug paveikslų ir juokingų 
dainų. Pusi. 900, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00.__________________
Lietuvos Kariuomenė

Knygoje aprašoma ir paveikslais parodoma B 
Lietuvos kariuomenė, ir vos vadovai. Knyga .jjjj 
žingeidi, ypač tiems’ kurie mterėsūdjasi Lietuvos = 
padėtim. Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais. ĮB 
Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik ^2.50. “
Abrozdai

Keturi abtozdai — didžių Lietuvos kuni- 
?;aikščių: AĮgirdo, Gedimino, Vytauto ir Keistu- 

io. Paveikslai tinkami papuošti namus, ofisus, 
svetaines ir t.t. Kaina $2.00, iki birželio 1 die- 
nai tik $1.60.________________ \________ ____
Naujųjų Amžių Istorija

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

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

“Vargo Mokykla”. Kalbos mokslo reikalui, 
parašė J. Jablanskas. Kaunas, 1922. Pusi. 
540. Kaina $4.0Q, iki birželio 1 dienai tik $2.00.
Vokiečių Okupacija Lietuvoje

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

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

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

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

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

Parašė Dr. T. Želi. Pusi. 212. Kaina $1.25, 
iki birželio 1 dienai tik $1,00._________
Psichologijos Vadovėlis
r, prof> čelpanov. Vilniuje, 122.
Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 
1 dienai tik $1.75.
Mažosios Lietuvos Poetikos Veidrodis 

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

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

Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J. Da- 
mijonaitjs. Kaunas 1922. Pusi. 126. Kaina 
75c., iki birželio 1 dienai tik . 60c.
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PASKUTINES KORESPONDENCIJOS

Karolio Požėlos VVaukegan, III.
“Vilnies” naudai vakaras.

Mano Draugai
RISTYNES!

REGGIE SIKI
Trys poros iki pergalės

Gegužės 18 d. A. D. 1?. L. S. 
14 kuopa pastatė veikalą “Pir
mas Degtindarys.” Lošė Chi- 
cagos Kanklių choras “Vilnies” 
naudai. Lošėjų vardų neminė
siu, nes programa nebuvo dali
nama ir vardai sunku buvo su
žinoti. Abęlnai imant, suvai
dinta neblogai.

Po lošimo choras, vadovau
jamas p. Žiūrono, padainavo 
keletą dainelių. Balsų girdėjos 
ir geri:, bet nesuderinti, nekaip 
atliko tą programos dalį.

Buvo ir prakalba. Po pirmo 
komedijos akto kalbėjo Andriu
lis apie “Vilnį.” Sakė, kad jos 
padėjimas yra prastas. Darbi
ninkai turėtų remti “Vilnį” ir 
užsirašyti ją. Lietuvių, lenkų, 
finų darbininkai turį daug dar
bininkiškų laikraščių, tuom 
tarpu kaip lietuviai socialistai 
tik vieną — “Naujienas,” ku
rios esančios buržuaziškos. Kal
bėtojas net susiriesdamas šau
kė, kad “Vilnį” reikia padaryti 
dienraščiu.

Po svetainę vaikščiojo keli 
ašmenys, siūlydami užsirašyti 
“Vilnį” ir pirkti neva tikrai 
darbiu i nkiškosios literatūros, 
kuri ginanti darbininkų reika
lus. Laikraščio naudai buvo 
iškelta ir naminio raugo, kad 
suminkštinus darbininkų širdis 
ir atvedus juos prie gero ke
lio. Jeigu jie “Vilnį” taip rems, 
tai ji, žinoma, ir “taps” dien
raščiu. —Waukeganietis.

1. Karolis Pažėla
Europos čempionas 168

Reggie Siki
sv.

2. Konstantin Le Bouche
Francijos čempionas 182 svarų

3. Boris Romanoff
Armijos lengvojo svorio č. 150 sv.

SU

SU
Abisinijos 6 pėdų ir trijų colių 

milžinas-negras, 207 svarų

su Niek Bihun
Ukrainos čempionas 200 svarų

Umberto Marconi
Italų lengvojo svorio č. 153 sv.

lietuviai Nepraleiskite 
Progos,

Šaradoje, Gegužės 28 d., 1924
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,

2244 W. 23 Place

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.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERE A

3181 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.

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

Optomatrkt
T«L Boulevard M8T

8. A«bl*n4
Kampu 47-toe tat- 

l-roe lubob.

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriaueis pa- 

reguliatorius. Vienas doleris at- 
mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Mainykite savo senus automo 
it naujų Paige arba Jewett, 
aisai nukrito.

Štai yra tik keletas 
musų didelių

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S’o. Asland Avė.

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

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

$289
u $2.50 į savaitę, be nuošimčių.

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų 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.

■ Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS
AKUMCRKA

Turiu patyrimų, 
Pasekmingai pa- 

gįj tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 

^ypatišką prižiurt- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

4^-OR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 platų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

i Dienomis: Canal
) 8110. Nakti
j Drexel 0950
( Boulevard 4186

Telefonai i

8414 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephon* Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Pradžia lygiai 8:15 vai. vak.
Tikietai galima gauti “Naujienose”, Bridgeporto “Aušroje”, “Drau

ge” ir pas p. Meklažį.

Skaityk Gyvenimą

Mėnesinis Grynojo MoKslo žurnalas
Leidžiamas Mokslo Draugų 
Redaktorius Dr. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, malonus, 
reikalingas ir naudingas.*

GYVENIME surasite paskutines mokslo nau
jienas.

GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiš
kiai, kad kiekvienas lengvai gali su
prasti kadir keblius dalykus.

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

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

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu:
GYV

3303 So. Morgan St. Chicago, III

G ar sinkitės Naujienose

ar 7 pasažierų ........ ............
sdan 5 ar 1 pas. ....... ......... .
rougham 5 pas......................

Įdarytas 5 pas. ........... .......

Mes duodame ant lengvų išmokės 
ių kožnam vienam, ateikite greita 
įas mus, nes busite užganėdinti. 1

CHICAGO MOTOR SALES
J. J. Bagdonas, Prezu

4612-16 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8282
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Lietuvon
ckfordiečiai lietuviai pi* 
;ams siųsti Lietuvon ne- 
■i patogesnės ir geresnės 
ligos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

ia ir visokius nuosavybės 
aikalus geriausia atliksite, 
iųskite pinigtis per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St,
Rockford, m

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

$445

Tel. Lafayettę 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicage, III.

Lengvais išmokėjimais, be nuošimčių.

KLEIN,BROS
* 2027-29 SOUTH HALSTED ST. •

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.<—........ ——

Telefonas Boulevard 1989
DR. 8. A. BRENZA

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

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

I

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

17C7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 Iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų.

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

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusių 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N.

ELEKTRA
turu

1619

Pirmutini

W

n suvedame | senu 
ant išmokėjimo. 
Lietuvių Elektros

BRIDGEPORT

47th St Tel

ik naujus namu.%taipgi

Korporacija

BARTKUS,
ELECTRIC

Boulevard
Pres.

7101

ii >1 -Ii.'Č- ' F'v .

Amerikoje
CO.

9 1892

Phone Boulevard 8038
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Franciiziškas Daktaras
Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

0fisa8 1800 S'. Ashland Avė., t st 
viršaus Ashland State Bank:

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 Iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė,
Vai. nuo 12:30 Iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
—...................... » g



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nevrs 

Published Daily Including Sunday 
By The Lithuanian News lAib. Co., Ine

Editor P. Grigaitis

1739 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephone Roosevalt 8500

Subscription Ratesi 
$8.00 per yaar in Canada. 
$7.D0 per year outeide of Chicago. 
>8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Claae Mattei 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

straipsnis apie Lietuvos tau
tininkus tilpo paskutiniame 
“Tėvynės’' numeryje. Jo 
autorius, gyvenąs Lietuvo
je, išreiškia apie juos nuo
monę, visai panašią į musų. 
Jisai žiuri j juos, kaipo į at
žagareivius, tokios rųšies, 
kaip fašistai arba klerikali
nės darbo federacijos vadai.

Naujienos eina kasdien, itekirian 
sekmadienius. Leidžia Naujieną b'en- 
drovi,* 1739 So. Halsted St, Chicago 
UI. — Telefonas i Roosevalt 85Cft

U<*unox«jimo Kalnai
Chicago je — paltui

Metams___ ______________ $8.08
Ihisei metą--------------------------- 4.00
Trim* mineeiama___________ 2.00
Driom mėnesiam-------------------- 1.50
Vienam mineaiui .75

Ehicagoje per neilotejuii
Viena kopija................ . — 8e
Savaitei........................  18c
Minėsiu!_______ . . ... — 75c

Bevienytoae Valstijose, ne Chleagoje, 
paltui

Metams-------------------------------- $7.00
Pusei metų  8.50
Trims mėnesiams_____________1.75
Dviem mSnesiaizu 1.25
Vienam mCnesiui__ ___ , ... ---- .7S

Lietuvon ir kitur užiliniuoii: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

“Tėvynės” bendradarbis 
nurodo, kad ydas, kurių Lie
tuvos gyvenime yra daug, 
smarkavimu ir šukavimu 
nepašalinsi. “Pagerėjimo ir 
išgydymo”, sako jisai, “gali
ma susilaukti tik skleidžiant 
tarp plačiųjų liaudies sluok
snių švietimą, tik praplati
nus jųjų pačių susipratimą 
ir pagerinus jųjų gyvenimo 
sąlygas.”. Valdžia, suside
danti iš “smarkių vyrų”, 
kad ir jie turėtų geriausius 
norus, atneštų kraštui tik
tai despotizmą, jeigu ji nesi
rūpintų šitais dalykais.

Minėtasai rašytojas, be to, j 

visai teisingai kritikuoja 
tautininkų šovinizmą. Sa
ko: “Negalima užmiršti, jog 
savo valstybėje turime ne
mažą nuošimtį ir ne lietuvių 
kilmės žmonių. Reikia ma
nyti, kaip juos pritraukus 
prie bendrųjų musų valsty
bės darbų, idant jie pilnu at
sidavimu gintų jos reikalus, 
o ne vien tik iš baimės dėtų
si Lietuvos piliečiais. Jeigu 
mes savo namuose nemokė
sime parodyti tinkamo sugy
venimo ir nuolatiniai vėsi
me peštynes, tai kaip mes 
galime reikalauti, kad gyve
nantieji už musų ,tegul laiki
nųjų, sienų — lenkai ar balt- 
gudžiai galėtų mumis pasi
tikėti ir norėtų prie musų 
dėtis ? Su tokiais tautinin- 
kų obalsiais Vilniaus neat
gausime.”

Rumanijos parlamentas 
svarsto įstatymo sumany
mą, kuriuo visos užsienių 
kompanijos, gaminančios 
aliejų Rumanijoje, butų pri
verstos- " turėt 60% ru-
maniško kapitalo. Kadangi 
Rumanija neturinti tiek 
daug kapitalo įdėti j tas 
kompanijas, tai valdžiai tek
tų konfiskuoti pusę arba 
daugiaus serų (akcijų) sve
timtaučių aliejaus kompani
jose. Amerikos atstovas 
Buchareste pasiuntė aštrų 
protestą prieš tą sumanymą, I 
gindamas Standard Oil 
kompanijos interesus, kuri 
varo milžinišką biznį Ruma
nijoje. Jeigu Rumanija bu
tų taip pat arti nuo Jungti
nių Valstijų, kaip Meksika, 
tai Amerikos valdžia jai 
grūmotų ne tik notomis, bet | kiekvienas amerikietis. Nė 
ir armotomis.

Butų gerai, kad apie tuos 
“Tėvynės” bendradarbio žo
džius giliaus pamąstytų

Vėliava seka paskui in- 
vestmentus. Iš pradžių ka
pitalistai investuoja savo 
kapitalus svetimose šalyse, 
o paskui ateina kapitalistų 
šalies valdžia ginti jų in- 
vestmentus. Jeigu negali 
gerumu apginti, tai atsiveda 
kariuomenę. Tuo budu ka
pitalo plėtimąsi veda prie 
karo.

ni’ie^arta, nė šovinizmas, 
kuriuos skelbia tautininkai, 
neveda į geresnę ateitį.

Amerikoje yra tokių pat 
tautininkų, kaip tie, kuriuos 
kritikuoja “Tėvynės”, rašy
tojas. Bet randasi čia ir tik
rai pažangių žmonių, nešio
jančių “tautininkų” vardą. 
Jie 'turi epsižiurėt, kad ne
būtų suklaidinti skambiais 
“tautybės” obalsiais.

Sovietų valdžia uždarė 
medicinoj fakultetus pen? 
kiuose universitetuose: Kry
mo, Kubanės, Nižnio-Nov- 
gorodo, Jaroslavo ir Sama
ros. 'Rengiasi taip pat pa
daryti ir su Smolensko, Om
sko ir Leningrado universi
tetais. Priežastis — pinigų 
stoka. Bet bolševikams ne
trūksta pinigų laikyti milži
nišką armiją, maitint skait
lingiausią pasaulyje biuro
kratiją ir šelpti dešimtis 
tūkstančių “trečiojo inter-, 
nacionalo” agitatorių įvai
riose šalyse.

Apžvalga
I—«— I——

“KELEIVIO” NUOMONĖ.

Nesenai “Naujienos” ra
šė apie Lietuvos tautinin
kus, kurie ketina susiorga
nizuoti į atskirą partiją ir 
“kieta lietuviška ranka” vy
kinti gyvenime savo princi
pus. Labai gerai, kad tą 
klausimą ima gvildenti ir ki
ti musų laikraščiai. Rimtas

Savo seime, Worcesteryje, 
sandariečiai nutarė reikalaut, 
kad Lietuvos valstiečiai liaudi
ninkai “paliautų flirtavę su Gri
gaičiu, Bagočium ir kitais neaiš
kaus nusistatymo žmonėmis.” 
.Delei to nutarimo “Keleivis” 
pastebi:

“Sunku suprasti, kaip neva 
politinės partijos seimas ga
lėjo tokią nesąmonę praleisti. 
Nes tik visai ‘negramotnas’ 
lietuvių politikoj Molio Mo
tiejus galėtų pasakyti, kad 
Grigaitis yra neaiškaus nusi
statymo žmogus. Matyt, kad 
‘negramotni’ Molio Motiejai 
ir tautininkų seime vadova
vo”.

APATIJA VISOSE SRO
VĖSE.

Bostono “Darbininkas”So.
kalba apie žmonių atšalimą prie 
visuomeninio veikimo ir organi
zacijų:

“Komunistų ‘Laisvė’ rašo: 
‘negalima narių į mitingus, į 
kuopų susirinkimus sušaukti, 
organizacijos reikalais neįdp- 
mauja, atšalę... duoklės regu
liariai neužsimoka.,, reikia 
ieškot būdų ir priemonių 
drausmės palaikymui.

“ ‘Sandara’ sandariečių ra
šo tą pat. ‘Vienybė’ tautinin
kų liberalų teip pat rašo. So
cialistų ‘Naujienos’ ir-gi pa
našiai.

“Pas mus katalikus dalykai 
stovi ir-gi negeriau. Visur ap
snūdimas, pasileidimas, ištiži
mas į akis metasi, bet kame- 
gi yra to priežastis? Nejaugi 
tas ištižimas iš dangaus už
krito?”
“Darbininko” rašytojas ma

ino, kad tai yra natūralūs apsi
reiškimas po perdaug pakilusio, 
laike karo buvusio ūpo; bet taip 
pat ir pasekmė daugelio padary
tųjų klaidų.

Esą, daug aukų buvę surink
ta, kurios nuėjusios ne tiems 
tikslams, kuriems jos buvo skir
tos. Daug bendrovių steigta 
Lietuvos atstatymui, iš kurių 
pasinaudoję tiktai privačiai as
mens. Amerikiečiai esą nusi
vylę.

Yra tečiaus dar dvi labai 

svarbios priežastys, kurių /‘Dar
bininkas” nemini. Viena jų pa
liečia musų ladikalį darbininkų 
judėjimą: tarpusavė kova, ku-

Petras'A. Saga tas

M*
Pirmadienis, Gep-. 26, 1924

rią sukėlė pažangiųjų musų 
darbininkų eilėse komunistai. 
Per kokius penkerius metus, 
kaip komunistai atsirado, jie, 
galima sakyt, nieko nedarė, 
kaip tiktai keikė, šmeižė ir pra
vardžiavo socialistus ir kurstė 
prieš juos minias. Socialistinį 
judėjimą jie tuo budu suardė, 
bet iš tų minių, 
ėjo su socialistais, 
kė prie savęs tiktai 
dalis tolyn jaučiasi 
nusivylusi, kadangi 
kiaus mato, jogei 
nesugeba jai duoti nieko o nie
ko naujo. Komunistų riksmas 
žmonėms nusibodo.

kurios pirma 
jie pritrau- 

dalį. Ir ta 
vis labiaus 
ji vis aiš- 
komunislai

Antra svarbi Amerikos lietu
vių apatijos priežastis, tai — jų 
nusivylimas Lietuvos valdžia. 
Amerikiečiai tikėjosi, kad Lie
tuva, įgijusi nepriklausomybę, 
bus visai kitokia, negu buvo po 
caro valdžia. O pasirodė, kad 
“savoji”, lietuviškoji valdžia da
žnai elgiasi ne geriau už caro či- 
novninkus: be reikalo suiminė- 
ja žmones, persekioja spaudą, 
varžo žmonių sąžinę. Be to, Lie
tuvos valdžios tarnai dažnai ir 
vagia ne prasČiaus už buvusius 
caro činovninkus (atsiminkite 
tikt».i visokius šmugelius, kyšių 
ėmimus ir t. t.). Kur čia pas 

amerikiečius bus entuziazmas, 
kuomet jie mato šitokius daly
kus Lietuvoje, kuriai jie yra su
dėję tiek daug aukų?

Iš Kelionės Įspūdžių į 
Kaliforniją

KALNAS LOWE

Apie 20 mylių nuo Los An
geles prasideda didieji kalnyną’, 
tarp kurių randasi ir garsusis 
kalnas I.owe. Privažiavus tuos 
kalnynus, elektrikos karas ėmė 
kilti augštyn į Rubį, kurio vir
šūnė turi 2200 pėdų aukščio. 
Nelengva pasiekti pats Lowc 
kalnas. Tenka padaryti vingių 
vingiai, pirma negu kariukas 
užkels į viršūnę. Viršūnė yra 
maždaug lygi. Aplink ją riog
so apaugę medžiai, o kiek aukš
tinus granyto akmenys. Visas 
kalnas panašus į seną žilą tėvą.

(Tęsinys)
i

Lot svr: blausia garsenybe 
čia yra “Hoolywood” (Los An
geles priemiestis), kurs garsus 
savo krutumais paveikslais. Mi
lijonieriai ir krutamu paveikslų 
artistai gyvena čia. Yra ne
mažai ir kitokių puikių mieste
lių, kurie susispietę aplink 
Angeles. - -

KATALINA ISLAND

Los

čia turima 3 parkus ir, galima 
sakyti, žmonės žino, kam jie 
gyvena šioj “ašarų pakalnėj”, 
nes čia yra milijonierių centras. 
Tur būt neapsiriksiu, sakyda
mas, jog šį miestą reikėtų skai
tyti gražiausiu pasauly. Iš vie
nos puses apsuptas kalnų, o iš 
kitos puikiausių oranžių ūkių. 
Darželiuose žydi gėles, net ir 
žiemą; namai apaugę vijoklė- 
mis, o palmos su medžiais visad 
pasipuošę žaliais rūbais ir links
mina praeivius.

RIVER SIDE

2. Laivo tarnautojų sąrašo įvy
kus permainoms, prirengi- 
mas .............................. 20 Lt.

3. Leidimas vartoti naują ju
ros dienyną su senojo dieny
no pristatymo ir išdavimo 
naujo patarnavimu .... 10 Lt.

4. Juros dieųyno viza, arba pri
statymo patvirtinimas 5 Lt.

5. Kapitono pavadinimo į laivo 
dokumentus įtraukimas 20 Lt

6. Laivo sveikumo liudymas
......................................25 Lt.

7. Reikalingumo parduoti laivą
patvirtinimas ......L... 100 Lt.

8. Juros reporto protokolas
.................................. 40 Lt.

9. Jūreivių nusamdymas arba
iš tarnybos atleidimas su į- 
traukimu arba pažymėjimu 
laivo tarnautojų sąrašo nuo 
asmens ..... ..................... 6 Lt.
Pastaba: Jūreivių samdymo

kontraktų ir jų nuorašų pri- 
rengimas atliekamas nemoka
mai.
10. Laivo ekspedicija;

nuo kiekvieno 100 tonų, arba 
jo dalies, laivo tonažo 0.5 Lt.

K. Tarnybos žygiai atliekami at
sitraukiant iš raštinės

lį Rezidencijos vietoje:
už pirmą valandą arba jos

O I.t.
kitą

8 Lt.

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

ANT NAUDOS. }

S. L FABION AS CQ.

809 W. 351h Sf„ Chicago
Tel. Bajevard 0611 ir 0774 j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
e Parduodam Laivakortes, i

River Side yra gražus 
telis, netoli nuo San Bernardino. 
•Jis ypač pasižymi gal keisčiau
siu pasauly viešbučiu, kurs už
siliko nuo ispanų la)ikų. Senai 
ten buvusi katalikų bažnytėlė. 
Dabar dar viduj yra daugybe 
siaurų karidorių, o sienos ir 
kertės pilnos šventųjų paveiks
lų, net poros šimtų metų senu
mo. Seniau tuos paveikslus 
žmonės garbino; dabar niekas 
atidžiai ir nepažiūri. Vakarais 
tam • viešbuty uždegamos žva
kės ir vargonais groja. Gyve
nančiam ten, rodos, kaip bažny
čioj.

Mistelių gatvių lempos paka- 
bintos kaip varpai. Prie garažo 

ištikro randasi trys varpai, 
tarytum prašyte < prašo, kad 
žmonės vežtų taisyti senus au
tomobilius.

lx>s Angeles aligatorių ūkis ;
Tai yra apsnūdęs ūkis. Ten 

gulima matyt aligatorių nuo 
pusės metų iki 25 metų senumo, 
ir visi taip ramiai, akis užmer
kę, miega. Didieji plauko van
deny, o mažieji ant sausumos ir 
visi jie deda kiaušinius, kuriuos 
užkasa arti vandens ir apipi
la purvais ir žolėmis. Taip jie 
ten patys ir stovi iki 500 metų. 
Nekurie yra pusėtinai pralavin- 
ti vežioja ratukus, laiptais lai
pioja, dalyvauja krutarnuose pa
veiksluose: Jų uodą daili, stip
ri, brangi ir plačiai vartojama.i

CaWšton-yUa4^U farma.
Čia žmogus jauties, kaip Afri

koj, nes kur nepažiūrėk, ten vis 
vaikšto strausai dideliais žings
niais. Jie yra aptverti tvora 
(dviejų karčių). Galėtų lengvai 
per apačią pasprukti, jei dasi- 
protėtų. Vienok jie žiuri tik 
aukštyn ir stengiasi perlipt per 
viršų, kas jiems, žinoma, nepa
siseka.

(Galas)

mies-

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom 8t„ Room 11D1! 1 

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

8328 So. Makted Si 
Tek: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki S v. v. kiek- I 
viena vakarų, liakyrua ketvergi. |

NedKHomfa nuo 9 iki 12 ryte.

dalį -------------------------- .........
kiekvieną prasidėjimą
valandą........................
bet už visą dieną ne daugiau 
kaip ...................... 60 L!į

2. Atsitraukiant iš rezidencijos 
vietos virš keliones išlaidų 
atlyginimo, už kiekvieną pra
sidėjusią dieną:
atstovui ir generaliniam kon
sului .......................... 100 Lt.

atstovybės sekretoriui, konsu
lui ir vice-konsului A.. 60 Lt. 
kitiems tarnautojams 40 Lt.

• -» ‘ ' f 'f l

....................... ...................................

JOHN KUCBINSKAS 
LIKTMTIS ADVOKATAS

3221 W. 22nd St., art! Lreavitt fet.
Telephonai Ganai 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
rodoj ir Pttnyfcioj nuo 9 i. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Bsrkant arba parduodant Lotus, 

amus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus aut pirmo morgičians 

lengvomis išlygomis.

S. W. BANES, Advokatai
Room 909 Chicago Trust Building 
78 We»t Monro e Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3208 So. Halsted 84.

Varde 1015. Vai.: 6 iki 0 vai. 
- ................ /Nurodytus 1§ mokesnius į- 

moka tas asmuo, kurio naudai 
konsuliariniai aktai buvo atlik
ti einant jo pareiškimu arba 
esamais galioje įstatymais arba 
bet kuriais parėdymais nors be 
formalinio paduoto prašymo.

v

3.
Lietuvos diplomatiniai ir kon- 

sulariniai agentai privalo ne
mokamai teikti pagalbos Lietu
vos jūreiviams, kuriems šioji 
pagelba} yra reikalinga, ar tai 
jų teisėms apsaugoti ar kuriam 
teisėtam reikalui.

Taip pta,t nemokamai teikia
ma konsularinės pagalbos 
tiems Lietuvos piliečiams, ku
rie pristato neturto liudymą, 
arba yra žinomi atstovybėms ir 
konsulatams, kaipo beturčiai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais; 10717 Indiana Avė. 

Tei.i Pullman 6877.

Tai. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

□tiška vidiirmioatyj;
Roors 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG 
77 W. Washington Sk , 

Cer. Waskington & Clark

Nair.ą Tel.i Hyde Park 3896
...............- 'I Į ■ -

Ši sala stovi Ramiam j am 
(Pacific) vandenyne. Nuo kran
to ji bus apie 22 mylias. Ilgu
mo turi 20 mylių, o platumo 7. 
žemė ne dirbama, nes apdengta 

. čia yra ir 
vienas miestelis. Jo gatvės ga
na švarios, turi daug viešbučių, 
restoranų ir 1.1. Vienoj vietoj 
mačiau fotografiją surastų seno 
Vės žmonių kaulų. Matyt kad 
kadaisiai čia gyveno indijonai. 
Naktimis galima pastebėti 
skraidančias žuvis. Norėdamas 
daugiau pasiteirauti apie šį 
pasaulį, nusisamdžiau laivą 
stikliniu dugnu ir leidausi pa
žiūrėti pavandeninių sodų. Ką 
aš ten išvidau, negalima apra
šyti. Jurų dugnas buvo pilnas 
įvairių įvairiausių akmenų, ža- 
liumynų, vandens augalų, su 
žiedais ’ ir vaisiais. Neapsako
mas skaičius žuvyčių, įvairiais 
rūbais apsirėdžiusių, y f

t ne uiruaiua, i
Kadangi šiais metais žiema bu- daugiausiai kalnais.

• • 1 t • • i •vo sausa ir lietus nelijo, tai 
sniegas matėsi tik kur ne kur.

Oras čia labai, lengvas. Ne
paprastai aiškiai girdisi balsas 
ir kiekvienas gyvūnėlių judėji
mas. Diena puiki; saule šildo, 
o vėjalis savo švelniomis ban
gomis glamonėja. Atsisėdau- 
ant akmens ir užvalgiau pietų.

Pabuvęs nekurį laiką, paste
bėjau, jog saulė pradėjo leistis. 
Pasidarė vėsu ir žmonių balsai 
aptilo. Tik du asmenys besi
mato kalne. Nenorėjau ir aš il
giau pasilikti, nes čia esama 
stirnų, lokių ir kitokių žvėrių. 
Apie septintą valandą jau buvo 
tamsu ir aš įlipęs į karą, puikiai 
apšviestą. Be to čia yra užsili
kęs žibintuvas 3 milijonų žvakių 
jėgos, kurs buvo pastatytas pa
saulinei parodai Sali Franciske. 
Jis apšviečia aplinkinius kalnus. 
Nusileidus iki Rubio kalno, išli
pom ir nuėjom į observatoriją 
pasiteirauti apie! dangų ir žvai
gždes. Senas profesorius su 
lazdele rankoje vaikščiojo ap
link teleskopą ir aiškino apie 
dangaus tolybes, matuojamas 
milijonais ir milijardai mylių, 
žinoma, profesorius teisingai 
pasakė, jog paprasti žmoneliai 
negali suprasti kas dedasi ę/d- 
vėje.

Lietuvos Respublikos At 
stovybės pranešimas

(Tęsinys)

EHO PARK

LOS ANGELES MIESTAS

Nors miesto viduje gatvės ne 
švarios, o namai apdulkėję, bet 
toliau pakraščiuose išrodo nieko 
sau. Gyvenimas, švaros atžvil
giu yra pakenčiamas. Yra čia 
nemažai ir dirbtuvių, užkimštų 
žmonėms gatvekarių, o automo
bilių čia daugiau negu Chicagoj. 
Tas, žinoma, ne taiso orą, bet 
greičiau gadina. Kiek pagelbs
ti keli mažiukai'parkai. Sveika-j

Nuvažiavau į Eho Park, Šate 
kurio stovi didelis, puikus na
mas su radio stotim viršūnėj. 
Šate vienų durų, dnt granitinės 
sienos pamačiau užrašą: “An
gelus Tempte World’s wide 
Evangelism.” Man tas atrodė 
keista ir dėl žingeidumo įėjau 
vidun. Pamaldas laikė moteris, 
kuri, matomai, buvo-kunigu. Ji 
yra labai iškalbinga ir moka pa
trauki minias. Su pagalba ra
dio pamokslus išsiuntinėja po 
platųjį pasaulį. Klausytojai 
daugiausia ligoti. Eina ant kriu
kių, nekuriuos neša, kitus veža 
rateliuose. Ir ta vieta atrodo 
nepaprasta. Vienas senas žmo
gus man pasakojo, jog gydytis 
atvažiuoja žmonės net iš toli. 
Kurie įtiki, tai išgydo jei ne li
gas, tai nors kišenę.

G. Išrašai, nuorašai, vertimai.
1. Protokolo arba dokumento

ištraukos prirengimas ir jos 
tikrumo paliudymas: pirmas 
puslapis arba jo dalis —.5 Lt. 
kiekvienas pradėtas kitas 
puslapis ...................... 4 Lt.
Pastaba. Protokolų išrašai

kriminalinėse bylose duodami ir 
liudyjami nemokamai.
2. Nuorašo prirengimas ir jo 

tikrurtio paliudymas: pirmas 
puslapis arba jo dalis .... 5 Lt. 
kiekvienas 
puslapis ...

3. Nuorašo tikrumo
mąs: pirmas puslapis arba jo 
dalis ................. 5 Lt.
kieikvienas 
puslapis ...

4. Vertimas ir jo tikrumo pa
liudymas : pirmas puslapis 
arba jo dalis ....... .....
kiekvienas pradėtas 
puslapis ....................

5. Vertimo tikrumo .
mas: pirmas puslapis arba jo 
dalis .................. ....... 15 Lt.
kiekvienas 
puslapis ...
Pastaba:

vartojamų kalbų gali būti ap
mokami susitariant su vertė
jais. \

K. Ekspertai
Visokiems ištyrimams ir į- 

kainavimui ekspertų poskyri* 
mas ...................... ...... 10 Lt.

J. Ltivininkd'
1. Laikinas tautybės liudymas 

laivui .. .................... 50 Lt.

pradėtas kitas 
. 4 Lt. 
pąliudy-

pradėtas kitas
.............. 2 Lt.

.. 35 Lt. 
kitas 

. 20 Lt. 
paliudy-

' PASADENA, CAL.

šis miestas yra vidutiniško
—...... —------ jr---------------- j didžio. Nesimato dirbtuvių ir

tos reikalai ne taip jau apleisti J tur būt todėl gatvės švarios.

pradėtas kitas
.............. 12 Lt.
Vertimai iš mažai

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, EgzamL 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir jgaliojimvr.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1583 TRIBŪNE BUILD1NG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS 

Ofisas t
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

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

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

palengvinti 
Ministerijai

Tais atsitikimais, kai konsu- 
larinis mokesnis paimamas nuo 
puslapio, puslapis privalo’ turė
ti ne mažiau kaip 28 eilutes ra
šytas ranka, ir ne mažiau kaip 
20 eilučių spausdintų mašinėle; 
kiekviena-gi eilute turi turėti 
ne mažiau kaip 36 raides, jeigu 
rašyta ranka, ir ne mažiau kaip 
radžiu jeigu rašyta mašinėle}.

Pastaba: Antraščiuose gali 
būti ir mažesnis raidžių skai
čius eilutėje.

5.
Priimta nurodytų 1§ mokes

nių suma pažymima dokumente, 
kurio paruošimas, patikrina
mas, etc. turi būti, einant 1§ 
apmokėtas.

Atskaitomybei 
Užsienių Reikalų
leidžiama naudotis tam tikro
mis konsularinio mokesnio mar
kutėmis.

Tais atsitikimais kai dėl ne
turto arba kūrių kitų priežas
čių konsularmiai žygiai atlieka
mi nemokamai, ant atitinkamų 
dokumentu dedamas pažyminis: 
“nemokamai”.

6.
Diplomatiniai Lietuvos agen

tai ir gaunantieji algą konsulai 
privalo kas mėnuo atsiskaityti 
iš visų šių į atstovybes arba 
konsulato kasą įėjusių pajamų.

Visi surenkami einant šio į- 
statymo §1, išskyrus §1 p. K. 
mokesniai įnešimai kas mėnuo 
į valstybės iždą.

Šis konsularinio tarifo įsta
tymas turi galios nuo 1923 m. 
balandžio mėn’. 13 d. Veikiančio 
konsularinio statuto 109, 110, 
112 str. ir jų priedai nuo 1923 
m. balandžio mėn. 13 d. panai
kinami.

v. w. Rutkauskas '
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5X1
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago.
_________Tel, Yards 4681

----------h'it i'i.i 'n............ i .a____ r*

J. BUCERZAN
‘ ADVOKATAS

Notary Public
3405 Deodor Street 

Phone: Indiana Harbor 279, 
Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1084 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olsėlio kainomis visiems.

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

PEOPLES PLUMBING AND 
HĘATING S’UPPLY CO. 
,490 Milwaukee A ve. and 

461 N Halsted St, 
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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cmcAses 
ŽINIOS

“Gražioji” Annan gal bus 
išteisinta

Graži moteris negali būt nu
teista mirčiai. Sunku butų teisė
jams tokį darbą padaryt. Graži 
moteris negali būt pasiųsta ka
lėjimai!, dėl, to kad ji graži.. 
Taip protauja kiekvienas re
porteris, tėmydamas Beulah 
Annan bylą, kuri dabar eina pas 
teisėją Lindsay.

Balandžio 3-čią ji nušovė Ha- 
rry Kalstedt, su kuriuomi ji 

• dirbo vienoje skalbykloje, ir sa
ko nemažai draugavo.

Jos pasakojimai apie papildy
tą žmogžudystę, yra kiekvienas 
daug maž skirtingas. Klausimas 
kuriam patikės džiury?

Tą dieną po įvykusiai žmog
žudystei, ji pasakojo policijai, 
jog ji nušovus jį gindama savo 
garbę. Po to ji prisipažino, kad 
nušovus iš užpakalio, po didelio 
barnio. Dabartinis jos liudiji-, 
mas truputį skiriasi nuo pirmų
jų dviejų, bet jos advokatas ma
no, kad visa tai susiveda prie 
vieno dalyko, kad tuo laiku ji 
buvo girta ir negalėjo tinkamai 
apsakyt viso įvykio.

Sulig jos pasakojimais. Kals
tedt atėjęs pas ją iš ryto ir pra
šęs paskolinti pinigų dektinei 
nusipirkti, Ji paskolinusi jam 
vieną dolerį. Po pietų jis ir vėl 
atėjęs ir tuo sykiu buvęs biskį 
girtas. Čia jis pasidėjęs kautą ir 
kepurę ir meiliai ją apsikabinęs. 
Džy Ann, — jis pasakęs — aš 
kreizi prie tavęs.” Ji reikalavu
si paleisti o jis neklausęs. Ji 
nuėjusi miegruimin ir jis pas
kui ją. Ji pasiėmusi revolverį, 
kuris buvęs po pagalviu, užsi
merkusi ir šovusi.

Kai jis atėjęs pas ją antru 
kartu, tai ji pradėjusi prašyt jo 
kad eitų namo, jis nenorėjęs 
eiti; ji davusi jam gerti ir pati 
gėrusi. Viso išgėrusiu apie pusę 
galiono vyno.

Atsakinėdama į klausimus 
Annan tą teoriją dar labiau iš
plėtojo. Nukautasis meilužis, 
ėmęs išmetinėti jai, kam ji tą 
patį rytą bandžiusi padaryt 
“data” su kokiu tai “Billy”, ka
da jau buvo sutaria su juo.

K. —Ar jis sakė tau ką nors 
kaslink padalytų dalykų,'kurių 
tu neturėtumei daryt? A. — O, 
taip ir aš jam atsakiau: ‘Tu esi 
niekis.’

K. —Ar tu pavadinai jį kuom 
nors? A. — Taip.

K. — Ką jis tada pasakė ?A, 
—Jis pašoko.

K. — Ar j is sakė tau ką nors, 
kaslink nebenorėjimo turėt dau- 
giaus reikalų su tavim? A. —Jis 
rodos sakė: ‘Eik į peklą’ ar ką 
tokio panašaus.

K. — Sakai jis pašoko? A, 
—Taip. Aš irgi pašokau ir grie
biau už šautuvo.

K. —O jis už ko griebėsi? Aj 
— Kad j airi nebeliko už ko bej 
sigriebti.

K. — Ar jis pasiėmė savo 
kautą ir skrybėlę? A. — Ne, jis 
negalėjo taip toli daeiti.

K. — Kodėl jis negalėjo taip 
toli daeiti? A. — Del labai pap
rastos priežasties.

K. — Kasgi tai buvo? A. — 
Aš nušoviau jį.

Buvo darodyta, kad Kalstedt 
jau buvo sėdėjęs kalėjime už ap
leidimą pačios; kad jis abelnai 
buvęs nekoks žmogus, ir tas, gal - 
būt palengvins Annan išsiliuo- 
suoti. Jos advokatas, pasinau
dodamas Kalstedt blogu cha
rakteriu, lengvai mokėjo pada
ryt jį dar blogesniu Teisėjų aky
se. Vot, sako, ateina pas ją 
tas balamutas, pasiskolina pi
nigų, išeina ir pasigeria. Paskui 
ir vėl ateina ir Ima 'nepadoriai 
elgtis. Bėdna moteriškė, negalė
dama jo kitaip nusikratyt, duo- , 
da dar daugiau gerti. Jie išgėrė 
po vieną, paskui po kitą, paskui 
dar po kitą; ir tas grubijonas 
ėmė pulti ant jos. Ji turėjo 
gintis. Ji liepia jam išeiti, o 
jis dar arčiau prie jos lenda; ir

pagalios ji už šautuvo: prasidė
jo kova ir kai jis girias būda
mas sukinėjosi ji iŠ didelio iš
gąsčio pataikė jam į nugarą.

» Kokios nuomonės laikosi tei
sėjai-džiury, sunku yra pasa
kyt; bet teisėjas Lindsay rodo 
Annan sympaniją. Byla dar ne
pasibaigė.

Didelis gaisras West 
Sideje

Sunaikino piaulų sandėlio na
mą; vienas gaisrininkas su
žeistas.

Pereitą penktadienio naktį, 
užsidegė didelis penkių augštų 
budinkas ant Western Avė., ir 
23-čio str. Namas priklauso 
Shavings ir Sawdust kompani
jai ir buvo užimtas kuo nevisas 
piaulais ir skiedromis. %

Vos pastebėjų^ gaisrą pašauk
ta gaisrininkai, bet atvykus Vie
nai gaisrininkų kompanijai ne
buvo galima nė pradėt gaisro ge 
tinti. Reikėjo šaukti daugiau ir 
daugiau gaisrininkų. Ugnis ma
noma, prasidėjo ant viršaus ir 
ėjo degdama žemyn. Gaisras 
plėtėsi su didžiausiu smarkumu. 
Praėjus penkiolikių minučių po 
pašaukimui gaisrininkų jau bu
vo perdegę viršutiniai balkiai ir 
išvirto siena. Liepsna plakėsi į 
viršų didžiausiais liežuviais; ir 
degančios skiedros pripildė orą 
tartum žibančios snieginėlės.

Pasidarė didelis pavojus vi
sai West Sidej. Laimė, kad su
važiavo daugybė gaisrininkų ir 
su dideliu vargu ir geriausiais 
Įtaisymais pajėgė gaisrą suval
dyt. Vanduo pilamas į didėlę 
masią liepsnų iškarto rodos sy

kiu degė su skiedromis; ir tik 
po ilgo darbo parodė pergalės 
ženklą.

Vienas gaisrininkų kapitonas 
vos ištruko iš mirties, kada jis 
liko permuštąs ant žemės puoJ 
lančių plytų. Tik greitas jo 
draugų žygis ištraukė jį iš\mir
ties, padedant į saugią vietą, ir 
toj sekundoje sugriuvo siena.

Western ga/tvekariai buvo su
laikyti per kelioliką valandų. 
Dideli būriai žmonių žiurėjo 
gaisro iki vėlumos nakties.

Gaisras padarė nuostolių už 
$300,000. Apart namo ir piaulų 
sudegė šeši arkliai. Panašus gai
sras tos pačios įstaigos yra bu
vęs apie aštuoni metai atgal.

Sportas
AR ATSILAIKYS POŽĖLA 

PRIEŠ NEGRĄ?

Sporto mėgėjai stalo sau tik 
vieną klausimą: ar pasiseks Po
žėlai prieš milžiną Sikį atsilai
kyti?

Neatsilaikyti prieš baltveidį 
— dar šiaip ir taip, — sako jie, 
—bet jeigu negras Reggie Siki 
paguldys Požėlą, tai bus “gut 
nait”.

Bet viena aišku: Požėla atsi
sveikindamas su chicagiečiais 
grumsis iki paskutiniųjų, kad 
lietuviams gėdos nebūtų. Jis 
pavartos visą savo spėką ir visą 
savo vikrumą, kad atlaikyti sa
vo čempionatą.

O kas iš to išeis, parodys se
kama sereda.

Tad neužmh Skite, kad geg. 28 
dieną ileldažio svetainėje įvyk
sta paskutinės K. Požėlos risty- 
nės.

(Tąsa ant 6-to pusi.) -

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKūP
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 laikrašti “Tė
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 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės liuo adresu:

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

-.........- .

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: x "
813/20810 A. Gerkantienė 20463 L. Monkevičius
815/20821 F. Sabonaitienė 
815/20826 T. Juozauskas 
816/20847 E. Hermanas / 
816/20852 S. Mockus 
816/20857 J. Adomavičienė 
817/20859 E. Jusas 
818/20876 A. Rapševičia 
818/20886 S., Murauskienė 
8/9/20965 O. Vasilienė 
820/20973 E. Miksiutė 
820/20981 P. Putnevičius 
821/20999 J. Lekavičius 
812/54393 S. Savickas 
813/54397 O. Sabienė 
816/54399 V. Kaplanas 

miero sūnūs)
816/54404 J. Maskuliunas 
812/95672 A. Pikoraitis 
812/95674 K. Genytė
5545 J. Juzulenas •
5546 M. Juzulenaitė 
5562 A. Bružinski 
5566 J. Jagelovičius 
5579 P. Vitorias
15106 J. Marcinkus
40011 P. Daukentienė
19123 D. Stasilaitė
20360 P. Badonienė
20452 B. Vielienė^

796/20509 K. Budraitė 
800/20601 L. Kiaulenas 
802/20634 M. Kotauskienė 
805/20686 J. Skirmuntas 
811/20756 A. Leskauskienė ar

ba M. Leskauskas 
811/20778 J. Grogoravičia 
812/20792 L. Lankauskienė 
812/20798 J. Dikšaitis 
813/20802 M. Brasienė 
813/20803 A. J. Balčiuvienė 
814/20815 A. Sirutienė 
815/20820 S. Svickaitė 
815/20830 P. Paplauskienė

(Kazi-815/20837 J. Grakauskas 
815/20839 K. Grimaliutė 
816/20843 R. Purlienė 
816/20844 P. Sveistienė 
816/20845 J. Marčiulionis 
816/20849 P. Birškis 
816/20850 P. SadelSkis 
816/20851 E. Urbonas 
816/20853 B. Vainauskienė 
817/20858 A. Virvilienė 
817/20860 J. Dzimidas 
817/20864 P. Nacienė 
818/20878 U. Visbarienė 
818/20889 J. Stasevičius 
20894 U. K. Venskutonienė

Kvitai su paėmėjų parašais randas! 
“Naujienų” ofise.

Didelės Atsisveikinimo Prakalbos
SU PUIKIU MUZIKOS' PROGRAMŲ-

Apvažinėję skaitlingas lietuvių kolonijas Amerikoje L. Universi
teto Stud. K. Marčiulionis ir V. Banaitis (abu buvę oficieriai ir daly
vavę kovose su Lietuvos priešais) paskutinį kartą kalbės

Panedėlyj, 26 Gegužio-May, 1924 m.
LIBERTY SVETAINĖJE, 49ih CT., ir 14th ST., CICERO, ILL.

Muzikalinę programo dalį išpildys vietos artistes ir artistai.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga be apfaokėflimo.

Visus lietuvius kviečia atsilankyti RENGĖJAI.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

į 1739 So. Halsted St.
Chicago, III

GalimaGauti 
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Var n o Piešti

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

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

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

L Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

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

po 75 centus.
/

Kas nori gali pirkti atvaizdus su 
rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.o0. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

<

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvi* Akiu SpedatUtaa

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
tenka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimuose egzaminavimas daromai1 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1548 Weat 47tk St.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge goriausio aukso. Su nmsy 
pleitom galima valgyti kiečiausią mal 
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
žemas musų kainas. Sergėkite sav* 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47th
Netoli AsL'and Are.

For Headache 
Siek Stomach

1 One or two Orangeine pbwdera brace you 
right up, the pain is gone, your stomach 
settles, nerves relax, the ontiro system 
responds. Perfect modicine for men or 
woinen, provents noarly all oickness. Got 
a 10c pkg. Orangeino powders of any 
druggiet. Millions used yoarly. They nevep 
fail. Formula on every pkg. No narcotlcs,

OmNgeiNe
(Povydcra)

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki £> 
Nedėliomin nuo 10 iki 1 

Te. Boulevard 7679

Akinių pritaisymo 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 pb truputi mažėja?
Ar akys opios žviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit katarakta? >
Ar turi žvairas alūs?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, Kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos kuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam.'ligonių

NUPIRK

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė. 

'2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Kama $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima Ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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.

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 
• Chicago, III.

y

- LITTLE 
SPINOGPAPHS

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-
singtoniečiams 
iausia įstaiga 
m ui

artim-
pasiunti-
Lietuvcfla

233

pinigų
Tupikaičio aptieka,
East 115th St. Pi-

nigai nueina Lietuvon 
greitai

/ rantija.
Iš Roselando ir

gva-

Ken
singtono siųskite 

gus Lietuvon pey 

j ienų Skyrių Tupikai

čio aptiekoje, 233 E. 

115th St., Kensington.

pini

Nau-

>

• 1 
Jei jus gyvensite link- t 

srrvai, gyvenkite be 
valdytojo.
Kuomet liga valdo 

jumis jus negalite bū
ti linksmiu.

Ligos dėl Chiroprac- 
tic yra nemalonumas 
kai kuriose dalyse kū
no kurios veikia dėl 
nervų, susikeitimų ku
rie randasi nugarkau
ly)’.

Chiropractor pataiso 
nugarkaulį — sveikata 
pasitaiso.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. F1NSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Pinigai 
iš 

Bridgeporto
r

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663.

ii



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Geg. 26, 1924
Tėvas išpeikė jos blynus; 

ji nusižudė.
“Tavo blynai butų geri prie 

durų patiesti, kojoms nusi- 
šliuostyt. Kokios gumos tu į 
juos įdėjai? Kad padarytumei 
juos biskį mažesniais, aš ga
lėčiau naudot juos prie lopy- 

Negras banditas nušovė Į Ino guminių ratlankių.”
žmogų. Tokiais

Kensington policija, anksti liironimus 
šeštadienio ryte suskato ieško-1,10 savo 
ti negro bandito, kuris ant mergutę- 
vietos nušovė žmogų, ties ^ums blynų. Tuojau po pusry
ti 923 Indiana avė. Nušautasis U'jV mergaitė išgėrė gyvsidab- 
yra apie 30 metų amžiaus vy- l’*° nU(j(]U *r mirė VVaukegan 
ras. Manoma, nušautas apiplė- iig°ninėje.
Šimo tikslais. •

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Smulkios Žinios
žodžiais fermeris 

iš Volo, III. pasvei- 
dukterį, 15 metų 

pataisiusią pusry-

tik tas dvi augščiaus minėtas 
draugijas, bet ir kitas progresy- 
viškas draugijas į vieną didelę 
organizaciją.

Toks nortsidiečių darbas yra 
labai pagirtinas. Turėti vieną 
didelę draugiją yra daug geriau, 
negu daug mažų. Dabar jau 
praėjo tas laikas, kad prie kiek-j 
vienos kareiamos 
draugija; o ponas 
kas tos draugijos 
Seniau taip būdavo 
buvo gerai.

Chicagos Liet. Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra didžiau
sia ir tvirčiausia finansiškai 
draugija North Side j e — turi 
virš trijų šimtų narių. Kai susi
vienys su kita pataps didžiausia 
— Chicagoje. —Matulis.

APSIVEDIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
.«• PAJIEŠKAU apsivedimui drauges, 
merginos ar našlės Aš esu vaikinas 
36 metų senumo; esu blaivas, 
kau. 
šaukit

Kuri mylite apsivesti,

W. GASTO,
128 W. 5 St., 

Spring Yalley, III.

neru- 
atsi-

PARDAVIMUI lietuviška krautu
vė, grosernė, saldainių, Dry Goods, 
tabako, cigarų ir taip toliau. Par
davimo priežastis patirsit prie sa
vininko. Adresas toks:

WILLIAM JANKAUSKAS
8466 So. Vinccnt Avė. Chicago

butų viena 
karčiamnin- 

kasierium. 
ir, gal tas

{VAIRUS SKELBIMAI

Lietuvių Rateliuose
Bridgeportas susirūpinęs 

Auditorium Pranešimai
Trys automobilistai pavogė 

18 metų merginą.

Kuomet policija tyrinėja pa
vogimą ir nužudymą 13 metų 
vaiko, milijonierio sunaus Ko- 
bert Franks, gauta žinia, kad
trys vyrai pavogė merginą iš . . . ,
jos namų. Mergina buvo tar- Visi lietuviai su dideliu susi- 
naitė, 18 metų, dirbo pas 'Po- pomčjimu žiuri į bekylančias 
nūs Henneck, 1122 S. Lincoln ^^’Lonum sienas. Nejau- 
st gi istikrųjų turėsime savo sve

tainę? — kaikurie lyg netikė-
Ponia Heneck pasakojo poli- darni klausia. — Nejaugi tai bus 

cijai, kad ketvirtadieny po pie- musų namas? O namo sienos su 
tų suskambėjęs durų varpelis kiekviena diena vis darosi augš- 
ir mergina nuėjusi atidaryti, tesnės ir aiškiai rodo, kad na- 
Ponia išgirdusi klyksmą ir be- mas bus.
gusi prie lango žiūrėti, bet Bendrovės valdyba ir virši- 
inergina jau buvusi automobi-1 ninkai deda pastangų, kad sukė- 
liuj su trinus vyrais, 
greitai nuvažiavę.

Mergina buvusi iš i 
Atvažiavusi čia apie 
at<gal. Ponia tvirtina, 
galėję būt meilės dalykai, 
tikrosios priežasties niekas 
žino.

Kas, ką, kur, kaip (r 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali priglraJyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitų, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusivirkus sau namel).

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

mų — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamų kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 Sb. Halsted St.,

Tel. Yards 7282. 

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir g t rantuojamas už $4. Automobilių 
fcrokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Ltnkfej. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diti usia ir geriausia stogų dengimo 
>.kiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dtzbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

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

5708 So. Morgan Str.

PARSIDUODA bučcrnė ir 
grosernė su namu ar be namo. 
Biznis cash. Atsišaukite prie 
•savininko.

5306 So. Union Avė.

PARDAVIMUI GERA FĄRMA PI
GIAI. 80 akerių žemės, 48 akeriai 
dirbamos ir apsėtos, rėžtas miškas 
ir ganykla. Triobos; 4 ruimų gy
venimas su visais furničiais, dide
lis tvartas, kiaulėtvartis, svirnas, 
du vežimai, viena buggy, vienos 
rogės,, 4 šorai, 2 pjaunamos maši
nos, 2 akėčios, 1 grabojama maši
na, 2 kultivatoriai, 2 sėjamos ma
šinos ir kiti visi reikalingi pada
rai, 5 karvės, 3 arkliai, 6 kiaulės, 3 
žąsys, 3 antys, 40 vištų ir daug 
mažų viščiukų. Šita farma randasi 
arti Nevv Lisbon, Wis. kelias nuo 
Chicagos tik $7.40. Kaštavo mums 
$6,000, bet mano vyrui mirus aš li
kau viena našlė ir todėl esu pri
versta parduoti ją už $3,500.

Atsišaukit pas mano agentą: 
EI)W. W. BAKS 

3301 S. Halsted St., Chicago

ISRENDATOJIMUI

BRIGHTON’PARK
Pardavimui du iceboksai,- vienas 

su marmuro frantu, tinkamas dėl 
bučernės, antras tinkantis į gro- 
sernę.

2614 W. 46 St.

PARSIDUODA 2 flatų ir beiz- 
mantas, elektra, gasas, vanos ir 
taip toliau.

Atsišaukite
728 W. 17 St.

PARDAVIMUI Ice Creaminė, 
cigarų ir tabako krautuvė, biz
nis 
da

išdirbtas ir geras, pigi ren-

251 E. 115 St. Roseland.
Tel. Pullman 5650

PARDAVIMUI namas su ga- 
radžiaus bizniu? arba mainysiu 
ant rezedencijos namo. Priežas
tis pardavimo svarbi. Kreipki
tės: 1239 So. 49th Ct., Cicero, 
Illinois,

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, IJI., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thom-as Janulis, 8430 
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 *rašt. 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.
--------------- ----------------------------- —

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m*.: 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.

------ 3-------- ;-------------------------------  
DRAUGYSTĖS ATGIMTI ES LIE

TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lovve Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas; 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lovve av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Sakhikas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted si; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lo\vc av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av. 4

PARDAVIMUI du namįai: 
vienas mūrinis, kitas medinis, 
pietvakarinėje miesto dalyje. 
Matyt galima subatoje po pietų 
arba nedėlioję visą dieną.

3906 W. 62 Str. ‘

MORTGEČIAI-PASKOLOS
MES turime fondą iš $200,- 

000 investavimui į antrus mor- 
gičius ir kontraktus. Dokumen
tai $10,000, pageidaujama 3 ar 
mažiai! metų laiko.

. DOVENMUEHLE, Ine.
105 So. Dearborn Str.

Central 6393

ANT rendos krautuve South 
West kampas Halsted ir 34 PI., 
$160 j mėnesį/ Ideališka vieta 
dėl restauracijos arba rakandų 
krautuvės. Mes pertaisysiin.

Tel. įlydė Park 2976

PARDUODU pusę barbernės, pi
giai. Noriu išvažiuoti iš Chicagos, 
todėl parduosiu už pigių kainų. 
Biznis gerai eina; yra išdirbtas per 
daug metų.

John Kalvaitis
1711 W. 46 St.

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 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygini, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

kurie lūs pakankamai kapitalo tarp 
savųjų, kad nebūtų reikalo 

ilijos pre^P^s Pas svetimuosius. Yra 
-Jaišku, kad tas darbas pilnai pa

siseks.
Koliai pastatys Auditorium, 

visas tas blokas tarp 
šimt antros ir trečios, 
lyg ko tai didelio laukia. Ateitis 
taisosi visiems. — R.

pusmetis 
kad ne

bot 
ne- trysde-

atrodo

Vėl sprogo bomba su 
didžiausiu trenksmu.

Pereito penktadienio naktį 
ant Taylor gat., netoli Ashland, 
sprogo bomba, kuri buvo mes
ta ar padėta prie vieno namo 
užpakalio. Apie vienas blokas 
aplinkui visų namų langai iš
byrėjo. Sužeistų nebuvo.

Lietuviy Laisvamaniu 
vakaras

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žm-ogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas menesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

PUIKI ir naudinga vieta ant 
“ofiso” dėl Daktaro, Advokato 
arba kitokios rūšies. Kiro na
me, 2 lubos, 3335 So. Halsted 
St. Tel. Yard 6894.

PARDAVIMUI grojiklis pia
nas, vertas $750. Yra benčius, 
liampa, cabinet ir 76 roleriai, už 
$125. Klauskite Mrs. Doepke 
piano.

3324 N. Marshfield Avė.

PARENDAVOJIMUF Storas. Gera 
vieta dėl Lunch Rooin arba bile 
kokio kito biznio. Tirštai apgyven
ta vieta. Biznio apielinkčj 
Renda pigi. Atsišaukit pas:

C. P. Suromskis & Co. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulcvard 9641
1 ■ * j • r? >

nėra.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
Parduosiu arba mainysiu ant lo

to. Geras išdirbtas biznis per ilgus 
mėtus.

Atsišaukit pas.
Savininką nuo 8 ryto iki 8 vakare.

4947 W. 13 St., Cicero, III.

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 
si; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
.Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenc<4 Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija Šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

Nusibodo gyventi —- 
pasiskandino.

Ponia Rose Pokornik, 34 me
tų, tankiai skųsdavosi savo vy
ru, su kuriuo ji gyveno Rrook- 
field, III., kad jai nusibodę gy
venti ir kada nors ji nusižudy- 
sianti.

Vyras nepaisydavo. Jis saky
davo, kad daugelis moterų taip 
kalba. Bet šeštadienio ryte pa
budęs jis neberado savo pa
čios. Jis tuojau supratęs, kad 
ji kur nors pasidarė sau galą. 
Jis greitai apsirengęs ir išbė
gęs į netolimą paupį, čia'grei
tu laiku pastebėjęs vandenyje 
lavoną, kuris ir buvo jo pačios 
lavonas.

Duoda žinia policijai ir ban
dyta skenduolę atgaivinti- su 
pageli) a “pulmatoro,” bet dar
bas nedavė jokių pasekmių.

Fred Thompson, kuris ke
turi metai atgal buvo atiduo
tas į bepročių ligoninę, bet me
tais vėliaus paleistas, nusišovė 
save sėdėdamas automobiliuje, 
ties savo namais. Kaimynai iš
budinti šūvio rado jį jau negy
vų. Policija nugabeno jo lavo
ną pas graborių.

Vakar įvyko ilgai lauktas lai
svamanių vakaras, į kurį atsi
lankė pusėtinai žmonių, taip jog 
Meldažio svetainė buvo beveik 
pilna. Programa ir jos išpildy- 

Įmas tenka tiktai pagirti. Gal 
i nei vienas žmogus nesigailės 
praleidęs sekmadienio vakaro 
pas laisvamanius. Stygų orkes
tras ir solistai pagirtini, šv. An
tanas, gana originalus ir mokė
jo prijuokinti publiką savo pa
mokslais į gyvulius Dr. Montvi- 
das ir Kučinskas laike trum
pas prakalbas apie laisvama
nius ir jų siekimus. Kalbėjo ai
škiai ir atvirai.

Dabar tenka pasakyti keli žo
džiai ir apie kitokius ypatingu
mus. Artistas Urbaitis sulošė 
tiesiog giliausią tragediją vienu 
vienas, be moterų pagalbos, kas 
labai retai atsitinka šių dienų 
gyvenime. Beto jis sugriežė ant 
piuklo (kuria medžius piauna) 
keletą dainelių, tarp jų ir “Lie
tuva Tėvynė musų”. Tai nepa
prastas dalykas!

P. Sarpalius patiekė publikai 
jaunimo ir vaikų artistinius ga
bumus. Sudainuota ištraukos iš 
musų operos “Birutė” ir pagra- 
jita smuiką, ši programų dalis 
bene bus gražiausia.

Bendrai imant vakaras nusi
sekė ir paliks nemažai įspūdžių 
ilgiems lankams. —J. č.

SVARBUS KONCERTAS.
Kenosha, tVis. — Dailės Choras, 

rengia Justui Kudirkai, Lietuvos Ope
ros artistui tenorui, kuris atsibus ge
gužio 28 d. German American Home 
Svetainėje, 665 Grand Ąyę.,. Kenosha, 
Wis. Pradžia kaip 7:30 vai. vakare. 
Geistina, kad kaip vietiniai taip ir 
apylinkės lietuviai, skaitlingai atsilan
kytų į šitą koncertą, nes apart Justo 
Kudirkos taip jau dalyvaus garsi dai
nininkė Stela Lauraitienė Soprano ir 
A. Pocius, kompozitorius ir pianistas. 
Visi atsilankę busite pilnai patenkin
ti. įsigykite tikietus iš kalno, kad 
vėliaus nereikėtų laukti. Tikietų ga
lima gauti pas Dailės Choro narius, 
klauskite 220 (Vlilvvdukee Avė., Tel. 
4131, A. A. Pakšys, Dailės Choro pir
mininkas. — Rengimo Komitetas.

Bridgeport Susivienijimo Lietuvių 
Draugijų ant Bridgeporto mėnesinis 
susirinkimas įvyks.antradienį gegužio 
27 d., 8 valandą, vakare, Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St.

Visi delegatai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes randasi daug svarbių 
reikalų aptarti, taipgi reikės išrinkti 
patarnautojų dėl ateinančio Sus. pik
niko, kuris įvyks birželio 15 dieną, 
Justice Parke.

.— A. Lazauskas, sekr.

PASARGA.

tfESIGARSINANTIEMS

K

MYKOLAS RADŽEVIČIA

Mirė gegužio 23 d., 1924, 4:20 
P. M. sulaukęs amžiaus 45 me
tus. Velionis buvo našlys, pa
ėjo Gedikonių kaimo, Vaduoklių 
vals., Panevėžio apsk. Paliko 
dideliame nubudime 5 kūdikius, 
4 sūnūs ir vieną dukrelę.

Laidotuvės atsibus gegužio 26 
d., panedėlio ryte, 8 vai. iš na
mų, 8148 Vinccnnes Avė. į šv. 
Juozapo Bažnyčią So. Chicago, 
po pamaldų j šv. Kazimiero Ka
pines.

Giminės, draugai, meldžiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Liekamės nubudime 
Sunai ir duktė.

Graborius Eudeikis patamau- 
* ja laidotuvėms. Tel. Yards 1741.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Geras ruimas dėl rendos vai

kinui arba merginai. Kreipkitės 
vakarais arba iledėlioje sekamu 
antrašu:

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen. kampinė krautuvė ir bu- 
černė, ledaunė, • mėsai kaladė, mė
sai piaustytuvas ir moderniški fix- 
tures. 5 gyvenimui kambariai, ren
dos $75, Va bloko nuo mokyklos, 
agentų nereikia, 

6758 Elizabcth St.

3422 So. Parnell Avė. 
(3-čias floras),

RENDON KAMBARYS dėl 1 
ar dėl 2 vyrų. Kaihbarys švie
sus. Galima mdtyt nedėlioj visą 
dieną, o prastomis dienomis nuo 
5 vai. vak.

3751 So. Wallace St. 3 fl.

RtlKlA DARBININKŲ

PARDAVIMUI grosernė. rūkytos 
mėsos, ice cream ir kitokių smulk
menų. Senas išdirbtas biznis ir pa
togi vieta. Parduosiu už cash ar
ba galiu mainyti pliažą namų.

Kreipkitės
708 W. 30th St.

Tel. Victory 9531

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

65 W. 103 St.

North Side
Chicagos Lietuvių Draugija Sa

vitarpinės Pašelpos vienijasi 
su Kriaučių Kliubu.

North Sidės lietuviai, kaip 
matyt prieina prie susipratimo. 
Negana to, kad jie palaiko labai 
geram stovyje Draugijų sąryšį, 
bet paskutiniu laiku daro pa
stangų, suvienyt ir pačias drau
gijas į vieną didelę draugiją. 
AugščiJaus minėtos dtaugįjpS 
ar jų komitetai jau padarė vie
nijimąsi sutartį. Toji sutartis 
greitu laiku busią paduota nib 
balsuot nariams susirinkimuose. 
Yra vilties, kad vienijimąsi 
klausimas bus priimtas abiejų 
draugijų.

Vienijimąsi klausimą pakėlė 
Chic. Liet. D-ją Savitarpinės 
Pašelpos. Tam tikslui ji turi iš
rinkusi net tam tikrą komitetą, 1 
kuris veikia, kad suvienijus ne-

Klaidos padarytos paskaUbino. turi 
^ut atitaisytos | 24 vai

Jokie apskelbimai M strdke epin
iu vietų nėra priimami. VW NauRe
tų draugai prašomi pranešti Naujie
ji ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geriąciš 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

mals apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių jialkoji- 
mai, apsivedimal, asmenų jiaŠfrejL 
asai ir t.L turi būt iš kalno apmeta
mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirėdė 
abejotini, Naujienų administracija pa» 
nieks teise jų netalpinti, ko! neil- 

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

Norintieji pasigarsiųt i sekamos df# 
sos Naujienas, turi pridnot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
kare.
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ASMENŲ JIESKOJNAi
IEŠKAU J. Valausko, kuris 

pirmiau gyveno ant 18 gatvės, 
Chicago. Atsišaukit geritai, nes 
yra pinigai L. P. Bendrovės 
$25. K. Velba, .
6031 S. State St., Chičago.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jono 
Povilainio, kuris paeina iš Raudonėnų 
kaimo, Veliuonos parakvijos, Raseinių 
apskričio, Idetuvoje. Apie 28 metai, 
kaip Amerikoj ir gyveno Chicago, 
III., vėliaus Gary, Indiana.

Turiu labai svarbų reikalą, jis pats 
ar kas kitas, malonėsite pranešti, 
ką busiu širdingai dėkingas. .

JONAS KASIULIS, 
653 Garden Str., 

Kenosha, Wisconsin.

už

, • MOpač# ____
REIKIA patyrusių moterų 

sortavimui popierų atkarpų. Ge
ra alga, nuolat darbas.
AETNA WASTE PAPER CO., 

902 S. Morgan St.

PARDAVIMUI muzikos ir auksi
nių daiktų krautuvė, gera vieta lietu
viui arba lenkui, geras lysas, 6 kam
barių flatas, randasi prie Archer 
Avė., 4200 į vakarus.

Atsišaukite
C. K. RAYMOND AND CO.

127 N. Dearborn St.

RtLKLA ii«W
HM

REIKIA salesniariagerio ir sales- 
manų pardavinėti lengvai parduo
damus lotus Hedgęwich, netoli 
Fordo automobilių dirbtuvės. Pro
ga net nakties laike padaryti pini
gų. Duodamas automobilius; klaus
kite. x

Mr. B. Jarzem-bski, Pater & Co.,
22 W. Monroe St., Room 1103

i
PARDAVIMUI grojiklis pianas, 

nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
29, 98 muzikos rolelių, benčius ir ka- 
binet, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite į krautuvę, pirmas augš- 
tas. ,

1389 Mihvaukce Avė.
Klauskit Mrs. Podvvelski Player Piano

PARSIDUODA barbemė arba 
rendavosiu,.kaip norėsite, didelė 
šėpa ir knygynas. Atsišaukite 

O. MILOšEVIčIENfi 
6813 So. Western Avė.

NAMAI-ZEME
REIKALINGAS pirmarankis 

virėjas (Cook) mokantis savo 
darbą gerai.

Kreipkitės
5001 So. Ashland Avė.

REIKALNGAS bučeris, gerai 
patyręs darbą. Mokestis gera. 
Tuoj kreipkitės

3210 So. Wallace St.

RAUNDAI
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. Viskąs 
kaip nauja. Parduosiu sykiu arba 
dalimis už bile gerą pasiūlymą. Atei
kite ir pamatykite tuos gerus bar-kitę ir pamatykite tuos genis 
genus.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 9 lotai; 7 daigte, 
o du atskirai, Harvey, III. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant ge
ro automobiliaus.

Kreipkitės vakarais 
Frank Čekanauskas,

5914 Stevvart Avė., Chicago.

BARGENAS. Pardavimui North- 
west Side, 2—6 kamabarių, mūri
nis, skiepas augštas, vana, dvigu
bi miegojimo kartibariai, lotas 37%x 
140, kaina $7900, pinigais $3500.

Soo Land Co.,
1824 Wabansia Avė.

2136 N. Western Avė.

BRIGHTON PARK
Medinis namas, 2—4 kambarių ir 

bučernės ir grosernės biznis. Par
duosiu arba mainysiu bile ant 

GEORGE I). TALUC 
2102 N. Leavitt St.

Tel. Brunswick 6891

ko.

6 kambarių cottage, furnace 
šildoma ir garadžius, 2 kam
bariai skiepe, vana, elektra, 
ekstra lotas, kaina $5,^700, 
toli Western Avė.

2322 Kirkland Avė. 
arba šaukit savininką 
Republic 4886

ne-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
sjgning, 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

Vyrai išmokite barberystės, 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 College, 105 S. Wells St., 
Chicago. (

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekynos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Graramar School, High School ir 
Prekybo* dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubuai

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORINC.

1507 \V. Madison St.

BARBERIŲ MOKYKLA
Vyrai ir moterys išmokite 

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

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

and 806 So. State Str.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Baląkas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; hut. 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.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimcras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius JušČius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšanš- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka [Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Kiimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadieni, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.
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ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 83 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone BlvcJ. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 8343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd .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.

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 3404 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.

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 10610 So. Edbrooke Avė,; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami 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, 8888 Au
bum Avė.; Nut. RaSt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. ražt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vincentas Bartkus,




