
SVEIKUME KUME—SVEIKAS PROTAS. 
^KRAUJAS IR SVEIKATA. 

Tuli žmonės žino, kas j 
tai yra kraujas ir iš kokios1 
medžiagos jis sudėtas. Bet' 
didžiuma — to nežino ir vi' 
sai nesistengia, kad sužino- 
jus. Kurie nesistengia-apie 
savo kuno sudėstymus ir 
sveikatą žinoti, tokie žmo- 
nės miega amžinasties mie- 
gu. Reiktų atbusti ir kiek 
galint rupinties, kad nors 
paviršutiniai supratus apie 
savo kuno sudėstymus ir 
kas daryti, kad buti sveiku. 

Kraujas yra sudėtas iš 
dviejų skirtingų ir mažyčių 
kraujo kūnelių, celėmis va- 

dinamų. Tos celės yra dvie- 
jopos parvos; raudonos ir 
baltos. 

| 
Raudonosios celės priduo 

da žmogui veiklumą, ener- 

giją ir pajiegą, o baltosios 
yra raudonųjų priešai. Jos 
naikina raudonąsias celes ir 
tuom silpnina žmogaus pa- 
jiegas, veiklumą, sveikatą 
ir protą. Normališkame sto- 
vyje šimto raudonųjų celių 
tik keturios yra reikalingos 
baltos. Jeigu daugiau bal- 
tųjų atsiranda, tuomet jos 
sunaikina raudonąsias celes 
ir tuom kenkia žmogaus 
sveikatai. 

žiūrint per mikroskopą, 
kraujo celės pailgos, lyg ka 
napies grūdeliai. Kuomet 
per tam tikslui pritaisytą 
mašiną atskiria kraujo ku- 
nelius, celes, tuomet krau- 
jas jau nebeesti kraujų, bet 
palieka tik tirštas ir gels- 
vos parvos skjstimas, kuris 
atrodo lyg išmiestos mielės. 
Jeigu raudonųjų celių krau 
jyje nebūtų, tai ir kraujas 
nebūtų krauju, o tik skista 
materija. Kraujas dėlto yra 
raudonas, kad kiekviename 
kraujo laše yra apie 1420 
raudonųjų kūnelių celių. 

Mes negalėtume buti svei 
ki, veiklus ir energiški; jei- 
gu tos celės nors ant minu- 
tos sustotų ir reguliariškai 
nevaikščiotų po žmogaus ku 
ną. Tik pasidėkuojant celių 
veiklumui ir jų geram išlai- 
vinimui, pagai prigimties 
taisyklių, mes ingauname 
daugiau veiklumo, energiš- 
kumo, garbgodiškumo ir gy 
vumo: 

Tiktai protingas ir geras 
išvystymas kraujo celių mu 

sų kune gali apdovanoti 
mus sveikatos turtų. 

Idant kraujo celes gerai 
išauklėti, pagal jų reikalavi 
rao, mes turime vartoti ge- 
rai prirengtą ir kunui tin- 
kantį maistą. Be to dar tu- 
rime miklinti savo kuną ir 
gauti užtektinai tyro oro. 

Mikhnimas kuno ir tyras 

oras yra pirmiausias ir ge- 
riausias kraujo ir sveikatos 
penas, maistas. 

Ką mes galime veikti, 
tas viskas remiasi ant kraujo 
celių grynumo ir sveikumo, 
— nes jo yra vienintelė mū- 

sų sveikatos kontrolė. Mes 
turime tiek pajiegos ir svei- 
katos, kiek musų kraujas 
yra sveikas. 

Didžiuma mano esą svei- 
ki, stiprus, veiklus, linksmi 
ir protingi, išvysto ir mai- 
tina kraujo celes, galima pa 
stebėti, kad jie yra silpni, 
nejauslųs, neturį gerų norų 
ir linksmumo. Tankiai žmo- 
gus jaučiasi negerai ir neži- 
no, kas jam yra, rodos, 
lyg skauda kas, lyg svajo- 
nės ir neramumas ima; žo- 
džiu sakant, nežino, kas da 
ryti. Dauguma yra mažos 
sveikatos, bet delko? Dėl- 
to, kad nemiklina ir kaip 
reikiant nemaitina savo kū- 
no ir kraujo celių savo orga 
nuose ir smegenyse. 

Jeigu ir toliaus taip da- 
rysime, nemiklinsime savo 

kuno, nemaitinsime geru 
maistu, nekvėpuosime tyru 
oru ir nesistengsime apsisau 

Igoti nuo to, kas musų svei- 
Ikatai kenkia, tai greitu lai- 
ku visai nustosime veiklu- 
mo, pajiegos ir sveikatos,- 
p.ei patįs nežinodami, kas 

.su mumis atsitiko. Geras 
Imiklinimas ir maitinimas 
kuno priduoda daugiau uo- 

lumo, darbštumo, pagerina 
charekterj ir stiprina visus 
kuno stimulus. 

Kaip darbininkas, kuris 
tingi dirbti ir laukia iki 
praleis paskutinį centą 
ir tik tuomet eina dar- 
bo jieškoti, kada jau pinigų 
nėra, o badas rankoje, ~ 

taip ir tokie žmonės, kurie 
nieko nesupranta apie savo 

kuno ir sveikatos sudėsty- 
mus ir nesistengia suprasti, 
yra panašus anam darbir^ 
kui, kuris iš tingėjimo ba- 
dauja. Tokie žmonės laukia 
iki paskutines valandos, ir 
tik tada, kada jau suser- 

ga, kada mirtis jau pas lo- 
vą atsistojusi laukia valan- 
dos, kada kraujas susto? 
tekėjęs, tiktai tuomet jie 
šaukia gydytoją, kad jis 
gelbėtų jį; bet tankiausiai 
pasitaiko taip. kad jau yra 
pervėlu. 

Reikia stengties suprasti, 
įkas yra ligos priežastimi ir 

jrupinties užsilaikyti taip ge 
rai, kaip galima. Bet pir- 
įmiausiai : eikia suprasti, kas 
yra musų kūnas ir kraujas 
iir kaip jiedu yra sutaisyk 

j ir suvienyti su visais kuno 
; nariais. 
j Nors lietuvių kalboje ma- 

gyLIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTA8 PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: viaus kaimelius, bažnytkiemiua, miestus ir miestelius, geli- 
.colius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasoa kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbcs. 

2EMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir cucideda Iš 8 daliu. 
X) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindauglu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316--1341). 
6) Lietuvos Imperija po Algirdu lr Keistučiu (1345—1377). 
%) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (13$?—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu 
5) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chkago, UI 

žai dar yra knygų apie svei 
katą, bet, norint, visgi gali-i 
ma gauti reikalingas žinias, 
apie užlaikymą savo kuno 
ir pasišventimo tokias kny- 
gas skaityti ir tyrinėti savo 

§veikatą.( 
Didžiuma žmonių re- 

miasi ant nežinojimo ir mo- 

kyklų. Jie sako: "O, aš ne- 
turiu mokslo! Ir tik viešąją 
mokyklą esu baigęs. Kuo- 
met paimu skaityti moksliš- 
ką knygą, o ypač apie žmo- 
gaus sveikatą, tai nieko ne- 

galiu suprasti.. 
Nėra tokio žmogaus pa- 

saulyje, kuris visas mokslo 
šakas butų gerai išmokęs, 
patyręs ir atsakančiai žino- 
tų. žmogaus gyvenimas yra 
pertrumpas, kad išmokus ir 
žinojus visą pasaulinį mok 
slą. 

Mokslo vyrai, atstrono- 
mai ir kiti, kurie nieko nė- 
ra patyrę apie savo kuno 
.sudėstymus, bėdavoja ir gai 
ilisi, kad jie pervėlai apie 
tai sužinojo. Čia paduodu 
ištrauką iš žvaigždininko 
Horatius Mann'o, kuris ši- 
tain sako: 

| "Esu persitikrinęs, kad 
gaiėčiau atlikti dvigubą 
darbą ir dvigubai geriau ir 
daugiau linksmumo surasti 
pačiam sau, jei bučiau tiek 
žinojęs apie savo kuno su- 

dėstymus ir gamtos tiesas, 
būdamas 21 metų amžiaus, 
kiek dabar žinau. 

Mokslas išmokino mane 

visko, kas palyti planetų 
judėjimą taip smulkmeniš 

j kai, tarytum jos visos yra 
į pavojuje, lyg kad nežino- 

įčiau, kaip nupiešti jų orbi- 
tą; bet kas palyti mane ypa 
tiškai ir mano kuno orga- 
nus, kurie turėtų teisingai 
darbuoties, apie tą nepa- 
sakyta Aė žodžio. Turėjau 
pradėti nuo savęs ir imties 
už žvaigždžių, kuomet atė- 
jo tam laikas. Pasekmės 

i buvo tokios, kad antruose 
, metuose jau pradėjau nyk- 
ti ir ikišiol neturėjau nei 
vienos geros dienos. Visą 
darbą atlikdavau skolinda- 
mas spėkas, o ne iš to, ką 
turiu, kas yra kenksmin- 
ga, kaip sveikatai, taip ir 
turtams. Kaslink pastarųjų 
25 metų, tai jau šiokią to- 
kią lygsvarą ingavau ačiu 
atsargumui. Jeigu bučiau 
gyvenęs, kaip kiti žmonės 
gyvena, mėnesiais, tai bu- 
čiau į Ivi sąvaiti pasimi- 
ręs." 

Senovės laikuose romie- 
čiai buvo sveikiausi ir dru- 
Čiausi žmonės pasaulyje. 
Povyzdžiui, Cydas turėjo 
tokią atremiai^čią jiegą, kad 
'galėjo gulėti 'su limpončio- 
jmis ligomis sergančiais, o 

jam liga nelipdavo. Romie- 
čiai tyčiojosi iš tų, kurie 
fcuvo silpno ir nesveiko kū- 
no. Jų sveikatos turtu buvo 
kuno miklimasis, žaislai, 
lenktynės ir tyras oras, ku- 
riuomi jie c '.^ausiai kvė- 
puodavo. Delei to jie buvo 
dideli, drūti ir sveiki vyrai, 
kokių šioj gadynėje nėra. 

Sveikata kiekvienam yra 
brangi, bet ne kiekvienas 
žino ir supranta, Hip ją 
ingauti. Sterne sako: "O, 
palaiminta sveikata! Tu esi 
brangesnė už auksą ir tur- 
tus! Tu išplėtoji dvasią ir 
atidarai visas jos pajiegas! 
IKas tave turi, nedaug ko ga 
iii geisti, bet nelaimingas, 
į tas kuriam tavęs trūksta, 
nes tuomet trūksta visko"... 

Dabar jau artinasi žie- 
imos sezonas, ateina speigas, 
j Visi šeimynos nariai dau- 
giausiai esti viename kam- 

baryje, kur langus ir duris 
laiko uždarytus, o pečių kū- 
rena iki raudonumo. Grį- 
čioje pasidaro šiltas ir tvan- 
kus oras, Kuris paeina nuo 

pečiaus šilumos ir žmonių 
kvapo. Tas oras savyje turi 
daug visokių dulkių ir bak-1 
terijų, kurios kenkia žmo-j 
gaus sveikatai. 

Norint buti sveikais, rei- 
kia žiūrėti, kad kambariuo- 
se butų tyras oras. Kad ga- 
vus užtektinai tyro oro į sa- 
vo kambarius ir padarius 
priderančią jo cirkuliaciją, 
tai reikia pakelti apatinę 
lango dalį per kelis colius 
augštyn, o viršutinę lango 
dalį nuleisti žemyn. Tuomet 
oras liuosai galės vaikščioti 
po visą kambarį. Visas ne- 

geras ir sveikatai kenksmin 
gas oras liks prašalintas. 

Taigi, suprasdami sveika 
tos brangumą ir jos svarbą, 
stengkimės kiek galint tin- 
kamai ir švariau užsilaikyti, 
idant tuomi pagerintume ir 
prailgintume savo gyveni- 
mą. 

J. F. Girele. 

TIKRIAUSIS PAMATAS. 
Trisdešimts metų tai yra 

žiaurus bandymas. Trinerio 
American Elixir of Bitter 
Wine buvo pirmą kartą iš- 
statytas ant turgaus 1890 ir 
išhikė bandymą. Šiandien 
jos turi vardą kaipo dau- 

giausiai pasitikėtinų gyduo- 
lių. Jų Išradėjai visuomet 
prisilaikė taisyklės, suformu 
liotos per Andrew Carne- 
gie: Daryk daug tampresni 
bandimą su kiekvienu pro- 
duktu, negu kad tą darytų 
pirkėjas. Vardas yra tikras 
pamatas ant' kurio reikia bu 

jdavoti pamatą produkcijai. 
| Tūkstančiai tų, kurie buvo 
nustoję apetito, turėjo sus- 

tingusius vidurius, išpitimą, 
galvos skaudėjimą, nerviš- 
kumą ir t. p. jie niekuomet 
neužmiršdavo jį patarti sa- 

vo draugams ir pažįsta- 
miems. Jie žino kad cai gelb 
sti. Kiti ve'l yra persitikrinę, 
Trinerio Angelica Bitter To 
nic yra puikiausiu energijos 
atbudavotoju, taipgi Trine- 
rio Cough Sedative yra ne- 

paprastai pasekmingas nuo 

kosulio., o Trinerio Lini- 
mentas suteikia greitą pa- 
lengvinimą nuo reumatiz- 
mo ir galvos skaudėjimo. 
Jusų vaistininkas turi visas 
šias gyduolės savo sandėly- 

ph Triner Company, 
1333143 S. Ashland Ave., 
Chicago, 111., 

VALENTINE D&iSSSMAKINCi 
C07..LEG2E 

Mokina šlavimo, fclipiico, d ligniną 
Sienomis lr vakarais (t61 btzulo to 
namų. Paliudijimai l£duoua*r.l ir vto 
rba rašykite, o męs paaistongsimtf 

suteikti jum3 patarimu. 
oh parūpinamos dykai. Atsilankykite 

?407 VV- itiaJlsor Ai. 
SARA FftTEK. Principal 

anešu Visiem 
i£ad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Wasliiugtone, D. C. už tikri 
ir gdriauslą. gyduolę dėl kiekvlo-io, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą., 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą, neskanrus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą., 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską, prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitte;-i« iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedu,# ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali šauti, ta prisiųsk money 
ordoriu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą, kiek reikalaunat tai prisiu- 
simo dėl tamistu. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųsklt 
tikrą, ir aiškų savo antrašą ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
p. A. BALTRANAS CO 

616 VV. 31st St., Chicagp, III 

i Phone Botilevard 216C 

Dr. fl. J. Karalius | 
U23TSEN ĖJUSIOS | 

LIGOS j 
Valandos: 9 Iki 1S Ir i lkl 8 Į 

vakarai*. 

3303 SG. MORGAN STREET 

Br. G. M. Glaser 
Pr&ktllnioj* Jaa Si motai 

8149 8. Morgan 8t., kerti 82 «t 
6pec!all»ta« MotorlSkų, Vyriški, 

ir Chroniški} Llgy. 
Valandos: 8—10 ryto, 12—S yo 
piot. S—» va*., N«d31. 9— 1 

TELEFONA8 YARCS W7. 

Te!. Ya"ds 3654. 

Mrs.A.Miohniswicz, 
BiUguui Akušerijo 

kolegiją; ilgai prak* 
kavusi PennsilvanJ 
joa hospitalėse. Pa 
sėkmingai pa taniau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims i] 
merginoms 
3113 80. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 

AKUŠERKA 
| 

Chlcagl, III. ta 
Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 lkl včlai vakare* 

Phoncs: Yarda 155—551 
Rcsicience Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Reccptus 
3C01 SO. IIALSTED ST. CHICAGOl 

Telephono Drover 6062 

DR. A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakarą 
NedSllomlg pagal sutartj. 

3261 S. KALSTED 37., CHICAGO 

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos .4712 S. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telaphone Trospect 8585 

I *— 

Phona Canal 267. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentistas... 

Naujienų Name 
1739 S. Halsted St. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nodėliomio vagai sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos GatvGs. 

Df. M. mum 
IŠ RUSUOS 

fVr*i iiL'iuvnrnj ilnoms* per 16 ■« 

ftj kaipo patyrę* gydytoju, ckirurg* 
ir fVušcrls. 

Gydo aitriai ir chroniškai ligai, n 
nj moterų ir ▼ailrų, pRfrat nanjaniHa 
metodas. X-B*y ir kitokiu* 
r.Tieta)*u* 

Ofisas ir Laboiatorfja: 1025 W. IStk 
Street, netoli lri«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį). Ir 
6—8 vakarei?. Tdephonc Caual 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. HaUte'd 3t. 
VALANDOS: 8—9 rfr-, tiktai. 

Severos Gyduoles' užlaiko 

šeimynoj, sveikatą. 

Geras Linimentas. 
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa- 
viršutiniam vartojimui nuo "isokių 
prietikių—ir rasi, kad tokios;, atvėi 
jose nėra neko geresnio už 

Severa's 
Gothard Oii 

(Severos Gothardišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau- 
dėjimams priešas. Jis rekomen- 
duojamas nuo rneumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sanarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. 
taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. 

SKAITYKITE 
"LIETUVA" 

LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai' 
kopi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c, 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydč ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laiku kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Paraši 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'a 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
&o ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveiksle* 
lių. Puslapių 138, kaina 55^ 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais $x*7f 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny. 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t, 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi, 
(209, kaina 

«... 75c 
Tapati audimo apdaruose $1.5* 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—179$) Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta 
tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie 
tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.0* 
Ta pati audimo apdaruose $3.o# 

Q. Raitoto Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
bttdu iidirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto zcn 
klų ir atskirų tautų raito ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksniu8, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos -pajiegų, ir kaip jaS priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 23^ kaina $1.00 Ta pati audimo apdaruose -1.7$ 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodaačių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdafuose $2.5(1 
12. Independance for the Litliuania nation by T. Norus and J, Žilius. Issued by Lithmanian Nationol Council in U. S. of America. 

VVashington, D. C. Price 25c 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. 

ėinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos G 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau« 
kis. Kaina 25c, 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki* 
tnnti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už; 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė 3. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iŠ Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum* 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« kalbas ai*ba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina 5°^ Ta f>ati audimo apdaruose 75C. 

15. Lietuviu Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijc- naitis. VieTiatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 
patiems per save mokinties. Papieros kietais viršeliais 45c. 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J. A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 Tos pačios gražiais audimo apdarais v.. $3.00 

7.8. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: otlaivių, Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga pasisekimų žmonijos įgytų oro, žemės ir vandenų 'užkariavimų. Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- dirbo ir praKtikon įvedė. Su lictuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. Ta pati gra^ is viršeliai * 50c 
19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius inusų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 

didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 50c. 
20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia 

telpa 128 juokingų, bet išmintiHgų ir pamokinančių, pasakaičių, 1110- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182. kaina ''e<* 

21. Vėliavos Akyvaizdoje.. Prancūziškai parašė j ules Verne, lietuviu kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mūrininkų vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė, šiądieninčje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik- tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au torius, Julės Vernė, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė j lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 23. The Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rights of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi'ir musų tautos pageidavimais. Užsisteliuok brolau bent penkias 5ias ktiygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 
15c, 24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo ^—IQI^ metu. Yra rlūUlSe „o-*-- 

1mck yra voKiecių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistčs, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno; literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruos 
W O- J 

_ 
Ta pati audimo apdaruose 

50c, Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 
LIETUVA. JKHMrsr 3252 South Morgan St., CHICAGO, U ii 



Aukautojai ir Ji| Aukos. 
Per La 'ės J'arpo Išleistuves 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės' taip ir pavie- 
niai, tėmykite į aukų sąrašą, 
ir jei^u surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąss\ 

Miklen Veronikai 1.00 
Mandzynskis J na* .... 3.00 
Macaitis Antanas 1.00 
Mikuspaukis J mas .... 1.00 
Marozas Juozas K 5.00 
Mieoeviče Vinc. K 10.00 
Mačiulis J 1.00 
Mačernis Kazimieras .. 1.00 
Masilanis Ted 1.00 
Merkelis Antanas 1.00 
Martykonis Beirnice Miss. 1.00 
Matulevič'us Juozapas .. 1.00 
Majlinowski Jonas .... 10.00 
Mičeikis Simonas J 5.00 
Mulkintas St 1.00 
Miockus T^eonard 1.00 
Miškinis Juozapas .... 2.00 
Marozas Vaclovas .... 1.00 
Maulis Peter 1.00 
Markevičius V 1.00 
Majrozas Juozapas K l.Oo 
Mantrymas Antanas .... 1.00 
Miškinis Jonas 1.00 
Monkeviče Jurgis 5.00 
Mockus Juozapas 1.00 
Milus Bronislovas 5.00; 
Marozas Motiejus 1.00| 
Misevičius Antanas .... 1.00, 
Mikušas Antanas 2.00| Mielins Antanais 1.00, 
Mikalauskas Juozapas ..1.00, 

(Rus daugiau). 

TOWN OF LAKE. į Susivienijimas Amerikos į Lietuvių Karevių šios apie-( linkės susirinkimas įvyks 
ketverge lapkričio 6 d. 8( 
vai. vak., p. Insoškos svet., | 4415 So. Wood gatves. 

Visi nariai ir pašaliečiai' 
malonėkite atsilankyti, nes, 
yra svai biu reikalų. 

Valdyba. | 
SANDARIEČIU PRIEŠ I 

SEIMINIS SUSIRINKIMAS 
A. L. T. S. 25 kuopai turės 

savo priešseiminį susirinkimą: 
subatoj, 8 d. lapkričio, 8:30 
vakare, "Lietuvhs" svetainėje.' 

Tai labai svalrbus susirinki-j mas ir nariai prašomi netik at-j 
silankyti, bet ir gerų sumany-j 
mų parūpinti, kad prigelbejus. 
busiančiam seimui Įnešti orga- 
nizacijas gyveninian daug gero 

A, Lukas, pirm.| 

Vietines Žinios 
LAISVĖ SĄVAITĖ CHICA 

GOJ. 

| Chicagos lietuviai po Chi 
icagos Lietuvių Tarybos ini- 
ciativa apvaikščiojo lietuvių 
šventę, t. y., Laisvės Sąvai- 
tę, pradedant nuo spalio 
27 d., iki lapkričio 2 d. 

Per šitą laikotarpį Lietu- 
'vos Laisvės Sąvaitės reikale 
tapo surengta septyniose lie 
'tuviais apgyventose koloni- 
jose prakalbos. Svarbiausias 

; kalbėtojas buvo atvykęs iš 
IKytinių Valstijų, tai Chemi- 
jos Inžinierius Pijus Žuris, 

| kuris šiuom laiku randasi 
Chicagoj Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovės reiaklais. 

Trumpai sakant, Inž. Žu- 
riaus prakalbų turinys buvo 
sekantis: 

Plačiai nupiešė Lietuvos 
praeitį ir didžius musų bo- 
čių darbus; pasmerkė Lie- 
tuvos priešus, labiausiai len 
kus, kurie per 500 metų bū- 
dami musų engėjais dar šią 
dien turi drąsos mųs lietu- 
vius vadinti "Bracie Literi- 
ni. Taipgi nuosekliai išdėstė 
dabartinį Lietuvos skurdą r 

kokiu budu tą visą pagerin- 
ti, t. y., kaip iškovoti Lietu- 
vai laisvę irgerovę. Ameri- 
kos lietuvius ragino prie ap- 
švietos, mokslo; patarė mo- 

kytis amatų, vaizbos ir ki- 
tokių naudingų dalykų, kad 
pagrįžę Lietuvon nevien sau, 
bet ir visai Lietuvai butų 
naudingais gyventojais. 
Inž. Žiuris Chicagos lietu- 
viuose paliko neužmirštiną į 
spūdį savo bepartivišku el- 
gimosi ir raginimu prie vie- 
nybės ir kankretiško darbo, 
kaip naminiam gyvenime, 
taip ir Lietuvos reikaluose. 

Pageidaujama daugiau pa 
našių prakalbų chicagie- 
čiams. 

A. L. Lukas. 

DVI MOTERĮ MIRĖ NUO 
GĖRIMO. 

Dr. I. J. Krzeminskio na- 

muose, 1046 N. Oakley ave., 
jo moteris ir ponia Sophie 
Schiltz per tris dienas link- 
sminuosi vyną gere iki 
pasimirė. 

Nuo pėtnyčios iki panedė 
lio tuodi moteri gėrė namie 
pagamintą vyną, gi panedė- 
ly atsilankius kokiam ten 
jaunan vyrui tapo pasiųsti 

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Cunj, L®ntu. Ri nų Ip Stoflam* PoplerJa 

APEciaLIAI: Malcva malevojlmul stubu ii vidaus, po u,', paliom 
CARR BROS, WRECKING CO. 

Į I0CS-S033 SO. HALST5D VTMUT, CHICAOO, IVl. 

1^1 HERTY BONDS 
jM$s poraome Uberty flond# 1 /—v a /—v t t 
D'Jna "Oaab" rertf Atnelklt# v^- L" jL 
Mb. «tsi«»kito. J.C,. SACKHEIM & CO 
Atdara kasdien nuo 8—• 

#>«.- _ 
v 

TJtarainkala KeivergaJ* ly 1.33*5 Ml»wauke A ve. 
Subatomte 9—9. tarpe Won? Ir Paulina gatvių: 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižinrimas 

Henry J. Schmtzsr State Bank 
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PiSIGOsI LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Nofrinčiua gauti prekes pinigų ir kitų žibiu 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank > 

141 Washington Street, New York, N, Y. 

vaikai pernešti medinio al- 
koholio, kuris buvo įmaišy- 
tas į vyną. To mišinio prisi- 
gėrę abiedvi moteri pasimi- 
rė. 

18-tos GATVĖS SUSIVIE- 
NIJIMO LIETUVIU KA 
REIVIU PRAKALBOS. 

c 

Lapkrič;o 1 d., Apveiz- 
dos parapijinėj svetainėj į- 
vyko S. L. K. prakalbos. 
Publikos buvo prisir.nkę p:i 
nutėle svetainė. Reikia pa- 
stebėti, kad publika susidė- 
jo veik iš visų jaunų vyrų. 
Iš to matyti, kad musų jau 
nimas yra pasirengęs t loti 
j Lietuvos kariuomenės ei- 

j les apginti savo tėvynes ra- 

ibežius. 
Vakaro vedėjas atidarė 

susirinkimą paaiškindamas 
prakalbų tikslą. Paskui tapo 
sudainuotas Lietuvos him- 
nas "Lietuva tėvynė mū- 

sų." 
Kalbėjo Dr. Naikelis, ku- 

ris plačiai paaiškino tautos 
laisvės vertį, nurodė kokius 
vargus Lietuva turėjo p:< 
nešti karės metų ir bur1^ 
ma gudų, bei 'enkų lete 
Ragino kiekvi: .ią stiprų L e 

tuvį sloti į Lietuvos kariuo- 
menę ir Aiti kovoti už Lie- 
tuvos laisvę ir tiesas. 

Laike prakalbų, buvo ga- 
lima pastebėti, kad publika 
buvo užsidegus karštų upų 
ir priejauta linkui kalbėto- 
jo- 

Po prakalbų daugelis nau 

jų narių prisi ?ė prie Lie- 
tuvių Kareivių organizaci- 
jos. 

Valio, Lietuvos kareiviai, 
tėvynės apginėjai! Junki- 
mės j burius ir važiuokime 
ginti nuo priešų savo gim- 
tynę, bei savo bočių žemę. 

M. K. Šilis. 

CHICAGOS LIETUVIAI 
TAI BIZNIERIAI. 

Vakar, lapkr. 4 d., Elijo- 
šiauš salėje atsibuvo Lietu- 
vos Atstatymo Bendrovės 
prakalbos. Kalbėjo Chemi- 
kas P. J. Žuris apie "Indus- 
trialines Progas Lietuvoje." 
Jis nurodė apie 28 skir- 
tingas industrijas, kurios 
praeityje buvo praleistas, 
bet kurioms ateityje yra pui 
ki proga išsivystyti. 

Klausytojams buvo labai 
zmgeidu girdėti tiek daug 
nepaprastų dalykų. Po pra- 
kalbų buvo nurodyta, kiek 
jau nuveikė L. A. B-vė ir 
kokius ji yra padariusi žing- 
snius prisidėjimui prie išvy 
stymo Lietuvos industrijos. 

Ypač buvo labai indoimr 
kada kalbėtojas nurodė, jog 
iš Lietuvos seniau neperdirb 
tų odų (skurų) buvo gauna- 
ma apie už $30,000,000 ir 
kaip tą viską butų galima 
perkeisti ant avalų ir kitų iš 
odos išdirbinių vertės bent 
už $150,000,000 

Bėgyje savo kalbos p. P. 
J. Žuris aiškiai nurodė pro- 
gas pagamimo batvynių cu- 

kraus, stiklo, allumino 
įvairių kitų daiktų. Sa v ; 

kalbos išvadoje jis pa. 
mėjo, kad vientik musų vie 
nybė ir susipratimas iškels 
ir palaikys Lietuvos industri 
ją ir prekybą. 

Paskiau užrašinėjo L. A. 
B-vės šėrus. Nors žmonių 
buvo vos apie 40, vienok 
šėrų nupirko už suvirš $1,- 
000. Tas parodo, jog Chi- 
c: piečiai biznieriai. Galima 

tikėti, kad p. P. J. ižuris pui 
kias pasekmes turės. Pasi- 
naudokite proga pasiklausy- 
ti labai indomios Chemiko 
P. J. žiurio prakalbos ir pri- 
sdėti prie L. A. B-vės. 

Biznierius. 
•Ąl !•: 

Chemiko P. J. Žurio prakal- 
bos apie Lietuvos industriją 
išdirbystę ir prekybą atsi- 
bus: 

Lapkr. 6 d. (7:30 vai. 
vak.) Roselande — Strumi- 
lų salėje, 158 E. 107 St. 

Lapkr. 7 d. (7:30 v. vak) 
Kensingtone -205 E. 115 st. 

Lapkr. 9 d. (1:30 v. po 
pietų) "Mildos" salėje Hal- 
sted st., arti 31 st., 

I IŠ CHICAGOS DARBO 
TARYBOS SUSIRINKIMO 

j Lapkričio 2 d., 2 vai. po- 
Jp* , Musician Hali, 175 W. 
i\/;..shington st., įvyko regu- 
Įle. s Ch. Darb) Tarybos su- 

jsi 'simas. 
3 aportų ir pranešimų 

turi1 ■ pažymėti pirmoj vie- 
toj, kad karštai ta 
po apkalbėta apie 
(dabartinį plieno ir an- 

•gliakasyklų streiką. Nekurie 
delegatai net turėjo sutai- 
sę rezoliucijas reikalauda- 
mi iššaukti visuotiną strei- 
ką. bot Darbo Tarybos pirm. 
John Fitzpatrick patarė ne- 

skaityti tas rezoliucijas, nes 

Chicagos Darbo Taryba ne- 
puri galės paskelbti visuoti- 
ną streiką. 

Iš delegatų upo, buvo ga- 
lima pastebėti, kad veik 
ikiekvienas pritaria visuoti 
nam 'streikui. Nes kalbant 
apie visuotiną streiką pilėsi 
karšta aplodacija. 

Antras sekė Admmistraci 
jos raportas kaslink suiru- 
tės tarp A. M. C. & B. W. 
of N. A. ir Stock Yards La- 
bor Council. Iš raporto pa- 
aiškėjo, kad Amerikos Dar- 
bo Federacijos reikalauja, 
jog visi suspinduoti lokalai 
prisidėtų atgal prie unijos 
ir prisiųstų delegatus į Dis- 
trict Council No. 9, gi prie- 
šingai bus visai prašalinti 
iš darbininkų judėjimo. 
(Mat apie penki lokalai bu- 
vo atsisakę pildyti unijos į- 
status, už ką ir tapo suspin- 
duoti.) Tikime, kad suspin- 
duotų lokalų darbininkai -- 

nariai pastebės savo vado- 
vų klaidas ir paklausis Dar- 
bininkų Federacijos paliepi 
mo, nes kitaip tiems darbi- 
ninkams, jog gręsia pavo- 
jus. 

Delegatas. 

TOWN OF LAKE. 
Spalio 22 d. Draugystė 

Mailės Lietuvių No. 1 laikė 
-paprastą savo susirinkimą. 
A p varčius bėgančius drau- 
g *si ės reikalus tapo perskai 
t y is laiškas nuo Raudono 
Ki,/žiaus. Laiškas vienbal- 
sio'apo priLitas. Ir susi- 
rink e ji draugai atjausda- 
mi ,70 močiutės Lietuvos 
vargus, žinodami kaip jųl 
[broliai ir seserjs kenčia sun-i 

kius vargus ir veda aršią 
kovą su priešais už savo lais 
,vę, nutarė kiek kas išgali 
aukauti ir nors tą mažą au- 

ką pagelbėti savo viengin- 
čius Lietuvoje. Aukavo se- 

kančios ypatos: 
Po $1.00 

| A. česna, T. Balandys, J. 

jUuomša, P. Giečas ir J. Sa- 
butis. 

Po 50 c. 

F. Dikčius, A. Balandys, 
J. Daujotas, J. Yesaitis, A. 
Urbikas, J. Savickis, K. Bi- 

tautas, K. Seinoiius, A. Gai! 

Jevičia ir A. Dapkevičia. 
30 centų S. Blagočiunas. 

Po 25 c. 

D. Paulauskis, A. Urbikas 
F. Ramonauskis ir L. Na- 
vickis. 

Viso suaukauta $11.35 
Aukas perduoti į skiria- 

mą vietą išrinktas p. F. Dik- 
čius. 

Butų labai linskma maty- 
ti, kad ir kietos draugijos 
savo susirinkimuose pana- 
šiai parinktų aukų del sa- 

vo uždrausta per ilgus me- 

tančių Lietuvoje. 
D. L. Paulauskis 

WEST SIDE. 

Pėtnyčioj, spalio 31 cl, 
atsibuvo prakalbos Melda- 
žio svetainėj. Kalbėjo Che- 
mijos inžinierius P. J. žu- 
vis. Kalbėtojas nemažą į- 
spudį padarė ant publikos 
nurodydamas delko Lietuva 
turi buti laisva ir neprigul- 
minga ir kaip Lietuva ap- 
švieta yra pralenkus masko- 
lius, nežiuriant, kad jai bu- 
vo uždrausta per ilgus mies 
tus vartoti savo spaudą ir 
tt. 

Antras kalbėtojas nurody 
nėjo, kad šiuom gyvenimo 
momentu lietuviams pravar 
tėti visiems iš vienc veikti 
ir, kad tokio darbo butų 
daug didesnės pasekmės. 

Publikos buvo prisirinkę 
apie 150. Aukų surinkta 
$210 su centais. 

Prakalbomis pasibaigus 
vakaro vedėjas pranešė, 
kad West Side Viešam Lie- 
tuvių knygine yra tik ką 
atėję daugelis laikraščių iš 
Lietuvos, kurie aprašo da- 
bartinį Lietuvos stovį, bei 
politikos bėgį ir, kad daug 
kitokių gražių pasiskaitimė 
lių juose randasi. Kviete 

lietuvius lankyti Viešą Lie- 
tuvių Knyginą. 

J. Sharka. 

BR1GHT0N, PARK. 
Pranešimas. L. P. P. K. 

Lietuvių Politiškas Pašel- 
pinis Kliubas laikys savo 

mėnesinį susirinkimą, suba- 
toj, laukričio 8 d., 7:30 vai. 
vak., P. Vingeliauskio svet., 
4500 So. Talman ave. 

Pastebiame savo nariams 
kad L. P. P. K. susirinkimai 
tapo perkelti iš ketvergo i 
kas antrą subatą kiekvieno 
mėnesio. Visi malonėkit su- 

sirinkti, nes yra daug da- 
lykų del apsvarstymo. 

J. Vikartas. 

AČIU. 
Priimta nuo gerb. S. Bu- 

lotos $30.00 paskirtų "dė- 
dei" Šernui. Tą skaitlinę su 

darė šie tėvynainiai: 
S. Bulota $10.00 
J. Mikėnas, lO.Co 
P. Narijauskas, 5.00 
A. Gudaitis, 2.00 
A. Sadauskas, 1 00 

J. Klimaitis, 1.00 
A. Bulota, 1.00 

"Dėdės"' Šerno Draugų 
būrelis žymiai padidėtų, jei 
daugiau tokių vyrukų ras- 

tus. Lauksime. 
D. Š. D. Būrelis. 

18 KOLONIJOS LIET. 
DOMAI. 

Susivienijimo Amerikos Lie 

tuvių Kareivių 18 kolonijos 
kuopos susirinkimas įvyks pet- 
nyčioj, lapkričio 7 d, 8 vai. va- 

karo, D. Šemaičio svet., prie 
18 ir Union gatvių. 

Visi nariai malonėkite apsi- 

lankyti, nes turime daug svar- 

bių reikalų del apsvarstymo. 
Taipgi nepamirškite atsivesti 
ir savo draugus. 

'F. Ad zmsonis, rast. 

L. LIUOS. SAV. AUKOS. 

Per "Liet." Red. pridavė 
L. N. Fondan, kaipo L. 
Liuos. Sav. auką: 
Juoz. Kiauneviče .$5.00 
Juoz. Eibutis 5.00 
Jurgis Vaivada 5.00 

Visi iš Irons, Mich. 
(Aukas prisiuntė p. J. Kiau- 
neviče). 
J. Gedminas 5.00 

(Chicago). 
Br. Varašius 1 65 

(Chicago — dapildė iki 
$130.00). 

"Liet." Red. — Visos per 
"L.'' Red. priduotos aukos 
Liet. Liuos. San. pasiųstos 
Liet. Nepr. Fondui. 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA MERGINU IR JAU 
NU MOTERIŲ. 

Lengvas rinkimo darbas. 
Gora mokestis. 

Moka nuo šmotukų taipgi mo- 

ka bonus. 

48 valandos į sąvaitę. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. Desplaines St. 

REIKTA MOLDERIU. 
bench darbininkų ir sąueezers 
Atdara dirbtuvė (Open Shop) 
netoli nuo Chicagos. Nėra jo- 
kio darbininkų neramumo. Ge 
ra mokestis. Atsišaukite, rooir 

400, 190 N. Sta'te St. Chicago 

REIKALINGI AGENTAI 
Galite atsišaukti sutinkanti dir 
bti liuosomis nuo darbo valan- 
domis, arba ir pilną laiką. Ge- 
ras uždarbis. Atsišaukite tuo- 

jaus, pažymėdami dabartinį 
užsiėmimą. The Sen-Ravtc 
Company, 6617 Wade Pairk 
Ava, Cleveland, Ohk>. 

EXTRA! EXTRA! 
Puikus, naujai statytas 5 kam- 
barių namas, maudynė, elekt- 
ra ir gesas. Namas randasi pui 
kioj vietoj, prie pat dirbtuvių 
ir strytkarių. Kreipkitės prie 
savininko, o busit su kaina už 
ganėdinti. Mrs. T. Rodovičie- 
nė, 936 W. 33rd St., Chicago 
111., Tel. Yards 2750. > 

Pajieškau savo brolio Juozape 
Kalinskio, paeina iš Kauno gi 
bernijos, Tauragės parapijoj 
Trakiniškių sodos. Pirmiau? 
jjyveno Detroit Mich. Turiu la 
bai svarbų reikalą, gavau laiš- 
ką iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
kitas teatsišaukia žemiaus pa- 
duotu adresu. Kas pirmas pra- 
neš, duosiu dovanų $5.00. Ona 
Klimauskienė, '454f S. Paulu 
na St., Chicarfo, 111. 

Pajieškau Antano Jokūbai- 
čio, Kauno red., Raseinių apsk. 
Kelmės vol. Seniaus gyveno 
Cmcinnaltti, o 1912 m. jyyveno 
CHicago, IlL 15 metv Y- 

meriko'je. TifleTdžItt atsišauki' 
nes turiu laišką iš Lietuvos nuo 

tėvo. Starr'slovas Sasnauskas. 
264 N. Nietvvefl St. KenosHa, 
Wis. 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS 

ir 

JAUNOS MOTERIS 

nuo 16 iki 25 metų 

Prie abelno O: .so Darbo 

PREKIŲ IR SHIPPING 
DEPARTAMENTAI 

OFISO DARBAS: 

Merginos ir jaunos motehįs 
kurios gali aiškiai rašyti, ne 

daro klaidų skaitliuodamos 
arba gali rašyti ant rašo- 
mos mašinėlės ir jieško pa- 
stovaus arba laikino darbo, 
ras puikiausias progas mūsų 
Raštinėje arba prekių sky- 
riuje1. 

Mbkestis sulyg patyrimų. 
Puikios vietos pradžiamoks- 
lems, kurios norėtų pramokt 
raštinės djarbą. Pastovios 
arba laikinos vietos. 

PREKIŲ IR SHIPPING 
DEPARTAMENTAS. 

Merginos ir moterįs pasto- 
viam arba purenimam dar 
bui musų Šniūrelių, Šilkų, 
Žaislų, Vlaistų, Sidabro ir 
Jubilerijos skyriuose. Inspek 
tuoti ir rišti prekes, vynioti 
j pundelius, pildyti orderius 
sortuoti siuntinius, pakuoti 
ir sverti siuntinius. 
Gera pradinė mokestis. Pui- 
kios .progos išsidirbti gerą 
darbą. 

Valandos 8:00 iki 4:45. Su 
batomis iki pietų. 

Sears Roebuck & Co. 

HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberio. Ateikite ant 7 
vai. ryto. Užmoka kasdieną.. 

LORD & RUSHNELL. 

2424 So. Laflin Str. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, eortuoti eėklas. 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W. Kenzie St. : 
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