
^Tke First a rid G re ate st L Ithuanlan Dailę t n America^

NAUJIENOS
Thk lithuanian Daily Newo 

BY 73U L1THUANIAN NBW9 PUBLISIIIKG CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj 
k -- - ■ ———————————-

Kaina 8c.

Britai nejsileisią
komunistų

Socialistų Internacionalas 
remia saugumo paktą

Madžiurijos diktatorius eina 
su armija ant Pekino

Britai planuoja neįsileisti Socialistu Internacionalas
komunistu už saugumo paktą

r

Chicago, III. Penktadienis, Gegužio-May 15 d., 1925 m.

TARPTAUTINIS MOTERŲ KONGRESAS VVASHINGTONF

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

M y -X

Entorod u aocond CUm Mattor March 7, 191^ at tha Post Offfca Bf Chleafa, I1L 
andar tha Aet af March 1, 1879.

Pranašauja, kad rudeni busią 
naujo Seimo rinkimai

Ą

Kada bus paleistas Lie 
'■ tuvos Seimas

KAUNAS [Lž]. — Katalikių 
motetų kongrese, kaip mums 
praneša jo dalyvės, krikščioniu 
demokratų frakcijos Seimo na
rė Galdikienė, kongresą uždary
dama, pareiškusi, kad Seimas 
busiąs paleistas dar šį rudenį; 
taigi rudenį busią ir naujo Sei
mo rinkimai.

“Krikščioniškoji” atstovė ra
ginusi nusikratyti suvažiavimo 
dalyves atsivežtą iš kaimų blo 
gą ūpą ir pradėti rengtis rinki
mams. Suvažiavimas tačiau 
pasibaigęs dar liūdniau, negu 
prasidėjęs.

No. 115

‘Naujienų’ exkursija 
atvyko Klaipetlon

/ |>W............

Ekskursantai Klaipėdos guber
natoriaus iškilmingai pasitik
ti su muzika

(Kablegramt^ Naujienoms)

KLAIPĖDA, gegužės 14.
Naujienų ekskursija, išplaukus 
iš Nevv Yorko garlaiviu Iz*via- 
thanu gegužės 2 dieną, šiandie 
laimingai atvyko į Klaipėdą. 
Klaipėdos gubernatorius p. Bud
rys iškilmingai pasitiko ekskur
santus su karo orkestru ir Be- 
tanijos choru. Visi linksmi, 
pasiekę Lietuvos kraštą.

—Milleris.

LONDONAS, geg. 1 L — Bri
tų kabinetas svarsto klausimą, 
ar nederėtų užginti svetimų 
kraštų komunistams įvažiuoti į 
Angliją dalyvauti metiniame

Internacionalo ek/.ekutyvas nu
tarė taipjau traukti daugiau 
moterų i socialistų judėjimą

Angliją dalyvauti metiniame PARYŽIUS, geg. 14. — Viso 
Britų komunistų suvažiavime, pasaulio socialistai privalp da- 
kura įvyks Glasgove, Škotijoj, Iryli visų pastangų, idant sau- 
gegiižės 31 dieną. Kabinetas gurno paktas, kurį Vokietija 
turi \ teisės tatai padaryti 
nant imigracijos įstatymu, 
jokio tam tikro parlamento 
torizavimo.

Klausimas dėl neįsileidimo 
svetimšalių komunistų kilęs ka
binete dėl to, kad nesenai buvęs 
susektas sąmokslas 
užsienių reikalų 
Chamberlainą.

Areštas komunistų
\ROMA, Italija?geg. J4. — 

Praeitą vakarą policija padarė 
kratas dviejuose komunistų mi
tinguose. Suėmė dvyliką ko
munistų ir konfiskavo daug pro
pagandos literaturąs ir kores
pondencijos.

Vokietija 
ei-'pasiūlė aliantams, butų priim- 
be 

au-
tas.

nužudyt*.
ininistcrį

Romoj

35 Kiny banditai klasta 
sušaudyta

\Vashingtone dabar laikomas Tarptautinės i Moterų 'larybos suvažiavimas, kuriame dalyvau
ja keturiasdešimt dviejų kraštų atstovės. Pavekslėly prie stalo sėdi, iš kairės dešinėn: Mrs. 
Sandford, kasininkė, iš Kanado;; Mme Curiel de St. Croix, antra vicepirmininkė, iš Pranci- 
jos; Mrs. Dodson, iš Australijos; Mrs. Gordon, pirma vicepirmininke, iš Anglijos; Mme Ba- 
cker, sekretoris, iš Norvegijos: Lady Aberdeen, pirmininkė, iš Anglijos.

Kodėl Trockis grąžintas 
sovietą valdžion

Traukiniu susikulimas
Trys žmonės užmušti, keletas

Išteisina Lenkiją dėl trau
kinio katastrofos

30,000 vokiečiu gelžke 
liečiu neteks darbo

BERLINAS, geg. 14. — Ar- BERLINAS, geg. 14. — Vo-

pabai-

partijų 
nutarė

Anglijos valdžios šnipas prane
ša savo ’ ? Gausybei 
“tikrųjų priežasčių”

♦uzii»a TEBBE 11 AUTE. Ind., geg. 
' I. Netoli Martinsville, III, 

Isusimušė pasažierinis Pennsyl-

Amerikos davatkėjimas
— -v—t--- —

Floridos valstija įvedė “I 
lės” skaitymą mokyk’ase

—

TALLAHASSEE, Fla., geg. 
14. — Floridos legislaturųs at
stovų butas 76 balsais prieš 2

• bitracijos tribunolas Dancige, kieti jos geležinkelių administra 
i tardęs įvykusios andai ties ei j a paskelbė, kad. dėl ekonom; 
Stargardu, Dancigo 
baisios traukinio 
priežastį, lado, kad

Darbininkų Internacionalo ek- 
zekutyvas, kuris ką tik 
gė čia savo posėdžius.

Vyriausieji socialistų 
vadai savo I susirinkime
taipjau rūpintis, -kad j socialis
tų judėjimą patraukus kuo dau
giau moterų. Tuo tikslu bus 
sušaukta visuotina visų socia
listinių moterų organizacijų 
konferencija. Ji turės įvykti 
Franci joj šių metų rugpiučio 21 
dieną, taigi tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoj, kaip ir taip- 
tautinis kongresas.

Mukdeno vadas Cang'as 
žygiuoja į Pekiną

PEKINAS, Kinai, geg. 14. — 
^Pranešama, kad Mandžurijos 
diktatorius,, gen Čang Tsolinas, 

am 
trisdešimt Pekino, kame randas sukauptos 

penki banditai buvę sušaudyti, .“krikščionių 
o šešiolika sužeisti. Sušaudyta 
jie klanstingu budu. Kareiviai, 
pasiųsti kraštui nuo plėšikų va- džurijos generolo žymi armijos 
lyti, prižadėję jiems, kad jie 
busią priimti į kariuomenę. 
Penkiasdešimt plėšikų sulipo į 
vagonus. Traukiniui atėjus 
stotin, abudu vagonai buvę at
kabinti ir kareiviai, apsupę 
juos, ėmė banditus šaudyti.

PEKINAS, Kinai, geg. 14. —
Tientsino Times koresponden 
tas praneša, kad Kaifenge, IIo- su savo armija žygiuoja 
nano provincijoj,

i generolo” Feng
Ju-Hsiango jėgos.

Pranešimai rodo, kad Man-

dalis* neužilą-io bus «a»i Pekino 
apielinkėj. Aplamai manoma, 
kad Fengas be mūšio leis čan- 
gui užimtį Pekiną, kadangi jis 
neturi 
šintis.

pakankamai jėgų prie-

Tymų epidemija Japonijoj
Britu

' '» ■ "'———--------

rašytojas Haggard mirė

LONDONAS, geg. 14.
TOKIO, Japonija, geg. 14. — Šiandie čia mirė žinomas 

Kudži mieste siaučia tymų epi- rašytojas, Sir H. Rider 
demija. Iš 4,700 susirgusių gard. 
vaikų 70 mirė.

anglų 
Hag- 

Jis buvo gimęs 1856 me
tais Bradenhame, N^rfolke.

Krutomi Paveikslai
1$ RUSUOS REVOLIUCIJOS ĮVYKIŲ

Subatoje ir nedėlioję, Gegužės 16 ir 17
HULL HOUSE, B0WEN HALL 

800 So. Halsted St., 
({ėjimas iš Polk St.)

8 vai. vakare
Ateikite visi ,pamatysit stebėtinų pa

veikslų; sykiu pamatysite ir paveikslų 
parodu.

LONDONAS, geg. 14. 
or.s Anglijos valdžios šnipas, ką 
tik .sugrįžęs iš Maskvos, prane
šė savo vyriausybei, dėl ko iš 
tikrųjų Trockis buvęs parkvies- 
las atgal Į sovietų valdžią.

Pasak to šnipo, Sovietų agen
tai visame pasauly, yflatinfai 
Londone, Paryžiuj ii* Amerikoj, 
pavartoję “Trockio sugrįžimą” 
politinės propagandos tikslams. 
O tai ir buvęs pats tikrasai so
vietų triumvirato — Stalino, 
Ėičerino ir Kamenevo — moty
vas grąžinti Trockį atgal į val
džią.^

Savo raporte britų valdžios 
šnipas įspėja Europos valsty
bes netikėti pasakoms, kad Mas
kva pakeitus ay keičianti savo 
politiką. Trockis pasilikęs toks 
pat, koks jis visados buvęs 
grynas komunistų fanatikas.

Bijoję armijos sukilimo
Raporte sakoma, kad priežas

tis, dėl kurios sovietų viršilos 
parkvietę Trockį atgal į Mask
vą, buvus ta, kad jje bijoję mil
žiniškos raudonosios armijos, 
kurią pirmiau Trockis kontro
liavo. Jie bijoję aprūpinti ar
miją iki pilno jos stiprumo,- kad 
ji po to neatsisuktų prieš juos 
ir neįvykintų pervarta.

Piidengę Trockį “ekonominio 
eksperto” kauke, Maskvos val
dovai tikįsi pavartoti jį tam, 
kad jie galėtų įgyti pilną kont
rolę armijai. Juo tarpu jie 
^leidžią žinias, kad buk Troc
kis nebesąs toks radikalus, ti
kėdamas, kad tatai padėsią 
jiems gauti paskolos užsieniuo
se, ypač Londone ir Paryžiuje.

Savo raporte šnipas nurodo, 
kad tikrieji sovietų ambasado
riai užsienių sostinėse tai esą 
ne asmens, kurie tuos titulus 
dėvi, bet nežymus ambasadų 
raštininkai. Tie slaptieji diplo
matai ir sugalvoję pavartoti 
Trockį savo naujai klastai.

Gen. Savinkov pasikoręs
Apie gen. Bonso Savinkovo 

mirtį bolševikų kalėjime Mas
kvoj vakarykščios telegramos 
skelbė, kad Savinkovas nusižu
dęs, iššokdamas pro langą. Pa
sak vėlesnių telegramų, jis pa
sikoręs savo kameroj.

i vania traukinys No. (> su preĮkin ! priėmė senato Dilių, kuriuo vi- 
—Vie-: ' ‘ ’

koridoriuje, i jos, veikiai busią paleista iš 
katastrofos1darbo 30 tūkstančių gelžkelių 
Lenkija dėl darbininkų ir tarnautojų. Da- 

bybe- į() nekalta, kadangi geležinkelis bar geležinkeliams dirba viso a- 
toje vietoje buvęs geroj padėty, pie 765 tūkstančiai darbininkų. 

• Lenkija buvo vokiečių kalti- i 
narna, kad nelaimė atsitikus dėl t

jos apsileidimo ir neprižiurėji-f NUBAUSTAS Už NUŽUDYMĄ 
mo geležinkelio į ; — —

Katastrofoj trys 
>'žmonės buvo užmušti ir keli ki
ti sužeisti, kai “kurie mirtinai. 
Užmušti yra traukinių fokomo 
tyvų mašinistai ir vienas kūrin
to jas.

KAUNAS. Nesenai Šiaulių 
apygardos teismas nubaudėsose valstijos viešose mokyklo

se įvedama tikybos pamokas ir SEPTYNI BULGARIJOS BAN- šerkšnėnų kaimo, Tirkšlių vals- 
biblijos skaitymas kiekvieną DVTAI SUŠAUDYTA 
dieną. -—---- —

MOKĖJO “AUKSĄ KASTI

cinus, Mažeikių apskrities gy- 
**" fvtmtoją Agniešką Rožinskaitę, 

;10'‘-awetų mergaitę, penkeriais 
sušntioe metais sunkiųjų, darbų kalėjimo 

pavainikio

MONOGRAFIJA APIE 
LIETUVĄ

Atvykęs Amerikon be skatiko, 
dabar $50,000,000 trusto pre
zidentas <

SOFhJA, Bulgarija, 
Bulgarijos kareiviai 
septynis sugautus banditus, da- už nužudymą savo 
lyvavusius andai užpuolime Ha- kūdikio, trijų mėnesių amžiaus,
zarliko miestelio, kur jie išver- Ji, neturėdama kuo jį mailin- 
žė iš gyventojų apie 400 tuks- ti, įmetė ties Sedos miesteliu 
taričių levų. upelin.

ze-K AUNAS. —Tarptautinis 
mes ūkio institutas Romoj ruo
šia monografiją apie žemės u- 
kio statistiką kiekvienoj valdy
bėj. Monografijoj bus ir Lie
tuva.

at
bt

Oficialia oro biuras šiai die
nai. pranašauja:

Chicogo ir apielinke — Apla
mai gražu; tiuputį žilinu; vi
dutinis, didžiumoj rytų vėjas.

Vakar temperatūra v dutiijiai 
siekė 47.’ F. \

NEW YORKAS, geg. 14. 
Prieš keletą metų Amerikon 
vyko iš LietuVos suvargęs, 
skatiko,, žydelis, šmuile Rubel.
Jis ėmė Brooklyne “pedlioriau- 
ti” ledą ir* anglis. Jam sekėsi, 
ir jis savo biznį vis didino. Šian-j 
die jis paima į savo rankas ga
lingas Bliooklyno ir New Yor- 
ko ledo kompanijas —The Ice 
Service korporaciją su kapitalu , 
8,000,000 dolerių, State Ice 
kompaniją ir keletą kitų mažes
nių kompanijų, kurių kapitalas 
bendrai siekia apie 50,000,000 
dolerių. Samuel Rubel patam
pa to sindikato prezidentu.

Kodėl Per Naujienas

šiand;? s-, ulė teka 5 ‘-8, lei 
džiasi 8, ;S valandą.

VISA GOVEDA PASMERKTA 
EITI KALĖJIMAN

PINIGŲ KURSAS
Vak»r, gegužės 14, užsienio pi

nigų ne mažiau kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, I sv. sterlingų 
Belgijos, 100 Crankų 
Danijos, 100 kronų . 
Francijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų . 
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių .. 
Švedijos, 100 kronų 
Šveicarijos, 100 frankų 
Vokietijos, 190 markių

$18.84
$5.22 
$4.09 

$19.20 
$16.89
$40.20
$2.54

$26.80 
$19.37 
$23.81

Liettivos Pinigų Kuršas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų
100 litų
200 .litų
300
400
500
600
700
800
900

1000

litų . 
litų . 
litų . 
litų 
litų . 
litų .
litų 
litų

$5.50
. 10.50

20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.751

terminams nuo 
metų iki trijų dešimčių

ta govėda nubausta už 
kriminalį nusikaltimą, 
kovo mėnesio 29 dieną

VVILLIAMSON, N. C., geg. 
14. — Visa govėda, 28 asmens, 
buvo teismo pasmerkta kalėji
mo bausmei, 
dviejų 
metų.

Visa 
biaurų 
Praeito
jį puolė Martin kauntės kalėji
mą, išveržė iš ten tabokos a- 
gentą Needelmaną, įtartą dėl 
išžaginamo mergaitės, ir ii 
bjauriai sukaneveikė.

'lai da pirmas atsitikimas, N. 
Carolinos valstijoj, kad visa go
vėda butų en masse inkrimi-, 
mota, teista ir pasmerkta.

OTTAWA, Ont., geg. 14. — 
Kanados senatas patvirtino su
tartį su Jungtinėmis Valstijo
mis įsteigti sienoj tarp abiejų 
traštų aiškesnę demarkacijos
liniją.

KLAIPĖDA. — Nuo balan
džio 20 d. prasidėjo oro susisie-

Prie Sitis"sumos reiIda pridėti 25jkimas Karaliaučius-Klaipėda- 
centai pašto išlaidų už kiekvieną [Helsinkis. įvedė jį “Nord Euro- 
siuntinj. Norint pasiųsti telegramų! TT •
- dar 50 centų daugiau. Pa l’nion b~ve’

' Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia dc- 
sėtkus tūkstančių dolerių savo giminėms Lietu
von ii* į kilas dalis svieto ir pataria kitiems nau
dotis Naujiemi patarnavimu dėlto, kad:

Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto 
perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Naujienų 
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Pašto 
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Banką, per 
Koperacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu- 
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren
ka savo korespondentais.

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai

nuoja tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adre
so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo
kami adresantanis nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.

Naujienos duoda pilną garantiją už visufi 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 
santo Koperacijos Bankas tuojau duoda mums 
žinią ir mes atmokame siuntėjui be laukimo ir 
ieškojimo. j

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o sekmadie
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus 
kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar 
tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali
ma atlikti tuos pačius reikalus kuoti'umpiausiu 
laiku ir su mažiausia sugaiščia.

Iš kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų, 
o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų raštinę arba 
į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS 4PTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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STRAIPSNIS 124

Kūdikio Drapanos
* k J» r ’4

Kūdikio drapanos *tdrf btiti* padary
tos atsižvelgiant įmšilumą ir patogu
mą. Reikalinga dažnus mainymas, 
ypatingai palų, idant kūdikis bud) 
šviežias ir Svarus. Kūdikis patogiai 
aprėdytas kad jo d ra pantis yna. šil
tos, bet ne peišiltos. Jai kūdikiui pei> 
Šilta, jis plakaituoja; o jei ne — jo 
kojt>m vi:'opikom bus šalta, arba pa- 
niėlynos burna. Taigi, aprėdant kūdi
kį vartokite savo paprastą sveiką 
protą visados laikydafnT' ntiųtyse tik
slus kuriuos reikia siekti; būtent, ap
saugojimas nuo oro, ir palaikymas 
vienodos temperatūros.

Diapanos taipgi turi būti liuosos, 
kad augantis kūdikis turėtų užtekti
nai vietos vystytis ir kvėpuoti.

i marškiniai turi būti ilgesni už die
ninius, laisvi ir (juosi, kad kūdikis 
galėtų judinti -tavo sąnarius. Žiemos 
metu jie turi būti iš minkšto, leng- 

,vu flanelių, arba panašios materijos, 
upuėioj suraukiami su >dulu. Vasarą 
goriausia materija yra minkštas musj 
linas ir naktiniai gali būti pAJiktn at» 
viri apačioje.

Tūkstančiai ir tuksiančiai kūdikių 
reikalauja v patingos durnos metuose 
tarp keturių tr šešiolikos. Jiems rei
kia maisto, kuris ypatingai dnjtina. 
Jiems Veikia maisto, kuris padarys 
juos stipriais, vikriais ir pagelbės ko
voti su ligonis. Tėvams šitokių vai
kų stipriai rekomenduojąs! Borden’s 
Eagle Pienas. Padarytas iš moksliš
kai sumaišyto puikiausio pieno ir ge
riausio cukraus, jis nedapenėtą kūdi
ki greitai suiiebinu ir išaugina, bei 
didelis sUtuupymas prižiūrėti, kad jų 
kutkkjaį tinkamai subudavoti butų, 
nes tada jie geriau kovos su ligomis, 
ir yrh pigiau palaikyti kūdikį svei
ku negu išgydyti jj'sveikai. šitiems 
vaikams rekomenduojame duoti po du 
šaukštu Kagle Pienp .ątmiežlū trinus 
ketvirtadaliais šaltų ... atviriuto yąii; 
deirn. Gali šitą, formylą jiems duoti 
arba paryčiais arba p® pietųį. Sekles
ni vaikai’ kai kada mėgsta jj geriau 
su ginger ale, vaisių sunkomis, afba 
ĮfctyhrkVu kiaušiniu ir skanskoniu.I 

’ 1 *■ i
Skaityk šiuos straipsnius ’ kas sa

vaitę ir pasidėk ateičiai.

Geriausios Skilvio 
Gyduole* šioje va
landoje. Prašalina 
užkietėjimą, tuš
tumus, gasus, skau
smus i.^' K d. Iš

sekinės garantuojamos. 50 tabąž- 
tų 50c. pas jūsų ąptiekorių arba 
atsiųskite $1 už tris pilnos mięros 
pakelius, apmokėtų persiuntimu.

PEP
Palos

Pala yra įkyriausia dalis kūdikio 
drapanų. Jas turi pagaminti iš mink
štos,- lengvos sugeriančios materijos, 
ir reikia turėti jų daug, taip, kad 
butų galima greitai permainyti jei 
jos susipurvina ar sušlampa. Jas rei
kia perplauti kaistame vandenyje su 
tokiu muilu, kuriame nėra nieko 
ėdančio odą paskui išgręžti gerai, iš
džiovinti ir pravėdinti pirm vartoji- 
nio. Palų ir kitų drapanų niekados 
nereikia džiovinti kūdikio kambary, 
k.rtlbngi. nekalbant jau apie pagami
nimą drėgnumą, iš ko kila nesveikas 
ir plikius kvapsnis.

kūdikio Aprčdyina.-
A pi ldant kūdikį u reikia paguldyti 

jj ant motinos kčliy, p <Jy;paitos vilk
ti augštyn per koj>i^v9)il_.kuųd, o. ne 
pro galvą. Naktį reikia Vktąiiy 
kip drapanas peimainyti. Naktiniai

“PEP” LABORATORIES, 
5428 So. Ashland Avė., 

CHK'AGO, ILK.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Vitoae *pti«koM—3Sc Ir Ko puoduką* ir 
dūdai*. Childran's Mustarole (ienjv**- 

nė forsMi) 3fc.
jGęr&snia nei Mušta r d Plaster.

’r
The

New 
kaip

Jei pasiusite šį apgarsinimą į 
Borden Company, Borden Building, 
Yonk, jie pasakys jūsų kalboje, 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Nuo 1857 trys gentkartės kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikių maistu. ,

I

Gydytojų Bekomenduojamaa

Dept. 6

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos d\a.<ios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalbu pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giliomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių puvėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.“
Ten, tose girtose, gyveno briedžiai, stirnos, Šernui, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir sakiu medutį dūrė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir sueipažink.
Kaina su prisiuntimu $4-00. — Parduoda

NAUJIENOS
17W Sm Halsted Str*, Chivago, IH.
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Istoriškas Hnygu Nupiginimas
Aušros Knygynas daro pirmų tokių gigantiškai didelį knygų išpardavimą ir nupiginimą. šitas milžiniškas 
knygų nupiginiinas išpardavimas suintčrėsūos visus Amerikos lietuvius. Proga kuri būt pelninga pir
kėjams retai pasitaiko. Per tai nauduokiteš šitą progą visi — pirkite šitas knygas sau, raginkite ir drau
gus, gimines, pažystamus, kdd fr’ jie nepraleistų šitos progos. Taipgi nepamirškite nei savo draugų bei gi
minių Lietuvoje, nes tie vargo broliai Tėvynėje gerų naudingų knygų savęs lavinimui mažai teturi. Jie pra
šo Jūsų, jie maldauja Jūsų knygų i£ Amerikos, per tai nebūkite skųpųs ir jiems. Dar sykį sakome nauduo- 
kitės proga, kito šitokio knygų nupiginimo vargiai kada susilauksite. Aušros Knygynas daro didžiausį pa- 
siaukavimą šitame knygų išpardavime, per tai įvertinę tai nelaukdami nieko užsisakykite tuoj, šitas nUpi- 
gioimas tesis iki- KirMio-June 1 tk, š. hk Viso» žemiau surašytos knygos yra nupigintas taip kaip kad yra 
pasakyta prie kiekvieno* knygos. Užsisakykite nelaukite paskutinių dienų.

šita knyg’a tai namų enci
klopedija, veikai!njfit kiekvienam, šito
je knygoje randasi žinių iš įvąirni šo
ką mokidk, taipgi ir apie įvaiinua- nąmK 
nius- roikaius- kas kiekvienam bųLturi 
reikalinga. Pusi. 3WR
Kabuki iki birželio l A tik $L(M>.
svALvoTNs
Pilnas- naujas vi.^is- Lietuvos žemiapie. 
Verta kiekvienam ieigyti papuošimui sa
vo namų lx*i raštinių sienų žiniai tavo 
draugą ir tau. pačiam, kaip nūnai sto
vi Lietuvos- siena ir tt.
Kaina $2.041 iki birželio 1 d. tilt $1.00i
ORAKUL.V4 PlitNAS IR NAthlAa 
Knyga is kurios semia įvairius paaląp^

h niMOH minm i
ATEVffc. 3vari»w*. mokslinis- veiJtakjg 
su (huig paveiksiu, Naujai .spauzArintas. 
Pliak 220.
ftaimt $2.00 iki hrežeKo- l et tik $L0(k
BLUViMJJ.Vk tJttėiJtitus; Mlozufo Voltere 
vkakuh $vaabtaim valdytos- šitame v«i>- 
kato: fi-tono-fas Paiigiasa, gnafo riukte 
K u 111 gi i mta ir JPbak lT3k

FlLf)MWl.WW ^TR.WrHNI.A£.. Avit. 
svambu kiekvienam žinoti fik-w>o.1'i,ią ar 
bent pažinti te žodžio definicijur jei ne
dailiau. Pusi. 223.
Raimi 8t.O0 ilU hū-ž. 1 dt tik 60 eetafų.. 
MAS SHLEKAM ii IMOffliįl PMA- 
KIJvi š-ioje knygoje aprašoma: Visuoti
nas tvanus, Išgriovimus miesto Jeriche,. 
Sūdomo> ir Gemoros išnaikinimas, 
žiaus stebuklingumas ir tt. Pusi. Vįįf 
Rama 75c iki Suželto 1 A tik 5$
SEPTTNT PASAULIO STEBUKLAI 
Ar Tamsta žinai kas yra pašauti^ sep
tyni stebuklai, gal nežimii —• jei- taiį, 
tai Skaityk šitą .knygą, tuoj i sužinosi. 
Pust. 200.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų. 
MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS 
Kaip Tvardauską velniai buvo apsėdę, 
kaip jį kankinp ir ką jis tiems bėsams 
padarė — rasi šitoje knygoje. Skaityk. 
Pusi. 174.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 44) centų.
ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKYTOJŲ. 
Ar žinai kas tie 7 mokytojai, jei dar 
nežinai būtinai sužinok — įsigykite 
tą knygą. Pusi. 158.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 35 centai., 
LYTIES MOKSLAS. Kam žingeidu ži
noti apie lytį ir jos veikmę, tam verta 
įsigyti šitą svarbią knygą. Su daug pa
veikslų. Apdarytas. Pusi. 400.
gailia $7.00 iki birželio 1 d. tik $3.00. 
IŠ GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ, 
ftus nori žinoti apie Lietuvos velnius, 
dūšias, čyčšių, pekla ir kitką, tiems pri- 

. .......... ~ \ 470.
. d. tik $lqo;

LIETUVIŠKOS PASAKOS. Daug gra
žių užimančių pasakų, kurie myli pasa
kas, tiems verta įsigyti šitą knygą.

NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-[ 
NYTI VISADOS KREIPKITftS ♦ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

I. L. FABIONAS 00

809 W. 351h SI., Chicago i
•Tel. Bo ievard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- ‘
DAVIMO RAŠTUS. j 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir *
Parduodam Laivakortes. • VLOTYNŲ KALBOS VADOVĖLIS IR 

SINTAKSĖ. Kas nori gilinties Į loty
ną kalbą, tiems verta įsigyti šitą Jo- 
kanto-Durio vadovėlį. Pusi. 430. A'pd. 
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.00.
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRL 
Mtl R ĖJIMAS. Gaspadinėms šita kny
gų tai brangiu turtas. Joms ji verta 
į-itfyti. Pusi. 162. u '•
Kaina $1.25 iki birželio 1 d. 7.5 centai.
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Daug įdomiu pasakų serija su gražiais 
paveikslais. Visai nauįį. laida. Pusi'. u00. 
Apdarytas. • ’ ■
Kaina $2.25 iki bįiželio l d. tik $1.00. 
BliS-SILO ARITMETIKA— 3 DAIJS. 
Geidausią . lietuvių**^ M boję aritmetika. 
FUsl. 360. < (
Kaina $2$5 iki birželio 1 d. tik $1.00.
MBAUJO LAŠO KEIJONĖ. Kaip gy
vena ir minta žmogaus kūnas, su daug 
paveikslų. Pusi. 79.
Kaina J5c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
AŠAROS IR DŽIAUGSMAS. Rinkinys 
gražių dainų. Pusi. 107.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 30 centų.
MUSŲ ISTORIJOS PRADŽIAMOKS
LIS. Vienas iš geriausių vadovėlių 
Lietuvos istorijos lavinimosi. Lietuvos 
mokyklos pripažinusios tinkamiausiu. 
Su paveikslais ir 2 žemlapiais. Apdary
ta. Pusi. 166.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 

w žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius 
žmogaus gyvenime. Sn daug payeįlvdų. 
Pusi. 240.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS PASAKOS, žvaigždės vai
kas ir daug kitų įdomių gamtiškų pa
sakų su paveikslais. Pušį. 126.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
EKONOMINIAI BRUOŽAI. Naudin
gos Žinios apie sutvarkymą visuomenės 

X‘Al ūkio. Pusi. 84. ą ;
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 40 centų.

IR jo MOKYMAS. Rafitas li
jo mokymo naujieji keliai. Verta įsigy
ti šitą iviiygą, kurie nori tinkamai mo
kytis rašto. Pusi. 84. 4
Kaina $100 iki birž. 1 d. tik 7$centai.
TIKĖJIMŲ ISTORIJA. šito svarbaus 
veikalo beturime tiktai 30 egz. Kurie 
pasiskubins dar galės gauti, suvėlavu
siems neteks. Vargiai kas šilo veikalo 
naują laidą besirūpins, nes tokio dide
lio veikalo išleidimas kainuotų keliolika 
tulodančių dolerių# Knygos didis 1,100 
puslapių su daugybės paveikslų ir pa
veikslėlių —r dievų, bažnyčių ir tt. Da
bartine kaina šitoj knygos $10.00. No
rinti įsigyti šitą svarbią knygą pasisku
binkite.
Kaina $10.00 iki birž. 1 d. tik $8.00
PAŽVELGUS ATGAL. Tai garsus ro- 
manasi Šią knygą parašė Bellamy. Skai
tydamas šitą romaną matysi busianti 
žmonijos surėdymą. Knygoje randasi 
skaičiausių minčių Šaltenis ir sielos 
troškimo tenkinimas. Pusi. 356.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d, tik 75 centai.
ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRANTAIS. Kas buvo Attiki, kas bu-

Kaina $3.00 iki birželio 1 ck tik $L W. 
PILNAS LIETUVIŲ ANGL^ M ANG
LŲ EFETUVIŲ ŽODYNAI šHaą Žo
dynas yra būtinai reikalingu svečiu 
kiekvieno lietuvio namuose. Puslapių 
net 1,274, drūtais apdarais. 
Kaina $10 iki birž. 1 dienai, tik $6.00. 
TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, 
šitą knygą turėdami kai kuriuos daly
kus žinosite kaip ir advokatas. Pusi. 142. 
Kaina $1 iki birželio 1 d. tik 50 centų 
SEKRETAI MONINIMO. Jei nori ži
noti kaip žmones galima monyti, įsigy
kite šita knyga. Pusi. 174. Apd. 
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00 
LIETUVOS ĮSTATYMAI. Jei Lietuvos 
tvarką nori pažinti Lietuvos įstatymai 
būtinai reikalingi žinoti. Pusi, t,031. 
Kuįna $4.00 iki birželio 1 d. tik $2.00 
ŽODYNAS VOKIEČIŲ, RUSŲ IR LIE
TUVIŲ KALBOS. Jei nori vokiečių ir 
rusų kalbas pažinti — šitas žodynas 
Tamstai reikalingas. Pusi. 308. Apd. 
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50 
SVARBUS RAŠTAI. Būgos, Baranau
sko, Biržiškos, Griniaus, žiogo, Saba
liausko ir kitų. Apd.
Kaina $.>.00 iki biiželio 1 d. tik $2.00' ya|^ jsįgyti $įto knygą, Pusi. 
GEOGRAFIJA. Vienintelė ir didžiau-*^KainA $1.75 iki birželio 1 d. 
siu lietuvių kalboje. Su djiu'f paveikslu 
ir pavcikalelrų. Pusi. 469.
KlUna $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SU-. K&Bt® $1.50 iki birŽ. 1 (L tik <5 centai. 
TVĖRIMAI. Itoiem žingeidus šitas ....... ... ........ . ........... ....
mokslo veikalasY^rta Įsigyti. Su daug 
paveikslų. Pusi. 370. 
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
ET1LNOLOG1JA. Istorija-apie tautas 
ir jų įvairybes. Pusi. 667. 
veikslų žmonių Ir jų šalių. 
Kaina $3.00 iki birželio 1 
ISTORIJA SUVIENYTŲ 
— AMERIKOS. Pilna Amerikos isto
rija nuo jos atradimo iki šiam laikui. 
Pusi. 364.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik 80 centų.
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Tai 
yra seniausia svieto istorija, nuo daug, 
daug metų prieš Kristuje gyvenant. Su 
paveikslais ir žemlapiais. Pusi. 305. 
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
ISTORIJA ABELNA. Knyga kuriuoję 
rašoma apie visą pasaulio kraštus ir 
įvykius. Pusi. 498.
Kaina $2.00 iki bįrželio 1 d. tik $1.00.
LIETUVIŲ PRATĖVIAI. Žingeidi 
knyga/apie lietuvių praeitį. Pusi. 283. 
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS. Vie
na iš praktiškiausiu knygų išmokti an
glų kalbą. Pusi. 316.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BŲ. žodynas didelis net 885 puslapiai. 
Drūtais apdarais.
Kaina $6.50 iki birželio 1 d. tik $4.00. 
LIETUVIŲ TAUTA, šitą knygą para
šė dr. Jonas šliupas. Istoriška knyga. 
Pusi. 564.
Kaina $2.25 iki birželio b d. tik $1.00.
LOGIKA. Ar prisikiikai logikos kalbė
damas, rašydamas arba |>rakalbas sa- 
kydamaH. Logikos- pažinimas daug pa
gelbsti tinkamam mijitiesi reiškimui ir 
minčių sutvarkymui. Pusli 262. Apd. 
Kaina $1.50- iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS REIŠKINIAI. Mokslo pa
slaptys kurios mažai kam dan žinomos, 
su paveikslais, dviejose dalyse (nauja 
knyga). Pusi. 151.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.*
(Urbiamieji: Natiduedamies proga — užsisakydami knygas musų nupigintomis kainomis 
kia siųsti “čekiais” arba “money orderiais”, bet jei siųatumet gvynain pinigais — geriausia laišką regis
truokite. Laiškus adresuokite šiuo antrašu: \ '

AUŠROS KNYGYNAS
CHICAGO. ILL.

Su daug4 pa-

d. tik $1.50 
VALSTIJŲ

GRAMATIKA PILNA. Rygiškio Jono 
yra tai geriausia Gramatika, joje yra 
ir Sintaksė. Kas nori lietuvių kalbą iš
mokti gramatiškai, tam būtinai reikia 
šitą knygą įsigyti. Pusi. 280.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
LENKIŠKAI, LIETUVIŠKAI, RUSIŠ
KAS ŽODYNAS* Kas nori minėtas 
kalbas pažinti, tiems būtinai reikia ši
to žodyno, šitą žodyną parašė bei su
taisė Ambrase jus. Pusi. 552. Apdarytas. 
Kaina $5.(10 iki birželio 1 d. tik $2.50.
LENKŲ LIETUVIŲ KALBOS ŽODY
NAS. šitą žodynų surengė A. Lalis au-< 
torius anglų lietuvių žodyno. Pusi. 331. 
Apdarytas.
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.50.
MUStJ KAIMYNAI DAUSOSE. Nau
jas mokslinis veikalas. Aprašoma dan
giškos įvairenybės į kurias musų akys 
žiuri, bet protas mažiausia nusimano. 
Pusi, 400.
Kaina $1.50 iki birželio 1. d. tik $1.00.

' MAHOMETO KEIJONĖ Į DANGŲ. 
Kasi buvo Mahometas, jo tikyba, nuo
pelnai ir mirtis ir tt. Pusk 125.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 25 centai.
KUPRELIS. Puiki Ig. šeiniaus apysa
ka. Skaityk ir gerėkis. Pusi. 258.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 55 centai.
BŪGOS AISTIŠKI STUDIJAI. Būga, 
garsus lietuvių kalbos žinovas jau mi
rė, bet jo raštai gyvena su mumis. Ver
ta šitą veikalą įsigyti,‘verta su juo ap- 
sipažinti. Pusi. 216.
Kaina $2.00 iki birželio 11 d. tik $1150.
T20 LAIŠKŲ, (Nedrukuotų) ir 120 
konvertų 5-kiose skrynelėse po 2 tuzi
nu laiškų ir konvertų kiekvienoje skry
nelėje. Parsiduoda 5 skrynelės sykiu.
Kaina $4.25 iki birželio L di tik $1’.75»
BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS, 
šita Biblija yra naujausios laidos. AL 
spaųzdinta' Berlyne, 192*2^ m. Didelio 
foimato. Pirma knyga Seno Įstatymo. 
Pusi. 818, o antroji .knyga Naujo Įsta
tymo. Pusk 279. Abi knygos vienoje. 
Pusi. 1,127. Drūtais apdarais.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.

)

/ vo tinai, kas buvo su jais ir kas prieš 
juos. Skaityk šią knygą, tą viską sura
si. Pusi. 208.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 50 centų.
MAGIŠKOS KAZYROS. Su lietuvišku 
laimes bei nelaimės išguldymu.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00;

s PASLAPTYS MAGIJOS BEI BURTŲ. 
Šitoje knygoje nurodoma kaip galima 
padaryti visokias štukas ber monus. 
Pusi. 262, su paveikslais.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų.
ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS.
garsią knygą parašė kunigas L. Adu- 
mauskath Lietuvoje. Jis dabar už šitos 
knygos parašymą ir jos platinimą sė
di Kauno kalėjime. Kun. Adomauskas 
kunigavo Lietuvoje per 17 metu ir me
te kunigystę tiktai 1920 metais. Pus
lapių 198.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.

MAGARYČIOS, šitoje knygoje daug 
juokų, sveiku juokų. Ligoniai ją skai
tydami nuo juoko išgijo, o sveiki gau
na apetitą. Pusi. 144. \
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
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K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai
127 N. I>earb</rh Room 11 U-U?

TiU. Central 4411. Vai. nuo 9-A 
Gyvenimo vieta:

9323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus imt vergą, 

Nedėliomie nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

' Tel., State. 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgepbrto Ofisas 
3335 So. Hahted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai, — Pas
kola pinigų 1 ir 2 rfiorgiėiams.

JOHN KUCHINSKA8
LJCTUVI3 ADVOKATAS

2221 W. 22nd St.,. arti Learitt SL 
Telephone CanaJ 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Su
rėdo j ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 

i ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OIJS
i > ^>>V9KATAS > >

11 S. La Šalie St^ Room JZ001 
Tel. Randuiph 1084—Vai. nuo 9-8

*V sarskAj*

3241 S. Ualsted St. Tel Yards 04)62
7—9 v. v. apart Panedėlio ir

Pitnyčios.

J. P. WAITCHES '
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

rne abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

W. VVashington St., Room 1310 
Telephone Dearburn 8946

Vakarais: 2151 West 2U Street 
Telephųne Koosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 96U0

69

■ i. .i imi, ...................................

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Rakteli St„ Chlc*i<>
Tel. Yards 4681 (

--------------------------------------------------------- -- ----------------------------------- 1-----------------------------------------/

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. \Vashinglon St. Room 911 Į 
T«J. Central 6296

Cicero Ketverge vakarą 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgcporto Seredoj auo 
6-8 v. ▼. Suimtoj nuo 1-7 v. ▼. 
8236 S. Hnlątrd SL T. BomI. 6737

■RIIMIM lĮUriliiil 11*1 ■■*>

9067

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisai vidurmieątyj J 
\ Room 17K6 

CH1CAGO TEMPLE BLOG.
77 

Cor.
W. Wa»«hi netirti St
WMskintt<in &

Narni Tel.: Hyde Peik
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Ne — saldumas vi
suomet randasi la
puose, taip kaip pa
ti gamta surėdė.

u

Rūkytojo Helmar 
cigaretu

Rūkytojo paprastų

g?yno TurkiškoLengvumai* rūmas

liuksas 10 arba 20

Atsakymas—

Klausimas—

Ar Turkiškas taba
kas reikalauja pa
saldinimo, kad tu
rėtų skoni?

tabako . Helmaruo.se yra nepalyginamu^. 
Negalima kito tabako sulyginti su Turkiš
ku de! ei gare1 u

Mes Vedame Obuolių 
Auginimą

pirklianamis dastatys 
Pelnas dauginasi kasmet gent- 

Vietiniai reikalavimai viršija pirkliana- 
Bevoik nuolatiniai saulės spinduliai, didelis irigaci- 

žemė, mylia

Be anglių, l>e aliejaus, be gaso, be dūmų, bet su gamtos jėga. 
Už kiekvienų dolerį investuotą įtaiki r, 
dolerių vertes obuolių kasmet. 
Įtarčių gentkartemis. 
mio apštį.
jos pylimas ir 30 sėjimų, laimi turtinga ir lygi 
augštumo, apsupta kalnais, kita mylia augštumo, padaro šią 
vietą puikiausiu 50 mylių keturkampių Amerikoje. Jums ne
reikia rūpintis važiudti į vidurmiestj — tiktai parašykite laišką 
lietuvių, kalboj j ofisą ir musų specialia atstovas greitai pas jus 
atsilankys ir išaiškins jums šį žingeidų pasiūlymą .

AntelopeValleyOrchards
Room 647, First National Bank Bldg, 

Chicago, III. Tel. Randolph 0701

NAUJIENOS, Chlcago, 111.
*

Miestas ir Ūkis'
.1. J. Bach tinas ,

c

<3
Svi
$

Tel Blvd. 3138 
M. Woitki<>wicz- 

BAN1S 
AKUŠEREA 

Pasekmingai pu- 
arnauja mote
rims prie gimdy
ti! o , patarimai 
lykui moterims 

merginoms, 
3113 South 
Halsted St.

I

Marąueiie Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS
Registruotas Aptie‘forius 

ir Savininkas
2346 Weit 69th Sfreet 

arti W«(t«rn Ava.

Phone Rfpublic 5877 - 5831 
CHICAGO. 1LI.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, (skaitant dl\ 
delj skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumų, patar. 
navimą ir parankumą šio* 
Banko*.

j

šiame rašinyj noriu trumpai < 
palyginti miesto ir ūkio gyveni
mą. Pas žmones, ypatingai ūkio 
jaunuomenę, yra didelis noras 
mesti ukj ir važiuoti į miestą. 
Jaunimas nemėgsta sunkių ir 
nuolatiniu ūkio darbų. Jie ma
no, kad daug geriau yra parda
vinėti kurioje nors krautuvėje 
tavoms arba dirbti raštinėje. 
Mat, jie mano, kad dirbant 
miestui jie visą laiką bus “tarp 
žmonių" , savo akimis matys 
įvairius miesto stebuklus, gir
dės tarškėjimus ir t. t. Visa tai 
labai skirtinga nuo ramaus ūkio 
gyvenimo, ir jie mano, kad tai 
jiemsl pasidabos.

Mes matome, jog jaunuome
nė siekiasi pramokti šiokio to
kio amato, įsigyti profesiją, bi 
tik galėjus mieste gyventi. Iš 
kitos pusės, tie miesto gyvento
jai, kurie skurdą kenčia, kurie 
pusbadžiu gyvena, — visgi ne
nori miesto apleisti net ir tada, 
kai jiems žadama net ir geres
nis gyvenimas. Jie mieste ge- | 
riau badaus, sirgs ir nyks. Mer- I 
ginos geriau sutinka dirbti fab
rikuose, bet ne ant| ūkių, kur su 
jomis apsieinama kaipo su šei
mos nariais. Merginos taipgi 
stengiasi ištekėti už kokius me
chanikus arba verteivas, kad 
tik į miestą patekti. Tuo budu 
miestai Amerikoje'nuolat didė- 
ja. ■ |

Visi miestąi yra abelnai pri
sigrūdę. Daugiau kaip pusė vi- I 
su šios šalies gyventojų gyve
na miestuose. Tai^) miesto gy
ventojų yra daug vaikinų ir 
merginų, kurie atvyko iš ūkių. I 
Iš lietuvių nė dešimtas nuošim
tis neapsigyveno ant ūkių: jie 
grūdasi į miestus arba kasyk- r 
las, kur daug sunkiau yra gy-’l 
venti ir auginti šeimas nei 
ūkiuose.

Yra faktas, kad miesto gtve- I 
nimas vilioja ūkininkus, o ypač j 
ūkio jaunimą. Abiejų lyčių jau- I 
nimas, kuris nieko nežino apie I 
gyvenimą, bėga į miestus, kad I 
linksmai pagyventi. Traukia 
jaunimą teatrai, šokiai ir kiti I 
miesto pasilinksminimai.

Noriu tarti keletą žodžių de- I 
lei jaunimo. Prieš du šimtu I 
metu Shakespeare’as pasakė, 
jog “geriau yra kęsti nedoru- I 
mai, kuriuos mes jau turime, 
negu skristi prie tų, kurių mes I 
nežinome’’. Tas posakis tinka 
ir musų dienoms. Miesto jtemp- | 
tas ir nenormalus gyvenimas 
lengvai palenkia jaunimą prie 
girtuokliavimo, ištvirkimo ir 
kitokių nedorumų.

Manoma, kad tik ant ūkių 
reikia sunkiai dirbti. Bet taip 
nėra. Miesto fabrikuose tan
kiai daug sunkiau tenka dirbti. 
Priegtam darbas yra varginan
tis. Darbininkas visuomet jau
čiasi nuvargęs. Ant ūkio to nė
ra. Nors ir sunkiai kartais pri
sieina dirbti, bet ant rytojaus 
vėl jautiesi tvirtas, pasilsėjęs. 
Be to> ramus ūkio gyvenimas 
ne tiek ardo nervus, kaip am
žinai judantis miestas.

žmogus, kuris turi ūkį be sko
lų arba su mažomis skolomis, 
tikrai yra laimingas. Ypač jei
gu prie to turi dari sveiką ir lin
ksmą šeimą.

Kitą kartą tuo klapsimu pa
kalbėsime daugiau.

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of . 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surphis ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

aupymo
MR. HERZMAN^

Randasi ant
i

žemutinio f 1 o r o
q\ Dearborn, Monroe

ir Clark Streets,
* '

1717 DF DAT Elektrinis 
f lULKAL Valytojas

0;

TAIPGI

\\1 V PI '"JT

Pilnas setas 
.valymo pridėckų 

ir Canvas prie 
durių maišelis kaip 

parodo 
paveikslėlyje ~

TIKTAI

įmokėjus

The “ Federal yra vienatinis valytojas 
su kuriuo jus gausite pilną setą pridėčkų tame specialiame nau
jame vanvas prie durių maišelyje, be mokėjimo ekstra. Pri- 
dėčkai susideda iš pilno seto pirmiau pardavinėjamo po $9, dėl 
valymo, užlaidų, išmuštų rakandų, priegalvių, šilkinių liampų 
užlaidų, žieminių drabužių, ir t. t. VISKAS KO1 JUMS REIKIA 
DEL PAVASARIO NAMŲ IŠVALYMO!

Klauskite tolimesnių paaiškinimų dėl šio gero pasiūlymo. 
Ateikite šiandien arba teleionuokite į musų didžiąją krautuvę.

Randolph 1280, Local 535 arba 164 
T? COMMONtfEAITH EDISON O 

JCLECTPIC SHOPO 
72 W. Adams St.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtų, 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, žinioknis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

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

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yards Uit 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vftnijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
še ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką patą 
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 
Ir merginoms 
kreipkitės o ra 
aite pagclbą.

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

kolegiją;

Tennsyl- 
ligon- 
Sąžl- 

patar- 
visokio- 

prieš 
'alke 

ir pn

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

OfisaH ir Lubaratorija: 1025 W 
181 h St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais:

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
<729 So. Ashland Are, 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS! '
Kuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
i vai. po piet ir nuo 7 iki 8:34 vai. 
•’akaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 288b

Turėk švarias, sveikas akis 
galvos skaudėjimų, 
įdegimą, jeigu akys 

i skaudžios arbą 
Patarimai dykai.

ir atigščiau 
1 iki 9 vakare, 
nuo 10 iki 1.

Jeigu kenti 
jei turi akių už' 
nuvargę, silpnos 
ašaroja. T

Akiniai $5
Valandos nuo 

Nedėliomis
3333 So. Halsted St.

Telcphone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 fki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamom 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip 
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell A ve.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonai Varde 1699 

Ofiso Tel. Boalevard 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 So. HalaUd 8L 
Ofiso valandos nuo 1 Iki S p* 

pietų ir 6 iki 8 vakare

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loonua, kampas ih ir Bi«e 
laland. Ofiso valandos nuo 3 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare, 

telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 471* St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu*
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

daliomis ii iventadieni&i* 10—Ii dieu

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. RotB
Rasas Gydytoja* Ir Cbirarga* 
Speciall*ta« Moteriikų, Vyriikų 
Vaikų ir vlaų chroniik* Ilgų.

Ofisą* r 8103 So. Halsted SU, Cbdcage 
arti 81*t Street

Jus Esate Kviečiamas
Prancūziškas DaktarasA. L DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:80 vakare., ... ... „

Br. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So.'VVestem Avė.

T*l. Lafayett* 4146

Chicago, IU.
11 J

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

.Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai 
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Pbone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwnukee Avė.,'Room 209 

kampas J^orth Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983 

Namų telefonas Spauldlng 8633

Atsilankyti ir pamatyti istoriš
ką kambarį mu«ų naujame ban
ko- name.
Tame kambaryje randasi daug 
brangių dalykų iš Revoliucijos 
laikų ir jie yra žingeidus jau
niems ir seniems.
Du tūkstančiai mokyklų vaikų 
jau mate šitą parodą.
Musų naujas bankinis namas 
pats per save yra reprodukcija 
Independence Hali, Philadelphi- 
joj. Istoriškas lopšys Amerikos 
neprigulmybės.

The STOCK TAROS 
TRUST & SAVINOS 

BANK
4150 South Halsted St.

Dzimdzi-Drimdzi 
maršrutas

Newark, N. J.
Scranton, Pa.
Wilkes Barre, Pa.
Pittston, Pa.
Shenandoah, Pa.
Philadelphia, Pa.

15
16
17
19
20
21
20 ir 23 Baltimore, Md.
25 Washington, D. C.
26 ir 27 Pittsburgh, Pa.
28-29-30 Clevealnd, O. (ant

ru kartu).

sumos Ir adreso Haremo.
Siųskit Naujienas
Lietuvon —- tau bu?

J’brangi dovana.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tol. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Alhany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Telefonas Boulevard 1939 
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos} 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:3* iki 9:30 vakar*

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Helmaruo.se
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NAUJIENOS
The Lithuaaiaa Daily Naarv 

rubluhed Daily £x«*pt $uūday 
*»T the Lithuadian Pub. Co Ine.

Ę<ią<w p' Grigaitis

i 78V South Stra«<
Chicafp, 1H

Telephone R<«oaa*ait 4000
Subscription Ra tos: 

$8.00 per year in Ctinada. 
$7.00 per year Outaide of Chicago 
iM.tO per year in OiicaKo

V per copy , > . ;, 

dlntered as Second L'lass. Mattel 
»£arch l7th. 1914, at the Post Officr- 
if Chicatfo, Iii., undar the act o: 
March 2nd 1879

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
»ekinadienius. Leidžia Naujienų Beri- 
irovė, 173!) So. Hahrted St., Chicatfo. 
(ll — Telefonas: Roosevelt 8640.

Uininiok^jiimo kaina:
’hieaguje — paltui

Metams ............... ........ ...... ...... $8.041
Uu&ei nu tų ...................... 4.00
Trims mėnesiams ........ . 2 00
Dviem mėnesiams ___ ....... .. 1.50
Vienam mėneaiui _____ .75

hicago.ie per nešiotojus
Viena kopija ......... ....... ........... 3e
Savaitei'^........................... IK
Mėnesiui '............... .......... 75r

Suvienytose Valstijoje, ne Chicnguje
paltu*

Metams ...., 87 (X
Pusei metų 8 M»
Trims mėnesiams 1.74
Dviem mėnesiam 1 2f
Vienam mėnesiu* 7fr

IJetuvon ir kitur uiaieniuoee 
(Atpiginta)

Medams ........... -.............. $8.00
Pusei metų  ---- -------- --  —— 4.0C
Trims mlnesiamg -------------- ..... 2.4'
Pinigus reikia siųsti palto Modoj

Orderiu kartu au užsakymu

Tikrąją galią Belgijos so
cialistai įgis tuomet, kai į 
parlamentą bus išrinkta 
dauguma socialistų atstovų. 
Socialistinė dauguma parla
mente reikš, kad už socializ
mą stoja dauguma piliečių. 
Socihlizmas tegali būt įvy
kintas tiktai daugumos žmo
nių valia ir pastangomis.

Tas laikas Belgijoje jau 
nebetoli. Dabartinė Belgijos 
valdžia, ’ sudaryta iš nusi- 
bankrotavusių , buržuazinių 
partijų,* nesugebės vest* vai
singą politiką, ir žmonių 
masės ims, daP sparčiau, ne
gu iki šiol, dėtis prie socia
listų.

g—— ■' 1

Apžvalga
-------------- ■■■■■.

HURMAZDA IR RINKIMAI

Extra-kuiriųjų “Aidas” mo
kina darbininkus “politikos”.

pasiliko’. renkama
rchijos galiamonarchijos

menka, ir galingieji kilų šalių 
monarchai pagaliau jų užka- .► .
riavp. * . ■ ’

Buržuazijos, Įiadėjusios su-*' > ' . - 
sikurti galingų neapribotų mo- . ; 
narelių valdžioms (kurių ga- Higiena 
lia buvo laikoma, kaipo “Die- mokslą, kuris nurodo kaip gy
vo duota”), vėliaus stojo su venti, kad išvengus ligų. Higie 
tomis valdžiomis kovon ir jus 'tad bus Sveikatos Mokslas, 
įveikė. Vienur monarchai ta- Tai, ką kiekvienas asmuo turi 
po visai nuversti, ir susidarč žinoti apie savo sveikatos užlai- 

karaliai kymą, vadiname asmenine hi-

Rašo Dr. A. J. Karalius

tant > vimimet pmirodo įvairią ^garavimą,
raukšlių, bet gana dažnai neti- žius.

mes turime drabu-
žius

Belgijoje vėl sudarė vald
žią buržuazinių partijų blo
kas. Karalius buvo pakvie
tęs socialistų vadą, Emile 
Valdervelde, stoti valdžios 
priešakyje, bet jisai, pasjta-r 
ręs su draugais, atsisakė.

Belgijos socialistai yra 
stipriausia partija parla
mente, bet jie dar neturi 
daugumos. Buržuazinės par
tijos galėtų, susitarusios, bi- 
le valandą nuversti socialis
tinę valdžią — kaip konser
vatoriai su liberalais pada
rė Anglijoje. Ir, žinoma, jos 
verstų ją tada, kada joms 
butų patogiausia.

Antra vertus, jos neduotų 
socialistinei valdžiai praves
ti nė vieną socialistinę refor
mą: trukdyti] darbą ir kar
tu kaltintų socialistus, kad 
jie nepildą savo prižadų.

Kuomet draugui Vander- 
velde buvo pavesta sudaly
ti ministerių kabinetą, tai 
jisai pirmiausia mėgino pa
tirti, ar demokratiniai ele
mentai klerikalų ir liberalų 
partijose sutiks dalyvauti 
valdžioje ir remti ją. Paaiš
kėjo, kad jie nesutinka. Li
beralai, baisiai sumušti rin
kimuose, pareiškė, kad jie 
visai nebenorį eiti į valdžią; 
o kairysis klerikalų sparnas 
apsiėmė stoti valdžion tik
tai tuomet, jeigu juos rem
tų visa klerikalų partija. Ši 
gi žadėjo remti, jeigu kleri
kalams bus pavesta ministe- 
rio pirmininko vieta ir dar 
kai kurios kitos svarbios 
vietos kabinete. Klerikalai, 
vadinasi, pasiūlė, kad socia
listai, turėdami stipriausią 
atstovybę parlamente, butų 
jų pagelbininkai!

Šitą juokingą pasiūlymą 
socialistai atmetė. Tuomet 
socialistams paliko galimy
bė tiktai sudaryt mažumos 
valdžią, bet jie atsisakė.

• Atsisakydami sudaryt ma
žumos valdžią, Belgijos so
cialistai turėjo omenėje 
MacDonaldo valdžios paty
rimą Anglijoje. Jr jie parei
škė: “Mes atmetame galios 
šešėlį. Mes esame daugfaus, 
negu kuomet nors, pasiryžę 
užkariauti tikrąją galią”.

kęs gyvenimas išstumia daugy- Musų krašto oras nepastovus: 
bę raukšlių ir tiems, kurie savo tai šalta, tai šilta. Užtat mums 
pergyventais metais dar nėra reikia įvairių drabužių, žiemą 
seni. Girtuokliavimas, paleistu- vienokią, vasarą kitokių. Nors 
vavimas, sunkus darbas dulkė- musų oda moka reguliuoti kūno 
tose vietose, prastas maistas šilimą ir apsaugoti nuo peršali- 
etc. labai daug prisideda, prie rnų, vienok be drabužių mes ne- 
raukšlių ant veido pagaminimo ‘galėtumo gyventi. Drabužiai 
Gražybės parloruose vartojama;sustabdo šilimos išgaravimą^

kuriuos darbas labai nuvargino. 
Vanduo neturi būti peršiltas: 
karšta maudynė tinka tiktai 
tvirtiems žmonėms.

Geriausia maudytis prieš vai- masažas ir vadinami odos ųiais- bet, žinoma, šilumos nepagami- 
gį arba nors porą valandų po tai kartais raukšles šiek tiek im ir negali pagaminti: jei dra- 
valgio, niekados ne tuojaus pa- sumažina, bet ją visiškai išnai- .bužiai gulėtų šilumos pagamin- 
valgius. kinti negali. Nesulyginamai ti, tai kailiniais apvyniotas ak-

Kai dėl muilo, tai reikia paša- genesnio pasisekimo turi plasti- muo turėtų apšilti. Patyrimas 
\ ‘ ' 7 t reikalo pirkti nė chirurgija. Tam tikslui išsi- žmones išmokino šalčiams; už-
kokis nors brangus muilas. Visi lavinę chirurgai moka išplauti ėjus apsivilkti vilnonius drabu- 
muilai maž-daug vienodi ir visi raukšles gana sėkmingai. žius, nes vilnos geriausia šilu- 
geri.
ginus 
Nėra 
namų 
piančių muilų. Paprastas pigus 

tviska kas yra’ muilas taip geras, kaip ir bran- 
žmo- gus perfumuotas.

x Maudytis upėje, ežere arba 
.okeane, žinoma, naudinga kiek
vienam. Saulės spinduliai, be 
abejonės daug gero suteikia 
miesto gyventojams, bet jūrių 
arba okeano vanduo nė kiek ne 
geresnis už paprastą vandehį. 
Apie įvairias druskas, elektrines

«ai, **____-- __________ c________» maudynes mes turėsime progos
tol, kol gali, stengiasi susiau-jos daroma kitokia medžiaga, Tekalbėti kitoj vietoj.
rinti rinkimų teisę. Visuotina kur iš maisto daroma musų ku-j Apie turkiškas arba rusiškas

3 įvykstą maudynes reikia pasakyti, jog 
šitokios maudynės naudingos 
stipriems žmonėms, ypatingai 
sergantiems reumatizmu, kar
tais šitokios maudynės pašalina 
‘šaltį”. Silpniems nepatartina 
į tokias maudynes eiti.

Veido skaistybė. Visi mėgs
tame gražią skaisčią veido odą. 
Moterims tai yra didelis turtas. 
Pirmiausia reikia pasakyti, kad 
veido skaistumas a jo odos gra t 
“ - ‘ - - M

Higiena vadiname

respublikos; kitur
buvo palikti, bet visų (arba be- giena; tai, ką draugija privalo

\ t: a.n'vii Lnd tinann ov. i 11** vnv/i nn. ’visą) jų g\dią pasiėmė daryti, kad apsaugojus savo nu
šilo įe kovoje su Hus nuo ligų, vadiname sočią- kyti, kad nėra 

monarchijomis buržuazija jau Hne higiena.
stojo už-renkamą vnldžią. I Maistas. Maistas mums mtei-

Vž tokią valdžią ji stoju ir kia viską, kas tiktai mumyse 
šiandie, bet, kaip matėme, ta- yni: šilumos, energijos, stipru- 
taj visai nereiškia, kad ji vi- mo, ištvermės, jėgų kovoti sYi 
suomet buvo rinkimų dilini neligomis proto, visus jutimus, vi- 
kė. Yra faktas, kad da ir da- SUS geidulius ir t.t. 
baltiniu laiku buržuazija ne- mums suteikia 'viską 
retai rinkimams pasipriešina mumyse gero ar blogo.

diktatoriškas gus yra tai, ką jis valgo”. Apie
nesis-
(kaip-

veik 
narlamentai.

arba įsteigdama 
valdžias, kurios visiškai 
kaito su parlamentu

maistą mes atskirai kalbiin’e.
iv«iia7 ou iraiiamouii Oras. Mes visi žinome, kad be
pav. Vengrijoje, Italijoje ir Is- oro negalėtume gyventi. Be 
panijoji), arba taip pakeisda- maisto galėtume gyventi kelias 

' ma rinkimų tvarkų, kad jie ne- a»’ba keliolika dienų, bet be oro 
begali teisingai išreikšti bal- »ė vienos valandos. Musų kūnas 
suotojų valių. Be to, btiržuuzi- tai sudėtiniausiA laboratorija, 
ja visur, kur tiktai gali, ir kurioje viena medžiaga ardoma,

“Balsavimas arba rinkimas 
valdininkų ir atstovų į sei
mus (parlamentus) nėra tai 
visa politika'. Tai yra tik 
mažoji politikos dalis. Ko-1 
kios politikos? Buržuazinės. 
Del ko buržuazinės? l)ęl to, 
kad buržuazija 
kant, kapitalistų 
do visą šalį, tai 
yra jos politikos 
rinkimų ji neg 
Knikimai yra tikru, gyvu 
buržujų gyveninio reikalu. 
Jie tada pasiskirsto į parti
jas, kurios smarkiais žo
džiais, o kartais -ir krauju 
(? “N.” Red.) kovoja tarp 
savęs. Bet kodėl po rinkinių 
kovos jie gražiai, sutartinai 
gyvena? Del to, kad tik po 
rinkimų prasideda tikroji 
jų klesos politika. Ar los, 
ar kitos partijos yra išrink
ta valdžia, ji jau netarnauja 
vien liktai savo partijos na-j 
rių ekonominiems reikalams, 
o tarnauja visai kapitalistų: 
klesai.”
Tai yra gana ryškus pavyz

dys to chaoso, kuris viespatau- 
’a St. Sabo-Baltrušaičio prota
vime. Trupiniai teisingų inin- 
jiu pas ji susimaišę su grynais 
absurdais, ir jisai nepastebi 
prieštaravimų savo hiintyse. į 

Yrą tikra tiesa. ' kad rinki
mai tai tiktai “mažoji politi
kos dalis”, bet tų liesą žino ir 
saikas, lankantis pradinę mo
kyklų. Nes rinkimai juk įvyks- 
’a kartų per metus arba dar 
rečiau, o politikos darbus einu 
visų laiką.

'laip pat ir mažas vaikas ga
li suprasti, kad rinkimai yra* 
tiktai priemone sudaryti Val
džią. o ue valstybės reikalų 
tvarkymas. Tuos reikalus ve
da valdžia parlamentas, mi- 
nisteriai ir t. t. šitoje prasmė
je galima sakyt, kad “tikroji 
politika” (t. y. politikos dar
bas) prasideda po rinkimų.

Bet pasakęs šitas visiems ži
nomas tiesas (taip pat žino
mas, kaip tas faktas, kad Ne\v 
Yorkas randasi Jungtinėse Val
stijose, o ne Lietuvoje), p. 
Sabas tuojaus ima pasakoti 
giyniausias nesąmones. Jisai 
tvirtina, kad rinkimai tai bur
žuazinė politika. “Buržuazine’ 
ji esanti dėlto, kad buržuazija

balsavimo teisė tapo įvesta tik- kur kas minute
tai po jlgo buržuazijos prieši- naujos cheminės .permainos, 

i nimosi. nauji pasikeitimai. Tai yra be-
Taigi p. Sabo nuomonė nesu- galo sudėtinas darbas ir be oro 

tinka ne su istorine tįesa, nė 
su šių dienų taktais. Rinkimai 

Į visai nėra specifiškai buržua-
ir rinkimai zinis da,ykas- B® .iV buržuazi- 
reikalu Belja ncMa^ apseiti tiktai tam tik
ti nnJniii Iram saV() išsivystymo laipsny

je. Bet tą pat galima pasakyti 
ir apie kitas visuomenės klases^ kiais nors nuodais, dulkėmis ar- 
Aukščiaus matėme, kad tam *>a keno nors nebuvo kvėpavi- 
tikroje stadijoje ir bajorija bu- n*ui nąudotas» Jei tiktai oras 
vo griežta rinkimų šalininkė! jridą, tai ir geras. Kiekvienas 
Karaliams ėmę daug laiko, kol ^smuo privalo neužmrišti, kad 
jie ta teisę atėmė bajorijai; reikia kambariai išvėdinti, mie- 
buvo nemažai ir kruvinų kovų, £°ti ten, kur oro iš lauko įeina, 
kol tatai buvo atsiekta. O kas Ant galo, draugijos priedermė 
gali sakyti, kad rinkimai nėra aprūpinti savo narius tokiais 
reikalingi darbininkams? kambariais, kuriuos galima iš- 

Tuo budu pasirodo, kad rin- vėdinti.
kiniai, kaipo lani tikras L____
sudaryti valdžių, yra reikalin
gi visoms visuomenės klasėms.

visai negalimas. Vienok nėra 
reikalo pamokslų sakyti apie 
orą arba kaip paprastai žmo
nės mėgsta sakyti, apie “tyrą 
orą” ir “šviežią orą”. Kiekvie 
nas oras, aplamai sakant, yra 
geras, jei tiktai nesuterštas ko-

Šiandie paroda bus atida
ryta tik iki 7 vai. vak.

tainė bus užimta, tai nuo 7 
t vai. vak. paroda užsidarys. Su
imtoje, nedėlioję ir 
dienomis paroda kas diena 
atdara iki 10 vai. vakaro.

Paroda žmonės, matyt, 
labai užsiinteresavę. Buvo 
silankę mokytojų, kurie ren
giasi Atvesti parodon savo mo
kinius.

Muilas nuvalo odą, dau- ’ Dar vienas dalykas reikia ži- mą sulaiko. m Apart to drabu- 
nevartok šuku, žiai, prakaitą ir apsau-

rankšluosčio ir kt. kunil nuo kenksmingo 
drėgnumo.

Nėra reikalo pasakoti koki 
drabužiai geriausi. Visi peri, 
jei tiktai švarus ir “šilti”, tai 
yra vilnoniai, kailiniai, futios 
žiemą, o lininiai, medvilniniai 
(bovelniniai), lengvi vasarą 
Ypatingai jeigu tiktai švarus. 
Moterims galėtume primesti se
kimą įvairių madų, vyrams dė
vėjimą kietų kepurių, visiems 
dėvėjimą mažų batų.

(Bus daugiau)

nieką negabi padaryti, 
jokio reikalo pirkti vadi- 
medikuotų arba ir kve-

noti: niekados 
šepetuko, 
daiktų, kuriuos kas nors kitas 
vartoja, neš visados yra gali
mybės apsikrėsti koltibš nors li
gos perais.

Drabužiai, žmogaus kimo ši
luma arba temperatūra yra apie 
98.8 F. -(87 C.) su unažomis per
mainomis rytais ir vakarais, ši
tos šilumos šaltinis yra musų 
maistas ir gėrimai. Musų kū
nas nuolatos nustoja daug šili
mos per odą, prakaitą, plau
čius, šlapumą ir atmatas; šitos 
šilumos (kuri kūną apleidžia) 
yra labai daug. O visgi musų 
kūno šilufna visada vienoda, 
kūnas visuomet vienodai šiltas, 
šaltesniam ore, žinomu, iš musų 
kūno greičiau šilima išgaruoja, 
ir kad apstabdžius tą ^šilumos

žybė rišasi su v ūso kūno svei 
kurnu. Silpna mažakruvji mo
teris negali pasigirti vejdo skai
stumu. įvairus miltai ir dažai 
jos veidą truputį pagaražina, 
bet dirbtine skaistybė negali su
silyginti su gamtos suteikta 
skaistybe. Taigi, reikia gyven
ti sveikai, tai ir oda bus gra
ži. I
, Veidas‘reikėtų 
dieną mazgoti, 
tu vandeniu.
stiprina veido raumenis ir ati
tolina raukšlių pasirodymą. 
Blogai daro tie, kurie veidą kas 
diena šiltu vandeniu mazgoja, 
nes šiltu vandeniu mazgojamas 
veidas greičiau sęsta ir iraukŠ- 
jasi.

•<!1. Lafayctta 4223

Plumhing, Heating 
Kaipo lletuvir liatuviama visados 

patarnauju kuogeria tįsiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38lh .U, Chica^o. III.
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IŠPARDAVIMAS
. Nauju, Vartotu ir pertaisytų

PIJANU
Už pusė jų verčios 
Ant Lengvų Išmokėjimų

Tai yra netiesa. Istorija ro
do, kad buržuazija pradžioje 
stojo ne už renkamas valdžias, 
bet už neaprihotą (absoliučią) 
monarchiją. Monarchijos atsi
rado rezultate kovos tarj)e vie
nos galingos dvarininkų-bajo- 
rų šeimynos ir kilų bajorų, ši
toje kovoje galingasis bajoras 
(kunigaikštis, hercogas^ kara
lius) paėmė viršų dcllo, kad jį 
rėmė turtingieji miestų gyven
tojų sluoksniai, buržuazija, 'le
nai, kur nebuvo stiprios bur
žuazijos (kaip, pav. Lenkijoje), 
karaliam?' -nepasisekė nugalėti 
bajorų luomą, ir karaliaus val- IT
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Paveik,sius C. P. Johnson Grojiklio

KERZHEIM Vartotas Grojiklis Pijanas 
parsiduoda už 

/•GULBRANSEN, mažai vartotas Pijanas,
t

14 1 111 i - ------------------------------

būdas I Jel dirbtuvėse trūksta gero 
oro, Jei darbininkai, mažai už
dirbdami, negali gyventi tokiuo
se namuose, kurie švarus ir rui
mingi, tai, žinoma, draugijos 
reikalas. Darbininkai iš savo 
pusės privalo reikalauti tokių 
sąlygų, kuriose butų galima tu
rėti užtektinai gero oro sau ir 
savo vaikams. jasi. Nereikia perdaug muilo

!. Oda. Odos sveikumas priguli vaitoti. Geriausia vieną kartą 
nuo gero maisto, švarumo, išsi-'mazgoti vandeniu ir muilu, o 
mankštininio ir drabužių. Apie kitą kartą tiktai vandeniu. Jei 
maistą ir gimnastiką mes kai- oda persausa, tai galima aptep- 
bėsime atskirai; čia bus ne pro ti kokiu nors tepalu. Kai dėl 
šalį palietus švarumą ir drapa- pudros (miltelių), tai nėra rei- 
nas. Kalbėdami apie švarumą, kalo drausti jos vartojimą. Rud
ines turime omenėje įvairias ra, ypatingai vasaros laike, nie- 
maudynes. Aplamai imant, ga- ko bloga padaryti nugali. Geras ’ 
lime kalbėti apie šaltas, šiltas ir veidui tepalas yra “unguentum 
drungnas maudynes. agae rosae” (cold cream), arba

Maža žmonių supranta kiek galima panaudoti alyvų aliejų. I 
stiprumo ir sveikatos suteikia Dažnai oda sutrūksta arba' 
šalta maudynė kas' rytas. Labui suskirsta, tai reikia panaudoti 
dažnai šalta maudynė suteikia sekamus tepalus: 
daugiau gero, negli. šimtai bon- 
kų įvairių aptiekose parduoda
mų patentuotų skysčių, ypatin- j 
gai vadinamiems “nerviškiems” 
žmonėms, šalta maudyne rei
kia imti šitokiu budu: prisipilk 
vonią šaltu vandeniu, įlįsk iki aliejus, arba “unguentum aąuae 
kaklui, pabūk kokią minutę, iš- rosae”. žinoma, aptiekoje tą 
lįsk, greitai rankšluosčių nusi- viską galima nusipirkti.
trink ir apsirėdyk. Jei nėra vo - į Kieta, išdžiuvusi oda galima 
nios: pairtik kempinę (sponge), suminkštinti sekamu kremu: 
pasivilgink šaltam vandeny, iš- 
sitrink pirmiau krutinę, paskui .,(flei mnygdal. 
visą kūną ir sausai nusišluos
tyk. Jei galima, labai paranku _____
įsitaisyti lietus šalto vandens pirmiau vandeniu numazgojus, 
ii' kas rytas susilietinti. šąltai Saulės spinduliai nudažo odą 
maudynė stiprina visą kūną ir gelsvai. Spkamas tepalas*pašali-

du kartu per 
geriausia šal- 
šaltas vanduo

kitomis 
bus

yra

irrirT.rruTns;

Spermaeeti 6.00
Olei amygdal. ' 6.00
Olei theebromae 10.00
Lanoilpi 30.00
Baisumi Peru 4.00
Arba galima panaudoti alyvų

atrodo ir groja kaip naujas
■ , • ' , i

M Et J JORI'’ mažai vartotas grojiklis 
Pijanas

VVURLITZER Elektrikinis vartotas 
Pijanas

<•

ląmolin 30.00
30.(X) 
15.00Tr. Benzoini 

Aptepk oda ryte ir vakare

pagražina odą: odos gražumas 
labai dažnai rišasi su kūno svei
kumu. Geriausia pradėti imti 
šalta maudyne vasarą, paskui 
per žiemą, žinoma, labai si'lp- 
Iniems nepatartina šalta mad- 

B/V. P-lė Madge Oberhollzer jyng,, bet ir jie gali prisipratin- 
iš Indianapolis, kuri pasimirė įj. 
dėl ant jos padaryto užpuolimo. 
Prieš mirtį ji pasakė, kąd In
diana Ku K'lux Klano vadas 1). i4us skausmus

na saules nudegimą: 
Boracis 0.75
Aquae.calcis 6O.(M)
Olei amyg. dulcis 60.00 
Jei oda lupusi nuo saulė 

degimo, panaudojus šitą tepalą 
porą kartų per dieną, -UU-^eka- 

šalta maudynė apsaugoja mas’ skystimas odą dar geriau 
• nuo “šalčio pagavimo”.

šilta maudyne pašalina įvaiu 
(reumatizmą),

C. Stephenson nusivežė ją į Int padidina prakaitavimą ir nura- 
diana Harbor ir ją išgėdino. Po mina nervų aparatą, šilta Mau- 
to| ji priėmė nuodų ir nuo to dynė geriausia imti prieš ei- 
mirė. Stephenson liko apkaltin-'siaut gultų, šilta maudynė pa
tas žmogžudystėj. 'tartina Dakare visiems tiems,

i

KALTINA KU-KLUXU VjKU-KLUXIJ VA-
8.00 

45.00 
150.00 
20.00

nu-
nuvalys:
? Sal ammoniac

AlcohoY
Ąquae rosae
Tale.
Apmazgok veidą kas rytas.
Moteris nesvietiškai kankina 

raukšlės ant veido, žmogui ses-

I’ijano

$195.00
$290.00
$335.00
$350.00
$398.00
$400.00
$685.00
$795.00

SEEBURG vartotas Electrikinis Pijanas, 
tinkamas dėl biznio 1

KIMBALL grojikli.; vartotas musų krautuvėse 
dėl išgrojimo rolių, pilnai gvarantuotas

MELDORF Reproducer Pijanas 
naujas

II. C. BAY Reproducer Graud Pijanas vertas 
$1200, kaipo demonstratorius už

Ir daugybes kitokių gerų bargenų.
Taipgi turime pilsią uiiių Naujų KIMBALL, C. P. JOHNSON 

BRADFORD PIJANŲ. Norintieji pigytj gerą pijam; per mus galite 
visuomet gauti prieinamesne kaina, ir mes esame vienintelės Lietu
vių Krautuves Ghiragoje užlaikančio^ šiuos augžtot rųšics insti li
mentus. z

KIMBALL PIJANA1 yru pagarsėję savo malonumu ir saldu
mu balso.

C. P. JOHNSON ir BRADFORD Pijanai turinti labai dailią ir 
stambią išlaukinę išvaizdų, taipgi ir gura halsu.

Parduodame ant lengvų išmokėjimų.
Krautuves atdaros vakarais iki Ovai.
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šiaurys.

aukštieji
(Pasaka)

Šįmet užgimė dvejopi 
nes: vieni yira labai aukšti, iki 
debesų, kiti gi vos šiaudą per
žengti gali. Aukotieji ypatingi 
išsigimėliai, niekados jie nežiū
ri tiesiai į priešakį, bet žiuri 
arba į aukštį, kur varnos laks
to, arba žemai po savo kojomis 
išmintuose pėdsakuose. Žemieji 
visur mato, ir kas augštai deda
si ir kas žemai, bet daugiausiai 
$iuri į priešakį, nes iš priešakio 
geriausiai viską gulima nužiūrė
ti. Aukštieji eina kartu su vė
jais, kartais net pralenkdami 
juos, žemieji gi vos-ne-vos nu- 
replioja pas savo kaimynus. Au
kštieji kalbasi su laimėmis, ra
ganomis ir kitais ne šio pasvie
čio sutvėrimais, žemieji be sa
vęs nieko nesutinka. Aukštieji 
priešaky gyvena visi žemieji, 
bet jie nemato, nes jie neina 
per jų išmintus pėdsakus. Au
kštieji ieškodami gerųjų^ nesi
kreipia į visuomenę, kurioje yra 
aukštieji ir žemieji, bet grai
bo po persaką duobeles, ar ne
užteks, kur tarp žemių įsivėlu- 
sio, nors vieno gero.

Vienas nė šioks, nė toks ra
ganius sako, kad aukštųjų krū
tinėse nėra širdies, bet esą, ko
kie tai skambaliukai, sulig špy
gos didumo, kurie kratydamies 
tarška atsimušdami į šonkau
lius. žemųjų gi krūtinėse yra 
širdys tokios, kaip šios varpi
nės varpai, kurios plakdamosis 
įlaužia jų menkus šonkaulius, 
gįslos jų išsigandę drebėdamos 
varinėja degantį kraują po vi
sus kūno užkampius. Jeigu au
kštasis padaro blogą artimui,

i o širdis sutarška, atsimuš
dama į šonkaulius ir nurimsta 
bet kada prasikelsta žemasis, 
širdis paasiguldo jį žemės ir duo 
da per šonkaulius, kiek tik į- 
galędama taip, kad “apsivertęs

žino-

žemieji daug neįstengia eu- 
skaitliuoti, vos iki penkių, o au
kštieji savo skaičiavimui galo 
nemato, užtai valgydami nepri
silaiko jokių ribų, bet valgo 
kiek tik suskaito (įuonos kepalų 

arba kepsnių. Vienu nukritusiu 
trupiniu žemųjų išsimaitina ke
lios apylinkės. Kada žemieji 
daug valgo, tai jų širdys prade
da duoti per šonkaulius—prade
da blogėti.

Aukštieji į savo kišenes su- 
pyla aukso kalnus. Jų kišenėse 
tankiai vaidinasi numirėliai 
taip, kad jie išsigandę pradeda 
vienas kitam veidus dailinti.

Aukštieji kokiais gimsta, to
kiais ir miršta. Jeigu užgimė 
gauruotas, rudnagis, tai tokiu 
ir mirs, nors visus savo skver
nus pripiltų blizgančiu auksu, 
nors visus dažus surinktų sa
vęs nudažymui. Auksas išbyra 
praplyšus, o dažnai sudž. spro
ginėja T> krenta žemėn, žemio 
ji nemiršta, l>et juos užmuša di
delės širdys, taškydamos par šo
nus už menkiausius prasikalti
mus. Kada suauga žemieji, tai 
taip, kaip gėlės pražįsta. Jų 
plaukai pabala, veidai persima
no į baltų lelijų žiedus. Pražy
dę senukai, kaip vandens lelijos 
upely, plūduriuoja visuomenėje. 
Kur kokia nors nesantaika atsi
tinka, tai tuojaus čia pribūva 
sutaikinti, bet kada nors men
ku išsitarimu prasikalsta, tai 
tuojaus širdis pasiverčia tą bai
tą j“ senuką ir duoda per šon
kaulius kol tik sustingsta. Jų 
gailisi visi, užtai sustingus sta
to jo vietoj iš balto marmuro 
didžiausius paminklus, bet v/- 
dui neįtaiso širdies, kad jam 
pagnumojus lietai, kuris kas
kart jį plauna, nepradėtų širdis 
daužyti iki sutrupėjimo pa
minklo.
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Štai Yra Kelias ir Laikas, ką Duos 
Smagumą Kelionėje

Naujiena Ekskursija
LIETUVON
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LIEPOS 9tą dieną, vakare, 1925
$ 186 iš New Yorko Klaipedon ir Atgal

Karo taksai, pagalves ir jgelžkelio bilietas ekstra

atsiprašinėti.

Aukštieji miršta, žemieji nie
kados nemiršta, bet visa bėda 
su ta nelemtąjį širdimi, jei tik 
prasikalsta, tai tuojaus ir nuga
labija senuką, kaip baltos leli
jos žiedai plaukantį upėje. Pa
minklai jų neatstoja, peš netilti 
savy didelės širdies, iš kurios 
pasviečio sutvarkymas pereitų.

Naujienų Palydovas, Aptiekorius it (Naujienų
■ ' * * * / » * X ’ ' ■ ‘ 1
> ' > , f. V

Pinigų Siuntimo Skyriaus Vedėjas, Roselande
I » . \

Važiuoja Kartu ir Prižiūrės, kad Kelionėje
Niekam Nieko Netruktų.

F. J. Tupikaitis > \ r

Jus Taipgi Galit Uždirbti 
Didelius Pinigus

Ar jus esate ambitingas, inteligentiškas ir kal
bate angliškai? Ar jus galite matyti tikrą pro
gą? Ar jus galite sekti instrukcijas kad turė
jus pasisekimą ir uždirbus didelius pinigus? 
Kiti tą daro. Jus taipgi galite.

DYKAI LEKCIJOS
Mes kviečiame jumis atsilankyti ant žingeidžių 
visos serijos lekcijų apie salesmanship. Jos yra 
atdaros dėl visų. Jums nereikia registruotis 
arba likti musų salesmanu, kad lankius lekcijas. 
Ateikite ir leiskite pasakyti jums apie didžiau- 
sį pinigų uždirbimą — apie salesmanship biznį.

Dykai Mokykla Apie Salesmanship 
Vyrams ir Moterims

Del jūsų yra įsteigta dykai mokykla apie Sales- 
manship musų West Side Skyriuje, 3244 West 
Roosevelt Road, kur mes išmokinsime biznio 
real estate ir kaip jį pardavinėti. Patyrimo ne
reikia. Mes parodysime kaip. Vyrai kurie 
supranta jūsų reikalus, išmokins kaip pardavi
nėti žemę JŪSŲ PAČIŲ ŽMONĖMS. Jums 
bus nurodytas trumpiausias kelias prie finan
sinio pasisekimo. Jums bus suteikta neapri- 
buota koperacija.
Jums apsimokės apie tai patirti. Atsiminkite, 
kad mokykla yra DYKAI ir jums nereikės tu
rėti jokios atsakomybės. i
Mokyklos lankymo valandos galima pritaikinti 
dėl jūsų parankamo. Pasimatykit su Mr. Otto 
Frankfort.

KRENN&DATO SCHOOL OF SALESMANSHIP
Atdara vakarais.

WEST SIDE SKYRIUS
' 3244 West 'Roosevelt Road <

Phone Van Buren 7074
KRENN & DATO, INC.

Vienatiniai agentai dėl Mrs. Roekei'eller
McCormick

Jf/K.:. /

niurni
4ŪaM,.- .2 V1’- 

. . ** *"**». ”T *_ > • - - • * ■ •

"* ' ‘ ‘ *••............*

S^SŽ^f^S* •’??

/ 

/4>< m ir

yra ^^miškas VVhite Star 
L/L-/ X 1VJL1 Linijos Laivas 46,439 t n. įtalpos

Tuojau Kreipkitės dėl Informacijų ir Laivakortės
• ( t. >

naujienos
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois



Tėvynės Mylėtojas

Lietuvos Nepriklausomy 
bes Atgaivinimas ir 

Kovos dėl jos
Kuomet Lietuva ir Lenkija 

tapo padalintos tarp vokiečių ir 
rusų, Lietuva pateko Rusijai. 
Tuonfet prasidėjo lietuviams 
sunkus laikai, kuriuos gerai 
kiekvienas atmena.

Žmonės ištisas dienas turėjo 
dirbti ponams, o sau galėjo dar
bą dirbti tik naktimis. Be to, 
baudžiauninkai sodiečiai turėjo 
mokėti ponams tam tikrą duok
lę nuo savo ūkio.

Ponai visiškai nesirūpindavo 
savo žmonėmis, bet juos muš 
davo rykštėmis pančiais ir ki
tomis pramonėmis, atskirdavo 
nuo šeimynos, nuo gimtojo 
kampelio. Kuomčt nuo tokių 
žiaurių elgimosi sb baudžiau
ninkais pas juos kildavo laisves 
mintis, tai jioiiai stengdavosi ja 
nuslopinti ir tam tikslui varto
jo įvairias priemones, iš kurių 
pažymėtina tai degtinė. Kiek
vienas jionaš turėjo nuosavą 
bravorą^ ir įsakydavo savo bau
džiauninkams, kad jie per tam 
tiktą laiką turi išgerti tiek tai 
kibinu degtinas.

švietimas ponams visai nerū
pėjo. Jie sakydavo, kad tam
sią minią lengviau yra valdyti, 
negu apsišvietusią.

Rusai atgabeno iš savo kraš
to valdininkus ir mokytojus, 
kurie reikalavo būtinai mokytis 
mokyklose vien tik rusiškai, o 
kas lietuviška—buvo naikina
ma.

Toksai biaurus spaudimas iš 
rusų pusės nei kiek ne atšaldė 
lietuvių širdis, bet priešingai; 
sustiprino tėvynės meilę. <

1812 m. Napoleonas kariau
damas su rusasi užėmė Lietu
vą ir Lenkiją ir buvo įsteigęs 
Varšuvos kunigaikštiją, bet vė
liaus tapo rusų sumuštas ir iš
varytas iš IJetuvos ir Lenkijos. 
Tuomet caras Aleksandras davė 
Lenkijai valdymosi laisvę.

Lenkai atgavę tokią laisvę 
prisiminė senovės laikus ir kilo 
noras visiškai pasiliuosuoti iš. 
po rusų valdžios. 1831 m. pa
darė sukilimą, prie kurio tai 
prisidėjo ir lietuviai, norėdami 
taipogi pasiliuosuot. Bet suki
limas blogai buvo vedamas ir 
tapo numalšintas.

Bušai po sukilimo dar labiau 
pradėjo spausti sodiečius fe 
jiems padėdavo dar ponai.

Toksai žiaurus prispaudimas 
dar labiau sutvirtino laisvės 
mintį ir 1863 m. Lenkai suruo
šė sukilimą, prie kprio prisidė
jo ir lietuviai. Šis sukilimas 
kiek plačiau buvo išsiplėtęs, bet 
irgi netvarkingai buvo valdo
mas ir trjiko ginklų —tapo nu
malšintas.

Tuomet rusai įbauginti lietu
vių bruzdėjimu 1864 jn. uždrau
dė spaudą, manydami tjUo nu
stelbti dvasinį gyvenimą.

Lietuviai matydami, kad vi
duje savo krašto "nėra galimy- 
liės atspausdinti jokio rašto, jo
kios, knygos, pradėjai juos 
spausdinti užsienyje: Amerikoj, 
o ypač daug raštų buvo spaus
dinama Vokietijoje. Atspaus
dintos užsienyje knygos įvai
riais budais buvo gabenamos 
j Lietuvą. Lietuvos pasieny ir 
kaimuose buvo begalės Rusijos 
valdininkų-žandarų, kurie gau
dė knygnešius. Kiek vargo ir 
kančių nešė tie šviesos nešėjai, 
kiek jų žuvo, kiek tolimame Si
bire baigė savo ašarų pakalnės 
gyvenimą, bet begalo buvo tvir
tas ir griežtas tų šviesos nešė
jų pasiryžimas, nes vieton vie
no žuvusio atsirasdovo dešimto 
naujų. Tokiu budu ėjo Lietuvos 
liaudies švietitnas nuo 1864 m

Rusijos valdžia, matydama 
tokį tvirtą lietuvių pasiryžimą 
kovot su prispaudėjais, atsiun
tė Lietuvai valdyti ir maištinin
kų maldinti garsų, lietuvių ko
riku pavadintą rusų Muravjevą. 
Koriku tapo pavadintas deleį 
didelio savo žiaurumo, nes jis 
neturėjo žmoniškumo jausmų.

Penktadienis, Geg. 15, 1925
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su lenkais.
su lenkais.

trygas sudaro Lietuvos dvari 
ninkai lenkai ir kitų, tai žino 
inas lenkų gobšumas:,! “Od ma
ža do inoža”.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

85

___

viso-
ėmū

ČMade by 
Lamb«rt Pharmacal Co., Saint Lonū, U. S. A.

Vyrų ir vaikinų vilnoniai 2 kelnių siutai, jie buvo paradvinėjami po $30, $35 ir 
$40. Specialiai apkainuoti 285 dviejų kelnių siutai, stylių vyrų ir vaikinų, ranko
mis siūti — vėliausios mados 2 eilių guzikų, angliškų modelių, plačiomis kelnėmis 
kurios gražiai išrodo, taipgi daug staple stylių dėl gražiai besirengiančių. Popu- 
riškos' pavasarinės spal
vos randasi čionai — 
powder mėlini, lavenders 

i > 
purple ir pilki, minkštai 
išdirbti cassimeres ir šil
ko maišyti worsteds. Mie- 
ros \ pritiks kiekvienam 
vyrui ir vaikinui. Kiek
vienas siutas su 2 kelne-

_________________ ____

ANTISEP

NAUJIENOS, Chicago, I1L

Laukė tos progos, kuomet galės'rys ir vaikai ėjo kovot prieš 
su ginklu rankoje gj’įšti ginti 
savo kraštą, bet likimo ne buvo 
tai lemta.

Po pirmos revoliucijos įvyko 
tuojaus kita revoliucija- bolše
vikų, Bolševikai apgaulingu 
budu paėmę valdžią į. savo ran- sektas. Jų tikslus buvo 
kas, suardė visą seną tvarką grobti visą Lietuvą j savo ran- 
kariuomenėje ir matydami^ kad kas, nds čia jie matė daug gė- 

Kiek jis Lietuvoje išžudė žmo- liteuvių batalionai laikosi tvar- rybių; o ypač tai, visas šias in 
nių ir kiek sodžių sudegino, su- kingai, • nuginklavo juos ir> iš
naikino nieks negali pasakyti, vaikė. 
Daug tukštanČių žuvo nekaltų 
lietuvių ir tąi žuvo vien tik dėl 
savd idėjos, dėl tėvynės meilės 
Mirtin jie ėjo linksmi su nusi
statymu, kad dėl tėvynės labo 
mirti yra didžiausias ir šyen- 
čiausias dalykus. •

bermontininkus. į
T/inkai užėmę Vilnių pasisa

kė padėsią mums kariauti 
su bolševikais. Bet vėliaus jų 
apgaulingas pasižadėjimas pa
geliais teikimo mums tapo su

> pa

Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Mali kūdikiai negali niskuomi sau pagelbsti! Kuomet Jų vidu

riai užkietėja, jie nrtlno kas Jiems kenkia. Tai yra reikalas Jus, 
motinos! 1’riAlurPklt Juos rūpestingai. Pridaboklt, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir Jei apslreikitų nors mažiausia vidurių 
iižkietAJirnas, duokite Jiems Bainbino—Kūdikių Geriaueį Draugų. 
Kūdikiai rnPgita Ji. Jie net )rrafc> daugi aus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Ilonka 85c. aptiekose tiesiui ifi laboratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.
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Caras Aleksam 4S, matyda
mas didžiausia neapykantą prie, 
Muravjovo ne tik iš lietuvių pu-1

1918 m. tapo padaryta insij- 
bolševikų su vokiečiais taikos 
sutartis ir po sulaužymo tos 
sutarties įvairiais budais lietu
viai pradėjo grįsti tėvynėn.*

Pasibaigus bolševikų revoliu- 
cijai, kilo Vokietijoj revoliuci
ja.

Iškilus revoliucijai

Pagalios, su bolševikais tapo 
pasirašyta taikos sutartis Ry
goj, kurioje bolševikai Vilnių 
pripažino Lietuvai.

Prasidėjo kovos 
Ilgų laiką kovota

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tai. Kedzie 8f02
ia. • .•r.*." LT,f.r.•

Vokieti- pagalios, lenkai pasiūlė taikos
Lietuvi« ta>Xba ± "i- •'“’-i i? buvo prašyta

džią į savo rankas ir nustiMė 
I laikinosios konstitucijos dės
nius.

Apgynimui krašto nuo 
kių liesi veržiančių priešų 
steigti kariuomenę. Buvo išleis
ta atsišaukimai, kurįuose buvo 
kviečiamas jaunimas, stot, sa
vanoriais. 1918 m. lapkičio 
1 d. įsteigė pirmą pėstinikm:

jį iš Vilniaus.
Muravjovui mirus, jam Vii 

niuje^buvo pastatytas pamink-1 
las, pro šalį kurio kiekvienas 
keleivis praeidamas turėjo nu
siimti kepurę, o kas nenusiim- 
davo, buvo tuojaus areštuoja
mai ir vedamas į policijos nuo
vadą ir buvo talpinamas kalė
jimai! arba buvo uždedama ad- pU|ka> kuris pavadintas 1 p. D. 
ministratyviu hudu pafiauda. l k “Gedimino” pulku. Vo- 
Kiekvieno lietuvio, žiūrint j Jo- kiečiai kunti pulką Vilniuje už- 
kj dalyką, širdis plyšdavo i3'draud^ taigi kūrimosi vieta bu- 
skausmo. žmogui, dar tokia di
delė pagalba atiduodama. Bet 
kas daryti? Valdžia įsako,—tu
ri pildyti.

Tolimame Sibire arba kalėji
muose daugel tų pirmųjų mu
sų šviesos nešėjo laisvės apat-

vo Alytus. Jaunimas ėjo į ei
les iš visų Lietuvos kampų, su 
grioštu, tvirtu nusistaiynųi 
ginti iškovotą nepriklausomybę, 
kad vėl nepakliuvus po svetimu 
jungu.

, Jaunutei kariuomenei tudjau 
talų užbaigė savo vargingą g y- rejk§j0 jau griebtis ginlflo ir. 
venimą, toli nuo savo krašto 
nuo savųjų.

Nors jie žuvo, bet nežuvo jų 
darbai, nežuvo 
dekvieuo lietuvio 
nes meilė., kurios 
dien matom.

Rusai rpatydami, kad negali sinti* lietuviams.
<ovot su lietuvių tokiu tvirtu 
pasiryžimu, 1909 m. leido lie
tuvių spaudą.

Tokiu budu palengvėjo kovos traukti 'Kaunan.
Judas su rusais. Atsirado nau
jų karžygių-mil^inų ir raginda
vo stot į baisią 
<rašto laisvę.

1914 m. kilo
kiečių ir rusų,
trauktos ir kitos valstybės. Bai
sus tai buvo karas, daug kraujo 
pralieta ir tūkstančiai

jų uždegti 
širdyje tėvy- 
vaisius šian-

atvira

karas

Palengvins aklą įtempimą, Kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aurščiaa 
Vai! 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. >

1545 West 47th St
Pbnne Rnulf»verd 75M

ginti kraštą, nes vokiečiams be
sitraukiant, jų pėdomis sekė 
bolševikai-rusai.

Vilniuje gi lenkai (tiksliau 
pasakius sulenkėję išgamos) 
susfsėbravo su lenkais ir gau
dami iš jų paramą pradėjo gra-

Per Naujus 1919 metus len 
kų legionai užėmė Vilnių ii 
Lietuvių valdžia turėjo pas i

Prieš pasitrauksiant iš Vil
niaus lietuvių karininkų būre
li^ su kareiviais/ aukštai iškėlė 
Lietuvos vėliavą ant Gedimino 
kalno ir pastatė garbės sargy
bą, atminimui senovės ir paro
dyt, kad Lietuvos atgimė.

( Valdžia persikėlus Kaunan
_ žmonių V£j išleido atsišaukimds, reng- 

las karas palietė ir Lie- dama visą kraštą stot į griež
tą ir sunkią kovą už nepriklau- 

rusai tapo išvyti iš soniybę. Vėl būreliais pasipylė 
- - savanoriai iš visų Lietuvos

tarp vo-
tapo į-

Suvalkuose. Vėliaus lenkai šios 
sutarties nesilaikė ir puolė lie
tuvius, apgaulingi! budu atėmė 
Vilnių (kini 'bolševikai išviję 
lenkus atidavė lietuviams) ir iki 
šio laiko neatiduoda ir atiduot* 
nemano, pasisavino kaipo sena, 
lenkų miestą.

šiuo ir užbaigiu savo trum
pus istorijos faktus kovų dėl 
nepriklausomybės atgavimo. 
Bet tos kovos dar neužbaigtos, 
dar Vilnius Lietuvos širdis-sos- 
tinė -Gedimine kalnas yra bal
to arelio naguose' Del jo išva
davime dar turim griežtai ko
vot.

S614-16 RooBevelt BU. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO. ILL.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai d&ntą be akaunno. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kietiauaią mai
stą. Garantuojame visą tavo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktą jueą alksta!

1545 West 47tb Street

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS 
patsai galanda savo blades 

*****A-J»Jl.rUJA Pilnas autfitap $1.00 ir $5.00
RaZOr Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

Sharpent Ittelf Parduodama Razors ir Blades

PARDAVIMUI PETNYGIOJ IR SUBATOJ

. T he //ut'.* ' į o/ Cn:ater%. Valiu s '’•/ ’1 ' * 'i/9'

r r 4?th a.Ashland A1Je.

M r. Alshuler padarė laimingą iš N. Y., pirkinį

2ju Keiniu Siutai

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

TIKAS
Apsaugoja
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą. Skau
dėjimą ir
Kosėjimą.

žuvo, 
tuvą.

1915 m.
IJetuvos. Daug per mušius žu 1 
vo lietuvių ir daug prievarta kampų, 
rusai išvarė į Rusijos gilumą, 
daug kaimų miestelių sunaiki
no. Daug lietuvių, bijodami 
vokiečių žiaurumų, savo noru 
išvažiavo į Rusiją.

Atėjo vokiečiai. Vėl prasidė
jo sunkus lietuviams laikai. Vo- 
kiečai viską atimdavo nuo uki- 
nikų ir gyvulius ir maistą, 
žmones varydavo įvairiems dar
bams. Viskas pas kiekvieną 
ūkininką buvo surašyta ir jei
gu ūkininkas norėjo meitėlį pa- 
skerst ar kitą kokį nors gyvulį 
neturėjo teises be leidimo. .Vi
sur kaimuose buvo prisodinta 
žandarų, kurie labai žiauriai 
elgdavosi su žmonėmis.

Taip ėjo gyvenimas Lietuvo
je laike Vokiečių viešpatavimo.

Laike vokiečių buvimo, Lie
tuvoje pasilikusieji veikėjai — 
sudarė Vilniuje lietuvių komi-. 
tetą, kuris rūpindavosi mo 
kyklomis ir pavargėliais.

1917 m. reikalų aptarimui j 
Vilnių iš ’ 
suvažiavo atstovai ir nežiūrint 
vokiečių grasinimų išrinko Lie
tuvių Tarybą, kuriai pavedė rū
pintis tėvynės reikalais.

1918 m. Vasario m. 16 d. su- 
srinkusi Vilniuje IJetuvių Ta
ryba paskelbė 
klausomą valstybę. ’ .

luo laiku esantieji Rupijoj pajm<jamį daug grobio ir iš 
veikėjai taipogi darbavosi tė
vynės labui.

1917 m. Rusijoj kilo revoliu
cija ir lietuviai pasinaudoją šia 
proga pradėjo organizuotis ii mas buvo nepakenčiamas. Visą 
susiorganizavo savo karinome- ką atimdavo nuo žmonių, kan- 
nes eiles., nes gerai žinojo, kad (kino juos plėšė ir tokiu budu 
iškovotai nepriklausomybei iš-'visą tą kraštą sukėlė prieš su
laikyti reikalinga jėga, kuri ga- ve, kas labai padėjo musų žy- 
lėty ją ginti nuo įvairių priešų. Igiams. Senas ir jaunas, mote-1

Rusai-bolševikai kovodami su 
lenkais sumušė juos ir išvijo 
iš Vilniaus ir pradėjo veržtis 
Lietuvos gilumon, užėmė Uk
mergę, Panevėžį ir kitus punk
tus. Lietuviai matydami tokį 
didelį pavojų iš bolševikų pu
sės susispietė ir žūt būt pradė
jo kovot su jais ir išvijo iš Uk
mergės, Panevėžio ir kitų Lie
tuvos kampų.

i Besikaunant su. bolševikais 
atsirado naujas priešas tiek pat 
pavojingas kaip ir bolševikai T— 
tai vokiečių ir rusų kariuome
nių gaujos, susikurusios sau 
lizdą Kuršėnuose su vadu Ber- 

1 maniu priešaky. Į Lietuvą jie 
atkeliavo iš Latvijos. Pirmiau
sia puolė Šiaulius ir užėmė juos, 
nuginklavo komendantūrą iš
vaikė gimnaziją, 
tus labai kankino, 
tik patiko, viską 
ūkininkų ir dar 

. upvurmru! j ju()g kankydavo.
visų Lietuvos kampį.. ,.

o gimnazis- 
Plėšdavo kas 
atimdavo iš 
nežmoniškai 

Po užėmimo 
Šiaulių puolė Radviliškius kai
po svarbų gelžkelio mazgą,_ per 
kurį ėjo visąs susisiekimas su 
musų kariuomene esančia prie 
Dauguvos ir pradėjo veržtis to
liau.

. | Susispietė musų kariuomenės 
Lietuvą neprL eiJės ir smurkiai bermontinin- 

... kus ties Radviliškiais sumušė.

.vijo toliaus, kol priverttė juos 
'pasitraukt iš Lietuvos.

Bermantininkų viešpatavi-

■■M

mis.

dėl Vyru ir Vaikinu

Užmokėsit po išgydymo
laibai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergant] kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

Įskaitant 2 kelnes — Ek
stra pora kelnių, reiškia 
dvibuką dėvėjimų

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų, žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog į kraują,’ prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serume 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalą^, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti | darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
j nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas utsl- 
aentjuaias ir komplikuotas ligas, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoni&kais {taisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo. reuipatismą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės i^ tonų skau
dėjimą, galvouukio, nubėgimą kraujo puč- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai Ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasiiinoe apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greita! 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti' savo sveikatą 
ir laimę, todėl Jrra ir dėl jūsų viltie. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistu 
40 N. Wellg St, 

kampas Washlngton St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij Ir suba- 

toj nuo » ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
Šventadieniais nuo 10 iki 1 po pletA. Pa- 
ncdėly, ketverge ir pftnyčloj nuo 9 ryti iki

OPPENHEIMER — PIRMAS AUGŠTAS ■ Jei nori išmokti 
gerai rašyti
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CHICAGOS Smulkios Žinios

ŽINIOS
UŽGRIUVUS! SMILTIS

LAIDOJO ŽMOGIJ

Mrs. \\ illiam D. Shephcrį ku
ri koronerio buvo apkaltinta, 
kad ji dalyvavo nunuodijimo 
Mis. Emma McClintock, moti
nos jauno niilionieriaus Wm. 
McClintock, kuris nesenai mirė 
nuo tyro ir dėl kurio mirties

Johannes Kreiter, 35 m., Ga Shephcrd liko apkaltintas ir pa- 
ry, Ind, savo kieme kasė grio- sodinta . iki teismo kalėj i man, 
vį pravedimui srutų pervados iŠ. tapo puliuosuota, nes grand ju- 
savo-namų į miesto srutų per- py atsisakė ją apkaltinti. Ji 
vadą. Griovis buvo kasamas 25 dabar kovosianti už savo vyro 
l>ėdų gilumo. Kreiter dirbo su paliuosavimą.
savo pagelbininku, kuris išlipo 
iš griovio atsinešti lentų paspir
ti griovio sienas ir ištraukė ko- Pastaromis keliomis dienoms 
pečius. Tuo tarpu smiltis pra- žymiai pa didėjo skaičius užinu- 

pradėjo šamų automobilinis žmonių. Už
vakar užmušta šeši žmonės, o 
užpereitą naktį du Į vieną 
iieną trys automobilistai liko 
apkaltinti už užmušėjistes.

dėjo griūti. Kreiter 
šaukti pageliai, liet jo pagelbi
ldukas tiek nusigando, kad vie
ton nuleisti laiptus, nubėgo j ieš
koti daugiau žmonių pagelbai 
Kada atvyko pagelba, Kreitft 
jau buvo smilties visai užginu- 
tas ir policija turėjo dirbti/tris 
valandas iki išėmė jo lavoną.

SPE*ELNINK O VVEST BYLA 
ATIDUODAMĄ JI RY

’ Vaikinams kviestis* .ųępąžys- 
tamas merginas autonrobih'u 
pasivažinėti, ar merginoms pra
šytis “pavažinėti” jas, yra pa
vojinga. Du vaikinai pamatę 
prie Sheridan Rd. ir Montrose

Spešelninko N. P. West ir tri- galvių dvi merginas, tyliai mai- 
jų jo pagelbimnkų, bylos na- dalijančias jas “pavažinėti,” su- 
grinėjimas jau baigiasi, advo- stojo ir pasiėmė jas. Bet vos 
katai jau baigia savo kalbas ir spėjo jos įlipti į automobilių 
šįryt byla bus atiduota ^įury, kaip atvyko policija ir visus ke- 
kad tasis išneštų nuosprendį. torius areštavo už nederamą el-

•----- ----------- gimusi. '
kad tasis išnuštų’ nuosprendį.

LENKAS BANK1ERIUS
NUSIŠOVĖ

Bruno Kowalewski, buvęjį Lietuviu Rateliuose 
prezidentas Sherman 1 ark bau- ■ •
ko. vakar nusišovė savo namuo
se 1335 W. 55 St. Mandna, 
kad jį paveikė nelaimė su au- 
loAiobiliu dvejetą savaičių at-| 
gal, kada jis labai skaudžiai ap
sidegino. Iš banko prezidenty
stėj jis pasitraukė porą mėne
sių atgal, kada bankas perirųii- ’ 
nė savo vardą į Sherman Sta- j
te Bank ir persikėlė prie 4801; Makausko, 
South Ashland Avė. Bet persi- 
skirimas buvęs draugišl

Vakarienė
Chicagus Komitetas 

vos Našlaičiams Šelpti 
vakarienę pagerbimui 
atvykusio

NAUJIENOS, CHcafro, UI

JIE DALYVAUS VILNIAUS NAŠLAIČIU NAUDAI RENGIAMAM KONCERTE

ktai M. Vorobievo vedamas rusų ir baltgudžių operos dainininkų choras, kuris dalyvaus 
Vilniaus lietuvių našlaičių naudai rengiamam koncerte geg. 17 d., Lietuvių Auditorijoj, ir iš 
pildys gražų ir jvairų programą. Bus ir žymiausi lietuvių artistai ir dainininkai. Jie bus 
koncerte, — bukite ir jus.

Gavo 10 metu kalėjimo

George Friesse. 18 m., 4615 
N. Menord Avė., liko nuteigtas 
10 metų kalėjinian už užpuoli
mą ant 17 metų mergaitės, 
kiukia ir kita panašį byla.

Town of
Lakę

metų yra dabai daug dirbęs 
Lietuvių Moterų Globos Komi- 

-ti-to prieglaudoj Kaune ir yra 
jos nariu. Jis yra labai gerai 
susipažinęs su našlaičių prieg
laudomis, neš jisai yra labai 
daug savo brangaus laiko pa
šventęs prie mašinų skyrįaus,. 
su vaikučiais dirbdamas. Mums 
gerb. J. Makauskas papasakos 

: daug žingeidžių žinučių apie 
našlaičius ir jų padėtį. Todėl 
kviečiame visus pritariančius 

, ir iH’ijaučiančius atsilankyti j 
šeš

ti d., Felknv- 
W. 33rd place,

Lietu- 
rengia 

nesenai 
iš Lietuvos gerb. J. ,. , . . . . *, , , i šią vakarienę, kuri įvyks škuris per keletą’. \.* * tadieny, geg.

ship house, 831 
8 vai. vakare, 
dar ir muzikos 
šėiau minėtas 
visas pastangai, kad atsilan
kiusiems maloniai patarnauti. 
Dar karia kviečiame visus i

ir dfljnų. Au-ky 
komi Irtas deda

' vakarienę. Įžanga 50 centų.
—M. 7f.

18-tos gatvės apielinkė

Prakalbos
Chicagou yra atvykęs Lietu

vos Valstiečių 
stovas gerb. J. 
ris turi laibai 
mums pranešti 
klerikalus ir jų darbus Lietu
voj, taipgi apie atidavimų Vil
niaus lenkams, šitos prakalbos 
bus labai žingeidžios visiems 
užsiinteresavusiems apie Lie
tuvą. Prakalbos įvyks penkta
dieny 
sVet., 
vai. va k.
silankyti ir išgirsti* gerb. atsto- 

prakalbų.
A. L. T. Saiidare

Liaudininkų at- 
Makauskas, ku- 
žingeidžių žinių 

apie Lietuvos

gegužes 15 d., Mildos
1111 S. Halsted sL, 7:30

Kviečiame visus at-

v6
25 kp.

Didelis rusu operinis che-į 
ras Vilniaus našlaičiu

• koncerte
Jau kelis kartus buvo minėta,

SI. \ j kuopos susirinki- kad Vilniaus Vadavimo Komiz
mas įvyko 10 d. gegužes, Dvo- to rengiamam Vilniaus lietuvių 
rak V»rke. kinurašė du nauji našlaičių naudai koncerte atei- 

Paukštis ir nantį sekmadieni, geg. 17 d., 
Lietuvių Auditorijoje, dalyvaus 
didelis rusų ir baltgudžių operi
nis csoras. Reikalinga apie jį 
plačiau pakalbėti.

Rusijos suirutė išstūmė artis 
tus ir dainininkus svetur, į sve
timas šalis. Dabar Rusijos ar
tistų pilni yra Europos ir net 
Ajmerikos didesnieji miestai. 
Kartais susidaro trupės ir gast
roliuoja . Tos skaitlingos ir go

bus sekmiilgesnis, ros trupes nustebino pasaulį,, 
i gavo naują parodė, kad Rusija yra artistų 

36 kuopos orga-įir dainininkų šalis, apie ką se- 
. Daug ru

sų artistų ir dainininkų gyvena 
gyvena ir skursta, 

Dau- nes iš uždarbio, gauto daly^vau- 
svarbesnio nenu- jant viename-kitame koncerte, 

pragyventi negalima. įsigauti

gijų neįstengtų jų visų susi
kviesti į savo koncertą, kaip nė 
didelis jis butų, jei reikėtų ar
tistams duoti tinkamą atlygini
mą, tam neištektų ir didelio 
ištekliaus. Mes galėsime girdė
ti ir matyti juos šiame koncer
te ir tai už taip prieinamą įžan
gą (50c, 75c ir $1) vien tik lo
dei, kad patys artistai pasiau
kojo Vilniaus našlaičiams ir da
lyvauja be jokio atlyginimo. 
Kitos tokios progos pamatyt; 
juos lietuvių koncerte jau ne
bebus. •
Jei jau svetimieji tiek mumis 

užjaučia ir taip duosniai remia 
lietuvių našlaičius, tai mes pa
tys, le.tuviai, turėtume pasiro
dyti dešimteriopai duosnesniais 
ir visi iki vienam ateiti į šį kon
certą. Tuo atliksite netik lab
darybės darbą, bet dar užgirsi- 
te puikų koncertą, vertą daug 
brangesnės įžangos. 'lai yra 

artistų pasiaukojimas 
o jau jūsų sumokėtoji š- 
eis Vilniaus našlaičiams, 
tai dar ne viskas. Al-

007.1 
Malt 

syrup;UŽTIKRINA 
GERIAUSIAS 
PASEKMES 
Per 75 metus vardas 

BLATZ stovėjo už ge
rumą. čia yra 100% 
miežių, grynumo sko
nio šmme žinome 
Blatz išdirbiny. Ban- 
dvlcit Blatz Malt S'y- 
rup. Jums patiks jis. 
Vai Blatz Brevring Co.

Chicagos Skyrius 
1500 Holt Street 

Phone Brunsvvick 3600

čia yra 100%

jums, 
žanga

Bet 
minkite, kad koncerte dalyvau
ja dar didelis “Birutės” choras, 
artistas J. Vaičkus, S. Krasaus
kienė, Ona Biežienė, E. Rakaus
kienė. 4 Smagu pranešti ir tai, 
kad šiame koncerte dalyvauja ir 
musų jaunas, bet jau pasižymė
jęs, o ateityje dar daugiau ža
dantis pianistas M. Yiozavitas 
Po koncerto gi bus šokiai prie 
smagios P. V. Sarpallaus mu 
zikos.

Tad visi ateikite į šį koncer
tų. Tebūnie jis puikia dainos 
švente, visos Ohicagos lietuvių 
švente!

Jei jus trum- 
paregys, nosis 
arba .gerkle 
*neveikik ? Ar 
jus kenčiate 
viduriais, ne
veikia pūslė, 
inkstai arba 
kepenis? Ar 
tarite s k aus

čius krūtinėj, 
nugaros, šonų 
arba kur nors

Ar Jus Sergate?

gi į Amerikos operas yra labai 
sunku, nes čia ireikalingas ne
tiek balso gerumas, kiek išdirb
tas vardas ir projekcija. Turėk 
ir geriausj balsą, bet jei nesi 
paskillięs, jei' publikai vardas 
nėra žinomas, į operą v.eįsigau- 
si. i.

M. Vorobiev, pats artistas ir 
žymus dainininkas, pradėjo tas 
palaidas artistines spėkas or
ganizuoti ir ilgainiui sutvėrė sa
vo trupę iš keliolikos gerų dai
nininką, muzikų ir šokėjų. Su 
savo trupe jis pradėjo rodytis 
išpradžių mažesniuose teatruo
se, bet. pasirodė taip puikiai, jo 
operinis choras buvo taip geras, 
kad tuojaus jo chorą pasikvietė 
patys didieji Chicagos teatrai, 
kurie turėdami didelį Išteklių, 

įgali samdyti ir samdosi tik ge- 
friausius artistus.
j M. Vorobiev yra labai prie
lankus lietuviams; taipjau ir 
visi jo trupes nariai — rusai ir 
baltgudžiai. Pakviestas tad da
lyvauti Vilniaus našlaičių nau
dai rengiamam koncerte, jis ir 
visas jo choras be jokio dvejo
jimo tuojaus sutiko dalyvauti 
jame, ir tai be jokio atlygini
mo, kad tuo prisidėjus prie to 
koncerto pasisekimo, kad gau
siau sušelpus nors ir svetimos, 
bet draugingos tautos našlai
čius. Tas choras atvažiuos ne 
vieną, kitą dainelę padainuoti, 
bet atvažiuos su visomis savo 
brangiomis dekoracijomis, su 
savo brangiais ir puošniais kos
tiumais ir duos labai gražų ir 
įvairų programą. Dainuos cho
ru ir solo, bus ir šokių, gražių 
ir vikrių rusiškų šokių. O kad 
jų programas bus gražus, tai 
užtikrina tas, kad tame chore 
be paties M. Vorobievo dalyvau
ja tokie pirmaeiliai Rusijos dai
nininkai, kaip Vera Sodovska- 
ja, M. Koltunoff, E. Serebriani- 
kov ir kiti, kurių vardai yra 
plačiai žinomi visoje Rusijoje.

Gal nė viena lietuvių drau-
- ............................... -........ .

.kūne? Ar turite odos ligą? Ar 
jaučiatės silpnas, turite galvosū
ki? Jei taip, tai ateikite prie mu
sų kur jus surasite geriausius Eu
ropinius ir Amerikoniškus priren- 
gimus <lel gydymo ir egzaminavi
mo. Priežastis beveik visų ligų 
randasi kraujuje. Musų pačių la
boratorijoj yra analizuojamas 
kraujas, šlapumas per ekspertą. 
Prie to dar X-Ray cgzaminacija 
DYKAI. Ligos gali būt surastos 
be abejojimo ir gydomos pasek- 

.mhigai vartojant įčirškimus tiesiai 
j kraują. . 'Pik skaitykit vieną dau
gelio laiškų musų paciento:

Gerbiamas daktare Bowes: Aš 
noriu išreikšti savo užsiganėdini- 
mą už pagelbėjimą man. Aš ken
tėjau didelius skausmus nugaros, 
ėjau pu: daugelį daktarų, bet nie
ko negelbėjo. Kuomet atėjau pas 
jus ir gavau tikrą egzaminaciją, o 
taipgi X4lay. Jus pasakėt viską 
apie mano ligą ir aš sužinojau ką 
aš turiu daryti. Aš vedęs, turiu 4 
kūdikius ir negalėjau nieko dirbti. 
Po gydymosi vienos savaites, aš 
gryžau atgal darban, aš dabar 
jaučiuosi taip gerai, kad noriu pa
sakyti kiekvienam sergančiam apie 
mano išgydymą, taip kati jie ži
notų kur ki'ęiptis kuomet suserga.

Su pagarba, .iusų, 
Herman Gessert, 

2237 Semi'.ra y Avo.
/Me.: taipgi gydome venerines li

gas, k'i'in -, dabar y .u išgydomos 
vėliausiu išiadimu, kuri mį;, var
tojame. Del kraujo Ilgu, l"e kitų 
serums, mes v.-yto'am’e žinomus 
606 i.- 014. Nekontėkit') bcieika- 
lo. atsilankykite pas >ius be ati
dėliojimo ir užmokėsite tuomet 
kuomet iš to gausite pas ekmes.

Lincoln Medkal Institute
Dr, Bowcs, SpocialistaH ir 

Medikr.liH Direktorius
8 So. Clark St.

Ant virš ;uh Trianglc restaurano, 
,)irieš MVipison viešbutj.

Valandos 9 ryto iki 5:30 kir dien. 
’ UTARNINKK, SĖREDCM; SU BA

TO J iki b vak. Neilčlioj ir šventė
mis nuo 10 iki 12 dieną .

—K. Vrs.

Trr

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian

Hop-Flavorcd

PlIRfc 
Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolas 
Prašykit groserninkų

VINCENTAS GEDRAITIS
Musu mylimas vyras ir tėvas 

persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 55 metfĮ amžiaus, gegu
žio 14 d., 5:30 vai. ryte. Paėjo 
iš Miškinių kaimo, šidlavos val
sčiaus. Amerikoje išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Stanislavą, dukterį Apo- 
liną, sūnų Vincentą.

Kūnas pašarvotas randasi 
1134 S. Canal St. Laidotuvės 
įvyks gegužio 18 d., 1 vai. po 
pietų iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
inirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Motpris Staniolavc, 
Imilte Apolonija ir 
Sūnūs Vincentas.

Laidotuvėse patarnauju But
kus.

i.

j ienomis

t

*r

Hitt and Runn If Looks to Us Like a “Runn on the Bank”—How About it ? BY HITT

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Naujienų Skyrius perkel 
tas į nauji vietą.
Priima paskelbimus Nau 
įienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

h e n y, J r., kurių pasi griebimas 
Teapot’ Domą aliejaus laukų 

įpernai buvo sukėlęs didelį skan-

Apskr.

Ar jų« žinote, kad
žinomas dainininkas Lie-

Amcrikoje, nesenai su

Siunčia pinigus Lietuvon

G, Beuošius 
1616 W. 47th Street

Perskaičius laiškų nuo 2 Ap- 
vaklybos, kuriame ' pa
remti vaikų drluigijė- 

orga- 
Po dis-

tapo priimtas

nariai J. W.
Emilija čakaityte.

kartu darbuosis ir musų 
lonijej. Narių šiame susirinki- Chicagoje, 
me dalyvavo pusėtinai.
giaus nieko
veikta. —J. K.

■■■■

Gerai 
tavoje ir 
grįžo iš Italijos Kaunan po keleto 
mėnesių besi mok ininio savo balso. 
Ar jus žinote, kad 20 Helmarų 
kainuoja biskį'daugiau negu 20 pa
prastų cigaretų, bet su kiekvienu 
H uliniu u jus gaunate kelis sykius 
daugiau smagumo.

skričio 
ginama 
les, o jeigu lokių nėra, 
nizuoli, sukėlė ginčų, 
kusi jų laiškas

(su mažu pataisymu.
i LšTEISINO ALIEJAUS GRO- devyni dek galai, į 2-ro 
BIKUS. — Vyriausias District konferencijų.
oi’ Columbia teisėjas McCoy, I Organizavimo darbas1, tikimų- 
kuris panaikino apkaltinimus si, ateityje

.prieš aliejaus laukų groibkus—'nes musų kuopa
buvusį vidaus reikalų sekreto- darbuotoją <>!&«-ui uuiuiuumų »«ub, <
riu Fall, Harry F. Cinclair, Ed-' nizatorių A. S. Brachdniiį, -kurs niau nebuvo manyta.

ko-';

-----

Į^Įhl^^
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Pranešimai PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARiy < PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir
Cicero Draugystė Lietuvos Ka

reivių laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadieni, gegužės 17 d., I 
vai. po pietų l.iebivių Liuosybės 
name, 14 Si. ir 49 Ct. Cicero.
. Draugai susirinkite visi

ku taipgi atsiveskite ir naujų na
rių — Sekretorius K. P. D.

lai

PRANEŠIMŲ TAISYKLAS
Meldžiamo visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duoilate Naujienoms pra
nešimus isitėmytU šias taisyklos.

1. Nuo lapkričio 15 d. š.‘ m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkinuis; 
rengiant paskaitas, prakiijbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susini.kimrts. kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa- 
lapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienui dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Viši pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėlinu kaip iki de
vintos vai. vakaro.

Bridjteporto lietuviam'* žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešt) 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
du gauti ir kitą luikrašti, praneš
kite irgi mums — mes 
me bite lietuviškais

aprupmsi- 
•me bilc lietuviškais laikraščiais. 

Musų žmogus patyl-ęs tame darbo, 
jis nuo 
rūpinti 
noms”.

5-kių iš ryto pradedą np- 
savo kostumerius “Naujle 
—Aušroti Knvgynnu.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
Blue Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 24
Pradžia 10 vai. ryto.

VILNIAUS NAŠLAIČIU KON
CERTU! geg. 17 d.. Liet. Auditori
joj. tikietus galima gauti:

Naujienose,
Aušros Knygyne, 3210 

ted Str.
Švyhtrib Knygyne, 3305 

sted SI.
pas V. M. Stulpiną, 

Halsted St.
Parkauską, 1837 W. 49 Str.
A. Kareivą, 4539 So. \Vood 
ir pas Vilniaus Vadavimo Komi 

Irto narius.

llais-

lini
3311

St.

Detroit, Cich. — Gedimino Ci
tizen Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj. 17 gegužės, 
apie antrą valanda |>o pietų. Lietu
viu Svetainėje, prie Dix Avė. ir 25 
gat vės. Visi nariai malonėkite 
silankyti ant šio susirinkimo, 
šis susirink imas yra svarbus.

—J. Overaitis, l’žr. Rast.

nes

ATE1TIES Žiedo Vaiku , Drau
gijėlė rengia pirmą savo koncertą 
šiuose metuose. Koncertas bus iš
imtinai puikus ir įdomus. Tokio 
koncerto dar Mclrose Parko lietuj 
viai nėra turėję. Koncertas įvyk/ 
subatoj. gegužės 23 d., 1925, Vai
čiulis Hali, 23 laike St. Mclrose 
Park. III. 7 vai. vakare. Siridngai 
kviečia visus paremti šių musų 
draugijėlę. —Rengėjai.

Liet. Moksleivių Susiv. Am.. 2 
kuopos susirinkimas įų^ks gegužės 
16 d., 7:30 vai. vak., naujoj M. Ši
leikis Studijoj, 3569 Cottage Grove 
Avė. (kairp. 36 gat.), Room 6 (ei
kite tiesiai pro vartus nuo gat.)

Ateikite visi nariai. — Rašt.

Amerikos Lietuvių Pil. Kliubas 
Brighton Park, laikys mėnesinį su
sirinkimą septintadieny, geg. 17, 
3925 So. Kedzie Avė. Liberty Hali, 
1 vai. po -pietų. Ateikite visi na
riai ir atsiveskite naujų narių. 
Kas neturi pilietiškų popierų — 
parūpinsime. —Aleksandravičius, 
Pirmininkas.

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, gegužio 16 dienų šių metu 
7:30 vai. vak. parapijinėj svet. 32 
PI. ir Auburn Avė. Visi nariai pri
valo susirinkti uugščiau minėtame 
laike, nes randasi svarbių reika
lų aptarti. P. K. nut. raštininkas.

Dr-jos IJetėvOR Ūkininko suAi- 
rinkiinas įvyks sekmadienį, gegu
žės 17 d. Mrldažio svet. 2242 W. 
23-rd PI. Lygiai 1 vai. po pietų.

Visi nariai kviečiami atsilankyti 
nes yra labai svarbių reikalų ap
svarstymui. — Valdyba.

Liet. Scenos Myl. Artistų susi
rink irias, įvyks šiandie, geg. 15, 
H vai. vak., 11258 N. Wood Str. 
M. Dundulienės gyveninio kamba
riuose, dėl labai svarbaus reikalo 
prašau susirinkti. —Režisierė M. 
Dundulienė.

Vilniau Vadavimo Komiteto vi
suotinas susirinkimas įvyks šiandie 
8 vai. vak. Maldos svet.

Visi nariai ir (baugijų atstovai 
maloniai kviečiami atsilankyti. Tu
rime daug svarbių ir pirmaeilių 
dalykų apsvarstymui.

Dėlei tam tikrų aplinkybių at
skiri pakvietimai nebus siuntinėja
mi, todėl prašome nnrių vieni ki
tiems pranešti apie visuotiną susi
rinkimą. —Valdyba.

BR1GHTON PARKE
Pasirendavoja šviesus, švarus kam

barys dėl vieno arba dviejų vaikinų, 
su valgiu arba be valgio. Išskalbia
me ir baltinius.

1107 S. Sacramtnto Avė.
II lubos

PARSIDUODA Soft Drlnk Par
teris. Geras biznis, geroj vietoj. 
Turiu parduoti iš priežasties ligos. 
Yra ir šokių salė prie biznio.

Atsišaukite
1000 W. 20 Place

DELIKATESEN, daug stako, I 
geras bizniu, ideališka viela, pU 
giai.

5625 .WentwQi*th Avė.

Brijhton Parko Barbenai!

Vyskupo Valančuusko 
Draugystės įvyks 
rinkimas nedėlioj, 
vai. po pietų 1925 
tuvių Auditorijoj 
Halsted SI. — A.

pnšalp. 
mėnesinis susi- 

17 d. Gegužės I 
m. Chicago Lie- 
svet. 3131 So. 
Budvetis. Rašt.

KAMBARYS vendai — rami 
vieta su valgiu arba be vdlgto. 
Lai atsišaukia tik dori žmonės, 
nes ruimas genus dėl gero žmo
gaus. 836 VV. 33 St. 1-os lubos

GROJIKUS PIANAS, padėtas san 
(lėlyje, bus parduotas už SM0. . • , 

Naujas kainavo $750. Modc niški 
keišai ir 88 notų, su benčiumi, kabi
netu ir 50 rolių. Išmokėjimais po 
$10 j mėnesį.

'..‘{89 Wilwaukee Avė., Ist Floor

PARDAVIMUI 
RESTAURANAS — 
VALGYKLA.
4648’ S. Western Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI--------k__________ _ __ _
savo draugu Kazi- 
18 metų algai gy- 

Ghisgo\v Scotlnnu. .Ii.-* pats 
kitas atsišaukite šiuo adresu: 

Antanas Judickas,
3122 Euclid Avė., 

Bervvn, III.

niiei’o Kebeliu. 
,verto 
ar

P.AJ1EŠKAU Joscph Miller, kuris 
gyveno 3622 So. Pafnell Avė. kokie 
4 metai atgul. Turiu svarbi) re ikarų, 
meldžiu jis pats ar kiti, kurie jj 
pažįsta, pranešti jo adresą. Charles 
A. Smith, 794 Calumet Avenue, 

llamniond, Indiana

PAIEŠKAI’ Katie EŽcrskienės; 
girdėjau gyvenanti Detroit, Mieh. 
Turėjau, bet pamečiau jos adręsų. 
Turiu svarbų reikalų, prašau alsi-

Mary Linkieiiė,
4518 S. Mozurt Si., Chicago, 10.

t

APSIVEDIMAI
PAJIESKAU MERGINOS APSL 

VED1MCI nuo 20 iki 25 metų se
numu. Meldžiu su laišku prisiųsti 
paveikslų. Aš vaikinas 
turiu savo prapertę ir 
jų ir pastovų darbų, 

f.atški ‘ ----
fed Str.

36 mėty: 
moku ge-

8. 1739 So H; 
540 
f ( f

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yarda 7282 , *

RftIDGEPORT PAINTING 
* nnw. co.

Malevojam ir popieruo>r;. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. RAMANČIONIS Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSTNC COM 

PIANO MOVING FKPERTS 
Ix>ng distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 res.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

t RUBIN BROS
Ūmų statytojai
3804 So. Kedzie Avenue

CHICAGO.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogij prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie-

Ant rendos ruimas dviem vy
ram arba merginom. Su valgiu 
ar be valgio. Gera vieta prie 
mažos šeimynos, pirmos lubos 
iš užpakalio.

3207 So. Ix)we Avė.
GANA TINKAMAS rhimas dėl 

vieno vaikino, kuris randasi 7037 
So. Arlesian Ae. Ruimas su vi
sais patogumais; elektros šviesa, 
garu apšildomas, maudynės. 'I'raii- 
sporlaciju taipgi paranki— oras 
vienas iš tyriausių. Kreipkitės:

3026 So. Emerald Avė.
3 lubos. Laikas alsPankymo 

nuo 6 vai. vakaro.
PASIRENDAVO.IA šviesus, pato

gus kambarys vienam vaikinui su 
valgiu arba be valgio. Yra guzas, 
elektrų ir maudynė. ,

Kreipkitės:

PASIRENDAVOJA 5 
fialas, nnuį >s mados 
Renda $45 i jnčncsį. 

b5l9 S<>. Marshfield 
iri. Republie 798/

kambariy 
įtaisymais

t

BRIG1ITON PARK ruimas anl 
rendos. šviesus, švarus dėl vieno 
arba dvieju vaikinų; jeigu dviem, 
(ai su valgiu vienam be valgio, 2 
lubos

Atsišaukite
l'alman Avė

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo už janito- 

riaus pagelbininką arba koki ki
tą darbą. Turiu patirimo.

’918 W. 34 St.' 
III lubos

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKALINGAS žmogus su pini
gais dėl prisidėjimo prie naujos iš- 
(iiibystės automebilių srytyje. Turiu 
išradęs naują patentą prie pagerini
mo automobilių. Modelį galit matyti 
ir platesnių žinių sutriks Aušros 
Knygyne. 3210 S. Halsted«Str.

ruojAus —
nc-

vedęs, geros darbo sulygo*
Atsišaukite

4201 So. California Avė.i
REIKIA patyrusių darbinin

kų į geležies atkarpų jardų. At 
sišaukite tuojaus

Steinor Iron and Metai Go.
1103 So. Washtenaw Avė.

AUTOMOBILIAI \
ĮDAVIMUI Locomobile,f PARDAVIMUI

Tovvn Gar, laitai' ■ pigiai, arba 
mainysiu ant loto, namo ar 
mažesnio automobilio; atsišau- 
kit, 704 W. 35 Str.

PARDAVIMUI Ford vieno
linkėj. įstaiga 34 metų senumo.t(;no trokas, tinkamas prie bu- 

a ?.tuKU iičiigimO w w . «, .
'lik patyrę unijos cernes ir groscmcs. Sėli star-
J. J. J. Dunne [ |ing.

8411-13 Ogden Avė. . .----  ; giai.

džiaiAia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj.
darbininkai samdomi.
Roofing Co., I
Phone Uiwdale 0114.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių kruuth- 
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIKTURE CO.

Gerame padėjime. Pi- 
S. Zabitiski

2256 W. 47 Place

PARDAVIMUI automobilius 
Fordas 1923 m., visai mažai 
vartotas, yra gerame padėjime, 
parduosiu už pirmą pasiūlymą.

4357 So. Washtenaw Avė. 
ant 2 augšto

IGNAS RAGAŽ1NSKAS
Taisau senus mūrinius ir medi

nius namus, . įdedu šalygatvius, 
mūriju paminus, pakeliu namus. 
Darbą atlieku gerai, 
pigiai.

mus, . pi<paminus, pakeliu
, teisingui

918 W. 35-th Place, 
1 lubos priekis

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 šviesas kamba

riai, gani šildomi, sale Lietu
vių Auditorijos.

Kreipkitės:
3129 S. Halstcd St. '

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIESKAU didelio, Švie

saus ir apšildyto kambario pie
tų miesto dalyje. Norėčiau, kad 
butų kur nors švarioj apielinkėj.

Naujienos
Box 538, 1739 S. Halsted St.

PARDUOSIU čevcrykų krau
tuvę, arba mainysiu ant loto, 
namo arba mažos formos prie
miesty.

Atsišauki!,

PARDAVIMUI barbernė yra. 3 bal
ti krėflai. Pulruanlo stalas, cigarų, 
tabako ir nesvaiginamų gėrimų,. Pir
mas fintas gyvenimo. Važiuoju j 
Europą.

622 E. 67 Str.
Tel. Fairfa.v 2836

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
cigaretų ir ice creątn krautuvė, ge
riausia ši'J apielinkėj, nes biznis 
♦arn trijų mokyklų ir teatras sker- 
s<.i kelią. Pragyvenimui 3 ruimai ir 
•ysas ant 3. metų.

Atsišaukite
625 Węst 31 Str.

nu)

GROSERNt .IR PI.AYER 
PIANAS

Parsidiodn už pirmų pi.siui.v- 
arba išmainysiu aųl namo, lo- 
arba automobilio.

Atsišaukite
524 \V. 33-rd Str.

' PARSlb'lfODA
BUčERNfi Ir gnosernė, Visokių 

tautų apgyvento! vietoj, ant kam
po ir karų linuos, biznis cash. 
Renda nebrangi, lysus trims me
tams. Viskas geriausiame padėji
me. Atsišaukite greitai

I E. 103-rd St., CHIeago, UI.
Tel. Pulhnan 9522

PAHSIDUODA tmčerne ir gro- 
sernė maišyty tautų apgyventoj 
apielinkėj. Biznis išdirbtas per 
keleto metų ir eina gerai. Parduo
siu lik už cash.

Atsišaukite.
1235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI auksinių daiktų 
krautuvė, biznis išdirbtas per 12 
melų. Geroj vietoj — tarpe mai
šytų tautų. Pardavimo, priežastis— 
nesveikata, dėl kurios turiu 
leisti Chicago.

Charles K. Kinder
1611 Sotfth Ashland Avė.

Tel. Boulevard 3386

ap-

PARDAVIMUI' bekęrnS, ge- 
roję vietoje, lietuvių ir lenkų 
apielinkėj, pigi renda, su gyve
nimui kambariais.

3239 W. 51st Street

DELIKATESEN krautuvė, pilnai 
prirengti naujos mados fikceriai, 
daug stako, ice bos, ant grindų pa- 
stųtomi keisai, kaunteriai, dvejos 
eomputing svarstyklės, mėsos 
pibustytojas, rask registeris ir tt. 
Viskas pirmos klesos, bus parduo
tas be jokių didelių išrokavimų už 
iusu pačių kainų morgičių išpar
davime, subatoj. 9 vai. ryto, gegu
žės 16. Krautuvė su gyvenimo kam 
bariais, karštu vandeniu' šildoma, 
pigi renda. Šlakas ir fikčeriai gali 
būti perkraustyti. *

5007 N. Clark Str.
Netoli Argyle St.

i-OTOGRAFlSTV ATYDAI Par
siduoda paveikslų dirbtuvė, labai 
pigiai. Galerija yra pirmos klesos 
ir nuo 50 metų gerai išdirbta ir 
visiems žinoma šioje apielinkėje, 
taipgi biznis gm'rti eina, bet dėl 
nekuriu priežasčių neatbūtinai tu
riu parduoti greitu laiku, tat prie
žastį pardavimo sužinosit ant vie
tos. A. P. A.A. P. A.

P, O. Bok 413
Mahanoy City, Pa.

. ■

PARDAVIMUI groseris arba
. mainysiu ant automobilius ar 

loto. Renda $20, lygas ant 3 
metų, keturi karti bariai gyventi.

į 5954 So. Ada St.,

PARDAVIMUI trokns Nelson Le 
Moon 31/, tonų geras visokiam 
bizniui, vertas $800. ParciuosiU 
$400. Atsišaukite nuo 8 ryto iki 9 
vakaro.

4318 So. \Vestern Avė. 
Tel. Lafaycttte 1790

PARDAVIMUI
BŪčERNfi IR GROSERNf
ATSIŠAUKIT:
3001 So. VVallace St.

Phone Boulevard 6574

RAKANDAI
PARDAVIMUI fr.mtinls setas, 

naujausiir.s mados, arba parduosiu 
ir visus fomičius. 
gini, nes išvažiuoju į kilų miestų 
2 lubos Iš fronto

Atsišaukite.
4402 So. Campbell Avenue

Parduodu . pi-

PARDAVIMUI
PARSIDUODA

Fotografo Studio, įrengta moder
niškai, pagal vėliausios mados, vieta 
graži renda pigi, darbo daug, kaina 
žema, pardavimo priežastis svarbi.

Rašy-
Žema, pardavimo priežastis 
Randas mieste Racine,* Wis. 
kitę pas .

J. H. PHILIP,
310 Main St. Racine, Wis.

PARDAVIMAI Candy store 
ir Ice Cream Parlor. Priežas
tis pardavimo liga.

631 W. 181h St.

NAMAI-ZEME
VEIKITE GREIT. Nelaukit ilgai. 

Naujas murinis bungalovv, $8,000. 
Sutaupyki! $1,000, 5-6 kambarių,
moderniškas, sunparlor, stikliniai 
porčiai, karšiu vandeniu šildomas, 
prie 88 St., netoli Cottage Grove 
Gera transportncija, $1,500 cash. 
Matyki! statytoją, 605 E. 90 PI.

...... ............ .. .........................-
3 GRAŽIOS krautuvės, $18,000. 

Veikite greit, nes išvažiuoju į Eu
ropi). Neapšildomos, rciylų$2,300 
ir augščiau, morginčių, $10,600, 
cash $1,000. geri morgičiu doku
mentai, 26-28-30 VV. 75 SI. Savinin
kas cigarų krautuvėj.

PARDAVIMUI 2 augštų naujas 
muro namas 2 lietui po 4 kamba
rius; ankštas skiepas ir antstogč; 
platus lotus; kainu tik $11,000 rei
kia pinigais 'lik $2,000 kilus ren
dos išmokės. ,

PARDAVIMUI 6 kambarių mū
rinė BungaloKv aržuolo išbaigimas 
pagal naujos mados; ]>ernai buda- 
votn; yra garažas vienai mašinai; 
savininkas išvažiuoja j kitų miestų 
parduodu pigiai; kaina $7.600 pusę 
pinigais, kitus ant morglčio.

PARDAVIMUI beveik naujas 
muro mimas 2 fletfll po 6 kamba
rius; kieto medžio išbaigimas; 
jbudavoli aisbaksiai ir gnsiniai pe
čiai; karštu vandeniu 
2 boileriais; platus 
lietuviais apgyventa;
500; pusę pinigais kitus rendos iš
mokės.

Viršminėli namai 
genai ir yra daug 
negu yra parduodama, 
kitę pamatyti juos, 
diena ir vakarais

BRIGHTON REALTY CO. 
3647 Archer Avė., prie Oakley Av.

Kas nori pirkti, 
‘parduoti, arba 
mainyti namua, 
farmas, lotua, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

išbaigimas

šildoma su 
lotas; vieta 
kaina $12,-

na. pasiskubin- 
ofisus atidaras

BARGENAS MYLINČIAM GYVENT
ANT TYRO ORO, /

arti
^koriai 
žemė aptveria ii 
nės ir , rusišku

EKSTRA Bargenas, 2 augštų, 
mūrinis mumis, akmeninru IToųtu, 
krautuvė ir 4-6 kambarių fintai, 
ant 59 SI. netoli Racine Avė. Tik- j
rai geras pirkinys, kaina $8500, i 
Vertas $11,000/arba $12,000, Reikia1

;v. Kazimiero Kapinių.
žemės, elektra ir vanduo, 

apsodinta. 2 bnr- 
plrlis 1 karvė. 30 

i viščiukais 2 šunys, vis
kas sykiu $2000 cash. likusius sa
vininkas pats duos morgečių arhtt 
mainys anl gero namo,

JOHN J. ZOLP, 
4601 So. Marshfield Avė. 

Yards 0115 Klausk A. M. Barčus.
įnešti cush $3500.00.

Atsišaukite C. E.
5923 So, Ručine Avė.

Wentworth 1137

REZIDENCIJA, 1 ir - 
4-5 kambarių, garu L_. 
elektra, karšto vandens 
ias. mūrinis pamatas, 
000. cash $2,000.

5104 Ldwe Avė. Boul. 0945 
Mary Fair

• pusė augšto, 
šildomas, yra 

apšildyto- 
kaina $5,-

BARGENAS Parsiduoda 5 
kambarių bungalow. Naujos 
mados įtaisymai. Garadžius dėl 
dviejų ktrių. Savininkas,

5150 So. Kildare Avė.

4 KAMBARIŲ mūrinė Cotta
ge pardavimui, yra gasas, elek

PAMATYKITE šitą; bungnlow. itra> kaina $3200.
Tai, tikras namas, (> kambarių 
mūrinis bttngalow. 7637 So. Ada 
Str.. netoli šv. Sabinos bažnyčios 
ir mokvklos. Apžiūrėkite Savinin
kus, šaukite Vineennes 0178

2855 Cullerton St.

C. P. SUROM8K1S & CO. 
Real Estai e 

Visuomet busit užganėdinti 
3352(3.' Halsted St. 
Tel. Baulevard 9641

, Bus
3404

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

S CO. 
patarnavimas 

Morgan St.
. Yards 1571

Lietuviai
ŠIUOMI YRA PASKU- 
T TINĖ PROGA

t 

mūrinįMes pastatysime jums
■ bungftlcw arba 2 fialų namą, prie
'pat

įsio parko
' portacija.

trečio

MAINYSIU namą 10-tics fintų ir 
krautuvę ar ant biznio, arba kito na
mo, ar farmos. Namas randasi,North 
Sidėj.

Atsišaukite. Gera proga.
Tol. Ventvvorth 1744

PARSIDUODA medinis namas 5-6, 
i kambarių, namas yra geriausiame1 
I padėjime, netoli Vienuolyno ir 69 
i St. lurnas šildomas, turi buli.par-' 
(luotas į trumpų laikų, nesutikimas1 
partnerių. A. Z.

Atsišaukite 
7001 So'. l'alman Avė.

didžiausio ir gražiau- 
Chleagoj. Gh«a trans- 
rra krautuvės, mokyk

lon! Už $175 galite pradėti statyti 
sau namą. Naujienos, 1739 S». 
Halsted St. Botų 539

Bungalow už $5000
Baigiama budavoti 4 kamba

rių mūrinė bungalo^ Lotas 
30x125. Randasi 3 blokai nuo

PARDAVIMUI grosernė ir ciga
rų, saldainių, aiskrimo ir kitokių 
daiktų krautuvė. Renda $35 j mė
nesį, 6 kambariai ir garadžius. 
Priežastis pardavimo turiu du biz
niu, negaliu apsidirbti.

K. Pranokus,
3132 So. Morgan St.

Boulevard 5774

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė, su namu ir 2 lotais ant 
kampo. .
- 5159 S. Lincoln St..........

Tel. Republie 8048

TIK PAGALVOKITE. $500 įmo
kėjus nujiiiksite moderniškus bun- 
galovvs, 4-5-6 kamburių ir 2 flatų 
mūrinius namus, 11 mylių, 22 min. 1 
fėras nuo vidurmiesčio. Chicagos 
geriausioj apielinkėj, netoli mokyklų 
ir bažnyčių.
THE BLOCH REAL ESTATE CO. 

1200 So. 17 Avė:, Maywood, 111.
Prieš Aurora ir Elgin stotį

PARDAVIMĮH 2 flatų mūrinis 
naams, vienų‘metų senumo, pirmas 
mokyklos. Parduodu 1,000 dol. pi
ginus kaip kiti namai yra parduo
dama. 4229 So. Rockwe!l 
vininkas F. Simkewie, 

3238 So. Halsted St., Blvd

St. Sa
9820

dideliame jDEL KO GYVENTI < 
mieste kur žmogus trokšta nuo oro 
tirštaus, $250. nupirks jums 4 lotus 
gražioj vietoj, kur tyras oras. Yra ir 
bažnyčios ir mokyklos. Netoli miesto. 
North Shore. Kreipkitės laišku 

Naujienos Box 357 
1739 So. Halsted Str.

DIDELIS BARGENAS, parsiduo
da namas su groserne arba vienų 
biznį. Gera vieta yra 5 kamba- 
rii užpakaly, biznis Ir 4 kambariai 
beismonte yra tanas ir elektra dyl 
dviejų karų garadžius. Parduosiu 
arba mainysiu ant kito namo.

Parduodu automobilį geram sto
tyje, Parduosiu labai pigiai.

Atsišaukite pas savininkų 
-^2245 \V. 22 Str. Chicago, 111.
' Tel. Roosevelt 8606

NAUJAS NAMAS. Parsiduoda 2 
flatų po 6 kambarius mūrinis na
mas garu dildomas. Naujos mados 
įtaisymai. Parduosime pigiai. Na
mas randasi ant 5304 So. Talman 
Avė. Paklauskite:

2542 W. 51 Str.
1 lubos

Tl’RF BŪTI parduotas kampi
nis 6 apb mūrinis namas, lotas 
48,xl25. Yra 5 fintai, 1 krautuvė 
tinkamu dėl gro,sernės arba bu- 
černčs. $12,000 pirmas morgičius,
pasibaigs į 5 metus, pigi 
nėra lysti.

HĄRMON BROS.
5423 So. Halsted Str.

--------- 1-----------------------------------
PARDAVIMUI 2 flatų. 5-6 kam

barių kampinis namas, 30 pėdų lo
tas, eolonial įnirčiai iš fronto, 
miegojimui porčini iš užpakalio, 5 
metų senumo, kaina $11,500

L. Kachinskv,
4728 W. 12 Pi., Cicero, UI.

remta,

PARDAVIMUI medinis namas 2 
po 4 kambariu a, šalyje kampinis lo
tas, Ir garudžius dėl dviejų mašinų. 
Vanios, elektra ir kiti parankumai. 
Randasi 9102 Chauncey Avė. Parduo
siu pigiai. Atsišaukite.

3544 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saldainių, ice 
creanio, cigaru, .cigaretų ir kito-,________  ___ _____ ....
kių mažų daiktų krautuvė. Biznis nias ant cementiniu postų, lotas 33 
senas ir gero! Yietoj, renda ne- ir 142. kaina $3,000, reikia įmokėti 
brangį yra kambariai gyvenimui. $500, o kitus kaip renda; arba

ANT PARDAVIMO prie Švento 
Kazimiero kapiniu 4 kambarių na-

PARDAVIMUIį 6 katnbat iųJO uri- Marų U et te Paiko, $1000 Įmokč tnu hii n</!i I ul'ilvtiiK vtivniinknnis btingalowjus i/uiigiiiątatylas savininkoLt 
viskas naujos mados, bargenas už u. ‘
$10,500, netoli kanj linijos, savi
ninkas,

5037 So. Kildare Avė., netoli 
Archer, Lafayette 2018

PARSIDUODA 
medinis kampinis 
tuvė ir 2 fialų po 3 
viršui. Garas, elektra ir 
reikalinga namams. 

Parduosiu pigiai.
1030 -r- W. 20-th

2 pagyvenimų 
namas. Krau- 

kambarius 
viskas kas

Plaee

PARDAVIMUI namas, gera
me stovyje, geros įplaukos, bat- 
genas. Matykit savininką.

2907 S. Emerald Avė.

J. SINKUS & Co.
809 W. 09 St.

4flataiuž$10,000
Kampinis murinis namas su 

dideliu lotu, randasi prie 65 
gatvės ir Halsted St. įmokėti 
reikia tik $2500.

J. SINKUS & Co. 
809 West 69th St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
GERIAUSIAS bargenas prie 

Marcjuette Manor, tik pažiūrėkite 
ir persitikrinkit. 4 flatų, kampinis, 
Žinąs 2605-7 W. 60 Sįįt., 4 kamba- ' 

ii su 8x12, sun parlor. visur 
•to medžio, ugnavietės knygynas, 

Kewanee boileris, dideli kamba
riai, kaina $27,500, ęash $7,000. sa
vininkas 1 fl. Tel. Republie 9501.

PARDAVIMUI 3 augštų murinis 
namas, krautuvė ir 4 fintai, gara
džius, rendos $1620, randasi ant 
Halsted, netoli 18 St. kaina $12.000 
paimsiu grosemę ir pinigais.

Atsišaukite.
'l'uĮmnich and Siman, 

1344 West 18 Str.
----------------------------- A,---------------

FARMA parduosiu labai pigiai 
arba mainysiu į namą. 65 akrai že
mės, 60 dirbamos, 5 ak. miško ir 
ganyklos, prie gero kelio, 2 mylios 
nuo miesto, upė bėga pro šalį, 6 
kambarių stuba, gera barnč ir ki
ti budinkai, sodfias, gyvuliai ir 
mašinos, skolos nėra, senatvė. J. 
Žalis, 804 W. 31 Sj.. Chicago. Ar
ba rašyk: J. Žalis, Kart, Mlch.,

R. 4

LIETUVIU SUBD1VIZI.IA
5 kambarių cottage, elektra ir 

moderniškas plumbingas, netoli 
Mc Kinley Parko, kaina $3,800, 
cash, $1,000, kitus kaip patinka.

2031 W. 31 Str.
Tel. Lafayette 0909

PARSIDUODA 2 aukštų murinis 
namas po 6 kambarius, vandeniu 
šildf>mns.* Naujos mados įtaisymai. 
Namas randasi ant 6927 S. Washle-' 
naw Avė.

’ SAVININKAS, 
1701 W. 11 Place

PARSIDUODA 
crearn parloriu. 
mokykloms 
smulkmenas, 
gerai eina, 
du bizniu.

r 942 W. 29 St.

namas su ice 
Parduodu cigarus, 

reikmenis ir šiaip 
Biznis išdirbtas ir 

Parduodu, nes turiu
7

Atsišaukite.
11437 So. 49 Ct. 

° Cicero, III.

.p.m.v, v nmu rendų; urbu
mainysiu ant mažo groseriukn. P.

VVitkus.
10746 Sb. Kedzie Avė.

ANTRI MOKGICIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738:

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mor
gičių, nebrangia kaina. Greitas 
veikimas.

MAX COHEN
Room 351, 140 8. Dearborn St. 

Tel. Central 1191

Noriu pirkti pilnai apmokėtų 
Cooperative Society of America. 
Moku $10 už serą. Phone Engle- 
wood 0187 po 6 v. vak. Mather, 
6807 Union Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicaro, IU. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI 4 kambarių slu- 
ccu namas ir keli kiti namai, yra 
daug medžių ir 1 akras žemės, ne- _______
toli karų linijos, 18 mylių į vaka-' gyvenimą, 
rus nuo Chicagos, kaina $3800, sa
vininkas, 5142 Archer Avė., imkit 
Archer-Cicero kara.

Lafayette' 2018

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsąi.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba Šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip pulengvinsime jūsų 

Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
GOLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230


