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Kaip kunigai Lietuvoj
“darbuojasi”

Pietpslavija pradėjo kovą
su banditizmu

Sovietų kongresas
pasibaigė

I

Klebonas grasino merginoms
geg. 21. — Albanijos banditai
nepriimti išpažintin, jei da
Pietųsluvijoj pradėjo vėl siaus lyvaus pažangaus jaunimo
ti. Iš daugelio Pietųslavijos
vaidinime

kaimų pranešima apie puolimus
ir plėšimus. Daug tų banditų
“Liel. žinioms” rašo:
buvo vielos žandarmerijų su Dusetose nesenai įsikūrė Liet.
imta.
Skolpa miestely ketu Jaunimo Sąjungos skyrius, ku
rioliktu banditų buvo nušauta, ris ėmėsi darbo. Velykoms bu
dešimt sugauta.
vo rengiamas vakarėlis su vai
Tie banditai skiiiasi nuo pa dinimais. Begis viskas papras
prastų plėšiku. Per Albanijos ta. Jaunimas su dideliu užsidesieną ateina jie paprastai pok^ |nmu dirba, rengiasi.
tiniais tikslais.
» Bet tas labai nepatiko vietos
klerikalams. Kaip ir visur, di
džiausi jų vadai — kunigai
sumanė suardyti vakarėlį ir, ži
noma, pačią jaunimo organiza
ciją. Prie to prisidėjo tas Įvy
kis, kad iš pavasarininkų orga
NEW
YOBKAS,
geg.
21.
—
Liaudies komisarų tarybos na Jų padaryti be kontraktų dar
AEROPLANŲ, MANEVRAI. — Eskadra aeroplanų, '.daranti manevrus prie Pacifiko vande The North American Newspa- nizacijos, kuriai priguli davat
bai
mokesnius
įmokantiems
pi

kos ir senmergės., kelios veiklios
riais išrinkta visi iki šiol bu
nyno. Jie turėjo apginti Hawaii salą, bet karo laivai juos “nuveikė” ir salą “paėmė”.
■
per
Alliance
skelbia
gavęs
šian
milijonu
liečiams
parėjo
250
mergaitės perėjo į Liet. Jauni
vusieji ir Trockis
■".J JĮ.“ ■"
die vakare pranešimą iš Kings mo Sąjungą ir ruošėsi dalyvau
dolerių daugiau
Bay,, Vri
Grenlandijos,
du ti vakarėly kaipo lošėjos.
■■ I
*1
I
1
1
■-Ortj
Viiid Iltį 1 lOb,
Kkad
MASKVA, geg. 21. — Sovie
: hidr>’’ |' Verbų sekmadienį kamendoAmun.^
\VASHINGTONAS, geg. 21.
tinių Socialistinių Respublikų
i aeroplanai šiandie kaip 5:15 v. rius kun. Stanulis, prisitykojęs,
Associated General ContracSąjungos Centralinis vykdoma
• po pietų išskridę iš ten Į žiemių kai nemato “pavojinga akis” tm>
sis komitetas liaudies komisarų tors of America vykdomasis ko
ašigali.
Kiekviename hiuro- mergaites vesti na i1 nusivedė kle
tarybon išrinko visus tuos pa mitetas išleistame savo pranV
Vakar Chicagoj, Drake .vieš Valdžia privertė pieno išvežioto- aeroplane buvę po tris žmones, bonijom kur jas pasitiko klebo
čius asmenis, kurie iki šiol bu šime skelbia, kad viešieji dar Kovos frontas Marokoj driekias
jus ir kepyklų darbininkus
125 mylias; Fczas esąs gerai buty, tapo suorganizuota Natio
nas ir pradėjo Įkalbinėti mesti
vo, su Aleksiejum Rikovu ka/ bai, kurie per praeitus metus bu
MIMA
PUOLĖ
vę padaryti' be kontraktų, tak apsaugotas
grįžti dirbti.
nal Air Transport kompanija,
“bedievius” ir “cicilikus.” Kai
po pirmininku.
sus
mokantiems
Amerikos
žmo

su
kapitalu
10
milijonų
dolerių.
mergaitės pastebėjo, jog butų
Centralinis vykdomasis komtnėms
parėję
250
milijonų
dole

MEKSIKOS
MIESTAS,
ge
g.
Bata,
'j°j
su
PoH^
’
ja
ir
gaisri,
Francuzų Moro- Kompanijos tikslas yra įsteigt;'
negražu taip pasielgti, nes ir
telas buvo išrinktas trečiojo so
ir
operuoti
aeroplanų
ekspreso
(
21.
—
Raudonųjų
darbininkui
n
’
n
l
<a
is
penki
asmens
sužeisti
rių
brangiau,
ne
kad
butų
pa

ka, geg. 21
l.štisu 125 my.išlaidų jau daug padaryta, tai
vietų kongreso, kurs šiandie pa
rėję. jei tie patys darbai butų lių frontu šiaurinėj Francuzų -- prekių ir pasažierių gabeni sąjunga buvo paskelbus streiklebonas tikrino, kad tai vis
baigė savo sesijas.
DALAS,
’
I'exas,
geg.
21.
buvę
atlikti
susiderėjus
su
konzonos daly franeuzai turį pen mo — tarnybą tarp Chicagos ir ką ir bandė priversti visų fedeniekai.
Pagaliau, jeigu Joms
Komitetas apima du butu,
Didžiausi
minia,
apie
jienki
tuktraktoriais.
Didelę
tų
viešųjų
kiasdešimt tūkstančių kariuo- Now Yorko. Kompanijos orga- ralio distrikto pieninių darbi
yra nesmagu atsisakyti, tai pa
sovietų sąjungos tarybą ir tau
ilirbančius
vidui
ir
piestančiai
žmonių,
puolė
Daliju
_ joms neva susirgti.
darbų
vedė
armijos
inžinieriai
menės, pąsiruošusios grumtis su nizuotojai didžiumoj yra Chi ninkus,
tarė
tų taiybą. Tautų taryuoj gau
kauntes kalėjimą, norėdama iš | * j<a^angiJ mergaitės, būtent:
Pranešime nurodoma, kad, Al d-el-Krimo maurais, kurie cagos milijoninkai, tarp Jų vy ną išvežiojančius, streikuoti.
na po penkias vietas kiekviena
veržti iš ten du jaunu negru ’ Ona ' Markelytė iš Aivenlų,. Suautonominių Užkąukazio respu pavyzdžiui, Musele Shoals, Ala- dabar siekias atkirsti geležin riausieji esą Marshall Fieid, 1 Federalio distrikto vyriausy
blikų, naujai sudaryta Moldavi bamoj, \Vilsono tvanka pasta kelį tarp Fez© ir, Udžoa, netoli Wrigley, American Steel Foun- bė pasiuntė į pienines ginkluo įtartu dėl žmogžudybės. Kalė taitė iš Bamblių ir Stasiškaitė
Įima gynė policija, bei Jai ne iš Kavolių, kunigams ueprižnjos respublika ir autonomlniai tyti turėjo, sulyg apskaičiavi Alžiro sienos. Fezas vienok esąs dry prezidentas Lament ir kiti. tą policiją žiūrėti, kad tokios
i
prievartos nąbutų. Ant tų pė pajėgiant atsilaikyti prieš mi Idėjo “susirgti,” tai pHcš Ve
ir Uzbekista- mu, pareiti 10,700,000 dolerių, gerai francuzų apsaugotas.
tuo tarpu iki šių metų sausio I
Tuo tarpu franeuzai stengias PENKI ŽMONES PRIGftRF dų kepyklų darbininkai. pri nią, pagalbon buvo paša u k tf lykas trečiadienį klebonas pa
no kraštai.
dienos jai išleista 32,500,000 išvaduoti kai kuriuos
savo
klausą komunistiniam darbi gaisrininkai. Tiems atvykus Ir kvietė jas su motinomis ir pa
Prisidėjus 199 nariams.
V
altims
apvirtus
ninkų’sindikatui, paskelbė sim pradėjus leisti srautus vandens statė ultimatumą: jeigu pane-»
rinktiems j sąjungos tarybą, ii dolerių, o ligi bus pabaigta dar avanpostus Taunato srity, ku
i NEWPORT BEACH, Cai., g. patijos streiką.
Vyriausybė j minią, ji galų gale buvo pri lės dalyvaus Liet. Jaunimo S-52, išrinktiem į tautų tarybą, reikėsią išleisti 7*700,000 dole riuos maurai laiko apsupę.
Bet ligi gos vakarėly, tai nepriimsiąs iš
>
Francuzų kariuomenė nėra 21. — Vietos uoste vienai val- atsakė kepyklų darbininkams versta pasitraukti.
centralinis vykdomasis komite rių.
atvyko gaisrininkai, policija bu pažinties, nevažiuosiąs f Jų na
Kontraktorių asociacijos ko tiek skaitiningą, kad galėtų su
ultimatumu, duodama jiems lai
tas dabar turi bendrai 832 na
čiai
apvirtus,
pagalbon
alpiauvo priversta vartoti ginklą puoriu kurių 146 paduodami kai mitetas sako, kad armijos inži daryti vieną tvirta liniją, ir dėl kė kita valtis, bet begeibėdama ko iki pusiaudienio grįžti dar likms, ir penki asmens buvo su mus pas ligoni, nepriimsiu ’
nieriai, kurių žiniai pavedama tos priežasties steigiami tok'
kapines mirusiųjų ir tt.
ban. Ir jie bematant sugrįžo.
po nepartiniai.
žeisti. Sužeistas taipjau ir še
viešųjų darbų projektai, nepa nedideli postai. Paprastai da ir toji .apvirto ir penki žmonės
Meksikos Darbo Federacija, rifas, kuriam mėtomais iš mi 'lačiau mergaitės ir to neisTarp išrinktųjų yra Kalini teikia akuračių apskaičiavimu
prigėrė.
roma taip: didesnis kailųomekuri eina rankai už rankos su nios plytgaliais buvo praskelta sigando.
nas, Kamenevas, Stalinas, RiJos nutarusios, kad
arba dėl savo nejiompetentišku- nės skyrius pažygiuoja priekin.'
socialistine respublikos valdžia, galva.
kovas, Kolotovas, Trockis, TomApie šimtas asmenų,' ne su kunigais joms teks gymo, arba tam tikrais piktais įsteigia postą su būreliu karei
išleido
visiems
organizacijos
na

skis. Fninze ir Kubiševas.
venti, bet su žmonėmis.
vyrų ir moterų, areštuota.
tikslais.
vių, ir po to pasitraukia atgal*
riams aplinkrašti, Įspėdama,
Armijos inžinierių viršinin- kad tuo budu didžiulė kareivių
kad kiekviena vietos organizaci 1 UŽMUŠTAS, 1 SUŽEISTAS
kas., maj. gen. Taylor, atsako. masė galėtų veikti, kur reija, kuri paskelbs streiką ar boi-, TRAUKINIUI SUDAUŽIUS
Petrus Cansius kanonizuotas
kad toki kontraktorių asociaci kiant, ištisu frontu.
Oficialis oro biuras šiai dienai kotą, negavus tam pirma sutiAUTĄ
jos priekaištai esą juokingi, ii
kimo iš centro, bus aštriai baupranašaują:
jie nebe pirmą kartą esą daro
Chicago ir apielinkė
Dali džiama.
HAMMOND, Ind., geg. 20.—
ROMA, geg. 21.
Šv. Pet
mi.
----- A---------nai apsiniaukę; nedidelė atmai
Netoli nuo čia South Shore ro bazilikoj šiandie su didelėmis
Dzeržinskis sako, kad didžiųjų
na temperatūroj; vidutinis, di
traukinys sudaužė geležinkelio ceremonijomis buvo papos Pipramonių dalis busianti, ati
Diktatorius Horthy norima pa džiumoj vasaros rytų vejas.
kryžkelėj automobilį, kuriuo jaus kanonizuotas Petrus Ganiduota privatiniams kapitalisVakar temperatūra vidutiniš
daryti Vengrų valdovu ligi
važiavo du Indiana Harboro pi Bius, Olandijos jėzuitas, miręs
tams
gyvos galvos
kai siekė 65° F.
liečiai, Jackson ir Burnet. Pir 1597 m. Canisius buvo vienas
----------i šiandie saule teka 5:25, leimasis buvo vietoj užmuštas, žymiausių Martino Liutero prie
KĖBLINAS, geg. 21.- DzerBERLINAŠ, geg. 21. — Spe- džiasi 8:08 valandą.
šininkų.
MEKSIKOS MIESTAS, geg: antrasis pavojingai sužeistas.
žinskis, sovietų ekonominis dik
ciale
telegrama
iš
(
BudapeŠV
PEKINAS/Kinai,
geg.
21.
—
21. — Pranešama ,kad Meksi
tatorius, tęsia toliau savo drą
praneša, kad Vengrijos pa.rla (
Gandai
apie
besiartinintį
tarp
sius planus, — planus ekonomi
PINIGŲ KURSAS kos valdžia išsiderėjus iš Jung
mentan buvęs skubotai Įneštas
Mandžiurijos
valdovo
čang
Tsotinių Valstijų bankininkų; pa
niam Rusijos komunizmui liklino
įstatymo
sumanymas.
kuriuo
ir
“
krikščioni;
generolo
”
Vakar,
gegiižcVs
'21,
užsienio
pi

vieluoti.
skolos sumoj 15 milijonų dole
nigų ne ni.ažiau kaip už $25,000 do
Tie pinigai bus suvartoti
Kalbėdamas laikomo dabar Feng Ju-Hsiango, nepasitvirti- regentas Horthy padaroma Ven- leriu
bankų buvo skaitoma Amerikos rių.
grijojf “pirmuoju ponu” ligi pinigais
no.
Gautais
•
šiandie
pranešl
•
šitaip:
,
geriems keliams steigti visoj
Maskvoj visos Rusijos sovietų
To priežastis <•mais,
abudu vadai
nisitaikę gyvos galvos.
Pasko
. $4.86 Meksikos respublikoj.
kongreso ekonominės komisijos
Anglijos, 1 sv. sterlingų
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
santi ta, kad Vengrijon veikiau Belgijos, 100 frankų ...
Fengas
tarp
savęs
gražumu,
$5.02 la esanti garantuota naujais ga
milinge, Dzeržinskis tarp kit-ko
čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
sia sugrįšianti, ambasadorių ta Danijos, 100 kronų ... $18.85 zolino mokesniais.
pareiškė, kad sovietų valdžia sutikęs* pasitraukti iš kareivinių
$5.18
Francijos, 100 frankų ........
kami visudse Lietuvos kampeliuose: per
rybai leidus, buvusioji impera$4.09
Italijos, 100 lirų ......... .......
planuojanti greitu laiku pradė Pekino apielinkėj ir užleisti jas
$19.22
Lietuvos Koperacijos Bankų, per Liaudies
torienė Zita su sūnumi, buvu
Lenkijos, 1(10 zlotų i . .
ti “denacionalizacijos” darbą: generolo čango kariuomenei
S 1(5.85
Norvegijos,
100 kronų
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.
siu kronprincu Ottonu.
$40.20
Olandijos, 100 florinų .
FRANCUZŲ GENEROLAS
atiduoti į privatines rankas ne Eengo kariuomenė pasitrauk
$2.54
Įstatymu regentui Horthy su Suomijos, 100 markių .......
Del didesnio greitumo siųskit telegra
MANG1N
BUVĘS
NU

tik vidutines pramones, bet ir sianti į Kalganą.
$26.76
teikiama visos vainikuoto ka Švedijos, 10(1 kronų .........,... $19.37
fu per Naujienas; kainuoji tiktai 50 centų;
NUODYTAS.
Šveicarijos, 100 frankų ......
dalį didžiųjų, dagi pačių didžių
AIRIJAI GRESIA VISUOTI raliaus teisės, be to jis padaro- ’ Vokietijos, 100 markių ...... $23.81
išmokami į 6 iki 10 dienų.
jų.
' ’
mas kronprinco Ottono, kurs
NAS GELžKELIECIŲ
Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
“Valstybė—^sakė Dzeržinskis
Nacionalistų
laikraštis
Įtaria
yra dar nemetis, globėju.
|
STREIKAS
kit per Naujienas paštu, išmokami j 20, iki
— nebegali ilgiau padengti nuo
komunistus
ir
reikalauja
tar

Zita ir Ottonas savo reziden- Lietuvos Pinigu Kursas
30 dienų.
latinius milžiniškus didžiųjų
dymo
DUBLINAS, geg. 21. - • 'Ka ciją turėsią mirusio imperalo-;
pramonių nuostolius, o todėl ji
Siunčiant
pinigus
Lietuvoh
per
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
----------- f
dangi Airijos gelžkelių kompa riaus. Prano Juozo inpdyinL-li.1 Naujienas
Lietuvos
litų
kursas
skai

yra priversta bent dalį tų val
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog j musų
tant Amerikos doleriais yra skaito
nijos nutarė sumažinti savo hiamę palociuj Goedoella.
PARYŽIUS,
geg.
2L
Ktu
džiom fabrikų perduoti i priva
mas šitaip:
raštinę arba j bile vieną segamų skyrių:
darbininkams algas penkiais ši
.. $5.50 kurie
francuzų
nacionalistų
50 litų ...
tinių kapitalistų rankas.”
... 10.50
100 litų ..
laikraščiai, ypač Libertė pvirANGLIJOS LORDŲ BUTE
Dzeržinskis betgi pridūrė, lingais , savaitėje., gelžkeliečie.i
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
.. 20.75
litų
200
’
visuotiną
ruošias • paskelbti
.. 31.00 tina, kad pasižymėjęs didžiaja
MOTERIMS DAR NĖRA
kad valdžia ir toliau kontro300 litų
TUPIKAIČIO APTIEKĄ.233 East 115 St.
Dabar
geležkeiių
dar
streiką.
.. 41t25 me kare generolas Mangm. kurs
400 litų
VIETOS
liuosanti gamybą ir užsienio
BENOŠIAUS APTIEKA?1616 West 47 St.
.. 51.50
500 litų
bininkai gauna algos nuo 45 iki
nunuodytas
.. 61.75 andai mirė, buvęs
prekybą.
600 litų
..
72.00
litų
bankiete, kuriame jis iš vaka
Kai kuriems atstovams klau-j””
LONDONAS, geg. 21. —Lor- 700 litų
.. 82 25
800
siant, ką jis manąs sakydamas..... —-j.
~ dų butas šiandie tik dviem bal 900 litų
.. 92.50 ro prieš savo mirtį dalyvavęs
102.75 Libėrtė įtaria,
kad generolas
80 prieš
78, a ę- rooo litų
“kontroliuoti,” ir ar tai nerel-(paprastu* “kontroliavimu,” ku-tsais,,
__ P būtent
—
r
škią, kad valdžia ruošias atsi- niuo žodžiu gulima suprasti vi^tė lordo Astoro bilių suteiktii i Prie
! rie šitos
sicos sumos
sumos reikia pridėti 2>» buvęs komunistų nunuodytas, Ir
pašto išlaidu už kiekvieną reikalauja, kad teismas padavyChicago, III
1739 So. Halsted St.,
sakyti taipjau nuo užsienio pre- ką ir nieko, ' ‘zoržinskls nesi- ponybės moterims teisės būti centai
siuntini. Norint pasiųsti telegramų ,
1nrJvrnQ
tų tardymą.
kybos monopolio ir jį pakeisti įteikė nieko atsakyti.
lordų buto nariais.
__ dar 50 centų, daugiau.

Rusija ruošiasi jau ‘ atsi
valstybinti”
Armijos inžinieriai aikvoję
šimtus milijonų dolerių

Amundsenas išskridęs į

Visos Rusijos Sovietą Į Kontraktoriai smerkia armijos inžinierius
kongresas pasibaigė

Suorganizavo oro trans Meksikos raudonųjų streipurto kompaniją
kas nepavyko

50,000 franeuzu pasinio
šp maurų puolimui

Sovietu Rusija imsianti
“denacionalizuotis”

Zita grįžta Vengrijon

Meksika gavus Amerikoj
$15,000,000 paskolos

Gangas paima Pekiną be
konflikto su Fengu

Jūsų Pinigai

t

I

NAUJIENOS
I

SSl^^upinJmO
MOTINŲ IR. JŲ ‘
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Lietuva
Londone

[“L.”j šių metų balandžio 11
d. žymus Anglijos pramoninin
kas ir turtuolis Lordas Leverhulme atidarė “Oiympijoj” di
džiausios pasaulio pramonės pa
rodą
tęsis ligi š. m. gegužės 2 d. Iš
viso parodoje Iš viso parodoje
yra 266 pavilijonai. Joje daly
vauja danų koperatyvai, italų
prekybos rūmai, prancūzai, šve
dai, norvegų įstaigos, graikai,
STRAIPSNIS
Dažnai pasitaiko,
estai ir lietuviai. Daugiau per
Kūdikio Svoris ir Miera
kad motinos negali
200 parodos dalyvių yra žymes
Tėvai turėtų reguliaMškai pasverti žindyti savo kūdi
nės .britų firmos, anglų, škotų
savo kūdikį ir cžsirašyti skaitmenis. kio ir todėl reikia
ir Naujos Zelandijos kopęratyPer pirmus šešis mėnesius rekomen
duojama sveiti sykį į savaitę, o pas surasti* kokį kitą
vai ir t. t. Parodoj rodoma įvai
kui du sykiu į mėnesį laike antiųjį)
rus maisto dalykai, skanėstai,
metų. Silpnesni kūdikiai reikia sver maistą.
ti dažniau. Sveikas, normalis kūdi
maisto pokaivmas, laikymas, vi
kis praranda dešimtį ar vienuolika
rimas ir t. t. Čia pat prie paro
nuošimčių savo svorio dvi dienos po
gimimui, ii* neatgauna, iki dešimtos Borden’s Eagle Pie
dos yra įrengtas ir pavyzdingas
dienos.
nas
yra
geriausias
ūkis su trobomis, sodnu, ark
Tolimesnis shigimas svorio po an
trajai dienai parotlo, kad kūdikis rei užvaduotojas moti
liais, karvėmis, kiaulėmis, viš
kalauja /(augiau maisto negu Jam nos pieno ir yra
tomis, darželiu, pienine ir t. t.
krutjs suteikia.
Abelnai, kūdikis
pabaigoj pirmų daktarų rekomen
Visi gyvuliai yra grynos veislės
motų sveria tris sykius daugiau ne
ir yra rodoma, kad kur kas ge
gu svėrė gimęs. Kas savaitę svei duojamas dėl jo
riau apsimoka ūkininkui augin
kas. normalus kūdikis, paprastai, į- grynupio ir lengvo
gyja nuo keturių iki šešių uncijų
ti geros ir grynos veislės, gyvu
svorio. Abelnas augštis 'gimusio kū suvirškinimo ypa
lius. Ypatingai daug domės krei
dikio svyruoja taip 16 ir 21 colių, o tybių.
svoris taip šešių ir aštuonių svarų.
piama į tai, kad parodžius, jog
Vyriški paprastai sveria puse ar tri
tvartai ir kūtės privalo būti
mis svairais daugiau negu mergaitės.
Kūdikio svoris, ypatingai didėja bė Jei prisiusite šitą
taip pastatytos ir Įrengtos, kad
gy pirmųjų dviejų savaičių. Fo to, iki
gyvuliai užtektinai turėtų tų
penkto mėnesio ūgio didėjimas eina apgarsinimą i The
laipsniškai, kuris tįsias! nors jau ne Borden Company'
dalykų, kurie beveik nieko ne
taip sparčiai, iki inet galo. Bėgy antkainuoja, bet kurie beveik taip
iu metų kūdikis
paaugėja ketinis Borden
Building,’
penkis colius; bėgyje trečių, nuq tri
pat yra svarbus kaip ir para
jų iki keturių colių; bėgy ketvirtų, New York, tailbus
oro, šviesos
buient
šas
nuo dviejų iki trijų, o npo šitų iki Jums jūsų*kalboje
vienuoliktų kūdikis veik kasmet paau
ir vanden Yra ir pastangų pa
paaiškinta kaip pe
gėjo vieną ar du coliu.
rodyti kaip gali būti pelninga
Laikotarpis kuriame
kūdikis la nėti jūsų kūdikį su
biausia auga yra pirmieji penki Jo
ūkininkui ranka rankon su zegyvenimo menesiai ypatingai jis di Eagle Pienu.
mes apdirbimu užsiimti kokia
dėja antrame mėnesyje, kuiiame kū
dikis tuiėtų dugauti«4» šešias ar as
nors pramonę, paremta žemės
tuonias uncijas svorio.
Gladstonas, buvęs
tikiu
Sekanti lentelė parodo vidutinį svo
Anglijos premjeras, anais me
rį kūdikio nuo pat gimimo.
tais pranašavo anglų ukiui tur
tingumą, jei prezervai bus da
I<en(elė rodanti kūdikio vidutini svorį
romi ten pat, kur vaisiai auga.
Gimus —
Berniukas ..
Sodne yra bičių ir paaiškinimų,
Mergaitė
kad ten kur laikoma bitės, šei
Trijų mėnesių
Berniukas ..
12.19
mininkas ne tik tuvi- medaus,
11.6(1
Mergaitė
bet ir daugiau vaisių gauna iš
fešių mėnesių
sodno, kadangi bitės gelbsti ai>16.00
Berniukas
15.5
Mergaitė
vaisinti vaismedžiu žiedus.
Dvylikos mėne
kūtėmis. Tai yra puikiausias pienas
Berniukas
ir geriausius cukrus, moksliškai su
Daugeliu firmų išstatę paro
Mergaitė .
maišytas ir prirengtas. Bordens Eagle
18 menesių—
Pienus yra ma:stas budavo.iąs stipiiąs doj ne tik maisto, bet ir kito
Berniukas
kojas ir sveikais kunus. Jis kūdikiui
Mergaitė
suteikia svo. io, kuris reikalinga svei kių prekių. Lietuva taip pat pa
24 mėnesių—
katai ir normališkumui. Jis remiama si naudo jo šia proga
z Berniukas
ir rekėn<luojr.ma gydytoju per 65 me
dytų, ką ji gamina,
Mergaitė
tus dele jo augštos kokybės. *
tuoju bei ką norėtų eksportuo
Tonis motinoms, kurios turi kudi
ti. Daugiau per 50 musų veik
kius, bet negali jų žindyti, rvkomen
luojarr.a Borden’s Kairio Pienas bon
lesnių firmų išstatė savų pre
kių l.ietuvos i>a.vili jone. I’avįliįonas yra tautines spalvos, auk
štai papuoštas Vytimi, Lietu
vos ir Britanijos vėliavomis. Po
12th STREET
Vytimi parašas “Produce of
Tai. Kedzie 8902
Zį
RA
Lithuania” (“Lietuvos gamy
ba”). Prie vieno musų pavilijono stiebo yra surašytos sekan
1614-16 Roofleveit
Arti St. Lutus Are.
čios informacinės žinios apie
CHICAGO, ILL.
Lietuvos teritoriją ir t. t.:

stu produktai, S. Gutmunas (Pa
langa — Gintaras) ir kit.
ąLiątuvus firmos, dalyvaujan
čios' šitoj parodoj, ne tik sau
daro naudos, bėt ir visam kra
štui, padėdamos platinti žinias
užsieny apie Lietuvos resursus
ir gamybą.
Parodos reikalams yra išleis
tas ’ dalyvaujančių parodoj mu
sų .firmų katalogas, su firmų
adresais ir tu lomi* žiinoiijis
apie firmas, kurios tatai malo
nėjo suteikti. Katalogas yra da
linamas dovanai parodoj, apie
800 jo yra išsiuntinėta paštu
įvairioms didesnėms anglų fir
moms. Išviso bus išplatinta
apie 4,000 šito katalogo.
Musų finansų ministerija laačiū jai Lietuvos pavilijonas at
rodo taip gražus ir turiningas.
Labai- trumpu laiku daug įdo
mią eksponatų ministerija su
rinko ir jos pagamintos diagra
mos savo dailumu ir aiškumu
visų domę kreipia. Ir spauda gi
ria Lietuvos pavilijoną. Dienraš
tis “The Daily Maii”, pavyz
džiui, sako “Lietuva” — rytų
Europos svirnas — turi puikių
(fine display) grudų ir grudų
produktų parodą”. Apie kitus
spaudos balsus bus vėliau pra
nešta.
Ačiū parodai daug anglų fir
mų susidomėjo Lietuva ir pa
reiškė noro pirkti joje įvairių
prekių, kurios yra parodytos
parodoje.
G.

NORĖDAMI

GEGUŽINIS ŠOKIS
RENGIA GOLOEN ROD MERGINO
Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3135 SoK Halsted 81.

Subatoje, Gegužio 23, 1925

Vilnius
1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam
suprantama kalba pradeda savo raštą:
“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuoleds, ošė šimtmetinėmis
pušimis ir gaudė eglių tankumynai*, o tų girių pavėsy
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos opės.”

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, #stirnos, šernai, meškos,
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti
knibždėjo bitelių spiečiai* ir saldu medutį darė.
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 Vilnijusi
Vilnius musų buvo, musų busj
Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda \

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.,
Chicago, III.

83% Lietuvos gyventojų yra
ūkininkai. Lietuvos uostas Klaipėda-Memel. Geležinkeliu iš Lie
tuvos pasekiama Londoną per
36 valandas. Lietuva eksportuo
ja:— (seka musų eksportuoja
mų prekių sąrašas”).
Lietuvos pavilijonas nėra di
delis, eksponatų gi jame gana
daug. Daugelis labai domisi Lie
tuvos gaminiais ir, ne nuo vie
no apžiūrėjusio musų pavilijoną
tenka girdėti pastabos: “Turtin
gas kraštas”, “Ši šalis turi ge
rą ateiti.” “Gražus
ir t. t.
Parodos reikalais it vyko iš
finansų ministerijos ►. inž. B.
Garšva, kuris darbingai šiuo rū
pinasi. Paroda kasdieną atdara
nuo 11 vai. ligi 10 vai. vakaro.
Iš Lietuvos firmų parodoje
dalyvauja: “Birutė”, “Rūta” ir
“Tilka” (saldainiai, šokoladas),
Choronžickis
ir
Frenkelis
(odos), Lietuvos žemės ūkio ko
pei’. sąj., Lietuvos Uk. Sąj.,'
“Maistas”, “Gamintojas”, že
mės ūkio prod. eksp. bendrove,
Montvilo fabi

PAS MUS.
TAS JUMS BU8
ANT NAUDOS.
r,

L L. FABIONAS C&

Muzika Chapmun.’s Orkestrą
Pradžia 7:30 vai. vakare.
TikicCUs 75c

809 W. 35th St., Chicago

Tel. Boolevačd 0611 ir 0774
PADAROM PfRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes. •

Rengia

Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpinis
Kliubas iš Cicero

Nedėlioj, gegužės 24,1925
STICKNEY PARK DARŽE
STICKNEY, ILL.
Muzika J. POCIAUS

Pradžia. 12 vai. dieną.

Bus lenktynės ir visoki žaidimai . Daug brangių dovanų bus su
telkta laimėjusiems.
Inžanga 50 centų.

ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-lp
Tat Central 4411. Vai. nuo 9-A
Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo. 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus Kstvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS

Linksmas Išvažiavimas
Draugystės Atgimties Lietuvių Tautos
Vyry ir Moterų

LEAFY GROVE

ADVOKATAS
Miesto Ofisas
190 No. State St. Rooin 844
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Hateted Št.
Vakarais nu.o 6 tiki 8 vai.
Nedėliomk huo 10 ryto iki 12
Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlains.

'

John Kuchinskas

Priešais Tautiškų Kapinių.

Kiekvienas
Sutinka, kad

Bohemian
Hop-Flavored

PuriTan
Malt

Tas išvažiavimas bus skirtingas, nes bus draugystės sukaktuves
5 metų kaip gyvuoja. Nariai bus priimami nuo 18 iki 35 metų dykai.
Taipgi bus bazaras visokių iš'laimėjinnj ir visokių juokų . Kviečia
visus lictuvus ir lietuvaites atsilankyti ir praleisti laiką linksmai
prie geros muzikos kurią vadovaus Bartkus. Taipgi darbininkai ir
draugai kurie važiuosite troku, malonėkit būti 9 vai. ryto, # 3533
Wallace Street.

Prasidės 10:30 šokiai ir visokios žaismės.
Kviečia

KOMITETAS.

Pasekmes
Parinktas materiolas
Prašykit groserninkų

LAVVYER
Lietuvis Advokatas
., 2221 W. 22 St.
arti lx;avitt St.
Telefonas ( anai 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo JO ryto iki 1 v. p. p
•

A. A. OLIS

Teikia Geras

j
šviesą Ir pajlegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvių. Cash arba ant išmokijimtj.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
z. baktkus, rn*.
it>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

. ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room PC01
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062
7—9 v. v. apart Pancdėlio ir
Pėtnyčios.

/

J, P, WAITCHES
Advokatas
Tel. Pullman 6377

Roscland, Iii

10717 Indiana Avė.,

Miesto ofisas:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

“Belgija .... 11,373 kv. mylių
Olandija ... 12,580 kv. mylių
Šveicarija .... 15,976 kv. mylių
Danija ........ 17,000 kv. mylių
Lietuva .... 22,500 kv. Tnylių
(be Vilniaus)
>

PIRKTI, PARDUOTI AR MAL

ŽAIDIMAI, LENKTYNES, PRAKALBOS, DAINOS
NESVIETIŠKAI ĮDOMUS DALYKAI BUS SULOŠ
TI ATLIKTI, PARODYTI IR PASAKYTI PIKNIKE

CALUMET GROVE
Blue Island III

127 N. Dearborn St
Kambarys 1420

Telefonus Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavojl
nic abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090
Namu Telefonas Rępublic 9600

Naujienų Advokatas. Dainuos: Pirmyn Mišrus Choras. Šoks visi
kas tik moka ir nori, Žais ir juoksis: visas piknikas ir visi susirin-

$100.00 Paskirta už Pasižymejim
VAŽIUOJANTI LAIKYKITĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ:
AUTOMOBILIAIS: Western bulvaru iki Ganai Str., Blue Island; tuojaus
pakalnėj, pervažiavus miestelį, Canal gatve į rytus iki daržui.
GATVEKARIAIS: iki Halstecį ir 63-čios, paskui Kankakee ar Harvey
karais važiuoti į Blue Island iki Canąl St., iš čia eiti į rytus 4 blokus arba ten
paėmus “busą” davažiuoti iki daržui. Taipgi galima persėsti dar ir sekamose
vietose: 69th ir Halsted, 74 ir Halsted, 79 ir Halsted, 103 ir Vincenries, 111 ir
Vincennes ir 119 ir Vincenhės; persėdant nuo miesto karų ant minėtų prie
miesčio karų eikiu turėti transferį, kuris yra geras iki 119-tos gatvės, kur
baigiasi nuėsto rubežiai Nuo 119 gatvės iki Blue Island kainuoja penktu
kas, — viso iki piknikui iš Chicagos kainuoju 12 centų.
Taipgi galima važiuoti Illinois Central traukiniais, kurie kas valandą
išeina iš Randolpji stoties ir stoja pakeliuj visose stotyse. /

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 531
Tel. Central 6390
Vak. 3228 S. Halsted SU Chicago
Tel. Y arda 4681 . .

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room 911
Tel. Central 6210
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228
Ant Bridgeporto Seredoj ioo
6-8 ▼. v. Subatoi nuo 1-7 ▼. ▼.
8236 S. Halsted St. T. Bo«l. 6737

Tai. Dearborn 9067

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ūfiaas vidurmiestyji

Room J17126
CHICAGO TEMPLE BLUG
77 W. Wawkington Si

Cor. War.binEton & Ck z k
Nnmą

HM.

KORESPONDENCIJOS
Ratine, Wis,
Gegužinė su žaismių programų
TMD. Apskritis geg. 24 d.,
Midvvay parke, Racine, ruošiu
gegužinę-pikniką.
Bus įvairus
žaismių programas.
VVaukegano lietuviai su milvvaiHTit^iaią
išmėgins spėkas prie virvės
traukinio. Racino lietuviai su
kenoehiečiais sudarys bolių gė
mj. Apart žaismių bus links
mus šokiai.
Kviečiame visus
vietos lietuvius ateiti susipažin
ti su svečiais, o atvykusiems
svečiams bus malonu pasimaty
ti su garsiais Racino tėvynai
niais ir gražiomis lietuvaitėmis
Midwav
Viela piknikui
parkas, — randasi prie gero ke
lio; galima privažiuoti automo
biliais 15 Highway ir T. M. E
R. & L. (X .urytkariais.
—M. Kasparaitis

Brooklyno rubsiuviu pro
testo rezoliucija

puola Amalgameitų Unijų
du Unijos narių vienybę i
moralizuoja jos darbuotę
dėl
7) Delei visų augščiau pa
minčių priežasčių mes randa
me, jog I’.. Piuseika yra žy
mioj daly alsakomingas tai|
už įvykius 19 vasario 51 sky
riaus susirinkime, kaip ir m
demoralizacijos
darbą visoj*
Amalgameitų Unijoj, ir halei
8) Mes atrandame, kad L
Pruseil/a nėra
tinkamas as
muo užimti '‘Darbo“ redakto
riaus vietos ir griežtai reika
laujame pašalinti jį iš “Darbo’
redaktoriaus vietos juo grei
čiau.
Komitetas 54 SkYr.
A. C. W. of A.
J. Glaveckas. Pirm
E. Kalpokas, Sek r.

Vienatinė Lietuviška Aptieka
šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS
Registruotas Aptiek^rlus
Ir Savininkei

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.

Klausimas
Rūkytojo paprastu
cigaretų

Ką rūkytojai (laši
žinojo apie Turkis
ką tabaką?

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius
reikalus surištus su Nau-

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius

Atsakymas—

1616 W. 47th Street

• K akytojo Helmar
cigaretu
Grynas Turkiškas taba
kas toks koks yra varto
jamas Helmaruose yra
daug geresnis tabakus ne
gu vartojamas paprastuo
se ei ganduose.

2346 Weat 69th Street
•rti W«ftern Avi.

Phone Republi*. 5877 - 583 /
CHICAGO. ILL

MIS. MIGHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., Jutnipaa 31 gat.

Tel. Lafayette 4228
k' •

»

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvi*, lietuviams visados
patarnauju kuogeriausiai.
8228 W, 38th St,

PiltshurgieČiai laukia Dzimd
zi Drimdzi artistu.

Tel Blvd. 3138
M. WoltkiewiczBAN1S
A KUSERKA
Pasekmingai pa
tarnauja
mote
rims (jrie gimdy
ta o , patarimui
dykai moterims
ir merginoms.
3113 South
Halsted St.

Marqueffe Pharmacy

M. Yuška,

pittsburgiečiai pa
Kaip
lai k raščiuose,
kad
•ieš “Darbo“ redaktorių L. stebėjo
Pruseika ir reikalavimas pa Dzimdzi Drimdzi atlankys ir
šalinti ji iš redaktoriaus Piltsburghų, ir I: ii vos tik 2
dienas teužtruksią ,
gegužio
vietos.
26 ir 27 <1., tai pradėjo vieni
Įvykusiame balandžio
22 | antrų * klausinėti, kurioj daly
1925, bertaininiame Amalga- Piltsburgho ir kokioje svetai
mritų 51 skyriaus susirinkime nėje jie bus. Mat pittsburgie
tapo nutarta pasiųsti Generalei čiai būtinai nori pamatyti tų
A. C. W. of A. Valdybai se gaišųjį Dzimdzi Drimdzi.
Man teko sužinoti, kad Dzim
kantis pareiškimas:
dzi Drimdzi 26 d. gegužės va
IĮ Kadangi “Darbo” red.
yni palaikomas musų sudėtais kare su sąvo “fonėmis“ bus
pinigais ir lodei privalo tar Solio Lietuvių Mokslo Drau
nauti musų Organizacijai, jos gystėj: svetainėje, o 27 d. gegu
ant South Sidės, šv. Ka
skyriams bei nariams, Besimai žės
zimiero parapijos svetainėje,
šydamas j frakcijinius ginčus,
kurie daro blėdies organizaci- lei kam kur bus parankiau,
tai len galėsim matyli Dzimdzi
2) Kadangi “Darbo“ red. L.
Pruseika, dar sausio mėn., šių
metų,
kalbėdamas “Darbo
Unijų švietimo iLygos” susi
rinkime, kurstė vienus narius
kovoti prieš kilus, musų Orga
nizacijoje 51 skyriuje, niekin
damas kitokių, negu jis ir jo
bendrai
“I ygiečiai“ pažiūrų
žmonės, pareikšdamas, “Jus ne
privalote pasiduoti ir pavesti
lokalų į jų (suprask
ne lygiečių) rankai. (Tam yra ke
letas liudininkų buvusių minė
tame susirinkime), ir
3) Kadangi lobaus
mums
yra žinoma, jog L. Pruseika
tokiam susirinkime kalbėjo vė
la vasario mėn. ir kurstė savo
sekėjus nuversti dabartinį sky
riaus komitetų, pareikšdamas:
“Jeigu jus nenuversite dabar
tini komitetų, tai nebūsit verti
nė. išvalgyto kiąušinio;“
ir
I) Kadangi laikytam tuoj po
tokios L. Pruseikos “prakal
bos” (19 d. vasario) nepapras
tame A. C. W. of A.
riaus susirinkime ivvk
kruvi
i •
nos muštynės, kurias s nk ėlė L.
Pruseikos j ukurstyti š alininkai
ir užtraukė biaurią lėmę ant
musų Organizacijos
riaus, ir
5) Kadangi tie .žmonės per į
“Laisvę” ir kitus komunistui
laikraščius ėmė
bjauroti 54
skyriaus Valdybų už įvykius,
išlikusius 19 vasario, vadindam i Valdybą ir kilus Organizavijos darbuotojus “galvažudžiais’ “mušeikomis“ ir kitais
panašiais žodžiais, mes buvome priversti paaiškinti, kaip
dalykai dėjosi minėtame susiredak torius
rinkime; bet
L. Pruseika visai
netalpino
musų pranešimo "Darbe“; o
kuomet mes kreipėmės į jį pra
šydami paaiškinti, kodėl netal
pino, tai jis davė atsakymų,
kuris mums visapusiai tą atsa
psavrsčius, išrodė tik
kymą apsavrsčius,
pajuoka iš musų skyriaus, ir
6) Kadangi mums kaip ir
visai \mcrikos lietuvių visuch
menei yra žinoma, jog L. Pruscika vra žinomas asmuo redakciniame dienraščio
Laisves štabe, kuri nepaliaujamai

Drimdzi. Bet aš esu girdėję matyti kad ir dešimt sykių ir
žmones kalbant kad jei matę nenorėtum visai skirtis su jais.
Pittsburghietis.
svkį Dzimdzi Drimdzi, lai nori

Chicago, III.

Tel. Yarda 1119
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsylvanijos
ligonbučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros
daiktu.
rpAT yra piuku jeigu gali taip
padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas
dalikas gali neleisti jums riti
pirmirt.
Pavyzdžiui, jeigu žmogaus
dantis yra nešvarus, tai jus noroms ar nenoroms turėsite ta
kaipo užmetimą tam žmogui. O
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.
Listerine, dantų tepalas, valo
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų amale* — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba. Listerine dantų
tepalo kainuoja tik 25 centai;
gausite per savo aptickoriu.
Lambert Pharmacal Co., Saint
Lotjs, U. S. A.

-IŠ

RUSIJOS—

i Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
OfisaH ir Laboratorija: 1025 W
181h St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12. pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal
3110. Naktį
Telefonais
Drexel 0950
Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.

* Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims
ir
merginoms,
kreipkitės o ra
site pagalbą.

.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja K metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 iehoe
Chicago, Illinois

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

Turkiškas tabakas turi du geriau
sius skonius ir Helniarai yra pa
daryti iš Gryno ..Turkiško ta
h#ko.
Baksas 10 arba 20

^DR. HERZMAN^

Specialistas džiovos

DR. SERNER, 0. D.

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vaL
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Midway 2880
Telephone Yarda 0994

Turėk švariai, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę,* silpnos, skaudžios arba
ašaroja.
Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

x

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

3333 So. Halsted S t.

DR. M. J. SHERMAN

Atydai
Lietuvių
Vienuolyno arba Marąuette Parko ir Brighton Parko
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.
Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1099
Ofiso Tel. Boelevard 5913

DR.- A. J. BERTASH
3464 So. Halsted 8L
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 pi
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 4ki 8 dienų
ir 6:88 iki 9:30 vakare ,

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

Chicago, III

Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bia®
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax G353

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
D0WIAT—ŠASS
1707 W. 47th Si.
Valandos nuo-8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietų.
Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

Rasas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted SL, Chieage
t
arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. >ediliomis iš šventadieniais 10—11 dien

Optometriet
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ava.
Kampas 47-tcs aat
2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. ..Phons
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak.
Rezidencija 8150 W. 63 St.
Phone
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki 8:80 vakare.

A. L. DAVIOONIS, M. D. Prancūziškas Daktaras
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

Specialistas kraujo, odos,
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai

DR. A. MONTVID

UŽTIKRINA GERUMĄ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 Milwaukee Avė., Room 209
kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Bronswick 4983
Namų telefonas Spaulding 8683

Per 75 metus vardas Blatz stovėjo už gerumą, šian

PARDAVIMUI
VISOSE
GROSERNESE

dien Blatz Malt Syrupas yra 100% gerumo. . čia yra

100% miežių — patyrimo — sanitarumo* padirbime

Blatz Malt Syrupo. Bandykit Blatz. Jus pamėgsit jj.

■

V

.W

VAL BLATZ BREWING CO.
CHICAGOS SKYRIUS

' 1500 Holt Street

• Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir /iki 10,

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

f
M
>

Phone Brunswick 3600

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4148

for
best
resulti
MADEIN MILVVAUKEE

Dr. J. W. Beaudette

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boulevard
7820. ResM 6641 S. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1939.
Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet

Penktadienis^
je, komisaro
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Entered as Second Class Matter
tfarch I7th, 1914, at the Post OfficA
of Chlcago, JŲ., under the act ei
tfarch 2nd 1879.
Naujienos eina MMdien, išskiriant
•ekmadienįus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739
Hakted St., Chicago,
UI. — Telefonas: Rooeevelt 8510,
UlBimokšjiino kainai
Chicagoje — paltui
Metams --- - -------------Pusei metų__ _________
Trims mSnesiami---------

$8.00
. 4.00
2.06
1.50
. .70

Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ——.
Chicagoje per nešiotojuai
Viena kopija ________________ 3c
Savaitei
----18c
Mėnesiui..............
75?

Kapsuko kalbai

Tiesa, kad katalikiška vilabai panaši į - “franeuzišįš&bmenė;. yra , dicĮelė. Bet #ą!
”¥ į
'yra faktas, kad1* tiUtai men
ka josios dalelė seka paskui
Ant dešinio Nemuno kranto,
toje vietoje, kur tyli Mituva į
BumšUs, Pakštus ir pana
KLAIPĖDOS DARBININ
sraunų. Nemunėlį įteku, stovi
KŲ REZOLIUCIJA
šius lyderius. Protaujančių
'Jurbarko miestas. Patsai mies
jų katalikų dauguma prita
tas nevaizdingas ir neįvairus.
ria pažangiomsioms sro ^Balandžio mėn. 13 d., kaip Namai daugiausia
senoviški,
vėms, o ne|)rotaujantiems praneša Kauno “____________
J
Geresnieji
namai
ir
visuomenės
Socialdemokra
katalikams niekas nerupi; tas”, įvyko Šilutėje Klaipėdos triobėsiai nesižymi nei dailumu,
jie nei laikraščių neskaito' krašto socialdemokratų konfe^ nei gražumu. Tačiau Jurbarkas
Utai kuo labiausiai gali didžiuo
(daugelis nė nemoka skai rencija. Ji priėmė sekančią retis, tai buvusio rusų kunigaikš
tyt), nei masinių mitingųI z’oliuciją:
čio Vasilčikovo parku, per ku
nelanko.
Visiems Klaipėdos krašto
rį teka minėtas Mituvos upegyventojams •
Jeigu pažangiosiose mu
lis. Antroj pusėj upelio tuno
sų srovėse butų daugiaus1 “Įvykdymas musų liaudies pušų šilelis, kur nušvitus pava
sužaliavus lan
sutarimo (ir mažiaus be-• brangiausios teisės tuo tarpu sario rytui,
koms,
pasklydus po apylinkę
principinių kivirčų), tai kle■ vėl nukeltas į tolimą ateitį.
giesmininkės^ 'lakštingalos bal
rikalų vadai senai butų tu Daugiau kaip per dvejus me seliui, tenai viliote vilioja kiek
rėję uždaryti savo politišką tus uždėta. Klaipėdos krašto gy vieną praeivį—sunku, atsitrauk
ventoj ams globa dėl atsisaky
tf.
biznį.
■
mo vykdyti apsisprendimo tei

Iš Jurbarko Padangės

ir patys mokiniai.
Bet, dėje,
mokykloj tokia
tvarka ir ramumas ne visiems
patiko, ne visiems patiko tok
sai sveikas tautos žiedo jaunuo
menės
auklėjimas ir šie vėl
panoro į moksleivių siela* įdiegG neapykantos sėklas, nežiurėdarni, kad
gyvenimo
mokykla
'
........ ‘
i:’
vis tiek eina savo keliu, stengia
si jai trukdyti, trokšta grįžti į
viduramžius. Jie turėdami ga
lios ir įtakos į Pedagogų Tarybą, nes jie jau Lietuvoj šiandien švaisto dUonos bakanus,
pasistengė tą mokinių Vienybę
sudrumsti.
. Jie važinėdami
“šventais ratais” praveda jėzu
itišką “discipliną”, kad mokinių
išpažinties
ėjimas j bažnyčią,
privalomas dalykas, Einant išTaip tat atrodo, iš šalies žiū pažinties turi įteikti
kunigui
rint, Jurbarko miestas. Bet pa savo vizitinę kortelę. Nealsilanžiurėjus arčiau, matosi ir čia kius dižiuruojantis mokinys tu
gyvenimo virimas.
ri užrašyti ir paduoti kapelionui,
Minėtame parke nuo Didžio o gi kapielionas atsistojęs prie
jo Pasaulio karo pradžias riog durų varo mokinius į būrį. Di
so Vasilčikovo. rūmų griuvėsiai rektorius, žmogus demokratas,
ii* nūn niekas nesirūpina ir ne-mokslo pradžioj pasirodęs rim
žiūri to apleisto valstybės tur tu pedagogu ir pasakęs, kad
to. Miestu Taryba keletą kar Lietuvai reikia žmonių su aiš
tų prašė valdžią, kad tą parką
kia pasauliožiura, dabar jau ei
atiduotų miesto
nuosavybėn,
na kapelionui talkon ir tik pa
bet ž. U. Ministerija
pavedė
sivėlavusius bažnyčion lieka po
“Saulės” d-jai.
ši klerikalinė
draugija laiko Jurbarko gim- pamokų ir 1.1. •

žmonių ir jaunuolių pečių. Juos
reikalinga pašalinti/ o tą pada
rysime tik tvirtai susiorgaųizavę ir apsišvietę. Tuomet tik mes
galėsime laukti laimingesnės at
eities žengti į naują
pasaulį.
Tik neapsileiskite kunigų ber
nais “pavas.” ir “ateit.” Jie
skursta senių ūpo garuose —
jiems jūsų tarpę nėra kas veikt,
Eikite iš vieno su socialistais
moksleiviais. Jie siunčia į surukusias kaimo bakūžes suramini
mo ir pergalės vilties žiburėlį.
Jie darbo žmonių ir jūsų drau
gai.

ma 4295. Iš jų nejudamo turto
turi 452, iš kurių yra 82 amatų
ir įmonių dirbtuvai ir 185 pre
kybos įstaigų. Be/ei'i nuo Lie
tuvos valstybės sukūrime pra
džios, Jurbarke susiorganizavo
gaisrininkų d-ja, kuri per kelis
metus iš vakarė/ i ,rinkliavų ir
11, surinkusi pusėtiną pinigų
sumą pradėjo rengtis statyti
snU namą ir uŽp’rh) medžiagos
10,000 litų vertės. Bet tolimesnis namo statymas dėl pinigų
stokos sulaikyta.
Dabar toji
medžiaga pūva ant lauko, o gais
rinės mašinos puvt tvarte su
kiauru stogu. Praeitais metais
Iš politinių ‘partijų veikia: miesto valdyba buvo sumaniusi
Valstiečiai liaudininkai ir “kri- iš vietinių pirklių išgauti laiki
kščioniškoji” trejybe. (žinoma ną paskolą namo statymui, bet
dar vertinga davatkų, tre^inin- šie dėl didelių mokesčių valdžiai,
kų ir kitų).
duoti atsisakė. , Tada
< paskolos
I
Toliau. Po didžiojo kax-o aud jau šiais metais miesto biudže
rų gyvenimas stoja ir naujas te paskyrė 5000 litų, bet apskri
ties taryba palik) tik 1000 litų,
vėžes, o Jurbarko miesto vidu
rinis tvarkymas ir gražinimas o kitus* išbraukė. Su tuo 1000 li
buvo apleistas. Tai buvo Miesto tu darbė pradėti negalima. TaValdybos apsileidimas. Bet 1924 m» r.ame tilptų, apart gaisrinės,
r .‘to valdyba ,kun metams iš
pavasarį tapo
išrinkta nauja
miesto valdyba, su socialdemo ninka rendos virš 2000 litų, pol e ja, kuri išmok? virš 10CO li
kratu burmistru Gepnėriu prie
šaky ,kur greitai parodė žmo tų n* didelė m est > salė .

sę pastatė musų ūkį ir kultūrą
Bėgimas iš komunistų ant bedugnės krašto.
v
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, partijos
Ceeho-Slovakijojei Kiekvienas šauksmas įvykinpaštu:
Metams _____________________ $7.00 vis nesiliauja. Dabar iš josi ti Klaipėdos konvencijoj užtikPusei metų__ ... 3.50
, rintas Klaipėdos kraštui išves
Trims mėnesiams
1.75 pasitraukė vėl du seimo at
Dviem mėnesiam-------------------- 1.25 stovu, jų tarpe Roucek, ko tas iš demokratinių pagrindų ir
Vienam mėnesiui ....................... .73
dokumentaliai patvirtinąs tėimunistų vadas Bruenn’o' sės sulai komas x neleistinu budu.
uiaianiuoM:
Lietuvon ir
nėms savo veikimą. Tuoj buvo
'iaip pat
dabartinė miesto
distrikte.
Užuot
vykinus
musų
teises,
per
nusodintos kelios gatvės mede vj’cyba nori ;•> Jurbarku pci
$8.00
Metams __
Tai yra pasekmė tos “bol- tolimesnį jų atidėjimą mums
Pusei metir ..
liais, kai kuriose gatve.sė šąly- N niuną padirbdinti valčių til
Trinas minėsi
2.90 ševizacijos”, kurią įsakė vy kliudoma
dalyvauti naujame
gatviais padirbdihti cementiniai t.> ir prašė valdžios koncesijos.
palto Money
i
valstybės
kuriamajame
darbe
ir
Orderiu kartu su užsakymu.
kinti visose ' KominternO
Gale tenka pažymėti, kad pra
trotuarai,,per Imskė.š upelį, (ku
su
surištomis
rankomis
mes
tu

sekcijose Zinovjevas. Išro
ris-bėga per vidurį miesto; pa ėjusį rudenį per rinkimus į mie
rime žiūrėti į tolimesnį Smuki
taisyti lieptai ir tiltas, atrastas sto tarybą viename katalikiška
do, kad Cechų respublikojė mą musų ūkio jr kultūros. Tik
“MILŽINIŠKAS .
Gimnazijoj ekzistuoja tik vie aku enimis gr^i.^ gatvės galas, me sąraše pirmojie vietoje sto
naziją* ir dviejų metų moky
VAKARAS”
komunistai neužilgio visai tai demokratiniais pagrindais tojų kursus.
na moksleivių lavinimosi atža kuris buvo nuo šertai žemėmis vėjo žinomas Lietuvos “Spakty“nusibolševikuos”.
sutvarkytas valstybės gyveni
gareivių “Ateit, kuopa“ kurios apneštas ir t.t. Miesto padidini vos” skaitytojams Karosas, o
KUNIGĖLIAI SU
mas laiduoja, kad glūdinčios žinome, kad Visuomenės sto pirmininkas V. Babilius iškone- mui gauta žemės, sutvarkytas antras iš eilės žinomas “Rasei
liaudy pajėgos bus sužadintos vis kuria atmosferą,
kurioje veikdamas stengiasi visiems. į- ir padidintas ,dėka miesto val nių. Magdės” draugams kyšių
SIVAIDIJO
ir paliuosuotos visuomenės la-' žmogus auga, mokosi, kuriuo kvėpti ateitininkų dvasią. Pa dybos
nario V. Petravičiaus, instruktorius.
•' bui ir tik tokiu budu valstybės vystosi, didėja jėgos, kuris sa žangiesiems mokiniams susior miesto knygynus*.
Tuo ir baigiu.
DAUGUMA KATALIKŲ
uždaviniai gali būt išrišti ir vy vo augimo noru remia visas pa ganizuoti neleidžia. Šie neturė Jurbarke gyvenk jų priskai to
—Justas Appelbatus.
NE KLERIKALAI
stomi toliau.
žiūras į gyvenimą, j pasaulį ir dami galimybės lavintis, prašė
RAUDONOJI ARMIJA IR
Valstybės gyvenimas be de tuo budu išsidirba sau pašau- leisti įsteigti nors “Kultūrom”
MAŽOSIOS
TAUTOS
BOLŠEVIZAUUA” ČEmokratybės pai iuosuoj a kiek- liožiurą. Taigi ar jaunimas ga- būrelį, bet direktorius tik suplo
vieną pilietį nuo atsakomybės Ii perimti iš kitų gatavas paCHO-SLOVAK ĮJOJĘ
Komisaras Kapsukas “Karei prieš vadinamąją valdžią ir tu sauliožuiras ir paskui sau ne- ja rankomis: “tai materialistai,
vių Tiesoje“ iškėlė į padanges ri vesti prie# nesulaikomo puo tinkamai taikyti? Anaiptol ne! kurie sako, kad žmogus iš bež
Rusijos raudonąją armija. Ji limo ir žlugimo valstybės. Kad Jaunimas turi savaimingai, kri- džionės pareinąs!”
Baso Dr. A. J. Karalius
Aš pajudinau šį klausimą tuo
esanti tokia gera, kad geresnės musų pažiūros yra teisingos, tikos keliu išsidirbti sau pa
tis triukšmingai gąrsino armijos negalį nė būti. Raudo jrodq visų kultūringųjų tautų sauliožiurą, turi būti pats savo tikslu, kad dabartinė mokyklos
(Tęsinys)
“milžinišką nepriklausomy noji armija tarnaujanti darbi
vadovas. Galingoj savo augimo būsena Vėl neprieitų prie kokių
bės vakarą“, kurį rengė ninkų ir valstiečių reikalams; pėdos krašto ekonominis ir kul stadijoj, trokšta viso pasaulio “no-usipratimų”, nes tokia mo Higiena smagenų ir nervų prastus smagenis ir netinkamai
kinių moralinė demoralizacija
gyvenimą regėti.
Chicag^s R.-K. Federacijos ji ginanti proletarinę sovie.tų tūrinis bankrotas.
Neurologas J. W. sutvarkytus nervus, ir, žinoma,
neigiamai atsilieps į auklėjimo aparato.
respubliką nuo kapitalistinių
Dabar
pažiūrėkime
kas
deda

Visų tautų kultūros istorija
Apskritys šv. Jurgio para
Courtney labai suprantama kal negali lygintis su kitais. Vienok
priešų; ji tarnaujanti mielu no rodo, kad apsisprendimo teisė si Jurbarko “Saulės” gimnazi darbą. Rimti pedagogai privalo ba duoda pritinkamų patarimų. mes negalime užmiršti dviejų
pijos svetainėje, su gar ru ir esanti pilna pasišventi
joj ir Mokytojų kursuose? Tam- tuo susidomėti ir atkreipti i tai Mes čia jo žodžius pakartoja faktorių,xbutent auklėjimo ir
dar
niekuomet
nėbuvo
duota
siausiais kalbėtojais, daino mo.
liuosu noru atskirų asmenų, bet ^om’s spalvomis tenka piešti savo dėmesį.
aplinkybių. Šituo klausimu Dr.
me:
mis ir deklamacijomis.
Idant raudonojo militarizmo buvo pasiekta tik per sunkias jų gyvenimą? “Krikščioniško-'
Nervų audiniai yra sudėti- J. J. Putnam šiaip sako: “Musų
ji
”
gimnazijos
kuniginė
valdžia
ls
jaunimo
organizacijų
pažyBet kai vakaras atėjo, ta? gerumas butų pilnai aiškus vi aukas ir geležinę liaudies valią.
niausi musų kūne audiniai, laimei, pradedama rasti įrody
siems, Kapsukas sako apie jį Ir Klaipėdos krašto liaudis, jei neįmano kokio smurto griebtis, mėtinos: Liet. Jaunimo S-gos įjautrinusi audiniai ir turi ma mų, kad netikęs paveldėjimas
skyr. ir “Pavasaris.” Ligi 1924
sų žmonių kartu su kalbė dar ve ka:
užtikrintos jai Klaipėdos kon kad tik savo partijos krorne- m. Jurbarke gyvavo tik viena žiausia jėgų atsistatyti. Gamta nėra taip baisus daiktas, kaip ik
liui išauginti palankius žmones.
tojais, deklamatoriais ir
“Tai dėl to reikalinga yra vencijoj teisės atitolinamos, ne Mokiniams skiepijama viduram kunigėlių vedamh pavasarinin šituos audinius puikiai apsau šiol buvo manyta. Alės ateina
choru tėra tik apie pusan Sovietų Respublikai Raudo gali vengti kovos savo teisėms žių scholastika, kemšania gal kų kuopa, kuri mažai teįnešda- gojo įvairiais kaulais—makaule me į šį svietą su apribotais ga
smegenis, stuburu
didesnius bumais, bet kitais žvilgsniais
tro šimto. Kuomet chor?.3 noji Armija: ne tam, kad pasiekti. Gružus pažadėjimai at von vien tik sausos teorijos, vo gyvumo į jaunimo tarpą. Na nervus.
liuosi palikti
tokiais, kokiais
skiroms ekonominėms grupėms
sulipo į estradą dainuoti, pulti kaimynus, o tam, kad ir atskiroms tautos dalims lie dažnai kartojama: “Reikia mo rių dauguma davatkos merginos
aplinkybės mums leidžia palikti.
nuo užpuolimo gintis. Raudo
ir
kel.
davatkinų.
Mat
kunigai,
kytis,
reikia
mokytis
”
,
o
nelei

tai salėje paliko beveik tuš noji Armija reikalinga tam, ka tik pažadėjimais, kol dėme
Centralinįo nervų aparato me Mes neatsinešame pas porto, ku
džia mokiniams savaimingai la nesveikos savo padėties stumia
čios kėdės.
li
rjitybe.
tebėra
neįgyvendinta.
kad saugot darbininkų ir val
vintis ; tai ką jau bekalbėti apie mi, būdami dvasips posenejiai, chanizmas ir konstrukcija su riame butume pažymėti girtuok
O tuo tarpu “bedievių” stiečių užkariavimus, kad nie Partijos valdybai pavedame, laisvą kūrybą. Vargas tam mo nori ir .jaunimą perdirbti ant staugomis (nervais) labai pana liais arba maniakais, bet mes
rengiamam tuo pačiu laiku kad daugiau nebegalėtų su drauge su gyventojų grupėmis, ksleiviui, kuris trokšta laisvai savo'kurpalio ir padaryti tokiais šus telegrafo sistemai. Nervais, turime pažymėjimų, kuriuose
kurie iššakoję visose kūno daly nurodyta kokiais keliais eidami
Vilniaus našlaičių naudai grįžti Sovietų Rusijos Res- stovinčiomis ant demokratybės mintyti ir nori kritikos keliu pat dvasios posenėliais.
Klaipėdos konvencijos pagrin išsidirbti sau pasauliožiurą. Tas
Bet keletas laisvesne dvasia se kaip telegrtafo vielos, toles mes galime išvengti savo tėvų
koncerte publikos buvo tiek publikon kapitalistų ir dvari ir
ninkų viešpata vintas, mažes do, paliekant nuošaliai ypatin tai jau “ne musų žmogus” ir jaunuolių susiprato, < pamatė, nės kūno dalys susisiekia su ir savo tėvų tėvų klaidų ir silp
niųjų tautu na vergintas ir t. gų santykių interesus, stoti už gerai jei pedagogų tarybos į- kad negalima
stuburo nervų virvele, o pas nybių. Nėra originalinės nuo
jaunystėj
dva

Lietuvių Auditorijoje!
tai, kad apsisprendimo teisė, iš spėtas
“nusiramina” ir ima sioj apmirusiam gyventi, žybte kui, jei yra reikalas, su centrali dėmės, man rodos nėra ne ori
ginalui ių palinkimų, yra tiktai
einanti iš Klaipėdos konvenci
lėjo jų širdyse prakilnių darbų ne terminale stotomi, smageniMinėdamas kaimynus ir ma jos, galų gale butų įvykinta. Tik “rimtai kalti”.
1924-19?h mokslo metais to 'įdėja, tvėrėsi darbo ir kultūrin piis, kur ateina žinios ir musų originaliniai gabumai ir apribažąsias
tautas,
komisaras
Kap

imas tai tiktai kitais žodžiais pu
tuomet, kai Klaipėdos krašto
Pats “Draugas“ aprašė
sukas tur-but turi omenėje Lie gyventojai pakils iki to uždavi se mokyklose, susidarius nau go darbo ir išdygo Jurbarke Jau sąmonė jas interpretuoja; kitos vimas, o apnbavimas tai tiktai
jam pedagogų personalui, nors nimo S-gos skyrius. Sunkios bu- žinids siunčia žemyn atatinka
savo “milžinišką nepriklau tuvą ir Gruziją.
kitais žodžiais pasakytas “ne
nio, jiems bus užtikrinta ūkio
somybės vakarą“ taip:
>Lietdva, anot jo, nebuvo už ir kultūros pažanga. Ką esi pa direktorius savo įžanginėj kal :vo pirmosios darbo\^ienos. Su mais nervais ten kur reikia.
boj tankiai minėjo žodį “reli kruto dvasios posenėliai, norėjo ’ Kai mes atsimename, kad vi išvystytas gabumas.”
“Sekmadieny, geg. 17 d. pulta, kada raudonoji armija veldėjęs iŠ savo tėvų, turėk ta gija”, buvo vafendėliai dingęs tą jaunutę sveiko jaunuomenės sas musų 'kūno mechanizmas Tai yra sveika optimisto nuo
anąmet įsilaužė į ją. Ne, rau
“griežtas” mokinių varžymas ir auklėjimosi Žiedą,
šv. Jurgio par. svetainėje' donoji armija tiktai “gynė” so tai ir saugok!”
užslopinti, gali atatinkamai dirbti tiktai ši monė, į dulkes sutriuškinanti vi
Fed. Chicagos Apskr. mi vietų Rusiją nuo Lietuvos im Taip tat Klaipėdos krašto '‘krikščioniškoji” drausmė, kuri norėjo, kad jaunuoliai tik jų pa tam* sudėtinam aparatui esant sokį pesimistinį fatalizmą. Dr.
nėjo Lietifvos Nepriklau perialistų! Jei ne raudonosios darbininkų partijai tenka reika vien tik mokinius demoralizuo tiektomis mintimis gyventų ir geroj padėty, kai atsimenam, Putnam supranta auklėjimo ir
laut, kad Lietuvos valdžia išpil davo, o tarp mokytojų ir moki
kad be nervų aparato prisidėji aplinkybių vertybę, o tai mums
somybės šventę. Buvo armijos “pasišventimas”, tai dytų savo pažadėjimus, dllotus nių būdavo dažniausia aštrus nežvelgtų plačiai į pasaulį.
mo jokia mų3ų kūno dalelė — labai svarbu žinoti, svarbu jo
daug karštų-patriotiškų Lietu vos buožės butų ėmę ir už Klaipėdos krašto gyventojams! santykiai. Nuo tokio mokinių* Organizuotam jaunimui darbo
yra. Reikia jam šviestis ir švies negali savo pareigų eiti, — tai nuomonės prisilaikyti. Mes pri
kalbų, kalbėjo Dr. K. kariavę sovietų respubliką.
Kodėl Lietuvos valdžia laužo auklėjimo ir mokyklos rėžhpb ėti, ugdyti pergalės viltį ir tik tada pradedame nervų audinius valome gerbti auklėjimą ir tai
pat Kapsukas mano, savo žodį? t
daug nukentėdavo mokiniai ir tuokart, apsišvietęs jaunintas iš tinkamai įvertinti. O dar gali syti aplinkybes, nes viską .su
Pakštas,
kun.
Kiškis, kadTaip
raudonoji armija neužpuo
pati mokykla susilaukdavo ne-y sivaduos iš tanmtts klerikaliz me pridėti: nervų audiniai gau versti ant paveldėjimo ir sėdėti
stud. Tylenis, ir
lė ir nepavergč Gruzijos. Ta tau
visai “malonių“ pasekmių: iš
Bičkauskas....
ta su trejetu milionų gyvento EX-GUBERN ATOKIUS D A VIS daužyti gimnazijos langai,*pas mo jungo. Tam tikslui pasiek na maisto tiktai iš kraujo, o rankas sudėjus butų ir žalinga
ti skyrius įvėdė knygyną. Iš kraujus, žinoma, tiktai iš mais ir kvaila.
kui mokiniai tardomi ir tam
“Kalbėjo ir kun. J. jų jau buvo išsižiojusi, kaip
NEKALTAS
pradžių knygynas buvo menkaš, to. Mes jau žinome, kad be ge
smakas, prieš sovietų Rusiją ir
pomi
po
teismus,
mieste
publi

Statkus, protestuodamas butų prarijusi pastarosios 180
(Bus daugiau)
vos keletos draugų suaukotų ro kraujo jokiš organas negali
kuojami
įvairus
“
skelbimai
’
tinkamai savo pareigas eiti, o
už įžeidimą svetainės, ar milionų gyventojų, jeigu ne rau TOPEKA, Kansas, geg. 2 L-— “manifestai”
steigiami “ro knygų, šiais metais pripirkus
Buvęs Kansas valstijos guber
jo paties, sunku supras donosios arrtrijos “pasišvęnti- natorius Jonathan M. Davis, jaus” kuopelė su geltonu bilie daugiau knygų, atsirado ir skai ypatingai nervų aparatas. Ir
tančių skaičius didesnis ir visj dabar aišku: musų kūno mecha
mas!”
ti”.
kaltinamas, kad buk jis, guber- tu ir t.t. ' v 0a Mrik Geriausios
Skilvio
Kapsuko garbinimas raudo natoriaudamas, ėmęs* kyšių už Šiemet tasai režimas buvo su- labai įdomaujasi knygų skaity nizmo valdytojas (smagenys ir
■ | 11 Gyduoles šioje vaVadinasi, suėjo pustuzinis nosios armijos mums primena paleidimą kalinių iš kalėjimo švelnytas. Tarp mokytojų ir mu.. Teko išgirsti, kad valdyba nervai) ir tvarkytojas reika
landoje.
Prašalina
kunigų ir puskunigių moky vieną didelį lenkų patriotą, ku vakar prisaikintųjų teismo buvo mokinių santykiai pagerėjo, vi kreipusis į lietuvius amerikie lauja,, kad mes turėtume užtekti ■V m I uzkietejima,
rugš■.
:
■■
I
,
tumus,
ganus,
nai
gero
maisto,
tyro
oro
ir
kt.
skauti svietą “patriotizmo” ir — ris gyrėsi, kad lenkų kalba pripažintas nekaltas.
si moksleiviai atrodė vieno tė- čius, kad šie prisidėti) prie kny
sinus ir t. t.
susivaidijo tarp savęs. O pa esanti taip pat skambi ir švel Prieš jį ir jo sūnų, Hussellį, Vo vaikai, jų tėviis —-mėkslhjs. gyno padidinimo, paaukotų kny sveikatai reikalingų dalykų ir sekines garantuojamos. 50 tabletų 50c. pas jūsų aptiekorių
žiūrėk, kaip jie didžiuojasi ni, kaip franeuzų kalba. Įsikarš yra betgi paduotos kitas skun Mokiniai pradėjo auklėtis patys gų, laikraščių, bet kol kas dhr protas.
atsiųskite $1 už tris pilims micros
tik ar vienas, amerikietis teatčiavęs, tas patriotas sušuko:
pakelius, apmokėtų persiuntimu.
savo “milžiniška katalikiš- “Polski język jest bardzo podo- das. Buvęs gubernatornts kai- pėr save, uorėj o tapti savisto siųntė pundelį laikraščių.
gamta,
taip
sakant,
Neretai
tmamas, kad jis amnestavęs tū viais,, nes jie nejautė jokio pri
“PEP” LABORATORIES,
ka visuomene” ir kaip jie bny do francuskiego, naprzy- lą čekių klastuotoją, Pollmaną, slėgtojo, pažeminimo. Džiaugėsi Broliai jaunuoliai! Neaprupih- nUskriaUdŽia akmenį, įsuteikda5428 So. Ashland Ave„
niekina “nykštukus laisva klad — mydlo, bydlo ir przes- iš kurio jo sūnūs, Russcllis, ga- tuų mokinių tėvai, džiaugėsi tns gyvenimas ir tamsa, tai du m jam prastų nervų mechanizCHICAGO, 1LL.
paveldėjęs
mą.
Tai
yra
asmuo
manius !”
ciėradlo!”
kai kurie mokytojai, džiaugėsi. reiškiniai, kurie guli ant darbo
vęs 1,250 dolerių .kyšio.

Asmeninė Higiena
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Real Estato įkalbinėti vėliaus
atvykstantiems iš kitur laimes
ieškotojams. Per tą didelį “bustinimą” miesto ir jo ateities,
žemė greitai brangsta.

ne didėja, kadangi į čia atva aukštumos yra svaru, neina dynemia: Santa Monica, Oceen
žiavę dėl darbo sunkiai arba žui aukštų vienbučių. (Mat, jis Park, Venice ir Redondo. ši
visai negavę turi važiuoti to pasilaiko tik iš atvykusių Čion tie miesteliai įsikūrė ant le

limus
nes čia dirbtuvių labai
Rašo M. J. Damijonaitis
mažai ir atvykus iš kitur nėra
Rytiųių valstijų gyventojai
kur darbo ieškoti.
Lietuviai
Lietusiai ir jųjų veikimas
yra papratę sakyti, —CalifomiLietuvių Los Angeles yra daugumoj rubsiuvių darbų turi.
ja. tai aukso šalis, čia žiemos
šalių speigų nebūna, retai lie dagiliams, negu kuriam kitam Prastesnius ir sunkesnius dar
bus čia atlieka meksikonai, ku
tus pasirodo, perkūnijų nesti, šios valstijos mieste, čia jų
nuolat saldė šviečia, pertai yra tikro skaičiaus sunku sugauti, rių daug randasi. Jie pigiai
pragyvena, jų vienatinis rū
vadinama saulėtoji Calil'ornija. bet konservatyviškai imant,
bas — lai
“overanges”
ir
Šita valstija yra pasižymėjus bus per 500 su apylinkės mies
“džiumperis”. Man pačiam te
sausuma, lietu* čia .. retenybė, teliais. Dauguma turi savo locko kalbėtis su vietos baltuoju
tik dienios metu kiek lyja, o nus namelius, apsipirkę pak
|x*r ištisą vasarą sausa. Ka raščiais miesto, kur žemė bu darbininku, kuris taipgi be
darbo ir jis sako: “Meksikonai
dangi didesnėj valstijos daly.j vo gaunama piginus, o stubų
čia įvažiavę ir nė pagalvės val
yra kalnų ir pustymų (desert) pastatymas atseina kur kas pi
stijai nemokėję nė cento, už
milžiniški plotai be jokios gy gesnis negu Chicagos mieste
ima darbus pigesne kaiųa, o
vybės, ypatingai pietinėj * vals ar kitame kokiame rytinių val
mes turime džiaugtis, kad gau
tijos dalyj pliki kalnai, panaši stijų mieste, kadangi'čia nesant
Pennsylvanios “durbankitims”, šalčių, lai stubos visos stato name viešą vietą pasėdėti.”
Los Angeles prieplauka
tik čia kalnai milžiniško aukš mos iš medžio, daugiausia ant
Pats miestas yra nuo PaVttumo, kaip tai: kalnas (irey* vieno gyvenimo, be skiepo ir
fico vandenyno atokiai 25 m yback -• 11,135 pėdų, kulnas vidutis sienos be tinko, tik lias, bet Los Angeles miestas
San Antonio
10,030 pėdų, stora popiera (plaslerboard) iš
vysto savo prieplauką prie Pa
kalnas Sugarlol — 9,312 pė kalamas. Dauguma nė kaminų
cifico ties Wilmington ir San
dų, pagarsėjęs čia kalnas .Lowe nemurina, užtai čia prasidėjus Pedro miestelių. Į šį portą ne
5,650 pėdų aukštas ir dau gyventi lengvinus atseina. Nė
rakandų lokių sunkių jie čia mažai atgabenama statybai me
gelis kitų kiek žemesnių. /
džiagos
medžiu iš Kinijos
Šiaurinėj valstijos daly.) kal savo kambarius neužkemšu, už
ir Pilipinų salų. Iš čia daug
nai yra apaugę medžiais — tai lauke gražu, lotai platesni
paima aliejaus. Prie San Ped
pušimis, larpkalnėse randasi ir darželiai aplink stabas įvai
ro nesenai atsibuvo didžiausi
tekantis vanduo, todėl i šituos riomis žydinčiomis dėlėmis
S. V. laivyno manevrai. Wilkalnus nemažai atsilanko pa bei vaisiniais medeliais apso
mington’o apylinkėj labai daug
liegusių
žmonių iš rytinių dinti. Man .teko matyti, kaip
aliejaus ištraukiama iš žemės,
miestų sveikatos (lėliai, bet rytuose moters augina viedruopertai šis miestelis labai kyla,
čia labiau tykus gyvenimas, se šluboj “roberplant”, tai čia
jaunesnius ateivius daugiaus prie stubų lauke išaugę į di ir Los Angeles miestas turi glo
patraukia miestas Los Angeles delius medžius, arba lietuviams boj šitą vietą. Čia yra tik 13/
000 gyventojų, bet gatvės pla
ir Pacifico pajūris, kur randa labai žinoma stiihos gėlė palergonija. Čia tų gėlių pilna užso- tesnės ir puikesnėmis lempo
si atviros maudynės.
' dyta fciętoj /tvoros, ir jos be mis apšviesta, negu Chicagoj
Los Angeles miestas
Micbigan avė. Mokyklos yra
Vienas iš didžiausių, miestų perstojirmY žydi išaugę iki 3
Los Angeles miesto vedamos
šioje vaišijuje yi
yra Los Ange- pėdų aukščio.
Lietuviai čia išsklidę po vi ir vietos gyventojai mokesnius
iatras savo didumu San
Oakland. sas miesto dalis, pertai, gal moka L. A. Prie mokyklų (pra
franeisco,
Irėči
Miestas Los Angeles nepapras- būt, tarpe jųjų maža veikimo. dinių) yra daržai, užvesta dar
lai smarkiai plėtojasi ir auga Daugelis vedusių abu eina žovių ir įvairių gėlių, kuriuos
gyventojų skaičium; pažiiirčjv dirbti, lai iš darbo pargrįžę tu vaikai prižiūri ir jiems teikia
į statistiką 1910 ir 1920 metų, ri ruošos apie savo namų. Iš mos lekcijos daržų priežiūrai.
tai matom, jo g Ia»s Angeles pavienių yra poras desetkų
Long Be ach maudynės.
pralenkė miestų San Franeisco, Maskvos garbintojų, — jie pirNuo Los Angeles į pietus
nes 1910 m. Sani Franeisco tu miaus buvę daugiaus įsigalėję pajūryj už 26 mylių ir arti Wilrėjo 11(5,912 gyventojų, 1920 ir jų vadai iš Chicagos atva mingteno yra miestus Long
m.
110, gi Los Angeles žiuodavę sustiprint, vienok da Beach, kurio pats vardus pa
miestas 1910 m. turėjo tik bar jų įtaka silpnėjanti. Mat, suko, kad čia yra didelės at
319,193. p 1920 m. jau 576,673, atbunda tikro lietuvio dvasia. viros maudynės jūrių vandens,
o dabar žLos Angeles rokuojas Pereitą rudenį karštesnės lie t. y. vienos iš daugelio čia il
turįs visą milijoną gyventoju! tuvės moterys susirašė į A. L. giausios pajūrio smiltys nuo
Na, ir garsinasi šis miestas sa T. S. kuopą ir po šios organi- takos kraštas; gera čia mau
Įjos vėliava pradėjo plėsti dytis. Pats miestelis 1920 m.
vo augimu ir “prosperity”.
Agentų dėl nejudinamos nuo tautišką susipratimą. 'kaipgi turėjo 55,593 gyventojus. Ant
savybes arba kaij gia jie va- čia randasi SLA 75 kuopa, T.
yra (langiaus, M. D. kuopa ir Lietuvių N.
dina “Healtor
negu pirkėjų, ai daugiaus, ne- Politinis Pašelpinis Kliubas.
E R B. Naujienų skai
gu Chicagoj nt Bridgeporto. Turtingiausi iš lietuvių esą pp.
tytojos ir skaitytojai
Aliukus ir Dumša. Lietuviškos
patampa
Dauguma et
prašomi pirkinių reikalais
agentais atvykę _iš rvtų
rytų buvę parapijos čia nėra ir niekas
eiti | tas sankrovas kurios
advokatai ar kitokį biznieriai nė nemano jos čia kurti.
skelbiasi Naujienose.
Nedarbas vieši Californijoj
sveikatos atgauti, bet čia nusi
gyvena, tai turi griebtis bent
Los Angeles lietuvių skaičius

pasilsėti

ir maudynėspajurin

pilniausia visokių smulkių biznelių su cąck&ms ir užkan
džiais; taipgi žaismės vaikams,
kaip yra Chicagoj “Riverview”
darže. Tokių irįięstelių prie pa
jūrio randasi sįu geromis mau-

kiančių

Pirm i aus

smilčių.

VIEŠAS PRANEŠIMAS!

čia

nū vilkas negalėjo “vaikų ves
ti”, o dabar stubelių, kaip gry
bų, ir “miestai” gyvuoja iŠ at
silankiusių turistų.
Wihnington, Cal.,
gegužėm 13, 1925.

Turiu už garbe pranešti visuomenei, kad aš persikėliau iš
4084 Archer Avė., j savo naują namą po No. 3647 Archer Avė,,
prie pat Oakley Avė., kur. taipogi vesiu visokius reikalus pirki
me ir pardavime namų, daryme visokių legališkų dokumentų ir
kitokių; reikalų.
Reikale malonSkite ateityje kreiptis pas mąne?ponauju
antrašu.
Su tikra pagalbą,
- d-š *•
JOSTTH YUSHKEVV1TZ,
3647 Archer Avė.
Tel. Lafayette 4195

Virš 160,000 taupymo
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ

Su Naujienų Ekskursija

patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankamų
Bankus.

iioa

aupymo
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, surplus ir neišdalinto kapitalo ir
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau- pynių visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

LIETUVON
$186.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK
Melvin A. Traykir, Prezidentas.

Randasi

žemutinio

Dearborn, Monroe

ant

ir

f1oro

Clark

Streets,

Esate Kviečiamas
Atsilankyti ir pamatyti istoriš
ką kambarį musų naujame ban
ko name.
Tame kambaryje randasi daug
brangių dalykų iš Revoliucijos
laikų ir jie yra žingeidus jau
niems ir seniems.

OLYMPIC

Du tūkstančiai mokyklų vaikų
jau matė šilą parodą.
Musų naujas bankinis namas

pats per save yra reprodukcija
Independence Hali, Philadelphijoj. Istoriškas lopšys Amerikos
neprigulmybųs.
»

Lines
Laivu

Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas,
kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.
Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar
kys visų ekskursijų iš Chicagos Klaipėdon
ir atgal. Rengkitės greitai.

The STOCK YARDS
TRUST & SAVINCS

G

White

NAUJIENOS,
Chicago, 111.

1739 So. Halsted St.,

4150 South Halsted St

Dovanos
šis kuponas yra geras dvi
V ienų 18x27,

DUROLEUM KARPE
TAS DYKAI
Musų naujoje krautuvėje

ATIDARYMAS MUSĮĮ NAUJOS KRAUTUVES, WICKSBLDG. 74 ST. IR GOTTAGE GROVE SUBATOJE, GEGUZES>23
11336 Michigan Avė. Phone Piillman 9362
7341-43 Gottage Grove Avė. 9041 Conunercial Avė., Phone Saginatf 4674

7341-43 Cdttage Grbvc Avė

Mes dastatoine bile kur. Visos krautuves atdaros kas vakarų laike gegužes menesio Išpardavimo.

Geriausios rųšies

Mes dastatome bile kur.

7341-43 Čottage G rovė Avė

Tiktai

Karpetų

ir

Kaurų

Krautuves

Ateikite ir apžiūrėkite musų krautuvę. Kų Calumet sako, tų Calumet daro. 6,000 užganėdintų kostumerių
Dideliame South End Distrikte. Jei dar yra tokių kurie nėra užganėdinti, duokit mums žinių

Adresas
šios

Atsidaro šių subatų

tavorai žemiausio

mis* kainomis yra musų inotto ir tas

Didelės
Ateikite ir pažiūrėkite

CALUMET CARPET
IR RUG STORE

puikios

ROYAL WILTUN,

WILTON VELVET,

krautuvės. Jūsų nebus prašoma kad
piktumėt.

padarė musų biznį dideliu ir vis dar

jis auga.

Mes pralenkėme kitus to

je šakoje.

Atsilankykite bile į vienų
musų krautuvę, mes jumis

apie tai įtikinsime!
Nuo vieno jardo Ii nok u m iki
puikiausių kaurų, jus Į ia rasi-

mes

džiausis kokį kada mes esame
turėję—jus

tikrai manome, kad tai yra di

nusistebėsite la

bai dideliu pasirinkimu, labai

Ekstra Special dėl Atidarymo

geros rųšies ir puikios vertės

Congoleum arba
Neponset Kaurai

Birds Neponset
Kaurai

9x12 už

9xl2*/j

$9.95

$8.95

Tiktai biskį įgadinti

Puikios Vertės

džiausią kaurų vertė Chica

Birds Neponset
Kaurai

Salesmenų Kampeliai ir atlikę šmotai Aukščiausios Rųšiei■s, visoj šalyj žinomų
kiek kainuoja išdirbinėtoji!!.
kaurų, kaip tai Karnak, Akbar ir Axmirister, už
HALL
AKBAR
.K
SEDAN
BELBECK
KUNNERS
27x5.4
27x54
27x54
27x54
4 jardai
$4
0
$5 ’ i. $4,.
ilgumo
už
27x72
27x04
27x72
27x72

0

$7.95
Pasirinkimas bargenų

$7

^(i

A

$6

Yra tuksiančiai bargenų. Ateikite ir 'pamatykite juos.
Atsiminkite, kadjjus
sutaupysite daugiau kaip pusę laike šio didelio išpardavimo bile vienoje šių
didelių trijų, krautuvių.
,

goję

BLUE
SEALS
keturkampis jardas

9x12 AKT KETI!R
KAMPIAl
Puikus
Congoleum
Neponset, padaryti
apvadų. Labai daug
rų kombinacijų

$8.25

INLAY
LINOLEUM,
$1.19
keturkampis jardas

Penktadienis, Qeg. 22, 1925

CHICAGOS
ŽINIOS

Lietuvis užmuštas auto
mobilio

Nors antradieny automobiliai
nė vieno žmogaus neužmušė.
Bet užtai trečiadieny vėl pradė
jo savo paprastą skerdynį ir
užmušė šešis žmones, o septin
tas pirmiau sužeistas, pasimiie
ligoninėj.
Nepažystamas vyras pastvėrė Tas pasimiręs sužeistasis y6 metų mergaitę ir išsivežė ra lietuvis Aldonas Renkus, 19
gatvekariu, motinai visa tai metų, darbininkas, 5443 S. Ridmatant.
geway Avė.
Pasimirė Jis šV.
Antano ligoninėj.
Sužeistas
• Adelinc Ui buitis, 6 metu, gi liko automobilio Chicago By2801 Emerald Avė., išvogta ne Products and Coke Co., 3500 S.
pažystamo vyro ir išveda gat Crawford Avė., kieme, kuodi et
vekariu, motinai netoli stovint “beicuojantis”
automobilius
besikalbant su kaimine ir visų prispaudė jį prie sienos, sutriuš
tai matant.
kindamas galvą ir sulaužydaMotina Urbaitienė sutarė su mas ranka.
vaikais važiuoti i Lincoln par-) Jbsephine Travis, 4 melų,
ką. Nuėjus laukti gatvekar o 1414 PuJton St., irgi žuvo "bepric 28 ir Halsted gatvių, ji kiuojnnties” automobiliui. Jis
susilika kaiminę ir bidankda- žaidė gatvėj ir pribėgo prie al
ma galvekario, pradėjo su ja bulai važiuojančio automobilio,
kalbėtis. Tuo tarpu Adeline kurio ratai ją ir sutrynė.
pradėjo žaisti su kitais vaikais Mrs. Cleary, 43JJ6 Emerald
gatvėje. Netoliese gi stovėjo Avė., kurios vyras Patrick pa

Išvogė lietuvę mergaitę

nepažystamas ir gana apdris sišalino keletą savaičių
atgal,
kęs vyvas,
kuris dabojo žai išvažiavo su savo duktęre Ge-

džiančias mergaites. Kaip lik raldine, 9 metų, į Beverly Ilills
privažiavo prie kryžkelės gat- niišką ir paleido mergaitę bėvekaris ir stoptelėjo. jis grei- jrioti miške.
Mergaitė išbėgo
tai prišoko, pastvėrė Adelinę gatvėn — Western Avė ir ten
ir išoko i galvekarį, kuris tuo- liko pravažiuojančio automobijaus pradėjo eiti. Motina t r-ųio suvažinėta. Automobilistas
baitienė sukliko, atbėgo dau- pabėgo, o mergaitė mirė ligonigiau žmonių, bet jau buvo per- nėj.
vėlir: gatvekaris jau buvo nu
ėjęs. Tuojaus atvyko Dcering
VAGIA DVIRAČIUS
policijos leitenantas ir įsakė
motorcikliniain policistui vytis Iš vaikų, kurie išvežioja dvigatvekarį, kuriame yra pagau račiais Western 'Union telegra
toji mergaite, t rbaitienę ver mas, per pastaruosius keturi u s
kiančią ir alpstančių iš nusimi mėnesius pavogta apie 10,000
nimo parvesta namo.
dolerių vertės dviračių.
KasIšvogtoji mergaitė buvo pa- die pavogiama po 4 ar 5 dvira
rėflvta balta dresike, baltomis čius. * Spėjama, kad Juos va
pančekaitėmis ir šviesiai gelto gia viena ir ta pati saiku.
nais bateliais.
STEIGS DIUNUOSE PARKĄ
STREIKAS

Indiana gubernatorius Ed
Kelių šimtų vežėjų, dirbančių Jackson oficialiniai apsilankė
miesto elektros įstaigoms, strei Indiana smiltynuose-diunuose ii
kas sustabdė darbą prie dėjimo paskelbė, kad tuojaus bus gali
naujų lempų gatvėse, taipjau ma gauti 200,000 dolerių nu
prie lempų taisfrno. Keli šim pirkimui dalies 3,000 akrų tų
tai kitų darbininkų liko be dar diunų ir įsteigimui ten didelio
bo. Yra pavojaus, kad polici parko, žymus chicagiečiai pri
jos ir ugniagesių signalų siste žadėjo duoti 1,000,000 dolerių,
ma gali pairti, nes dabar nėra o Indiana valstija paskirė 2,kam pataisyti, jei kas pagestų 000,000 dolerių, kuiie bus su
Streikas kilo gaso ir elektros mokėti j 10 metų,, įsteigimui
komisionieriui Miller atsisakius ten parko ir jo palaikymui.
laikytis unijos patvarkimų apie Gubernatorių prikalbinta t tuovežėjų darbo valandas. Jis sa jaus veikti todėl, kad pabudako, kad tie vežėjai yra geriau vojus Calumet prieplauką, ten
apmokami, negu visi kiti mies tuojaus pradės steigtis industri
to darbininkai ir todėl nebuvo jjos ir sunaikins progą Įsteigti
ten valstijos parką.
priežasties jiems skųstis.

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega
ramiai tr auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje
naminių vaistų žėputėje.

“Gerbiamieji:—
šiuo laišku noriu jums iitarti širdingiausi ačiū už
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntžt. Per 10 mėnesių
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip
greitai aplaikiau vaistus, kurious man pnsiuntžt, tuojaus
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus,
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, »
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”
Mrs. W. K., New Britain, Conn.

Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir
Dr. Richtcrio Knygos Mot’noms. Arba nusipirkite už
35v Lenką Bambino iš savo vabtfnlnlio šiandien.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry Ct South 5th Sts., Brcoklyn, N. Y.

“PRARASTA JĖGA AT
GAUNA 124 VA
LANDAS”
Prikeliamos jūsų gilės ir nervai
ir atgaunama jaunystės jėga

Prarasta jėga, nusilpusios gi
lės ir nervai, silpnumas ir vos
tik jaučiamas gyvenimas, nerei
kia daugiau nuo jų nusigąsti
kaip taix> atrasta Lifex Coinpound. Dabar jau yra galima
dėl tų kurie jaučiasi “senais,”
pasidaryti vėl “jaunais” ir at
gauti savo “jaunystės stipru
mą,” net j vienos dienos laiką
su Lifex Compound. štai yra
žingeidus pareiškimas vieno,
kuris vartojo Compound. Tas
žinomais ipradymas atgaivina
“prarastą jaunystę” ir “jėgą”
tūkstančiams kur kitos jokios
gyduolės nepagelbėjo.
“Jėga mano jaunystės liko
atgaivinta pirmą dieną” sako M.
L. Ebstone.
“Man pasirodė,
kad mano atjaunėjimas pasida
rė umus. Aš vartojau com •
pound per visą savaitę. Mano
nervai dabar yra normalus, kaip
pridera būti. Skilvio neveik*
mas, nuo kurio aš kentėjau
nuolat per daug metų prany
ko. Aš dabar jaučiuosi geriau
negu prieš dešimtį metų.
Aš
buvau išleidęs šimtus dolerių
ant gyduolių praeityje, bet aš
galiu tikrai pasakyti, kad jūsų
geras compound padarė man
daug daugiau gero, negu kitos
gyduolės.”
“Aš turiu pasakyti, kad visos
gyduolės kokias aš iki šiol var
tojau, nei vienos negali susily
ginti su Lifex. Del atbudavojimo sistemos jos yra puikiau
sios,,” rašo J. M. Day. “Aš
bandžiau daug gyduolių ir jos
negali būti lyginamos su Lifex.
Lifek yra vienatines gyduolės;
taip aš manau apie Lifex ii
aš pasakysiu visiems savo drau
gams apie jas, nes aš manau,
kad kiekvienas turėtų žinpti apie — Lifex. Aš jas girsiu Ir
rekomenduosiu kol tik gyven
siu, nes jos man daug gero pa
darė, aš esu 60 metų amžiaus.
Mano patarimas žmonėms, pa
bandykite jas.”

šis puikus Compound yra
prirengtas vienos didžiausios
laboratorijos pasaulyje ir abelnai žinoma kaipo IJfex, yra
lengvai vartojama namuose ir
ji veikia kaip magija ant žmo
nių visokio amžiaus ir lyčių.

Nežiūrint kaip menka butų
“ jūsų sveikata, koks jūsų amžius
arba užsiėmimas, nežiūrint, ką
jus iki šio) esate bandę, jei
jums stoka “jėgos” ir “jaunys
tes stiprumo,” mes esame pil
nai įsitikinę, kad Lifex Com
pound atgaivins jumis.
Mes
pasiūlome atsiųsti jums com
pound gyduolių už $2 pabandy
mui 14 dienų.
Jei pasekmės
nebus
užganėdinančios, jums
nekainuos nieko.
Nesiųskite
pinigų — tiktai savo vardą ir
adresą pas Gordon Laborato
ries, 706, Jenkjns Bldg., Kan
sas City, Mo., gyduolės bus at
siųstos tuojau.
Tiktai užmo
kėsite laiškanašiui taipgi" ir už
štampas, arba jei norite galite
atsiųsti $2 kaip užsisakysit.
Vartoki t jas pagal paprastą
nurodymą.
Jei į pabaigą 14
dienų nebus ženklų "puikaus
pasitaisymo” ir “atjaunėjnmo,”
tiktai atsiųskite jas atgal ir jū
sų pinigai bus grąžinami be jo
kio klausimo. Tas pasiūlymas
pilnai garantuotas, todėl rašy
kite šiandie ir pabandykite šias
puikias gyduoles,
z
Tie, kurie gyvena ne Jungti
nėse Valstijose, su užsakymu
turi prisiųsti pinigus.
(Apskelbimas)
Ar jus žinote, kad

/
/

Lietuva turi be Klaipėdos, 4,753,500 akrų žemės, 872,200 akrų
girios, 1,734,000 gyvulių ir 5,896
dirbtuvių. Ar jus žinote, kad ge
riausi 100% gryno Turkiško) taba
ko yra padaryti Helmar Cigaretei,
Amerikos didžiausios vertės cigaretai.

Istoriškas Knyga Nupiginimas
Aušros Knygynas daro pirmą tokią gigantiškai didelį knygų išpardavimą ir nupiginimą. šitas milžiniškas
knygų nupiginimas — išpardavimas suinteresuos visus Amerikos lietuvius. Proga kuri būt pelninga pir
kėjams retai pasitaiko. Per tai nauduokitės šitą progų visi — pirkite šitas knygas sau, raginkite ir drau
gus, gimines, pažystamus, kad ir 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 iš Amerikos, per tai nebūkite skųpųs ir jiems. Dar sykį sakome nauduo
kitės proga, kito šitokio knygų nupiginimo vargiai kada susilauksite. Aušros Knygynas daro didžiausį pasiaukavimą šitame knygų išpardavime^ per tai {vertinę tai nelaukdami nieko užsisakykite tuoj, šitas nupi
ginimas tęsis iki Birželio-.!une 1 d., š. m. Visos žemiau surašytos knygos yra nupigintos taip^kaip kad yra
pasakyta prie kiekvienos knygos. Užsisakykite tuoj, nelaukite paskutinių dienų.
e
ŽINYNAS, šita knyga tai namų enci
klopedija, reikalinga kiekvienam, šito. je knygoje randasi žinių iš įvairių sa
kų mokslų, taipgi ir apie įvairius nami
nius reikalus kas kiekvienam būtinai
reikalinga. Pusi. 392.
Kaina $2.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
SPALVOTAS LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Pilnas naujas visos Lietuvos žemlapis.
Verta kiekvienam įsigyti papuošimui sa
vo namų bei raštinių sienų žiniai tavo
draugų ir tau pačiam, kaip nūnai sto
vi Lietuvos siena ir tt.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ORAKULAS PILNAS IR NAUJAS.
Knyga iš kurios semia įvairias paslap
tis viso pasaulio burtininkai. Pusi. 414.
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40.
PILNAS LIETUVIŲ ANGLŲ IR ANG
LŲ LIETUVIŲ ŽODYNAS, šitas žo

dynas yra būtinai reikalingu svečiu
kiekvieno lietuvio namuose. Puslapių
net 1,274, drūtais apdarais.

Kainu $10 iki birž. 1 dienai, tik $6.00.

TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS.
Šitą knygą turėdami kai kuriuos dalyįkus 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 knygą. 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. 1,031.
Kaina $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. 303. Apd.
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50
SVARBUS RAŠTAI. Būgos, Baranau
sko, Biržiškos, Griniaus, žiogo, Saba
liausko ir kitų. Apd.
Ka>na $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.00
GEOGRAFIJA. Vienintelė ir didžiau
sia lietuvių kalboje. Su daug paveikslų
ir paveikslėlių. Pusi. 469.
Kama $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SU
TVĖRIMĄ!. Kuriem žingeidus šitas
• mokslo veikalas verta įsigyti. Su daug
paveikslų. Pusi. 370.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ETHNOLOGIJA. Istorija apie tautas
ir jų įvairybes. Pusi. 667. Su daug4 pa
veikslų žmonių ir jų šalių.
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50
ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ
— 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 kuriuoje
rašoma apie visą pasaulio kraštus ir
įvykius. Pusi. 498.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LIETUVIŲ PRATĖVIAI.
žingeidi
knyga apie lietuvių praeitį. Pusi. 283.
Kainu $1.50 iki birž. 1 d.'tik 75 centai.
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS. Vie
na iš praktiškiausių knygų išmokti an
glų kalbą. Pusi. 310.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BŲ. žodynas didelis net 835 puslapiai.
Drūtais apdarais.
Kaina $6.50 iki birželio 1 d. tik $4.00.
LIETUVIŲ TAUTA, šitą knyga para
šė dr. Jonas šliupas. Istoriška knyga.
Pusi. 564.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LOGIKA. Ar prisilaikai logikos kalbė
damas, rašydamas ąrba prakalbas sa
kydamas. Logikos pažinimas daug pa
gelbsti tinkamam minties reiškimui ir
minčių sutvarkymui. Pusi. 262. Apd.
' Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS REIŠKINIAI. Mokslo pa
slaptys kurios mažai kam dar žinomos,
su paveikslais, dviejose dalyse (nauja
knyga). Pusi. 151,
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.

Iš TAMSIOS PRAEITIES J ŠVIESIA
ATEITJ. Svarbus mokslinis veikalas
su daug paveikslų. Naujai spauzdintas.
Pusi. 220.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
KANDIDAS. Garsaus filozofo Voltero
veikalas. Svarbiausi vaidylos šitame vei
kale: filozofas Panglosa, grafo duktė
Kunigunda ir Martinas, Pusi. 175.
Kaina $1.00 iki birž. l'd. tik 75 centai.
FILOZOFIJOS
STRAIPSNIAI. Juk
svarbu kiekvienam žinoti filozofiją ar
bent pažinti to žodžio definiciją jei ne
daugiau. Pusi. 223.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų.
KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. šioje knygoje aprašoma: Visuoti
nas tvanas, Išgriovimas miesto Jericho,
Sūdomo ir Gomoros išnaikinimas, Mai
giaus stebuklingumas ir tt. Pusi. 148.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.

LOTYNŲ KALBOS VADOVĖLIS IR
SINTAKSĖ. Kas nori gilinties į loty
nų kalbą, tiems* verta įsigyti šitą Jokanto-Durio vadovėlį. Pusi. 430. Apd.
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.00.
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲTRIŽIURĖJIMAS. Gaspadinėms šita kny
ga tai brangus turtas. Joms ji verta
įsigyti. Pusi. 162.
Kaina $1.25 iki birželio 1 d. 75 centai.
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS.
Daug įdomių pasakų serija su gražiais
paveikslais. Visai nauji laida. Pusi. 300.
Apdarytas.
Kaina $2.25 iki birželio. 1 d. tik $1.00.
BUSILO ARITMETIKA — 3 DALIS.
Geriausia lietuvių kalboje aritmetika.
Pusi. 360.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Kaip gy

vena ir minta žmogaus kūnas, su daug
paveikslų. Pusi. 79.
Kaina 75e 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. 1-66.
'
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai
žingeidus aprašymas apie stebuklus ir
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius
žmogaus gyvenime. Su daug paveikslų.
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. Pusi. 126.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
' EKONOMINIAI BRUOŽAI. Naudin
gas žinios apie sutvarkymą visuomenės
ūkio. Pusi. 84.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 40 centų.
RAŠTAS IR JO MOKYMAS. Raštas ir
jo mokymo naujieji keliai. Verta įsigy
ti šitą knygą, kurie nori tinkamai mo
kytis rašto. Pusi. 84.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
TIKĖJIMŲ ISTORIJA, šito svarbaus
veikalo beturime tiktai 30 egz. Kurie
pasiskubins dar galės gauti, suvėlavu
siems neteks. Vargiai kas šito veikalo
naują laidą besirūpins, nes tokio dide
lio veikalo išleidimas kainuotų kelioliką
tūkstančių dolerių. Knygos didis 1,100
puslapių su daugybės paveikslų ir pa
veikslėlių — dievų, bažnyčių ir’tt. Da
bartinė kaina šitos 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
manas. šią knygą parašė Bellamy. Skai
tydamas šitą romaną matysi busianti
MUSŲ KAIMYNAI DAUSOSE. Nau žmonijos surėdymą. Knygoje randasi
jas mokslinis veikalas. Aprašoma dan skaičiausių minčių Šaltenis ir sielos
giškos įvairenybės į kurias musų akys troškimo tenkinimas. Pusi. 356.
žiuri, bet protas mažiausia nusimano. Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
Pusi. 400.
ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00. KRAŠTAIS. Kas buvo Attila, kas bu
MAHOMETO KELIONE Į DANGŲ. vo unai, kas buvo su jais ir kas prieš
Kas buvo Mahometas, jo tikyba, nuo juos. Skaityk šią knygą, tą viską sura
si. Pusi. 208.
pelnai ir miijtis ir tt. Pusi. 125.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 25 centai. Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 50 centų.
KUPRELIS. Puiki Ig. šeiniaus apysa MAGIŠKOS KAZYROS. Su lietuvišku
laimės bei nelaimės išguldymu.
ka. Skaityk ir gerėkis. Pusi. 258.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 55 centai. Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
.BŪGOS AISTIŠKI STUDIJAI. Būga, PASLAPTYS MAGIJOS BEI BURTŲ.
garsus lietuvių kalbos žinovas jau mi Šitoje knygoje nurodoma kaip galima
rė, bet jo raštai gyvena su mumis. Ver padaryti visokias štukas bei monus.
ta šitą veikalą įsigyti, verta su juo ap- Pusi. 262, su paveikslais.
sipažinti. Pusi. 216.
; Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.50. ŠVENTRAŠČIO
PASLAPTYS, šitą
garsią
knygą
parašė
kunigas L. Ado120 LAIŠKŲ. (Nedrukuotų) ir 120
konvertų 5-kiose skrynelėse po 2 tuzi mauskas, Lietuvoje. Jis dabar už šitos
nu laiškų ir konvertų kiekvienoje skry knygos parašymą ir jos platinimą sė
di Kauno kalėjime. Kun. Adomauskas
nelėje. Parsiduoda 5 skrynelės sykiu.
Kaina $4.25 iki birželio 1 d. tik $1.75. kunigavo Lietuvoje per 17 metų ir me
tė kunigystę tiktai 1920 metais. Pus
BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS./ lapių 198.
Šita Biblija yra naujausios laidos. At- Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
spauzdinta Berlyne, 1922 m. Didelio
formato. Pirma knyga Seno Įstatymo. MAGARYČIOS, šitoje knygoje daug
Pusi. 848, o antroji knyga Naujo Įstar ‘ juokų, sveikų juokų. Ligoniai ją skai
tymo. Pusi. 279. Abi knygos vienoje. tydami nuo juoko išgija, o sveiki gau
na apetitą. Pusi. 144.
Pusi. 1,127. Drūtais apdarais.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50. Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI.
Ar Tamsta žinai kas yra pasaulio sep
tyni stebuklai, gal nežinai — jei taip,
tai skaityk šitą knygą, tuoj sužinosi.
Pusi. 200.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų.
MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS
Kaip Tvardauską velniai buvo apsėdę,
kaip jį kankino ir ką jis tiems bėsams
padarė — rasi šitoje knygoje. Skaityk.
Pusi. 174.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 40 centų.
ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKYTOJŲ.
Ar žinai kas tie 7 mokytojai; jei dar
nežinai būtinai sužinok — įsigykite ši
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 šitų svarbią knygą. Su daug pa
veikslų. Apdarytas. Pusi. 400.
Kaina $7.00 iki birželio 1 d. tik $3.00.
Iš GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ.
Kas nori žinoti apie Lietuvos velnius,
dusias, čyčšių, peklą ir kitką, tiems pri
valo įsigyti šitą knygą. Pusi. 470.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Daug gra
žių užimančių pasakų, kurie myli pasa
kas, tiems verta įsigyti šitą knygą.
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
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 Ambrazėjus. Pusi. 552. Apdarytas.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.
LENKŲ LIETUVIŲ KALBOS ŽODY
NAS. šitą žodyną surengė A. Lalis au
torius anglų lietuvių žodyno. Pusi. 331.
Apdarytas.
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.50.

Gerbiamieji: Nauduodamies proga »— užsisakydami knygas musų nupigintomis kainomis — pinigus reikia siųsti “čekiais” arba “money orderiais”, bet jei siųstumėt grynais pinigais — geriausia laiškų regis
truokite. Laiškus adresuokite šiuo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS
3210 South Halsted Street

CHICAGO. ILL.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

importuotas,” tai jį galima la tp„ ką jie sako apie lietuviškus is pačių vaikų, nes jie palys
bai pigiai gauti, tik reikia mo valgius, jis man sakė, kad ge parašys saVo kelionės įspū
kėti tylėti.
Jis pasakęs, kad rai; išpradžių jie pasižiūri, pas džius kepykloje “Crispo” pro
jį atsiuntė pinigų p. Saska, Mo kui paragauja, o paskui valgo, duktų, kuriuos išdirba Sak
Bučerių ir grosei ninku karas.—
yti- Biscuit Cb.
teris nelabai jam patikėjus, pa kad net ausys linksta.
Moterėles gaudo. — Lietuvis
Po šiai ekskursijai vaikai
liepė ateiti kitą kartą.
Išpra Butų gerai, kad ir kiti musų
kas prigavikas, ir kitos ži džių jis norėjęs $10.50, paskui restoranai nesisarmatyrų pažy paliko tokie entuziastingi, kad
URšL'Le KAJENIENfi
jie anl žut-bni nori daugiau
nusileidęs iki $6.50t bet kad mėti lietuviškų valgių. .•
moteris Saska nesutikus, jis
—Raganius. ekskursijų, bet jie, nori kuo| Jau ana k-utą buvau rašęs, buvo priverstas išeiti. Jam iš
grviėiausia gryžti vėl į Savvyer
Persiskyrė su šįuvz pasauliu
Jau tik dvi dienos beliko iki(kad Brighton Parke eina karas, ėjus sugryžo ii* pats Saska ir
Gegužio-Mny 20 (L, 5 vai. ifi ry
Biscuit Co.
to. Ppėjp |iš Lietuvon, Mažei
didžiojo Naujienų pikniko, kad uždarius vakarais visaa bu- moteris jum papasakojus apie
kių apšKt., llakių parapijos,
Tuoj po paleidimui iš mo
Visi rengkitės važiuoti i jį. genies, kurios randasi apielin- įvykį.
Milvydčių kaimo, paliko tlitlešis ant karštųjų pasi
kyklų vakacijoms, Jaunoji Biliame nuliudime Stanislavą duk
kėj nuo 31 gatvės iki 45 ir gauna musų tautietj gatvėje, ir
tė 12 metų amžiaus ir vyrą Ka
urtė turės savo ekskursijų j
nuo
So.
Central
Purk
Avė.,
į
ry

zimiera ir 2 seserį Domicėlę ir
nori vesti prie policija n to, bei
jūsų automobilius “misi-’
visokias vietas po dirbtuves,
Veroniką
ir 2 broliu Antaną ir
tus iki \\ estern Avė. Dalykas tautietis davai prašytis atleidi
šį. vakarą, kaip 8 v. v., Lie mažėjus, parkus ir kitur.
na : Ar “biaterė” gerai dirba?
Stanislovą.
I^ai (lojimas atsi
,
štai
kaip
eina.
Niekas
nežino
mo.
Saska
jį
paleido^
kada
šis
tuvių
Auditorijoj,
prasideda
bus
subatoj
Gegužio 23 d., iš
Jei ne, tai skubinkitės pasitai
jis kur atsirado Masters But prižadėjo daugiau į Brighton musų jaunų ateities ąrlistų ■, Tėvai, kurie nori, kad jų
namų 1322 — 50 Avė., Cicero,
syti, kad dirbtų gerai, Juk nu
III., 8:30 iš ryto j šv. Antano
chers Associa#tion ir pradėjo Parką nesirodyti. Tas tautie koncertas, kuriame prieš pub vaikai nelakstytų po gatves per
važiuoti
į
Naujienų
dibažnyčią, paskui bus nulydėta
vėsite
i
“
prirašynėti
”
.
bučernių
savinin

j
šv. Kazimiero kapines.
tis yra iš Town of Laite apie- liką jie bandys išduoti savo vasarą, lai siunčia prie Jauno
dįji pikniką. O iki to pikniko
kus. O prirašynėdavo štai ko linkės.
Sarmata tokiu amatu uždavinius, arba kaip jie va sios Birulės. Valktis galima1
Prašome visus gimines, drau
beliko lik dvi dienos,
kiu
budu:
ateina
žmogus
į
bugus
Ir ąažįstamus dalyvauti
užsiimtinėti
ir
pavojinga.
Lie

dina, “lekcijas.” Apart jų da prirašyti bile ketvirtadienį ir, laidotuvėse.
ateinantį sekmadienį, Miklinčenię
ir
sako,
kad
bučeris
turi
tuviai apsisaugokite.
lyvauja dar inpms gerai žino šeštadienį. Ketvirtadieny kaip
kilę savo kojas, kad ga lėtu
prisirašyti
prie
bučerių
unijos
Palieka nuliūdę,
mos duelistės S.^čeriene, Bir 8 vai. vakare, o šeštadieny 3
met gerai šokti, nes tei! bus
i
ir turi uždaryti savo bučernę,
Difkte Stanislava, vyras
vai. po pietų, Mark Wliite
visko: ir šokių, ir žaismių, ir
Brighton Parko visas biznio žų nė ir p. Stogis.
nedėlioj galima laikyti atdarą
,
>
(Kazimieras,
brolijd ' ir
Labai butų geistina, kad chi- Sųuare parko svetainėj, Libir visko kitko. Bus
vielas
besilankydamas,
patiksi
■
seserys.
>,
tik nuo 7 iki 9 vai. ryte, šio
i.
! ■
nemažai ir dovanu. Pirmvn kiomis dienomis turi uždaryti daugiausia lietuvių salesmanų. cagieicai ateitų pasiklausyti, rary Room, 30 ir Halsted gaf.
Laidotuvėse patai nauja But
priduoti ūpo musų jauniems
Ekskursijomis vadovauja .T.
mišrus
loras miklina savo
daugiausiai
Mėsų
pardavinėja
kus,
kaip šešios vakare.
Bučerys
• i '
balsus, kad galėtų gražiai pa- prisirašo — gerai, o ne — at lietuviai.
Duona ruginė vien artistams ir kartu jų profeso Bložis ir Juozas Kuzmickds
riui p. M. Yozavitui. Jis pilnai
dainuoti. O ir kalbėtojai vaigšvažiuoja nakčia kokie tai žmo lietuvių rankose, Taipgi di- užsitarnauja* musų paramos,
♦
to užsimąstę, vis galvoja ką
nės automobiliu ir išmuša lan džiulės kompanijas turi porą
įžanga tiktai* 50c. padengimui
pildos Teatras turi vis ,gejie turės skaitlingai publikai
gus. Taip liko daug langų iš lietuvių salesmanų. Pas dvi diresnes pasekmes, Maskoli.unas
išlaidų. —A. ir A.
pasakyti.
mušta ir tuo budu jie “prirašė” džiules kompanijas dirba p.p.
su Šatkausku nęmano turėti
Tad uliavosime poryt Nau
daugelį bučerių; o kada prira Mileika ir Kaulėmis. Keksų ir
vakacijų, nes perdaug “bizy”.
jienų piknike, dideliame ir gra
šo, tai jie išduoda kortelę kai krekių Savvyer Biscuit Co, kuri
žiame Cahnnet (irovė, Blue
Vasaros melu jie mano dar
po nariui “Italian Masters But- vadinasi “Crispo” dirba Kuzmic
Island.
O daržas dabar yra
daug kuo. pagerinti Mildą, vie
chers Associatipn.”
žinoma, kas ir daugelis kitų lietuvių
gra.'iausias, nes viskas gražiai
ANTANAS RIMKUS
nintelį lietuvių teatrą.
pardavėjų. . Geras daiktas, ir
pasiima
įstojimo
po
$10.
•
i
»
žaliuoja, o ir žolė tebėra gra
Pasak Jokūbo Maskoliūno,
lietuviai biznieriai turėtų juos
gana
bučehių,
jie
tą
patį
Musų mylimas sūnūs ir bro
■ į
ži, ne numinta.
*’ **
L
* '
li# persiskyrė su šiuo pasauliu
ir su grosernėmis. Jeigu geriau paremti negu svetimtau kaip tik Raganius iš Bridgedaro
Taigi visi rengkimės į Nau
Trys tautiškos • parapijos
porto, taip Bridgeportas iš
netikėtai, sužeistas dirbtuvėj,
čius.
randasi
bent
vienas
kenas
store
sulaukęs
19 metų amžiaus, Ge
jienų pikniką!
Naujienų,
jokių žinių; o ži Tai, bra, tautiškos parapibinzų — ir juos prirašinėja.
gužio v20 dieną, 1925, 5:30 vai.
vakare. Gimė Spring Valley,
Visos draugijos nuleido ran nių yra labai . daug, vis kas jos auga kaip grybai, Viena
Didžiausias sumišimas yra taip
Illinois.
sena,
tai
prie
35
ir
Union.
Ji
mažų biznierių; stambesni ma-: kas dėl vasaros meto. Vakarų nors atsitinka. Sako, Birdgebe Nau dabar ‘ randasi po \adovavimil
Paliko dideliame nubudime
jau nėra kada ir kaip rengti — portas be laikraščio
ž'au paiso/
motiną,
3 brolius, dvi .seseria ir
Kunigauja
per šilta, o su pikninkais ii jienų—negali apsieiti. Bridge-, vyskupo Gritėno.
Bet
kada
jau
perdaug
prispy

švogerj.
Nauja mašina.—Geresnis radio
jai lulas Brazas. Antra, ant
rė ir mažieji pasijuto, kad kaip sakoma “bala žino” — visi portas taip, kaip ir kokia atKūnas pašarvotas randasi
ir Oakley A ve
seniau
nelyginant
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piištais
ar
čia
juos
reng(
sl<ira
karalystė,
5443 So. Ridgcvvay Avė. Laijiems jau ne juokas, jie subruz
buvusi
p.
Gavrilavičiaus
sve

(lotuvės įvyks subatoj, 23 dieną,
cero. Kas į Bridgeporlą atvyksštai jie be ti ar ne — bijosi dificito.
9 valandą iš namų į Šv. Galis
yra tūlas žmogus, lietuviu, ku do organizuotis.
teli
kunigauja
seni
kutainė;
Lietuvių Pas. ir Atletikos' ta, tam sunku iš jo išsikrausveik
į
kelias
dienas
susirado
a-'
bažnyčią, 55 St. ir Kedzie Avė.
ris jau nuo seno laiko kaip dir
nigai X. M. Žukauskas ir A. • o iš ten bus nulydėtas i šv. Ka
Kliubas
mano
išvažiuoti
greitu
1
tyli.
Visi
daktarai,
advokatai
ba naują patentą, — kad auto pie šimtą narių ir nusitarė ves laiku, ant taip sakant “good ti-1
zimiero kapines.
Bridgeporty,. Juokdariai ša Mikalauskas. 'EreČia, taip su
ti
atkaklią
kovą
su
tais
pa
tvar

mobiliams nereikėtų gazolino,
Visus gimines, draugus ir
me.” Prezidentas net ir nau- ko, kad Bridgeportas turys ir sa kant, ne čiela, lik dalis para
kiniais,
kuriuos
įvedė
“
Italian
pažįstamus
nuoširdžiai kviečia
kad automobiliai eitų kitokiu
ją siutą užsisteliavo, o Tarnas vo prezidimtą,.' o daktaras Ka- pijos, kurią veda kun. St. Lin
MastuiButchers
Association.
”
me dalyvauti laidotuvėse.
budu.
Ir žmogus suradęs ir
Mažėnis pradėjo mokintis solo ralius yra gollįninkų preziden kus, prie Chicago Avė., netoli
l
ai
ši
kova
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tik
da

Nubudę liekame,
* *
padaręs, kad galima gazoliną
Noble. šios dvi pastarosios pri
tas.
:
dainuoti.
Antanas
gi,
brolis
Ta

Motina, broliai, seseris
pakeisti oru.
Padaryta geri bar ir prasideda. Naujoje or rno, nusipirko naują didelę ma
silaiko prie vyskupo Carfotos.
i.
ganizacijoje
dirba
ir
lietuviai.
»:<
<:«
švogeris. 1
<(l* >
bandymai, kurie davę gerus re
Bet ant kiek girdėti, dar vie
siną
—
autą.
Visi
mano,
‘
kad
Kuo pasibaigs, sunku pasakyti,
, laidotuvėse.patarnauja «.gra
zultatus. Dabar žmogus jį no- I et visi Brighton Pin to biznie- jiė Štili- turės7laikus, AK
mano
Moterų karas vis dar nepti»K ną tautišką v.-parapiją
binius Eudeikis.
li dar pagerinti. Pavardės ir
nuo savęs patarčiau dar n-^Ra- baigia, vis <lar tankiai įvyksta įverti kunigai B. ir Z., atvykę
r.ai
nekaip
jaučiasi.
vardo dar man neteko patirti:!
’ganių pakviesti, kad jums jis susirėmimai. Kiek girdėti, ko iš kitur.
suradęs ir pamatęs jo patentą1
Moterėles gaudomos už
Upyčių paporytų.
kiais ten budais ir 1‘aderj iš
visuomenei pranešiu apie jį pa-’
šv. Dovido įtraukė į keblią pu
munšainą
■
-----------tį if jo išradimus.
Naujienų piknikas jau atei
.
. .
.
.
. i Brighton Parke nauji namai
nantį sekmadienį. Visi iš visur
I šią apielinkę dzievulis tik (jygSį4l kaįp grybai po lietaus,
»:
«
,^jt
♦
žmo iš kur., atsibaladojo tikras' žmonės suko> įad dabaĮ. blogi
suvažiuos,
linksminsis, žais,
Del skilvio ir vidurių nesma
šis žmogus jau mums girdė valdžios šnipus, ir tai toks keis-;jlaikai. Bet jeigu pasižiūrėtų į Jaunosios lUrutės ekskursija lenktyn i uos, valgys, gers, laks
gumų iš priežasties dantų
augimo, nieko nėra geresnio
tas nuo kelerių metų. Jis iš tas, kad ką gali gauti,
Jis budavojimą namų Brighton
Nesenai Jaunoji Birutė, skai tys, šokinės ir dar keletą nau
kaip šis
saugus Kūdikių
rado naują sėdynę,* gerą ir nau vieną dieną atrodo dailus po- Parke, tai numotų runka ant čiuje ()5 vaikų, buvo nuvykusi jų triksų bus. Aš tai jau šiur
Laxative.
dingą ūkininkams; geležkeliams nas, kitą
ubagas, trečią
į Savvyer Biscuit Co., "1029 W., kad busiu; buk ir pats, skaityi
1
i >«
I blogų laikų.
arba gatvekariams prietaisą kur duobkasis arba kokių urvų
llarrison St. Berniukai ir mer
rs
insi ovs
konduktoriams nereikia šaukti sėjas. Kiekvieną dieną jis vis
Iki pasimatymo
gaites labai buvo patenkinti
Lietuviški vagiliai
gatvių vardų, tą gali pasažieriai. kitaip apsirėdęs, Jis eina per
ybup
Brighton Parko visi biznie ekskursija. Mat kada juos ve piknike. —Raganius
matyti iš aparato. Dabartiniu'stubas ir vis jieškodainas išsi- riai profesionalai, abeliiui sa- džiojo po visą darbavietę, tai j
laiku p. S. Zolpas surado radio gęiiti jam leikiii liekaistų, t<iL|<a|1|. vjsj ijetllviai valgo lietu- juos prie kiekvieno stalo ir j
instrumentą, kuris gauna balso šio, tai to. Ypatingai jis lan-! viskame
restorane Juozapo mašinos vaišino visokiausiais
bangas iš oro, kurį, galima pa- kosi pas lietuvius ir lenkus; jis
i
piragaičiuis; ką jie neįstengė
,iK'Kaulo, 3955 Archer Avė. ,
VIENYBE
čiam pasidaryti už kokį $1.00. pats yra lenkas ir kaip tik gau- T.lal nebūt reikalo
»
___
ant
vielos
suvalgyti,
tai
prisirašyti
apie
Jis rado, kad su taip vadina- na “liekarstvų,” lai tuoj ii- ve
nes
tai
nieko
stebė-Į
krovė
pilnus
kišenius
ir
kepu

restoranų, i__ __ ____ ____
Liaudies Universitetas
mti “Crysta! setu” galima baiso žasi namo šeimininkes.
Nuo tino, tai paprastas dalykas, bet res ir dar išeinant iš darbavie-1
Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi
bangas gauti ant “laud speake- šio pono berods geras pustnzi- kad p. J. Kaulo restorane yra lės davė po pakeli “(’rispo Bisnamuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią
rio’ iš už tūkstančio mylių, kad uis lietuviškų “mamučių” nu * i kas noi s dar pas mus nepap  cuil” ir “Sugar \yafer”. Vai
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo
geras titnagas ta’p pat geras, kentėjo,
kai parėję namo turėjo beveik
rasto,
tai
verta
visuomenei
pra

universiteto prof. pagelba.
kaip ir cryatal dėl radio, arba
visai savaitei maisto. Jaunoji
nešti. 1
net geras ir tyras plienas. Silv.
Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
J. Kaulas savo “Bill of fare” Birutg yra dėkinga Savvyer
Zolp mano greitoj ateity tą sa-' Užėj us man pas p. A. Saska,
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš
Talman Ave.t ukrai- j turi įrašęs ir lietuviškus val- Biscuit Co. už jų vaišingumą
vo išradimą viešai demonstruo- '•
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.
i n ietį u s- man papasakojo štai gįus. Jis, pav., rašo: “Llthua- ir malonų apsiėjimą, o dau
ti prie visų spaudos atstovų.
| kokią istoriją.. Jo nebuvo na- j nian dumplings,” “Veal eutt- giausiai už gausias vaišes vai
Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai
—Raganius.; mie, kada atėjo tūlas žmogus letsf Lithuanian style” ir kito- kams. O dar 'svarbiausia, kad
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
lietuvis, labai blogai kalban- (kių.
—v Bar man neteko to ma- ta ekskursija* davė vaikams
ną ir džiaugsitės kas dieną.
Jis lenkų ir anglų kalbas ir no-’tyti nė viename Chicagos netu daug daugiau suprasti apie išNėra kito šaltinio,
rėjęs išgauti nuo p-ios Saskos.vių restorane, nors męs jų tu- dirbystes-mašineriją. Jie pama
VIENYSI:,
iš kurio plauktų
lė tą, ko jie nesitikėjo. Kaip
pinigų “orderiui.” nes jis turys rime daugelį.
Brooklyn, N. Y.
193 Grand St.
tiek naudingų žinių,
(labai pigiai parduoti grosemės1 Paklausus man p. J. Kaulo, į tai paveikė Ir kokį įspūdį vaikaip Naujienos.
“štofo” ir tas “štofas“ yra kaip amerikonai atsineša link Į kai gavo iš t.o, mes žinosime •

DR. VAITUSH, O. D.

Bnghfon Park

Lietuvių Rateliuose

Ar pasitaisė! savo auto. mobiliu?

Šiandie įvyksta M. Yozavito mokiniy koncertas

li.

LIUTIIVIH AKIU RPECIAMHT**

Palengvins aldq įtempimą, kuria
ti priežastimi galvos skaudėjimo.
^.aUpmo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudama akiu karitį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toliregyatę. Prirenka teisingai akinius.
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda -atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akintai neo Ū.00 ir angUiae,
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. f

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7MI

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.
Traukimas dantų bs skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musų
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ir
žemas musų kainas. Sergėkite sava
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

Bridgeportas

Lietuviai išradėjai

Babies Love It
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Hltt and RlUHl—Apparently Therc Was an Entire Regiment to Wipe Out, so Bull Got Busy! — by
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1545 West 47th Street

Užmokėsit po išgydymo
Labai daup sergančių Žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j
daktarus ir nenori daugiau turėti iSląidų.
Mes todėl pasiryžome gydyti visai
dykai kiekvienų sergantį kurie pas
mus atsilankys laike 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-Rąy aparatas yra vienas
geriausių miestd, per kurį galime ju
mis peYmatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O
musų prlrengimas dėl išmieravimo ir
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia.
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsibūna jums dar ten būnant.

X-Ruy egzaminącija ir kitos yra
X-Ray
visai dvkai 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, prašyjina ligą labai
greitai.
Visas tas gyduole./ serumą
turime visuomet prirengtus — gyduo
les profesoriaus Ehrlichu, G06 ir 914,
kuomet yra reikalas, vartojame jaa
gerai ir be skausmo.
Tas nenusilptiinu sveikatos,
galite
eiti į darbą arba į biznį netrukdant
visai laiko.
Ateikite ir persitikrinkite,
nekent&kile ilgiau.

GjrdorhC llbui |>»'ekn>inz.d ir
genčJtį<di(H ir komplikuntas Hunu, n<* musų
iHtHitfn £ra prirciijttu pi-rimididu hur<>piniai«
ir Amerikoniukai*
Ir Hr<biolimit>.
LiKHH krAijo,
reumatismu, nervingumą,
uikietčjimę vidurių, knitlųčs ir Aunu akaudėjimą, gnlvouUk o, tiulK-yimą kraujo
pučkU4, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kiloa ligo* yra munų vpecialumaM per 2s nietua.
Vyrai ir moterya, kurie Merga,, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir dusliino* apie naujaupj gydymo būdą toninių,
kurie greitai
atima spėką ir energiją. Pageibėjom tūks
tančiams kenčiančių' atgauti savo sveikatą
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Neatidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingais.

The Peoples Health
Institute
DR. GILL, Specialistas
40 N. Well8 St.,
kampąs Waahington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir aubatoj nuo P ryto Iki 8 vakare.
Nedėlioj ir
Iventadieniaia nuo j0 iki 1 ik, pietii. panedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki

ą vai

vakare.

hitt
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NAUJIENOS, Chicago, m.
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Pranešimai

[VAIRUS SKELBIMAI j REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI uučernė ir gr<»serBARGENAS.!!
Kas nori pirkti,
no senas ir išdirbtas pleisas.
Pigi
PARSIDUODA šiaučiaus supa.
PRANEŠIMU TAISYKLAS
7 kambarini pragyvenimui. Riz.nis eina gerai. Parduosiu, nes
Meldžiame visų darbuotojų, diuu- Mes parduodame olselio kainomis
parduoti, arba
REIKALINGAS bučeVis kari renda,
I
’
iiožasti
pardavimo patirsit ant vie turiu du bizniu.
visiems.
Pasižinokite
pas
mus
< ijų komitetų, raštininkų ir visų
los.
Negaliu vienas apsidirbti.
mainyti namus,
ių, kurie duodate Naujienom# P*'U- apie jūsų plutnbingą ir namų ap mokėtų savo darbą gerai.
Atsišaukite
Matykite
savininką vakari1 nuo 8
šildymo
reikrfieni.s.
nešimus įsilėiii.Oi šias taisykles.
Atsišaukite
farmas, lotui,
. 3651 So. VVallace St.
valandų.
Pardavimui mūrinis namas
1‘EOPLES PLUMBING &
1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
> I
12300
Emerald
Avė.
♦
714 \Vesl 30 SI r.
HEATING SUPPLY CO.
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
2-jų pagyvenimų, 6 ir 6 kam
taipgi ir viso
Tel. Pullman 3990
na — pranešimai talpinami dykai, 490 Milwanke Av. Haymarket 1018
PARSIDUODA Soft Drink Pap
barių
su
didele
antstoge,
karš
461 N. Halsted St. Haymarket 4221
antra — pranešimai apmokami.
kius biznius, vi
lotis. Ge,ras biznis, geroj vietoj.
GERAS BARGENAS! Parsiduo tu vandeniu apšildoma, „viskas
2. Dykai talpinami pranešimai
Turiu
parduoti
iš
priežasties
ligos
REIKIA PATYRUSIŲ
suomet
kreip
da grosernė lietuvių ir maišytų
visų organizaciių, draugijų, kuopų,
Yra ir šokių, salė prie biznio.
vėliausios mados. Kaina $15600
tautų
apgyvenlij
apielinkėj.
Biznis
kliubų, chorų ir ratelių sekamais
SIIEARMENŲ
Atsišaukite
kitės pas
'
reikalais: kviečiant susirinkimus,
j ra cash. Parduodu pigiai^ nes no įmokėti tik $4500. o kitus kaip
J
GELEŽIES
ATKARPŲ
1000 W. 20 Place
repeticijas, komitetų susirinkimus; Tel. Lafayette 5153.6438
riu parduoti greitai nes išvažiuo renda.
]
rengiant paskaitas, prakalbas, .ma
JARDĄ.
ju Lietuvon.
.
C. P. SUROMSKlS & CO.
sinius susirinkimus ir apvaikščioji500 \V. 16 Str.
Pardavimui madinis namas
Real Katate
3651
Normai
Avė.
mus ir tokius susint.kimus, kurie
ŽIU RAK kur yra aukso kasyklos.
kampas Normai Avenue
ant 2-jų pagyvenimų 5 ir 6;
Visuomet busit užganėdinti
nėra lūzniško pobūdžio. Dykai pra
Pardavimui bučernė ir grosernė, ge
\ 3352 S. Halsted St.
nešimai talpinami lik du kartu Ino
REIKALINGAS darbininkas kinis roje vietoje, viekas modemiška, 4
kambarių elektriką, vana ir vi
pačiu reikalu.
susipažinęs su wet wash laundry dar kambariu pagyvenimas, viskas par GBOSERNfi ir PbEYER
NAMŲ
STATYTOJAI
Tel. Raulevard 9641
si parankumai. Kaina $7300. i
3. Apmokami pranešimai talpina
bu. Turi būt patyręs. Arliu priim duodama už cash, ren<l«s $80 j mė PIANAS
mi visų organizacijų. draugijų,
y
Pardavimui*, medinis namas
3804 So. Kedzie Avenue siu j pint nerius. Naujai atidarom nesį.
kuopų, kliubų, choių, ratelių, p.*
Kas nori naF.
HKORNA,
Parsiduoda už pirmą pasiūli ant 3-jų pagyvenimų 5*-5 ir 6
(’HICAGO.
lapijų ir tikėjimiškų sektų reika
, mų bargenų,
3927
Muin
St.,
Iiuliana
Harbor,
Ind.
lais visokių bizniškų parengimų:
ji mą arba mainysiu anl namo, pagyvenimų elektra, vana ir
Nau jienas,
pirkti,
par
balių, teatrų, piknikų, koncertų,
ilsted SL.,
Box 543
duoti
arba
loto
arba
automobilio.
visi parankumai. Kaina $7500.
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
ST( >G D E N G ¥S’I’Ė
-------------- -------------------------- -----------mainyti. Na
DIDELIS
BARGENAS.
Parsiduo

tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), Jūsų Stogų prakiurimas užtaisomas ir
įmokėti
$2500.00,
o
likusius
paREIKALINGAS
geras bučeris, da Restaurantas ir pekarsė, visokių
mus
ant farA įsišaukite
ir visokie pranešimai galimi tal garantuojamas už $4. Automobilių, I mokantis savo darbą ir vartojantis
mų,
lotus,
vi
i
gal
sutartį.
keksų
kepykla.
Didelis
biznis
ir
pel

pinti laikraštyje.
trokų patarnavimas (’hieagoj ir apie- anglų ir lietuvių kalbas.
Valgis, ninga vieta, ant didelės gatvės; arba
524 VV. 33rd St.
sokius
biznius
•I. Už apmokamus pranešimus linkėj.
Pardavimui medinis bunga34 meti] senumo. Di- kambaris ir geras užmokėsiis. Ge- mainysiu ant mažo namo ar kito
mainyti ant
reikia mokėti 70 centų už colį ar džiausią įstaiga
ir
geriausia
stogų
dengimo
ra
m
buferiui,
namų.
Visuo
i
low
5
kambarių,
viskas
gra
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
biznio.
Atsišaukite
tuojaus
met kreipki
nų ir colių neaprubežluojamas.
1521 Mihvaukee Avė.
žiai įrengta. Kaina $5500.00.
5700 \V. 63 Str.
tės pas
5. Apie kredito re’kia tartis su darbininkai samdomi. J. J. Dunne
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė.
Tel, Prospeet 1615
LEO SHVEGZtfA
Naujumų administracija.
K. VALAITIS CO.
I ________________— .
(k Visi pranešimai norint patal- Phone |jiw<Iale C114.
Grpnt
Works
Real
Estate
teisingas patarnavimas
Bus
PARDAVIMUI
garadžius
K
pinti į sekamos dienos laidą turi
3404
So. Morgan St.
KRAUTUVIŲ
ĮRENGIMAI
REIKTA
pirmos
klesos
buže44H7 W. 14 St., Cicero, III.
būt priduoti ne vėliau kaip iki demašinų.^ Parduodu pigiai, (re
Tel.
Yards 1571
vint<is vai. vakaro.
,
PARSIDUODA 2 mimai ant kam
Del grosernių, bučernių, delikate-1rio.
Nevedlisio. Turi kalbėti ni vieta dėl lietinio.
Phone Cicęro 8223
pinio loto yr i 2 lietai po I ir vie
šen, restauracijų, saldainiu krauluAtsišaukite.
MANO BARGENAI
nas
5 kambaHhi su elektra, mau
NAUJIENŲ
vių, kepluvių. Spccialis prirengi‘
ennblic
3135
dynėmis;
rendos
nešu
*$97.00
į
mė
heim
’
s
labai
įvirta
dėl
inas
PIKNIKAS
Parduodu mūra namus, (i* ir 6
nesį; kaina $7,500; vertas $9,000;
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
EXTRA! extrai
kambarių,
5 ir 5, laipgi turiu bunreikia
įmokei
i
apie
$2,50(1
kilus
mokėjimu.
CALUMET GROVE
galosv
5
ir 6 kmubarių, karštu
rendos išmokės.
1912 SO. STATE STREET
Turi būt parduota j 20 dienų laiko,
Blue Island, III.
PARDAVIMUI
auksinių
daikli
beveik
naujus
2
apšildoma, kielo medžio
PARSIDUODA
ALIIAMBRA STORE FIXTURE CO.
40 akrit geros žemes, 10 akrų sodno, vandeniu
krautuvė,
biznis
išdirbius
per
1!
lietai
po
5
kam’
rimingai,
viskas naujausios ma
augšlų
namas
2
Nedėlioj, Gegužės 24,
metų. Geroj vieloj — tarpe mal barius; augšlas cyinerihiolns skle- likusi visa dirbama, 7 kambarių na dos. Namai randasi ant Brighlon
PARDAVIMUI autoųiobilius, For šytų tautų. Pardavimo prležastisPradžia 10 vai. ryto.
kaina $9,000 apie mas geras ir laimes, 3 karves, 2. ark Park, Marnuelte Manor.
das, 1923 m. naujai nupentuotas, ma nesveikata, dėl kurios turiu a Į» pas ir pastogė;
liai, 2 mylios j miestą, padargai, vis
N. Dado savininkas,
pusę išmokėti kilus aut morgičio. kas, $3600.
žai naudotas; išrodo kaip naujus, vis leisti Chicago.
t
5300 S. Turner Avė.
PARSIDUODA geras
mimas 3 ' 80 akrų molis ir juodžemis, .muro
kas geriausiame padėjime. Parduo
Charles- K. Kinder
PASIREN PAVOJA 6 kambarių siu už geiiausią pasiūlymą.
Phone
Republic 2319
pagyvenimai; 3-5 ir 6 kambariai; stuba,
12 kamabrių geros barnes ir
1611 South Ashland Avė.
rendos
neša
$83.00
į
mėnesį;
kaina
fornišiųotas flatas dėl “IJght Jlousepadargai, 32 karves, 3 arkliai, 2 my
Atsišaukite
Tel. Roulevard 3386
keeping” dėl vyrų. Jeigu kas tuii
$7,500; reikia įmokėti $3,000 kilus lios j miestą, kaina, $6000.
4357
So.
Washtenaw
Avė.
Aš JONAS l.egeiko pranešu vie furnišius yra vietos juos sutalpinti.
rendos / išmokės.
PARDAVIMUI 2 flatų. 5-6 kam
akrų geros žemes ir budinkai,
šai, kad aš neatsakau už jokias Gera vieta našliui ;.u vaikais — gali
Norėdami pamatyti viršminėtus 15 80karvių,
barių
kampinis namas, 30 pėdų lo
DOVANOS,
pelnas
barškina
į
jūsų
2 arkliai, padargai ir kiti
Bilas padarytas mano vardu, mano ma juos prižiūrėti. Butas naujos ma
PARSIDUODA
1922
louring
retai atsitinkančius bargenus. At- gyvuliai, kaina,
tas,
c
donial
(Mirčiai iš fronto, mie
duris.
Esam
priversti
greitai
par

$3500.
buvusios moters, kuri nuo manęs dos įtaisymais.
silankvkite
dienų
ar
vakarais
pas.
gojimui
porčiai
iš užpakalio, 5
duoti
arba
mainyti
laičernę
ir
gro

automobilius. Kainavo $2900,
40 akrų geros žemos ir budinkai, metų senumo, kaina
.pasitraukė, šių melų kovo 8 dien.x,
BR1GHTON REALTY CO.
6743 Ebcrhardt Avė.
$11,500.
sernę
j
morgičius,
bonus,
automobiliu,
j
Chirago mieste.
parduosiu už $250. Geriausia pianą, lotą, arba mažą namą. Kas 36-17 Archer Avė., prie Oakley Avė miško, molis ir juodžemis, 2 mylios
'l'el. Normai 4009
L.
Kachinskv,
Kokios rųšies nebūtų bilos pa
miestą, mainysiu ant» mažo namo
4728 \V. 12 Place
pirmesnis, tas laimės.
me padėjime.
darytos p-ios Veronikos LrgcikieChicago' ar loto.
4537.
So.
Paulina
St.
nės, man> vardu — Jono lA'geiko,
P. 1). ANDREKUS,
4110 So. Washtena\v Avė.
PASIKANDUOJA Storas geras dėl
aš griežtai nuo
jų atsisakau ir
Pentwater, Mich.
PARSIDUODA 3 augštų mūrinis
Restauracijos arba kitokio biznio,
PARDAVIMUI medinis 2
kaip už tokias nemoku.
namas,
iš užpakalio yra medinis
kam
reikalingas
toks
storas
atsišau

PARSIDUODA Cigarų, tabako, flatų namas ir užpakalyj
JONAS LEGEIKO
PARDAVIMUI automobilius
namas
iš
4 kambarių irgi <parduokite
prie
salininko
2835
W.
38th
Str.,
kendžių ir minkJtų gėrimų Storas
3351 So. Halsted Str.
(hi
lotą
ant
44-tos ir AVestjęrn Av.
labai
pigiai.
Atrodo
ir
bėga
2ras
aukštas
(Taipgi
pasirenduoja
BARGENAS, BARGENAS
tarpe dirbtuvių, biznio į dieną $50.09 namelis 4 rūmų ir 2 lotai ant
Chicago, III.
arba
mainysiu
ant Boarding Hou2 fialai South Sidėj). .
kaip naujas. Priežastį pardavi iki $80.00 turi bąt parduotas arba Springfield Avė.
Taipgi
Pardavimui
4
flatų
namas,
fse.
Namas
randasi
anl 1811 W.
mainysiu ant automobiliaus, nes turiu
Vaiku Dr: mmo patirsite anl vietosi
$45
į
mėnesį,
kaina,
i
Hasting
stn
^
(
du bizniu. Renda su ruimais $20.00 dveji fikčeriai — saliuno ir plaukų,
gijėlė rengia pirmą savo koncertą
1858 \V. II Str. telff.
909
W.
3.1
Str.
1126 W. 14 pi.
grosernės.
Viskas parsi $3800. Priverstas greitai paršiuose metuose. Koncertas bus iš
PASIRENDAVOJA vieta. GaliCanal 5090
mis. Tokio ipa užsidėti Real Estale,
imtinai puikus
Radio
duoti.
duoda už bargenų.
koncerto dar Melrose Parko lietu-1 stotį ar kokį kitą mažą biznį. Tin
'PARDAVIMUI
automobilius
| PARDAVIMUI, 7017 S PAULIPARDAVIMUI arba mainymui j
viai nėra turėję. Kol
909 W. 19 PI.
kama labiausia
<lel lokių, kurie
J.
BILEIŠIS,
1 NA ST. Naujas, moderniškas bun192".. V.ii- dienomis <iirbu dirbtuvėje, o vaka Haynes 1922 metų, 7 sėdynių. Vi- namą puiki grosernė ir bučernė, ran
subutoj. gegužes 23 <1
išrodo ir bėga
MelęoSe rais turi savo biznį ir yra kainba- sus pertaisytus,
23 l.:ikC
galovv, aržuolo trimingai ir grin
kaip naujas, arba
mainysiu ant dasi geroje vietoj^, visus biznis cash,
4406
So.
Wood
St.
LIETUVIU SURDIVIZIJA
7 vai. vakare širidngai ris d(4 gyvenimo. Arba kas nori mažesnio uutomobiliaus. Atiduosiu didelė krautuvė ir 5 kambariai gyvedys, bufetas, tile vana ,furnas šil
5 kambarių rottage, elektra
doma,
gatvė. $0950, tuonitnui.
Pardavimo
priežastis,
einu
šią
musų
us
paremti
kviečia
plumbingas,
netoli ««n»» cementinė
5 "«•
moderniškas plumbingas
kambario gali rendavoti kambarį. u žpirtną teisingų pasiūlymų. Ne«
",‘I išmokėjimais.
Parko,
kX
J
'
,u
,.«;
—Rengėjai.
lauk
iš
biznio.
Vieta yra nruijausioN minios.
Mc
Kiųley
Parko,
kaina
$3,8i
praleiskit progos, neš Decoratkm
Ilotlgh, 4213 So. Halsted Str.
3257 Archer Avė.
l>ay atiena, turiii
gaMli
mašinų
cash, $1,009. kitus kaip' patinka.
BARGENAS!
Atsišaukite
Tel. Yards 0807
važiuoti j kapus. Galit matyti su
PA11DAVIM.LT 2 autfštų biznia2031 W. 35 Str.
\Y. 15 SI r.
Gerbiami Bijūnėlio draugijos tė
Tel.
Lafayette
0909
BARGENAS
vas namas ir bučernė ir grosernė,
imtoj visų dienų
ir nedėlioj iki
Cicero, tilt.
NAMAS ant pardavimo ant I
vai, kurie turite prisirengimą va;
12 vai.
Parsiduoda
k
r,autuve
su
puikiau

užpakalyje 5 kambariai
gyveni
žinoti treku 30 dieną gegužio į
šeimynų
su gartidžiu dėl 2 karų.
J. Kasei 2520 W. 46 Str
siais jrengimtUs; cigarų, cigaretų, mui, ant viršaus 8 kambariai, elek
PARSIDUODA
5
kambarių
bungakapinių apvaikš^iojimą, malonėkite
Rendos
neša
$60 į mėnesi. Galima
saldainių ir visokių gerų daiktų, so tra. maudynės, forais apšildoma. low. Naujos mados (taisymai. Par
įmokėjimn už
nedėlioj *24 dieną šio mėn. užsire
nupirkti
Su
mažu
de ir aiskriminė; šeši staliukai su 18
Viskas up to d;de. Daroma la- duosiu pigiai, nes noriu greitu laiku
randas ant
gistruoti pas komiteto ^-.J822 \Va- ANT BANDOS Bekernė. Ran
$35
j
mėnesi.
Namas
krėslų ir grojiklis Pianas. Gera vie >ai geras biznis, Nėra k*.tns bu eiti j biznj.
bansia Avė. iš ryto TO valandą, ki
18-tos
kolonijos.
omas anl cimentita, lietuvių apgyventa.
černčs arti,
Savihinkas
,
taip nebus galima susiorganizuoti. dasi jreroj vietoj lietuvių ir len
Savininkas:
aukštas eimennio
fundamento,
VACLAS
JONIKĄ,
5150
So.
Kildare
Avė.
—Komitetas.
2 fl. fr.
kų apgyvento.], 4530 S. Honore Parsiduoda forničlal 3 kam 2002 Canalport Avę, 'l'el. Canal 6746 uotas beizmentas. Del dviejų karų
j 3111 So. Emerald Avė
pardavimo
garadžius. Priežastis
St. Savininkus randasi
barių beveik kaip nauji. Par
' EXTRA BARGENAS
išvažiuoju anl farmų. Agentai ne
1)1
DŽIAUSIĄS
BARGENAS
ANT
4502 So. Honore St.
Parsiduoda
2 augštų mūrinis namas
duosiu pigiai.
atsišaukite.
SOUTH SI DĖS
Pamatykite tuojaus.
po 6 kambarius garu šildomas. Yra
Atsišaukit cpttage,.
$3,500 cash nupirks groserio biznj ir
.
5306 So. Union Avė.
.
krautuvė,
garadžius dėl 10 mašinų ir
anmūrinį h.ifdingą, geroj biznio vietoj,
PA.IIEŠKAU savo pusseseres .lū
3426
So.
Emerald
Avė.
Tel.
Yafds
1321
tuščias
lotas.
Parduosiu pigiai, nes
žėtos Drutenaitės po vyru .lanku- Ira nuo kampo, gerame biznio bloANTRI MORGlčIAI
kuris randasi, 5522 S, Ručine Avė.
trumpu laiku vykstu Lietuvon. Klau Suteikiami
banskis, girdėjau
gyvena Spring ke, gera dėl mastinių lavonų,
Kas turi tiek pinigų, ateikit- ir pama
ant 6% palūkanų.
MlCHIGANO valstijoj pardavimui skite Mr. Mason, 4413-15 S. Francisco Taipgi perkame Trečius Morgičius
Valiey. Yra svarbių reikalų. Pra kandų, plumbingo, laipgi šiipa
PUIKUS pasiūlymas, parduodu tysit, kad tai yra tikras bargenas.
farma. 40 akrų, 34 akrai išvalytos, Avė. Tel. Douglas 8848.
šo atsišaukti anl šio adreso:
užpakalio, modernišdeas namas,
moderniškus,
beveik naujus ra Ant vietos rasite savininką.
ir kontraktus.
akrai krūmų, parkas, aptverta, 5
Paulina Saputienė,
dūli langai, garu šildoma, nebran kandus, 3 šmotų parloro setas,
5148 Southpark Avė.
INTERNATIONAL INVESTMENT
Kambarių namas, gerti barnė, svir
po levais Navardauskaitė
gi renda, savininkas
KARMA parduosiu labai pigiai
riešutinis valgomo kambario setas,
CORPORATION
nas,
vištininkas, prie gero kelio, 2% arba mainysiu j namą, 65 akrai
219 W. 47 SI. Chicago, III.
5602-94 So. Halsted Str.
consolė vietrola, kaurai, liampos,
3804 South Kedzie Are.,
PARDAVIMUI bučernė, pi]- mylios nuo geležinkelio, 2 mylios j žemės. 60 dirbamos, 5 -ak. miško ir
Stewart 9119
Lafayette 6738.
paveikslai, virtuvės setas ir tt.
ganyklos, prie gero kelio, 2 mylios
miestuką, kaina, $1600.
150 E. Marųuetle Rd., 67 Sl„
nai įrengta, kaina, $900.
M R. ROY WESTB0Y;
netoli South Park
nuo miesto, upė bėga pro šalį. 6
/
R. 3, Box 188, South Haven, Mich. kambariu šluba, gera barnė ir ki6938 Wentworth Avė.
ti budinkai, sodnas, gyvuliai
ir
ANT.RENDOS 4 šviesus kam PAI.’SI DUODA 5 kambarių ra
Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mornjisivedimp lui- bariai, elektra, aukštas drabu kandai,
mašinos
skolos
nėra,
senatvė.
gičiu,
nebrangia kaina.
Greitas
PARSIDUODA
PIGIAI
galima gyventi tuose pa
svoa merginos ar našlės, nuo 25
JOHN
ŽALIS
veikimas.
*
Yra
Bizniavus
kampinis
namas,
čiuose kambariuose.
metų iki 40 m. senumo, katra ne žiams pasidžiauti.
R. 4, Hari, Mich.
5046 So. (’.ollin Avė.
du bi iri (candy store ir barber
vartoja svaiginančių gėrimų. Aš
MAX COHEN
krautuves
ir
5
PARDAVIMUI
938 W. Ist PI.
shop). Geras namasį geram bizniem
prie Archer Avenue
(-su pasiturintis našlys. 35 metu Į
kaina
$11,000,
kambarių flatas.
Room 351, 140 S. Dearborn St.
KAMPINIS MURO NAMAS k Tel. • Lafayette 2928
senas, turiu dvi dukteris. 7 ir 5
ga- riui.
yra
bekernės
fikčeriai,
2
karų
turiu
pagyvenimų
pų
5
kambarius
Naujienos,
Tel. Central 1191
—T
metų, ir turiu pastovų darbą ir ge-1
ražas ir ekstra lotas, galima suBox
541
Parduosiu
arba
mainysiu
i
mažes

rai uždirbu katra
milyte ramų
tikti kas turi $3,000 cash. Tas v ra
nį arba i grosernę su namu. Na
1739 So. Halsted St.
gyvenimą meldžiu atsišaukti.
didelis bargenas.
mas
randasi South Sidc vienų me
t So. Halsted St.
lu
senumo,
vėliausios mados įren
RENDOS
kambarys
dėl
ANT
J. J. Cullinaur
B»>\
Chicago, III,
DIDELIS BARGENAS
gimai
visi
parankumai.
PARDAVIMUI dalikatesen ir
vieno arba dviejų
vaikinų arba
5600 \V. 63 Str.
Parsiduoda dviejų aukštų mūrinis
Kas lik reikalaujat kreipkitės:
merginų su valgiu arba be valgio, grosernė, tūriu parduoti pigiai.
namas su beismantu iš 5 ir 4 kamba
2135 W. 65 Str.
šeimynos,
naujas
naPrie
mažos
iKAU apsivedimui vaiki- mas.
rių. Name iš viso yra 6 rendos.
Atsišaukite
tuojaus:
36 l š esu
Rendos neša $115.00 J mėnesį. Na
no nuo 29 metų iki
ANT PARDAVIMO naujas mur’- Specialiai Kursai Dress1517 So. Rock\vell Str.
PARDAVIMUI
pianas,
kainavo,
mus
randasi
7J4
W.
21
Place.
Klaus'k
moteris 29 metų linksmutis bud >
658
E.
95
Str.
nis
namas,
1 nagyvenimų no 5
Phone Lafayelte 6818
making ir Millinery
p
$650, žmogus negali išmokėti, gro savininko krautuvėje.
ir gerai atrodau, turto turiu
kambarius
garadžius
4
karų,
i
šoTe!.
Chesterfiekl
3159
jiklis pianas,, gerame stovyje, vė
tuksiančius dolerių, neturtingi
1133 So. Halsted St.
nų įvažiuojama, ant 2 lotu, 66 n*’-l Reguliariai kursai Drafting, D»liausio styliaus, už $175, benčius,
g\ vanašliai neatsišaukite.
dų
nločio; namas randasi naujoje i signing, Tailoring ir Dressmakmuzikos roleriai, $10 I mėnesį.
šviesus kambarys ant rendos
lietuvių
kolonijoje, netoli Vienuo ing. Lengvais išmokėjimai*. Di
NAUJAS NAMAS. Parsiduoda 2
PARDAVIMUI gr/isernė ir
MELODY MUSIC SHOP
Box 515
lyno.
arti
Parko—-pusė
bloko delis numažinimas kainose.
dviem
vaikinam.
Yvienam
ar
flatų no 6 kambarius mūrinis na
1722 SoS. Ashland Avė.
Cbicago, III
delicatesen iš priežasties ligos.
nuo
bulvaro.
Atsišaukite
prie
savi
mas garu šildomas. Naujos mados
ra elektra, telefonas ir maudy- Pigiai.
VALENTINE DRESSMAKING
ninko.
P.
Adomaitis,
įtaisyntai. Parduosime pigiai.' NaPARSIDUODA Player
Pianas mas randasi ant 5304 So. Talman
nė.
COLLEGE
5708 So. Morgan -St.
6630 Sonith Talman Avė.
kaip
naujas.
Tįnpgi
parduodu
a
Avė
Paklauskite:
900 W. 37th St.
Tel. Prospeet 3938
kambarių moderųiškus furničius ii
2407 W. Madison,
Cbicago, III.
2542 W. 51 Str.
1-mos lubos' iš priešakio
daug
kitų
dalykų.
Pirežastis
parPhone Seeley 1643
1 lubos
PARDAVIMUI grosernė Ir davimo — perskyros.
GERAS
PIRKINYS
keturių
fialų
M. E. HUTFILZ, Managor
Tel. Yards 7282
visokių
smulkmenų
krautuvė
Atsišaukite:
4-5
mūrinis
namas
ant
60
pėdų
.................................. ■■ i
BRIDGEPORT PAINTING
1)1 DELIS BARGENAS, , Namas žemės, 2 karų garadžius. Pardn >
1611 W. (iarfield Blvd.
Ruimai pragyvenimui, pigi ren& tJl)W. CO.
ant pardavimo 6x6 kambarių, kie siu už cash ar mainysiu ant ma- vyrai
modemiškos
Malevojam ir popieruojaru.
tas trimingas, pirmas fintas fronte, žesnio namo ar loto. Graži vieta, j)arberyst§IŠMOKITE
da. Noriu parduoti greitu lais . Dabar pakilusios algos
laikom malevą, popierą,
Parsiduoda
grosernė
maišytų
Beizmejilas
cimenapšildomas,
’uuelte Manor, netoli Vienuoly padaro bgrberystę geru amatu, o dar
’ku.
VYRt’
stiklus ir t. t.
Gražioj Mai
tuntas ir pleisterlnotas.
tautų
apgy
ventoj
apielinkėj.
no.
Trestai pas savininką,
3)49 So Halsted St.
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
apielinkėj, atsišaukite pas savinin
4609 Wentworts Avė.
5936 So. Talman Avė.
Parduosiu pigiai arba mainysiu ktj,
j. S. RAMANČIONIS. Prez..
PARSIDUODA pigiai Tce Box
dui
darbas išmokinamas greitai, dieJ. Barščauskas,
ant
1
lubų
iš
fronto
|
nomis
arba vakarais. Musų katalio5406 So. Richmond Str.
dėl grosernės ir dėl cigarų šo- 'PARDAVIMUI grosernė, cigarų ant namo arba automobiliaus.
pirmas flioras.
j gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
2630 West 38th St.
keisis.
cigaretų, kendžių ir fruktų su na
PARDAVIMUI puikus moderniš bą arba šapą, kaip uždirbsite kol
Del
mu. Biznis eina gerah* ,v
*' svarkas mūrinis namas, 2 Datai, 6 mė mokinatės, kaip palengvinsime jūsų
3758 Normai Avė.
KARMA Parduosiu labai pigiai nesiu senumo, garu Šildomas, 6-6• gyvenimą.
turiu
apleisti
biok
priežasties
Atsišaukite, rašykit ar
PARDAVIMUI pigiai
restaura- arba nudnysiu anl namo 60 akrų
MOVING, EXPRKSSING & COAI
ant namo nuo 2
miestą.
Mainysiu
1
kambariu,
vanos
įmūrytos,
Kasi

ba
telefonuokite.
PIANO MOVING FXPERTS
ant farmos su nas. ant bizniavus gatvės arti mo žemės; visa dirbama Žemė, ^pirmos niai pečiai, ice boksai, prosinimo•
iki 6 fialų arba
THE MOLER SYSTEM OF
kyklos, biznis išdirbtas, (iriežastį klesos žemė ir budinkai ir sodas,
Ix>nję distance handlimr.
šlaku.
lenta,
beržo
trimingai,
2
karų
gaCOLLEGES
Turime daug metų patyrimų.
pardavimo patirsite ant vietos.
PARSIDUODA Delicateseu ir
su - mašinoms, ir gyvuliais laukai • radži'u.s. pigiai, atsišaukite vaka
Atsišaukite,
J. GRITLS
105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230
apsėti netoli nuo
Chicagos 140
3106 So. Halsted St.
Kendžių krautuvė. Yra gera
10822 So. Mithigan Avė. I
mvlių. Nepraleiskite tos progos! rais arba nedėlioj, kainu $15,700
6110 So. Sacramento Avė.
Phonea: Yds 3408 — Blvd. 1969 ree soft drink vieta.
3616 So. Halsted Str.
labai puiki farma!
Tel. Ptdlman 6995
IŠMOKITE DĖTI PLYTAS
Prospeet 10388
Phone Boulevard 0382
J. S.
Gobies, Mich., R. No 2
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9
7008 S. Paulina St.
PARDAVIMUI grosernė, ir clelivai. ryto iki 9 vakaro, kasdien. $65 į
dsau senus marinius ir mediPARSIDUODA cigarų
notions katesen, senai įsteigia krauluvė,
BUNGALOW
MAROUETTE
mėnesį, lengvais išmokėjimais.
BARGENAS
PARKE
Šalygatvius,
mus inamus, įdedu
CHICAGO BRICKLAYING
Storas ir visokių smulkmenų su 4 tas pats savininkas
|
PĄRDAViMUI
delikatesen,
per
4
metus,
PARSIDUODA
7
kambariu
bunmūrijui pamatus, pakeliu namus,
Parsiduoda
6
kambarių
medi

SCHOOLS
kambariais gyvenimui, renda $35. rendos $45, su kambariais
. ‘-'.i iš užgalow,
naujos
mados
Darbą atlieku gerai, teisingai ir yra daug stako, geras biznis, į mėnesį. Parduosiu pigiai nes iš pakulio. 4 metų lysas.
įtaisymai
3 didelės mokyklos:
ne Cottage.
Parduosiu pigiai Didelis lotas 40xW5. Muro
pigiai.
gara
važiuoju i kitą miestą.
2029 Indiana Avė. kampas 21 St.
Bargenas!!!!
ideališkoj vietoj, nebrangiai.
džius.
4050 So. Campbell Avė.
918 \V. 35-th Plato,
Kaina $700.
West Side skyrius 1444 W. Lake Str.
2862 W. 38 Str.
<5625 \Ventworth Avė,
1 lubos prieki.?
BARGENAS
3855 \Ventworth Ave»
netoli Ashland Avė.
Tel, LaCayeltr 6455
Ateikite vakare
3328 \Vost 67 Str,
105 St. So. Chicago skyrius

VYRŲ

I

BARGENAI

1

RUBIN BROS

NAMAI-ZEME
Stebėtini bargenai?

L

(

AUTOMOBILIAI

ISRENDAVOJIMUI

PRANEŠIMAS

RAKANDAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

MORTGEOIAI -PASKOLOS

APSIVEOIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIO

įvairus skelbimai

REIKIA DARBININKO

BAGDONAS BROS.

PARDAVIMUI

MOKYKLOS

/

