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Nauji sovietų nusi 
leidimai kaimui

Kur dingo milijardai Ru 
sijos aukso

Bulgarijos karalius Borisas 
esąs įkalintas

Sovietai leido ūkininkams Kur žlugo Rusijos 1,695
samdyt darbininkus

—ji--------
Ūkininkai gali patys derėtis su 

darbininkais dėl algos ir vers
ti juos dirbti ilgiau ne astuo
nias valandas

milijonai rubliu auksu
PARYŽIUS, bal. 23 (Chica- 

gos Tribūne koresp. Henry 
Wales). — Gauta konfidėncialis 
bankininkų raportas, paduodąs 
istoriją 1,695 milijonų rublių 
auksu, žlugusių Rusijai nuo 
1918 metų. Trumpai suglau
dus istorija tokia:

Didžiojo karo pradžioj Rusi; 
ir mokėti'ja turėjo depozite 1,695 milijo- 

Karo šutai-

MASKVA, bal. 23. — Rusijos 
sovietų valdžia vakar davė ūki
ninkams dar daugiau koncesijų, 
leisdama jiems samdytis darbi 
ninkus ūkio darbui
jiems algas sulyg susiderėjimu. į

Iki šiol, einant žemės naciona- tim su Anglija 1914 metais bu- 
lizavimo reguliacijomis, ukinin-D’o pargabenta Londonan 1,200 

milijonų rublių auksu. Dalis 
buvo vėliau grąžinta, ir kai Ru
sijoj įvyko bolševikų pervertas, 
Maskvoj buvo depozite 1,164 
milijonai rublių auksu, kurių 
700 milijonų buvo perkelta į

Einant sovietų, Kazanių.

valdžia
kaimui
kurie
darbininkams

Pasirodė tečiau,

pirmiau bar* 
tuos pačias 

buvo taikomi 
mies- 

kad

1919 metų gegužės mėnesį 
admirolas Kolčakas, “baltųjų” 
rusų vadas, iš Kazanio depozi
to paglemžė 680 milijonų hiblių 
ii tą tintą išsiuntė į tolimus 
rytus. Dalis buvo depozituota 
valstybės banke Vladivostoke, o 
160 milijonų rublių buvo per
duota kazokų generolui Semio- 
novui, Čitoj. Dokumentai pA- 
rodo, kad nors admirolas Kol
čakas bandė vėliau tą sumą at
gauti, bet generolas Semionovas 
atsisakė grąžinti, ir pasiuntė į 
šanghajų, Kinuose,, kame jie 
buvo depozituoti Rusų-Azijos 
banke.

kams buvo užginta naudoti 
samdytų darbininkų darbą, nes 
bolševikų valdžia manė, kad 
naudodami svetima darba kai •
kurie buklesni ūkininkai galėtų 
vėl paimti į savo rankas didelius 
žemės plotus.
žemės įstatymu, niekas negali |)llg|emžė 680 milijonų
turėti žemės daugiau ne jis pat
sai gali apdirbti.

Sovietu 
dė taikyti 
Įstatymus, 
pramonės 
tuose,
tai ne tik buvo bergžios pastan
gos, bet ir pagimdė didelio ne
pasitenkinimo valstiečiuose, ku
rie reikalavo, kad jiems butų 
leista samdyti darbininkus ir 
kad valdžia nesikištų į tai, ko
kia alga darbininkai sutinka u- 
kininkui dirbti.

Dabar sovietų valdžia nusilei
do. Einant nauju darbo įslaty- 
mu ūkininkai turi teisės samnly 
tis darbininkus dvylikai mėne
sių, susiderant su jais dėl ai- 
gos ir tą algą mokant pinigais Ur/leikmenomš'iš-
ar produktais. re te 
kai turi teisės pratęsti dienos 
darbą ilgiau negu aštuonias va
landas, 

z —,----------------

Francis Vesch, 23 m , 10548 
Hoxie Avė 
liko netyčiomis pašautas ir gal 
mirtinai sužeistas kito aptiekos 
klerko Edward Zieler, 21 m.

Būdamas Vladivostoke, admi
rolas Kolčakas 1919 metų gegu-

Re to ūkiniu-

NAUJIENŲ 
EKSKURSANTAMS!

leido 11 milijonų rublių Angli
joj ir 13 milijonų rublių Fran
ci joj ; liepos ir rugpiueio mėne
siais 27 milijonus rub. Japoni
joj ir I6Ų0 milijonų Francijoj.

Iš likusių buvo duota Japoni-
apUekos klerkas, jai paskolos 30 milijonų rublių, 

92 milijonai rublių auksu perė
jo per amerikiečių biznierių ran 
kas, o 9 milijonai rublių išleista 
karo reikmenoms Jungt. Valsti
jose.

Gelžkelis nubertas auksu
Kai lapkrity, 1919, bolševikai 

puolė Omską, admirolas Kolča
kas ištruko su 400 milijonų rub
lių auksu. \Ties Tatarskoje bet
gi jo traukinys buvo sukultas ir 
gelžkelis buvo nubertas auksu.

Gruody Kolčako valdžia ir jo 
vyriausias štabas susipyko su 
savo konvojum, susidedančiu di-

Visi keliauninkai* prisi
rengę keliauti Lietuvon 
su Naujienų Ekskursija 
ja kviečiami atsilankyti
Naujienų Raštynen Suba- džiumoj iš čechoslovakų karino-
toje, balandžio 25 d., 10
ryto iki 8 vak. ir atsinešti 
sekamus dokumentus:

. pasportą, taksų užsimo
kėjimo lidijimą ir leidimą 
sugrįžimui, kurie turite.
Beto čia atvykę susipa- konfiskavo auksą,, kuris buvo 
žinsit su palydovu asme- pasiųstas į Barbiną. Kolčako 
niškai ir pasikalbėsit apie rėmėjai sako, kad didžiuma to 
bendrus kelionės reikalus, aukso atsidūrus Prahos bankuo-
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LAIVAKORČIŲ i Bolševikų

SKYRIUS jiems'640 milijonų rublių auk
su. 120 milijonų, kuriuos bol- 

■■■■■■■■■■■■■■■■ ševikai, 'einant Brest-Litovsko

menės, ir pastarasis rekvizavo 
visas gelžkelio riedmenas; pas
kui betgi davė Kolčakui dvi lo 
komotivas.

čechoslovakų kariuomenė, ge
nerolui Sirovoi vadovaujant,

se.
laimėjimai davę
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Bulgarijos nacionalistai 
įkalinę karalių Borisą

Jis prašęs, kad premjeras Can- 
kov rezignuotų ir leistų su
daryti koalicinę valdžią

ROMA,.Italija, bal. 
legrama Tribūnai iš 
praneša, kad generolo 
įsakymu Bulgarijos

23. — Te- 
Belgrado 
Lazarevo 
karaliusi 

Borisas tapęs savo rūmuose įka-;
lintas. Karalius mat’ prašęs' 
premjerą Cankovą, kad jis re-1 
zignuotų ir kad butų sudaryta 
koalicinė Valdžia, kurion1 įeitų 
ir opozicijos' elementų, o ,nacio
nalistiniai karininkų elementai 
tam yra priešingi. Į
Jugoslavija grasanti nutraukti 

diplomatinius santykius su 
Bulgarija

Antra telegrama iš Belgrado, 
gauta per Vienną, skelbia, kad 
Jugoslavija, užsigavus vidaus 
aeikalų mini storio Rusevo parei-, 
škimu Bulgarijos Seime dėl Ju-, 
goslavijos legacijos veikimo So
fijoj, pareikalavus iš Bulgari ( 
jos pasiaiškinimo, grūmodama 
nutraukti diplomatinius santy-' 
kius.

Dzeržinski patapąs ko 
monizmo išdavikas

Zinovjevas atakuoja pramones 
diktatorių dėl protegavimo 
privatinio kapitalo.

BERLINAS., bal. 23. - I>e- 
ningradiškė Zinovjevo Pravda 
ėmė aštriai atakuoti buvtisį vi- 
sagalingos “čekos” viršininką 
I)xei*žinskį,'kurs dabar yra Ru
sijos pramonės diktatorius. 
Pravda kaltina Dzeržinskį, kad 
jis virtęs privatinio kapitalo ad
vokatu ir išsižadėjęs komuniz
mo principų.

Opozicijon prieš naują Dzer
žinskio politiką stojo visa eile 
ir kitų komiulistų. kurie mas
kviškėj Pravdoj ir Torgovo-Pro- 
mišlennoj Gazctoj rašo, kad sa
vo dešiniąją politika Dzeržins- 
<is kenkiąs kooperatyvams, ir 
<ad jis išdavęs komunizmo prin
cipus. • '

Antrapus išeina laikraštis 
Ekonomičeskaja Žizn, kuris gi
na naująjį Dzeržinskio politikos 
kursą i i* nurodo, ka<į veikiai ne
padarius žymių koncesijų priva
čiam kapitalui, nebus galima 
nuraminti valstiečių ir, kas dar 
blogiau, nebus galima išgelbėti 
Rusija nuo besiartinančios ka
tastrofos.

Tuo tarpu Dzeržinskis, kaipo 
sovietų valdžios aukščiausios 
ekonominės tarybos pirminin
kas,,-tęsia toliau savo naują po
litiką. Jis paskelbė užsakymų 
valdžios sindikatams ir privati- 
niems žmonėms tokiomis pat 
sąlygomis kaip ir kooperaty
vams bei, valstybės fabrikams.

Pastarajame maksviškės Pra- 
vdos numery išspausdinta 
straipnis, kuriame einama dar 
toliau ne ką iki šiol yra pada
rę Dzeržinskis ir Stalinas. Ta
me straipsnyje įrodoma, kad ne
galima tenkintis koncesijomis 
privačiam kapitalui pačioj Rusi
joj, bet kad būtinai reikia su
siaurinti monopolis užsienių 
prekybai ir duoti koncesijų pri
vačiam kapitalui daryti biznį su 
užsieniu.

LONDONAS, bal. 23. — Nau
jasis Jungtinių Valstijų amba
sadorius Did. Britanijai, Alan 
son B. Houghton, šiandie atvy
ko Londonan.

sutartim, atidavė Bėrimui, Spa 
sutartim buvo pertransferuoti 
Francijos Bankui.
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ORO MILŽINAS, KUR BUVO PABĖGĘS

audros metu mitru
savo viržių praeitą trečiadienį, balandžio 15, iA Pulhamo bu
vo per jūres nuneštas j Olandiją. Orlaivy betgi buvo dvi
dešimt įgulos žmonių, kuriems pavyko milžinas suvaldyti ir 
ant rytojaus sugrąžinti atgal j Pulhamą.

Floydo Collinso kūnas 
išimta iš urvo

CAVE CITY, Ky„ bal. 23.
Kūnas Floydo Collinso, kurs šių 
metų sausio 30 dieną buvo gy
vas palaidotas Sand Cave urve, 
tapo vėl atkastas ir šiandie iš 
keltas viršun.

| Kai Collins, landydamas po
žeminiais urvais, buvo prislėg
tas nuslilikusios ant jo kojų uo
los, per septyniolika dienų dirb
ta, kad jį išgelbėjus. Kadangi 
Siaurutis urvas, kuriame jis į- 
kliuvo, veikiai po to užslinko ir 
tuo keliu nebebuvo galima jam 
pagalbos duoti, kasta iš viršaus 
šulinys, 60 pėdų gilumo, kad 
tuo keliu jį pasiekus. Bet tatai 
užėmė keletą dienų, ir kai ga
lų gale ,prisikasta,sCollins buvo 
nebegyvas. Darbas išimti iš po 
užgriuvusios jį uolos pasirodė 
labai pavojingas, ir todėl kurias 
palikta ten amžinam atilsiu, o 
iškastas šulinys .buvo užverstas. 
Floydo Collinso jaunesnis bro
lis betgi nerimo, 
būtinai kūną išimti.
pakankamai pinigų, jis nusam- 

. dė patyrusį kasyklų darbininką.
iW. II. Huntą, kurs su savo pa-l 
dėjėjais ėmėsi pavojingo darbo, 
kr dabar ji nuveikė — tarnas iš
imtas.

Jis norėjo
Susirinkęs

Honduraso revolliucinin 
kai paėmę portą Ceibą
MANAGUA, Nikaragua, bal. 

23. — Pranešama, kad Hondu- 
raso revoliucininkai paėmę La 
Ceibą, vieną mažesniųjų portų, 
šešiasdešimt mylių į vakarus 
nuo Trujillo.

Nežiūrint to pranešimo, Hon
duraso valdžios konfidencialia 
agentas čia sako,, kad revoliuci
ninkai pralaimi visoj respubli
koj.

PIANAI AEROPLANAIS

WAS1HNGT()NAS, bal. 23.— 
l,80(L arklių jėgos Sikorskio ae
roplanas šiandie iš New York o 
atgabeno į Washingtoną du 
Baby Grand pianu, kartu su še
šiais pasažieriais. Aeroplaną 
pilotavo patsai jo išradėjas, 
Igor Sikorski, rusas.

ŠVYTURIO BENDROVĖ
ESANTI SUBANKRUTAVUS

Svarstymai Vokietijos 
nusikaltimy atidėta

Maskva užsigavus kalti 
: irimais jos dėl įvykių

Bulgarijoj >• PARYŽIUS, bal. 23.,— San
tarvininkų ambasadorių -tarybą, 
kuri turėjo susirinkti rytoj

' (šiandie) svarstyti maršalo Fo- 
ch’o pateiktų daugiau žinių, kur 
Vokietija nusižengus prieš Ver 
sales sutarties punktą dėl nusi-
'ginklavimo, savo susirinkimą a- dėl teroristinių aktų Bulgarijoj 
tidėjo ateinančiai savaitei, 
■iki po prezidento rinkimų 
kieti joj.

MASKVA, bal. 23. — Sovietų 
spaudoj ir valdžios rateliuose 
pasireiškia didelio susinervini
mo skleidžiamais užsienio laik
raščiuose pranešimais, kuriuose

Už KIEKVIENO BANKŲ PLf 
ŠIKO GALVĄ—1,000 DOLE

RIŲ DOVANŲ

Brooklyno “Vienybė’' balan
džio 21 d. leidiny įdėjo šitokia 
savo korespondento žinutę iš 
Kauno:

“Balandžio 7 dieną subankru
tavo didžiausi Lietuvoj knygų 
leidimo bendrovė “švyturys/’ 
Smulkmenas pranešiu vėliau. 
Rodos, kad neatsikels. Bankru- 
te negalima kaltinti bendrovė? 
vedėjus.”

—kaltė verčiama Maskvai, 
Vo-

SALTAIR SUDEGĖ

SALT LAKE CITY, Utah, 
23. — Garsus Great Salt ežero 
krante rezortąs Salt Air šiandie 
tapo gaisro sunaikintas. Nuo
stoliai siekia daugiau ne 600,- 
000 dolerių.

b.

Oficialia oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Chicago ir apielinkė Nenu- 
si stojęs oras; gali būt lietaus su 
perkūnija; vėsiau, bent į pava 
karį, stiprokas, didžiumoj piet
vakaris vėjas.

Vakar temperatūra 5 vai. ry
to siekė 65°, vidudienį siekė 
85° F.

Šiandie saulė teka 4:57, lei
džiasi 6:40 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 23 <Į.» užsienio pi

nigų ne maziaiiR kaip uz $Z5,0UU do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 s v; sterlingų ....
Belgijos, 100 frankų ....
Danijos, 100 kronų ..............
Francijos, 100 frankų ........
Italijos, 100 lirų ................
įlenki jos, 100 zlotų ..............
Jlorvegijos, 100 kronų .
C’andijos, 100 florinų ..
►Suomijos, 100 markių
Švedijos, 100 kronų ..
Šveicarijos, 100 frankų
Vokietijos, 100 markių

. $4.79
$5.08 

$18.41
$5.22
$4.09

$19.25 
$16.32 
$39.90

$2.53
$26.97 
$19.32 
$23.81

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon 

r " . .................. ; ■
tant Amerikos doleriais 
mas šitaip:

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

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pa^to išluidij už kiekvienų 
siuntini Norint pasiųsti telegramų 
•— dar 50 centų daugiau.

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai- 

yra skaito-

......... $5.50 
........  10.50 
......... 20.75
......... 31.00 
......... 41.25 
......... 51.50
........  61.75 
......... 72.00 
......... 82.25 
......... 92.50
...... 102.75

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

a

Komunistų internacionalo 
vykdomasis komitetas, atakuo
damas Bulgarijos premjerą 
Cąnkovą, kurs dėl išsprogdini,-

Abudu krito dvikovoj
senatas 
paskirti 

iš kurio

SPBINGFIELD, III.
— * Illinois valstijos 
šiandie priėmė bilių 
50,000 dolerių fondą,
butų duodama 1,000 dolerių do
vanų ųž kiekvieną bankų plėši
ko galvą, gyvą ar negyvą. Ri

mo Sveti Kral katedros Sofijoj'liūs pasiųsta atstovų butui, 
kąltina tą organizaciją, sako:

“Falsifikacija ir šantažas da
rosi vyriausias kominterno (ko
munistų internacionalo) priešu 
ginklas. Per mėnesius musų 
priešai fabrikavo laiškus, įsaky
mus, nutarimus ir kitokius do
kumentus, kurie buk tai esą ko
minterno vykdomojo komiteto 
pasirašyti. Tuo atžvilgiu Can- 
kovo fašistų valdžia perėjo vi
sas ribas.”
Pati kruvinoj,! Cankovo valdžia 

esanti kalta
Savo pranešime vykdomasis 

komitetas sako, kad kominter- 
nas esąs priešingas grynai in
di viduafliam ar ilokaili^uotam 
terorizmui, o todėl ir su įvykiu 
Sofijoj nieko bendra neturįs 
Del sprogimo bombos katedroj 
“kaltė krinta pačiai kruvinajai 
Cankovo valdžiai.”

Pranešimas šaukia viso pa
saulio darbininkus būti prisiruo- 
šusiems atmušti “provokatoriš- 
kus Cankovo fašistų valdžios žy
gius,” ir pagaliau sako:

“Nė joks baltasis teroras ne
gali sulaikyti darbininkų ir val
stiečių kovos dėl išsivadavimo. 
Viso pasaulio darbininkų simpa
tijos eina Bulgarijoj darbininkų 
klasei ir valstiečiams, lygiai 
kaip ir tiems, kurie savo koyoj 
prieš autokratinę valdžią nesi
bijo susitikti mirtį.”

šimtai esą nužudytų 
' BELGRADAS, Jugoslavija, b. 
23. .— Trys Britų parlamento 
nariai, kurie vakar atvyko čia iš 
Sofijos, Bulgarijos, sako, kad 
jie esą įsitikinę, jogei po spro
gimo bombos katedroj Bulgari
jos valdžia nužudžius keletą 
šimtų asmenų, be jokio teismo, 
vien tik įtarus juos, kad jie ga
lėję turėti ką nors bendra su 
ta piktadarybe.

Mis. Sabina Mianko, 1444 S. 
Jefferson St., liko atvežta į pa
vieto* ligoninę. Daug žmonių at
vežama į tą ligoninę, bet ji iš
siskiria iš visą, nes jai yra 110 
metą amžiaus. Atvežė «-i ją 
jos sudus Juozas, kurio amžius 
yra 75 m. ]ki pastarųjų kelių 
mėnesių ji triusėsi apie namus, 
bet senatvė visgi ją įveikė ir ji

Serbijos.

MEKSIKOS MIESTAS, b. 23.
Du Tacubos miesto tarybos 

lariai, inžinierius Carlos Carri- 
o ir prof. Jose Izųuierdo. susi- 
tivirčiję dėl sj)eėlaiės kohiisijos 
darbo detalių, ryžosi ginčą iš
spręsti dvikova puštalietais. 
)vikovoj abudu krito, vienas 

antro peršauti.

Mussoiini — dramaturgas

ROMA, bal. 23. —- Praneša
ma, kad premjeras Mussoiini 
rašąs trijų aktų dramą, komedi- 
. ą, ar tragediją — žodžiu sa
kant, pjesę, pavardytą “Vyrai • 
pradėkite.” Pjesė ateinantį sę- 

vargiai pasveiks. Ji paeina iš'zoną busianti pastatyta New 
. 1 Yorke.

Pinigai 
Rusijon

t

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONĖS bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau
ni žinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei- 

y kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebū
tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

s Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 
į Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 
nuoširdų patarnavimą.

NAUJIENOS
20 prohobicijos agentų suėmė 

vagonų tikrojo ataus ties Dun- 
dee, III,, taipjau areštavo penkis 
žmones.

1739 So. Halsted St Chicago, D!
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Klausimas
Rukj tojo paprastų 

cigaretų

Kas išdirbineja
Helmar cigare*

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų
S. Anargyros, di
džiausias išdirbi
nėto jas augštos 
rųšies Turkiškų 
cigaretų pasauly

(kriauši cigaretąi pasaulyje yra 
padaryti iš Tūrkiško tabako. Hel- 
marai turi savyje GRYNĄ Turkiš
ki) tabaką rinktinos rūšies.

Maksas 10 arba 20

-------------- -------------------------------- ---------------- ■ ■ ------------- ------- ------------------Į-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rytoj Sensacines Ristynės
Aiesander Harkovenko 

Rusu didžiausias 
ristikas

Tom ilcGee 
Irlandijos čampionas, 

245 svarų

Mariam Plastino
su

BIG BILL Bet

George Friberg 
su

Tom Marshall

Visi risis iki galutinos 
> a pergales.

West Side Auditorium
• Taiior ir Ratine Avė.

Tikietų kainos-$1.10 ir $1.65. Pradžia 8:30 vai. vak.

Mokyklų lankymas ir pri
verstino lankymo 

įstatymai *
Sulig Jungtinių Valstybių 

cenzo,'Amerikoj gyventojų turį- 
pe 5 ir 17 metų amžiaus 1921 —- 
1922 metais buvo 28,627,201. 
23,239,391 vaikų lankė viešas 
mokyklas', o 1,580,873 vaikų lan
kė privačias mokyklas. Tais me-» 
tais mokinimo dienų buvo 164; 
Abelnai lankomų dienų buvo 
130.6. Visos valstybes dabar tu
ri įstatymus, kurie rišasi su mo
kyklų lankymo problema, ir pa-* 
rūpina priverstiną mokyklų lam 
kymą vaikams tarp paskirtų 
amžių. Priverstino mokyklų lan
kymo įstatymai taip pat turi tu
rėti tam tikrus parupinimus jų' 
išpildymui, ši atsakomybė užde
dama Valstybių viršininkams, 
pavietams, ir vietiniams virši
ninkams įvairiose valstybėse, i

Priverstinas mokyklų lanky- 
I mas labai skiriasi Valstybėse. 

14-koj valstybių vaikai turi lan
kyti mokyklas tarp 7 ir 16 me
tų amžiaus, 11-koj valstybių 
tani 7 ir 14 metų amžiaus, 4-i 
iose valstybėse tarp 8 ir 14 me
ili amžiaus. Laikas kuriame vai-į 

I kai turi lankyti mokyklas per 
metus taip-gi skiriasi valstybė
se. Nekurtose valstybėse terei
kalaujama tik 16 savaičių. Kito
se mokyklose turi lankyti visą 
pilną mokyklos laiką- ir tol- kol 
užbaigiami visi 8 pradinės mo
kyklos skyriai. Kartais amžių 
apribuoja valstybė. Geriausi 
įstatymai yra tie, kuriuos Val
stybė ir pavietų viršininkai pri
verčia klausuti, o ne tie kuriuos 
vietinių apskričių viršininkai su
daro, išskyrus- miestus; įstaty
mai turi reikalauti nuolatinį mo
kyklų lankymą per pilną mok
slo metą; ir jie turi reikalauti 
užbaigimą pradines mokyklos, 
nežiūrint koks butų amžius. Yra 
palinkimas reikalauti pilųo lai
ko lankymo visų vaikų, kol jie 
sulaukia 16 metų amžiaus ir tik 
dalinai lankyti mokyklą, kol pa
siekia 18 metų.

Kaip pirmiau sakyta, moky
klos Jungtinėse Valstybėse yra 
sesijoje abelnai apie 164 dienų 
per metus, ši/ dienų skaičius 
yra didesnis nekuriose valsty
bėse, o kitose -stovi daug že
miau. Rhode Island valstybe sa
vo vaikams duoda daugiausiai 
mokslo, nes mokina 194.6 die
nas. Michigan valstybė antra iš 
eilės su 194.1 dienų. Po Michi
gan Valstybės -seka New Jersey, 
su 188.7 dienų; Nevv Yorkas, 
su 185 dienų; Maryland, su 181. 
3 dienų; Illinois, su 186.4 dienų; 
Massachusetts, su 180 dienų; 
Pennsylvania su 179.3 dienų; 
lowa, su 178.7 dienų; Washing- 
ton, su 177,8 dienų; Wisconsin 
su 177.7 dienų, ir Ohio, su 174.- 
1 dienų. Trumpiausios mokyklų 
sesijos randasi pietinėse valsty
bėse. [ELISI

Maudymas

Kudikj reikia kasdien prausti, laj- 
ką nu reguliuojant pagal laiką penė
jimo ir (p ra vėdinimo’. Geriausia yra 
rytas, bet galima ir vakare. Nerei
kia kūdikio maudyti po penėjimui, 
arba neužilgo prieš išvedimą laukan. 
Iki bamba neužgis, reikia trinti tik 
su kempine. Po to vartoti vonelę. 
Per pirmą mėnesi vandens tempera
tūra lai būna apie 95—100 laipsnių 
Fahrenheito, laipsniškai mažinant iki 
bus 90 gale rpetų. Rekomenduojama 
įsitaisyti maudynės termometras. Au
sis ir nosį reikia švelniai išvalyti su 
vata. Seilių gleivė gerklėje pas kū
dikį taip plonu, kad mažiausias pa
trynimas gali įdrėksti ir atverti ke
lią užsikrėtimui. Todėl patariama, 
kad motina neprileistų burnelei apsi- 
nurvinti ir tada nereikės plauti. Po 
Šeštam mėnesiui kūdikio gerklę gali
ma valyti su minkštu audeklu nemy
gant, o kada dantys pasirodo, tai ga
lima vartoti švelnų šepetuką. Kaip 
tik kūdikis užauga tiek, kad gali mo
kintis, reikia jį pratinti dantis valy
ti.

Maudymas
s

Soda Prausimas. — Prausimas su 
soda patarnauja gana gerai tada, ka
da šilta, ypatingai vasarą. Į kiekvie
ną galioną vandens reikia dėti du 
Šaukštelius sodos. Vandens tempera
tūra turi būti ta, prie kurios kūdi
kis jau pripratęs^ Užtenka laikyti’Jį 
dvi iki keturių minutų. Odoje tada 
neturėtų būti jokio trynimos!. Kūdi
kį reikia nusausinti su švelniais ab- 
rusals.

Skrudų prausimus. — Skrudos ir
gi naudingos <lel karščių. Į vandenį 
reikia įdėti vieną puodelį skrudų ir 
daryti taip pat kaip su sodos prau
simu. v

Muštardos prausimas. — Mušta r- 
los prausimai naudingi nerviškumo 
ir nemiegojime? Prirengiant maudy
nę, dėk pilną šaukštą muštardos į 
šešius galionus šilto vandens. Kūdi
kį laikyk vandeny dvi ar tris miliu
tas, o išėmus gerai nutrink odą ir 
tuoj guldyk. Tuo budu kūdikis gaus 
ramaus ir atgaivinančio jąiego.
\ • -------

Didžiausia problema kiekvienos mo
tinos yra tada, kada jos krūtų pie
nas išsenka, ir jai rupi kokį maistą 
reikė kūdikiui duoti idant jis sveikas 
butų ir augtu stiprus ir vikrus. Bor- 
-len’s Eagle Pienas išrišo tą proble
mą tukstantims įr tukstantims moti
nų bėgy paskutinių šešiosdešimts me
tų. Daugiau vaikų tapo išauklėta su 
Eagle Brand negu su visais kitais

t

Kada motinos pieno pristinga, var
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieno
Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Building,zNew

< York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

NORĖDAMlį 
| PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- \ 
[NYTI VISADOS KREIPKITftS I PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS.

S.UABĮONftSC&
‘ *r Y/ i

! J’
L * U809 W. 35th St., Chicago į

! Tel. Do Jevard 0611 ir 0771
PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir l 

Parduodam Laivakortes. • [ 
!W—' ifV

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn SU, Koom 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-A
Gyvenimo vieta; 

3323 S’r. Ualsted St 
Tel. Doulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

preparatais sykiu sudėtais, žindyk, 
suprantama, pati kūdikį jei gali, bet 
nebandinėk visokių maistų apie ku
riuos mažai žinai. Eagle Pienas yra 
sveikas ir grynas, boto lengvai suvir- 
škomas.

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

DABAR
BANDYKIT

Bohcmian '
Hop-Flavorcd

Man
Mait

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas materiolas

Prašykit groseminkų

Tel. Lafayette 4223

Pfambing, Hcatiiųr 
Kaipo lietuvis, lietuviam* Vlados 

patarnauju kuogenuu«H.i.

M. Yuška
3228 W. 38th St

I
Chicago, III.

M09NLICHT PIKNIKAS IR ŠOKIS
Rengia 15 wardo Lietuvių Politiškas Kliubas

Sulįstoj, balandžio 25, 1925
ŽODELIS SVETAINĖJE IR DARŽE 

Su m m it, Illinois.
Pradžia 7 vai. vak. Bus gera muzika

KOMITETAS.
_____________________________________ J

SPRING DANGE
— Given by the

GOLDEN R0D GIRLS’
Aukso rikštin merginos

AT LIBERTY HALL
l llli St. & l'Jth Ct., Cicero, III.

$600 DOVA NOMIS

Sat. Evg., April25, 1925
M u sic by CHAPMAN Tickcts 50c.

Entree at 8:00

$600

Milžiniškas Maskaradu Balius
Subatoje, Balandžio 25,1925
LIETUVIŲ AUDITORIUM

3133 So. Halsted St.
RENGIAMAS JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS TAUTIŠKO KLIUDO

Pradžia 7:30 v. v.
Taigi kviečiame visus dalyvauti, nes tai bus yieiuts iš puikiausią Maskaradų Bulius. bus duo

damos didžiausios dovanos: t dovana — $30; 2 —\$25; 3.— $20, ir t. t.. Dus išdalintos gi upėms ii 
pavieniams, nes apart pinigų yra labai daug ir brangią dovanų, kurios bus išdalintos tiems, katine 
bus gražiausiai pasirėdę. Taigi visi rengkitės įvairiausiais kostiumais. Kviečia KOMITE1AS.

6822 mirčių nuo whoop- 
ing kosulio

w yVhooping kosėjimas yra labiau
siai nepakenčiama kūdikių liga ir 
viena iš pavojingųjų. Yra rapor
tuota 6822 mirčių į vienus melus 
Jungtinėse Valstijose nuo los ligos. 
Nėra gyduolių nuo whooping ko
sulio, jis begalo kankina kūdikius, 
bet pagelbą galima suteikti ir ligą 
f [atima sutrumpinti. Kelchf lašų 
)r. Drake’s Gtessco greitai praša

lins nors ir didžiausj kosėjimą ir 
jeigu duosite reguliariai sutrum
pins ligos atakas ir pagreitins pa
gijimą. Jos yra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamos apticko- 
rią su pilna garantija užganedini- 
nio — 50c. butelis.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.

; DYKAI GYDYMAS
Paaukoja jkt t i mčnos|, tiktai eu 

išėmimu gyduolių. Nesenai {steigta gy-
I dynyčia, Lincoln Merlieal Instituto, po 

priežiūra v*e|,<> žinomo ir paliaus ape- 
ctaliato, (laidaro Bovvea kuris tuvi Eu
ropini N Amerikos makalą ir labai <li-‘ 
dėlę praktikų ligoninėse.

Serganti žmones
I'ri -iartino valanda, kuomet kiekvie- | 

mus iu jūsų gali lengvai ' atsikratyti •

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 811 

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

Bridgeporto Ofisas 
<3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. Ingaliojimai. r- Pm- 

Jkola pinigų 1 ir 2 morgičiams.^ 
' | . i - --i«- -. - -r

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., ,erH Leavitt SL 
Telephone Canal 2562

Valandos; 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 

, perkant arba parduodant Lotus, 
i Namus, Farmas ir Biznius. Skoli

na Pinigus ant pirmo inorgičiaus 
lengvomis išlygomis.

►savd silpnumo, nea 
I šio inatituto užduo
timi yra: išgydyti 
visokio.-; rųšic.t li
gai, kad tuo budu 
užlaikyti vinuomenę 
geriausioje tiveikato 
je. Gera sveikata 
lomiu i/eri) ateiti- 
Dabartiniu laiku to 
tikslo rsajinia daaie- 
kti be didelin sun
kenybių jeigu tiktai 
rergantis randasi 
globoje sąžiningo, 

i* gero 
tyrinėjimas per- 
ligda, su labai 

visai išgydyti 
naujo medikalio 

yra leidžiamos

_ ų. ***l|natsakančio 
daktaro. Daugelio metų 
tikrino, kad visokios 
mažu išėmimu, galima 
nu pagullai atsakančio 
išradinio kur gyduolės
tiesiai j kraujų. 'Jai a.vdynms suteikia 
pastebėt mas pasekmes, ligos yra gydo
mos be skausmo ir be trugdymo’ laiko, 
jeigu tiktai- gydytojas žino kaip jas rei
kia vartoti.

Visi tie budai gydymo, o taipgi ži
nomo vokiečių profesoriaus

A. A. OLIS
ADVOKATAS ,

11 S. La Šalie StM Room P001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-3 

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

6-8 v. v. apart PanedUic ir 
Pčtnyčios.I—-------- _____________

J. P. WAITCHEŠ ’
Advokatas

Erhlicho 606 ir 914
visuomet randasi musų institute, o 
vyriausias daktaras Bowe», žindmas vi
same pasaulyje tarpe gydytojų pats 
prižiūri gyduoles ir ligonius.

Šioj*- naujoje gydykloje., visos ligos 
yra ištiriamos atsakančiai, nes pas nnis 
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi 
turime nuosavų lahoriltoriją kurioje cg- 
zanynuojame kraujų, šlapumų ir tas iš
bandymas yra tikras per nesenai atvy
kusi iš Europos specialistų.

Musų X-lt;(y marinos permatys ju
mis kiaurai, o musų instrumentas dėl 
ęatil rinimo ■ maudimo kraujo niekuomet 

, jumis neapvils.
Tas .egzaminavimai yra be skausmo ir 

su visais patarimais yra visai dykai.
Gydome labai pasekmfttgai visokias 

nžsiscnčjnsias ligas, tižmibdijimą krau
jo. skilvio ligas, besisuk imu ir skaudė
jimą galvos, slinkimų plaukų, prakaitn- 
viina ir nemalonų kvnpsnj kūno, nusil
pusius iAkstm? pu l<-. reumatizmų 
skausmus krutinėję, pečių, šonų, nubė- 
gitnus kraujo, išeinamųjų žarnų ir ki
tas privatines ir slaptas liga^ tai yra

Ainusų specialuma; per daugel) metų.
Todėl serganti daugiau nekcntčkite 

bereikalo, tiktai ateikite J musų gydyk
lų, be tolime nių atidėliojimų, su pilnu 
jsitikimnu, tikrai gausite pagelbą la
bai greitai. Musų įstaiga yra aprūpin
ta naujausiais ir gerinusiais instru- 
nientnis ir gydymo budais.

Kalbame lenkiškai ir kitomis slavų 
kalbomis. Ofiso valandos yra sekamos: 
l’anedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 
!l vai. ryto iki 5:80 vakare. Ketverge, 
seredoj ir sukatoj nuo (I ryto iki 8 
va! are. Nėdėlioj ir šventomis dienomis 
nuo 10 ryto iki 1‘1 dienų.

Lincoln Mcdical Institute
pr. liūtes Specialistas

8 So. Clark St. .
Knmjhiąz Madi«on St.

Ant viršaus T’ri^nMrlc restauruno, prieš 
Morrisoh viešbuty.

į Įg|,B, ............

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Kandolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, tuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

, Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas d>ną nuo 2 

iki 9; Subatomls visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

- J

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washingtop St., llooni 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telolonas- Kepublic 9600

DIDELIS BALIUS SU DOVANOMIS
Lietuviu Vyrą ir Moterą Pas. Kliubas

Nėdėlioj, Balandžio 26, 1925
MILDOS SVETAINĖJ, 

3142 So. Hulsted St.

Visi lietuviai kvieiami atsilankyti ir linksniai 
leisti prie puikios lietuviškos orkestors.

♦ * - ..Pastaba nariams: Draugai, kurie \lar nesugrąžinote serijų 
tikietus, sugrąžinkite komisijai baliaus vakare iki 8o vė
liaus bus nepriimami. RENGĖJAI.

KELLOGG S
TASTELESS CASTOR Oli

Labai geras castor oil pa
darytas de] medikalio var-’ 
tojimo. Be skonio, Stipru
mas ir grynumas nesirnai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliuis. 
Pas visus aptiekorius.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj:xxx
K«n tik atėjo is Lietuvos 

žurnalas “Kultūra”, No. 4. 
Kaina 35 centai.^ Galit jį 
gžiuti Naujienose.
X£XXXXXXXXXX£XXXXXXXXXJX1<
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[korespondencijos
So, Omaha, Nebr. Protestas prieš Amerikos 

bolševikus

neturi jokių politinių teisiu, 
nes neturi jokios žodžio laisvės, 
jokios susirinkimų laisvės, ir 
dėl menkiausio kritikavimo so
vietų valdžios darbininkai yra 
kemšami i kalėjimus, šaudomi, 
arba ištrėmime kankinami, ir 

i kad dėl menko'ir biauraus mais-
Mes, S ». Omabos lietuviai ^(> |je bankiniai serga skorbutu, 

darbininkai, susirinkę Vietinių. bi„|(( tjfu k. mMta iš to< 
Lietuvių Draugijų Komiteto 
masiniame mitinge Jono Armoš- 
kos svetainėj, 36 ir fU gatv., ko
vo 29 d., 1925 m., vienbalsiai 
nutariame: (

Mes, darbo žmonės, savo vie- įuros 
šam susirinkime smulkmeniškai

Parėišikmas Lietuvos valdžiai

Mes, So. Omaha lietuviai, su- 
si linkę j Vietinio Lietuvių Drau
gijų Komiteto masinį protesto 
mitingą. Jono Armoškaus sve
tainėj, 36 ir U gatv., kovo 29 
d., 1925 m, šiuo pareiškiame: | 

diliai atjausdami svarbą lais
vės dėl visų Lietuvos piliečių ir bešališkai apsvarstę sekamus 
ir tas kovas, kurios buvo pade- svarbius klausimus:
tos, kad iškovojus Lietuvai pil-į L Amalgameitų siuvėjų įmi
ną laisvę ir nepriklausomybę ir jos mitingus. , /
girdėdami, kad Lietuvoje vieš 
pataujanti putij.i, krikščiony, 
denioki

2. Kaip atvažiavusiam Ame
rikon Rusijos Socialdemokratų 

vadui R. Abromavi-, 
čiui prakalbas laikant. Mask- 

rr revoliucionieriai

Mes griežtai
i prieš tokį nedovanotiną 
pateisinamą barbarišką 
ivistiek ar jis paeina iš 
mistinės, ar kapitalistinės

l’i rm ininkas A. S. Poškus,
Raštininkas, Janas Popikas, 
Rezoliucijų komitetas:

P. .1. Juzeliūnas,
M. Akromienė.
Aleksandras žalpis.

protestuojame 
ir ne
darbu, 
komu- 
dikta-

r kuri

Kainos Lietuvoje g)

o

;•

0

&

MarųueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieka

Phont Rtpubllc 5877 - $83! 
CHICAGO. ILL.

F. A. RAKAS
Registruotas Aptickorius 

ir Savininkai
2346 West 69th Street

NAUJIENOS, Chicago, III. !8
Mt*

Maisto, kaip ir kilų prekių, 
kainos jau kelintą kartą yra 
pakilę nuo laiko įvedimo litų. 
Duona juoda — Lt 0,95 kilo
gramas, kvietine duona — Lt. 
1,15 1,50. Pieno litras Lt.
0,70 1,00. Sviesto kilogr.
Lt. — 10,0() 12,00, suris Lt
3,50 8,00. Valgykloj mini
mumas: pusryčiams Lt 2,00 
2,50; pietus Lt 2,00 3,00:
vakarienė Lt 2,00 3,00. 3’fii 
tik miuimiausias minimumas. 
Provincijoj pigiau kelinis lie
tuviškais centais. Drabužių kai
nos: Eilė nuo Lt 200,00-500,- 
00, pultas iLt 200,(10 800,00. 
Batai Lt40,00 70,00. Lietaus

pultas Lt100,00—200,00. Butas 
Lt40,00 100,00 mėnesini, bet 
lai priemiesty, ir minimum. 
Centre skaitoma kainos tuks
iančiais litų. Taspat ir su kito
mis kainomis. Kaune pragyve
nimas brangiau negu provinci
joj. Vienos dienos pragyveni
mui reikalinga minimum 7Lt 
neskaitant drabužių, skalbimo 
ir kt., lik maistui ir butui ap
mokėti. Darbininko gi dienos 
uždarbis dirbančio ne dirbtu
vėj nuo Lt5,00 10,00. Aniat- 
ninkų ar specialistų truput) iii 
dėsnis. Raštininkų ir kilų že
mo inteligentiško darbo atlygi
nimas mėnesiui nuo 150 300 
Lt. Daug darbininkų iš savo 
darbo nė pilies to laiko nepra
gyvena.

Kk

LIETUVIŠKA APITEKA 
WEST SI D E 

“PROGRESS DRUGS” 
Receptai yra pildomi teisingai ir 

atsargiai.
Mes užlaikome visokių 
toileto dalykų ir Iro 
Čionai galima užmokėti 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

J. S. Žilinskas, R. Ph. 
2059 W. 22nd St. 

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

gražių
< :ream.
gaso ir

Tel. Blvd. 8186 
M. Woitkew1e» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
tu o, patarimai 
tykai moterim*

V ir merginom*.
3113 South 
Halsted SI.

MB. HEBZMAN-^
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.

Ofisas ir fabaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. NaktĮ 
Drexel 0950

Boulevard. 4136

8235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais:
Atdara Ketverge* ir PCtnyčios vakarais iki 10 v. vak.

LIETUVIAI DAKTARAI dū.liomis iš šventadieniai* 10—12 dien
Centų50 Savaitę

me-

Radio

Kabinetu

Iš UŽ MIESTO KOSTUMERIAI RAŠYKIT

L

t

patar- 
visokio-

Galerija.
Pritaikinkit 
savo seti> 
Dirbtuvėje

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Galit imti išmokėjimais visiems 
tams. Pastatysime tuojau.

4 <

Francuziškas Daktaras
Specialistas kr am j o, odos, chronll-

kolegiją; 
praktika

vusi ~ Pennsyl- 
ligon-

//zts

c v ižo spaudos, su- Partijos 
ir sąžinės laisvę, dėl 

•u:vo~ žmonės kovojo vos sekėjai, 
;s Lietuvos nepriklau- komunistai kelia didžiausią f»e-J 

j?omyl)ės covsię; tvarkę, taip kad triukšmo nu-]
Taipjau matydami, kad Lie- malšinimui tenka ir policijai į-1 

tuvoj yra smaugiamos laisvos simaišyti, 
mokyklas ir persekiojamas pa- Tad mes, kaipo darbo žino-; 
žangus judėjimas,- viskas, kas nes, doros ir teisybės mylėto- 
tik su krikščionių demokratų jai, prisilaikydami deinokrati* 

• nusistatymu nesutinka; nių principų, griežtai protestui
Mes protestuojame prieš Lie- jam prieš tokį'komunistų elgi- 

t u vos valdžios tokį nedemokra- mąsi ir pareiškiame, kad tokie 
tiška elgimąsi, ir reiškiame už- suchuliganėję elementai yra irę 
uojaūtos, visidms 
vos veikėjams ir
joms, kurios kovoją už ,laisvę ir 
demokratiją Iaetuvoje.

Taipgi griežtai protestuojami' 
prieš Lenkus grobikus, kurie 
turi pagrobę musų sostinę Vil
nių ir brutale jiega stengiasi 
nuslopinti visokį lietuvišką ju
dėjimą, uždari nedarni mokyklas 
ir laikraščius ir persekiodami 
lietuvių veikėjus;

Mes pr. * i žadėdami remti mo
raliai ir finansiniai Lietuvos ko
votojus už sostinę Vilnių 
reikalaujam, kad ir pačioje Lie
tuvoje butų Įvykinti tikri de- 
mokratybes principai, kurie bu
vo paskelbti septyni metai at
gal, kas daug gelbėtų kovoje

tiems Lietu- laisvės mylėtojai, 
toms parti- mo šalininkai.

Pirmininkas 
Raštininkas 
Rezoliucijų

Jonas Popikas. 
komitetas: 
Juzeliūnas,

M. Akromienė, 
Alenksandras žalpis

Protest-as prieš raudoną ji bot-,
ševikų terorą.

SIGANTISKAS Mrs. MICHNIEVIGZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

St., kampa* 31 gat.3101 So. Halsted
TeL Yards 1116
Baigusi akuše
rijos 
ilgai

lietuviai
Vietiniu

Komiteto
Jono Ar
gai v., ko

.vienbalsiai

Mes. So. Omahos 
darbininkai susirinkę 
Lietuvių Draugijų 
masiniame mitinge 
inoškos svet., 36 ir 
vo 29 d., 1925 m. 
nutariame:

Matydamį iš laikraščių pa
duodamas žinias iš Rusijos, kad uz soslme Vilnių. ,, .. . ..... . .. .

ri. ..... . ,. Rusijos darbininkai absoliučiailatpyi nutarta, kad rezoliu- J 
ei ja butų pasiųsta Lietuvos Sei
mui ir 1 ętuvių spaudai.

Pirmu, m kas A. S. Poškus, 
Rą’į ninkąs Jonas Popikas. 
ILzo-iucijų komitetas:

• P. J. Juzeliūnas, 
M. Akromienė,

Aleksandras žalpis.

vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, 
sė ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Išdirbystes Olselio Išpardavimas<h A A A A A Visai nauju visoj šaly žinomų $300,000 »
FONOGRAFAI

Bus išparduoti išdirbėjų kur jie yra padaryti

Už 25c ant Kiekvieno Dolerio Arba Bile Kokia Kita Kaina
f

SKAITYKIT Mes plikome pereitą rudeni 29 karus turtingų mahogany.1 x iicunvias jr rjeąuto rnedžio, kuomet marketas buvo žemai nupuo-
•i 1 q it i ki m •> q nrivovlpt les, aprokuodami, kaip ir kiti apekuliatoriai, kad jie pa-Jl-SllIKlinclS privertei kils savo vertgje _ Pasitaikė netikėtas apsireiškirhns —
Ruduo ir Kalėdos, fonografų biznis sumažėjo, kaip visi žino. Mes dabar turime greitai išparduoti grei
tai virš <|\iejų ’ tūkstančių fonografų pigiau 25 centus ant kožno dolerio, arba už bile kokią kainą, 
kad tik atgavus savo investmentą. ' ' .

Išsirinkit Sau Tinkamą Fonografą iš 800 Styliy ir Išžiuros, Mieros
Tokiomis kainomis ir išlygomis, 

kad kožnas gali užmokėti
Štai, Greitam Išpardavimui

• Ketverge ir Pėtnyčioj
Tikrai 
nauji.

Pirmiau 
apkainuoti 

Retail 
nuo 
$125 
iki 

\ $150
Mes negalime čionai parodyti viso < 
augščiau parodytas yra vienas puikus bargeno in
strumentas — Upright Parloro Modelis M. 8110 mode
liu dėl išsirinkimo.

GRAŽUS IR MADINGI CONSOLE 
MODELIAI

iš turtingo mahogany. American riešuto ir mąišyto ar- 
žuold, kurie pritaikinami prie jūsų kitų rakandų.

.... ................Chippendale, Queen Anne, Tudor, Early, 
English, Colonial, Adam, Italų Renaissance" ir i. t. Labai puikus, visur žinomi kaipo kabinet išdirbimo 
artizinas. t

NEMOKĖKITE PINIGU!

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Ar jus žinote, kad
Pinigu rinkiny J)r. A. M. Ilač-

kus turi vienų pinigą, kuris yra
U.easarip laikų, pažymėta 253 A. 1).
ir ten via lietuviškas parašas. Vie-
nas pinigas via iš laikų Vytautu,
Keistučio ir kilų Lietuvos (Jidvy-
rili. Ar jus žinote, kad nei vienas
tabakus negali susilyginti su Tiir-
kiškų tabaku, kuris yra llelnui-
ruošė. Jie vra padaryti iš 111(1%
gryno Turkiško tabako.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
pšaroja. Patarimai dykai.

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

NedSliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina aauRurną, put a r. 
navimą ir parankunią &ioa 
Bankus.

aiipymo
yra užtikrintas per First Trust» and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000^)00,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras 4el tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Randasi
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
Streets,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12<h STREET ___ _JZjU

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ix>uis Ava. 

CHICAGO, ILL.

KVlWMA.fi

800 užbaigtų
modelių.. Pasi

rinkit sau vieną ry
toj išdirbistėje, kur 
jie yra pabaigti, S-14

.... v , z.uviu,
pasirinkimas, gražus, perimi išmarginimo consoles: .... ..... ----- ------ ’ - .. -■

Labai puikus, visur žinomi kaipo kabinet išdirbimo

DYKAI — Del jūsų atsilankymo
— jūsų gero vardo —

DIDELE REKORDŲ KNYGA — 50 REKORDŲ 
Pasirinkimui Rekordų Knyga Bile Kokio Gražumo. 
JŪSŲ PASIRINKIMUI '
Ši graži peteliškės ižmarginimo pastatoma liampa (taip 
kaip čia parodyta).

Bukit Čionai Kuomet Musy Didelės 
Dirbtuvės Durys Atsidarys

Ketvergo Rytą 9 Valandą
Ateikit nusistatę nusipiikti tinkamą fonografą. Pasižiūrėkit tarpe 
astuonių šimtu fonografų. Pasižiūrėkite kiek jų yra pridirbtų jei tu
rit laiko, l^istebėkit, kaip kabinetai yra gražiai išnuirginti. Pasižiū
rėkit užbaigimą. Jus tiesiog nusistebėsit.

NIEKUOMET VISAME SAVO GYVENIME JUS NEMATYSIT 
DAUGIAU TOKIŲ NETIKĖTŲ BARGENŲ

Ateikit i šitą išdirbystę. Lai niekas jumis nesulaiko. Durys atdaros 
nuo 9 vai, ryto, ketverge. Tai bus didžiausis išpardavimas fonografų 
koks kada nors yra buvęs biznyje.

Musų Garantija Pilna Dirbtuvės Garantija Penkiems Metams

KAIP DASIEKTI DIRBTUVĘ
Ogden fAve. karais iki Roosevelt Road — Yz bloko į pietus.

Roosevelt karais iki Ogden Avė. — l/z bloko j pietus.
Westvrn Avė, karais iki Roosevelt Road — 1 blokas j rytus,

, Yi hloko į pietus.
S, I ■■ I 11 I Iimi■,*>

Paimkit bus 36, išlipkit ant Roosevelt Road — bloko j pietus.
Automobiliu, bile bulvaru iki Oakley iki Ogden..

DYKA!
Augštumas

68 coliu

Prirengta ga
tavai su pete
liškės išmar- 
ginimu shade 
(kaip (ilius
truota), miera 
16 colių dia
metre, keturi 
panels, trimuo- 
ta auksuotu 
braid ir storu 
šilku, rinktinų 
spalvų. Post ir 
base auksiniu 
užbaigimu, su 
gražiomis dru- 
zelėmis. Gra
žus metalinis 
viršus, su 2 
liamputėmis ir 
su dviem rete
žėliais dėl už
degimo.

VIENAS 
OUTLET 

DIRB
TUVES

ŽIŪRĖK DIDELĖS BESISUPANČIOS IŠKABOS 
ŽIŪRĖKIT NUMERIO

HOWARD PHONOGRAPH PLANT
2317 Ogden Avė., Chicago 'Ogden ir 

Roosevelt 
/ Road

Atdara

ketverge

ir pėtnyčios

vakarais
Iki

10 vai.

Health Service Institute
Specialistai —-

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunswick 1717

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasa* Gydytoja* Ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyriškų 
Vaiką ir visų chronišką ligą.

Ofisas; 3103 So. Halsted St., Chlcaga 
arti Slat Street

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boelevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Hatttod St.

Ofiso valandos nuo 1 Iki I >■ 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos, 
9 iki 12, 1’ iki 8 dieną 
ir 6:36 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

Jei abejoji akimis, panitelraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optometrfot
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos aat 

2 lubų

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

A. L. DAVIDŪNIS, M. D.
4643 So. Michigan Avę. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID
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 8633
....... .. ... ... ■■■... ■■■■■——<1 .....  „I—,. I ■■■ !!■■■■ I

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Ava. ant 
viršaAis Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4,80 ir 8 M II.
Nedėlioj nuo 2:81 iki 4:80 pe piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7i(W
Telefonas Lafayejte 3878-7716

Dr. J. W. BeaudetteDr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So* Western Avė.
Tel. Lafayetta 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 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

KVlWMA.fi


RAUJIENUB, CKIcMgO, IR

| liūnų dolerių aukso, beveik
I pusę viso pasaulyje esančio
[ aukso. Prie dabartinių kai

nų beveik puse to aukso yra 
nereilcali ii* šildavo pavo
jų. Pavojus grindi tame, kad 
aukso perviršis gali ntipiildy- 
ti perkamąją pinigrų vertę.”

Kultūros bendro 
vės darbai 
1924 m.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newt • 

Fublished Daily Except Sunday 
by the Lithuanlan New* Ihib. Co. Ine. 
______Editor F. GRlUAITiS_____  

1739 South H&lsted Stmt 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.80 per year in Chicago.

8c. per copy. _____
Entered as Second Class Matter 

Mareli 17th, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd 1879. C

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8580.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicago je — paštui 

Metams .—..........
Pusei metų------—.
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ■ —------- — • • - ■ „ , ,e t I Raporte sakoma, jog prie na-

Chicagoje per nešiotojus: I (1*^ vnikai Kinijoje jau
Savaitei -..................  18c I nuo
Mėnesiui ................—70c I ..

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,| nu(> (0 laiko, kai Kinijoje pra
dėjo vystytis industrija. Deg
tukų dirbtuvėse, pavyzdžiui, 
komisijos nariai suraito kokių 
penkių metų amžiaus vaikų, 
kurie dirla> nepaprastu greitu-1 
mti, gaudami 9 centus dienai, kurie numušė sąsiuvinių kainą 

i i^-tžemiau juose įdėto poperio kai
nos. Bet ši šaka šįmet duoda 

baltasis fosforas,'geros vilties ir vėl bus gamina- 
labai nuodingas. mj “Kultūros” b-vės gerosios

VAIKŲ DARBAS KINIJOJ

Karts nuo karto spaudoje 
pasirodydavo pranešimų apie 
tai, kad Kinijoje vaikai pen
kių-šešių metų yra verčiami 
dirbti dirbtuvėse . po dvyliką 
valandų dienoje. Ikt tikresnių 
žinių apie vaikų darbų iki šiol 
nebuvo. Tik pastaruoju laiku 
spaudoje pasirodė raportas ko-

$8.001 misijos, kuri bėgiu dviejų me- 
inn lU tyrinėjo vaikų darbo sąly- 
1.501 gas.

_ .75

paštu:
Metams ............—
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ._________ _
Vienam mėnesiui ------------—— *75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginu)

Metams .—................. — >8.1
Pusei metų ...... . ......... —— 4J
Trims mėnesiams------ ---------- 2J
Pinigus reikia siųsti pašto L.

Orderiu kartu su užsakymu.

- 17.00
..... 8.50
_ 1.75

Į Apžvalga]
AMERICAN1TIS

senai samdoma. Bet tik- 
nelaime vaikams prasidėjo

Knygoms leisti 1924 metais 
išleista lt. 273.759.82. Gauta 
knygų į sandėlį per visus metus 
už lt. 542.101.16 ir iš 1928 bu
vo likę už lt. 77.302; viso per 
1921 metus buvo išleista 34 
knygos, kurios sudaro bendrai 
124.500 tomų arba 15.809.000 

'puslapių.
Išplatinta per visus metus 

knygų už lt. 246.182.78. Į tą su
mą įeina ir tos knygos, kurios 
buvo išsiųstos redakcijoms ir 
šiaip įvairiems asmenims susi
pažinti, taip pat buvo duotos į- 
vairiems knygynėliams ir t.t.

1924 m. “Kultūros” bendrove 
pradėjo gaminti savo sąsiuvi
nius nors ta šaka nepavyko 
trumpu metu išplėtoti, nes į 
rinką buvo pa leisią vienos su- 
šibankrutijusios firmos prastos 
rųšies ir pigus sąsiuviniai,

riui, Mickevičiaus g-ve 16. b. 6. 
Kaunas.

6. Ežerėnų Kultūros būrelis. 
Adresas: Ežetnų Kult, būrelis 
Kauno g-vS 20. EžerSnai.

7. Mariampolčs Kultūros l>u- 

relis. Adresas; E. Sappui, Ma- 
riampolė.

8. Kairių Kultūros būrelis,' 
Adresas: B. Urbonas Kairiai 
Šiaulių srities.

9. Raseinių Kultūros būrelis. 
Adresas: Agr. Svaldentui Ra
seinių Mokytojų k-nas.

10. Vaduvų Kultūros būrelis. 
Adresas: Skapiškio p. Jonas 
Vinslavas Vaduvų dv.

11. Uzarų Kultūros būrelis. 
Adresas: Jurgis Grazdaitis, Pil
viškių p. Jankų v. Uzarų k.

12. Kaimo Techn. ir Am. Pr. 
M-los Kultūros būrelis. Adre
sas: J. Maželis. Ukmergės pi. 
53 a. Kaunas.

• 13. Kąuno I. Kultūros būre
lis. Adresas: būrelio v-bai Kęs
tučio g-vė 40. 2. I.

14. Pašiaušės Kultūros 
relis. Adresas: J. Bešonis 
šiaušė.

15. Kriukų Kultūros br.relis
K ri ti

bu 
Pa

Penktadienis. '^5
kiek ten minima mano pavar
dė.)

Antruoju etapu “veikiant”, 
buvo deja manęs nepasiklau- 
sus išnaudotas svetimiems rei
kalams ii- mano vardiiH —— ko
letą kartų gavau savo vardu 
svetimų dėžių (nežinau ko). 
Taip Skriniaus likvidacijos 
pradžioje K. Oželis atsiimtu 
mano/vardu dvi dūži No. 1508 • *
kurias prašė atiduoti Skrin i ui, 
bet aš jo dėžės sulaikiau savo 
kabinete, kol neatvažiavo pats 
Oželis ir jam asmeniškai išda
viau (laišką Oželio iš 11/XX- 
21 N 23* pridedu); likvidavus 
Skrynių, vėl gavau iŠ Oželio 
savo vardu Spalių pradžioje 
keletą dėžių (nepamenu kiek 
-rodos 4-6), kurias Oželis 

prašė atiduoti Milikauskui (()- 
žclio kortelę iš 2/X-21 N 2i); 
apie 25/X-21 vėl gaunu iš Ože
lio jau visų dešimtį dėžių, pri
gulinčių vėl Milikauskui (Ože
lio raščiukas iš 23/X121 N25).

/Bus daugiau)

(Ministerija kurjeriams algos 
nemokėjo) ir iSdalies Baltru
šaičiui maisto, antras etapas 
Skriniaus laikais, kuomet pir
menybę jis sau užkariavo (pri- 

raščiukų, 
N 22, rastą Skriniaus dėžėje) 
ir (rėtis etapas1 kuomet paskly
do gandai, kati sovibtai nema
lonių su Pabaltijos Valstybių, 
diplomatiniais kurjeriais (vy
kių spiriami žadu įvesti 16 ki
lo dekretą (—(vestas 8/11-22); 
šis pastarasis tarpas laiku bu
vo trumpas, bet “diplomati
niais pakėtais”, jų skaičiumi 
ir svoriu užtemdo ir nelabąjį 
Skrinių, — keletą kartų (2-3 
karlfls) atvažiavo kurjeris su 
dėžėmis, teisybė, į 150-200 pū
dų, o paskutinį kartą apie 12/- 
XI-21 ne tik kurjeriui Sruogai 
su Sabaliausku, bet ir pačianV 
Baltrušaičiui nebuvo kur sude
di vagone (ir čia galėtų pagel
bėti Atstovybės archyvas lyd- 
žiamais dip. kur. raštais, iš ku
rių galima butų matyti, ant

makeris Pamisulkos k. žem. 
Panemunė Vilkijos paš.

43. ši lavos Kultūros būrelis 
“Sakalas”. Adresas: Ign. Baug, 
&ila.-vu, BHŽny<5ios n.ikšt«S O.

44. Užpalių Kultūros būrelis. 

Adresas: J. Namajusk, Never- 
žos vienk. Užpalių p.

45. žem. Kalvarijos Kultūros 
būrelis. Adresas: A. Miką šva- 
nelių mok. ž. Kalvarija, Sėda.,

46. Alytaus Kultūros barelis. 
Adresas: V. Kazlauskas, Jezno 
g-vė 40 Alytus,

47. Gruzdžių Kultūros būre
lis. Adresas: J. Trečiokui Gruž- 
džiui.

48. Palangos Kultūros būre
lis. Adresas: A. Bernotas Vy
tauto g-vė 18. Palanga.

49. Pušaloto Kultūros būre
lis. Adresas: P. Kaškeliui Puša
lotas.

50. Avižlių Kultūros būrelis. 
Adresas: V. Rimdžiutei. Aviž
lių k. Papilės v. Šiaulių aps.

51. Lietuvos Kultūros b-vės 
Kultūros būrelis. Adresas: M. 
Luiberskus Kaunas Mainų g-vė 
70.

52. Tauragės Kultūros būre
lis. Adresas: J. Belckas Gim
nazijos g-vė 63 Tauragė.

53. Kruopių Kultūros būrelis. 
Adresas: O. , Jankauskaitė. 
Kruopui.

54. GašČiunų Kultūros būre
lis. Adresas: P. Būga Gaščiu- 
nai. . . - j

55. Biržų Kultūros būrelis. 
Adresas: č. Vasiniauskui Apsk. 
V-ko raštinė Biržai.

56. Šeduvos Kultūros būrelis. 
Adresas: ž. Malašauskui Šedu
va.

57. Krokialaukio Kultūros bū
relis. Adresas: St. Svinkunui. 
Daugirdai Krokialaukis Sim- 
nno v.

58. Kapčiamiesčio Kultūros 
jurelis. Adresas: St. Jakimavi
čiui Kapčiamiesčio prad. mo
kykla.

59. Kruoniu Kultūros būrelis. 
Adresas: A. šeštokas. Kruoniu 
vals.

60. šancų Kultūros būrelis. 
Adresas: p. Grumpickas. Šan 
cai Mažeikių g-vė 164.

61. Ąžuolų Budos apyl. mo
kyt. Kultūros būrelis. Adresas: 
Mokyt. Kultūros būreliui Ąžuo
lų Budos pr. mokykla KaSflų- 
Ruda.

62 Anykščių Kultūros būrelis. 
-Adresas: P. šulga Vidur, m-la 
Anykščiai.

Didelis Atidarymas
PETNYClŪJ IR SUBATOJ
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Dabar jūsų proga nusipirkti
' • ,* z ' X > ’ . Z> I \ J

bure-
Ž. U.$8.00Imu, gaudami 9 centus die

— Į Reikia žinoti, kad degtukų i.*.' 
Money | dirbystčje Kinijoje nedraudžia-1 

ma vartoti
kuris yra labai nuodingas. “Kultūros 
Tarp vaikų buvo pastebėta už- rųšies sąsiuviniai, 
sinuodijimų fosforu.

Kita industrija, kur daug 
vaikų dirba, yra verpimo fabri- teka-knygynas, kuris aprūpina 

fabrikus skaitytojus įvairiausiomis kny
gomis visose kalbose. Ta kiek- 

žvilgsniu'vicnai^ palengvina knygų įsi- 
vra blo-’sytl ir sutraukia daug skaity-

Pereitų metų gale pradeda 
veikti* “Kultūros” b-vės biblio-

eina
pastebi

Amerikos gyvenimas 
greitu lempu. 'Tatai 
kiekvienas europietis, čia žmo
nės skubi dirbti, skubi links
mintis, skubi gyventi. O toks 
įtemptas gyvenimas, žinoma, 
negali neatsiliepti į sveikatą.

Dr. \Vm. Sadler iš Gorgas 
instituto tą skubėjimo ligą pa
vadino “Aiiieriieanitjis”. Jisai 
sako:

kai. Apie Slianghai 
raporte sakoma: 

; • <4Sanitariniu » t
daugiausia fabrikų ,,...
gai sutvarkyti. Vidutiniškai tojų, 
vaikas uždirba 20 centų dic-f l^24
nai. Kontraktinė i

“Širdies ligos, apoplekcija 
ir didelis kraujo spaudimas 
numarina Jungtinėse Valsti
jose daugiau žmonių, negu 
bile kurioje kitoje šalyje. 
'Tyrinėjimai patvirtina iki 
šiol lik s|H“jamą faktą. Eu
ropos žmonės nemiršta nuo 
širdies ligų, nes jie negyvena 
tokioje nepaprasto skubėji
mo atmosferoje. Iš 4(X),000 
lokių mirtųų kas metai, 60% 
miršta dėka skubėjimui.”
Dr. Sadler sako, kad Ameri

koje kiekvieną metą be laiko 
miršta 250,000 žmonių, 
skubėjimo aukos.

įdomu pastebėti, kad beveik 
tuo pačiu laiku kitas moksli
ninkas, prof. O’Shea, irgi pa
darė panašų pareiškimą. Prof. 
O’Shea yra paskilbęs psicholo
gas. Jisai ypač- interesuojasi 
vaikų gyvenimu ir auklėjimu. 
Profesoriaus nuomone, dauge
lis jaunuolių papildo prasižen
gimus ačiū lai skubėjimo ligai. 
Jaunuolio emocinis, dvasinis 
gyvenimas nėra patvarus. Pa
kliuvęs į skubėjimo sūkurį, jis 
nebetenka pusiausvaros vbgkb 
tankiai papildo kokį nors 
prasižengimą.

Kaip Dr. Sadler, taip ir 
prof. O’Shea pataria amerikie* 
čiams susilaikyti nuo perdide- 
lio skubėjimo, nes tai gali pri
vesti prie labai liūdnų rezulta-

nį. minėtini musų kui- 
samdymo turiniame darbe pavykus prak- 

sistema yra paprastas reiški-įtĮškai užmegsti ryšiai su Ame- 
nys. Einant tąja sistema, 
kontraktoriai pristato fabri
kams darbininkų, 
daug pasibaisėtinų 
Komisija girdėjo, 
tais kontraktoriai 
vaikus iš sodžiaus,

J t ikos lietuvių organizacijomis
■ • j_ su kuriomis pradėta mainytis 

Pasitaiko knygomis ir bendrai leisti.
dalykų

kad kar-1 ------- —------------
verbuoja darbių ir skaitytojų ir jau šiais 
mokeda- metais po pereitų metų sviravi- 

mi tėvams du doleriu įnėiu- ,nV ir ieškojimų, grali eiti padi- 
siui už jų durbi). Tokiame1 ;'itu skaičium (3500 ekz.) ir 
atvejyje kontraktoriams ant formatu, su trims priedais, bet 
kiekvieno vaiko užilirba ke- l* Pačia kaina, nors spauda ir 
tūrius dolerius * mėnesiui.1 poperis yra pabrangę nuo per- 
Vaikai vra blogai maitinami eitų metų pradžios ligi šiol maž- 
ir

“Kultūros” žurnalas 1924 m. 
suspietė apie save eilę bendra-

Šiau-

bure-Kultui 'OS
Impaliui Nurai-

Kulturos bure-

Patarimas, žinoma, sveikas. 
Bet bėda tik tame', kad prie
dabartinių aplinkybių vargu 
bau galima juo pasinaudoti. O 
tai lodei, kad dabartinei kapi
talistinei sistemai viešpatau
jant, tas skubėjimas ne tik 
kad nemažės, bet labai galima, 
jog dar labiau padidės.

PERDAUG AUKSO.

Yra žinomas faktas, kad A- 
jnerika turi daugiau aukso, 
negu bile kuri , kita šalis pa- 
šaulyje. Bet kartais šaliai neiš
eina wveikaton 
aukso. Prof. 
sako:

turėti perdaug
Irving Fiscber

“Jungtinės Valstijos šian
dien turi keturis ir pusę be

SIUTU

gyvena pasibaisėtinose 
lindynėse. Jie negauna pini
gų ir jų gyvenimas nesiski- 

gyvenimo”.
sąlygos yra 

kurie yra

ria nuo vergų
Ypač biaurios 

tuose fabrikuose, 
japonų valdomi.

Pastaruoju laiku Slianghai 
distrikte streikuoja milžiniška 
armija verpėjų ir audėjų. 
Streikininkų atsišaukime* tarp 
kitko sakoma:

“Musų žmonės japonų fa
brikuose kenčia labiau, ne
gu velniai pragare. Japonų 
užveizdos muša kiniečius 
darbininkus kumščiomis ir 
lazdomis, 
jie dirba 
je”.

muša
kumščiomis 

nežiūrint į tai, kad 
12 valandų dieno-

prieina prie tos 
trumpoje ateityjeišvados, jog 

didelių permainų Kinijoje sun
ku tikėtis. Gyvenimas ten iš
viso eina labai dėtai, ir todėl 
Kinijos vaikams šviesesnių die
nų dar nepramatoma.

— Kovo 8 d. įvyko S. 1). 1’. 
Bietavo kuopos visuotinis su
sirinkimas. Susirinkiman atsi
lankė beverk visi nariai, atvy
ko ir keletas prijaučiančių. 
Buvo įsibrovęs apsvaigusia gal
va K. Pocius, kurfs pradėjo 
darbą trukdyti, bet buvo drau
gų per duris išprašytas. Ko
mitetas paliktas tas pats, revi
zijos komisijon išrinkti drau
gai: Leltikas, Greičius ir ču- 
šus. Centro Komiteto rašlas N r. 
28 perskaitytas ir apsvarsty
tas. Nustatytas mėnesinis niF 
rio mokesnis 50 centų ir įsto
jamasis 
nius barių susirinkimus nutar
ta šaukti kas pirmas mėnesio 
sekmadienis. Kai kurie nariai 
dar nėra užsimokėję už perei
tus metus nario mokesčio. Gė

daug 50%.
Knygų platinimo “Kultūros” 

bendrovė laikėsi ir laikosi to 
principo, kad knyga butų skai
tytojui prieinamesnė visais at
žvilgiais:* kainos, įsigijimo iš
vaizdos ir t.t. Taip pat daromos 
visos pastangos susisiekti su 
skaitytoj iu betarpiai ir dar pa
piginti knygas tuo nuošimčių, 
kurįs kitaip atitenka tarpinin
kui. Todėl pereitais metais bu
vo pradėta organizuoti “Kultu 
i^os” būreliai, kurių nariams 
knygos duodamos 30% pigiau. 
Dar svarbu ir tai, kad tie bū
reliai viętose darosi kultūros 
darbo branduoliais ir kelia liau
dyje švietimąsi ir kartu išdir
ba knygų reikalavimą. Tokių 
būrelių per 1924 metus buvo 
suorganizuota 36 vairiuose Lie
tuvos užkampiuose, šiais metais 
jau yra virš 70 būrelių ir dar 
daugybė organizuojasi.

šiaip knygų leidimas iF jų 
platinimas yra platus ir dėkin
gas darbas, bet tiktai yra sun
kus neturint savo spaustuvės, 
knygų rišyklos ir prityrusių 
darbininkų. Bet jau sudaryta 
fondo pradžia ir ateities, gal ne
tolimos darbas bus įsigyti nuo
savi spaustuvė ir knygų rišyk
la.—B.

Adresas: J. Jvdrulaitis 
kai.

16. Dotnuvos' Kultūros 
lis. Adresas: M. Lašas 
Technikumas Dotiiava.

17. Pilekalnių Kultūros bū
relis. Adresas: šeštokui (įd. 
Bastuškai į Užbalius) Pilviškiai, 
Bažnyčios g-vė 8.

18. Bagotosios Kultūros būre
lis. Adresas: J. Staniulevičiui 
Kazlų-Ruda.

19. Akmenės Kultuvus būre
lis. Adresas: K. Ramonauskas, 
Akmenė Žagarės g-vė 10.

20 Maženių seninijos Kultū
ros būrelis. Adresas: V. Lauži- 
kaitis. Mąžionys, Subačius.
' 2L Šiaulių Kultūros būrelis. 
Adresas: J. Sandieckiui.
liai Dvaro g-vė 83.

22. Nuraičių 
lis. Adresas: J. 
čių k. Joniškis.

23. Joniškio
liui. Adresas: J. Saikus. Latvių 
g-vė 4. Joniškis.

24. švedasų Kultūros būrelis. 
Adresas: švedasai, Rokiškio 
aps,. Gerulaitis K.

25. Rokiškio gim. mok. Kul
tūros būrelis. Adresas: J. Love 
Rokiškio Gimnazija 8 kl.

26. Linkuvos Kultūros būre
lis. Adresas: J. Kondratas, Val
sčių V-ba Linkuva.

27. Naumieščio Tauragės Kul
tūros būrelis. Adresas: M. Kir
liui. Vii. M-la Naumiestis, Tau
ragės ap.

28. Eržvilko Kultūros būrelis. 
Adresas: O. Januškevičiui Pr. 
M-la Eržvilkas.

29. Šimonių Kultūros būrelis. 
Adresas: O. Kavaliūnui Šimonių 
Panevėžio ap.

30. Dotnavos ž. Ūkio Akade
mijos Kultūros būrelis. Adre
sas: J. Petraičiui. Dotnava.

31. Trilaukio Kultūros bure4' 
lis. Adresas: V. Adomaičiui Pa
jevoniu m-la, Virbalio paš.

32 Rietavos Kultūros būrelis. 
Adresas: Si. Norbutas. Rietavą

F. Avižonio liudyji- 
mas Puryckio kilojo

- (Tęsinys)

50 centų. V išimti-

SĄRAšAS SUSITVĖRUSIU 
”KULTURO‘S” BŪRELIŲ 

1923-4 m.

1. Žeimelio Kultūros būrelis. 
Arenas: K. Bamošauskas Žei
melis.
- 2. Lyduvėnų Kultūros būrelis. 
Adresas: Baliui .Daugirdui Ly
davėnų paštas.

3. Kultūros būrelio “Banga”. 
Adresas: Jonui Liepinaičįui Lai
svės Al. 63. III ąuk. Kaunas.

4. Pasvalio Kultūros būrelis. 
Adresas: J. Laužikui, Vid. M-la 
Pasvalis.

5. Liet. Ųniv. Stud. Kultūros
d« tiems draugams. —Taškas, būrelis. Adresas: St. L. šmulkš-

33. Paškonių Kultūros būre
lis. Adresas: Kuplinaitei, Paš
konių pr. M-la Saločiai.

34. Radviliškio Kultūros bū
relis. Adresas: A. SpartLais. 
Radviliškis Didžioji g-vė 2. b. 
1*4. ' .

35. Nevierių -Kultūros būre
lis. Adresas: J. Janoniui. Ne
vienų k. Panemunėlio v. Ro
kiškio ap.

36. Šventežerio Kultūros .bū
relis. Adresas: Januševičiui. 
Šventežeris.

37. Žagarės Kultūros burelįs. 
Adresas: Pov. Rotomokiui, Tur
gavietė Žagarė.

38. Baisogalos Kultūros bū
reliui. Adresas: P. Bložė. Bai
sogala.

39. Bražiškių Kultūros bu* 
relis “Aušra”.
Adresas: Kazys
kių k. Kruopių

40. “Tinklas” KUlturps bųre- 
lis.'i Adresas:/S. Baronaitis Pa
lubės k. Abelių v.

41. Vaškų Kultūros būrelis. - 
Adresas: Papl. Grigalioniui 
Vaškų Kultūros būrelis.

42. žemosios Panemunės Kul
tūros būrelis. Adresas: J. šu

Skirius Bražiš-

C) Kad kiekvienu kurjeriu 
Maskvon ateidavę paketų į 
100-150 p. ir daugiausia mano 
vardu, tai ir šis begėdiškas 
Svitos melas niekuo' neparem
tas: minėdamas kurjerių pake
tus abelnai, ir ypatingai pačiam 
Svitai ar jo šarkai ar Mustei- 
kiui važiuojant (Musteikis pri
statydavo Svilai dėžių), Svila 
sulig teisybes neturėjo pamir
šti ir savo paketų, kurių atei
davo ne vienas pudelis ir ne 
viena dėžele; — smulkesnių ži
nių galėtų suteikti Atstovybės 
kanceliaristai iš archyvo (Ba- 
jorinas Narkevičius); toliaus 
—pačioj garbingoj vietoj Svi
la turėjo pastatyti Skri
niaus skrynias antroj Ko
misijos narių, Avižie
nio Juozo buhaltęrio, Baltrii- 
šaičįo, trečioj vietoj Imjreikos, 
Barkausko dėžes, o muilo pa
vardę turėjo pastatyti pačioj 
paskutinėj vietoj, nes per vi
sus įdėtus 'darbavimosi At
stovybėje savo šeimos reika
lams gal 3-4 dėžes ir gavau, 
kurias irgi tas pats Aris reali
zavo — aš labai prašyčiau 
pertikrinti tat lydžiafnais dip. 
ku'v. raštais. (Ir šitą Svitos 
klaidą galėtų atitaisyti Atsto- 
vybės\arcbyvas). Be to, Svila 
nurodj\damas paketų svorį, tu
rėjo mileli tris etapus sulig 
tikrumus V- Pirmutinis iki 
Skr.iniaus, kuomet, paketus at
veždavo tik sau kurjeriai, 
kad atlyginus ^kėliones išlaidas

PADARYTUS ANT ORDERIO
Olselio kaina

$29;oo
NUO IŠDIRBĖJO JUMS UŽ DVIDEŠIMTI 

DEVYNIS DOLERIUS

Jus galit gerai dėvėti kriaučių pasiutus rū
bus, tikrus vilnonius, pasiutus pagal jūsų 
mierą.
Jei — jus tik išeisite iš vidurmiesčio. .
Tai tik VIENATINĖ sąlyga.
Yra daug fonių pirkti vidurmiesty bet jus 
mokate $20 iki $25 už privilegiją.
Skaitykit štai ir vėl: VIDURMIESTY 
JUS MOKATE DVIDEŠIMTI IKI DVI
DEŠIMTI PENKIŲ DOLERIŲ DAU
GIAU UŽ T^ PATI SIUTĄ.
Ateikite čionai! Sutaupykit tuos pinigus! 
Nusipirkite stylišką siutą kuris padarytas, 
kad pritiktų, padarytas iš materiolo kurį 
išsirinksit, kuris tiks puikiausiai. 
MES JUOS GARANTUOJAME.
Musų yra olselio siuvimo įstaiga ir mes ką 
tik atidarėm šį retail departmentą. Dabar 
jus galite gauti sau siutą už $29, už tiek 
kiek retail krautuves moka. Mes esame šaly 
augštų rendų distrikto ir mes nerokuojame 
$50 arba $60 už siutą.

Atsipleškit šitų kaipo atminčiai ir laikykit savo kišeniuje

Išeikite iš vidurmiesčio. Su
taupyki! dvidešimtį dole
rių. Įsigykit siutą kurio 
didžiuosites. Puikiai pri
taikintas, puikus biznio siu
tas už

M
 i H Q £ TAIL0RINGAK nu COMPANY

OLSELIO SIUVĖJAI -

337 So. Franklin St
Netoli Van Buren

KAIP TEN NUVAŽIUOTI:
Imkite htle karų ir persčskil ant Van Buriu SI., išlip- 
ki( ant Frankliii/SL Arba imkit elevatorių ir išlipki! ant 
Franklin ir Van Buren stoties. Arba Jackson bulvaro 
h’usą iki Franklin. Musų isdirbyste tik keletu žin| -nių j 
Šiaure nuo Va'n Buren ant Franklin. Atsiminkite numeri 
— 337 So. Franklin St. Salesroom - Visas S» plintąs 
Aukštas.

IMPERFECT IN ORIGINAL I .
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Penktadienis, Bal. 21, 10

CHICAGOS 
ŽINIOS

$3,000,000 gaisras
Sudegė didelis grudų svirnas 

prie Halsted ir 24 gatvių

JUOZAPAS \VAS1LEWSKI
Musų nn linias vyras ir tė

velis persiskyrė -su šiuo pa
sauliu balandžio mėn. 23 ui., 
3 vai. ryte. Paėjo iš Kauno 
rėd., Panevėžio npskr. ir Pa
nevėžio miesto. Amerikoje iš
gyveno 28, melus. Paliko nu
liūdime’ moterį Maria, dvi 
dukteris: Marie Vizgini ir 
Amelia Masiulis ir žentus Dr. 
.1, .1. Vizgini ir A. N. Masiu
lis. Kūnas pašarvotas randa
si Eudeikio pagrabo nąme, 
Kibą So. Ilermitagc Avė. I.ai- 

jvyks pan. balandžio 
8:36 vai. iš Koplyčios 

,.p Avė. | Šv. 
kur įvyks gė
dos už velio- 
fen bus niily- 
Kazimiero ka-

doluvčs lyyks pan.
27 d., I
1605 S. Ilerinilage 
Kryžiaus baž 
didingos pan 
nio sir.lą o i

Visus gimines, draugus ir 
na/islainus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, duktė 
ir žentai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kudeikis, telefonas:

VNTANAS MIKALAUSKIS
Musų mylimas Vyras ir tė

velis persi k\re su šiuo pa
sauliu sulaukęs 35 metų am
žinus, balandžio mėn. 
1925 d„ 12:30 vai. ryl 
ėjo iš Kauno rėd., 
kaimo, Rytavos parap. 
šių apskr. Amerikoje 
no 18 melų.

dideliame 
į Antaniną, 
ilę, dukterį

Pajuro 
. ,Tel- 
iigyve-

nuliudi- 
po tė- 
Heleną, 

9 melą, sūnų Antanų, lt) me
lų, tris bfojius: Franciškų, 
Adomą ir Simonų ir brolie
nes. Lietuvoje brolį Kazimie
rų ir tris seseris Marijonų, 

Paulinų. Kūnas 
randasi 1533 So. 
Avė. Laidotuvčs 
ėly, bal. 27, 7:30 

vai. r\te is namtj 1533 South 
Marshfield \ve. į švento Kry
žiaus baž... kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bfcis nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

me 
va i s

brojius: 
Simonų

Barborą i

Marshfield

Užpereitą naktį sudegė du di
deli grudų svirnai prie 24 ir . 
Halsted gatvių, prie pat kanalo. 
Gaisras kilo naktį iir greitai ap
ėmė abu svirnus, .sustabdydą- 
mas visą judėjimą visomis ap
linkinėmis gatvėmis. Gaisras 
buvo tiek didelis, kad reikėjo 
iššaukti visus nuliekamus gesi
nimo aparatus, taip kad gaisro i 
gesinime dalyvavo virš trečda- ( 
lio visos Chicagos ugniagesių 
aparatų. Pašvaistė buvo matyt 
per kelias mylias, kas į gaisro 
vietą sutraukė desėtkus tūks
tančių žmonių, nežiūrint vėlaus 
nakties laiko. ’

Svirnai buvo seni ir mediniai, 
gi grudų buvo juose supilta kiek 
tik gali tilpti — apie du mili
jonus bušelių. Gaisras taip 
greitai išsiplėtojo, kad atvykę 
ugniagesiai pamatė, jog gaisro 
užgesinti negalės ir dėjo tik pa
stangas išgelbėti aplinkinius na
mus. Nors namų arti svirnų 
ir nėra, bet nuodėguliai lakstė 
po visą apielinkę ir gaisras grū
mojo namams per keletą blo
kų. Ypač gaisro pavojuje buvo 
netolimos gaso dirbtuvės ir 
skersai kanalą esančios Omaha 
skerdyklos. Skerdyklas tik (li

zdeliu vargu pasisekė išgelbėti, 
net ant jų nuolatos krito degan
tys nuodėguliai. Nuodėguliai 
krito ir ant kitų namų, kartais 
už kelių blokų, bet visus gais
rus pasisekė užgesinti. Ugnia
gesiai užgesinę 15 tokių gaisrų, 
neskaitant tų, kuriuos užgesino 
patys žmonės.

Nuostoliai yra milžiniški. 
Svirnai priklauso Keith pavel
dėtojams, kurie svirnus buvo iš 
nuomavę Rosenbaum Grain Co. 
Pastaroji kompanija gi >tuos 
svirnus buvo išnuomavusi 
Grain Marketing Co, ūkininkų J 
maluninkų ir mažųjų grudų

....... !

pirklių organizafcijaj. Svirnuo
se buvo apie 2/)00,000 bušelių 
komų ir avižų. Vien sudegu
siais grūdais nuostoliai siekia 
$1,500,000. Patys svirnai bu
vo verti .$750,000, taip kad gai 
s ras pridarė nuostolių nemažiau 
kaip $2,250,000, o niekurių ap
skaitymu — gal ir $3,000,000. 
Kadangi svirnų atbūdavo.)imas 
kainuotų apie $1,500,000, tai jie 
veikiausia nebus atbudavoti. 
Viskas buvo apdrausta. Tikros 
priežasties gaisro dar nežinoma. 
Išpradžių buvo manoma, kad 

užsidegė dulkės. Bet 
pradėta spėti, kad vei- 
bus padegimas, nes ir 
a p i e 1 i n k ė j e pa s t a r u oj u

laiku -buvo padegimų, 
gegių departamentas ir 
tą tyrinėja.

Tokio didelio grudų 
Chičagoje nebuvo jau per kelis 
desėtkus metų. Tokio gaisro 
nebuvę nuo 1890 m., kada sude
gė Northwestern geležinkelio 
svirnas prie Kinzie gt. ir upės. 
Tame gaisre žuvo keli ugniage
siai.

Gaisras yra tik suvaldytas. JĮ 
suvaldyta už kelių valandų, bet 
jis dar nėra užgesintas. Ug
niagesiai spėja, kad jo negali
ma bus užgesinti per kokią sa
vaitę laiko, vis dar degęsiai 
rusuos.

NAUJIENOS, Chieago, H &

RAILAFELIKSAS
Musų mylimas vyras ir tė

velis persiskyrė 
šauliu sulaukęs 
žiaus, balandžio 
1925 m., Ival. ryte. Paėjo iš 
Šiaulių npskr., Šaukėnų par., 
Kauno rėd. Amerikoje išgy- 
vei> > 2(1 metų. Paliko dide
liame nuliūdime moterį .luo- 
zefą. po tėvais Krinčaitę, duk
terį Ainelia ir sūnų Aleksan
drą. Velionis buvo narys L. 
K. Stanislovo Draugijos. Ku- 

randasi 1600 
Laidotuvės 

ai. 25 d., 8 
1600 So. Wood 
Kryžiaus baž.,

su šiuo pa- 
53 metų aui- 
mčn, 22 d.,

nas pašarvotas 
South Wood St. 
įvyks sukatoj, b 
.iš namų 

ivenlo L 
įvyks gedulingos pa- 

velionio sielų, o 
bus nulydėtas į Šv.

draugus ir 
kvie- 

laidotuvėse.

savai mi 
vėliaus 
kiausia 
visoje

Ugnia- 
policija

gaisro

Užpereitą naktį didelis gais
ras buvo kilęs Spencer, Bart- 
lett and Co. dirbtuvėje prie 
upės ir N. State gat. Ten bu
vo du gaisrai. Vieną užgesinus 
neužilgo kito kitas gaisras, ku
ris pridarė $150,()00 nuostolių. 
Spėjama, kad tai yra padegi
mas. Namas turėjo būti 
ilgo nugriautas ir jau 
tuštinamas.

neuz- 
buvo

RISIS GARKAVENKO

’inm athiiankyti sekmadieny, 
kur komp. A. Vanagaitis su1 
pagelba “Dzim’dzi” artistų ir 
visos Birutės jums tą klausimą 
kuoget iausiai. išris.

Pirmą kart tarp lietuvių
Viena iš daugelio nau.jieny- 

bių, kuriomis mums teks gėrė
tis, tai kad komp. Vanagaitis 
patieks pirmą kartą lietuvių 
muhikos istorijoj savo dainas 
suorkestruohls ir kartu su 
choru ir orkestru bus išpildy
ta, jam pačiam diriguojant, 
(ieil:. komp. Vanagaitis šį kar 
tą duos vien tik savo kurinius, 

nori chicagiečius supažin- 
sielos galybėmis.
“Dzinidzi”

nes
din Ii su savo

Bus ir
Nėr reikalo nė minėti apie 

dalyvumą “Dzimdzių”; be jų 
kaip sakoma,, negalima apsiei
ti; jie netik kad chore daly
vauja, bet turi. prirengę cbica- 
giečiams kokį lai nepaprastą 
siurprizą. Bet lai yra paslap
tis, ir mes nuvykę sekmadieny 
patirsime.

Taigi visi į Birutę, kur mes 
suėję galėsimo atgaivinti savo 
sielą su gražia daina bei muzi
ka, pasikalbėti, pasišokti ir 
padėsim birutiečiams gražiai 
jųjų sezoną uždaryti.

— A. ir

giepė, hoi! Tai tikrių tikriau-1 
šia žydit — hoi, hoi!

Antroji grupė: Perlamutras 
— Dineika, Paiinskis — J. 01- 
šauskąs, Vosilijus — J. Straz
das. Jie taipgi geri artistai, bet 
pas juos buvo šiokių-tokių tru
kumų ir perdaug realus savos 
esybėse.

Kiti artistai, galima sakyt ge
ri, bet didelėmis ypatybėmis ne
pasižymėjo.

Dar turiu vieną pastabą .apie 
artistus abelnai. Negaliu tikrai 
pasakyti kame priežodis ir ko 
dar truko, bet trukumai buvo 
matomi. O tie trukumai buvo 
matomi ir girdžiami artistų upe 
ir jų sieloj. Didžiumą jų slėgė 
koks tai blogas ūpas, nuovargis 

į ar nuilsimas ir šiek-tiek silpni
no visą vaidinimą. Bet, sakau, 
tai buvo ne jų kaltė, — virš jų 
pajėgų ir nę vienam jokio prie
kaišto negalimą daryt.

Apie atsisveinkinimą ir kitus 
,įspūdžius parašysiu kitu syk.

Reporteris Pupa.

Kliūty Federacijos balius
Lietuvių Kliūtų Federacija 

rengia pavasarinį balių, kuris 
bus sekmadieny, bal. 26 d., 
Midway Masonic Temple, 6115 
So. (’ottage Grove Avė. Komi
tetas tikisi, kad suvažiuos 
daug jaunimo šokių mėgė
jų, nes Federacija susideda iŠ 
astuonių kliubų ir visados su
rengia pasekmingus bulius, 
visuomet samdosi 
puošnias svetaines,
dama didelių išlaidų, kad 
publiką užganėdinti.

— Kliubiėtis.

dideles ir 
nesigailė- 

tik

Nepaprasta paroda
Neužilgo bus parodyta pen

ki lukslanėiai neįmanomai di
delės istorinės reikšmės daiktų.

Smulkmenos bus pranešta 
vėliau. Tėmykite “Naujienas.”

A

CQ .. Grandioziškas Atidarymas

Extra
Visi Naujienų ekskursantai iš
plaukianti iš New Yoiko did
žiausiu pasauly laivu — Levia- 
than, apleis Chicagą 29 balan
džio, seredoj, 10 vai. 10 minu-z 
čių vakare'nuo llearborn Stati- 
on (kampas Polk ir Dearborn 
St.). Meldžiame visus, kurie 
turite ar neturite bagažų, pri
būti ant stoties ne vėliau kaip 
9 vai. vakare.

Visi tie, kurie dar neužsimo
kėję už Jaivokartes, meldžiame 
kuoskubiausiai tą atlikti. Baga
žai turi būti aprišti tvirtomis 
virvėmis; prie jų turi būti pri
klijuotos ir pririštos kartos, ku
rias mes duodame. Vežikai pa
ims bogažą 28 arba 29 balan
džio. Tie kurie nesate pirkę 
geležinkelio tikietų pas mus, tu
rėtų patys pasirūpinti epie ba
gažus. Apsižiūrėkite, kad vis
ką turėtumėt: Pasą, Vizas., ar 
užsimokėję Tncome tax; ar tu
rite leidimą grįžti atgal (Per- 
mit). Jeigu patys tikrai ne
žinote, kreipkitės j Naujienas.

Iš Lietuviško Teatro
Paskutinis Dzinidzi Drimdzi per 

statymas “Potašo ir Peria 
inutro”

ar tu pa

oi!” 
labai silp-

Rytoj \Vest Side Auditorijoj

labai Įdomios ristynės. Risis ži
nomas rusų milžinas Al. Gar- 
kavenko su Airijos čempionu 
Pat M’Gee/ Mariau Plėstino su 
Big Rili Bets ir Jobu Frebtrg 
su Toni Mat’shallu. Visi pirmos 
klasės ristikai, ir toilel risty
nės bus nepaprastai įdomios.

Lietuvių Reieiiuose
Iš, “Birutės”

“PO-PU-RI”

eilė 
n\u- 

koncertams, 
patsiijlinksm'ini-

Dabar priėjo Birutės 
pridėti antspaudą visiems 
su rengimams 
ty atram s ir
mama.

AUDITORIUM BEAUTY SHOP 
Naujoj Lietuviu Auditorijoj

Ant Bridgeporto
.»• U. ' ; <

o Pranešimai

I. Subatoj, Balandžio 25 d.,
ą i .

Naujos mados įtaisymai

Marceliing
Shampooing

Nancy
No. 1

Nancy Beauty Shop 
18 St. & Halsted St. 
Roosevelt 8951

1925 s O)
t

NAUJIENŲ
5 PIKNIKAS 

CALUMET GROVE
Blue Island, Ill.į

Nedegioj, Gegužės ‘24,
• - Pradžia 10 vai. ryto.

Hairdressing
Manicuring G

GRIGALUNAITĖ
Savininke

No. 2
Auditorium Beauty Shop

3235 Halsted St.
Boulevard 1075

fA. L, T. ^Sandaros 25 kuopom susi- 
hikirrtas įvyks pčtnyčioj, balandžio 

Hrl' dieną, 8 vai. vak. Raymond Cha- 
’pel svet., 816 W. 31 St. Rinkimas 
valdybos ir kiti svarbus klausimai 
bus ryšami. Valdyba.

ri

Juozo žiūrono mokinių trečias 
koncertas įvyks nedėlioj, 3 d. ge
gužės, Mark White Sųuare parko 
svetainėj. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžangos tikietirs reikia gauti iš 
anksto, nes prie durų nebus par
davinėjama. Tikietus galima gauti 
i>as visus mokinius ir pas J. F. 
Budrikų muzikos krautuvėj, 3313 
S. Halsted St.

DR. VA1TUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

*>

įtempimą, kuriain«

tumo

tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenki), teisingai* akiniai. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, perodan- 
čio mažiausias klaidas Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo >4.00 ir auglčiao. 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 Iki 1 p. F

1545 Vest 47th SL
Pbone R*»ilevMrd 7SXb

engvms akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
sVaigimė, akių aptemimo, nervuo- 
imuu, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak-

Tai buvo “Potašas ir Perla
mutras” statomas chicagieČiams 
antru kartu, balandžio 22 d., 
Liet. Auditorijoje. Linksmas tai 
buvo vakaras ir kas norėjo pri
sijuokė apsčiai.

“Niu, Abrahomai, 
siutai.

“Hai oi oi, hhai oi
Pati komedija yra

na: joje nėra nieko ypatingo, 
nieko įdomaus, nieiko tveriančiu 
ar ardančio, o labiausia, nieko, 
kas butų artima musų lietuviš
kai sielai ir kas sutvertų neuž
mirštamų įspūdžių. Bet joj y- 
ra jjuoko—juoko iš “Potašo ir 

' Perlamutro” kvailumo., iš jų
dviejų nuolatinio barnio ir tai
kymosi, iš jų elgesio su žmonė
mis, iš Potašienės santykių su 
vyru, iš jų godumo prie dole
rio ir iš viso žydiškumo. Jame, 
taipgi yra truputis sukeliančio 
panieką ir pasigailėjimą. Vai
dintu, šį veikalą yira labai sun
ku, nes reikia tapti žydu, išlai
kyt žydišką akcentą ir nuolat 
mainyti temperamentą.

Dzinidzių artistai Šį kartą pa
rodė sugebėjįmą išpildyt visus 
sunkias užduotis ir parodyt sa
vo artistiškumą.

Potašas—A Vanagaitis, Feld- 
manas J. Dikinis, Miss Gold- 
Snan — B. Dikinienč, Rozalija, 
Potašo žmona, — p-ia Gugienė. 
jie buvo geriausi. Dikinio role 
nedėkinga ir aš gatavas buvau 
skelti per pakauši Feldmanui už 
jo niekšystes, bet atsiminus, 
kad tai yra Dikinis, labai gėrė
jaus jojo gabumais inpersonuo- 
ti bile charakterį, kuris jam pa
kliūva.

Dikinienė, kaipo kirpėja, bu
vo labai puiki: ji labai gerai o- 
sijentavosi savo darbe ir pilnai 
buvo verta tų pinigų, kuriuos 
firma mokėjo jai. O ponia Gu-

*: ė-
L?--

n' .'. LT n ,

Traukimas
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. SargikiU sava 
dantis, kad nekenktą juaą sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė. e 1

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo tamiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituo ą 
laišką ir nuspręskit nupiekti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo.' šitas puikus kūdikių vidurių % 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.
“Gerbiamieji:—

Šiuo laišku noriu jthns. ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntet. Per 10 menesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntė!, 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 vaįstus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padare 
stebuklus mario kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.

Mra. W. K., New Britain, Conn.
Parejkalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richtcrio Knygos Motinoms, Arba nusipirkite uz 
35c Lenką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

Nedėlioj, bal. 26 d., Lietuvių 
Aiidito.rjjoj, Birulė ketina su 
tokiu triukšmu tą antspaudą 
dėti, kad jos atbalsiais me,s ge
rėsimos per visą mielą vasarė-

Stato Po-Pu-Ri

HITT AND RUNN BY HITT
v

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

dantų be nkausmo.

Moteris, duktė, sūnūs 
broliai ir brolienės.

Laidotuvėse patarnauja gra-
»rius Eudeikis, telefonas • 

Yards 1711

DtAR. SlIV-

PlTTED &□€ To ątūtviNk
A IjOAD OV 6RAPESHOT
VMHAT WlLL HIDLTHI 
DtSrifeUkEMEKT ?

HERTOM 
KOICCMĄ INb-

PMNTERS RISO^TTO 
■pąrTy’toRiuL smooiU-

Of MtfA(££- 
MiūHT TR.N LT —

Bcrry C: South 5Ci B'.-colJyn, N. Y.

Ypu’fct am
RįpLfCTE
TMt COOU GOT TUE)

1O&

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus iMtoširUžiai kvie-

vai. i’ 
St. į 
kame 
maldos 
iš ten 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, 
pažįstamus nuoširdžiai 
čiame dalyvauti

Nubudę liekame.
Moteris, duktė 

ir sūnūs.
Laidotuvėse patarnauja gra 

borius Eudcikis, telefonas 
Yards 171150 cuitiį už pinigines 

telegrama* be skirtumo

Kas tas da paukštis “Po- 
Pu-Ri”? — lankiai ebieagie- 
čiai stalo sau klausimą. Nejau
gi tai kokis gražus pavasario 
paukštis? Įdomu ištiesų. Ir aš 
nežinau, bet patariu kiekvienam

ITŠ A LEHERTFROM 06
1-rUL GlAMTS TCLLlU’ MtlO WU>OftT 

FOK ViORK AT OHCE 
CHį BcY-

'Tack This In Your Hat, Bo, “Hc Who Hesitatcs Loscs thc Job and—Misses the Game ! 
PAS’į L)š“TUrm‘ Tue oKte 
PAL- IGOTTA LET(tR.FWKIITU.-r

AT ONCG

TUERE’ AH AD IH Y ESTERA Y S 
PAPtęj.- SANIM' TUERE WAS A 

oPtu at Tue‘ Polo <©c<odnc>v'
TUE RLGHTMĄM- 
At4SWERLD IT AMD 
TRAIS TUE TOPLY'

TAKE YOURLTlME-ęcOTTlĘ AUOIUEfc. 
vUU. KILI AHGlUGt UMF UOU(t 
AUb TUEM BLOVM DOšMM- VLL 
I4A.KE. M£G>RAW WtUK t'K

LEIS S.E.L

(

ADVICęTOTMt
F CHLORU

ADDRtSS OUBUUCM 
FDiTOR TUią PAPER. —
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NAUJIENOS, Chicago, DL
t

Penktadienis, Bal. 24, 1925

PRANEŠIMAI
PIRMOJI GEGUŽĖS

I.SS VIII Rujomis rengia darbi
ninkų šventės apvaikščiojimą penk
tadieny, Gegužės 1 d., Mildos sve
tainių, 8 vai. vakare. Bus progra
mas, kalbės drg. P. Grigaitis ir Dr. 
A.‘ Montvidas. Dainuos Pirmyn miš
rus choras darbininkiškas dainas. 
Visi kviečiami skaitlingai atsilan
kyti. —Komitetas.

11uinboldt Parko Lietuvių Pilitiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, balandžio 24 d., 7:30 vai. 
vakare, 3310 Evergreen Avė., Chica
go, III. Meldžiu narius nepaaive’uo-

ti. A. Walskis, rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU
---------------------------------- J VYRŲ

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMV STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

REIKIA vyru prie dirbtuvių 
darbų, 44c. ir 5Oc. į valandą.

Atsišaukite
30 S. Ganai St.

2nd floor.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
JODĄ KRAUTUVE

AnT Halsted St., biznis išdirbtas 
per 10 metų, negendančių daiktų, 
gražus fixturiai, stakas naujas už la
bui mažą kainą.

Kreipkitės j
Naujienas

1739 So. Halsted St.
Box 512

GERI BARGENAI Turtas prie durų
GERAS mūrinis namas, 2 flatai 

po 4 kambarius ir 2 karų gaAižąs, 
arti lietuvių bažnyčios, West Side. 
Parsiduoda pigiai — $6500. Reikia 
įmokėti apie $2000 arba daugiau, 
o kitus rendos išmokės.

Detroit, Mich. L. S. S. 116 kuopos 
įvyks mėnesinis susirinkimas 26-tą 
dieną balandžio, 2:30 po pietų, Nau
jienų Skyriaus ofise, 1711 — 24 St. 
Todėl draugai malonėkit būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rėsime daug svarbių dalykų apkalbė
jimui. Tede) yra pageidaujama, kad 
kiekvienas narys dalyvautų susirinki
me. Kuop. org. P. J. .Milčiunas.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, biičerm’ų, delikalc- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Speciali* prirengi- 
mus Soslheim’s labai Ivirlh dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

,1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIKTURE CO.

REIKIA dvyliką gerų, stiprių 
lietuvaičių prie surinkimo lovų 
springsų. Darbas nuiloniis ir prie 
labai gerų darbo apystovų. Ai yra 
gera, teisinga, švari organizacija, Į 
kuri moka diirbininkiuns geras 
pragyvenimo algas. Mes norime 
žmonių, kurie pas mus dirbtų nuo
lat. Tinkanti žmonės suras čionai 
gerą užsiėmimą. Atsišaukit

IIAGGARD A MARCUSSON CO. 
1109 W. 37lh St., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS DEL 
BUČĘRIŲ. Pilnus bučernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 
jį galite nupirkti jūsų pačių kai- 

Atsišaukite.
2113 Archer Avė.

na.

PARSIDUODA 2 Cash Regis- 
teriai. Kaina $550 ir $150.

' GERAS 6 flatų mūrinis namas, 
geroje vietoje West Side, 6 flata 
po 4 kambarius, padaryta kaina dėl 
greito pardavimo tik $11,000, reikia 
įmokėti apie $5000 arba daugiau; 
arba priims lotų geroje vietoje.

2
2

MŪRINIS ir medinis namas, 
flatai 5 ir 5 kambariai, su geru 
karų garažu, >/2 bloko nuo lietu
vių bažnyčios, West Side. Kaina 
$4500, įnešti reikia apie $2000.

Liet. Laisv. Pas. Kl. susirinki
mas bus balandžio 26, 2 vai. po 
pietų, McKinley Parko sv., 39 ir 
\Vcstem Avė. Visi Bukit susirinki
me, nes vra ditug svarbių reika
lų. —Valdyba. .

Vilniaus Vadavimo Komiteto vaf 
<lybos |N>sėdis įvyks šiandie 8 y 
vak. p. Kulio aptiekus namuos. Vj 
si valdybos nariai prašomi daly
vauti. nes lėks svarstyti eilė labai 
svarliių klausimų. —Sekretorius.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” šei 
mvniškas vakarėlis įvyks šeštadie 
ny, bal. 25 d., 8 vai. vak.. p. Le 
tukienės svet., 1523 S. \Vood St 
Visus narius-n* kviečiame daly 
vauti. —Reng. ' Komisija.

bertai 
madie

Draug. Lietuvių Tvirtybė 
nis susirinkimas atsibus sek 
ny, bal. 26 d.. 1:30 vai. |>o pietų,

• Lukšto svet., 15 St. ir 19 Ave..^ Ci
cero. Nariai bukit visi laiku. Taip
gi atsiveskit nauju narių kol įst )- 
įimas tik #1 iki 10 m.

Sekr. K. P n.

Liuosybės Draugystės mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadieny, bal. 
25 d., apie 8 vai. vakaro. L. Juod
valkio svet.. 733 W. 18 gt. Draugai 
visi malonėkit pribūti laiku, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

J. Danta, rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI’ Povilo Wilimo. Al 

važiuok kaiogreiėiausia. levas la 
bai serga ir nemanoma kad 
gis.

besu-

Onn \Vilin’icnė,
I7<M> Makteli St

APSIVEDIMAI
PAJ1EŠKAU merginos arba naš

lės; norėčiau susipažinti, o juitam 
apsivesti; ne senesnės 35 metų; aš 
esu vaikinas 30 metu.

J. KAIRE, 
Nat. Military Home,

Box 306, Dayton, Ohio.

JIESKO PARTNERIU
REIKIA partnerio, kad uždirbus iš 

patentų išdirbinėjimo. Californijos 
valstijoj tie patentui jau duoda pelno 
$5000. Aš noriu gero pagelbininko, 
kuris galėtų gauti dar 47 valstijas 
ant tų pačių sąlygų. Dabar yra 
nuolatinis reikalavimas tų produkt.ų. 
Reikia įnešti pinigų. Del informa
cijų atsišaukite arba rašv^ite, 

JAMES JOANNIDES, 
Išradėjas,

159 N. State St., Room 1534

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfc

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas i) 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik 
darbininkai samdomi. 
Roofing Co., 3411-13 
Phone Lawdale 0114.

patyrę unijos
J. J. Dunne

Ogden Avė.,

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 ras.

LOTAI. LOTAI
Reikalaujam gerų lotų; kas turi 

lotus gerose vietose ir norėdami 
parduoti, tai ateikit tiesiog j mu
sų ofisų ir atsiveskit savo popie- 
ras. Mes atpirksini nežiūrint ar 
esat pilnai išmokėję ar ne.

Kreipkitės greitai pas
John Ktichinskas,. 
2221 \V. 22nd Street

. —" -    -v . ■' - ■■ 111

REIKIA patyrusių shearme- 
nų ir pagelbininkų.

Ajax Iron- & Metai Co.,
3505 Shields Avė.

856 W. 122nd St. 
Pullman 1852

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJ1MUI flatas, 6 

kambarių, gani šild<unas ir ofiso 
vietų, 2-jų kambarių, kur pirmiau 
buvo daktaro ofisas. Del rendos su- 
sitaikykisim. Kampinis namas. Vie
la tinka bile kokium ofisui.

1347 S. 48th St., 
Cicero, III.

REIKALINGAS penterins dirbti 
prie kontriiktoriaus. Atsišaukite 
rvto tarpe 6 ir 7 ir vakare 
8 vai.

W. S. PRAKUP, 
4153 S. Artesian Avė. 
Tel. Lafayette 6148

6 ik

GROJIKUS PIANAS, parduosiu 
$850 instrumentų už $110., prieš 
balandžio 25, sykiu kabinetą, benČių 
ir 90 rolių. Išmokėjimais po $10 j 
mėnesį. Paliktas sandely, 

1389 Milwaukce Avė., 
Pirmas augštas.

2 FLATŲ mūrinis namas, netol 
64-tos ir Western avė., arti vie
nuolyno, 2 flatai po 6 kambarius, 
ir 3 kary garažas. Garu šildomas, 
viskas vėliausios mados. Kaina 
$12500. Lotus priimsim taip kaip 
ir pinigus.

11 FLATįJ naujas mūrinis apart- 
ment building. arti vienuolyno, 
rtvidos neša, suvirš $8000 į metus. 
Pąrsiduoda už $65000; galima nu
pirkti su $12000 arba daugiau.

AUTOMOBILIAI
$25 iki $300 įmokėti

GROSERNfi ir delikatesen. Tai 
nėra blogume stovyje krautuvė, ren
dos $45 j mėnesj, 4 metų lysas, už
pakaly kambariai. Burgenas, tas 
pats savininkas 4 metai, nereikia 
agentų, cash tiktai.

Tel. Lafayette 6455
2862 W. 38 St.

8 FLATŲ naujas apartment na
mas parsiduoda pigiai 
rendos išmokės namą 
tus.

už $45000, 
per 6

naujų

m e-

mu-

RENDON 20 akrų vaisių farma 
I kambarių 
Cicero Avc., 
Avc. Rendos

namas ir barnė, N. 
į pietus nuo Devon 

$400 sezonui. Atsišau- 
Koslner Avė., netoli 

Pelerson Avė., arba Koster & Znn- 
der, 27 \V. \Vashington SI.

RENDAI gražus 5 ruimų flatas, 
u n parLir, garu apšildomas, dide

li porčiai, moderniškus įrengimas, 
renda paprasta. Kreipkitės:

6423 S. Maplevvnod Avc.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS dovanai senai mote- 

rei ar vedusiai porai, kad ir su šei
myna. Atsišaukite po 5:30 valandą 
vakare arba subatoj po pietų.

Kreipkitės
4329 So. Washtenaw Avc.

RUIMAS rendai vienam vy
rui su valgiu. Vieta patogi 
gyvenimui.

3247 So. Union Avė.
3 lubos

F ASIKENDUOJ A tinkamas rui
mas <lel vaikino arba merginos — 
su valgiu arba be valgio. Yra elek
tros šviesa ir maudynė. Kreipkitės 
nuo 9 va), ryto iki 7 vai. vak.

3421 So. Ix>we Avė.
2-ros lubos

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

R EI K LA 50 merginų leng
vam dirbtuvės darbui. Malo
nios darbo sąlygos. Atsišaukit 
uojau.

' A. L. Randall & Co., .
525 W. 76 St.

REIKIA PAGEL-
BININKES
NAMŲ PRIŽIŪ
RĖTOJOS.

IEŠKAU merginos arba moters 
prižiūrėjimui trijų vaikučių. Di- 
džiausis šešių metų, mažiausis me- 
u ir pusę. Drabužių skalbti nerei

kės, lik vaikučius apžiūrėti. Mel
džiu atsišaukt tuoj.

750 W. 3Įsi St.. Chicago
Ant. Norkus, tel. Yards 5377

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA vieno shermeno, pa
tyrusio; darbas prie masinęs 
geležies atkarpų jarde.

Kreipkitės:
2034 Southport Avė.

Kilus 
vartotų

Firma 
Klauskit

po $5 į savaite. 50 gerų 
karų mm $50 iki $1000.

įsteigia jau 8 metai, 
bile banko Englewoode,

F.NGLFAVOOD OVERLAND 
5952 S. Halsted St.

Tel. Wentworth 8257
Atdara nędėlioj 
ir vakarais. i

CO.

PARSIDUODA lmrdware ir 
paint storas, gerama padėji
me, lietuvių apgyventoj vietoj; 
parduosiu arba mainysiu ant 
namo. Atsišaukit

1441 W. 46 Placet

TURIME keletą gerų 
rinių namų Brighton Parke, po 2 
flatu, beizmentais ir su visom ki
tom įtaisom, po $10,500.

CHANDLER automobilius, 4 
pasažierių, uždarytas; turiu 
greit parduoti, reikia pinigų. 
Vertas $500; atiduosiu už bile 
pasiūlymą. Matyki! vakarais

A. F. Bartkus,

GREITAI ir pigiai turi būt par
duotas Kitnball pianas, visai nau
jas; pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

Atsišaukite:
2234 So. Leavitl St., Chicago
Pirmas aukštas iš fronto. Savi

ninkų galit matyti nuo 7 vai. vak.

TURIME daugelį kitų namą, kur 
dąbar galima pirkti labai pigiai, 
ir priimsim gerus lotus vieton pi
nigų.

Norėdami bargenų ateikit j 
są ir busit pilnai užganėdinti, 

JOHN KUCHINSKAS, 
2221 West 22nd St.

Ofisas atidaręs nedėlioję iki 
po pietų.

ofi-
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RESTAURANTAS

Parsiduoda pigiai, nes du turiu.
2404 Indiana Avė. 

Phone Victory 10338

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų muro namas 5 ir 5 kambarių. 
Mainysim ant biznio bile kokioj apie
linkėj. Namas randąsi Prighton 
Park gražioj vietoj, netoli karų 
n i jos.

J. BALCHUNAS, 
3200 So. Lowe Avė.

Phone Botilevard 9265

Ii-

RAKANDAI
PARSIDUODA B-jų ruimą ra

kandai — parduosiu gana pigiai, 
nes išvažiuoju į kitą miestą.

3338 Auburn Avė. / 
2-Yos užpakalyj

PARSIDUODA saldainiu ir 
cigarų krautuvė.1 Priežastį pa
tirsite ant vietos. »

1715 So. Jefferson St.

KOPERACIJA. Noriu susipažin
ti su šeimynomis kurios norėtų pirk
ti koperatyviais pagrindais 4 arba 6 
apartmentų namų South Side prie 
geros transportacijos. Agentų ne
reikia.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

, Box 577

PARDAVIMUI visi narriij rakan
dai taipgi rankinis pianas. Parduo
siu viską sykiu arba dalimis. Pine- 
žastis pardavimo skubi — apleidŽiam 
miestą.

Kreipkitės
3443 Auburn Avė.

2nd floor front

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
po 5 kambarius, fumas šildo
mas, 2 karų garažas, randasi 

2709 So. Keeler Avė.

PARDAVIMUI
BARGENAS BRIGHTON PARKE
Parsiduoda bučernė ir groseme 

maišytų tautų apgyventoj apielinkėj. 
Noriu parduoti greitai ir pigiai. Ne 
galiu apsidirbti, nes turiu du bizniu.

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Box 514
,, ------ --------r--------------

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, aiskrymo, gėrimų ir cigarų 
kruntuvC. Visokių tautų u|>g,vven- 
ta, gera proga vedusiems; šviesus 

'ruimai gyvenimui, renda pigi, ly- 
sas ilgas. Pamatykit, jums patiks.

319 W. 115 St.
Tęl. Pullmnn 7464

PARDAVIMUI duonos kepykla, 
tikra kaina $5000, o jeigu" pirksi 
prieš 1-mą gegužės, tai tik $1,200. 
Biznis 12 metų senas, geriausioj vieį- 
toi, vienintėlė lietuviška kepykla, 
tištai lietuvių ir lenkų apgyventam 
miestelyj, 50 mylių nuo Chicagos. 
Del platesnių žinių

Telefonuokite
Ardmore 1955

PIGIAI galima pirkti arba mai
nyti didelę bučernę ir grosernę; 
renda $45, lysas 4 metams. Užpa
kaly 4 kambariai. Kam tokio biz
nio reikia, nepraleiskit .šios pro
gos. /

8856 S. Lowe Avė.

bučernė ir gro-

PARSIDUODA 4 lotai, kampi
niai, tOOyl25, 61st and Normande 
avė. Parduosiu1 už cash ar lengvų 
išmokėjimų. Už visus tik $1275.

Naujienos, 173!) S. Halsted St. 
Rox 519

NAMA1-2EME

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavas murįnįs ijąmas 3 flatų. 
Randasi South Sideje/ Renda į mė
nesį $150, kaina $15,500. Mainysiu 
ant praivit namo arba ant bungalo.

Kreipkitės
JOS. BALCHUNAS 
3200 So. Lowe Avė. 

Phone Boulevank9265

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių mūrinis bungalow, 

moderniškai įrengtas, $5490, įmo
kėti $1000, kitus išmokėjimais.’ 2 
flatų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedalioj.

Lakęs Construction Works 
Kumpas 58th & So. Robcy Sts.

Tel. Republic 6200

PARDAVIMUI 2 flatų mū
rinis namas, 7 6 kambarių, 
garu šildomas, kaina $12800, 
2 karų garažas.

<514 W. 71 St.
Tel. Vincennes 2721N

PIRKIT NAMUS NUO PATIES 
SAVININKO

MARQUETTE MANOR, naujas 2 
flatų mūrinis namas, 5-5 kambarių, 
sun parlor, arpuoto trimingai, ugna- 
vietė, knygų šėpa, bufetai, tilo vana, 
plieno konstrukcija, garu šildomas, 
miegojimui porčiai. Išmokėjimais, 
Pirmas augštas,

6017 S. Mozart St.

SKUBINKITĖS 
Su Depozitu

Jeigu nori Tikrą Bargėną 18-toj 
apielinkė, 4 fletų namas su toiletais, 
elektra. vanom ir kitais patpgumais 
— labai gerame stovyje. Kaina tik 
$6400.00. įnešti tik $1500 ar dau
giau, o balansą ąiokėti po $50 į mė
nesį iš rendą. Rendos atneša $90 > į 
mėnesį.

Savininkių priverstas greitai 
duoti, nes gyvena ant farmoa M 
ganė.

DARG1SL& SAVICKAS 
726 West 18-th St, i 4

par- 
ichi-

GENERALIS KONTRAKTO- 
RIUS IR BUDAVOTOJAS
Mes turim didelį namų pasi- 

rinkįmą ir už žemą kainą, South 
Side ir Brighton Park, 4 namai 
2 aukščių po 6 kambarius, kar
štu vandeniu ąpšildomi, bonga- 
lovv stogai, dideli lotai, 30x200, 
kaina $15,500.00

8 namai, 2 aukščių, po 5 kam
barius, kaina $12,500.00.

2 aukščių, po 4 kambarius, 
kaina $10,500.00.

Visi šitie namai yra su vė
liausios mados įtaisymais. Turi
me ir daugiaus visokių namų* 
mažų ir didelių. Del daugiau in
formacijų kreipkitės,

3992 Archer Avė.

Atidaryk duris turtas pats įeis jums 
j kišenių, tas ko jus jėškote. 105 ak
rai geros žemės, 18 akrų girios, 30 
akrų sodno, 1 mylia į miestą kur yra 
20,000 gyventojų, gyvuliai, padargai 
už $7000, arba mainysiu j naTną. 40 
akrų geros žemės, gyvuliai, budinkai, 
arti miesto, 10 akru girios, 10 akrų 
sodno, kaina $8000, mainysiu ant na
mo. 80 akrų gera žemė, budinkai, 
girios, upe, sodnas, netoli miesto ir 
cementinio kelio, $2000, vertu, $4000. 
40 akrų juodžemio ir molio, visa dir
bama, arti miesto, budinkai dideli ir 
visi nauji, pagal šios mados, kainu 
$2300. 40 akrų girios, nauja stuba,
barnė, gyvuliai, viskas $1200, įmokėti 
$600. 40 akrų geros žemės, geras 
sodnas, 2 mylios j miestą, mainysiu 
ant gero automobilio vertes $900. 
Platesnių žinių klauskite pas

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

NAMAI-ŽEME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKLS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St.

• Tel. Baidevard 9641

Pardavimui
Namas tik vienų metų senumo po 6 
ir 6 kambarius. Beismcntas ir aukš
ta pastogė, karštu vandeniu apšildo
mas .pirmas flatas. Kaina $14,500, 
įmokėti $3,50(1, namas randasi 4222 
So. Rockwell St.

Pardavimui
4 metų senumo hamas po 5 ir 5 kam
barius, maudynės, elektra, didelis 
beismantas, graži vieta arti karų li
nijos, kaina $10,500, įmokėti $3,000, 
kitus kaip randų. Namas Brighton 
Parke.

Pardavimui
Naujas mūrinis namas po 6 ir 6 kam-, 
barius, įtaisytas pagal vėliausios ma
dos, karštu vandeniu apšildomas, pir
mas flatas, heismantas, aukšta pas
togė, lotas šalę namo, graži 
arti karu linijos ir mokyklos, 
$14,800. ’

vieta, 
kaina 

Randasi Brighton Parke.

Pardavimui
namas po 4 kambarius, mau- 
elektra ir visi parankumai, 

kaina $3,500, įmokėti $1,800.

Medinis 
dynėš,

Pardavimui
Bizniavęs nąmas, gražiausia 
ant Bridgeporto prie Lietuvių 
torijos 3151 So. Halsted St. 
duosim pigiai ar mainysim ant kito
kio namo, kas mylit turėt gerą vie
ta dėl biznio, atsišaukit greitai.

vieta 
Audi- 
Par-

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

K. VALAITIS CO.
' Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards J571

Bungalow už $5,000
Ką tik pabaigta budavoti 4 kamba
rių mūrinis bungalovv. Ixitas 30x125 
|)ė<lų. ‘Randasi 3 blokai nuo Mar- 
ųOette Park. $1,000 įmokėti.

J. Sinkus & Co.
809 W. 69 St.

PARSIDUODA namas su gro- 
serne. Sena ir gerai ’ išdirbta 
vieta. Pakankamai darbo dėl 
dviejų žmonių. 6 kambariai prie 
krautuvės,

5261 So/1 tenore St.

Turime naujų namų baigiamų, bū
davot po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti 
pagal vėliosios mados, tarp 66 ir 67 
S. Fairfield Avė. Taipgi ant 67 
Maplewood Avė., graži vieta; parkas 
ir bizniavęs prapertes, -mokyklos, tik 
nusė bloko; parduosim numažintą 
kainą ar maišysim ant senesnių na-j 
mų ar lotų.

Taipgi, jeigu tamstos turit lotus ir 
manąt budavoti namą, atvažiuokite 
>as mus, mes parodysime tamstom 
musų namus budavotus. Jeigu ne- 
>atiks musų namai, tai mes parūpin
sime planus kurie tamstom patiks.

JOKANTAS BROS. .
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

PARSIDUODA lake front septyni 
otai, dvi cottage, viena su trimis rui

mais; antra su septyniais ruimais; 
2 barnės, svirnas, garažas, vištinin- 
cas, naujas. Vienas automobilis chan- 
dler, 1922 model, sedan, septynių pa
sažierių. Geros,dvi karves, keturias
dešimt vištų, dvi geros kiaulės. Trįs 
nauji botai laiveliai ir boathouse. 
Jeigu kas norės, su visais rakandais. 
O dabar prie to dar turiu mažų ir 
didelių farmų, kas tik kokių noves; 
nuo deSimt iki šimtą dvidešimts akrų. 
Visos farmos gerame stovyje, su gy
vuliais ir visoms mašinoms. Ncpra- 
eiskit 6itą progą. O šita proga ge
riausi kui- gali rasti. Kreipkitės 
luišku arba patįs atvažiuokite.

Savininkas,
PETER MIKALAUSKI, 

Box 41\ Woodboro, Wis.

BARGENAS
Tikras pirkinys greitam pirkėjui. 

Apleidžiu Chicagą greitai. 3 augš- 
,ų mūrinis narnąs, $19,000, 34 pėdų 
otas, viduryje South Side, cash 

$6,000. Matysit savininką,
GRAFF, 

730 W. 61 St.

PARSIDUODA 2 nuiro nauji na
mai su vėliausios mados įrengi
mais. Abu po 2 flatų, 4 kambariai 
kiekvienas flatas. Biskį reikia cash, 
o likusius lengvais išmokėjimais.

Savininkas .1. Waidžiunas, 
1967 Canalport avė.

Parduodanti namai 1352 ir 4354 
S. Califomia avė.

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINĖ DRESSMAKING 
COLLEGE

1 ' . - t

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

M. E. HUTFILZ, Managar

ŠTAI JUSV LAIMĖ 
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos," 
ir kitų mokslų. • Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pąadinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
menesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — Šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos. z
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO arba mainymo 
2 flatų mūrinis namas po 5 ir 6 
cambarius ir garadžius dėl 2 karų, 
namas randasi South Side ir 7 rūmų 
jungalovv. karštu' vandeniu apšildoma 
r garadžius dėl 2 karų, namas ran

dasi prie vienuolyno. Parduosiu ar
ba mainysiu ant bizniavo namo, lo>«, 
automobilio, bučernės arba kitokio 
jiznio. • Kreipkitės

722 W. 35th St.
Phone Boulevard 3249 
arba Republic 10363

VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 
Šis Amatas Gerai Apsimoka

Jus galite išmokti šį gerą aipatą 
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbernel. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells St., Chicago

netoli 71 St., 
linijos, 1 blo- 

vlenuolyniĄ 31 
4 liko, kaina

FAIRFIBLD Avė/ 
II blokas nuo karų 

! kas nuo parko ir 
>. Tiktai

PARDAVIMUI mūrinė cottagc,PARDAVIMUI 
sėmė, pusę arba visą, arba mai
nysiu ant namo Brighton parke. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Pardavimo priežastis — einu į ki
tą biznį.

Kreipkitės:
3559 Wallace St.

------------------------- 4-------------------- -----------------  '
PARDAVIMUI 2 gesiniai pečiai 

ir Ii pečius kūrenamas kietom ang
lim. Pečiai geri ir parduosiu pi
giai. nes man daugiau nereikalin
gi, 2 lubos.

3652 Emearld Avė.
Tel. Yards 2524

bargenas, 331>2 Lowe Avė., (» kam- pgdų Intas. . ........
barių, yra vana, elektra, kain«| jįųofg) Išmokėjimais arba pinigais. 
$6,000. 3 aukštų mūrinė krautuvė, 
3 flatai ir mūrinis garažas, 31 St., 
netoli NValIacc, kaina tiktai $15,000

Atsišaukit:
t 559 W. 31 St.

PARDAVIMUI per savininka nau- 
iaš namas, 8 dideli kambariai, mo
derniškas. Namas geras dei dide
lės šeimynos arba laikymui įnamių. 
6838 S. Claremont. Avė., netoli 69 St. 
ir Western Avė. karų linijos.

Tel. Prospect 4547

FLOERSCH, 
2344 W. 69th 
Tol. Prosjiect

St. 
0760

TeL

Yra daug* darbų per 
Galite jstoti kasdien.

n tunas 
yra

FLOERSCH, 
2344 W. 69th St. 
Tel. Prospect 0766 A

2 FMTŲ mūrinis 
bulvaro, moderniškas,

——------ .... .... ,
SALESMANŲ. Reikia salesmanų 

pardavinėti apsidrauimą nuo nelai-PATYRĘS mokytojas dar

ant 
„ ___ _____ , gasas,
gasinis pečius ir ice box’is, viskas 
už $14,500. Geriaiisis 4>argenas Chi- 
ragoj.

w

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

REIKALINGI du kukoriai — 
vienas naktimis, o kitas die
nomis. Turi gerai žinoti savo 
darbų. Mokestis gera ir nuola
tinis darbas. Bridgeport Restau- 
rant, 3103 S. Halsted St.

GERAS investmentas bile kam, 
kas turi $6000 cash. Didelis nu
mažinimas kainos dei mainymo 
vietos. Moderniškas 6 kaihb. muro 
bungalow,' prieš Marųuette parką,1 
2‘Xi blokai į vakarus nuo Kedzie. 
Kaina $10.000.
3422 W. 67 Sį., Tel. Prospect 9362

apsiima mokinti kelis asmenis mingų atsitikimų, Chicagoj ir Illinois 
angliškai rašyti ir skaityti. Pi-

’ * • rv a A fr o t i

gi kaina. Atsišaukite, Naujie
nos, J 739 S. Halsted St., Rox 
518.

Mokame ąlgą ir komiši- 
ną. Atsišaukite pas

FIRST NATIONAL MUTUAL
TNS. CO.

105 N. Clark St.
Room 526

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė Ciceros apielinkėj, maišytų 
tautų apgyventa, 6 ruimai gyveni
mui. štymh šildoma; labai gera vie-1 
ta dėl biznio. Pardavimo priežastį, 
patirsit ant vietos. |

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 520 1

PARDUODU 2 flatų medinį na
rna su cemento beizmentu, garu 
apšildomas. Yra elektra, maudy
nės Kaina tik $9500, lengvais iš- 
mokėj'imnis. Kreipkitės 

5622 N, Karlow Avė. 
Tel. Keystone 4983

PARSIDUODA biznio mūrinis 
namas, 2 aukštų, 3 pagyvenimų 
ant kampa, įtalpina du bizniu, bu- 
Černe ir kendžių štorą. Randasi 
geroj vietoj, vienuolyno apielinkėj. 
Parduosiu 
Agentai

PARSIDUODA namas ir cott- 
age ir 2 lotai. Parsiduoda už 
gana prieinamą kainą.

3332 So. Lowe Avė.

su pirmu pasiūlymu, 
neatsi.šaukit. Savininkas, 
2500 W. 69th 
Prospect 8014

PARŠIDUODA 3 aukštų mūrinis 
namas, rendos neša $90 į mėnesi 
Parduosiu už $7500 arba mainysiu 
ant mažo namo, arba 1—2 loti1 
miesto. Reikia turėt cash.

> S. Jefferson St. 
Joe Plashtka

GREIT UŽDIRBSIT 
GREIT IŠMOKSIT

Musų trijų kursi; amatas automo
bilių plovimo, malevojimo ir si- 
monizing. Paskiau už darbą gau
site nuo $40 iki $60 j savaitę po 
3 savaičių mokinimosi musų pačių 
garadžiuje. 
visų meta.
lengvomis sąlygomis. Atdara nuo 
9 yrto iki 9 valandai vakare.

CHICAGO AUTO SERVICE 
BURE A U,

309 S. LaSalle st., room 105


