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Anglijos Darbo par-!Bel^1l(lt'd’3,mk(i«>,'u’Kova tarP stalino >r 
dešiniųjų sovietų 

vadų <
tija tikisi laimėt at
einančiais rinkimais

9

Papildomieji rinkimai parodė, 
kad kraštas yra

VARŠUVA, kovo 25? — Ka- 
liše teismas nuteisė vieną be
turti žydą, Rozenbaumą, še
šiems mėnesiams kalėjimo ir 
sumokėti valdžiai .3 milionus

pavargęs dolerių pabaudos pinigais. Ro- 
įplbžium Hvivo Rai 11 mamas <It^1 

| pardavimo 8,000 galonų alko
holio be apmokėtos banderoles, 
ir tuo padarymo valstybei 30 
tūkstančių dolerių nuostolio.

Kadangi Rozenbaum jokio

Priešininkai stengias laimėt sa
vo pusėn raudonosios armi
jom vadus, kuriu nusistaty
mas dnr neaiškus

LONDONAS, kovo 25.—Pas
tarieji papildomieji rinkimai
Anglijoj parodė, kokioj blogoj 
padėly atsiduri" konservatorių ;ui' jam'leks ££
partija ir valdžia. De rinki-1^ ga|vos.
mai, kuriuose didžiausia laimė-? *___________
toj a buvo Darbo partija, paro-| 
do, kad kraštui jau vi 
so konservatorių 1 
mas, ir tik stebuklas begalėtų 
išgelbėti juos nuo visiško pra
laimėjimo ateinančiais rinki
mais.

Pastaruose penkiuose papil
domuose rinkimuose konserva
toriai atlaikė tik dvi vietas par
lamente. Ūkusių trijų vietų 
dvi laimėjo didele balsų dau
guma Darbo partija, o vieną— 
liberalai.

Ir tose konservatorių tvirto
vėse, kur jie dar sugebėjo sa
vo vietas išlaikyti, ši kartą jau 
visai menka balsų dauguma, 
palyginant su praeitais rinki
mais.

Nuo pastarųjų visuotinių rin
kimų iki šiol papildomais rin
kimais Darbo partija savo at
stovų skaičių parlamente padi
dino nuo 151 iki 162; konser
vatoriai prarado 15 vietų ir iš 
115 dabar beturi 400; liberalai 
turėjo 14, dabar turi 46 vie
tas; nepriklausomieji, turėję 5 
vielas, dabar turi 7.

šiandie sentimentas yra toks, 
kad ateinančiais visuotiniais 
rinkimais, kurie įvyks gegužės 
.30 dieną, Darbo partija laimės 
bent 265 vietas parlamente, , 
tuo taupu kai palys darbiečiai 
tikisi laimėti apie 320 vietų, tai 
yra absoliučią daugumą.

isai pugri- Mussolini lazdos pa 
viespatavi- • n « • - •galba laimėjo 

rinkimus
ROMA, Italija, kovo 25. —- 

Vakar Italijoj įvyko “visuoti
niai” balsavimai fašistų sutai
syto 100 kandidatų j parlamen- 

Turfai tieji balso tei-
traukti 
oficieru 
nuosius karvedžius.“ 

Kol kas tačiau tiek 
sios 
k 03’
neaiškus, 
neitralųs 
nių vadų 
žiūrint ir

tą sąrašo.
sę galėjo blasuoti lik “taip“ ar 
“ne“ už visą sąrašą. Mussolini, 
žinoma, pilnai laimėjo. Už są
rašą paduota 8,506,576 balsai, 
prieš 
negeri.

1.31,198. 6,821 buvo

Austru fašistu-sociv <-

alistų kautynės
Kautynėse aštuoniolika asmenų 

sužeisti; burmistrui sutriuš
kintas žandas

Trockio klausimu 
sprendimas dar 

atidėtas
BERLYNAS, kovo 25.—Del 

reichskanclerio Muellerio lig’os, 
ministerių kabinetas galutinį 
sprendimą dėl Trockio įsileidi
mo į Vokietiją der atidėjo.

Gratweine vakar vakarą įvyko 
kautynių tarp vietos fašistų pu
siau karinės orga n i z a c i j o s 
“heimvvehr” narių ir socialis
tų. Kautynių metu vienas res
toranas buvo sudaužytas. Aš
tuoniolika asmenų buvo sužeis
ti.

Panašių susikirtimų tarp fa
šistų ir socialistų įvyko taij)- 
jau Badene, netoli nuo Vienos. 
Ten riaušių metu nuk-entejo 
burmistras Huber, kuriam bu
vo su-tri uškinkis žandas.

Fašistų heinnvehras rengia
si laikyti dideles demonstracijas 
balandžio 21 dieną. Bijoma, 
kad neįvyktų naujų riaušių.

Airija verčia advokatus 
kalbėti airiškai

4 darbininkai ž u v 
sniegui nuo kalno 

nugriuvus

O
DUBLINAS, Airy a, kovo 25. 

—■ Airijos seimas priėmė įsta
tymą, kuriuo reikalaujama, kad 
kiekvienas advokatas būtinai 
kalbėtų airių kalba.

LAKE CITY, Colo., kovo 25. 
— Dideliam snieginui nugrio
vus nuo kalno ties Hensen 
Creek, netoli nuo čia, buvo gy
vi palaidoti keturi kasyklų dar
bininkai.

Vengrijoj, Rumunijoj 
siaučia dideli tvanai

MODESTO, III., kovo 25. — 
Viet(xs gyventojo Bruce Ogg sū
nūs, 11 metų l>emiukas, nušo
vė netyčia savo mažesnį broli- 
Abudu vaikai medžiojo vove
res.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko
vo 25. — Vengrijoj ir Raman i- 
joj siaučia dkieli tvanai. Del 
tvanų, kaip apskaičiuoja, apie 
40,000 žmonių liko be pastogės.

RADO UŽMUŠTĄ VAIKINĄ

lORRSSL

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tiniai žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo

GRANITE CITY, kovo 25.— 
Darže rado čia nušautą Donal
dų Dial’ą, 19 metų amžiaus 
darbininką. Policija mano, kad 
jis buvo užmuštas kur kitur, 
o kūnas pargabentas ir darže 
pamestas.

PASIKORĖ, NEBEPAKENTŲS 
PAČIOS RIEJIMO

Šiandie saulė teka 5:45, lei
džiasi 6:07. Mėnuo teka 7:47

HARTFORD CITY, Ind., ko
vo 25. — Už tai, kad pati pik
tai riejo jį, kam pribarsto as
loj pelenų, vietos gyventojas 
Riley Green, 42 metų amžiaus, 
išėjęs laukan tarpdury pasiko
rė.

BEĮMANĄS, kovo 25. — Vi
sados gerai painformuotas Ber
lyne leidžiamas rusų socialde
mokratų partijos laikraščio So- 
cialističcsky Viestnik korespon- 
dent 3 Maskvoj praneša, kad 
zliikdaloriaus Stalino kova prieš 
dešiniuosius savo oponentus 
priimanti vis aštresnes ir aštres
nes fermas, ir oras esąs pilnas 
sp. cgstamoa medžiagos. Krem- 
lic vadai esą pasidalinę į du la
geriu. Vienoj pusėj esą Stali
nas, Molotovas, Jaroslavskis; 
antroj pusėj — Bucharinas, 
Tomskis ir Bykovas. Abidvi ša
lys stengias savo pusėn 

raudonosios 
vadinamus

Ekonominis krizis 
sovietų Rusijoje

Mier.tų gyventojai grumiasi su 
badu; dagi Maskvoj ir Lenin
grade darosi neramu

pri- 
a r m i jos 
“raudo-

ne

raudono- 
armijos vadų, tiek “če- 
vadų jiusistatymas esąs 

Jie vis dar laikosi 
to je sovieti jos poli li
tai pusavio kovoj
vienos ir antros pu

ses bandymų kokietuoti su jais 
ir meilintis jiems.

Pasak korespondento, pavo
jingiausiu Stalino priešu da
bar esąs Tomskis, vyriausias 
rusų profsojuzų sąjungos va
das.

Traukinys, užgavęs au
tomobilį, užmušė du 

žmones
LOGANISIPORT, Ind?, 

25. 
čia

kovo
T'ies Yeoman, netoli nuo 

traukinys, užgavęs auto- 
moibli, užmušė du juo važiavu
siu vyru, Jos Miksellj ir James 
Fowlerį.

Toj vietoj per pastarus še
šerius melus traukiniai užmušė 
jau aštuonis asmenis.

Jugoslavuose įvedamas 
lotinų šriftas

BELGRADAS, Juigosla vija, 
kovo 25. — Diktatorius kara
lius Aleksandras išleido įsaky
mą pradėti visoj Jugoslavijoj 
vartoti spaudai lotinų alfabe
tą, vietoj “kirilicos,” kurią ser
bai, lygiai kaip rusai, vartojo 
per tūkstantį metų.

Rabindranatas Tagore 
atvyksta į Ameriką

TOKIO, Japonija, kovo 25.— 
Pakeliui į Kanadą ir Jungtines 
Valstybes, j Tokio atvyko Ra- 
bi-ndra-natas Tagore, garsus in
dų poetas.

3 asmens žuvo automo
bilio katastrofoj

ST. LOUIS, Mo., kovo 25.— 
Automobiliui ištrukus iš vieš
kelio ir nusiritus į pakalnę, ne
toli* nuo 
še trys ; 
ir du jo 
važiavę 
žeisti.

• Peverly, Mo., užsimu- 
asmens: H. Bertke, 33, 
vaikai, šeši kiti su jais 
asmens pavojingai su-

GAR Y, Ind., kovo 25. — Vie
no apartmentų trobesio rūsy* 
sprogo garinis šildytuvas ir už
mušė dženitorių Walterą Shel- 
by ir jo mažą sūnų*.

(J’nri fio nn<1 Atlantic Photo)

Maj. H. O. D. Segrave, britų 
automobilių rcisininkas, kuris 
kovo 11 dieną Daytona Beachc, 
Fla., padarė naują greitumo re
kordą. Savo galingu 12 cilin- 
deiių, Gaidei) Arrovv automo
biliu jis sugebėjo pasiekti grei
tumą 2.31.36 mylių per valandą.

Oro katastrofos

Chicagoj vienas lakūnas užsi
mušė, antras sužeistas
OAK LAWNE, Cbicagoj, va

kar užsimušė Wm- Ferkins, pa- 
sažierius aeroplano, kuri pilo
tavo aviacijos mokinys Wm. 
Dooring. Aeroplanasš kuris bu
vo seno karo laikų modelio, 
nukrito iš 300 pėdų aukštumos 
ir susikūlė. Dooring1, pavojin
gai sužeistas, buvo nugabentas 
j Blu-e Island ligoninę.

ko-

ne-

Keturi asmens žuvo aeroplanui 
atsimušus j medį

MOUNT GRETINA, Pa., 
vo 25. — Ryan monoplanui 
širmi šus j medi ir susikūlus,
toli nuo čia užsimušė keturi 
asmens, -- pilotas John Cam- 
pion iš St. Louis ir trys jo pa
sažieriai.

. ITrys asmens žuvo aeroplano 
liepsnose

CHARLOTTE, N. C., kovo 
25. Aeroplanui nukritus čia 
iš nedidelės aukštumos, ir už
sidegus, ugny žuvo trys asmens, 
pilotas George Vieke r y ir jo 
pasažieriai — Mrs. J. Galloway 
ir Fr. Kendrick.

Kariškis užsimušė
WATERBURY, Conn., kovo 

25. — Vakar čia užsimušė kap5 
Arnold Rasmusscn, nacionalės 
gvardijos karininkas, jo 
planui 
kulus.

nukritus žemėn ir
aero 
susi-

Neturi kur palaidoti' 
didkniazj Nikalojų’ • I

CA.NNES, Urane i ja, kovo 25.
Neseniai mirusio pretenden

to j Rusijos scsilą, didkunigjJk- 
ščio Nilkalojaus, draugai neži
no, kur pagaliau reikės jo kū
ną palaidoti. Pretendentas, mat, 
prieš mirdamas, pasakė, kad 
jis nenorjs hut palaidotas nC I 
kokiame krašte, kuris pripaži-j 
no sovietų Rusiją.

Britų pramoninkų • 
delegacija išvyko į, 

Sov. Rusiją
LONDONAS, kovo 25. - 

Šiandie išvyko j Maskvą aštuo
niasdešimt penki britų 'pramo
nių atstovai, reprezentuoją ben
drai apie pusantro biliono do
lerių kapitalo, žiūrėti naujų 
rinkų britų eksportui.

Galimas daiktas, kad galuti
nis šios misijos padarinys bus 
atsteigimas diplomatinių ' san
tykių tarp Anglijos ir sovietų 
Rusijos, kurie tapo 1927 metų 
gegužės mėnesy nutraukti.

Delegacija žada pasilikti Ru
sijoj tris savaites-

Tsinano incidentas 
likviduojamas

Suėmė visą Francijos 
komunistų partijos 

kongresą
-----------

PARYŽIUS,, kovo 25. Pa
ryžiaus policija areštavo visą 
franeuzų komunistų partijos 
k<:nijęrcsi|, kuriame dalyvavo 
120 delegatų.

Dar prieš sesijos atidarymą 
delegatai sumušė šešis polici
ninkus, kurie buvo pasiųsti 
tvarkos daboti. Policijos pre
fektas pareikalavo, kad kongre
sas išduotų mušeikas, bet tam 
atsisakius tai padaryti, tapo vi
si kongreso dalyviai suimti.

Policijos stoty pas dvidešimt 
vieną komunistų delegatą rado 
švininių buožių, geležinių laz
dų, revolverių ir kitokių gink
lų. Visi jie tapo uždaryti kalė
jime, o likusieji paleisti.

BERLYNAS, kovo 25. — 
Fierlyner t kereK|>on-
dentas Maskvoje patvirtina pra

nešimus apie produktų stoką 
sovietų Rusijoje. Koresponden
tas praneša, kad maisto ir kitų 
gyvenimo reikmenų stoka visur, 
visuose dideliuose miestuose, 
pasireiškia dabar labai aštrioj 
formoj. Dagi Maskvoj ir Le
ningrade, kuriais sovietų val
džia ypačiai rūpinasi, gyvento
jai dieną naktį stovi ilgiausio
mis “uodegomis,” laukdami sa
vo eiles nusipirkti truputį drus
kos ar cuikraus, svarą kruopų 
ir miltų.

Korespondentas paša k o j a , 
kad tarp stovinčių išalkusių 
gyventojų ir milicijos dažnai 
atsitinka susikirtimų. Abiejo
se pusėse esą matyt nepapras
to susinervinimo ir nerimo. •

Bado paseka — maras
Toliau korespondentas sako, 

kad Pskovo gubernijoj dėl 
maisto stokos ir žmonių badė- 
jimo ėmęs plisti maras, dėmė
toji šiltinėj

Tas pat pasi reiškią taipjau 
kai 'kiirios'C. vietose Ukrainoje. 
Badas ypačiai skaudžiai pasi- 
reiškiąs Odesos ir Nikolajevo 
rajonų gyventojuose.

Rusti ekonominė būklė 
Sovietijoje

Ekonominė padėtis sovietijoje 
esanti taip rusti, kad sovietų 
valdžia paliovus dagi skelbti 
spaudoj tikrus pranešimus apie 
javų iš ūkininkų supirkinėjimo 
reziiMatus, apie ką parastai bū
davo .kas 10 dienų skelbiama1.

Trockis kaltas dėl so
vietu Rusijos vargo, 

sako Pravda
■MASKVA, kovo 25. — Vy- 

liausiąs kompartijos organais 
’ravda sako, kad dėl visų da
bartinių sovietų Rusijos var
gų kaltais esąs Trirckis, išgui
tas buvusis komunistų vadas, 
^asak Piravdos, 'Trockis ir jo 
šalininkai pasėję darbini-n!kiro
se ir valstiečiuose nepasiiten'ki- 
nimą sovietų valdžia. Jie sa
vo agita'cija sukurstę ūkinin
kus, ir dėl to dabar einanti vi
dujinė kova Rusijoj. Trockis 
r jo šalininkai, sako Pravda, su

rinkę didelį fondą revoliucijai 
prieš sovietų valdžią finansuoti 
ir ūkininkuose, kurie ir be to 
esą nepalankus sovietų valdžiai 
ir kurie mamą, kad ji netrukus 
turėsianti griūti, dabar ei
ną gandai, kad 'Trockis jau 
mobilizuojąs armiją užsieny ir 
su ja žygiuosiąs i Maskvą.

49 žmonės žuvo per po
tvynius ir audras 

pietuose
LOUISVILLE, Ky., kovo 25. 

Kilusiuose rytinėj Kentucky 
daly ir žiemių rytų 'Tennessee 
krašte per pastaras tris dienas 
žuvo 37 žmonės, tuo tarpu nuo 
smalkių audrų ir tornadų, siau- 
tuvių keturiose pietų valstijose

Sutartim Japonai evakuoja šan- 
tungą; Kinai paliauja boiko
tą prieš japonus

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 
25. — Kinų užsienio departa
mento informacijomis, tarp Ki
nijos ir Japonijos pagaliau su
sitarta dėl 'Tsinano incidento.

Einant sutarties sąlygomis, 
Japonija ištraukia savo kariuo
menę iš Šantunigo provincijos, 
o Nankino vyriausybe prižada 
teikti visokios apsaugos japonų 
gyventojams. Kinai paliauja 
boikotą įprieš jaiponus. 'Tam tik
rai paskirta -komisija ištirs, 
kas E-iivo atsakingas d-eL U'sina- 
no incidento, ir nustatys atly
ginimo sumą už padarytus per 
tas kautynes nuostolius.

k -----------------
Pranašauja atmainų

Ispanijos valdžioje
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

25. — Diktatorius Primo de Ri-, 
vera išleido pusiau olicialį ko
munikatą, pranešdamas, kad jis 
esąs jau nebe jaunas žmogus 
ir nebegalėsiąs savo vietoj pa
silikti dar penkerius metus.

Iš to sprendžiama, kad gal 
būt netrukus valdžioj įvyks at
mainų.

Alabamoj, Georgijuj, Missi- 
ssippi ir Žiemių (Karolinoj žu
vo dar dvylika asmenų. 'Tuo 
bildu žuvusių žmonių skaičius 
siekia ‘bendrai 49.

Atiglija ir Kanada pro
testuos dėl britų škune- 

rio paskandinimo**_____
WASHINGTONAS, kovo 25. 

— (rauta žinių, kad Anglija ir 
Kanada rengiasi padaryti ben
drą protestą Jungtinėms Valsty
bėms dėl pakraščių sargybes 
paskandinimo Meksikos įlan
koj praeitą penktadieni britų 
škunerio Imalonc. skuneris 
buvo įtartas dėl gabenimo svai
giųjų gėrimų kontrabandos.

Trys Čechy slaugės su
imtos dėl vrangelinin- 

ko mirties
PRAHA, čechoslovakija, ko

vo 25. — Kufcteniberge, netoli 
npo Prahos, ligoninėj mirė 
pulk. Aleksandras Zamibalov, 
buvęs Vrangelio armijos kari
ninkas. Mirusio viduriuose gy
dytojai rado grūsto stiklo. Ta
po suimtos trys ligoninės slau
gės, kaltinamos dėl žmogžudy- 
bės.

dėllakunąi užsimušė 
kolizijos ore

PtENSACOLA, Fla., kovo 25.
Susidūrus ore su kitu aero

planu, užsimušė Įeit. F. W. 
Roberts, J. V. juros oro sto
ties imstruikJtorius, ir Alvin 
Hutchinson, aviacijos mokinys.

Du

SUĖM$ MOKYTOJĄ DEL 
MERGINOS MIRTIES

HAiMFLTON, Ont., Kanada, 
kovo 25. — Policija areštavo 
čia Haroldą Niece, aukštesnės 
mokyklos mokytoją, kaltinamą 
dėl minties vienos merginos, 
Ievos Coleman, stenoigrafės. 
Merginą rado jo namuose negy
vą. Mergina mirus nuo saldai
nių, kuriomis mokytojas ją pa
vaišinęs ir kurios, matyt, buvo 
užnuodytos.

Keturi asmens žuvo 
gaisre Philadelphijoj
PHIiLADEDPHIA, Pa., kovo 

25. — Keturi asmens žuvo gai
sre, kuris čia praeitą naktį su
naikino dviejų aukštų gyvena
mus namus rezidencijų distrik- 
te šiaurinėj miesto daly. Su
degė du vyrai ir do vaikai.

DU NUSIKALTĖLIAI, VIENAS 
JŲ NEGRAS, PAKARTI

SAN FRANOISCO, Cal., ko
vo 25. — San Quentin kalėji
me vakar buvo pakarti du nu
sikaltėliai, Perry Coe ir Samuel 
Thomas, pastarasis negras. 
Mirties bausmei abudu buvo 
pasmerkti už žmoigžudybes.
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Tarp Chicagos
Lietuvių Į

—" j ■ - — ■ r •- ~T-

“Bailaus daktaro” 
belaukiant

Jau keli metai praėjo, kai 
pirmą kartą ^lietuvių kalboje

“BAYER ASPIRIN” 
YRASAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa* 
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot '‘Bayer Kryžiaus’ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta 
da negaunate tikro Bayer Aspirino 
kurio saugumą prirodS milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus kuo

Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neiMardytas “Bayer” pa 
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

“Birutės” statyta linksma dvi
veiksmė komedija-opera “Bailus 
daktaras’’ sukėlė mumyse tikrą 
sensaciją ir iki šiolei tas slavi
nas parengimas visiems yra at
mintinas. Ir neužilgo, arba tiks
liau pasakius 21 balandžio Eight 
Street teatre, toji pati “Birutė” 
tą patį veikalą “pakartos”. Bet 
kadangi praslinko keli metai ir 
jau visame gyvenime jaučiamas 
progresas, tai ir, besiruošdama 
prie “Bailaus daktaro”, musų 
“Birutė” žada parodyti taipgi 
ir savo progresą. Pirmu sykiu 
pasirodydama su savo 30—35 
žmonių orkestrą, kurion įeina 
geriausieji Chicagos lietuviai 
muzikantai, “Birutė” žada šia
me vaidinime supažindinti savo 
rėmėjus ir draugus su keliais 
dar nepažįstamais dainininkais, 
kurių gabumas ir mokėjimas 
vertas tikro susijdomėjimo. Iš 
pirmo “Bailaus daktaro”pasta
tymo šiame vaidinime dalyvaus 
tik dvi musų gerbiamos daini
ninkės pp. Nora Gugienė ir Salo
mėja čerienė. Kitas roles dai
nuos ir vaidins: p. O. Biežienė, 
p. Jakavičius, p. Sarsevičius 
(kurio dėžėje tikrai nereikės at
gal siųsti!), p. K. Kliauga ir 
kiti, kurių pavardės paskelbti 
ir apie kuriuos vėliau teks pa
kalbėti. Vieną rolę vaidins net 
iš Lietuvos importuotas artis
tas, bet jo pavardė kol kas lai
koma didžiausioje slaptybėje! 
Choro vedėjas p. K. Steponavi
čius laiko kasdien repeticijas, 
tai su merginų, tai su vyrų cho
ru, tai su orkestrą, tai su so- 
tistais, ketvirtadieniais jau 
skamba visa opera. Kaipo ypa
tingą dalyką galime pranešti,

kad veikalą režisuoti sutiko 
art. Stasys Pilka, kurio ranka 
ir gabumas, be abejo, -mokės 
padaryti “Bailaus daktaro” pa
statymą dar įvairesniu ir įdo
mesniu.—Garsintojas.

Savas pas savą
Kart kartomis rašyta, nuolat 

kalbama ir agituojama, kad, 
reikalui esant, savas eitų pas 
savą. Obalsis išrodo geras, lie
tuviams suprantamas ir arti
mas. Kodėl gi, turint reikalą, 
lietuvis negalėtų pirmiausia 
kreiptis pas lietuvi biznierių, 
lietuvį profesionalą?

Bet pasitaiko, kad negali, 
štai pavyzdis. Kuris laikas at
gal užėjau pas vieną lietuvį 
biznierių Bridgeporte. Norėjau 
biznį padaryti. Kadangi tas rei
kalas rišosi su kitu reikalu, tai 
turėjome įsigilinti į kai kuriuos 
klausimus. Bet ve, biznieriaus 
žmona pradeda išmetinėti, kad 
jų laikas gaišinamas, kad atei
na koks nors nepažįstamas 
žmogus ir kitų laiką naudoja.

Labai gali būti, kad daug 
žmonių gaišina biznierių laiką. 
Dalykas betgi toks, kad biznis 
nepadaromas akies mirksniu. 
Kad tenka aiškinti, įrodinėti, 
nušviesti visapusiai padėtį, kol 
žmogus supras visą reikalą.

žinoma, biznierius gali nė ne
aiškinti. Bet tuomet reikia at
minti, kad yra ir daugiau tokių 
pat biznierių, kad žmonės kreip
sis i savus biznierius pirmiau
sia tik tuomet, kuomet jie jaus, 
jog savųjų patarnavimas, jeigu 
nėra prielankesnis, draugi ilges
nis, tai nors ne prastesnis už 
kitataučių. —D.

Charles J. Zuraitis, 7159 So. 
Racine Avė., baigęs iarmaceuto 
mokslą. Illinois universitete ir 
State Board kvotimus išlaikęs 
sausio mėnesį, 1929 m., Spring- 
fielde, III. Išlaikęs kvotimus, 
šis jaunas lietuvis profesiona
las paskutinius du mėnesius dir
bo apiekoje prie 79-tos ir Green 
gatvių, o pereitą savaitę išva
žiavo Floridon atostogoms. Aa.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Susitikome keletas žmonių. 
Kalba užėjo apie ligonines, štai 
ką. nugirdau:

Susirgo jauna laisvų pažiūrų 
moteris. Daktaras pareiškė, 
kad reikės daryti operacija. Mo
teris buvo nugabenta katalikų 
kontroliuojamon ligoninėn. Ope
racija padaryta. Moteris atsi
peikėja nuo gaso. Mato —už
degta žvakė, prie kojų kunigiš-

Ne per Karštas —
Ne per Stiprus

į jjj jjs * y T‘ i. v* A*

Tai apysaka stebėtino išsiplatinimo OLD GOLD.

Tai grynai Amerikaniška apysaka. Ji nebutni galė
jusi įvykti kokioje nors kitoje šaly.

Per metus ir pusę, pirm negu OLD GOLD gimė, 
jo gamintojai klausinėjo rūkytojų visur, pasakyti jiem, 
kokias ydas turi jų mėgiami cigaretai.

‘Per karšti,” kai kurie sakė.

“Per greitai sudega,” pasakojo kiti.

“Degina gerkle,” skundėsi treti. '

“Per stiprus,” sakė kiti.

Tada OLD GOLD gamintojai pradėjo dirbti, vienų 
mišinį po kilo siūlydami rūkytojams po visą šąli.

Galiausiai nuosprendis atėjo: “Jau turite!”

Tokiu tai budu atsirado šis švelnesnis, vėsesnis, 
labiau pritraukiąs cigarelas-kuris džiugina skoni, 
ramina gerklę, o liežuviui išrodo toks švelnus.

Čia tikra, nepadabinta apysaka milžiniško pasise
kimo OLD GOLDS.

ki . įrankiai išdėstyti. Ant kru
tinės jai padėtas kryžius. Kuni
gas liepia atlikti išpažintį. 
Moteris pareiškia, kad išpažin
ties ji nedarysianti. Jos tėvas 
neinąs išpažinties, nė vyras, ne
darysianti ir ji. “Sesuo” kalba: 
“Shame on you!” Moteriškė 
prašo kunigą ir seserį išeiti, pra- 
<šo duoti ramybės jai. šie neina. 
Moteris apalpsta.

Praslenka kiek laiko. Moteris 
atsigauna. Ir vėl pasirodo ku
nigas. Klausia moters, ar ji 
yra ištekėjusi. Moteris pasako, 
<ad turinti vyrą ir kad šliubą 

gavusi tautiškoj bažnyčioj.
—Tu juk be šliubo gyveni!— 

sušunka kunigas. Vėl jis įkal
binėja moteriškę atlikti išpa
žintį ir prižada duoti jai šliubą 
veltui, kad ji pasveiksianti. Mo
zeris dar kartą prašo kunigą iš
eiti iš jos kambario. Kunigas 
neina. Moteris ir vėl apalpsta. 
<ai atgija, tai mato savo kam
bary nursę ir “seserį”. “Sesuo” 
išnaujo su piršlybomis atlikti 
išpažintį. Moteris prašo ramy
bės. Už ją pagalios užsistojo 
nursė ir prašo “seserį” išeiti.

Kitas pavyzdys. Suserga lie
tuvis vyras. Daktaras pasiunčia 
jį taipgi katalikiškon, bet ki
ton ligoninėn. Klausia “sesuo”, 
tūriai tikybai ligonis priklauso. 
Vyras atsako, kad buvęs krikš-

Specialiai dėl velykų

tytas katalikų bažnyčioje, bet 
jau dvidešimtį metų jos nelan
kęs ir nematąs reikalo lankyti. 
“Sesuo” perša ligoniui kunigą, 
šis pareiškia, kad nepageidau
jąs jo. Pasirodo “sesuo” per- 
dėtinė. Vėl ta pati meliodija. 
Pagalios perdėtinė klausia, kur 
yra ligonio rąžančius ir škaple- 
riai. šis atsako, kad neturįs ir 
neprašąs. Užsirūstinusi, “se
suo” perdėtinė išsiunčia vyrą į 
pavieto ligoninę. Kalbamas į- 
vykis, anot vyro, kuris apie jį 
papasakojo, buvęs svarstomas 
net vienos draugystės susirin
kime. '

Trečias pavyzdys. Jisai pasi
taikęs kiek seniau. Susirgusi 
laisvų pažiūrų ipergina. Pada
ryta jai operacija. Mergina nu
silpnėjusį. Įleidžiama kambarin 
jos brolis. Mato jis, kad prie 
ligonės peties prisegtas kryžius. 
Brolis neklausia, kas prisegė. 
Porą dienų vėliau, kai ligonė 
pasijuto tvirtesnė, brolis tei
raujas: “Kas prisegė tą kry
žių? ši atsako: “sesuo”. Esą, 
buvęs kunigas, turėjusi išpažin
tį atlikti. Brolis pastebi: “Kam 
prisiėmei ?”

—Ką darysi? žinai, skausmų 
suspausta, o čia apspito kaip 
varnai, bučiau viską padariusi, 
kad tik manęs jie neerzintų, 
kad tik ramybę duotų —aiškina
si sesuo.

čia tik trys pavyzdžiai. Pa
kaks ir jų, nes pasaldo jie ne 
mažai. Suserga ligonis. Veža
ma jis ligoninėn, kad geresnės 
priežiūros gautų, ramesnę vietą 
rastų. O ten “seserys” kamuoja 
jį, kaip savo laiku “šventoji” 
inkvizicija eretikus.

Nėra reikalo būti priešingam 
išpažinčiai. Jeigu ligonis yra 
tikintis žmogus, tegul jis atlieka 
išpažintį. Basi, tai suramins jį, 
gal priduos jo dvasiai jogos. 
Susirgusį kokia nervų liga ti
kintį žmogų lai gydo nors ir

vien maldomis, jei toks gydymo 
būdas išeis ligonio naudai, jei 
paveiks į jo sąmonę geidžiamai.

Bet piršti išpažintį ligoniui, 
kuris nenori jos, reiškia tik er
zinti jį, reiškia drumsti jo ra
mybę, kuomet ramybė jam la
biausia reikalinga; reiškia, ser
gančiam dar sunkesnę ligą va
ryti. Tokis gydymas, tokia prie

žiūra išrodo gerai ligoninei visai 
netinkanti.—Reporteris.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

SPECIALĖS EKSKURSIJOS

Į LIETU V.
Surengtos ir asmeniniai vadovaujamos kelionių ekspertų, kad užtik

rinti didžiausj komfortą ir kuosmagiausią kelionę.
ŽEMOS KAINOS.

Pasiteiraukit pas musų agentus dėl smulkmenų.
Laivu

CEDRIC
GEGUŽĖS 26

Laivu
HOMERIC

BIRŽELIO 15

MAJESTIC 
didžiausiu laivu pasauly 

BIRŽELIO 22

Laivu 
BELGENLAND 

BIRŽELIO 1

lAiivu
BELGENLAND

LIEPOS 27
Šie kelionių ekspertai palydės

Centu

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga

ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.
1311 Mihvaukee Avė.

i Ar Jaučiatės Silpnas, i
Nervuotas? 1L—--------- -----——ą.

Miss Amui L. Hogrg. Korea, Ky., gavo 
puikiau pasekmcH nuo vartojimo Nuga-Tone. 
Ji sako. "Aš buvau visai nusilpusi ir ner- 
vuota, negalėjau nieko veikti, ir aš pasa
kau, kad Nuga-Tone padarė man daugiau 
gero, negu visi daktarai. Nuga-Tono mano 
išgydė. Tai tikrai yra geros gyduolės. Tūks
tančiai kitų žmonių turi tokius pat prane
šimus."

Nuga-Tone turi suteikti jums užganėdini- 
mą, arba pinigai grąžinami. Bandykit jas 
dėl padauginimo svarumo, pataisymo ner
vingumo, nemiegos, jautimo nuovargio iš ry
to,, galvos skaudėjimo, svaiulio, prasto ape
tito. nevirškinimo, inkstų arba pūsles tro
belių. užkietėjimo ir panašių nesmagumų. 
Nuga-Tone suteiks jums .stipresnius nervus, 
didesni raumenų stiprumų ir atnaujins jėgų 
ir energijų visų organų. Vaistininkai par
duoda Nuga-Tone. Nusipirkit 1 butelį šiandie.

24 Mėnesiai
z

Del išmokėjimo
Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis.

■ valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BL ACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Spoelalistaa gydyme cbronlžkų Ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t • pas mano. Mano pilnas isegzaininavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsl- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums s,ugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaUH jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys po 
galutino išcgzatninavinio—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BIyiL, netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto ikį 1 vo 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryt? iki 1 po pietų.

Vadovaujama agento
Kazimieras Sidabras, 

875 Cambridge St. 
Cambridge, Mass. 

Vadovaujama agento
P. P. Baltutis,
3327 So. Halsted St.

Chicago, Illinois 
Vadovaujama agento 

J* P. Wasilauckas, 
820 Bank St.

Waterbury, Conn. 
Vadovaujama agento 

V. M. Stulpinas, 
3225 So. Halsted St.

Chicago, Illinois 
Vadovaujama agento

A. S. Trečiokas, 
197 Adams St. 
Newark, N. J.

visus jūsų reikalus.

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

International Merchantile Marine Co.

180 No. Michigan Avė.,
CHICAGO, ILL.

jus, kad smulkmeniškai aprūpinti

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGIECIAMS

Pranešame visiems Chicagos Lietuviams, 
kad atidarėme naują Automobilių Agentūrą 

PARDAVINĖSIME

;De Soto
Šis Automobilius visuomenei gerai žinomas 
kaipo Chrysler produktas; todėl užkviečia- 
me visus atsilankyti į musų salesruimį ir 
pamatyti šį gražų Chryslerio išdirbystės 

Automobilių.

OI SOTU SIX.-5E£MN ot LŲJ0

Roxee Motor Sales
J. ZABUKAS IR J. CHALKIS

Savininkai

907 West35th Street
Telefonas Yards 4500

Pavasaris
Darau siutus ant orderio. Turiu dideli pasirinkimą gatavų siutų. 
Taipgi išprusinu, išvalau ir pataisau.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Savininkas

1403 So. 49 Ct., Cicero, III.
Phone Cicero 336
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

žmones, kad neitu į koncertą. 
Bet, kaip maitoto, jų pastangos 
nuėjo ant nieko. —K.

Roseland

Socialistų Vakaras
Ilelen Bidllkevičienė, po tė

vais Slntzdausikaitė, mirė kovo 
23 dieną, sulaukusi 52 metų.

Kovo 24 d. Lietuvių Audito
rijoj Įvyko LSS. Chi-caigos kuo
pų koncertas ir balius. Pasi
sekimas buvo toks, kokio var
gu bau tikėjosi ir patys rengė
jai. Publika pradėjo rinktis; 
gan anksti, ir prieš programo 
atidarymų jos prisirinko pilna 
svetainė. Pradėjo net sėdynių 
pritrukti. Kurie pranašavo iš 
kalno, jog Chicagos socialistų 
Įtaka visai nupuolė ir jie tega
lėsią sutraukti tik keletą desėt- 
kų žmonių, — turėjo skaudžiai 
nusivilti, kuomet pamatė tokią 
minią žmonių. Koncerte ma
tėsi nemažai buvusių socialis
tų veikėjų, ‘kurie dėl visokių 
priežasčių dabar nebedalyvau- 
ja visuomeniškame judėjime, 
bet visgi socialistams tebesim- 
patizuoja. Pastebėjau taip pat 
ir būrį profesionalų, kaip tai:' 
Dr. Yušką, Dr. Montvidą, Dr. 
Karalių, Dr. Biežj, Dr. Marge- 
rį, Dr. Graičuną, adv. Gugį, art. 
Babravičių, art. Pilką ir kt.

Apie vakaro programą smulk
meniškai nekalbėsiu. Bendrai

Paėjo ji iš Ckmerigės apskričio. 
Amerikoje išgyveno 23 metus. 
Buvo našlė. Paliko nuliudu- 
suis du sūnūs »ir įris dukteris. 
Kūnas pašarvotas namuose ad
resu 223 West PI., Ro
seland, III. Laidotuvės bus 
šiandien, kovo 26 dieną, 8 vai. 
ryte Į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, o iš ten į šv. Kazi
miero kapines. P-nia Bidike- 
vičienė mirė po sunkios ligos. 
Laidotuvėse patarnauja grabu
čius Eudeikis, 1605 S. llermi- 
lage Avė. Reporteris.

Bridgeportas
šeštadienį, kovo 23 dieną, 

sugrįžo iš atostogų p-nia Vidi- 
kas-Lulevich, lietučė akušerė, 
turinti ofisų adresui 3103 South 
Halsted St. .Ji išbuvo atosto
gose apie mėnesį laiko. Sugrį
žusi jaučiasi gerai pataisiusi sa
vo sveikatą ir jau vėl užsiima 
praktika. Reporteris.

tas skelbia Chicagoje vajų nuo 
kovo 20 iki gegužės 20 dienos, 
t. y. per du mėnesiu, kadangi 
Chicaga toli pasiliko su aukomis 
nuo kitų lietuvių kolonijų. Ko
mitetas mato reikalą daryti 
rinkliavą. ‘ Visoj Chicagoj bus 
lankomasi pas profesionalus ir 
biznierius, ir visur, kur tik ga
lima, bus renkamos aukos. Tam 
darbui Komitetas yra gavęs iš 
policijos leidimą.

Komitetan aukoms rinkti į- 
eina šios moterys: p.p. M. Kišo- 
nienė, M. Indriulienė, M. Balec- 
kienė ir J. Andriulienė; taipjau 
visi komiteto nariai.

Meldžiame ir daugiau veikėjų 
prisidėti prie šio vajaus. Komi
tetas turi tam tikras blankas 
pagaminęs. Prašome visus i 
pagalbą.

Gerbiami Chicagos lietuviai, 
atminkite, kad čia darbas isto
riškas labiausia chicagiečiams. 
Paminklas turi stotis ant šerno 
kapo 30 dieną, gegužės.

Mes turime rengtis skubiai, 
nes laikas trumpas. Dirbkime 
visi iš širdies. Kai atslankys 
rinkėjai, tai aukokime visi kiek 
galėdami. Kiekvienas centas 
artina paminklą ant dėdės šerno 
kapo.

Aukas siųskite turtų raštinin
kui šiuo adresu: Stasys Grišius, 
6228 So. Sacramento Avė., Chi- 
cago, III., tel. Republic 7180.

tarpe ir puošė daugybę musų 
koncertų. Pavyzdžiui ir dabar 
—nespėjo jis sugrįžti iš gastro
lių lietuvių polonijose, ir jau 
stojo į darbą su “Birute”, kad 
pastatyti “Bailų Daktarą”. Yuo- 
zavito daug nereikia prašyti. 
Žodį pasakysi, ir jis mielu noru 
pa tarnauja.

Savo koncerte mums Yuoza
vitas duos tą, ką. jo siela turi 
prirengusi geriausio. Be jo 
dalyvauja keletas rinktinių me
nininkų. Taigi nepamirškit 3 
dienos balandžio. Visi “Savas 
pas savą”. Palaikykime šia 
stiprią muzikalę jėgą tarpe mu
sų, nes mes tokių žmonių labai 
mažai turim.

—Dailės Mylėtojas.

priklauso pirmenybė kovo 27 
d. yra rengiamas čempionato 
lošis. Laimėtojams yra skiria
ma graži dovana, kurią duoda 
Karolis Požėla.

Lošimas įvyks Slrumilo sve
tainėj. Pradžia 8 vai. vakaro.

Visi ateikite pasižiūrėti pas-

kutinio “baske! bąli” lošio. Lo
šimas bjis dar įdomus ir tuo, 
kad šį kartą susirems tarp sa
vęs a‘bii Golden Star jaukiai.

Lengvojo svorio jaukto nariai 
sako, jog jiems tikrai teksiąs 
Golden Star kliubo “h'asket 
bąli” čempionatas. N.

SPORTAS
Šiandien rystynės

Šiandien Coliseume risis Ed. 
Lewis, buvusis čempionas, su 
Malcevvicz. Be to, risis dar 
keturios kitos poros, jų tarpe 
ir Karolis Požėla, kuris risis su 
John Ondrasek.

Golden Star čempio
natas

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

G eneral RadioStor e

imant, jis buvo geras ir žmo
nėms patiko. Pradžioj P. Gri
gaitis pasakė trumpą ir tam 
vakarui tin’kamą kalbą. Po lo 
pasirodė .Jaunoji Birutė, po va
dovyste p. P. Sarpaliaus. Tik
rai malonu matyti scenoj vai
kučius dainuojant. Nėra kal
bos, kad muzika ir scena turi 
didelės įtakos. Vaikai, kurie 
iš mažens yra pratinami prie 
muzikos, ne tik gauna asme
nišką pasitenkinimą, ale tuo pa
čiu laiku jie sunkiau pasiduoda 
ir gatvės įtakai.

Kadangi kai kurie programo 
dalyviai pasivėlino atvykti pa
skirtu laiiku, tai rengėjams te
ko mainyti programo tvarką. 
Dėlei to įvyko perimos pertrau
kos. Bet prie susidėjusių apy- 
stovų tai buvo neišvengiama.

čia bus ne pro šalį pažymėti, 
kad Pirmyn Mišrus choras po 
vadovyste p-nios S. Čerie-nės 
šį kartą itin gerai pasirodė. 
Per paskutines keletą savaičių 
jis, matyti, padarė pusėtinai di
delį progresą.

Nitą Obrasova, operos daini
ninkė, turi labai gražų balsą. 
.Ji padainavo ketlinas dainas.

Publikai, kiek teko patirti, 
geriausia paliko kliirbas. Majak 
po vadovyste T. Koraiblinoff’o. 
Ypač triukšmingų aplodismen
tų susilaukė čigonai.

Programe dalyvavo dar B. 
Birentas, smuikininkas Milton 
Nelson, šokėja Gribova, černy- 
šev ir Saturnov.
, žodžiu sakant, programas 
buvo gan įvairus ir įdomus.

Teko girdėti, kad prie sve
tainės buvo pastatyti “aniolai 
sargai,” kurie bandė atkalbėti

Šerno Fondui aukos
Chicago

C. Jankauskas ............. $5.00
S.L.A. 122 kuopa ........ 14.34
SLA. 251 kuopa ........... 5.00
SLA. 63 kuopa ............ 10.00

Paterson, N. J.
AST. Sandaros 38 kuopa 

per Sandaros Red.............. 5.00
Lawrence, Mass.

ALS. Sandaros 12 kuopa 
per Sandaros Red.......... 10.00

Dubois, Pa.
SLA. 153 kuopa ........   5.00

Danhury, Conn.
SLA. 306 kuopa ........... 10.00

Michigan City, Ind.
SLA. 222 kuopa ........... 5.00

Waterbury, Conn.
SLA. 11 kuopa ........... 10.00

Portland, Ore.
J. P. G rite ................... 2.00

Haverhill, Mass.
SLA. 102 kuopa ........... 5.00
L. Ūke. Gedimino Kliub. 5.00

Racine, Wis.

“Savas Pas Savą”
Balandžio 3 diena artinasi. 

Kaip ir visos kitos dienos musų 
gyvenime, ji ateis ir praeis. 
Skirtumas gal tik tas yra, kad 
palieka skirtingi įspūdžiai tarpe 
įvykių, nepaisant kokių rusių jie 
butų.

Dažnai skelbimuose kai kurių 
biznių mums tenka skaityti 
obalsis “Savas pas savą”. Ir jei
gu kam kada nors pritiko tas 
obalsis, tai niekuomet nepritiko 
geriaus, negu musų jaunam ir 
gabiam pianistui M. Yuozavitui. 
Mat, bal. 3 dieną Lietuvių Au
ditorijoj p. M."Yuozavitas duo
da savo ir saviems chicagie
čiams pirmą koncertą. Taigi, 
chicagiečiai, daleiskit man pri
minti jums obalsį “Savas pas 
savą”, ir išpildykim to obalsio 
reikšmę.

M. Yuozavitas augo ir dar
bavosi sulig savo išgalia musų

Golden Star, kaip žinia, turi 
du basiket bąli jauktu — sun
kiojo ir lengvojo svorio. Pra»» 
džioj sezono sunkiojo svorio 
jauktas pasirodė labai gerai; 
tuo tarpu lengvasis jauktas bu
vo ką tik susiorganizavęs ir 
todėl ėmė. nemažai laiko, kol 
jis, taip sakant, “susituinino.” 
Bet už tat dabar tas jauktas 
tiek išsilavimo, jog pasiryžo 
paveržti pirmenybę iš savo 
draugų.

Kad sužinoti kuriam jauktai

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Mr.gr.c- 
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis veikimas užtikri
na reguliari vidurių veikimą. 
Vartojamas plovimui burnos, 
jis neleidžia rukštims ėsti ir 
dantims puti laike nėštumo.

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me- 
tų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips,', nuo 1875 m.

KRAUTUVE

Didžiausias Philco ra- 
dio, gražiausioje kanso- 
loje, kurio kaina buvo 
$275.00, dabar

21500
Mainykite savo senus 

radios, imkite tą brangų 
< radio lengvais išmokėji

mais ir turėkite laike 
Velykų savo namuose. 
Tas radio yra sumušęs 
pasaulio rekordus tolu
mo, aiškumo ir tvirtu
mo.

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ
DIKIO ŠALTI

PAIN-EKPELLER
RECuę___ P Al

Per P. P. Staponaitis.
Smulkios aukos ................. 7.65

Importe, Ind.

SLA. 329 kuopa ..........   5.00
«

Youngstown, Ohio.

SLA. 157 kuopa ........... 5.00

Didelis Atidarymas;* I
Musų vartotų karų

loto j
Visi karai gerame . 

stovyje

Viso labo vasario mėnesį į- 
plaukė $109.99. Pabaigoje va
sario mėnesio buvo viso ižde 
$1,329.00. Dabar yra viso $1,- 
439.88.

širdingai ačiū visiems aukau
tojams, draugystėms, kuopoms 
ir pavieniams asmenims už 
gausią paramą tam prakilniam 
darbui.

Dabar šerno Fondo komite-

Kai kūdikis pagauna šaltį į 
galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus į dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros Casto
ria.

KULS
PAIN

( Nuo Visokių Muskulų* 
Gėlimų ir Skaudėjimų

nusipirkite PAIN-EXPELLERIO; 
tačiau persitikrinkite, kad . gaunate , 
tikrąjį—ant pakelio turi būti INKA
RAS. Nėra nieko geresnio kaip 
PAIN-EXPELLERIS išsitrynimui 
ir apsisaugojimui nuo Influenzos, 
Galvos ir Krutinės Peršalimų, Kosu
lių, Paprastų Gerklės Skaudėjimų,

• Neuralgijos, Strėndieglio, Reumatiš- 
kų Skausmų ir 1.1. Geriausia taipgi 
nuo Išsinarinimų, Nusimušimų, Su
stingusio Sprando, Galvos Skaudė
jimų ir t. t.

35 ir 70 centų didumo bonkutėse. 
Jei jūsų vaistininkas neužlaiko < 

PAIN-EXPELLERIO} > 
tai rašykite stačiai mums, f

The T .aboratories of 
F. AD. RICHTEK

& CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA 
Naujienos

1789 So. Halsted St.
Tel. Roosrzelt 8500

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugėdinu}, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, kokį silp
numą, pūslės, privatines 
ar šlapimosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liue
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligų. Jeigu jus tu
rite sifilį, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne

Studebaker ’23 Spec. Tour....... $89 I
Studebaker ’24 Spec. Sedan .... $369 
Studebaker ’24 Spec. Brougham $282 
Moon ’24 5 PaJs. Sedan ........... $261
Nash 7 Pass. Sedan ............... $398 |
Wlllys Knight ’25 Sedan ........ $389 
Hupp Club Sedan ................. $196!

Ir daug kitų
Dykai valstijos laisnis su bile Į
vienu iš minėtų karų. Važinė- 
kit kuriuo nors iš šių karų 5 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

INDEPENDENCE 
AUTO SALES CO. 
Van Buren 9151-3203-3204 
3848-50 W. Roosevelt

Road 
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai

Dutch Boy White

Velvet' 
Fiat 
Balta

Maleva
SI.69
Galionas

Lead 100 svarų
$11.50

Pure Linsecd Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis
4414 Roc'kwell Street

Lafayette 4689

palaimas tankiai priveda prie aklumo, 
para)i žilius, ar prie sirgimo visų savo 
amžių.

Silpni vyrai!
In-Mo-Ray ir speclalis gydymas su

grąžino tvirtumų ir vyriškumų tūkstan
čiams pacientų. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas per virš .‘JO motų. Kų jo gy
dymas padaro tūkstančiams kitų, tai pada
rys ir dėl jus. Geriausias gydymas. — 
Žemos kainos. — Ateikite šiandie.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.. kampas

Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris dešimt metų šiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 506, moterims —• 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų, Nedėliomls 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, Panedėliais, Seredo- 
mis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 balandai vakaro.

The Highboy
Bsųuidte fumiture modele At 

—gffrlringly moderato prlčee. 
CVinvi in and see thrrm-

Philco “Neutrodyne- 
Plus” Radio visur pa
garsėjęs pa s i e k i m u 
tolimiausių vietų, jau
trumu pagavimo ir 
gražumu tono — DA
BAR dar geresnis ne
gu kada buvo pirmiau! 
Didesnės jėgos, dides
nio balso, net jautres
nio pagavimo. Ir nors 
yra gražiausiuose ka
binetuose, už nepapra
stai žemų kainų.

IRU IRIAI
Taip, mes pristatysime Į jūsų namus naujų 
modelį Philco nemokamam išbandymui. Pa-
matykit patys vertę, pastebėtinų veikimų. Jei 
jus nusispręsite laikyti, mes pasiūlome

LENGVIUS MĖNESINIUS IŠMOKĖJIMUS.

AEE-ELECTDIC RADIO

8 Tūbos 
iškaitant rect i f i e r Į; 
push-pull amplifikaci- 
ja ir

NAUJOS RŪŠIES 
Electro-Dy namie

Kalhetuvas
Pagalios, D y n a m i c 
Kalbėtuvas, kuris duo
da jums muzikų, ko-
kia ištikrųjų ji yra — 
augštas gaidas, taip
jau ir malonias žemą
sias. Nėra nenatura-
lauš griaudimo; nėra 
susiliejusių tonų. Kal
ba yra aiški ir su
prantama. Ir milžiniš
kas balsas be neaišku
mų.

NEREGIA 
ANTENNOS

Perdėm elektrikinis... 
Tolio kontroliavimas... 
Kitos ypatybės.

Ateikite ir pasiklausy
kite jo!

Šaukite telefonu LAFAYETTE 6195

General Engineering&ElectricCo.
3856 Archer Avenue Chicago, Illinois

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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LIETUVOS ŪKININKŲ IR DARBININKŲ VARGAI

ir publikos nuotaika buvo taip smagi, kaip būdavo kitą
syk socialistų vakaruose, kuomet socialistų organizaci
ja buvo stipri ir veikli.

Kad “socialistai atgijo”, tai buvo matyt ir iš to, kad 
i šį parengimą atvyko šimtai senų pažįstamų vyrų ir 
moterų, kurie pirmiau buvo socialistų organizacijos na
riai, bet per keletą paskutinių metų buvo pasitraukę iš 
veikimo. Dauguma jų iki šiol nėra prisidėję prie jokios 
kitos srovės. Savo įsitikinimais jie kaip buvo, taip ir 
tebėra socialistai, bet aplinkybės buvo taip susidėjusios, 
kad jie laikinai atsitolino nuo organizacijps.

Tečiaus kalbėti apie “atgijimą” visgi nebūtų tikslu. 
Sekmadienio vakaras parodė, kad socialistai nebuvo mi
rę. Jie buvo tik pasidarę mažiau veiklus savo partijoje, 
kadangi darbas kitose srityse atrodė jiems tuo tarpu 
reikalingesnis. Bet partiją atgaivint nesunku, kuomet 
yra didelis skaičius žmonių, pripažįstančių jos princi
pus. Socialistinė idėja musų žmonių masėse tebėra gyva 
ir jos niekas nesunaikins.

Vakar šioje vietoje buvo kalbėta apie Lietuvos šel
pimo reikalą. Dabar bus ne pro šalį pažvelgti i tai, ku
rie žmonės Lietuvoje yra labiausia vargo slegiami ir 
kiek pagelbos yra jiems teikiama.

Blogi metai ir žiemos šalčiai’ skaudžiausiai palietė, 
be abejonės, beturčius. Tečiaus, kai pavartai Lietuvos 
laikraščių puslapius, tai matai, kad vyriausybė ir visuo
menė yra susirūpinusios kone išimtinai ūkininkais. Ūki
ninkams padėti vyriausybė du kartu paskyrė po 15 mi- 
lionų litų paskoloms, kurios duodama dalinai pinigais, 
bet daugumoje sėklomis. Tų paskolų, beje, toli gražu ne 
papanka, bet ūkininkai vis tik šį-tą gauna iš vyriausy
bės. O darbininkai ir mažažemiai palikti visai be pagel
bos.

Mažažemiai verčiasi žemės ukiu tąip pat, kaip ir 
ūkininkai. Bet mažažemius aplenkia net ir tos smulkios 
paskolos, kurios yra dalinamos iš paskirtų valstybės 
fondų, dėl tos priežasties, kad paskolų dalintojai atsi
žvelgia ne vien į žmogaus vargą, bet ir į jo kreditingu
mą. Juo labiau yra suvargęs ūkininkas, juo mažiau yra 
vilties, kad jisai pajėgs grąžinti paskolą. Tuo budu var- 
gingiausiems tarpe ūkininkų visai nėra progos gauti 
paskolą. ‘ .

Na, o apie darbininkus mieste ir sodžiuje vyriau
sybė nė negalvoja. Jos supratimu, kadangi darbininkai 
neturi laukų, kuriuos reikia arti ir sėti, ir neturi gyvu
lių, kuriuos reikia šerti, tai jie gali būt palikti “Dievo 
apveizdai”. Tuo gi tarpu, jeigu vargas spaudžia ūkinin
ką, kuris turi trobą gyventi ir yra užsiauginęs bent šiek 
tiek maisto (nes juk ir blogiausiais metais šis-tas užau
ga!), tai aišku, kad darbininko padėtis, kuris neturi 
nieko, yra dar baisesnė. Ve ką šituo klausimu sako Kau
no “Socialdemokratas”:

“Kas yra tikrumoje miestuose ir ypač Lietuvos 
siaurės kaimuose biednuomenės tarpe sunku net 
įsivaizduot. Vargo krikštytas ir augintas proleta
ras yra be galo kantrus ir sugebąs daug pakelti. 
Pakelti tyliai, sukąstais dantimis reginį, kaip jo 
mažučiai vaikai nuo bado, šalčio ir ligos tirpsta kaip 
žvakės ir užgęsta, kaip savaičių alkis sekina jų pa
čių kraują, pakerta kojas ir rankas, nepataisomai 
pakerta jų sveikatą ir be laiko daro invalidais, el
getomis visam amžiui.

“Kas turi reikalo su darbininkais kad ir Kaune, 
gali lengvai pastebėti, kaip juos žiauriai jojo nedar
bas ir šalta, negailestinga žiema, žmonės ateina 
darbo prašyti išblyškę, nudriskę, kartais tiesdami 
ranką išmaldos gal pirmą kartą savo gyvenime. O 
jog Kaunas praėjusiais metais plačiai statėsi, mies
tas dirbo savo darbus, mieste buvo gana plataus 
ūkiško veikimo. Jei dauguma Kauno darbininkų, 
visą vasarą dirbusių, jau šiandien yra prasiskolinę 
krautuvninkams, nemokėję po du mėnesius buto 
nuomos, tai kas gali būti kaimo proletaro lūšnoj, 

kuomet daugelį jų nederliaus paliesti ūkininkai pa
leido iš vasaros, paleido beveik su tuščiomis ranko
mis.”
Tai šitais labiausia suvargintais, bado smaugiamais 

žmonėmis, deja, ir vyriausybė, ir visuomenė rūpinasi 
kuomažiausia. Jeigu Lietuvoje butų Seimas, tai darbi
ninkų atstovai keltų aikštėn tų vargšų būklę, verstų 
valdžią duoti jiems pagelbos. Kitose šalyse, kaip žino
me, taip ir daroma; sakysime, Anglija ir Vokietija iš
leidžia šimtus milionų dolerių bedarbių šelpimui. Bet 
Lietuvoje žmonių atstovybė tapo panaikinta, ir nebėra 
kas beturčius užtartų. Taigi amerikiečiai turėtų pir
miausia kelti balsą ir reikalauti Lietuvoje Seimo sušau
kimo. O kai dėl aukų badaujantiems, tai bent mes priva
lome žmoniškiau ir teisingiau šitą klausimą spręsti. Au
kas reikėtų rinkti pirmiausia tiems, kurie kenčia badą, 
ir siųsti jas toms organizacijoms, kuriose turi balsą ir 
šelpiamieji.

VISOKIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO
Rašo A. Kemėša.

“Lietgar” 
laivų

(Tęsinys) 
šventinimas dviejų 

B-vės prekybos

Sausio 20 d. Klaipėdos uoste 
atsibuvo priėmimas ir “įšventi
nimas” dviejų. “Lietgar” bend
rovės nupirktų laivų. Abu lai
vai skiriami Lietuvos prekybai. 
Tuos laivus
žiavo iš Kauno daug 
kaip tai: 
generolas 
Varekojis 
Klaipėdos 
dininkai.
labai šaltas oras, bet apie antrą 
valandą uoste buvo 
daugybė žiūrėtojų, 
išpuošti vėliavomis 
laivą buvo aprišti 
kais ir kaspinais.

krikštyti” atva- 
svečių, 

generolas Žukauskas, 
Daukantas, ministeris 

ir kiti. Taip pat 
įstaigų aukštieji val- 
Nors tą dieną buvo

prisirinkę 
Laivai buvo 
ir laiptai j 
gėlių vaini- 
Generolienė 

Žukauskienė ir Klaipėdos gu
bernatorius Merkys buvo laivo 
“Palanga” krikšto tėvais. Poni 
generolienė priėjo prie laivo 
laiptų ir perplovė užtvertą kas
piną iš gėlių vainikų užtvarą, o 
nuėjus į laivo galą sumušė šam- 

sušuko 
laivas 

pat ant 
susirin-

rų ilgio ir 9.14 metrų pločio. Per 
tas krikšto ceremonijas buvo 
nuleistos tos vėliavos, po ku
riomis jiedu buvo Klaipčdon at
plaukę.

* * »!:

“Aido” 10 metų sukatuvių 
vakaras

Sausio 26 d. šaulių svetainėj 
įvyko Klaipėdos krašto Lietuvių 
giedotojų draugijos “Aidas” 
dešimties metų gyvavimo su
kaktuvių 1paminėjimas. “Aido” 
chorui vadovauja Vydūnas. Ly
giai kai 8 vai. pasirodo “Ai
das”. Vydūno vedamas, choras 
sudainavo tris daineles: “Kur 
bėga Šešupė”, “Amžius po am
žių” ir “Lietuva brangi šalelė”. 
Paskiaus Vydūnas pasakė kalbą 
apie “Aido” draugijos nuveiktus 
darbus. Antras sveikino “Ai
dą” ponas Brakas draugijos

“Santara” vardu. Trečias nuo 
Konservatorijos pasakė gana 
įspūdingą kalbą Konservatorijos 
direktorius komp. St. Šimkus. 
Nuo Donelaičio “Kultūros” 
draugijos sveikino Liet. Tauti
nio Banko direktorius p. Juozu- 
paitis. Vėliaus buvo gerb. Vy
dūnui nuo “Santaros” vardo j- 
teikta dovana,—sidabro ženkliu
kas su Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos susivienijimo emble
ma. Buvo suloštas Vydūno ko
medija “Kur Prots”. Paskiau
siai buvo dar sudainuota bau
džiavos laikų daina—“Kelkitės, 
vyrai”. Ta daina gana ilga, ir 
labai gražiai Vydūno vedamas 
“Aidas” sudainavo. 1 
gramas užsibaigė^ ir 
šokiai, kurie nusitęsė 
ryto. Publikos buvo * ♦ *

Prieš pat Kalėdas 
“Kultūros” švietimo 
gavo nuo draugo Jeronimo Moc
kaus iš Niles Center, Illinois, 
už $150 dolerių vertė knygy
nui knygų. Knygų sąrašą drau
gijos valdyba paskelbs vėliaus.

* * *
Dideli šalčiai Lietuvoje

Kai nuo pereitų metų gruo
džio 12 dienos prasidėjo šalčiai, 
tai tęsiasi per visą laiką. Kar
tais šaltis siekia 38 Celsijaus. 
Prieš Kalėdas prisnigo daug 
sniego ir jis vis laikosi. Vienu 
žodžiu, į Lietuvą parvažiavo Si
biro šalčiai. O Klaipėdoje tai 
nė vienas iš senų žmonių nepa
mena, kad kuomet nors butų 
buvę toki stiprus šalčiai. Taigi 
šią žiemą daug kuro reikia žmo
nėms.

Bus statomi šeši veikalai: 
“Madonos brangenybės”, “De
monas”, “Kanklių balius”, “Pa
kalnė” ir vienas baleto spektak
lis. Viso operoj dalyvauja 126 
asmenys.

(Galas)

LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

“SOCIALISTAI ATGIJO”

Chicagos lietuvių socialistų koncerte, kuris įvyko 
pereitą sekmadienį, iš daugelio žmonių buvo girdėt žo
džiai: “Socialistai atgijo!” Iš tiesų, tas koncertas buvo 
vienas pačių didžiausiųjų ir sėkmingiausiųjų Chicagoje. 
Chicagos Lietuvių Auditorija buvo prisikimšus publikos,

JAU atėjo “Kultūros” No.
2. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai

Radios
Tuomi pro- 

prasidėjo 
iki 4 vai. 
daug.

Klaipėdos 
draugija

Nuo 
žino j a 
Teatram 
operos,
pirmą kartą Lietuvos operos.

♦

vasario 14 dienos atva- 
Kauno

Taipgi laukiame Liet.
Teks pasiklausyti dar

opera Klaipėdos

pano butelį ir garsiai 
“Palanga”. Tuo budu 
tapo apkrikštytas, čia 
laivo, akyvaizdoj visų
kurių, kun. Bartuška atlaikė 
katalikiškas pamaldas ir kun. 
Reidys ev. pamaldų. Tą pačią 
ceremoniją pakartojo ir ant lai
vo “Klaipėda”. Laivas “Klai
pėda”, dirbtas Nortfilde (Angli
joj) 1890 m., yra 69 nietrų 
ilgio ir 22 metrų pločio. “Pa
langa” dirbtas 1912 m. Suder- 
lande (Anglijoj), yra 60.46 met-

Jei turite aitrumą ar 
užkietėjimą imkite 

“Cascarets”
Iki ryto jau nebus galvos 
skaudėjimo, didelio šalčio, 
surūgusio skilvio, ar užsi

kimšusių vidurių

Gaukit 10 centų dėžulę dabar.
Jus turite aitrumą! Jūsų gal

va plaka, prastas skonis gerklėj, 
akys degina, jūsų oda yra gel
tona, su raudonais ruožais po a- 
kimis; jūsų lupos yra suskilu
sios. Nestebėtina, kad jus jau
čiatės piktas, nedoras, neramus. 
Jūsų sistema yra pilna tinkamai 
neišsivaliusios tulžies, ir kasx 
jums reikalinga, tai išvalomas iš 
vidaus. Nebūk aitrus nepaken
čiamas žmogus ir sau ir kitiems, 
kurie tave myli ir negi nevartok 
aštrių liuosuojančių gyduolių,

X

kurios erzina ir pažeidžia. At
simink, 
kepenų 
švelniai 
rets —
gate. 10 centų dėžutė iš jūsų 
aptiekininko palaikys jūsų ke
penis ir vidurius tyrus; skilvį 
saldų ir jūsų galvą skaisčią per 
mėnesius. Vaikai mėgsta imti 
Cascarets, kadangi jos yra ska
nios ir niekad negnaibo ir ne* 
sirgdina.

kad didžiumą vidurių, 
ar skilvio pakrikimų 
iki ryto išgydo Casca- 
jos veikia kai jus mie-

Imkite 
Lucky 

vietoj 
aaldu- 
myno.

C 1929, 
The Amerieaa 
Tobacco Co., 
Mtnufacturara

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTE R COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas 
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GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

$1.50
$1.00

15c

Prenumerata metams 
Pusei metų .... ........ ..
Kopija ........................

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi į du
ris ! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimą” ir nuola
tos skaityk jį. “Gyve
nime” rasi “Kasdieni
nius Užrašus” ir ki
tus naudingus straip
snius. Tapk “Gyveni
mo” draugu. įxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^j

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunswick, 7 lubų su viskuo, už

$95
Freshman, 7 tūbų, už

$69
Atwater Kent, 8 tūbų, už

$93
Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

“Rūkykite Lucky 
ir pasilikite laibos

ir jaunos

Misa Marjorie Oelrichs, 
Žymi ypata madingoje New- 

porto ir New Yorko 
Draugijoje

.' Miss 
Marjorie Oelrichs, 

Žymi ypata madin-' 
goję Newporio 
ir New Yorko 

Draugijoje.

G-“?

“Saldumynai? Ne! Ne! Jų vietoj rūkykite 
Lucky ir pasilikite laibos, ir jaunos. Kadangi i 
Lucky Strike yra mano mylimiausias cigaretas, 
tai tik jį aš ir teduodu savo draugams. Stebė
tina žiūrint, kaip daug jųjų pasirenka Luckies 
vietoj bile kokių Jeiteg cig’arettį. JVLas eiiai sutin
kame, kad apkepinimas suteikia mums puiki- 
ausiu kvapsnį ir prašalina tuos nesvarumus, 
kurie iššaukia gerklės suerzinimą arba šiurk
štumą-” Marjorie Oelrichs

TAI yra šiandienine išmintinga priemone — imk 
Lucky vietoj riebinančio saldumyno. Tūkstančiai 

tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko savo sveikatą ir 
drūtumą, o moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai suderinti ir 
sumaišyti, paskui apkepinti kad išdirbt tokį kvapsnį, 
kuris smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike jiuo nešva
rumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, sakydami, 
kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti ciga- 
retai. Štai kodėl žmonės sako: “Tai yra geras daiktas 
rūkyti Luckies.”

Žinovai pripažįsta, kad milžiniškas 
. h imm— padidėjimas rūkimo Cigaretų paeina 

iš pagerinimo Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant 
prie to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike 
Cigaretų naudojimas pakilo augščiau, negu visų kitų 
Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, neabejutiškais žodžiais 
patvirtina visuomenės pasitikėjimą Lucky Strike 
viršenybe. 1

It’s toasted '
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—-Nei Jokio Kosulio.

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą tokias 
"Melodijas, kurios Broadtvay padare Broadivay. ” Ta muzika po 
sali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiamą National Broadcasting 

Company tinklu.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Po truputį rodą. Bet ir kišeiivaigLai ne
snaudžia, jie nagus galanda ir 
repeticijas daro.

Bridgeportas
iš

ku-

Sll-

Pereitą šeštadienį, apie 9 v. 
vakarą, neprašyti svečiai atlan
kė plačiai žinomą Bridgeporto 
lietuviams barzdaskutį, p. Bag
doną, kuris turi biznio Įstaigą 
adresu 814 W. 33-rd St. 
sakoma, išsivežę į steišiną 
lėtą galionų “toniko,” patį 
vininką ir vieną kostumeri.
vininkas ir kostumeris netru
kus buvo paleisti, o kas atsiti
ko su “tonikų,” to nežinau.

Bridgeportietis.

Jie 
ke- 
sa-

Illinois valstijos atstovų butas 
priėmė bilių, kuris žada pensi
jas senatvėje. Taigi sakau, 
kad daibar darbininkai, 
džiaugsmo bešokdami, kai 
rie ir galų gali gauti.

Na, tik pamųstykit, kaip
isdarkyti nesidžiaugus, jei bus 
galima gauti 75 centus dienai, 
sulaukus 79 metų. Tik man 
stebėtina yra, kodėl atstovų bu
tas nepuolėme )biiiians mokėti 
pensijas 20 dolerių dienai, kai 
žmogus sulauks KM) metų.

Kuomet jaunų darbininkų 
priima darban, tai spaudžia jį 
darbui, kaip Šveicarijos 
Bet kuomet darbininkas 
laukia 50 metų, tai jokia 
tuvė nebenori priimti jį 
ban, nes jau per
nebėra ko išspausti iš jo. Tuo- 

nors virsk 
Taigi, jei tokiam dar

bininkui pasisektų sulaukti 70
metų, jisai vis tielk pensijos ne
galėtų gauti, nes yra pasaky
ta, kad valkatos negalėsiu gau
ti pensijos. Puiku, ar ne?

i Kaiip žinote, Chicagoje sau
sieji pradėjo ablavą ant tų, ku
rie pardavinėja munšainą. Ži
noma, “alblavos” gerina biznį 
stambiesiems Ibu t lageriams. Da
bar, mat, daubai prastai veina- 
Taiigi mėgėjai nespėja išgerti 
padarytos. O kuomet sausieji 
užpuola ir išlaisto bei išsiveža 
munšainą, tuomet iš butlegcrių 
vėl perkama munšainas, ir jų 
biznis truputį pagerėjau

M. Juozavito Koncertas, balandžio 
3 d., 1929 m., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted SL, 8:15 vai. vak, 
Po koncerto šokiai.

Bilietai galima gauti: 
Naujienose, 
Universal State Bank 
Metropolitan State Bank. 
Lietuvos Knygyne 
W. J. Stankūno Studijoj 
Rakštis Aptiekoj 
Dalens Aptiekoj 
M. Kiras ofise 
Sandaroj 

ir pas birutiečius.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrų, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d„ Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. ' Tad 
pirkite tikietiis iš kalno. —Birutė

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

sūrį, 
susi- 
dirb- 
dar-

senas jis ir

Visi g^ros valios piliečiai de
da aukas dėdei Šernui pamink
lu pastatyt Lietuvių Tautiško
se kapinėse “dekoreišen”. dienų. 
O komunistai atidengs pamink
lą,"nes jie tą dieną šeimininkau
ja kapinėse. Pustapėdis.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, ^au-

Atgavo Sveikatą - 
Sugryžo į Darbą

Su pakėlimu algos — 
viskas į tris mėnesius.
Viskas tas paeina nuo NATl'KK’S 

I.AULA.Y — Ai pastebėtina permaina ge
rume mano sveikatos ir pirmas pakėlimas 
algos | šešis metus.

ŠATL'KE’S LAWLAX suteikė man gerą 
sveikatą ir skaistų regėjimą atlikti savo 
darbą lengviau ir geriau, negu kada aš 
galėjau atlikti pirmiau. Aš esu pilnai įsi
tikinęs. kad pakėlimas algos, kurį nesenai 
man suteikė Crane Company, paeina nuo 
N ATI KE’S LAWLAX. Tai vaistai, kurie su
grąžino man gerą sveikatą ir laimę.

Nė vienas vyras, ar moteris, neturėtų 
būti be šių pastebėtinų vaistų. Išpradžių 
aš nenorėjau jų bandyti. Aš buvau išban
dęs daugel) vaistų, kuriuos man siūlė 
draugai. Bet mano nuostebai nesenai ma
no senas mokyklos draugas Harry Boswiek, 
kurio aš nemačiau nuo karo laikų, atvyko 
į Chicago ir rado mano menkos sveikatos. 
Po trumpo apsilankymo jis ir sako man: 
"Edwln. štai čia Chieagoje yra Amerikos! 
Agentiia NATIKE'S LAWLA.X. Gauk sau 
50c. dėžutę geriausių vaistų pasauly. Jie 
tikrai sugrąžins tau geriausią sveikatą, 
kaip kad jie sugrąžino man". Tada tai ir 
nustojau ėmęs stiprius vaistus ir pradėjau 
imti NATl KE’N LAWLAX. Pirmas kelias 
dienas nieko žymesnio neatsitiko; bet antrą 
savaitę pradėjo žymiai mainytis gerojon pu
sėn: o už sekamų dviejų savaičių aš jau
čiaus visai gerai; gera sveikata vėl su
gryžo ir aš jaučiaus kaip senovėje; džiau
giaus savo šeimina, savo draugais. Aš no
riu. kad kiekvienas, kuris skaito šį laikraštį 
žinotų, kad aš su džiaugsmu rašau šį laišką 
NATIKE’S I,AWLAX kompanijai, kad jie 
galėtų jį paskelbti, pasitikėdamas, kad jis 
atneš gerą sveikatą ir laimę sergantiems. 
•TAIP SAKO" p. EDVVIN DEVORAK.

Kai vyrai ir moterys eidami savo parei
gas ramia laiko parašyti mums laišką, iš
reiškiantį savo dėkingumą už įgautą naudą, 
negali būti geresnio įrodymo, kaip augštai 
įvertina NATIKE’S LAWLAX tie. kurio! 
juos išbandė.

N ATl KE’S I.AW1.AX parsiduoda visose ap- 
tiokose —■ 23c ir 50c mėliuose dėžutėse. 
Garantuoti.

inet darbininkas 
valkata. PRANEŠIMAI

M u s w patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia* 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

ArManai Pirkti
RADIO

geriausiai pirkti!
— Combination, i

Kunigai džiaugiasi, kati Mek
sikoj sukilėliai nori nuversti 
dabartinę valdžią. Nagi pažiū
rėsime ir pamatysime, ar Die- 

nuversti 
ne.

vas padės sukilėliams 
“bedievių” valdžią, ar

li uome tCbicagiečiai laukia, 
Įvyks Chicagoje pasaulinė PĄ-

ALFONSAS KRUN1S
šiuo pasauliu

12:15 valandą

maVisi Naujienų SpuFkos nariai 
lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo ne vėliau kovo 30 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad

Naujienų

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

nereiktų uždėti bausmes.
Spulkos Sekretorius

A. Rypkevičia.

Lietuvos Nukentėjusių 
susirinkimas įvyks 

8 vai.

šiaurės
Bado Bendras
trečiadieny, kovo 27 d., 8 vai. va
kare, Sandaros svetainėje, 3331 So. 
Halsted St.

A. L. T. Sandaros 4 apskritys 
kviečia visus be skirtumo pažiūrų j 
šį susirinkimą — draugysčių valdy
bas, taip ir pavienius veikėjus dėl 
pasitarimo ką darysime Chicagoj, 
sušelpimui badaujančių.

— S. K. Grisius.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. L ACHAVICZ

Universal Restaurants
Musų virti en i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. xav

750 Wcst r**""

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Mes patariam 
Radio ir Victrola 
tai bent turėsi geriausią muziką sa-Į 
vo namuose, 
užganėdintas 
netu.

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam 1 
be nuošimčių.

Musų Radios tikrai 
tos. Mes užlaikom 
Victor lietuvišku rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas savaitę.

'lai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

pamatyk 
apie jų 

lengvais

musų Radios 
kainas. Mes, 
išmokėjimais, I

yra garanluo-
didelj staką

J. J. STASULANIS

Eagle Music Co
3236 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Telephone Victory 6736

Specialiai Velykoms

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir 
šių pavasariniu materiohi. 
kainos nuo $31 ir daugiau, 
tiniu kautų kainos nuo $21 
giau. Atsilankykit ir ] 

rinkit.
Brighton Park 

Clpthiers 
4249 Archer Avė. 

Cor. AVhipple St.

geriau
si utų 

Viršu- 
ir dau- 

persitik-

Persiskyrė su 
kovo 24 dieną, 
iš ryto, 1929 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Ežerinę 
apskr., Rimšių parapijoj, Vil
kaičių kaime. Išgyveno Ame
rikoj 18 metų. Paliko dide
liame nuliudime du pusbroliu, 
— Nikodemą Talačką, J. Sa
vicką ir Julijoną Aborovič, ku
ris rūpinasi laidotuvėmis. Lie
tuvoj paliko ‘motiną Mikaliną 
ir brolj Antaną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4400 S. Her
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj ko
vo 27 dieną, 8 vai. ryte iš na
mu i Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Alfonso Krunio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel.Yards 1741

JUČIENĖ 
šiuo pasauliu 
8:15 valandą

VIKTORIJA
Persiskyrė su 

kovo 24 dieną, 
ryte, 1929 m., sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Klingų kai
me, Vabalninku parapijoj, Pa
nevėžio apskr. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Kazimie
rą Jučių, du sūnų — Alfonsą/ 
21 metų, Antaną 17 mėtų, sę- 
sesrį Konstanciją Mainelienę ir 
švogerį Kof;tftZiUlh.Mainelį. Lie
tuvoj seserį Elzbietą ir brolį 
Antaną Kaziuną. . Kūnas 
pašarvotas, randasi I. J. Zolpo 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieny kovo 28 dieną, 2 vai. 
po pietų iš koplyčios bus nu
lydėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Viktorijos Jučie- 
nes gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Simai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

Juozapas Waznonis
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 22 dieną, 11 valandą vaka

re, 1929 m., netikėta mirčia — tapo piktadariu peršautas — sulau
kęs apie 50 metų amžiaus, ginies Lietuvoje, Kauno rėdybos, Pane
vėžio apskričio. Subačių miestelio. Paliko dideliame nuliudime, 

Vaitonaitę, du sūnūs — Juozapą
Amiliją ir Birutę 8 metų.

moterj Uršulę, po tėvais
ir Joną, dvi dukteris
Tai p-pat paliko broli Joną , bet nežinoma kur randasi, pusbrolį Fran- 
ci.škų Viršilą ir pus-seserę Amiliją Kazlauskienę ir švogerį Ameri
koje. Lietuvoje paliko 2 brolius ir dvi seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi pas sūnų 3031 So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienyje, kovo 27 dieną, 1 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas i Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozo Wazn.oirio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinj 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SUNAI, DUKTERYS IR VISI GIMINĖS.^

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIBTKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis l 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Lietuvis Graborius Ir 
BaUamuotojaa

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiatisiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano dabar randasi

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimai 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

DR.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

MRS. A. JARUSH-KAUS'HILLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 
Phone Kenwood 1752

St.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Simpatiškas »— 
Mandagus — 
Geresnis/ ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4417 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. TeL BĮ v d.3201 3201

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo .6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

A. MONTVID, M. D.
209 
St. 
vak.

1579 Milwaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

1
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 51D7 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti 
■ 1 0——— »

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. V EŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Apliekos 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro 1

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioy nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rezn 6641 South Albany Avenie 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12 /

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Com. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 Š. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 320t

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomię nuo 9 iki 12 ryto

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6

Vakarais «
3241 South Halsted Street

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir

Pėtnyčios.

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9 -4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 <1. ir 6:30 <ki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 111. '

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po pietų. 7—8, yuk 
Nedėliouūs ir šventad. 10—12 dieną

ALBIN A. PETERS
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bl<lg.

. 10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street- 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697 
3315 Sp. Halsted Street
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nemaloni padėka
George Naghtin, gyv. 2614 

Milvvaukee avė., nupirko savo 
žmonai dovanų leliją vazone. 
Pati gi, atsidėkavodama, kirto 
vazonu savo vyrui. Jis apalpo. 
Atsipeikėjęs, jis apleido namus, 
šeštadienį, kovo 23 d., jis gavo 
divorsa. c

1,772 užeigos užsidarė
Policijos pranešimu, nuo to 

laiko, kada pradėta vajus prieš 
užeigas, jau užsidarė 1,772 už
eigos. Iš jų: 144 laisniai atimti, 
1,180 pačios užsidarė, 446 užsi
darė paklausydamos policijos 
reikalavimo.

Vienas sudegė, kitas 
miršta

Filmos ekspliozija uždegė tro
besį adresu 341 East Ohio St. 
Vienas vyras sudegė, keturi ki
ti sužeisti. Vienas šių paskuti
niųjų sužeistas taip sunkiai, 
kad jis veikiausia mirs. Kalba
mam trobesy buvo keleto kom 
panijų dirbtuvės. Trobčsyj dir
bo ne mažai darbininkų, jų tar
pe daugiau kaip 60 moterų.

Vienas žuvo, septyni su- 
žeisti autui su busti 

susidūrus

Vienas vyras užmuštas ir sep
tynios ypatos sužeistos, kai bu- 
sas, vežęs 30 pasažieriy kirto j 
automobilį, kuriuo važiavo trys 
vyrai. Užmuštosios ypatos bu
vo Vincent Moszior, 37 metų, 
gyv. 4624 S. Lincoln st. Jis va
žiavo automobiliu. Sužeistųjų 
tarpe yra Martin Wleklinski, 
4723 So. Wood st., auto šoferis, 
ir Vincent 
4624 South 
vusių busu 
moteriškės.

Pasak VVleklinski, jisai, va- 
r ^žinodamas per Western avė., 

sustojęs prieš raudoną šviesą ir 
po to povai važiavęs per Wes- 
tern avė. ties 150-ta gatve 
(Harvey, 111.). Tuo laiku į jo 
autą kirto busas.

Dabosz, 30 m., gyv. 
Lincoln st. Iš važia- 

sužeistos penkios

Aeroplano nelaimėj žu
vo vienas, sužeistas 

kitas
prie

nukri-
Oak laivu apielinkėj, 

West 94th ir 51st avė., 
to aeroplanas į griovį. Apielin- 
kės gyventojai matė aeroplaną 
puolant žemyn. Kai jie subėgo, 
tai rado vieną
va, o kitą sunkiai sužeistą.

aviatorių negy-

Jisai nukentėjo, bet pi
nigus išgelbėjo

Keturi banditai užpuolė Wind- 
sor teatrą, kurio saugiojoj šė
poj buvo $2500. Banditai palie
pė teatro manadžeriaus padėjė
jui, William Orrell, gyv. 2525 
Milvvaukee avė., atidaryti šėpą, 
šis nepaklausė. Banditai jį skau
džiai sumušė, bet kompanijai 
paliko $2,500.

Planuoja suimti kri 
minalistus

Illinois valstijos legislaturoj 
yra įnešta keletas bilių, kurie 
taiko padidinti teisėjų galią 
kriminales bylas nagrinėjant ir 
sumažinti arba susiaurinti kai 
kurias kaltinamųjų kriminaliais 
nusikaltimais teises. Tie biliai 
bus paimti svarstyti šiandie.

Kur piliečių taksos ėjo
Dar vienas kaltinimas pada

rytas Tim. Crowe, buvusiam Sa
li itary distrikto trustisų tary
bos pirmininkui, būtent, kad 
besl^olo jauktui, kuris bustino 
Crrtwe, mokėta algos iš distrik
to pajamų.

Announcement!

We are giving an affair 
from a 

it vvill 
peppy

great

Though May 4th may seem 
to be far away, it is time to 
announce the LSA. May Frolic, 
vvhich will be given May 4, 1929, 
at the South Ballroom, Uote 
Stevens, 7th & Michigan.

We are planning an evening 
that will be fondly rememberec 
by all who shall have been 
there.
that vvill be different 
Dance; it vvill be a frolic; 
mean a jolly good time, o 
spring party.

We’d likę it to be a 
meeting of Lithuanians, a hap- 
py re-union. The committee’s 
one big aim is to arrange an 
evening full of merriment, danc- 
ing, tate-a-tetes, laughing, talk- 
ing, joking. We just know 
you’ll be pleased with that we 
are planning for you!

Only remember to save Satur- 
day, May 4, for the Stud-onis’ 
Spring Party, for the LSA. May 
Fęolic. Invitations are already 
on sale for One Dollar. If no 
member approaches you, ask the 
Editor of The Students’ Corner 
for your quota of invites.

—The Committee.

Nieko nevertas 
“vedusio gyve

nimas”
Kaltina pačiu “nervus”

“Silpni nervai,” sako vienas New 
Yoiko daktaras, “mano apskaičiavi
mu, suardo daugiau laimingų apsi- 
vedimų, negu kas nors kitas.”

Nelik kad linksmą būdą padaro su- 
rugusiu ir nepakenčiamu, nervišku
mas <yra didelė sunkenybė jūsų gai
viosioms jėgoms — jis iščiulpia jusi.i 
jaunystę ir jūsų spėkas ir sunaikina 
jūsų grožę. Kokis skirtumas pasidaro 
tarp mėlinakės, žvalios mergaitės, ku
rią jis apsivedė. Ne stebėtina, kad 
vedpsio gyvenimas pasidaro nebepa
kenčiamas.

Bet jus galite atsikratyti savo ner
viškumo — ir tai greitai — ir patapti 

linksmia moterimi, kokia jus Į 
pirmiau. Paimk šaukštuką;

ramia,
buvote
Tanlac prieš kiekvieną valgį ir prieš 
einant gulti, ir jeigu jie nepadarys 
iš jus naujos moteries — nepašalins
iš jus nuovargio ir pakrikimo jaus- Taipgi taisau senus.

— nueikit atgal ir atsiimkit savo kitą vietą ir duodu. patarimus dy-mo • 
pinigus.

Nueikit pas savo aptiekininką dabar 
ir gaukit bonką Tanlac. Milionai žmo
nių sugryžo ant kelio i jaunystę, 
sveikata ir laimę nuo šio visame pa
saulyje garsaus toniko ir nėra prie
žasties kodėl ir negalėtumėt dar šian
die pradėti atbudavoti nusidėvėjusias 
savo kūno audmenis ir atgaivinti visą 
savo sistemą.

Tanlac
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[ČlASSIFIED APS
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo i&kalburna. lAsimokink gra
žiai rąžyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbi). Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. Užsirašykit dabar I

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

Miscellaneous
įvairus

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas Įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų Įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti Į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.
Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.

’ Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

NAUJIENOS, Chicago, III

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbant pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4319 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui 

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsinešk i t 
šį apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

dykai ap-

1210 
AVĖ.

10% PIGIau už VISĄ DARBĄ 
CONSUMEBS Stogų Darbas. Grei 
ai taisome stogus visokios njšies, 
)ile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
iavimas. Mes atliekame geriausi 

darbą mieste. Kedzie 5111.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius.
Permufinu į

kai. Prirengiu morgičius ant namų.
A. KAIRIS 

3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740

KRIAUČIŠKĄ firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

Maliavoj imas, dekoravimas, 
plasteriavimas. *Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

J. S. RAMANCIONI$ 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street
L F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski. ižd.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 216 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam Į 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama 
j vien?, dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

KNTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų Išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA1EŠKAU darbo; esu karpente- 
ris, turiu patyrimą apie namų tai
symą, bet nepajėgiu pats ant savęs 
užimti didelius darbus. Priežastis — 
susižeidimas. Galėčiau dirbti senų 
namų abelną lengvų darbą. Kam 
reikalingas toks žmogus, rašykit —■ 
J. Philips Prapuolenis, 3029 South 
Union avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su
/ Chevrolet

"t

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo giiodžio 1 iki 6 d. 
Ynač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kss dieną nuo* 10 iš ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGA pardavėju, parda
vinėti Liska’s Edelvveiss Miežių Malt 
Syrup. Atsišaukite nuo 9 iki 10 vai. 
ryto. 4543 W. Grand Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA j auna mergaitė 
dirbti į restaurantą už veiterką. 
Nauįenos, Box 1068, 1739 South 
Halsted St.

REIKALINGA patyrusi pardavė
ja. Labai gera vieta. Midwest 
Dry Goods Store, 4172 Archer Avė,

REIKALINGA veiterką, jauna 
moteris, arba mergina. Darbas va
karais nuolatinis nuo 5 iki 1 vai. 
nakties, gera mokestis, 3457 South 
Halsted St.

REIKALINGA moteris pridaboji- 
mui 2 vaikų 6 ir 2 metų amžiaus, 
arba jeigu atsitiktų žmones kurie 
paimtų vaikus auklėjimui už priei
namą atlyginimą. J. Mačiulis, 2005 
Canalport Avė.

REIKALINGA moteris indų plo
vėja, trumpos valandos . ir gera mo
kestis, Oriental Restaurant, 1814 S. 
Wabash Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU savo seserų — Elz
bietos po vyru Dominikaitienė ir 
Edos Karužienės ir Petronėlės, jos 
paeina iš Suvalkų rėdybos, Igliau
kos apskričio, šlavancų kaimo. Mel
džiu jų pačių atsišaukti arba kas 
apie jas žino, meldžiu man pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga, Marijona 
Gruščutė, 284$ Emerald Avė., Chi
cago, III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI restauranto fik- 
čeriai — labai pigiai. 4449 South 
Halsted St. ■

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., li.noleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRĘ PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

Automobilcs
’27
*28
’28
•28
’2«
'27
•27

Hudnon Brongham—custom built $795 
Cliandler coach .................................
5 paaažlerlų Bulck .......................
Es«ex coupe .....................................
Pontlac Landau eed., mažai var
totas ............................................. ,-j.—
Erhcx sėd., kaip naujas ..................
Hudson Brougham, geram stovy 
Dodge se<l., veiourn išmuštas .. 
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

*713(1 So. Halsted St., Trianglo 0330

$395 
$1195 

$350

$505
$595 
$495 
$325

Radios
MES elektrizuojame jūsų batte- 

rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

selą ant moderniško 
Radio Crosley Show 
įrengto

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

savo 
elek- 
Box

$95.00 su A. c.

MES esame seniausi Radio patar
navimo bendrovė Chicagoj. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimą dovanai. 
Šauk mus tik dėl radįp patarnavimo 

Ravenswood 6355. MORRISON 
RADIO SERVICE.

PARSIDUODA geras radio 6 tūbų, 
visas elektrikinis. $35.00 su tūbais. 
Šaukit Fairfax 8364 dėl demonstra
cijos.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Epgineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 914°.

PARDUOSIU savo $850.00 
grojiklį pianą, suoliuką ir stik
linėmis durimis kabinetą, su 
125 roleliais, už $125 pinigais 
arba $135 ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Ast, 6136 S. Halsted

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, victrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E- 61 st St., Midvvay 9733.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonius gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnoniu skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidaro dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai piažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVĄLIS—Canal 2311

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už role, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI štorelis, cigarų, 
cigaretų. kendžių, malt ir t. t. Ge
ra apiehnkė. 1343 So. 49 Ct.

KRIAUČIAUS šapo parsiduoda, 
Lietuvių kolionija, 2353 So. Oakley 
Avė., Roosevelt 3916.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, geriausia vieta; turiu apleisti 
miestą, parduosiu pigiai. 5602 So. 
Carpenter St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda vasarinis Resortas la

bai puikioj vietoj, prie Kankakee 
upės. Galima bučerne užsidėti, gas 
filling station, ir soft drink ir ga
lima vištos auginti. Ta vieta ran
dasi Teft, Ind. 40 mylių už Gary, 
Ind. 65 mylios iš Chicagos. Kaina 
$7,000.00 Du tūkstančiai yra mort
gage. Del tolesnių žinių, rašykite 
Povilas Raškevičius, 3603 Deodor St.

Indiana Harbor, Ind. Tel. 664 J.
Ant farmos yra trys namai: vienas 
namas turi 7 kambarius, kitas 6 ir 
trečias 4 kambarius. Priežastis— iš
važiuoja į Lietuvą.

PIEKARNĖ parsiduoda ar išsi
maino iš priežasties moters ligos, 
dabar randasi ligoninėj, 7147 South 
Westen Avė.

PARSIDUODA delikatesen su 
groserne, geroje vietoje, biznis pel
ningas, parduosiu visai pigiai. 522 
W. 31 St.

go. 
$2,500, 
mais.

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 8*/ž mylios į gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica- 

Paaukosiu už $7,500. įmokėti 
likusius lengvais išmokėji- 

Nepri imsiu maino.
J. H. WAGONER 

424 M ai n Street 
Glenn Ellyn, Phone 25

80 A KERIŲ FARM A — Berrien 
Counly, Michigan; 4 mylios į Glen- 
dora, 6 m. j Buchanan, 7 m. į Ber
rien Springs, 11 m. į Niles, 18 m. j 
St. Joe ir Benton Harbor, 20 m. j 
South Bend, Ind., 85 m. į Chicagą. 
1*0 akelių girios ir ganyklos; 10 ake- 
rių alfalfa; 4 akeriai nepaprastai 
gerų vynuogių (grapes); sodnas; li
kusi žemė dirbama, labai derlinga, 
užmėžta ir pasaldinta kalkiais; 6 
kambarių gražus namas, furnisu ap
šildomas; puikus klevo medžiai apie 
namus; erdvi 2 augštų barnė su van
deniu, apačia cemento, viršus med
žio; vėjinė pumpa; vištininkas dviem 
šimtam. vištų; kiaulidė; corn crib; 
pastogės ir kiti budinkai. Visi bu- 
dinkai apmalavoti ir turi naujus sto
gus; geri keliai visur; du ežerai ma
žiau kaip mylią nuo farmos; tinka 
vasariniam resortui. Didelis barge
nas, lengvos išlygos. Savininkas par
duos arba mainys ąnt namo ar lotu 
Chicagoįe. Kreipkitės pas N. C. 
KRUKONIS, 3251 S. Halsted Str., 
Chicago.

Exchange—Mainai

IŠSIMAINO ANT AUTOMOBILIO

Puikus rezidencijos lotas 75x180 
pėdų, su dideliais medžiais ant kai
lio, arba du biznio lotai 50x175 pė
dų didžio ant Archer Avė. gatveka- 
rių linijos. Piet vakariuose smarkiai 
auganti vieta; priimsiu į mainus, 
nedaug vartoto automobilių, užda
rytą “Sodan”. Atsišaukite greitai 
dieną ar vakarais: Utąrninke, Ket
verge ir Subatomis iki 8 vai. vakare

S. P. KAZWELL & CO. 
2839 \V. 63 r d Str. 

Rep. 8899.

Real Estale For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Pardavimui arba
Mainymui Namai

4
5

NAUJAS mūrinis 6 flatų namas, 
flatai po 4 kambarius, 2 flatai po 
kambarius; įtaisytas pagal vėliau

sios mados. Randasi 7159 So. Tal- 
man Avė.

3 METŲ mūrinis 4 flatų namas, 
visi po 5 kambarius, 4 karų gara- 
džius, gražus namas, gražiausia vie
ta, Marųuette Manor, netoli mokyk
lų, karų linijos ir didelio parko, 
si parankumai. Randasi 6616-18 
Whipplę St.

vi-
So.

po4 FLATŲ mūrinis namas, visi
4 kambarius, 1 karo garadžius, mau
dynės, elektra, visi parankumai, fla
tai visi užrenduoti. Randasi Bright
on Parke. Parduosime pigiai arba 
mainysime. 3028 W. 40th St.

2 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kambarius ir beismentas, visi paran
kumai. Randasi 4416 So. Talman 
Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatu 
po 6 kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garadžius. Lotas 
37x125 pėdų. Gražus namas, graži 
vieta. Randasi 4024 S. Rockwell St.

BIZNIAVAS mūrinis namas, Sto
ras ir 3 .kambarių flatas ir 4 kam
barių flatas, 2 augščio. Kaina $5,000; 
įmokėti tik $800 ar kad ir mažiau, 
kitus kaip rendą. Randasi 3204 
Wallace St. '

So.

1-6 
fla-

3 FLATŲ medihis namas, 
kambarių flatas, 1-4 kambarių 
tas, 1-3 kambarių flatas. Maudynės, 
elektra. Kaina $5,100; įmokėti ne
daug, kitus kaip rendą. Paklauskit 
ant 2-ro flato. Namas randasi 1904 
So. Union Avė.

MEDINIS 2 flatų namas po 5 
kambarius ir beismentas, namas ge
ras, graži vieta. Randasi 5846 So. 
Fairfield Avė.

NAUJAS, labai gražus kampinis 
bungalow, Įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Randasi Brighton Parke.

NAUJAS mūrinis bizniavas na
mas. 2 Storai, 4 flatai ir 20 ruimų 
pavienių kaip rooming hou$e. Ran
dasi 6144-46 Archer Avė., Argo, III.

PARSIDUODA biznio namas, da
bar randasi kriaučiaus dirbtuvė, na
mas labai geroj vietoj. 31st ir So. 
Halsted St.

Mes šituos namus turime parduo
ti arba išmainyti i trumpą laiką, 
kad ir su nuostoliais, nes dabar pa
vasaris netoli, tai geriausias laikas 
pradėti budavoti. Taipgi jeigu tam
stos neišsirinksite iš musų namų, 
tai mes parūpinsime tamstoms pie
nus ir pabudavosime naujus namus 
kokis tik patiks.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

Antradienis, kovo 26, 1929
■, .1,4,----------

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalow, moderniškas, 5 

kambariu, garu apšildomas — ver- 
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tą kaipo įmokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatų bildingą, sų mažu 
įmokėjimu. Armitage 6938.

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

TIKTAI $100 ĮMOKĖT

2 aukštų muro namą, 2 
4 kambarių kiekvienas; 
moderniška, ant Parnell 
arti 37-tos. Kaina tik

Likusius po $30 j mėnesį. Nu
pirksi 
flatai, 
viskas 
avė., 
$3,600.

Išsirenduoja už $-12 j menesį.

FRANK J. PETRU •
1443 W. 18th St.

Canal 0806

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kainb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismento, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction ('.o., 
4336 W. 51 st St. 

Virginia 1010.

didelisPRIVERSTAS parduoti 
bargenas: 2 fialų namas po 7 kam
barius, — 4 bedruimiai, išrenduo- 
ja po $25 už fintą. Išbrukuota 
“alley” — namas šviežiai nupentuo- 
tas. Kaina $3,800, tik $500 įnešti.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

5 KAMBARIŲ bungalosv, iš šono 
įvažiuojamas garažas, elektrikinis 
refrižiratorius, sodnas, Hnoleum iš
klota virtuvė ir pentie, tailo mau
dynės kambarys, aržuolu trimuota, 
knygoms šėpos; kaina $8,500, 
$2,500 įmokėti. Savininkas 3221 W. 
65th PI. Hemlock 6592.

PARDAVIMUI už bargeno kainą. 
Trijų augštų akmens frontu, yra 
trys flatai po 7 kambarius kiekvie
nas; maudynės, elektros šviesa, vis
kas geriausiame stovyje. Wallace gt., 
arti 30-tos. Tik $12,000. Mes taip 
gerai manome apie tą nuosavybę, 
kad mes paskolinsime $8,000, jei pir
kėjas to norės.
Ignatius Chap & Co.

WEST THIRTY FIRST 
STATE BANK BLDG. 

31st at Wallace Št.

pa
tik 

bii-

NAUJI TRYS PLATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai ĮŠrenduotl 
po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes 
budavosime ant jūsų loto ką 
norit — bungalow arba flatų 
dinką.

II. F. PASCIIAL & CO. 
3218 Bryn Mawr avė. 

Keystone 5254

PARDAVIMUI mūrinis namelis, 
turintis penkis kambarius apačioj 
ir 5 kambarius užbaigtame beismen- 
te. Namas gerame stovyje. Lowe 
Avė. arti 29 gatvės. Tik $4,500. 
Priimsiu dalį įmokėjimo pinigais, o 
likusius mėnesniais išmokėjimais.

Ignatius Chap & Co.
31st ir Wallace

PARDAVIMUI namelis 5 kamba
rių su maudvnems, arti lietuvių, 
mokyklos ir bažnyčios, tik $3500. 
1620 N. Lincoln St.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES
Pasiulom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė.

Wilmette, III.
Telephone 364

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500— 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130




