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MASKVA SUSITAIKĖ SU VATIKANU
Romos Papa Pripa
žįsta Sovietų Valdžią
Už tai sovietų valdžia pripažįsta Romos 

katalikų bažnyčiai teisę laisvai veikti 
visoj Rusijoj - Lunačarskis numato
mas sovietų ambasadorium Vatikanui

ROMA, Italija, bal. 3. — Va- sadorius 
tikanas gali pasigirti nauju dip- sky, su 
lomatiniu laimėjimu, kuris sa- Vatikano 
vo svarbumu bus, tur būt, ne- ku kaip 
daug ką menkesnis už neseniai pininkas
padaryta konkordatų su Italija, vęs populerus liaudies partijos

Iš autoritetingų 
žinota, kad tarp 
sosto ir sovietų 
džios neoficialiai 
sutarimo, kuriuo 
mos katalikų bažnyčia galęsl 
laisvai veikli Rusijoje.

Jei neįvyks bet kurių netikė
tų kliūčių, netrukus bus pada- (ienujos 
ryta formalė sutartis, kuria’m., kardinolas Sincero, kuris 
Vatikanas pripažįsta sovietų tuomet toje konefrencijoję at- 
valdžią, o Romos bažnyčia pra- stovavo apaštališkam sotui, 
deda plačią religinę kampani- matėsi su sovietų užsienio ,rei- 
ją Rusijoj su pilnu sovietų vai- kalų komisaru čičerinu ir so
džius pritarimu. | vietų pasiuntiniu Vorovskiu,

Laukiama, kad bolševikai at- j kuris vėliau buvo Šveicarijoj 
siųs ir savo ambasadorių Vali- nužudytas, ir kalbėjos apie tai, 

Tam postui yra mini- ar nebūtų galima susitarti.
Anatoly Lurhtčnrsky, so- Apie tą dviejų visiškai skirtin

gų organizacijų atstovų susi t i-

versmių su-l 
apaštališkojo 
Rusijos vai-L 
prieita prie ( 1 I #
einant Ro-

kanui. 
mas 
vietų švietimo komisaras.

Dabartines diskusijas dėl su- kimų spauda tuomet sarkastin-
tarties pradėjo sovietų amba-igai rašė.

Sovietai susirūpinę Komunistų chuliganų 
pavasario sėja puolimai Varšuvojepuolimai Varšuvoje

Ksmsorn olai reikalauja stipriau 
paimti į nagų “kulakus”— 
buožes ' «

MASKVA, bal. 3. — Jaunų
jų komunistų laikraštis Kcmso- 
molskaja Pravda nusiskundžia 
dėl blogos dalykų padėties Pa- 
volgio ir kitų sričių laukuose. 
Pavasarine laukų sėja einanti 
labai blogai. Komsomolskaja 
Pravda sako toliau, kad labai 
maža tedaroma ir komunisti
niams ūkiams išplėsti ir kad 
per daug ddiele laisvė duoda-' s 
ma turtingiems ūkininkams.

Komunistų partija didelės 
svarbos deda pavasario sėjai, 
kadangi praeitą rudenį buvę 
mažiau laukų apsėta, 
užpraeitą rudenį.

nekaip

SYDNEY, Australija, bal. 3. 
— Apie “Soutlrern Gross” la
kūnas, prapuolusius kelionėje 
per Australiją iš Sydney į 

nėra.

KORHS5

vė-

L

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

Iš dalies ddbesiuota ir kar
tais gali būti lietaus; nedidelė 
tempearturos atmaina; viduti
niai pietų ir pietų vakarų 
jai.

Vakar buvo šilčiausia 
met diena: temperatūra, 
rios 6 vai. ryto buvo 45° 
vai. po pietų pasiekė 76° F.

Šiandie saldė teka 5:29, lei
džiasi 6:17. Mėnuo teka 3:15 
ryto.

sie
ku-

Italijai, D. I. Kur- 
vienu, labai (artimu 
sferoms, italų poli t i- 
tarpininku. Tas tar- 
buvo Cingolani, bu- 

atstovas ir Italijos užsienio 
■ reikalų viccministeris. Per 
Cingolani įvyko privaitnis pa
simatymas tarp Kurskio ir kar
dinolo Gasparri — ir reikalai 
ėmė sparčiai re.gstis, ligi dabar 
pasiekta preliminarinio sutari- 
mo.

Reikia prisiminti, kad dar 
.koilferenciljo je, 1922

Negalėdami pasigrobti unijų į 
savo rankas, komunistai te
rorizuoja jų narius

Varšu- 
komu- 
socia-

VARŽUVA, bal. 3. — 
voj ir kituose centruose 
nistai nepaliauja puolę 
listus darbininkus. Komunistai 
tų terorą vaintoja dėl to, kad 
negali pasigrobti į savo rankas 
darbininlkų sąjungų. Vakar 
bandos komunistų chuliganų 
vėl puolė kelias siuvyklas, ku
riose dirba siuvėjai priklausą 
socialistinės Runuo organizaci
jos ir daugelį jų skaudžiai su
mušė.

Siuvyklų darbininkų sąjunga 
priėmė nutarimą suvaldyti ko
munistų terorų. Sąjunga žada 
pavartoti griežtų priemonių ap
sisaugoti ateity nuo komunis
tinių chuliganų smurto.

Prohibicijos įstatymo 
laužymą žmonės ne

laiko nuodėme

LEADVILLE, Colo., bal. 3.— 
Vakar įvykusiais čia miesto ad
ministracijos rinkimais meras 
R. J. McDonald ir aldermanas 
Wm. Lapių vėl tapo išrinkti, 
nežiūrint, kad abudu yra ati
duoti į federalinio 
kas, kaltinami dėl 
įstatymo laužymo.

teismo ran- 
prohibicijos

Taikos teisėjas areš
tuotas už butlege- 

riavimą
KENDALLVILLE, Ind., bal. 

3. — Kauntės prokuroro įsaky
mu tapo areštuotas taikos tei
sėjas John Heffelfinger. Jis 
kaltinamas dėl butlegeriavimo.

(Atlantic and Pacific Photo]

Aurora, 111. Fotodiagrama, kuri parodo, kaip Roy Smith nušovė Lillian 
De King ir su šautuvu permušė jos vyrą.

Siunčia kariuomenę 
prieš streikierius

RALEIGH, N. C., bal. 3.— 
Gubernatorius Gardner įsake 
mobilizuoti nacionaiės gvardi
jos Gastonia kompaniją į Lo- 
rain Gdtton įmones, kurių dar
bininkai sustreikavo.

Įsakyta taip pat būt prisi
rengusiai Charlotle gvardiečių 
kompanijai.

Nusižudė, nenorėda
mas eiti teisman 

už degtinę
GHAlMPATGN, III., bal. 3.

Valandų prieš tai, kai jis tu
rėjo eiti į teismų dėl įprohibi- 
cijos įstatymo 'laužymo, <vic- 
tos pilietis C. F. Smitih pasi- 
piovė- Smith buvo Mans- 
fie'ldo rotušes prievaizdas. Pra
eitą šeštadienį jis buvo areš
tuotas dcl pardavinėjimo jieg- 
tinės viename šokių vakare.

Išradimas, kuriuo gy
dytojas už 1000 mylių 

girdi ligonies pulsą
LOS ANGELES, Gal., bal. 3. 

— Vietos išradėjas Edmond H. 
Hanscn demonstravo čia savo 
išrastą ypatingą stetoskopų, ku
rio pagalba gydytojas, būda
mas už 1,000 mylių ir toliau, 
gali girdėti ligonies pulsų ir 
širdies veikimų — per radio. 
Tą pabūklų išradėjas vadina os- 
ciografoskofu.

Trockis persikraustė i 
privatinius namus

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
3. — Trciokis, nesulaukdamas 
Vokietijos vizos, iš viešbučio 
persikėle gyventi į privatinius 
namus Bamony miesto kvarta
le.

Čechoslovakija stabili
zuos savo valiutą

PRAHA, Čechoslovakija, bal. 
3. — čechoslovakų Valstybes 
banko valdyba pranešė, kati 
krašto valiuta busianti netru
kus stabilizuota. Čechoslova
kų kronos nustatyta vertė bus 
lygi 3 centams.

KOPENHAGA, Danija- — 
Žymus švedų aviatorius kap. 
Ahrenberg žada ateinantį ge
gužes menesį skristi iš Švedi
jos į Jungtines Valstybės.

Benton Harbor įmonėj 
užmušė darbininką

BENTON HARBOR, Mieli., 
bal. 3. — Benton Harbor Mal- 
le-afcl'C įmonėj nelaimingame at
sitikime lapo užmuštas darbi
ninkas A-lberl Ycrke, 30 metų 
amžiaus. Du vaikučiai liko 
našlaičiais, nes motina yra mi
rus.

52,000 piliečių prašo 
panaikint mirties 
bausmę Anglijoj

LONDONAS,< bal. 3- — Na
cionalinė Taryba Mirties Bau
smei Panaikinti surinko 52 
tūkstančius panašų ipo peticija, 
kad butų panaikinta mirties 
bausmė. Peticija netrukus bus 
pristatyta parlamentui.

Lenkijos kabinetas 
atsistatydino

VARŠUVA, bal. 3. — Len- 
kijos ministeriu kabinetas su 
premjeru Kazimierzu Barteliu 
šiandie atsistatydino, išgyve
nęs nuo praeitų 1928 metų bir
želio 27 dienos. .

Rado pavogtą mergai
tę; piktadarys are

štuotas
PHIILADEIjPHIA, Pa. bal. 3. 

— Nuošalioj ,'glrintoiiėj,; .Nevv 
Jersey pusėj, detektyvai išgel
bėjo Ritų Carulo, 14 metų am
žiaus mergaitę, kurią jie rado 
pririštą prie lovos kojos. Kai 
detektyvai nupiovė viržius,, 
mergaite mažne alpo nuo nuo
vargio ir išbadėjimo. Ji buvo 
prapuolus iš namų Philadelphi- 
joje kovo 8 dienų ir jos Ieško
ta visuose apielinkės miestuo
se.

Išgelbėję mergaitę, detekty
vai suėmė vieną Gaetano Aldo- 
nido, 48 metų amžiaus vyrų. 
Mergaite papasakojo, kad Al- 
donido pagavęs ją įsitraukęs į 
automobilį ir išsigabenęs. Jis 
ją mušęs ir koneveikęs.

VIENA, Austrija, bal. 3. — 
Per paskutinę savaitę prieš Ve
lykas Vienoje bandė nusižudyt 
21 asmuo. Trims jų tatai pa
vyko. Dauguma kitų veikiau
sia dar pasveiks. Pažymėtina, 
kad be trijų, visi kiti nusižu
dymo bandymai parėjo iš ne
laimingos meilės.

Wisconsine laimėjo 
antiprohibicininkai
MILVVAUKEE, Wis„ bal- 3. 

Įvykusiuose vakar Wisconsine 
rinkimuose visuotiniam balsa
vimui buvo pastatyti klausimai 
dėl valstijos prohibicijos vyk
dymo įstatymo panaikinimo ir 
dėl legalizavimo alaus, turin
čio 2.75 n u oš. alkoholio.

Toli nepilnas dar balsų .nu
skaitymas rodo, kad už valsti
jos prohibicijos įstatymo pa
naikinimų h a 1 s a v o 253,222, 
prieš — 131,016.

Už legalizavimų alaus balsa
vo 235,729, prieš — 132,028.

Balsavimų rezultatai rodo, 
kad iš viso miestai eina prieš 
prohibiciją, tuo tarpu kai kai
mas — už prohibiciją.

Washingtono juristai 
organizuojąs prohibici 
jos laužytojams ginti

- - 1-----

VVASIIiINGTONAS, Imi. 3. — 
Ir Washing.tone advokatai stei
gia savo draugiją, kurios už
davinys bus ginti asmenis su
imtus dėl prohibicijos laužy
mo ir kaltinamus einant žiau
riu Jonės prohibicijos įstaty
mu, kuriuo nusikalt tįsieji bau
džiami kalėjimu iki 5 melų ir 
pinigais iki 10 tūkstančių do
leriu, 

f

Draugijos organizuotojas yra 
advokatas Ralph J. Kelly, bu
vęs senatoriaus Edvvandso sek
retorius.

Kad kiek, butų išgėręs 
10 galonų vyno, bet 

mirė
STOCiKTON, Gal., 'bal. 3.

Harmony Grovc pilietis Henry 
Van Steenber.ger susiderėjo su 
savo draugu, kad jis išgersiųs 
dešimtį galonų vyno vienu pri
sėdimu. Jis pradėjo gerti pra
eitą šeštadienį. Kai jau buvo 
belikę pusė stiklinės vyno, 
Steenberger pirma d i e n į m i- 
rė nuo alkoholizmo. Liko naš
lė ir penketas vaikų.

/

KFLBOUiRNE, Wis., bal. 3.— 
Sustreikavę čia aukštesnės mo
kyklos mokiniai tapo suspen
duoti iš mokyklos neribotam 
laikui.

ELDORADO, Ark., bal. 3. — 
Iš kalėjimo čia pabėgo keturi 
kaliniai, visi kriminalistai.

Austrų kun. Seipelio 
valdžia griuvo

VIENA, Austrija, bal. 3. 
Šiandie atsistatydino Austrijos 
mini storių kabinetas su kancle
riu kun. Šelpei i u prieky.

Kun. Sei'pelio kabinetas, su
darytas koalicijos pamatu iš 
atžagareivių krikščionių socia
lų (klerikalų), visvokiečių ir 
agrairų partijų valdė kraštą 
nuo 1927 metu gegužės mene- ; 
šio.

Britų nepriklauso
mieji prieš kredi

tus ginkluotei
’ LONDONAS, Lai. 3. Ne

priklausomoji Darbo partija 
savo metinėje konferencijoj 
Carlislc nutarė instruktuoti sa
vo narius parlamente,’ kad jie 
balsuotų prieš visokius kredi
tus karo ir ginkluotės reika
lams.

Spauda iš viso kritikuoja ši
tokį Nepriklausomosios Darbo 
partijos nutarimų. Dagi d?.r- 
biečių laikraštis Daily Hcrald 
nurodo, kad tokia taktika yra 
jau pačios Darbo partijos at
mesta.

Prohibicijos šnipas 
kaltinamas dėl 
galvažudybčs

AlLiLENTOWN, Pa., bal. 3.— 
Į teismo rankas čia tapo ati
duotas prohibicijos šnipas Ja
mes A. Huebnprt 21 metų am
žiaus. Praeito gruodžio mė
nesį jis, ieškodamas degtinės, 
nušųvč vietos farmerį W. R. 
Yocumą, 37 metų amžiaus. Šni
pas kaltinamas dėl galvažudy- 
bės.

43 kirgizų bajorai iš
tremti už valstiečių 

engimų
ASTIRAGHANAS, SSSR, bal. 

3. — Cemtralinio autonominės 
Kirgizų sovietų respublikos vyk
domojo komiteto nutarimu ta
po ištremti 43 kirgizų bajorai. 
Jie buvo kaltinami dėl engimo 
valstiečių. Ištremtųjų turtas 
konfiskuotas.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

LIETUVOS ŽINIOS
Guduose trys vaikai 

mirtinai apdegė
Skaudvilės valse., Gudų kai

me, kilus trobos gaisrui, mir
tinai apdegė ir nuo to mirė trys 
pil. Sun-gai’lienės vaikai. Du ma
žiausieji vaikai Songailienei pa
sisekė išgelbėti, bet, juos begel- 
bpdama ir pati smarkiai apde
gė.

Švietimo Ministeris ar 
Vyskupas?

BIRŽAI. — Pora savaičių at
gal Šv. Ministerija pripažino, 
kad Riržų gimnazijos kapelio
nas netinka pedagoginiam ir 
auklėjimo darbui ir todėl jį at
leido iš Biržų gimnazijos kape
liono pareigų.

Suprantama, kad vyskupas 
dėl Biržų gimnazijos kapeliono 
kun. Lomano yra visai kitokios 
nuomonės ir todėl Biržuose pla- 

ičiai kalbama, kad vyskupas 
esąs visiškai patenkintas kun. 
Lcmano darbuote Biržų gim
nazijoje ir todėl nematąs rei- 

! kalo jo pakeisti kitu kunigu. 
Viso to paseka — jau antra 
savaitė Biržų gimnazijoj nėra 
katalikų tikybos pamokų.

Sugretinus šiuos faktus sa
vaime kyla be galo įdomių klau
simų: kas nugalės — ar švie
timo ministeris ar vyskupas? 
Kas bus jei vyskupas atsisa
kys skirti naują kapelionų? Ar 
Švietimo Ministerija, sykį pasa
kiusi, jog kun. Lomanas netin
ka pedagoginiam ir auklėja
mam darbui — turės pakeisti 
savo nuomonę ir vėl sulikti ku
nigą Lomaną grąžinti į gim
nazijų?

Čia principiniai klausimai, 
kurie teks spręsti Šv. Ministe
rijai, bevykdant tos pat vyriau
sybės pasirašytų ir patvirtin
tų konkordatą su Roma. Jei
gu vienu atveju lik šv. Minis
terija nusileistų, tai faktinais 
gimnazijų šeimininkais pasida
rytų nebe jų direktoriai, bet ka
pelionai. Todėl ir dėl Riržų 
gimnazijos kilęs konfliktas 
tarp Šv. Ministerijos ir vysku
pijos kurijos yra itin' svarbus 
dalykas.

šito klausimo vienaip ar ki
taip išsprendimas parodys ar 
šeimininkais Lietuvos gimnazi
jų yra šv. Ministerija ar vys
kupijos kurija. [LŽ].
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Dykai Kenčiantiems 
Nuo Asthma

Dykai išbandymas metodus, kurių 
kiekvienas gali vartoti be jokio 

nesmagumo, ar sugaišties
Mes turime būdą sukontroliuoti asthmą 

(dusuli) ir mes norime, kad jus jšbandytu- 
mėt jj musų kaltais. Nežiūrint, ar jūsų li
ga yra užsisenėjusi. ar dar nauja, ar ji yrė 
chroniška, ar kart-kartinė asthma, jus turi
te parašyti dėl nemokamo išbandymo musų 
metodos. Nežiūrint kokiame klimate jus gy
venate, nežiūrint kokis jūsų amžius ar už
siėmimas, jeigu jus vargina asthma. i 
metodas turi jums tuojau* pagelbėti.

Mes ypač norime pasiųsti ją tiems, 
rių liga išrddo bevilte. kur visokios fe 
įkvėpavlmo. šmirškimo, 
garų, "patentuotų rukimų” ir t. . ___
ko pagelbos. Mes norime parodyti kiekvie
nam musų kaštais, kad musų metodu yra 
taikoma užbaigti visokį sunkų kvėpavimą, 
šniokimą ir baisiuosius priepuolius.

Nemokamas išbandymas yra perdaug svar
bus. kad dėl jo vilkinti nors vieną dieną. 
Rašykite dabar ir pradėkite naują metodą 
tuojaus. Nesiųskite pinigų. Tik pasiųskite 
žemiau esantį kuponą. Padarykit tai šian
die.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
muaų 
, ku- 

. Įsuktos formos 
opiumo preparatu, 

t. nesulei-

gy- 
pen- 

kampinj namą,

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO., 
1787H Frontier Bldg., 462 Niagara St., 
Bu f falo/ N. Y.
Prisių&kite dykai išbandymui jūsų meto
dą:

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooeevelt 8500

Juozas Vilimas persikėlė 
venti j savo puikiai įrengtą 
kiti šeimynų 
1556 So. Rockvvell Avė.

Juozas Vilimas yra gabus na
mų statybai kontraktorius. 
Nors, palyginus su kitais, jisai 
ne labai senai tame biznyje, yra 
bet spėjo pasižymėti gana gra
žiai, ypač budavojimu gerų na
mų ir patenkinimu kostumerių.

Dabar J. Vilimas turi keletą 
gražių baigiamų stalyti namų, 
iš ,kurių kam nors teks gera 
proga Įsigyti tą ar kitą. Vili
mas taipjau pastato namus su- 
lyg reikalavimais pirkėjo arba 
užsakytojo. Jisai taipgi parū
pina planus. ,

P-nas Vilimus žada vesti sa
vo biznį su apsižiurėjimu ir 
teisingai, kaip sau, taip kostu- 
meriams, ir dirbti gerais ir pa
doriais pamatais. Rep.

savo jubilėjines dešimties metų 
sukaktuves. Tas parengmas 
Įvyks sekmadienį ,balandžio 7 
dieną, parapijos svet., 12227 
Emerald Ąve. t

Malonu yra pažymėti, kad 
nors 55 kuopa yra dar jaunutė, 
palyginus ją su kitomis vietos 
organizacijomis, ji įstengė ne 
tik kitas draugijas pralenkti, 
bet dar (pralenkė palikdama jas 
merdėti neužtikrintai ateičiai.

Dar nesenai, tik dešimts me* 
tų atgal, niekas beveik netikė
jo, kad šioje kolonijoje galės 
išsilaikyti Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje kuopa tarp dau
gelio kitų gana skaitlingų na
riais kvolerinių draugijų.

Dabar įrodymai yra aiškus, 
kad SLA. savo veikimui ir spar
čiu augimu viršija visas kitas 
lietuvių organizacijas ,ir, gali
ma numatyti, kad ateity bus 
vienintele tikrai tvirta dalini
mui paišaIpos ranka Amerikos 
lietuvių gyvenime.

Taigi visi, kurie galite, slo- 
SLA. narių eiles dabar.

K. Statkus.

Atlankė “Naujie 
nas” The English Column

%

from advance ticket sales for 
the April 18th Dance, at meet- 
ing. —A. R.

kitę i

North Šide

West Pūliniai!

Kauno Malt'as
Įvyks iškilmingas vakaras

Vakar atlankė ‘■‘Naujienas” 
J. Sekys, atvykęs kelioms 

dienoms Chicagon iš Hartford, 
Conn. P-nas Sekys yra gyve
nęs Chicagoj pirm 18 metų. 
Paviešėjęs Chicagoj keletą die
nų,- p. Sekys vėl grįš i Hart
fordą, Conn.

p.

Lietuvis pašovė 
žmogų

Susilaukė pagirimo iš policijos.

real- 
buri 

4180

tre-

Marųuette Murmurs

Ateina šiltas oras; kiekvienas no
rės turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkt t Kau
no Malt’ų pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’- 
as yra padarytas iš tikru miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ų ir i kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.

Chicago, Illinois
Tel. Boulevard 7258

Susivienjiimo 'Lietuvių Ame
rikoje 55 kuopa, kuri turi arti 
200 narių ir yra viena galin
giausiu vietos draugijų, rengia

KAUNO
MAMO 

rohemian styU 
100% Pure 

\ MALT 
LffTRACT 

lithuanian 
BEVTRAGE CO

Radios
Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Didelis Atidarymas
Musų vartotų karų 

loto
Visi karai gerame 

stovyje
’23 Spec. Tour. ...
’24 Spec. Sedan ....

’24 Spec. Brougham

$89 
$369 
$282 
$261 
$398 
$389 
$19§

Studebaker 
Studebaker 
Studebaker 
Moon ’24 5 Pass. Sedan ....
Nash 7 Pass. Sedan ........
Willys Knight ’25 Sedan . 
Hupp Club Sedan ............ .

Ir daug kitų
Dykai valstijos laisnis 
vienu iš minėtų karų, 
kit kuriuo nors iš šių 
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 9151-3203-8204 
3848-50 W. Roosevelt 

Road
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai

bileSU 
Važinė- 
karų 5

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis.

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Brunsvvick, 7 lubų su viskuo, už 
$95

Freshman, 7 tūbų, už
$69

Atwater Kent, 8 tūbų, už

$83
Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Velvet
Fiat
Balta

Maleva
S 1.6 9

Galionas

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

Tel. Boulevard 4705
✓

Garsinkites Naujienose

tos gatvės ir Cicero Avė. jų 
autas susidūrė su gat vakari u. 
Vyras ir moteris sunkiai su
žeisti; sužeisti ir vaikai. Visi li
goninėj.

Bankieriai paskolino 
miestui ir mokykloms 

$40,000,000
Nuga-Tone prašalino jos 

skilvio trubelius
štai yra raportas ponios J M. Blair. 

Oklawa,ha, Ela.. kuri kiekvenaa turėtų 
Serskaityti. Ponia Blair yra 64 metų am
inus ir prieš vartojimą Nura-Tone, jos 

skilvys vis buvo suiręs, ką tik ji neval
gydavo. jai kenkdavo. Dabar ji gali val
gyti bito ką ir skilvys visai lengvai su
virškina. Tai yra nuiki žinia žmonoms 
kurie turi prastą skilvį, prastą apetitą, 
jie turfitų šias geras' gyduoles pabandyti.

Nuga-Tone taipgi pagelbsti nustipusiems 
inkstams, pūslei, neveikiančioms kepenims 
arba kitiems svarbiems organais, j.atai 
so prastą miega, užkietiejimą, galvos skali, 
dčjimą, svaigulį, silpnus nervu*, skauda, 
mus raumenis ir panašius nemalonumus. 
Jei jus turite prastą sveikatą arba yra 
sugedę kokie svarbus organai, tikrai var- 
tokit Nuga-Tone ir pastebėki! puikų savo 
pasitaisymą kuris apsireikš J keletą die
nų, Jus galit gauti Nuga-Tone kur gy
duolės yra pardavinėjamos. Jei justi ver
telga neturi jų savo sandėly, reikalauki*, 
kad jis užsakytų jums iš olsello vaistinės.

The Marųuette Club of the 
S. L. A. Gr. 260 will hold open 
house at their next regular 
meeting Thursday, April 4, 
1929, at the Gage Park Field- 
house, 8 P. M.

We extend a cordial invita- 
tion to all Chicago youths of 
Lithuanian descent to pay us 
a visit as our guests. The club 
is sponsoring an extensive 
sport' and sočiai program for 
the coming year. The baseball 
team known as the Marųuette 
Maroons are all ready to go, 
whiie other teams for tennis, 
golf, and track are rapidly form- 
ing. The club especially dė
si res to strengthen their base
ball team. Those desiring fur- 
ther Information may attend 
meeting or get in touch with 
the writer by phoning Republic 
7148 or else writing him at 
7011 S. Maplevvood avė.

The next bovvling mateh bet- 
ween Marųuette Club and Ųni- 
versa.1 Lodge will be held at 
Queen’s 
Ashland 
1929, at 
16.

Members are reųuested to 
please remit to Siratevich what- 
ever moneys have been derived

Devyni Chicagos Lankai ir 
trys Ne\v Yorko paskolino Chi- 
aegos miestui $20,000,000 ir 
Chicagos mokyklų tarybai ki
tus $20,000,000. Paskola 
ta gavus užtikrinimą 6 
šimčių palankos.

duo
nų o-

Mėgino nusinuodyti 
dėl tikybos

Mrs. Gladys Chrislie, 21 me
tų, 903 Ridge road, Wilmete, 
prarijo nuodų. Ji susiginčiju
si buvo su savo vyru dentistu 
dėl religijos. Moteriškės gy
vasčiai pavojaus nėra.

Sustabdykit 
Niežėjimą

Nekasykit, tai pavojin
ga. Greitai pagalbai nuo 
niežėjimo odos vartoki
te Severa’s Esko. Taip 
vėsinantis, raminantis, 
jis sustabdo želdinanti 
įdegimą. Gaukit jų iš 
savo aptiekos.

Severa’s
ESKO

P-nas A. Markūnas (plačiai 
žinomas lietuviams (buvęs 
estetininjkas) šiuo lipiku 
gražią laptieką adresu 
Montrosc Avė.

Naktį iš antradienio j
čiadienį, apie antrą valandą, 
jis miegodamas kambarėly, 
staiga pabudo. Išiigrdo aptie
kęs lango stiklų banškėjimą ir 
pajuto šviežio oro srovę.

Aptiekoj buvo tamsu. Lan
gų kortines nutrauktos žemyn, 
žiūrint vidun iš lauko puses, 
negalima buvo įžiūrėti, kas yra 
ir kas veikiama viduj.

P-nas 
kad 
tas, 
prie 
ti.
revolverį ir klausos ir 
kas bus toliau.

Sužeista visa šeima
Sidney Talsma, jo pati ir 

trys jų vaikai antradienio va
kare važiavo autu. Prie 79-

kelios žinutes buvo 
“Naujienose” iš

Jau 
pusios

parengimuo 
l>-nios IS. če-

yra žinoma,

til- 
<ortli 

Sidčs, liečiančios Pirmyn Miš
raus choro darbuotę.

Tik keli mėnesiai, kaip man 
teko susipažinti su ta dailios 
draugija ir' joje dalyvauti — 
bet esu įsitikrinus, kad ir pla
ti Chicagos lietuvių visuome
nė gerai pažįsta “Pirmyn” cho
ro darbuotę, kuris dalyvauja 
Chicagos lietuvių 
se, po vadovyste 
r i neės.

Visiems mums
kad ne viena draugija b(‘ įplau
kų gyvuoti negali. Tokiu bu- 

įdu ir “Pirmyn” choras, turėda
mas išlaidų, rengia savo naudai 
teatrą, koncertą ir balių, ku
ris įvyks balandžio 7-tą dieną, 
Spaulding svet., 3312 W- North 
Avė.. Bus suvaidinta 4 veiks
mų komedija “Ponas Daugno
ris.” Veikalas įdomus ir juo
kingas.

Teko 
t Rijose, 
tikrinti,
blika nebus 
pilną vertę to, ką ji bus su
mokėjus.

Nors lošėjai ir ne profesio- 
naali, bet kad jie dirba su to
kia energija ir pasišventimu, 
tai ir iš publikos, gal ne vienam 
teks palkaušis pakrapštyti 
nusistebėjimo, kad mėgėjai 
Ii taip gerai atlikti savo

'buIi keliose jų repe- 
tai galiu drąsiai už- 

kad atsilankiusioji pu- 
nučytita”, o gaus

Taigi “Pirmyn” choras

iš

U z-

tu
ri moralės teisės laukti skait
lingos publikos, nes pats daly
vauja įvairiuose iparengimuose. 

Choro sąstatas yra žymiai 
patobulėjęs ir padidėjęs, nes 
vis daugiau prisideda čia au
gusio jaunimo. Todėl ir atei
tyje jis žada su didesne ener
gija darbuotis dailės sryty.

Yosė.

Specialiai pavasariui

Markunas, išgirdęs, 
langas jo .aptiekus išmuš- 
nešoko iš lovos, nebėgo nė 
lango, nė prie durų žiurč- 
Jisai tik pasiėmė į ranką 

laukia

Laukti jam teko ytin ilgai— 
gal 1'5 arlba 20 minučių. Pa
galios sulaukė. Mato jis, kad 
per išmuštą langą, siekia ran
ka durų rankieną ir užraktą.

P-nas Markūnas pakele re
volveri, atkreipė ji ton vieton, 
kur, jam rodėsi, naktinis pauk
štis galėjo stovėti- Šovė.

Po to jis .pribėgo prie durų. 
Atidarė jas. Lauko pusėj ne
rado nieko. Davė žinoti poli
cijai. Šios laukti ilgai nerei
kėjo. Pribuvo ji, pribuvo ir 
detektyvai. Pradėjo ieškoti 
naktinio paukščio. Surado ir 
ji poros blokų atokume nuo ap
tiekus.

Atsivežė į aplieką. Paklausė 
Markūno, ar tas vaikinas bu
vęs naktinis “svečias.” Mar
kūnas atsakė, Idid jisai jo ne
matęs ir todėl negalįs pasaky
ti, ar jis, iar kas kitas-

Vaikinas jaunas, pasirėdęs 
gražiai, sportiškai. 'Peršautas 
lies petim. Policija išsivežė jį.

Išvažiuodami policini ūkai pri
pažino kreditą p. (Markūnui už 
sumanumą. Esą, gerai, kad ne
susimaišęs; gerai, kad laukęs ir 
žiūrėjęs, kas (bus toliau; ge
rai, kad paleidęs kulką tuo lai
ku, kai išrodė melas šauti.

Ir dar gali būti, kad p. Mar
kūnas gaus medalį’ už pasižy- 

^nėjimą. Rep.

Alleys, 63rd St., and 
avė., Friday, April 5, 
8 P. M. Alleys 15 and

Trumpiau
sias kelias

vandeniu

LIETUVE NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

ArManaiPirkti
geriausiai pirkti
— Combination,

RADIO
Mes patariant 

Radio ir Victrola
tai bent turėsi geriausių muzikų, sa
vo namuose, 
užganėdintas 
netu.

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam 1 
be nuošimčių.

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

Tai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

pamatyk 
apie jų 

lengvais

musų Radios 
kainas. Mes 
išmokėjimais,

yra garantuo-
didelį stakų

J. J. STASULANIS

Eagle Music Co
3236 So. Halsted St

CHICAGO, 1LL.
Telephone Victory 6736

Teatras ir Koncertas
Paminėjimui 32 Metų Gyvenimo

Mes t_ _ .
lykoins; naujausios mados ir geriau
siu pavasarinių materialų. Siutu
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.
Brighton Park ’ 

Clothiers
4249 Archer Avė.

Cor. Whipple St.

turime puikiausius siutus Ve-

pavasaririių materiolų.

Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė

Nedėlioj, 7 Balandžio-Apriį 1929
Scenoj statoma komedija

Kurčias Žentas
Sulos L. K. M. Choras

Taipgi išpildys ir muzikalę dalį programo

Lead 100 svarųDutch Boy VVbite
. $11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo kenų. 
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rockwell Street 

Lafayette 4689

i ir iš

Lietuvos
Važiuok nauju keliu — trumpu, ra
miu St. Lawrence jurų keliu — su
taupydamas 2 dienas kelio1 juromis! 
Ant milžinišku pasaulio kruzerių ir 
greitų Cabin laivų. įsivaizduok kaip 
puikus Cabin Class ir Tourist Third 
Cabin yra, jei Trečia Klesa turi vi
sus patogumus moderninio hotelio... 
dideli, šviesus, jaukus kambariai, lo
vos taip patogios, kaip jūsų pačių 
lovos namie, skanus maistus, užtek
tinai denio vietos ir jaukus poilsio 
kambariai, koncertai, partijos ir 
krutamieji paveikslai. Tik $175 
“round trip” kelionė trečia klesa j 
Hamburgu, arba $181 j Klaipėdą. 
Nesimainantys traukiniai iš Chi
cagos i uostų... tiesiai ant laivo 
nėra susitrukdymo, nėra hotelių 
išlaidų.

Vežkis Canadian Pacific
— Geri Visame Pasaulyje.

Patogus susisiekimas per 
Anglijos portus, ar plaukite 
tiesiai į
Hamburgą, 
o toliau geležinkeliais Į vi
sas vietas Lietuvoje.
Pasporlai, rezervacijos, gry- 
žimo permitai ir visos infor
macijos nuo jūsų vietos 
agento, ar nuo

R. S. ELWORTHY,
Laivų Generalinio Agento,

71 E. Jackson, Blvd., 
Chicago, III.

Telefonas VVabash 1904

Canadian
VVorld’s ■T\ •s Pacific

Ext)rc.ss Travellers čekius.

1

BILE IŠDIRBYSTES
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERES ČARŽINAMOS IR TAISOMOS '

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7386

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Durys atsidarys 5:30 vakare; lošimas prasidės 6:30

įžanga $1 ir 75c. Po perstatymo bus šokiai

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

i
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CHICAGOS
ŽINIOS
Lakes-to-Gulf

Waterway
(Pabaiga)

Svarba vandens kelio Chicagai

Chicaga— antras didžiausias 
miestas Amerikoje. Jon atva
žiuoja ir iš jos išvažiuoja kas
dien daugiau traukinių, negu 
atvažiuoja New Yorkan arba 
išvažiuoja iš jo. Bet Nevv York 
yra uostas. Chicagon gi at
plaukia laivai tik dižiaisiais 
ežerais iš Kanados pusės. Susi
siekimo vandeniu toliau j pie
tus Chicaga iki šiol kaip ir ne
turėjo.

Kada taps užbaigtas vandens 
kelias tarp Michigan ežero ir 
Meksikos užlajos, tatai reikš, 
kad Kanada tapo sujungta van
dens keliu tiesioginiai su juro
mis pietryčiuose. Tasai kelias 
eis turtingu šalies ruožtu. Ir 
štai šiame ruožte, kuone pu- 
siaukely tarp Chicagos ir Mek

buvo minėta, kad tarp New Or
leaną ir Chicagos vandens keliu 
bus traukiamos baržos, t. y. di
delės valtys. Tokios valtys jau 
šiandien yra operuojamos Missi- 
ssippi upėje. Pasirodo, kad
tarp St. Louis ir Nevv Orleans 
vienas bušelis kviečių gabenti 
baržomis kaštuoja 8 centai pi
giau, negu gelžkelių; kad 10c

ne labai, malonu gyventi. Taigi 
apsigyvenama Lockporte, iš ku
rio darbininkai ir visokie per- 
dėtiniai važiuoja j dirbtuves 
esančias kalbamame ruožte. 
Gatvekarių ir gelžkelių linijos
palengvina susisiekimą. O vėl 
kas šiandien neturi forduko, ku
ris nors ir stena ir kriokia, bet 
bėga smarkiau, negu geriausias

GELIANTI SANARIAI

sikos užlajos bus Chicaga. Jau 
ir šiandien Chicaga yra vadina
mo Middle West šalies distrik- 
to centras, j kurį visi keliai ve
da. Dabar taps atidarytas dar 
vienas didelis kelias—irgi per 
ją ir j ją.

Pačios Chicagos gamybos ta- 
vorams atsidarys pigesnis ke
lias išplaukti ir i Chicaga me-

P-ia M. Dundulienė. Ji režisuos “Pono Daugnorio” pasta
tymui scenoje Pirmyn Mišraus Choro vakare, 7 dieną balandžio, 
Spaulding salėje, 3312 W. North avenue.

degai atplaukti. Pigesnės trans- tai, savo keliu, turės tendenci- 
portacijos lėšos reikš tai, kad jos auginti Chicagą ir jos apie- 
Chicago tavorai galės lengviau linkę.
konkuruoti taip šios šalfes, kaip j Ant kiek pigiau yra gabenti 
pasaulinėje rinkoje su kitų pra-j tavorai vandens keliu, galima 
monių apskričių tavorais. O suprasti iš sekamų davinių. Jau

NUO SAULĖS
IKI SAULĖS

• -y Y • ;; i-

Rytas, popietis ir naktis—tai vienatines laiko ribos 
dėl OLD GOLDS.

Jus visi esate girdėję pasakymą “Nėra kosulio 
visame OLD GOLDS cigaretų vežime.” Tą skelbimą 
pastebėjote visos šalies laikraščiuose. Jis tapo priprastu 
namuose posakiu po visą šąli. OLD GOLD tabakas 
ramina, yra minkštas ir malonus. Kame paslaptis 
Kodėl nėra “kosulio visame OLD GOLDS vežime?

Štai atsakas. OLD GOLI) daromi iš vidurinių 
tabako lapų, geriausių gamtoje. c Kas yra vidurinių 
lapų tabakas? Tam pačiam kamiene auga trijų rūšių 
tabakas. Lapai prie žemės, ploni ir sausi; juose skonio 
mažai. Lapai viršuje yra kieti ir įdiržę; jie gerklei 
aštrus. Bet vidurio lapai, esą kamieno viduryje, vėdina 
ir kvepia.

OLD GOLD gamintojai perka vidurinius lapus. 
Tik tą keletą auksinių is kamienų vidurio. Tokiu 
tai bildu OLD GOLDS gauna savo, j medų panašų, 
švelnumą. Todėl tai, jus galite juos rūkyti rytą, dieną 
ir nakti. Todėl tai ir nėra kosulio visame OLD GOLDS 

vežime.

pigiau kaštuoja gabenti baržo
mis 100 svarų importuotų ta vo
rų, negu gelžkelių. Tarp St. 
Paul ir Minneapolis gabenti bar
žomis vienas bušelis kviečių 
kaštuoja 10 centų pigiau, negu 
gelžkeliais; o cukraus ir kavos 
100 svarų gabenti baržomis tarp 
šių miestų kaštuoja 12 centų pi
giau, negu gelžkelių. Koks pel
nas tavorų siuntėjams, jeigu 
siunčiama milionai ir milonai 
tonų kas metai! Ir kaip svar
bu įsigyti tokį kelią Chicagai, 
kuri bus pakelyje!

Svarba šio kelio Chicagos 
aplieinkei

Kalbamas vandens kelias 
tarp Chicagos ir Nevv Orleans 
(kuris yra prie Meksikos užla
jos) bus 1,500 mylių ilgio. Ta
vorai, siunčiami tuo keliu, vieni 
turės būti iškrauti vienoje vie
toje, kiti—kitoje, vieni bus siun
čiami iš vienos vietos, kiti— iš 
kitos. Labai gali būti, tiesiog 
galima tvirtinti, kad šiuo pa
keliu turės išdygti stotys, iš
augti miesteliai, ir padidėti tie 
miestai ir miesteliai, kurie bus 
prie susisiekimo mazgų, kaip ir 
kokių centralinių stočių.

Aišku, kad žemė, kad trobe
siai, farmos ir pramonės įstai
gos turės čia pakilti kaina, kad 
jų kainos padidės.

Lockport
Imkime tik vieną pavyzdį. 

Jeigu važiuosite pro Lockportą 
į Jolietą, tai pamatysite, kad 
jau šiandien pilna fabrikų pagal 
ta vandens kelia. Ten ir elek
trai gaminti fabrikai, ir plieno 
liejyklos ir kitokios dirbtuvės. 
Bet atgabenti j tuos fabrius 
ta vorą ir išvežti iš jų paga
mintus produktus iki šiam lai
kui tarnavo, galima sakyti, tik 
gelžkeliai.

Vandens keliui atsidarius, ga
lima drąsiai nužiūrėti, skaičius 
fabrikų ir dirbtuvių čia padidės. 
Atsiranda daugiau ir pigesnių 
kelių lengviau yra gamybos 
produktams' pasiekti pasaulį, 
rinką; tuo geresnė vieta čia 
spiestis toms įstaigoms.

Ir ve, jau šiandien Lockporte 
yra dalinami žemės plotai į lo
tus, lotų kainos kyla. Mat, nu
žiūrima, kad Lakes-to-Golf Wa- 
tervvay atsidarius, ši apielinkė 
ims sparčiai augti. Slėnyje, 
kanalo pakrančiais, daug vietos 
pramonės įstaigoms di.rbtu- 
tėms ir fabrikams, o pačiame 
Lockporte, ant kalno—vieta re
zidencijoms ir bizniui.

Jau ir šiandien daug žmonių, 
dirbančių Joliete ir prie Jolieto 
fabrikuose ir dirbtuvėse, gyve
na Lockporte, ir dar kaip gra
žiai gyvena! Mat, prie dūmų, 
visai arti fabrikų ir dirbtuvių,

arklys? Ir prie viso to, kas jau 
dabar yra, laukiama tą patį 
Lockportą ir visą apielinkę tarp 
Jolieto ir Lockporto veikiai pa
kylant, pašokant pirmyn, kai 
atsidarys vandens kelias tarp 
Michigan ežero ir Meksikos už
lajos.

Turint omenėje tą patį I/ick- 
portą, kaip pavyzdį, pažiūrėki
me i kitas galimybes.

Kurie skaito laikraščius, ypač 
anglų kalba, tie, be. abejonės, 
yra pastebėję pranešimus apie 
tai, kad kurios dirbtuvės keliasi 
iš Chicagos į priemiesčius. Ko
dėl? Del įvairių priežasčių. 
Chicagoje vieta per brangi, Chi- 
cagoje taksos išrodo kai ku
rioms kompanijos per daug di
delės. Chicagoje sanitariai pi- 
tvarkymai reikalauja visokių į- 
rengimų, kad durnai nesmilkytų 
miesto, neliestų jo gyventojų 
kvapsnių. Yra daugybės kito
kių priežasčių, kurių deliai toms 
ir kitoms dirbtuvėms ir fabri
kams pasitraukti kiek toliau 
nuo miesto išrodo parankiau.

Bet pastatyti fabriką, įrengti 
dirbtuvę ne visose vietose ly
giai paranku. Ir visų svarbiau
sia gal bus tai, kad tos dirbtu
vės nebūtų per toli nuo miesto 
ir kad susisiekimo priemonės 
butų parankios.

štai šiuo žvilgsniu Lockpor- 
tas randasi tikrai geroje vie
toje. Ir ne veltui tur būt kom
panijos užperka, jei dar neiš
pirko, žemės pagal kalbamą 
vandens kelią. O toliau kas? 
Toliau—visos galimybes, kad 
čia bus pastatytos dirbtuvės; 
kada jose dirbs tūkstančiai žmo
nių ; kad tie žmonės ieškos tin
kamų vietų gyventi, kiek toliau 
nuo dirbtuvųi, bet ne toliausia; 
kad kartu su tuo didės tokie 
miesteliai, kaip Lockportas, ir 
ypač Lockportas, nes jie ir da
bar jau randasi prie centro. Na, 
o kartu su gyventojų skaičiu
mi turės kilti ir biznis—krau
tuvės, ofisai, etc. Lockportas 
išrodo artimiausiu Chicagai cen
tru, kurį prielankiai palies 
Lakes-to-Gulf Waterway.

—Reporteris.

JEI jums kada reumatizmo, 
strėnų ar kitoki skausmai 

gelia iki pat kaulų ir sąnarių, 
tai Bayer Aspirin siūlo greitą 
palengvinimą ir tokį smagumą 
kad kvaila ilgiau kentėti. Tu
rėk tabletų po ranka namuose: 
neŠiokis kišenėse. Tada nerei
kės kęsti neuralgijos, neuritis, 
reumatizmo, ar net pikto gal
vos skaudėjimo diegimų. Bayer 
Aspirin tai stebėtinas prieši
ninkas visiem skausmam, šird
žiai nekenkia. Kiekvienoj tikro 
Bayer Aspirin dėžutėj ištir
ti patarimai kaip naudingai 
juos visur vartoti. Visose vais
tinėse. .

Aspirin yra vaizl>ažcnkliH Bayer Gamybos MohoAcėtjčaeidestftrio Salicylinčs rukAties.

OLD GOLD

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

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, koki silp
numą, pūsles, privatines 
ar Slapimosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liue
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifili, ateikite pas 
Dr. Ross ISsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližlaus, ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

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

grąžino tvirtumą ir vyrlSkumą tūkstan
čiams pacientų. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas per virfi 30 metų. Ką jo gy
dymas padarė 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 met»j šiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 506, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų, Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, Panedėlials, Seredo- 
mis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

Groserninkas pašovė 
lietuvių vaiką X • •

Anton Gremal, 45 metų, .3246 
Emcrald Avė., pašovė į koją 
Antaną Miliauską, 13 metų ber
naitį išnešiojantį laikraščius. 
Bernaitis nugabentas ligoninėn, 
o Gremal — Dcering policijos 
stctin. Pasak Gremalio, kele
tą kartų pereitą savaitę kas 
ten šeimininkavęs skrynioj prie 
krautuvės ,kurioj paliekama 
duona. Vakar ryte, apie 6 va
landą, jisai pamatęs Miliausku- 
tį, ir kitu du vaiku einant pro 
šailį. .J’isai ■paliepę® ivu^k&ms 
sustoti. Šie pasileidę bėgti. Ji
sai, Gremal, šovęs.

Ar Jus Esate, Nusika
mavę, Silpni, Nervingi?

Kad turėti stiprų kūną ir išsiga
lėti sunkiai dirbti per dieną ir paskui 
vakare jaustis “kaip dviejų metų vai
kas,” jus turite trys sykius į dieną 
gerai ir su skanumu pavalgyli ir pa
skui tinkamai maistą suvirškinti. Jei
gu jus negalite valgyti, negalite mie
goti, negalite dirbti, tik paimkite 
prieš valgį šaukštuką Tanlac.

Mrs. Charles L. Stults, 1127 St. 
Mary’s Avė., Fort Wayne, Ind., sa
ko: “Aš buvau mažakrauje — tik 
oda ir kaulai. Išgėrusi tris bonkas 
Tanlac aš galėjau atlikti visus savo 
šeimininkės darbus. Tanlac labai pa
gelbėjo mano konstipacijai. Sugryžo 
man raudoni skruostai ir aš užaugau 
40 svarų.”

Tanlac yra pastebėtinas vaistas nuo 
nevirškinimo, konstipacijos,, — gasų, 
skausmų, aitrumo, kvaitulių ir gal
vos skaudėjimo. Jis sugrąžins pra
rastą apetitą, pagelbės suvirškinti 
maistą ir atgauti sveikatą ir svorį. 
Jie neturi mineralinių vaistų; pada
ryti yra iš šaknų, žievių ir žolių, pa
čios gamtos vaistu sergantiems. Kai
nuoja mažiau kaip 2c už dožą. Gau
kit bonką nuo savo aptiekininko. Pi
nigai bus sugrąžinti, jeigu jie nepa
gelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

ĮROD Y MAS D AŽ YLŲ
yra pačiame dažyme!

*
Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartų daugiau anilino, negu visi kiti da
žylai. štai kodėl jie priduoda spalvai tokį 
skaistumą; tokį gilumą ir spalvoš neblu- 
kimą; nepriduoda tos perdažymo išvaiz
dos; nepadaro bruožų ar dėmių.
Kitą kartą kaį jus dažysite — pabandy
kite Diamond Dyes. Tada palyginkite pa
sekmes. Pamatykite kokios švelnios, skais- 
yra. Pastebėkite kaip jos išlaikys savo

skaistumą dėvint ar skalbiant. Jūsų pardavėjas sugrąžins jums 
pinigus, jei jus nesutiksite, kad Diamond Dyes yra geresni da- 
žylai.
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito au
deklo. Mėlinas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar vil
nono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko 
ai vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam 

Kada perkate — atsiminkite tai. Mėlinas pakelis nudažo 
tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, 
taipjau suką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

* BERRV AND SOUTH FIFTH 8T5.
brooklynJ n.vc

PA1NEXPELLER
Kuomet 
Influenza 
Siaučia

PAIN -EXPELLERIS yra 
iusų geriausiu draugu. Daj*- 
gelis visokiu skirtingu susir- 
jnmų, kurie atakuoja žmones 
laike įvairiai besikeičiančio 
oro, gali būti išvengti. SU pa
galba šio seno patikimoji^ 
nimento. *

Daryklų tą patį, ką jūsųtėvai 77 bariai

l Stokite suTpajn-ekpelleriu. .
Saugokite Savd Jėgas—Palaikykite Save Sveiku-

Visuomet laikykite bonką
■raistų šėpntėie. Issitnnkit juomi! Nėra kito getram 
vaisto nuo Muskulų Gėlimo ir Skaudėji
mo, Peršalimų Krutinėję, Issinannimų, 
Nusirausimų, Reumatiskų Skausmų, Pa
prasto Gerfiės Skaudėjimo, Strendieglio, 
Sustingusio Sprando ir t. t. Brangi pa
mokinimais knygutė pridedama prie kiek
vieno pakelio.

Mažesne bonkute 35c. 
Didelė bonkutė 70 centų.

Galima gauti kiekvienoje Vaktinėje.

T R. Y A PAIN-EXPEELER toc,ay
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BOLŠEVIKAI SUSITARĖ SU POPIEŽIUM

Telegrama iš Romos tik-ką pranešė apie Rusijos 
sovietų valdžios susitarimų su Romos papa. Sovietų val
džia prižada Vatikanui, kad katalikų dvasiškija ir ti
kintieji turės pilnų religijos ir Dievo garbinimo laisvę, 
kad katalikų bažnyčios turtai Rusijoje nebus konfiskuo
jami, ir kad Romos bažnyčia turės teisę skleisti savo 
religinę propagandų sovietų teritorijoje, t. y. versti į 
katalikų tikėjimų kitatikius ir netikinčius.

Iš savo pusės Romos papa pasižada įsakyt kuni
gams Rusijoje, kad jie nesikištų į politikų ir neagituotų 
prieš sovietų valdžių.

Šita sutartis kol kas yra neoficialė, bet, kaip prane
ša Chicagos “Daily News” korespondentas, tikimasi, kad 
netrukus sutarties punktai bus surašyti formaliam do
kumente ir abiejų pusių atstovai padės savo parašus. 
Derybos tarp Kremlio ir Vatikano buvusios vedamos 
per eilę metų. Jas pradėjęs Čičerinas ir Vorovskis (so
vietų ambasadorius, kuris buvo užmuštas Šveicarijoje). 
Paskutiniu laiku sovietų valdžiai atstovavęs derybose 
bolševikų ambasadorius Romoje, D. I. Kursky, o papos 
atstovas buvęs kardinolas Gasparri.

Papa žada, kaip tik bus pasirašyta formalė sutar
tis, pripažinti Maskvos sovietų valdžių “de jure”. Ir bol
ševikai ketina tuomet pasiųsti i papos Vatikano Miestų
specialį ambasadorių, kurion vieton yra numatomas da
bartinis sovietų švietimo komisaras, Anatolij Luna- 
čarskij.

Publika, išgirdusi šitą žinią, stebėsis, kuriuo budu
galėjo tokia bedieviška, atvirai kovojanti prieš religiją 
valdžia, kaip bolševikų, padaryti sutartį su Romos pa
pa! Pirmaisiais savo viešpatavimo metais bolševikai 
areštuodavo kunigus, keldavo jiems kriminales bylas ir 
skirdavo jiems žiaurias bausmes. Kas gi pasidarė su 
jais dabar, kad jie sumanė net pačiam popiežiui “pabu
čiuoti j pantaplį” (anot mūsiškių komunistų vartojamo 
išsireiškimo) ?

Atrodo, kad dabartinis bolševikų nusilenkimas Ro
mos papai yra toks pat “švytuoklės pasvirimas į prie
šingą pusę”, koks jau ne kartą yra įvykęs kituose Mask
vos politikos klausimuose. Atsiminkite tiktai sovietų val
džios taktiką Kelloggo amžinos taikos pakto reikale: 
pradžioje bolševikai griežčiausiu budu tą paktą niekino 
ir visus žmones, kurie rodė jam pritarimo, koliojo “ap
gavikais”, “veidmainiais”, “imperializmo tarnais” ir 
t. t.; o paskui staigu jie pasisiūlė Kelloggo paktą pasi
rašyti ir ne tik pasirašė jį, bet padarė specialę sutartį 
su lenkais, estais, latviais ir rumanais, kad paktas bu
tų kaip galint greičiaus įgyvendintas. Iš kraštutinybės 
j kraštutinybę!

Taip ir šiame atsitikime: pradžioje žiauriausia ko
va prieš katalikų bažnyčią, o dabar — sutartis su po
piežium.

Charakteringa yra dar ir tai, kad sovietų valdžia 
pirmutinė daro sutartį su Romos papa po to, kai jisai 
susitaikė su Italijos Mussolini, atgaudamas pasaulinio 
yaldovo teises. Vadinasi, paskui Mussolini — Stalinas.

O kiek ankseiaus pasirašė su Romos papa sutartį 
Lietuvos Smetona ir Voldemaras. Musų nabagai komu
nistėliai dėl šitos Kauno diktatorių sutarties su Vatika
nu daug kartų yra sudraskę marškinius ant savo krūti
nių, keikdami Kauną ir Romą, ir jiems nė į galvą nebu
vo atėjusi mintis, kad Smetonos ir Voldemaro pramin
tu taku netrukus žengs ir “pasaulio revoliucijos štabo” 
vadai!

“Visi keliai veda į Romą”, sako sena patarlė. Ar 
.visi keliai, abejotina; bet kad diktatorių keliai veda į 
Romą, tai yra faktas. Visi diktatoriai, nežiūrint spalvų 
skirtumo, geruoju sugyvena su Italijos fašistų vyriau
sybe, ir jie visi ieško draugingų ryšių su popiežium. Ir 
įdomu, kad popiežius su jais visais moka susikalbėti. 
Su demokratinėms, žmonių renkamoms valdžioms jo 
santykiai nekokie; bet su diktatūromis -r taip katali
kiškomis, kaip ir bedieviškomis — jisai tolyn susidrau
gauja vis labiau.

Laikui bėgant žmonės iš to visko padarys išvadas, 
kuriomis nesidžiaugs nei katalikų bažnyčia, nei cliktato- 
Į’iai, ,

Užsisakymo kainas
Chicogoje — paltui 

Metams —- d -....... ,, $8.0(
Pusei metų__________ t 4.0(
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Kaip Bolševikai Išvaikė 
Rusijos Steigiamąjį Seimą
Viktoras M. černov, garsus rusų socialistų-revolįucionie- 
rių vadas, kuris buvo išrinktas Steigiamojo Seimo pir
mininku, šiame straipsny vaizdžiai papasakoja įdomių 
smulkmenų apie tų istoringą įvykį.

Rašo VIKTORAS M. ČERNOV

(Tęsinys)
—Steigiamojo Seimo posėdis 

atidarytas.
Kyla vėl neapsakomas triukš

mas. švecovas nueina nuo tri
būnos ir grįžta į savo vietų. Jo 
vieta tribūnoje užima bolševi
kas Sverdlovas. Jis iš naujo 
atidaro posėdį “liaudies komisa
rų tarybos’’ vardu. Jis skaito 
bolševikų “programa” ir po to 
klausia, ar mes priimu ultima
tumų, ar ne.

“Ultimatumas” betgi pasilie
ka kaboti ore, nes pirma turi 
būt išrinktas Steigiamojo Sei
mo prezidiumas. Mes duodame
pasiūlymų, kad tuo tarpu butų 
išrinkti tik pirmininkas ir sek
retorius. Kitų prezidiumo narių 
rinkimų palikti rytdienai.

Pasiūlymas priimamas. Pra
sideda rinkimai. Bolševikai jo
kio savo kandidato nestato. Jie 
nutaria balsuoti, už “kairiųjų 
es-erų” kandidatų į pirmininkus, 
Marijų S p i r i d o n o v ų,— 
už tų pačia Spiridonovų, kurių 
paskui jie valkiojo iš vieno ka
lėjimo į kita, iš vieno koncent
racijos punkto į kitų, kol visai 
sunaikino jos sveikatų ir mažne 
privedė prie proto pamišimo.

Bet tuomet, 1918 metų sau
sio mėnesį, jie nutarė balsuoti 
už jų kaip Steigiamojo Seimo 
pirmininkų, nes manė, kad tuo 
galėsiu pasidaryti sau politinio 
kapitalo. Jie spekuliavo Spiri- 
donovos populerumu kaip bu
vusios revoliucininkės-teroristes, 
kurios vardas tūlų laikų skam
bėjo visame pasauly. Bolševikai 
tikėjo, kad Spiridonova galė
sianti paveržti iš musų, gerų da
lį nepartinių balsų.

Tačiau jų viltis nuėjo niekais. 
Už mane [Černovų] — nes mu
sų frakcija kandidatu į Steigia
mojo Seimo pirmininkus buvo 
pastačius mane — balsavo di
delė dauguma atstovų, daug di
desnė dauguma, nekaip mes pa
tys iš pradžių manėme. Pasi
rodė, kad daugelis valstiečių 
atstovų, kurie sėdėjo kartu su 
“kairiaisiais es-erais”, vis tik 
neišlaikė ir balsavo už mane, o 
ne už “kairiųjų es-erų” ir bol
ševikų kandidatę...

Aš kalbu savo atidaromųjų 
kalbų. Visomis savo pajėgomis 
stengiuos kalbėti ramiai ir ne
prarasti kantrumo. Kiekvienas 
mano sakinys — ne, kiekvienas 
žodis nutraukiamas riksmais ir 
koliojimais. Matrosai, iš visų 
pusių apstoję tribūnų, gųzdina 
mane šautuvais.

Bet negali leistis išprovokuo
ti. Turi tvirtai laikyt omenėj: 
laimės tas, kieno nervai galės 
ilgiau išlaikyti. Todėl aš niekur 
nesidairau, nežiūriu į rėksnius 
ir kalbu toliau savo kalbų.

Aš pareiškiu, kad Rusija savo 
žodį yra tarus. Steigiamojo Sei
mo sudėtis yra gyviausias įro
dymas, kad Rusijos žmonių vi
suomenėje yra galingas krypi
mas į. socializmų. Neaiškus per
einamasis laikotarpis praėjo, 
žemės klausimas jau kaip ir 
išspręstas. Visa krašto žemė 
bus paskelbta kaip visų žmonių 
nuosavybė ir visi tie, kurie už- 
sums žemės darbu, galės dykai 
gauti sklypų žemes ir jį dirbti. 
Steigiamasis Seimas ves aktin
ga politikų dėl taikos, — ne dėl 
nėgarbingos atskiros taikos, bet 
dėl visuotinės demokratinės tai
kos be nugalėtojų ir nugalėtų
jų. Musų kraštas pataps išva
duojančios, laisvę nešančios re
voliucijos tvirtovė ir, musų re
voliucinei valdžiai pareikalavus, 
bus sušauktas atsįgųvusio so
cialistų internacionalo kongre
sas, kuris pūdės sukurti sanda
rų tautų tarpe. Sovietai, kaip 

visuomeniniai kontrolės organai, 
ne'uri konkuruoti su Steigia
muoju Seimu, bet greičiau turi 
kooperuoti su juo. Kiekvienas 
kitas kelias ves į pilietinį karų, 
kurio padarinys bus tik krašto 
sunaikinimas ir visiškas jo žlu
gimas. Steigiamasis Seimas tu
ri turėt pilnų galių. Jis betgi 
neturi, paneigti žmonių valios, 
o todėl turi būt pasirengęs vi
sus savo svarbiausius nutari
mus pavesti visuotinam žmonių 
balsavimui. Kas šitokiose sųly- 
gose yra priešingas Steigiama
jam Seimui, tas tuo parodo, kad 
jis siekia pasigrobti valdžių į 
savo rankas ir despotiškai val
dyti kraštų.

I Su didžiausiu vargu pavyks
ta man savo kalbų baigti iki 
galo. Po manęs išeina kalbėt 
bolševikų oratoriai — S k v o r- 
covas-Stepanovas ir 
Bucharinas Niekas musų 
netrukdo jiems kalbėti.. Mes ro
dome jiems susivaldymo ir dis
ciplinos pavyzdį. Sėdime ramiai 
ir išklausome bolševikų kalbė
tojus, kurie tyčia kalba įžuliu 
tonu ir kartoja prieš mus įvai
rių lojojamų žodžių, kad išves
tų mus iš kantrumo ir išprovo- 
'kuotų skandalų. Kaip pirminin
kas, aš turėjau už tokius bjau
rius išsireiškimus kalbėtojus 
pašaukti tvarkon, tačiau leidžiu 

“Užsirūkykite Lucky—
kada užsinanote riebinanciu dalyku

Damon Runyon, 
Populiaria 

į Sporto Rašytojas

AI yra šiandieninė išmintinga prie
monė—-imk Lucky vietoj riebinančio

(č> 1920,
The American Te’.:::cco Cc.,

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldumyno.

Kas sukatos vakara per griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą tokias 
"Melodijas kurios Broadrvay padare Broadnay.” Ja muzika po riša sali, 
nuo vieno ‘vandenyno iki kito, paskleidžiama National /i

Ccmpany tinklu.

Damon Runyon, 
Žymus Sportų Autoritetas

“Atletikos srityje žmonės tėmija 
kiekvieną priemonę delei pašilai- 
kymo fiziniai tinkamais. Viena pa
prasta taisyklė delei tinkamo kūno 
svorio išlaikymo atrodo bendrai pri
imta: Užsirūkykite Lucky, kada 
užsimanote riebinanciu dalykų. Biz
nieriai taipgi, kurie nori būt pasek
mingais savo darbe, prisiėmė tą 
malonų apsisaugojimo būdą—ste- 
bėtinasai Luckies apkepinimo kvap- 
snys žadina normali apetitą prie 
sveikų valgių.”

DAMON RUNYON

“It's toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

jiems kalbėti, kaip tinkamiems, 
žinojau, kad jie to tik laukia, 
kad jie tik ieško preteksto su
sikirtimui ir, jei galima, muš
tynėms. šautuvai juk jų pusėj!

Ramiai tad leidžiu jiems pu
toti — težibie sau tribūnoj ^i- 
soj savo garbėj ir šlovėj...

Jiems atsako C e r e t e 1 i, so- 
sialdemokratų vadas. Iš karto 
bolševikai bando ir jam įvaryti 
baimės. Iš galerijos vienas tai
ko į jį šautuvu, kitas baugina 
revolveriu. Stengiuos, kiek ga
lėdamas, išlaikyti tvarkų, bet 
nieko negaliu padaryt. Kiekvie
nas mano priminimas, kad rei
kia respektuoti Steigiamojo Sei
mo garbė, iššaukia tik dar di
desnį triukšmų. Matrosas D i- 
b e n k o, kuris pirmomis bolše
vikų revoliucijos dienomis buvo 
laivyno komisaras, ir keli kiti 
jo sėbrai demagogai, pametę 
visų gėdų duoda ženklus “pub
likai”, kareiviams ir matrosams, 
kad jie dar labiau triukšmų kel
tų, rėktų ir baugintų...

Leninas atsigula sofon ir 
dedasi miegas

Leninas, kuris sėdi “mi- 
nisterių suoluose”, savo paniekų 
Steigiamajam Seimui demonst
ruoja šitokiu budu: jis visas iš
sitiesia sofoj ir dedasi miegus 
iš nuobodumo.

Aš grumoju, kad jeigu gale
rijos nenurims, tai “liepsiu pub
likų iš jų pašalinti”. Nežiūrint, 
kad toks mano pagrūmojimas 
buvo gryniausia nesųmonė — 
nes matrosai juk tik laukia sig
nalo pašalinti iš salės ne “pub
likų”, bet mus, atstovus, — o 
vis tik atsitinka stebuklas: pia
no pagrūmojimas paveikia, ir 
salėj triukšmas valandėlę nuty
la. Ramus ir rimtas Ceretelio 
tonas paveikia dagi bolševikus, 
ir kalbėtojui, pavyksta savo kal
bų baigti.

Po jo kalba socialistas-revo- 
liucionierius Timofiejevas 
apie socialistų nusistatymų tai
kos klausimu. Paskui kalba so
cialdemokratas Skobelevas. 
Jis reikalauja, kad Steigiamasis 
Seimas paskirtų tam tikrų ko
misijų, kuri ištirtų skerdynes, 
kų tik padarytas prieš ramius 
demonstrantus, ėjusius pasvei
kinti Steigiamųjų Seimų, ir kal
tininkus nubaustų.

Kyla baisiausias triukšmas.
Kai ukrainiečių atstovas S i e- 

vercov-Odojevskis ban
do įkalbėti ukrainiškai, bolševi
kai nenori girdėt nė kokios kitos 
kalbos, kaip tik rusų! Aš esu 
priverstas kategoriškai pareikš
ti, kad naujojoj Rusijoj kiek
viena tauta turi teisę kalbėti 
visur savo gimtąją kalba.

Musų planas yra iš anksto 
nustatytas. Mes turime dar 
šiandie pasakyti savo žodį tri
mis svarbiausiais klausimais: 1) 
žemės klausimu, 2) taikos klau
simu ir 8) kokia turės būt Ru
sijos valdžios forma. Mes nori
me, kad šiais klausimais kraš
tas aiškiai žinotų musų nusista
tymų. Savo nutarimus šiais 
klausimais mes laikome kaip ir 
“politiniu” Steigiamojo Seimo 
“testamentu” — Steigiamojo 
Seimo, kurį bolševikai jau yra 
pasmerkę mirti. Bolševikai nie
kados nebegalės sugriauti musų 
programų, kad paskui jie ir ka- 
žinkaip kalbės ir karstys šunis 
ant Steigiamojo Seimo narių. 
Jie reikalauja, kad mes arba 
ištisai priimtume sovietų val
džios programų, arba jį ištisai 
atmestume.

Po ilgų debatų pagaliau eina
me prie svartymo tų trijų svar
biausių klausimų: taikos, žemės 
ir valdžios formos.

Bolševikai demonstratingai iš
eina iš posėdžių salės. Valandė
lei praslinkus dauguma jų vėl 

grįžta ir vienas jų ima skaityti 
deklaracijų. Ta deklaracija jie 
paskelbia mus kontrrevoliuci 
ninkais ir klausimų, kas toliau 
turėsiu būt su mumis padaryta, 
jie perduodu valdžios atsto
vams...

(Bus daugiau)

TĖVAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAI MIEGA

štai yra būdas nuraminti ver
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingų. Keli lašai grynai 
augalų skųnios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktų, neramų kūdikį ar 
vaikų! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (( j]

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metami $1.50 
Pusei metų ------------ $1.00
Kopija .................*..... 15c

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.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

tumų, o moterys išlaiko savo figūras dailiai 
laibas. Lucky Strike, puikiausi tabakai, 
mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui ap
kepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris 
smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebi- 
nančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike 
nuo nešvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies ma
žiau teerzina rūkytoją, negu kiti ciga- 
retai. štai kodėl žmonės sako: “Tai yra 
geras daiktas rūkyti Luckies.”

Žinovai pripažįstą, kad 
milžiniškas 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 pat
virtina visuomenės pasitikėjimą Lucky 
Strike viršenybe*



I

Ketvirtadienis, bal. 4, 1929 NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pavasariška senų 
“Birutes” narių ir 

rėmėjų sueiga
Kiekvieną pavasarį, kad ir 

metais pasenę, mes visada sie
los gelmėse pasidarom vėl jau
ni ir atgimsta mumyse noras 
tikros savo jaunatvės dienas 
prisiminti. Ir man štai ateina 
keista, gal nejuokinga, bet vis- 
tik linksma mintis, žinot, pava
sariška propozicija! Jau 22 me
tus gyvuoja Chicagoje muaų 
dainos ir muzikos dr-ja “Biru
tė”, musų kultūrinio veikimo 
žiedas, musų ir ateičiai globo
jama organizacija. Ar ne butų 
gražu, jeigu per tuos 22 metus 
“Birutės” veikime dalyvavę, 
mes buvusios jos narės ir bu
vusieji nariai, buvę rėmėjai, 
kad mes visi, jaunas dienas pri
simindami, sueitumėm bent vie
ną syk pavasarį pagyventi pra
eitos jaunystės upu ir musų 
jaunų siekių ir svajonių naujus 
vaisius pamatyti. Kokia tai bu
tų reikšminga, didelė, įdomi su
eiga, kaip mes galėtumėm gra
žiai save parodyti, ir kaip įdo
mu mums bus pamatyti vieno
je didelėje minioje visus, ku
riuos per tiek metų jungė musų 
pačių dailus 1 padaras — “Biru
tės” choras, lietuviškos dainos

neišsemiamas šaltinis. Kad su
sirinktų į krūvą visos “Birutės“ 
senos valdybos, visi komitetai, 
visi' altai, visi sopranai, teno- 
riai ir bosai! Ar nebūtų iškil
minga paroda! Geriausia tai pa
daryti į pavasarišką “Birutės” 
vaidinimą, Eight Street teatre 
21 balandžio susirinkus, tad 
vienoje pusėje bus dabartinės 
“Birutės” spėkos, o antrame sa
lės gale sėdėsime mes — buvu
sioji gvardija. O jausmais at
jaunėję, pasidžiaugsime savo 
jaunatvės darbo vaisiais. Juk 
jeigu ne mes patys, tai ir “Bi
rutė” negyvuotų ir jeigu dabar 
rųes ja ja, seni nariai ir rėmėjai, 
nesiįdomausim, tai kam ji gali 
būti labiau brangesnė?/! Taigi 
21 balandžio visi ruoškimės į 
22-rą pavasarišką “Birutės” 
šventę, j “Bailaus daktaro” vai
dinimą. —Jūsų Litera.

Thompsonas laimėjo 
aldermanų rinkimus
Antradienį buvo rinkimas al

dermanų vienuolikoje vardų. 
Juose prakišo keturi senieji al- 
dermanai. Jų vieton išrinkti 
nauji. 12jtoj vardo j, Brighton

PRANEŠIMAI Specialistas rydyme chronlBkų Ir nauju U- 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis iigydytl, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas i&egzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikra ligą ir jei aft apal- 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugryS. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino itegzamlnavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlrdM netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. • 

CHICAGO, ILLINOIS

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

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, koncertą ir balių, nedėlioję, 
balandžio 7 d., Spaulding svet., 3312 
W. North Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus suvaidinta graži ir 
juokinga komedja “Ponas Daugano- 
ris”, po vadinimo gražus koncertas 
ir balius. Rvfrrinmr rmMlk'ą- skait
lingai atsilankyti ir paremt Pirmyn 
Mišrų Chorą. — Komitetas.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ’ki 1 po pietų.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kp. 
susirinkimas įvyks balandžio 4 d., 
paprastoje svet., 7 vai. vak., būtina 
visi nariai dalyvaukit, nes bus ge
neralinis centro organizatorius A. 
Žukas, tai būtinai turite visi nariai 
išgirsti gera kalbėtoją. —. Valdyba.

Kensington. — Tautiškos Draugy- 
sės Mylėtoju Lietuvos Brolių ir Se
serų, susirinkimas atsibus pėtnyčioj, 
balandžio 5 d., 1929 m., svet. 341 
Kensington Avė. Susirinkimas pra
sidės kaip 7 vai. vak., tai yra vieną 
valanda ankščiau. Kadangi yra labai 
daug nariu dėl prisirašymo. • Visi 
nariai kviečiami susirinkti.

— Raštininkas.

“Parama” Mutual Benetit Asso- 
ciation laikys susirinkimą balandžio 
4 d., 8 vai. vak., Paramos raštinėj, 
4559 S. Paulino St. Būtinai bukite 
ant susirinkimo trustisai ir visi, ku
rie esate paėmę aplikacijas na
riams prirašinėti yra būtinas reika
las žinoti kiek turime prirašė narių, 
Visus kviečia — Parama.

Rytmetinės žvaigždės Kliubo mė
nesinis susirinkimas ivyks balandžio 
4 d., 8 vai. vak,, kliubo vietoj, 1G52 
N. Damen Avė. Draugai malonėkite 
atsilankyti ant šio susirinkimo, nes 
yra labai svarbus reikalas apsvar
styti. — Raštininkas.

Brighton Park. S. L. A. 176 kp, 
mėnesinis susirinkimas jvyks pėtny
čioj, balandžio 5 d., 7:30 v. vakare, 
Jokantų svetainėj, 4138 Archer Avė. 
Gerbiamieji nariai meldžiu kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Užsimokėkite savo 
užvilktas mokestis. Taipgi atsive
skite ir savo pažįstamus prisirašyti 
prie S. L. A. — Sekr. A. Trejonis.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5 ' -

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
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 015(1

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

JUOZAPAS GAIDELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 1 dieną, 3 valandą iš 
ryto, 1929 m., sulaukės 47 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Salaku parapijos, Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko di
deliame nuliudime gimines ir 
draugus. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3926 W. Įlįst St. Mt. 
Greenvvod, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 5 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Gaidelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

LaidotuVėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.'

Laidotuvėmis rūpinasi Ado
mas Mažrimas, Tel. Beverly 
0171)

VINCENTAS YUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 1 dieną, 10:10 va
landą vakare, 1929 m., sulau
kęs 70 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kvedainių miestelyje. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
posūnį Stanislovą Lušpiną ir 
jo moterį Prancišką ir anukus 
— Antaną, Kazimierą, Juoza
pą, Bronislovą ir Stanislovą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
1708 Nevvberry Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny balandžio 5 dieną, 8:30 vai. 
iš ryto, iš namų j Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į,Švento Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Yuciaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Posūnis, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

Parke, vietoj aid. Hartnetto, iš
rinktas lenkas Zintak. Iš vie
nuolikos išrinktų vakar alder
manų šeši esantys tikrai me
ro Thompsono šalininkai.

Nenori valgyti kartu su 
katinais; ieško divorso

Jolm Bauer, 1220 Fletcher 
St., ieško divorso. Esą, jo pati 
laikanti namuose 20 kačių. Ji
sai galėjęs pakęsti tas kates 
iki šiol. Bet paskutiniuoju lai
ku pradėjusi daryti reikalavi
mą, kad jisai sėstų kartu su 
katėmis prie stalo valgyti, 
nia Biauerienė aiškinasi, 
ji mylinti tas kates, ba 
visos yra kilusios iš katės,
rią padovanojo jai jos motina, 
gyvenanti Vokietijoj.

P- 
ikad 
jos 
ku-

gumų Amerikos lietuviams, keliau
jantiems į Lietuvą ir sustiprinti Lie
tuvos prieplauką — Klaipėdą. Bal
tic-America Linija, visų Amerikos 
lietuvių agentams maloniai pagelb- 
stant, ruošią pirmutinę, vienų lietu
vių, ekskursiją iš New Yorko tie
siai, be 'persėdimo, į Klaipėdą. Eks
kursija išplauks iš New Yorko ge
gužės 18 dieną, 11 valandą ryto di
džiuoju Baltic-America Linijos laivu 
“Lituania.”

Lietuviai Amerikiečiai! čia jums 
siūloma graži proga tikrai smagiai, 
gražiai ir patogiai nuvažiuoti Lietu
von, atlankyti savo gimines ir tu
rėti smagią, be jokių rūpesčių ke
lionę, nebrangią kaina, su pirmos 
rųšies patarnavimu. Plauksite tie
siai į Lietuvos Respublikos nuosavą 
uostą — Klaipėdą.

Ekskursiją palydės gabus palydo
vai, kurie prižiūrės visus, iki ma
žiausiam, keleivių reikalus. Laivu 
“Lituania” plaukdami, išvengsite vi
sų persėdimų, nereikės traukiniais 
trankytis, ar mainyti, be jokio var-

---------------------------------------------------------------j--------------------------------------

go pasieksite Lietuvą.
Važiuokite į Lietuvą šiemet ir 

plaukite Baltic-America Linijos lai
vu “Lituania” su pirmutine vienu 
lietuvių ekskursija. Informacijų klau
skite savo vietinio laivakorčių agen
to.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER .
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Universal Restaurant
Musų virt i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, sav

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

LIETUVIAI AMERI
KIEČIAI!

Gegužės 18 d., 1929 m., pažymės 
naują svarbų žingsnį suteikti pato-

D

Graboriai

JONAS PILIPAS

Phone Boulevard 4139

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, 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

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
Rez. 6660 South Arteslan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

-------O-----

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 1 dieną, 4 vai. po 
pietų, 1929 m., sulaukęs 60 m. 
amžiaus, gimęs Tauragės pa
rapijoje, Rakščių kaime, Ame
rikoj išgyveno 30 metų. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Marijoną, 2 sūnus ir 4 dukteris 
Amerikoje. Kūnas pašarvo
tas randasi 242 East 157 St. 
Harvey, 111.

Laidotuvės įvyks balandžio 
.6 d., iš namų 9 vai. iš ryto į 
airišių bažnyčią, kur atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Pilipo gi
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Sunai ir 
Dukterys.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICZ

PETRAS ŠILEIKIS

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

2314 W. J23rd PI.
Chicago, III.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 2 dieną, 8:45 valan
dą iš ryto, 1929 m., sulaukės 
45 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, Salaką p., Pikernų kaime, 
Ežerėnų apskr. Paliko dide
liame nuliudime brolį Jurgį 
Amerikoj, Lietuvoj motiną ir 
du broliu — Ignacą ir Justiną 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi Zolpio koplyčioj, 1646 
W. 46th St. *

Laidotuvės įvyks penkiadie
ny, balandžio 5 , dieną, 8 vai. 
iš ryto iš namų į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje, at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.
Visi A. A. Petro šileikio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi- 

• sveikinimą.
i

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Giminės.

Musą patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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 į 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 St.
Phone Kenwood 1752

UNDERTAKING CO
P. B. ‘Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebčkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

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

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 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.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

BOLESLOVAS TVERIJONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 2 dieną, 5 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukės 50 me
tų amžaus, gimęs Vaiguvos pa
rapijoj, Vikraičių kaime, Ra
seinių apskr. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Mikaliną, 5 
sūnūs — Vincentą, Leoną, Ka
zimierą, Joną ir Povilą ir dvi 
dukteris — Marijoną ir Zofiją, 
8 brolius Amerikoje, Jonas, 
Kazimieras ir Antanas, puse- 
sere Gertrūdą Urbinienę, Lie
tuvoje 2 seseris. Kūnas pašar
votas, randasi 4508 S. Troy St. 
Chicago, Tel. Virginia 1243.

Laidotuvės įvyks balandžio 6 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Boleslovo Tveri- 
jono giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Rudžius, tel. Canal 6174

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metu kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L. YUSKA
MRS JARUSH-KAUS’HILLAS 

A K U š E R K A 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

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. 8201 South Wallace Street 
-------O------- 1

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

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

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.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 6820

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 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevrood 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

Jvairųs 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 3201

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 6852

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal D464

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
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 pieta 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis 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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6 
VhIc 3.1*3, is

3241 South Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 
Pėtnyčios.

Phone 
Hemlock 9252

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

1900 South Halsted Street

Rezidencija
4193 Archer Aveinie
Valandos nuo 2-4 po piet.

Norintieji matyti prieš piet, 
pašaukite telefonu

Tel. Lafayette 0098

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. |
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

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) 

v LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9

Telephone Roosevėlt 9090
Namų Telefonas Refrublic 9600

V. W. RUTKAUSKASADVOKATAS
29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central- 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av, 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple 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 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuviu

Nuo Šalčio - Alkali 
nizuokit Savo Si

stemą

Viktoro M. Černovo 
paskaita

balan- 
Amal- 
(kam- 
Buren

Ateinantį sekmadienį, 
džio 7 d., 2 vai. po pietų, 
gamated Center svetainėj 
pas Ashland Blvd. ir Van
St.) įvyks pirma Viktoro M. 
černovo paskaita apie dabarti
nę Sovietų Rusijos padėtį. Čer- 
novas yra Socialistų Revoliucio
nierių Partijos vadas. Jis buvo 
istoriško. Steigiamojo Seimo 
pirmininkas. Iš Rusijos jis pa
bėgo 1920 m. Tačiau gyvenda
mas ir užsienyj jis visą laiką 
palaiko gyvus ryšius su savo 
buvusiais draugais revoliucio
nieriais, kurie gyvena Rusijoj. 
Ačiū tam, jis yra 
susipažinęs su tuo, 
Rusijoj.

Nėra mažiausios
kad jis papasakos apie Rusiją 
daug įdomių ir mums nežinomų 
dalykų. Tad visi, kurie supran
tate rusų kalbą, nepraleiskite 
progos išgirsti to paskilbusio 
revoliucionieriaus paskaitą. Ti- 
kietai parsiduoda “Naujienų” 
ofise. —N.

labai gerai
kas dedasi

abejonės,

Bridgeportas

Daktarai visur prirašinėja šį 
naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šaltį. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
fnalonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės j j 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

veikia sutar- 
visų narių ir

Specialiai trumpam 
laikui

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

Tel. Victory 9634

“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

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

Help Wanted—Malė

REIKALINGA pora geni vyrų, 
kurie turi nuolatinį darbą dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuvių. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valan
das ir nedėliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau į savaitę. Patyrimo negei
stina; mes išmokinsime. Naujas, 
aukštas ir lengvas amatas. Atsišau
kit greitai nuo 5 iki 8 va), utamin- 
ke, ketverge ir subatos vakarais.

S. P. KAZWELL & CO. 
2839 W. 63rd St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI groseriukas smulk
menų krautuvų ir Ice Cream Parlor, 
nebrangiai, 1733 Ruble St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė — nebrangiai. Vieta gera ir 
pelninga. Priežastį sužinosite vie
toj, 2908 W. 59th St.

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

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

PARSIDUODA du bizniai vienas 
su namu, kitas be namo, vienas biz
nis arti Madison St., antras ant 
1983 Canalport Avė., grosernė, Tel. 
Canal 6176.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinlo namo. 

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

Phone Republic 7869

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

------- O-------

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 

—»----- o--------

Room 607
192 N. Clark St

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

OPERATORIŲ — Patyrusių ant 
žiurstų ir drošiu. 1466 W. Madison 
St. 3rd floor.

REIKALINGA moteris indų plo
vėja. Patyrusi, 4169 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA lunch room, visas 
arba pusė, tarpe dirbtuvių, pigi ren- 
da, kambariai pagyvenimui, 139' W. 
39 St.

PARDAVIMUI grosernė ir taip 
smulkių daiktų, saldainių, cigarų ir 
smulkių daiktų, biznis geras, 708 W. 
301h St.

NAUJI TRYS FLATAI
$1,600 jmokėti. 5 kambarių su 

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

H. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mawr avė. 

Keystone 5254

pa
tik 

bil-

Mes paskolinsime jums pinigų 

$100 iki $2,000 
ant mažų mždėsinių išmokCjimų. 

PETRZILEK BROTHERS 
1647 West 47th Street

REIKALINGA 2 jaunos mergai
tės į restaurantą už veiterkas paty
rusios. Geras užmokestis. Kamba
rys ir valgis, 1220 So. 58 Ct., Ci
cero, III.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA grosernė labai ge
roj vietoj, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto, automobilio, esu 
viena pati našle. Yra keturi ruimai 
dėl pagyvenimo, labai švari groser
nė. Malonėkite kreiptis kam butų 
reikalinga.

4631 S. Paulina St.
Phone Boulevard 1233

DEL apsigyvenimo arba in- 
4vestavimui pirk ant North 

Shore — gražiausiame

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

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

-------O-<----

REIKALINGAS porteris ir indų 
plovėja į restaurantą. 1Ž20 So. 58 
Ct., Cicero, III.

BARBER SHOP, 3 krėslai Paidar 
1 rūšies, barzdaskutykla — priežas
tis kito biznio 1624 W. North Avė.

GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom 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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė su vėliausios mados įrengi
mais. Parduosiu pigiai, biznis iš
dirbtas. Atsišaukite 2655 W. 43 St.

apmoka na- 
3 ir pomir- 

ieškoji-

susirin- 
naujų

nė tau 
pirkusi 

už $100

šioje kolonijoje gyvuoja Vys
kupo Valančausko Pašalpinė 
Draugija.

Draugijos nariai 
tinai ir draugiškai 
draugijos labui.

Draugija pilnai 
riams pašalpą ligoj
tinęs be jokių ginčų ir 
mų priekabių.

Draugijon kiekvieną 
kimų įstoja po keletą 
narių.

Draugija nepamiršta 
tos reikalų. Ji turi 
Lietuvos Paskolos bonų
ir Chicagos Lietuvių Auditori
jos bonų už $1,800.

Draugija yra nutarusi priim
ti po savo vardu ir kitas drau
gijas ir kliubus, norinčius su
sivienyti su šia tvirta ir veikli? 
organizacija. Tam tikslui ji 
turi išrinkusi komitetą.

šiemet Vyskupo Valančausko 
Draugija turi savo priešakyje 
gabų pirmininką, Liudviką Ju 
cių, kuriam darbuojantis tiki
masi didelės pažangos padaryti.

Ateinantį šeštadienį Vyskupo 
Valančausko Draugija turės iš
kilmingą balių Lietuvių Audito
rijoj. Bus išlaimėjimų ir puiki 
muzika. Svečiai turės progos 
gražiai pasilinksminti ir su pa
žįstamais susitikti.

šiame baliuje nariai bus pri
imami draugijon veltui, t. y. be 
Įstojimo mokesties.

—T. F. Bičiusas.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

------- O-------

CASH PIRKĖJAMS BARGENAIW 
4 kambarių rakandai, viskas pdlnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų, riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

PARDUODU pigiai grosernę deli- 
katesen ir kendžių krautuvę sale 
muving piktures teatro. Biznis pel
ningas, seniai išdirbtas. Priežastis 
patirsite vietoje, 5346 S. Wentworth 
Avė.

PARDAVIMUI Lunch Room, ciga
rų, tabako, gera vieta, parduosiu pi
giai. Atsikreipkite 837 W. 50 St.

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
tartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.
1311 Milwaukee Avė

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.

MASTER COLLEQE 
190 N. State St. cor. Lake 

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

st.

MALEVOKIT SAVO 
NAMUS PINIGAI PASKOLOMS 

už Žmones gero budo gali pa- 7Qr1 siskolinti nuo $50 ir aug'š. 
ant savaitinių ar mėnesinių 

' išmokėjimų tik už 7% palū
kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. U Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030

S02

tautiečiai ir mano 
Kurie rėmėt mane iki

Brangus 
draugai, 
šiol, neužmirškit manęs nei da
bar.

Užlaikau geriausių rųšių ma- 
levų — spindančių ir nespindan- 
Čių — While lead ir visokios 
vos, visokį enamel. Taipgi 
laikau visokių šepečių ir 
Hardware visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti į mano 
krautuvę, nes bus duodamos DO
VANOS per visą mėnesį.

A. POVILONIS
6825 S. Westein Avė.

Tel. Prospect 8816

JOSEPU VILIMAS
Namu S t a t v m o 

r> KONTRAKTORIUS J

aly- 
už- 

iš

4556 So. Rockwell St., Chicago, III.

IcLASSIFIED ADSi

Educational

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo bu v j. Del vyrų ir moterų prfvatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki O-tos. Užsiraėyklt dabar!

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė.

Wilmette, III.
Telephone 364

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingo* 

Kreipkitės pas
M. J. MAS,

8835 So. Halsted St.

-------- o---------
TURIU parduoti 4 kambarių for- 

nišius, ligiai kaip nauji, miegruimio 
setai, lempos, veidrodžiai. Par
duosiu atskirai. Atsišaukit vaka
rais. 1416, So. Ridgevvay Avė. 2ras 
apartmentas. Phone Cravvford 4875.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen krautuvė — gera vieta ir biz
nis. Parduosiu visa arba pusę biznio. 
Vienai moteriai yra sunku biznis ve 
sti. 9328 S. Cottage Grove Avė.

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

Fufnished Rooms
ŽELVIS BUILDING CO.

General Contractors
Statom naujus ir taisom senus 

namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

2506 W. 69 St.
Prospect 9856 »

KRIAUČIŠKA 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.

Paskolos suteikiama 
i viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkamė real estate 

kontraktus

REIKALINGAS kambarys dėl 
vieno vyro su valgiu, gali būt apie 
Brighton Park apielinkę, 4430 So. 
Mozart St. John Gramai.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vie
no vaikjno — kambarys šyiehus ir 
patogus gyveninei, be valgio. 2914 
So. Emerald Avė., 2ros lubos.

Automobiles

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgi&us ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

KNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

'28
'27
’28
•28

'27
'29
’25
*28

Hudson Brougham—cuetom built 
Chandler coach _______________
Essex coupe -------- ------------------
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas ---------- - ----------------------------
Hudson Brougham. geram stovy 
Essex .....................................................
Dodge Sodan ...................................
Pontiac Coupe ................. _...............
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St., Trlangle 9330

Radios

$795
$395
$350
$595
$495
$550
$175
$450

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, 3^ mylios į gerą mie
stą, 50 mylios i vakarus nuo Chica- 
go. Paaukosiu už $7,500. įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

PARDAVIMUI ar mainymui gra- 
žiausis naujas 16 apartmentų bu- 
dinkas, lašų ir jbudavotos maudy
nės, ant kojų praustynės, arti mo
kyklų ir parko. Puikiausi transpor- 
tacija, elevatoriai ir gatvekariai. 
Bargenas dėl greito pardavimo. Ma
žai reikia pinigų. 2113 No. Mozart 
St. Armitage 6938.

5 KAMB. mūrinė, 30 pėdų 
lotas, cementuota elė ir gatvė. 
Savininkas išdekoruoja. Didelis 
bargenas — $6950. Šauk tuo- 
jaus. Sorenson, 3211 W. 63rd 
St. Hemlock 4900.

Ai* Nori Būti Biznyje?
PINIGU VISAI NEREIKIA

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu
si independent, nes nėra limit į ši
tą biznį. Uždarbis nuo $5000-$10000 
ar daugiau į metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas.

J. J. STANKUS 
134 N. LaSalle St. 
Šauk — Phone State 5048 

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

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

PASKOLINSIM nuo $50 IH $300 
už 2Vt nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
. ,1

Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 3-čio morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi- 

čius.

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ra-
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmvn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač 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 kas dieną nuo 10 i* ry
to iki 4 vai. po pietų.iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
REIKIA patyrusių vyrų j scrap 

iron yardą, 5835 So. Loomis St., 
Wentworth 6754.

PAJIEŠKAU senyvo žmogaus 
dirbti ant farmos, $25 į mėftiesi ir 
valgis, J. M. Bush, Doggett, Mich. 
R. 3.

REIKALINGAS jaunas vyras 
dirbti pekarnėj. Atsišaukite po pie
tų. 5324 Federal St. «

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

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios i rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akerjai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. Šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo didelį 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su maudynėmis. Lotas 25 y 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Avė., arti 46th 
St. Puikiausia bargenas.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

, KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Ra^lio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. C. 
Tūbais.

$2.00 į savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

20 GERŲ Superhet. Standard iš
dirbinio radio receiving setų net po 
$5 ir augs. Autorizuoti pardavėjai 
visoj šaly žinomų naujų modelių. 
Taipįau radio aptarnavimas.

DUMKE RADIO CO., 
1618 Howard Street, 

Sheldrake 7004

Musical Instruments
.Muzikos Instrumentai

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

LIETUVIŲ 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. aud J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 914n.

$750.00 MODERNINIS Story & 
Clark Bungalovv Grojiklis' Pianas. 
Turi būti parduotas tuo jaus. $120 
cdsh ar $130 šešiais išmokėji
mais.

Atsišaukite 
6136 S. Halsted £t., 

1 augštas

Miscellaneous for Sale

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

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

PARDUODU savo namą-reziden- 
ciją 12kos ruimų — 6 žemai ir 6 
aukštai — gyvenama išvien.- 
tinkami įrengimai: “Steam 
Sun Parlor”, užpakaliniai 
stikliniai. Garažas dėl 
Didelis lotas ant kurio 
Mortgičius Imas $7000 
per 5kis metus. Kaina 
mas randasi 135 E. 110 
arti Michigan Avė.

Visi 
Heat”, 
porčiai 

mašinų, 
namas.

2-jų 
stovi 

nemokamas 
$15,500, na- 
St. Roseland

TAIPGI parduodu 2 lotus prie 
St. ir Harlem Avė. Gatvė pilnai 
taisyta, visi įrengimai. Kiti 2 
tai pardavimui prie Marųette Park, 
pusė bloko nuo Central Park Avė. 
ir blokas ir pusė nuo Crawford Avė. 
— randasi prie 69 PI. Parduosiu 
nebrangiai. Reikale pirkimo namo 
arba lotu kreipkitės pas savininke 
šiuo adresu: Julius Mickevičius, 3210 
So. Halsted StM Tel. Victory 1266.

58 
iš- 
lo-

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. Jnmgalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas t ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, į bū
davot a maudynė — lietaus lašai, 
akmenuku asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co., 
4336 W. 51 st St. 

Virginia 1010.

PARDAVIMUI ar mainymui, bu- 
černė ir grosernė su namu, ant 2 
flatų namo. Duosiu morgičių. At
sišaukite 5547 Archer Avė., Sum- 
mitt, III.

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv. Visai moder
niškas. 30 pėdų lotas; visi gatvės iš
taisymai yra užmokėti. Graži gy
venimui apielinkė. Arti I. C. šapų ir 
Calumet dirbtuvių distrikto. Parduo
siu pigiai. Galėčiau priimti ir mai
ną, 
vaite

Atdaras. apžiūrėjimui visą 
ir nedėlioj. Savininkas

JAMES McKEOWN, 
6846 Comell Avenue, 

Fairfax 0426 
9528 Calumet Avenue

sa

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas su bungalow 
kambarius, karštu 
mas, 4428 So. St. 
Lavvndale 4022.

stogu, du po 4 
vandeniu apšiklo- 
Louis Avė. Phone

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

Mr. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tol. Bittersweet 6180

STUCCO bungalow, 40 pėdu lo
tas, šoninis įvažiavimas ir garažius. 
Labai gražus daržas. Viskas ąžuolu 
baigta. Elektrikinis refrigeratorius, * 
ugniavietė, knygynas, bufetas, lino- 
leum virtuvėj ir kamaroj. Bargenas 
už cash ar $2,500 įmokėti. Savinin
kas 3221 W. 65th PI.

MODERNIŠKAS 6 flatų garu ap
šildomas, aržuolu trimuotas ir grin
dys, rendos $4000. Kaina $20,000 
— $2500 įmokėti, $100 mėnesinės su 
nuošimčiais. Republic 0158.

--------O-------

NEGIRDĖTI MAINAI

IŠSIMAINO bizniavus namas su 
bizniu, namo kaina 
siu ant nedidelio 
Parke. ’

IŠSIMAINO 2-jų 
mas, namo kaina labai žema. Mai
nysiu ant nedidelės farmos, nepai
sant Valstijos. Farma gali būt su 
staku ar be stako.

IŠSIMAINO 3-jų flatų muro na
mas, namo kaina $7,500. Mainysiu 
ant grosernės, bučernės arba lotų.

IŠSIMAINO naujas kampinis mu
ro bungalow, baigiamas statyti, su 
2-jų karų garažu. Parduosiu pigiai 
arba priimsiu lotus kaipo pirmą jmo- 
kėjimą, arba mainysiu ant 2-jų fla
tų pamo. Arba kas turite seną cot- 
tage, priimsiu kaipo pirmą įmokė- 
jimą.

Su 
kitės

$8,500. Mainy- 
namo Brighton

flatų puikus na-

virš minėtais reikalais kreip- 
pas •

G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107




