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Meksikos Sukilėliai Panikoj 
Pabėgo iš Torreono

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
18. - Vyriausybės pranešimu,
sukilėliai, baimės pagauti, bėg
te pabėgo iš vyriausios savo 
tvirtovės Torreono.

Sukilėliai bėga linkui Chibua- 
hua Miesto. Torreonę užėmė 
federalinė kavalerija, gen. Be
ll iono Serrato vedama.

Gen. Almazan, federalinių 
armijų vadas prieš sukilėlius, 
iš San Pedro de tLas Colonias i 
telegrafu pranešė prezidentui ■ 
Girini, kad sukilėliai ėmę beg-1 
ti iš Torreono anksti šį rytų, 
visai evakuodami miestą.
Užkirto kelią sukilėliams pa

bėgti Į Juarezą
JUAlREZ, Meksika, kovo 18.
Sukilėlių štabus Juareze ga-1 

vo žinią, kad federalinė karino-;

nė nukirto gicta'.inikelio linijų, 
kuria generolo Gonzalo Esco- 
baro sukilėlių jėgos Torreone 
palaikė susisiekimą su sukilė
liais Juareze. Linija nukirsta 
ties Bermejillo, keletą mylių i 
žiemius nuo*Torreono.

Tos linijos nukirtimu tapo 
užkirstas kelias sukilėliams pa
sitraukti iš Torreono Į Juarezą.
Pabėgę iš Torreono sukilėliai 

jau už šimto mylių
Associated Press korespon

dentas su sukilėlių armija pra
neša iš Escalono, Chihuahua 
valstijoj, kad sukilėlių vadas, 
gen. Gonzalo Escobar, pabėgęs 
su savo armija iš Torreono, at
vyko į Esaloną. I as miestas 
yra apie šimtą mylių nuo Tor
reono.

Baisi įarbinin-
ku mirtis geležtes’ lie-

I'RAilIA, cechoslcvakija, ko
vo IR. — Ostrau mieste Wit- 
kcwitzer geležies liejykloje su
griuvo milžiniškas metalo tir
pinamas puodas ir pasi.1 įėju
siame degančio metalo sraute 
žuvo p'.'.'.ki darbininkai. Iš 
kimų beveik nieko neliko 
jie sutirpo metalo skysty.

jų

Rietenos komunistų 
partijoj Lechuose

Astuoni partijos sekretoriai ir 
redaktoriai išmesti už “he-

l Atlantic and Pacific Photo)

Raketa-rogės, kurios važiuoja 70 mylių per valandą. Roges 
išrado Max Valier, vokietis. Rogėse sėdi jo žmona.

20 žmonių žuvo per ‘Baltasis teroras’ iš- 
potvynius trijose žudęs 146,787 žmo- 
pietų valstijose nes, skelbia Mopr

Alabamoj, kuri daugiausiai nu
kentėjo, tvanai ima atslūgti, 
bet didėja Floridoje

ATLANTA, Ga., kovo 18. — 
Kiek ligšiol žinoma, per dabar
tinius potvynius Georgijus, .Kla
bamos ir Floridos valstijose žu
vo dvidešimt asmenų. 
uius gali pasirodyti daug dides
nis, kai tvanai pradės slūgti.

Skaudžiausiai nuo tvanų yra 
nukentėjus Alabama, kurioj še
šiolika žmonių žuvo. Tvanai, ■ 
pasak pranešimų, toj valstijoj 
pradeda atslūgti, bet jie didė
ja Floridoj, ypačiai jos žiemių 
vakarų dalyse. į

Maskviškė draugija politiniams 
kaliniams užsieny gelbėti 
“raudonojo tercro” aukų ne
mini

NFAV YOBKAS, kovo 18.
Vietos komunistų laikraštis 
Daily Werkei* paskelbia bevie
lį “Inprecorr” pranešimą iš 
Prahos, Čechoslovakijoj, kuris 
sako, kad komunistų organiza
cijų mitingas Prahoje kaip vie
nu balsu išmetęs iš komunistų 
partijos aštuonis los partijos 
daibuclojus, kurie buvę kalti
nami kaip “likvidatoriai” ir 
Raudonosios Darbo Federacijos 
puolikai.

Išmest f yra partijos sekreto
riai ir redaktoriai: Joscf Ilais, 
Arno Ilais, Ilalik Mikės, Čer- 
ny, Jakubek, Mendel Gruęn- 
zweig, Douda Kra.tki ir Hand-

Iš Darho Lauko Oro katastrofos
Penna. išmetama iŠ Du Muitai užsimušė aeropla- 
darbo 7,500 angliakasiu nui s',4užl,s

----- 5—■--
TAMAQUA, Pa., kovo 18.

Lehigh Coal and Navigation 1^- Aviacijos mokinys Char- 
skelbė, kad visos les Ly(:n* ir Eldon Ar?iok, jo 

Creok fcasažierius, 15 
kas, užsimušė, 
nukritus netoli 
dužus.

Du armijos

COFFEYVILLE, Kan„ kovo

Potvyniai lovvoj
VINTON, Iowa, kovo 18.

Cedar upei išėjus iš krantų, šio 
miestelio dalis atsidūrė vande
ny. Elektros stotis tapo užlieta 
ir miestelis liko be jėgos ir be 
žiburių. Beveik visi fabrikai 
ir dirbtuvės teko uždaryti.

Madrido universitetas 
uždaromas iki spalių
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

18. — Karaliaus pasirašytu dek
retu Madrido universitetas už
daromas iki spalių mėnesio. 
Tai padaryta dėl nepaliaujan
čių studentų neramumų. Stu
dentams, kurie neramumuose 
nedalyvavo, leidžiama įstoti į 
provincijos universitetus.

SPROGDINO KRUTAMŲJŲ 
PAVEIKSLŲ TEATRĄ

iMILWAUiKEE, Wis., kovo 
18. — Nežinia kieno padėta 
praeitą naktį bomba, sprogda
ma, apdraskė vieną vietos kru- 
tamųjų paveikslų teatrą.

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

Iš viso gražu, bet mažumę 
šalčiau; stiprus, daugiausiai 
vakarę krypties, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 38° ir 61° F.

Šiandie saulė teka 5:57, lei
džiasi 6:00. Mėnuo leidžiasi 
2:43 ryto.

MASKVA, kovo 18. — šian
die sovietuose yra šventę:. Pran
cūzų komunos paminėjimas ir 
šešerių metų Mopr’o sukaktu
vės [LMopr—tarptautinė drau
gija politiniams kailiniams gel
bėti.]

Ta proga Mopr paskelbė nuo
stabią “baltojo teroro” aukų 
statistiką.

Mopr skelbia, kad 1928 me-

Naujas Komunistų 
partijos Politinis 

komitetas

komapnija pa 
jos kasyklos Panther
Valley rajone laikinai paliauja 
dirbusios. Priežastis darbo pa- 
liovimo paduodama kaip rinkos 
anglims sumažėjimas.

Kompanija nesako, kada ka
syklos bus vėl atidarytos ir ka
da išmesti dabar iš darbo 7,50(1 
angliakasių galės grįžti dirbti.

metų berniu- 
jų aeroplanui 
nuo čia ir su-

Tardo baisiaia oro 
katastrofą, kurioj 14 

asmenų žuvo
NEWAiBK, N. J., kovo 18.— 

Micslo vyriausybė pradėjo tar
dymą įvykusios vakar netoli 
nuo čia baisios Fordo aeropla
no katastrofos, kurioj keturio
lika asmenų žuvo.

Tas milžiniškas trimis moto
rais monoplanas priklauso (Po
loniai Airway kompanijai. Va
kar, išlčikęs iš vietos aerodro
mo paskraidyti su keturiolika 
ekskursininkų, aerop’anas buvo 
staiga priverstas leistis žemyn, 
ir besileis'damas atsimušė į sto
vėjusį geležinkelio linijoj smil
ties vagoną. Monoplanas sudu
žo. Visi pasažieriai buvo už
mušti, o pilotas, Lou Foote, pa
vojingai sužeistas.

Užmušti buvo: Jos Bauer iš 
S'tamfcrd, (Ponu.; Antim Boole 
iš West New Yoik; Andrew 
Hagmasi iš Sitamford, Conn., ir 
jo brolis Slopben; Raymond 
Helmstettcr iš Irvington, N. .L; 
Thoinas Hcndcrson iš Wee- 
bavVken, N. J.; Waltcr Hent- 
schel ir Patrick Januzzi iš Jer
sey City; Wm. Margarreten iš 
Pcrth Amiboy, N. J.; Delmont 
Parsons iš Brooklyn, N. Y.; 
W. Clifton Steever iš Bloom- 
field, N. J., ir jo sesuo Gertrū
doj Rcginald Woodward iš Ir
vington, N. J.

LIETUVOS ŽINIOS
Šalta žiema daug nuo- 

Į stolių padarė ūkinin
kams

KAUNAS. — žiemiu Lietu- c

voje daugumo ūkininkų tvar
tuose sušalo naujagimiai ėriu
kai ir lėliukai. Senesnieji gy
vuliai labai sublogo ir nušalo 
įviarias kūno dalis, rūsiuose 
ir duobėse sušalo bulvės ir ki
los daržovės. Tai pamoka. Ūki
ninkai turi parūpinti geresnius 
tvarius gyvuliams.

Du socialdemokratų 
studentai j Varnius

KAUNAS.— Kauno karo ko
mendanto nutarimu studentai 
“Žaizdrininkai” Kostas Suars- 
kis ir Jonas Parnarauskas iš
siųsti i Varnius visam karo sto
vio Jaikui.

2 žmonės po traukiniu
KAUNAS.—Važiuojant trau

kiniu iš Pilviškių stoties iškri
to keleivis Juozas Miestą kilęs 
iš Barzdų valsčiaus, Miknaičių 
kaimo, sužeistas.

Ties Labos stotim vagonų 
tepėjas nukrito nuo stabdžio ir 
einančio traukinio sunkiai su
žeistas.

Amerikos komunistų parti-

Žuvusių Rusijoj Ameri
kos kareivių kūnai bus 

pargabenti į J. V.

Afrika, 
G\valo,

lakunai žuvo 
Afrikoje ’

CAPETOWlN, Pietų 
kovo 18. Netoli nuo
pietų Rodezijoj, sudužo nukri
tęs ž£mėn, armijos aeroplanas. 
Du skridę juo lakūnai užsimu
šė,.

[tais “baltieji teroristai” nuga- 
I labiję 1 16,787 žmones, sužalo- 
iję apie 67,000, o areštavę 15,- 
16OO. Jie konfiskavę 1,103 laik
raščius ir ištrėmę 800 politinių. I

Kapitalistų kraštuose ir jų 
kolonijose bei piiiskolonijose, 

sako Mopr, “baltieji” teisę 100,- 
700 kalinių, kurių 30,000 buvę 
nuteisti, 3,000 buvę pasmerkti 
mirties bausmei, o 42 kalėjimui 
ligi gyvos gaivos.

“Baltųjų terore,” pasak Mopr, 
pirmą vietą užimanti Kinija. 
Ten kontrrevoliuciuninkai ir 
Kuomin tango [tautinės Kinų 
politinės partijos] reakicninkai 
nugalabiję 138,400 valstiečių ir 
darbininkų. Europos kraštuose 
pirmą vietą užimanti Jugosla
vija. Ten 50 asmenų nugala
binti, * 1,000 sužaloti ir 1,000

: areštuoti. Italijoj 38 žmonės 
buvę nužudyti, 373 sužaloti ir 
6,000 areštuoti. Bulgarijoj 141 
buvęs nužudytas, 550 sužaloti 
ir 2,800 areštuoti.

[Apie raudonojo teroro au
kas Rusijoj, apie tai, kiek bol
ševikai žmonių nugalabijo, kiek 
sužalojo, kiek areštavo, kiek į 
Turkestaną, į Sibiro tundras, 
į Solovecką išdangino, Mopr, 
žinoma, nesako.]

jos organas Daily Wor.ker pra
neša, kad neseniai įvykusios 
Nc.\v York e tos partijos išrink
tas centralinis vykdomasis ko
mitetas savo pilnaties sesijoj iš
rinkęs naują Politinį komite
tą iš keturiolikos narių, į kurį 
įeis dar vienas, penkioliktas, 
narys, paskirtas Jaunų Vorke- 
rių (komunistų) lygos. Tarp 
tų keturiolikos Politinio komi
teto narių yra dešimt, atstovau
ją partijos didumos frakcijai, 
o keturi — mažumos.

Centralinis vykdomasis ko
mitetas išrinko taipjau naują 
partijos sekretariatą iš conira- 
dų Maxo Bedachto, Williamo 
Z. Festerio ir Ben Gitloyvo. 
Tųjų kits 'kitam lygių sekreto
rių veikimo sritys bus: Bedach
to — agitacija ir propaganda; 
Festerio — darbo unijos ir Git- 
lowo — vykdomasis departa
mentas.

Išgydytas nuo vėžio 
amerikietis aukoja 

Vienai $100,000
VIENA, Austrija, kovo 18.— 

Amerikietis Canning Childs, iš 
Neiw Jersey, kuriam Dr. Aidolf 
Edelstein padarė sėkmingą vė
žio ligos operaciją, padovanojo 
Vienos medicinos vyriausybei 
$100,000 pavyzdingai vėžiu ser
gančių ligoninei įsteigti.

KANSAS CITY, Kam, kovo 
18. — Užsienio karų vereranų 
organizacijos vyriausias vadas, 
E. P. Carvcr, praneša, kad kai 
tik bus surasti žuvusių per ka
rą žiemių Rusijoj ir Sibire 
Amerikos kareivių kapai, jų 
kūnai bus atkasti ir pargabenti 
į Jungtines Valstybes palaidoti- 
Sovietų užsienio 'reikalų komi
sariatas sutikęs padėti ameri
kiečių kapus suraeti.

šeši žmonės žuvo 
laivui paskendus

ST. JOIINS, Ne\vfoundland, 
kovp 18. — Pietų vakarų pa
krantėj, netoli nuo Burgco, pa
skendo sudužęs škuneris Rus- 
sell Lake, šeši jo įgulos- žmo
nės prigėrė.

1928 m. iš J. V. emigra
vo į Kanadą 30,000 žm.

0TTAWA, Kanada, kovo 17. 
Imigracijos departamento pra
nešimu, 1928 metais į Kanadą 
imigravo viso 167,000 žmonių, 
tame skaičiuje buvo 56,000 imi
grantų iš Angilijos ir 30,000 iš 
Jungtinių Valstybių.

Traukinys užmušė du 
vyru ir dvi moteri

WILKESBARRE, Pa., kovo
18. — Netoli nuo čia traukinis
užgavo automobilį ir užmušė 
keturis juo važiavusius asinei 
nis: Mrs. Anthony Dyleskic, 
John Dydo, jo žmoną ir John 
Zavatsiki.

Amazonės indėnai iš
skerdė 40 darbininkų

Mopr turinti 7,000,000 narių
Mopr giriasi, kad ji turinti 

skyrių 49 kraštuose su daugiau 
kaip 7 m i 1 i o n a i s narių. 

lSSSiR Mopr’o nariu esą 3,500,- 
000, Anglijoj — 900,000, Ki
nuose — 700,000, Vokietijoj — 
500,000 Meksikoj — 300,0000, 
Jungtinėse. Valstybėse — 275,- 
000.

Per šešerius savo gyvavimo 
metus Mopr sakosi išleidus dau
giau kaip 7 milionus dolerių 
politiniams kaliniams gelbėti.

Erelis pralaimėjo kovą 
ore su aeroplanu

DESSAU, Vokietija, kovo 18. 
— rfnnkers aeroplanų kompani
ja praneša, kad vienas jos ae
roplanų kelionėje tarp Krako- 
vo ir Lvovo buvo erelio užpul
tas.

Erelis atkartoti*nai puolė vi
su smaikumu, kiekvieną kartą 
supurtydamas lėktuvą, bet pa
galiau pats žuvo: jis smarkiai 
užsigavo į metalinį aeroplano 
sparną ir nusilaužė (kaklą.

LIIMIA, Peruviya kovo 18— 
Telegramos praneša, xkad Na- 
ya u runoj, Amazones upės srity, 
indėnai puolė Matos postą ir 
išskerdė 40 darbininkų.

AlljBUQUERQUiE, N. Mex., 
kovo 18. — Praeitą naktį pen
ki asmens bandė apiplėšti vie
tos San Felipe bažnyčios kuni
go rūsį, kuriame sudėtas baiž- 
nitnis vynas. Kunigas Berttill 
pajutęs, apsiginklavo revolveriu 
ir šautuvu ir plėšikus išvijo, 
du jų pašovęs.

Prašo leisti Trockini 
atvykti j Vokietiją

BERLYNAS, kovo 18. — 
Trockio advokatas Dr. Kurt 
Rosenfeld, socialistų atstovas 
reichstage, pranešė reicho ir 
Prūsų vyriausybėms, kad Troc
kis prašąs leidimo tik laikinai 
pabūti Vokietijoje ir kad jis 
per tą buvimą prižadąs su
silaikyti nuo visokių politinių 
mitingų.

Albert Grzesinski, Prūsų vi
daus reikalų ministeris, pareiš
kė, kad jis nesąs priešingas 
Trodkio atvykimui į prūsų že
mę.

Meksikos sukilėlių va
das savo turtą perke
lia j J. V. ir Kanadą
MEKSIKOS IMIES TAS, kovo 

18. — Meksikos vyriausybės 
žiniomis, gen. Gonzalo Escobar, 
vyriausias sukilėlių vadas, ma
tyt nujausdamas visišką pralai
mėjimą, iš anksto rūpinasi sa
vo pabėgimu, kadangi savo pi
nigus perkelia į Jungtines Val
stybes ir Kanadą. Savo šeimą 
jis jau yi‘a išsiuntęs į Jungti
nes Valstybes.

Viename mieste, iš kurio jis 
buvo federalinės kariuomenės 
išguitas, rasta popierių, paro
dančių, kad Montrealio Banke, 
Kanadoj, gen. Escobar depozi- 
tavo $100,344.80.

Influenza Albanijoj pa
plovė 1,000 žmonių

TIRANA, Albanija, kovo 18. 
— fi'kuitari mieste siaučia ypa
tinga influenza su choleros 
simptomais. Praneša, kad lig
šiol ta liga mirė jau apie 1,000 
žmonių.

Bekovodamas su aud
romis vandenyne, laivo 

vadas nusišovė
VAN100UVER, Britų Kana

da, kovo 18. — šiandie į čia 
atplaukė stipriai apdaužytas 
britų prekių laivas < Wearpool,
kuriam per penkiasdešimt die
nų teko kelionėje grumtis su 
smarkiomis audromis ir vilni

mis. Kova su nepalankiais ele
mentais buvo taip pavarginus 
vyriausiąjį laivo in žinion ų, 
Chaffey, kad jis nebeišlaikė ir 
pats sau galą pasidarė.

Automobilis užmušė
WHITE BEAR LAKE, Minu., 

kovo 18. — Automobilio čia 
buvo užmuštos dvi ipoterys, kai 
jos bandė įlipti į sulojusį ties 
gatvės kampu tramvajų.

Vokiečiai šelpia ^šiaurės 
Lietuvos gyventojus
KAUNAS. Tilžės ^ellstof- 

fahrik per susisiekimo minfste- 
valdytoją atsiuntė 2,000 

litų čekę, nukentėjusiems šiau
rės Lietuvos gyventojams šelp
ti.

Sudaužyti 3 vagonai
Mariampolės stoty manevrų 

metu sudaužytas 1 keleivinis ir 
2 prekių vagonai ir sužeistas 
keleivis Vladas Repšys.

Ir gimnazijos tuštėja 
šiaurės Lietuvoj

ROKIŠKIS. Del 1928 m. 
blogo derliaus daugelis šiaurės 
Lietuvos ūkininkų nustojo lei
dę savo vaikus į gimnazijas. 
Ypač Biržų, Rokiškio Valstybi
nėse gimnazijose žymus moki
nių sumažėjimas.

KAUNAS. — Zivo tabako fa
briko tarnautojai nutarė auko
ti nuikentėjusiems nuo neder
liaus per tris mėnesius 1 3% 
nuo algos, atsižvelgiant į jos 
dydį-
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Antradienis, kovo 19, 1929

Perdaug rūgščių da
ro liguistumą - at- 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku- 
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą suvilgusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag- 
nešia ir jus niekad daugiau ne-j 
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas afkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir
šį.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Teisėjai nebegali 
apsidirbti

Krminaliniame teisme susi
krovė tiek bylų, kad to teismo 
teisėjai nieku budu nebegali ap
sidirbti. Ketvirtadienį Cook pa
vieto teisėjų ekzekutyvis komi
tetas svarstė klausimą, ar ne
reikėtų sulaikyti kelioms die
noms perkratinėjimą civilių by
lų ir pavesti visiems 40 teisėjų 
pervaryti per sietą susikrovu
sias kriminales bylas. Kai ku
rie teisėjų dėl susigrūdimo kri
minalių bylų kaltino valstybės 
gynėjo ofisą ir patį gynėją 
Swansona. b

Nepavyko
Miesto tarybon buvp įneštas 

sumanymas pradėti vadinamą 
“Daylight Saving Time” su ba
landžio pirmu sekmadieniu vie
toj paskutinio, kaip daryta iki 
šiol. Kadangi šiam sumanymui 
daug kas pasipriešino — ypač 
darbininkai — tai neatsirado 
aldermanų, kurie jį paremtų. 
Sumanymas nupuolė savaime.

Prasidėjo V. Litzinge- 
rio teismas

Didelis Atidarymas Teisėjo McGorthy kambariuo
se prasidėjo Virgil Litzingerio

Dirbtuvės kraustosi j 
mažesnius miestelius
Pasak James I). Cunningham, 

Illinois pramonininkų asociaci
jos prezidento, šiuo laiku gali
ma pastebėti kraustymusi dirb
tuvių iš Chicago* į mažus mies
telius, kur toms dirbtuvėms 
yra pigiau verstis.

$80,000,000 pasidabinti
Suskaitoma, kad Chicagos 

gyventojai išleidžia kas metai 
apie $80,000,000 muilui ir viso
kiems tualeto reikalams— pa
laikyti švarumą ir pas'puošti.

Rosenwald paaukavo 
$150,000

Julius Rosenwald paaukavo 
•$150.00 gelbėti žydams, esan
tiems Europoj. Kartu su šia 
suma Chicagoj tam tikslui ta
po sukelta $1,000,000.

Įsakymas policiniu- 
kams

Policijos komisiomerius Wm. 
F. Russell sušaukė susirinkimą 
visų policijos stočių kapitonų. 
Jisai pareiškė, kad policininkai 
gali įsibriauti į žinomus jiems 
namus, kuriuose parduodama 
alus ir kitokie gėrimai. Bet, 
esą, briautis į privatinius na
mus, kur privatis bankietas nu
sitęsia iki vėlesnio laiko, tai po
licininkai neprivalėtų. Ir polici
ninkai privalo liautisHai daryti.

Netyčioms pašovė sūnų
Motina mėgino atimti revol-

Caponė atvyksta 
Chicagon

Trečiadienį Chicagon atvyks
ta iš Floridos Al. Capone. De
šimtą valandą ryto jisai bus 
fęderaliame trobesy duoti val
stybės gynėjams ir teismui pa
aiškinimų.

Reikalauja $150,000 at
lyginimo už viskę

Railvvay Terminai & Ware- 
house kompanijos sandeliuose 
1925 metais sudegė 250 skry
nių geros, pirm karo išvirtos 
Kentucky viskes. Tos viskės 
savininkai reikalauja $150,000 
nuostoliaus atlyginti. Byla šio
mis dienomis perkratinėjama 
Chicagos teisme, teisėjo Fein- 
bergo kambariuose.

Vanduo ežere pakilęs
Vanduo Michigan ežere šie

met nepaprastai aukštai pakilęs. 
O kadangi penktadienio naktį 
dar buvo smarki audra, tai vil
nys padarė žalos krantui, šie
met vanduo Mchigan ežere yra 
pakilęs aukščiau, negu bet ku
riuo ląiku bėgiu paskutinių ke
turių metų.

Apiplėšė didžiulę 
k krautuvę ,

šeštadienio vakare du bandi
tai, grūmodami revolveriais, 
apiplėšė Wieboldto krautuvės 
aneksą. Tai yra didžiausia tur 
būt Northsidėj departamentinė 
krautuvė. Ji randasi prie Ash-

Musų vartotų karų 
loto 

karai gerame 
stovyje

’23 Spec. Tour. ... 
’24 Spec. Sedan .... 
’24 Spec. Broughani

Visi

veri iš Clarence GrAbski, 13 
metų savo sunaus, gyv. 2027 
Charleston Street. Betraukiant

$89 
$369 . 
$282, 
$2611 
$398 
$389 ! 
$196 i

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

Ir daug kitų

Dykai valstijos laisnis su 
vienu iš minėtų karų, 
kit kuriuo 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

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

Road 
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai

i teismas. Jis yra kaltinamas tuo, 
, buk pirm trejeto metų pašovęs 
saliunininką. Kaltinamas taip
jau dalyvavimu apiplėšime paš- ginklą iš vaiko rankų, revolve- 
to traukinio Evergreen stoty, ris išsišovė ir kulka pataikė vai
kui* banditai pasišlavė $133,000. j kui pilvan.

land ir School gatvių.
Banditai, matyt, buvo pasislė

pę kur nors po rakandais. Va
kare, kada jau .rengtasi krau
tuvę uždaryt, ir kada jau tar
nautojai praktiškai išėjo namo,

bile | 
Važinė- j 

nors iš šių karų 5 Viešas Pranešimas
Šiuomi pranešu savo visiems kostumeriams ir draugams, kad aš, D. Ku

raitis, palikau vienas biznyje nuo 1 d. sausio, 1929 metų. Per tų trumpą lai
ką jau padariau permainų garaže, kaip tai: pabudavojau reguliarę “Repair 
Shop”, pabudavojau greasing outfit dėl gryzavimo karų ir gavau mechani
ką iš Studebaker kompanijos, dirbusį kompanijoj per 15 metų. Tiesiog ati
darau autorizuotą Service Station dėl Studebaker autų. Nuo šio laiko pas 
mane Studebaker savininkai gaus tinkamesnį patarnavimą ne kaip Stude
baker Ko., nes musų kainos prieinamos ir bus greitesnis patarnavimas. 
Taipgi sutvarkiau geriau ir išlaukinę sistemą: turiu porą nuolatinių sales- 
manų ir pats galiu ištrukti iš ofiso ant bile pašaukimo, nes ofise turiu pa- 
gelbininkę. Tiesiog turiu organizaciją, kuria pilnai galiu suteikti patarnavi
mą kaip “service”, taip ir mainyme arba pirkime naujų autų. Užkviečiame 
atsilankyti pas mus ir pamatyti naujų modelių.

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju 11 •TU- Jei kiti nog-jUAjo jumis iftffydyti. atsilan kykit pas mano. Mano pilnas i&egzamiuavi. 
maa atidengs jūsų tikrą lirą ir Jei ad a p ai- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei. 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavluao—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt? ’ki 1 po pietų.

st.

po

Milda Auto Sales
806-8 W. 31 St. (prie Halsted St.)

D. Kuraitis, savininkas
Telefonas Victory 1696

antrame aukšte pasiliko dvi 
merginos, kurios skaitė pinigus, 
manadžerio padėjėjas ir krau
tuvės detektyvas.

Staiga pasirodė banditai. 
Grūmodami revolveriais, jie pa
liepė krautuvės samdiniams ne
sijudinti iš vietos. Pasigavę 
$9,000'pinigais ir $3,000 čekiais, 
abu banditai pabėgo nusileis
dami žemyn laiptais gelbėjimui- 
si nuo gaisro.

Suimtas padegėjas
Areštuoti Robert ir Richard 

Dolan — du broliai, jauni vy
rai. Policijos stoty vaikinai pri
sipažino, kad per paskutinius 
trejus metus jie padegę 15 na
mų. Kai kildavęs gaisras, tai 
tuo laiku jie vogdavę. Vaikinai 
prisipažino, kai juos nužiūrėjo 
jų pačių motina.

už tai, kad jis padarė holdapą 
Johnui Zebroski. Petroski pri
sipažino buvęs kaltas, bet pra
šė dovanoti kaltę, prižadėdamas 
pasitaisyti. Teisėjas Gentzel pa
leido jį ant vienų metų bandy
mo. Bet keturioms valandoms 
po to, kai Petroski apleido teis
mo kambarį, jis buvo vėl areš
tuotas ir yra kaltinamas tuo, 
kad padaręs holdapą Johno Zid- 
rich krautuvėj, prie Halsted ir 
Monroe gatvių, čia, sakoma, at
ėmęs $90. Jau šį kartą Potroš
kiui bus sunkiau pasiliuosuoti.

gatvių švarumą palaikyti, su
darytų artimesnių ryšių savo 
vardus, su piliečių organizaci
jomis, ypač reikaluose valymo 
gatvių ir dejų, pašalininmo at
matų ir įvykiinmo gyvenimam 
įvairių sanitarinių patvarkymų 
— tikslu ukdyti tų apielinkių 
gyventojuose susidomėjimą sa
vo apielinkėmsi ir tuo patim 
užlaikyti mieste švarumą.

Pasira,šo: Richard Wolfe, vie
šųjų darbų komisionierius.

Nepasitaisė
Pereitų metų gruodžio 8 d. 

buvo areštuotas John Petroski

Gatvių švarumui
Loikalės biznierių ir aipielin- 

kei gerinti organizacijos visų 
pirma yra susidomėjusios sąly
gomis tose apiclinkėse, ypač 
•kad jos butų švarios. Ir aš esu 
tikras, kad jos visuomet yra 
pasiryžusius gelbėti miestui tų 
apielinkiių padėtį pagerinti.

Mano noras ir įsakymas yra, 
kad įvairių disltriktų superin
tendentai, kurių užduotis esti

• ..—M—.,,—.B——,.—M—I .j.

Prastas Apetitas? Į
i—•■■—■m—

M r. Alex Taylor, Geiter, Ala., sako. 
"Nuga-Tone pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
aš pradėjau jas vartoti, aš turėjau skaus
mus šone, mano apetitas buvo prastas ir 
negalėdavau naktj gerai pasilsėti. Dabar 
šone skausmų nebeturiu, mano apetitas ge
ras. mano miegas pusilsinantis ir atšvieži
nantis, aš jaučiuosi geriau visais atžvil
giais.”

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 metų įgijo tas pačias puikias pa
sekmes. Kat kurie jų buvo silpni, nervuoti, 
išblyškę. Kiti turėjo skilvio ir virškinimo 
trubelius, gasus viduriuose ir žarnose, svai
gulį, silpnumų, inkstų ligas.- Kai kurie bu
vo menki ir turėjo (rūbelių su virškinimu. 
Nuga-Tone sutelkė jiems daugiau jėgos, ge
resnę sveikatą ir energiją. Jos padaugino 
jėgą visų kūno organų ir jie pasijuto esą 
jaunesni. Nuga-Tone turi juiiis pagelbėti, 
o jei ne, tai nieko nekainuos. Žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
1 butelį šiandie.

Garsinkitės Naujienose

NUO SAULES ~
IKI SAULĖS

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 priprasiu 
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 GOLD daromi iš vidurinių 
tabako lapų, geriausių gamtoje. e Kas yra vidurinių 

- lapų tabakas? Tam pačiam kamiene auga trijų rūšių 
tabakas. Lapai prie žemes, 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 budu OLD GOLDS gauna savo, į medų panašų, 
švelnumą. Todėl tai, jus galite juos rūkyti rytą, dieną 
ir nakti. Todėl tai ir nėra kosulio visame OLD GOLDS 
vežime.

Old&old

C,GARETTES
20 v

uz15
Centu

OLD GOLD
j.

fhdeiiis Lietuvio Socialistu Vakaras Koncertas
■ii

Nedėlioj, Kovo-March 24 d., Lietuvių Auditorijoj
Geriausi Artistai Dainos, Muzika, Juokai Dainuos Chicagos Operos Dainininke Smagiausias Vakaras Visi Rengkites

Linksmus 
P am ar ginimai
Balius-šokiai
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Didelis šaltis? Imkite 
“Cascarets” nuo vi

durių šiąnakt
Iki ryto jau nebebus galvos 
skaudėjimo, konstipacijos, 

didelio šalčio ar suvil
gusių vidurių.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

>l_.________________

Roselando komuni
stų teismas

išsmuks. Ir lengva procedūra. 
Jie tik praneša “Vilnyje,” jog 
teismas įvyks 20 d. kovo, Stru
mila svetainėje, ir pasako, jog 
tie, kurie nori ir drįsta, gali at
eiti ir išsiteisinti faktais, bet 
užtikrina iš anksto, kad jų (ko
munistams “nusikaltusiu” žmo
nių) išsi teisinimo faktai virs 
į burbulus tame jų garbinga
me teisme. O jeigu neateis, tai 
ir taip bus pripažinti kaltais.

Gaukit 10 centų dėžutę.
Galvos skaudėjimas, aitru

mas, apsivėlęs liežuvis, galvos 
ir nosies užsikimšimas su slo
ga — visuomet paeina nuo ne
veiklių kepenų; nesuvirškinto, 
surūgusio maisto viduriuose 
arba rūgščių ir gasų skilvyje.

Nuodingos medžiagos užkem
ša žarnas ir vieton jas pašalin
ti iš sistemos, jos yra sugeria
mos į kraują. Kai šie nuodai 
pasiekia jautrias smegenų plė
ves, jos pagimdo užsikimšimą 
ir tą kartų, įkirų galvos skau
dėjimą.

Cascarets tuojaus išvalo vi
durius, pašalina 
su r u gūsį maistą,
perviršį kepenyse ir 
kietėjusias 
iš viduriu. c

Cascaret 
taisys jus
kai jus miegate 

jūsų aptiekininko rei- 
galvą, gerai veikian- 
vidurius, skilvį ir ke- 
mėnesius.

Žinoma, kad taip bus. Nes tas 
komunistų teismas bus gerai 
pasirengęs. 'Purės savo teisė
jus, juristus, liudytojus ir fak
tų sprendėjus, importuotus iš 
Ciceros, Bridžporto ir 
saldės.

Burn-

pripažins kaltais. Amžiną atil
si bizniams tn biznierių!

Man tu nelaimingų Inžinierių 
gaila. Jie buvo ir yra gerais 
žmonėmis. Ir jų nuodėmės 
lengvos. Nekurie sugriešyjo 
tik tuo, kad jie liovėsi pirkę 
mėsę iš Šarki u no; kiti tik tuo, 
kad jie nepilko tikėtų į komu
nistų bankietų; o dar kiti tik 
tuomi, kad jie pažiurėjo šalto
mis akimis j Pakaušio elgesį.

Bet tie biznieriai, matyt, ne- 
susirupinę. Paklausiau vieną— 
kitą, ką jie mano apie komu
nistų ateinantį “teismą”? Man 
atsake: “Ką tu čia kalbi apie 
niekų niekus.“ Arba panašiai. 
Tu r būt, kad tam komunistų

“teismui” reikės pareikšti savo 
nuosprendžius ir padalinti baus
mes baudžiamiems ten nesant.

I

Mano supratimu, tas komu
nistų “teismas” sudarys du vak- 
tu — komediją ir tragediją. 
Komedija susidės iš kaltinimo 
ir teisinimo “Inusikaltusiųjų,” 
o tragediją iš dalinimo baus
mių. Kurie turite apetitą to
kiam lošimiu, nueikite. Aš tai 
nebusiu. Mano širdis pcrsilpna 
tragedijoms. Žinoma, įsidėkite 
po keletą dolerių, idant galė
tumėt tinkamai atsilyginti už 
tą, ką matysite ir girdėsite. Be
je, juk kolekta ne griekas, o 
tuščias kišenius tankiai gėdą 
padaro. Itoseland ietis.

Bridgeportas
' ............

Advokatas A. šlaikis išvažia
vo atostogoms į Mot Springs, 
Arkansas. Pasiliks jisai tėn ke
letą savaičių.

Kaip vakar laukta sugrįžtant 
j Chicagą p. Rlias, Universal 
State banko prezidentą. Bet 
nesulaukta. Manoma, kad p. 
Elias nusitarė pasilikti atosto
gose dar kokią savaitę laiko.

P-nas Elias, būdamas Flori
doje matėsi su paskilbusiu lie
tuviu kumštininku Šarkiu.

Kai dėl Šarkio, tai sužinojau, 
kad trečiadienį, kovo 20 dieną, 
į Chicagą atvažiuoja Šarkio mo
tina, p. Žukauskienė, iš Bing-

liamton, N. Y. Ji apsistos tur 
būt musų Bridgeporte, pas sa
vo seserį, p-nią Palionienę, .3239 
Lime St. Šarkio molina yra 
nusitarusi paviešėti didžiausio
je Amerikos lietuvių kolonijoje 
— Chicagoje. Reporteris.

P-nio Z. Krasauskie
nė pasveiko

Buvo susirgusi ir daugiau 
kaip porą savaičių išgulėjo lo
voj p-ia Z. Krasauskienė.‘Su
sirgo iš karto nesunkiai. Pas
kui atkrito, dabar taisosi, ir 
tikimasi, kad neužilgo pilnai 
pasveiks. Reporteris.

kaip ir ne- 
Aišku, kad 
eiti į val- 
Ten legate

Ir ko- 
Rose- 

įlando komunistų “'teismas“ 
duos įsakymą darbininkams, 
kad šie nedarytų jokio biznio 
su tais, kuriuos tas “teismas”

reikia pakviesti į 
kaltinamie-

Po (eismo — bausmė, 
a žiauri bausmė! Tas 

komunistų iniMiiraiii!i^^ .Ilili i: IMI II IR 11 n linin i i

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS

atmatas

nesuvirškinta, s. r
išima tulžies 

išvalo su- 
ir nuodus

šiąnakt 
iki ryto.

tikrai su
jos veikia 

10 centų
dėžutė iš 
škia tyrą 
čius jūsų 
penis per

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio! 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

2118—26—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

LAT WA LL PAĮ

Kre-

Velvet
Fiat
Balta

Maleva
$1.69
Galionas

Kuomet atsiranda “mokytų 
bemokslių,” kurie po koleto 
“Vilnies” grąsinimų supratimo 
neturi, kad reikia įsigyti ape
tito Roselando komunistų tak
tikai, tai tuomet reikia tuos 
kietaširdžius bausti. Bet bausti 
juos be pripažinimo “teismo,” 
kad jie yra Roselando komunis
tams nusidėję, butų 
teisėta procedūra, 
reikia teismo. Ret 
tižios teisimą baisu,
procedūra begalo komplikuota 

skundą reikia paduoti raštu 
ir dar savo tikru parašu; kalti
namuosius
teismą irgi raštu: 
siems reikia duoti progos pasi
teisinti; ir dar reikia pasitikė
ti nepažįstamais teisėjais, ku
riu bešališkose rankose komu
nistu “faktai” gal būt i burbu- 
lūs pavirstų. Ne. Tokia proce
dūra nepra(kiška — begalo ne
praktiška. Valdžios legate pro
cedūra gali būti “gud inaf” pa
prastiems piliečiams, bet ne ko
munistams — ne, ne tokiems 
progresyvi am s, kaip jie. Jiems 
reikia “progresyviškesnės” pro
cedūros.

Atgavo Sveikatą 
Sugryžo į Darbą

tas paeina nuo NATURE’S 
ši pastebėtina permaina ne

sveikatos ir pirmas pakėlimas 
metus.
LAWLAX suteikė man gerą 

skaistų regėjimą atlikti savo 
geriau, negu kada aš 

Aš esu pilnai |si- 
pakeltmasi algos, kurį 
Crane Company, paeina 

‘ -‘..i vaistai, k...'
rerą sveikatą ir laimę, 
vyras, ar moteris, 

vaistų.
. Aš buvau 

man 
nesenai

W Gigantinis Knygų Nupiginimus Naudokitės Šia Proga Visi
Gerbiamieji: šiame skelbime randasi Šimtas geriausių rinktinių knygų, kurtaus pirkdami nemažiau *20.00 vertis galite gauti už pusę kainos. Reiškia 
jeigu iš šito sąrašo imsite knygų už *20.00, Knygynui “Lietuvai” prisiųskHe tiktai *10.00 — pusę sumos rokuojant nuo pilnos kainos, šitas knygų 
nupiginimas tęsis iki Gcgužčs-May 15 d. š. m., pertat kiekvienas šio skelbimo skaitytojų, esate nuoširdžiai kviečiami užsisakyti kuodaugiausjaj 
knygų už numažintų kainų. Jeigu Tamsta užsisakysite iš šio skelbimo knygų už *10.00 neto, vėliau iš mūsų Knygyno “Lietuvos” gausite visas kny
gas nuo 30 iki 50 nuošimčių pigiau — reiškia Tamstos vardas bus (trauktas j mūsų kostumerių sąrašų, šitos sąlygos teikiamos ne vien Amerikos, 
bet ir Canadoe ir kitų šalių lietuviams, knygų pirkėjams — pasinaudokite proga dabar — pirkilės knygų už numažintą kainų, o vėliau galėsite gauti 
visas knygas nupiginta kaina. Taipgi mūsų knygyne randasi didžiausias pasirinkimas (vairiausių gintarinių daiktų — reikalaukite Gintarų kata
logo, taipgi mūsų naujas pilnas knygų katalogas jau baigiamas spauzdintL Čia seka sąrašas mūsų siūlomų knygų — laukiam knygų užsakymų:

žurnalistas” Šarkiu- 
taipgi žinomas kaip Bal- 

žinomas kaipo 
reporteris Pa

žinomas kaipo 
kili, ir vienas 

visi su- 
ir sugalvojo

Taigi 
nas, 
čiunas, 
Pusžemaitis, ir 
kaušis, taipgi 
Pakanskis, ir
“Vilnies” “higbosis 
dėjo savo galvas 
sau tinkamą legalę procedūrą. 
Praktiška procedūra. Iš tos jų i 
procedūros nagų nė vienas 
jiems “nenusikaltęs” žmogus ne-.

Su pakėlimu algos - 
viskas i tris mėnesius

Viskas
LAWL.AX
rūmo mano 
ųlgos į šešis 

NATURE’S 
sveikatą ir 
darbą lengviau 
galėjau atlikti piriftiuti. 
tikinės, kad pakėlimas! algos, kurį nesenai 
man suteikė Grane Compnny, paeina nuo 
NATURE’S LAWLAX. Tai vaistai, kurie su
grąžino man

Nė vienas vyras, ar moteris, neturėtų 
Imti be šių pastebėtinu vaistų. Išpradžių 
aš nenorėjau jų bandyti. Aš buvau išban- 

; dės daugelį vaistų, kuriuos man siūlė 
draugai. Bet mano nnostebai nesenai ma
no senas mokyklos draugas Harry Boswick, 
kurio aš nemačiau nuo karo laikų, atvyko 
į Chicago ir rado mane menkos sveikatos. 
Po trumpo apsilankymo jis ir sako man: 

I “Edwin, štai čia Chicagoje yra Amerikos 
Agentija X ATl RE’N LAWLAX. Gauk sau 
50c. dėžutę geriausių vaistų pasauly. Jie 
tikrai sugrąžins tau geriausią sveikatų, 
kaip kad jie sugrąžino 
nustojau ėmės stiprius vaistus ir pradėjau 
imti .VATIRE’S LAWLAX. Pirmas kelias 
dienas nieko žymesnio neatsitiko; bet antrą 
savaite pradėjo žymiai 
sėn: o už sekamų dviejų savaičių aš jau
čiaus visai gerai; gera sveikata 
gryžo ir aš jaučiaus kaip senovėje; 
giaus savo šeimina, savo draugais, 
riu, kad kiekvienas, kuris skaito šį 
žinotų, kad aš su džiaugsmu rašau 
XATl KE’S LAWLAX kompanijai, 
galėtų jį paskelbti, pasitikėdamas, 
atneš gerą sveikatą ir laimę sergantiems. 
"TAIP SAKO" p. EDWIN DEVORAK.

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

NATURE’S LAWLAX parsiduoda visose ap- 
tiekose — 25c ir 50c mėliuose dėžutėse. 
Garantuoti.

Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos —Knygos Lietuvių 
Kalbos ir Literatūros Mokslui

jų 1.....
vaistų, 

Bet mano 
mokyklos 

aš nemačiau

Chicagoje
\WLAJ
vaistų pasauly, 
geriausią
man". Tada tai ir 
vaistus .

LAX. Pir:
neatsitiko;
mainytis gerojon pu- 

dviejų 
gera vėl su- 

džiau- 
Aš no- 

laikrašt j 
šį laišką 
kad jie 
kad jis

PA1N-EXPELLER
Dutch Boy White

A pain-ekpeller A? U D TODAY

Lead 100 svarų 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pėdu kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
1414 Rockwell Street 

Lafayette 1689

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, a r b 8 
kaipo profesija. Pa* moko« ir- vaka-
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

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

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, koki silp
numą. pūslės, privatines 
ar šlapi mosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liue
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus

■ rite sifili, ateikite 
Dr. Ross išsigydyti, 
liaukite bandę su 
moksliniais gydymais, 
palaimas tankiai 
paraližiaus. 
amžių.

Silpni vyrai!
specialia gydymas su- 

tvirtumą ir vyriškumą tukstan- 
pacientų. Dr. Ross gydymas bu-

padarė tūkstančiams kitų, tai pada- 
del jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite šiandie.

tu- 
pas 
Fa
ne* 
Ne

priveda prie aklumo, 
ar prie sirgimo visą savo

In-Mo-Ray 
grąžino 
čiams _ ___
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo gy
dymas 
rys ir 
Žemos

35
DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St., kampas 
Monroe St.» Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS
dešimt metų Siame name. Imkit 

Priėmimo 
508

Tris _____
elevatorių iki penkto augšto. 
kambarys vyrams 506. moterims 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto Iki 5 
vai. p<> pietų, Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

y

Garsinkites Naujienose

1. Stilistika, Literatūros Teorija —Gustaičio. Knygoje telpa 
visos gražiausios kąlbos ypatybes, ištraukos iš kalbų garsfū- 
jų Romos ir Graikiios oratorių —Demostfno, Cicero ir kitų. 
Pusi. 350. Kaina $2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai--------- *1.50

36. Draugijos ir Organizmo Evoliucija — remiantis garsiais
mokslininkais parašė — Arthur Lewis ir sykiu kitą knygą 
Nuosavybės Išsivystymas, parašė —Paul Lafargue. Dr. Ka
raliaus vertimas. Abi knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380. 
Kaina *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai - ------- -----------------*150.

37. Gamtos Reiėkiniai, parašė —J. Trojanovskis. Vaizdžiai 
supažindinta su gamte? įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 
240,apdaryta. Kaina *2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.25.

38. Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai —parašė sulig ki
tais autoriais Šernas. Paveiksluota: Pusi. 370, apdaryta. Kai
na *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai —-------- —------------------- *1.50.

39. Gamtos Mokslų Vadovėlis, parašė —J. Trijanovr.kis. Su
daug paveikslų. Pusi. 580, apd. Kaina *5.00, iki Gegužės 15 
tiktai------------------------------------------------------------------------- *3.00.

2. Lietnvių Literatūros Istorija —- Miros. Telpa jžymesniūjų 
lietuvių rašėjų kūrinių turiniai. Verta šių knyga kiekvienam 
įsigyti. Pusi. 142. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d. tik —*1.00.

40. Gamtos Pajiegos, parašė —šernas. Su daug paveikslų.
Pusi. 238, apd. Kaina *1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.00.

41. Gamtos Istorija. Knyga su daugelių paveikslų iš gamtos 
mokslų. Apdaryta. Pusi. 209, Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. 
tiktai L*1.00.

3. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Liudas Giro. Tinkamas pamo
kinimas taisyklingai rašyti. Pusi. 78. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai .—------ -----—50c centų.

4. Rnsiškai-Lietuvlškas žodynas (kišeninis). Pusi. 252. Kaina 
*1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai  75 centai.

42. Biologija — šerno. Paveiksluota. Pusi. 147. Kaina 75c., iki
Gegužės 15 dienai tiktai---------------------------------------50 centų.

43. Raktas Pažinti Augalams, kurie žydi pavasarį, vasarą ir
rudeni. Pusi. 244, dviejose dalise. Kaina *1.25, iki Gegužės 15 
d. tiktai ------------------------------ ---- ------------------------------  *1-00-

44. Kraujo Lašo Kelionė. Su paveikslais. Kaina 60c., iki Gegu
žės 15 d. tiktai------------------------------60c.

5. Lietuvių Kalbos Gramatika —Damijonaičio. Jeigu nori tin
kamai lietuvių kalbų išmokti rašyti , įsigykite šita Gramati
kų. Pusi. 126. Kaina 80 c., iki Gegužės 15 d. tiktai ------ 60c.

6. Skaitymai — Klimo. Tinkami skaitymai dėl lietuvių kal
bos lavinimosi. Pusi. 292. Kaina *1.50) iki Geg. 15, tik *1.00.

7. Aritmetikos Uždavinys —Mašioto. Dalis 1 ir 2-ra. Pusi.
177. Kainą *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------------75 centai.

8. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Murkęs. Apie 200 pusi. Kai
na *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ----- -- 75 centai.

9. Vaikų Darbymečiui —Murkos. Pusi. 30Q Kaina *1.50, iki
Gegužės 15 d. tiktai-------- ---------------------------------------- *1.00.

10. Aritmetikos 4 Dalys — Busilos. Kaina *2.00, iki Gegužės
15 d. tiktai —-------------- -------------------------- —-----------------  *1.50.

11. Raštas ir Jo Mokymo Naujieji Keliai. Pusi. 82. Kaina 
•1.00, iki Gegužės 15 <1. tiktai----- ----------------- 75c.

12. Komercijom Aritmetika, sutaisė —Ilgūnas. Pusi. 311. Kai
na *2 25, iki Gegužės 15 d. tiktai —------------------—— »*1.75.

45. Meteorologijos Vadovėlis, “Ūkininkų Dangus,” parašė — 
Ig. Rančius. Knygoje kalbama apie žiemą, sniegą, saulę au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, elementus ir t.t. Pusi. 
112. Kaina 75c., iki Gegužis 15 d. tiktai---------——. 60c.

46. Pažinkite Mus. įžymiausių pasaulio gyvulių, augalų chre
stomatija Su daugeliu paveikslų. Sutaisė Vasiliauskas ir Ja
nušonis. Pusi. 270. Kaina *1.75, iki Gegužės 15 d. tik .. *1.25.

47. Rytojun Bežiūrint. Ištraukos iš raštų: Moro, Kampenelo,
žank-žak, Ruso ir kiti) garsiu pedagogų. Pusi. 174. Kaina 50c. 
iki Gegužės 16 d. tiktai ....... ...... ..... .—----------- -------40c.

48. "Aušros” 40 Metų Sukaktuvės. Istoriška knyga iš praei
ties darbuotės. Telpa paveikslai senūjų laikų darbuotojų. 
Pusi. 265. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai------ *1.00.

71a. Kišeninis Daktaras Namuose — pagal daktarus: Stout, 
Kollins, Basanavičių, Vileišį ir kitus, parašė K. V. Gediminas, 
šitoje knygoje yra aprašoma įvairių ligų ypatybės ir jų gy
dymo būdai. Pirmoje dalyje knygos kalbama apie įvairias li
gas ir vyrų ligas — jų gydymas, receptai ir t.t. Antroje da
lyje knygos kalbama apie moterų ligas ir būdus jų gydymo. 
Knyga kišeninio formato, gražiais apdarais. Pusi. 160. Kaina 
*1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai-------------------------------- *1.25.

72. Mano Gydymas Vandeniu sulig 40 metų Patyrimo. Para-
rašė Dr. S. Kneipp. Su paveikslais. Knyga skiriama tiems, 
kurie nori išsigydyti ir sveikatą užlaikyti. Pusi. 228. Ksina 
*2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ......   *150.

73. Žinynas. Svarbi ir naudinga knyga visokiuose reikaluose:
savęs gydyme, astranomijoje, etnografijoje, medicinoje, arit
metikoje, nurodymai amatninkams, ūkininkams, Šeiminin
kams, įvairiose nelaimėse (vykus ir įvairiuose reikaluose ši 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga 
kiekvienam lietuviui turėti, nes ioje ras daug to, ko, kitose 
knygose rasti negalima. Pusi. 400, apdaryta. Kaina *3.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai------------------------------------------------ *2.00.

74. Naujas Pilnas Orakulas — Visokių burtų, monų knyga ir 
delnažinystės, su daug įvairių tuo klausimu paveikslu. Pusi. 
414, apdaryta. Kaina *3.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — *2.50.

75. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo šviesoje tikro Mokslo.
Knyga nepaprastai žingeidi su įvairiais paveikslais, kaip 
galima padaryti visokius monus. Pusi. 262, Kaina *1.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai----------------------------------- ---------------- 80c.

75a. Sekretai Burtininkų ir Raganių — visoki "triksai” su ko- 
zyroms ir kitokį burtai. Pusi. 40. Kaina 40 centų, iki Gegužės 
15 dienai, tiktai -- --- -------------- - ------------------------ 35 centai.

Lietuvos Albumas — šiame puikiausiame Albume randasi virš 
500 paveikslų (žymiausių Lietuvos darbuotojų: diplomatų, 
rašėjų, piešėjų, skulptorių, artitektų, daktarų, karininkų ir 
kitų įvairios profesijos žmonių. Daug žymių namų ir vietų, 
trumpos biografijos įžymiausių Lietuvos žmonių, šita knyga, 
tai tikras Lietuvos veidrodis, kiekvienas intelcgentiškas lie
tuvis privalo savo namų knygyną papuošti Šia įdomia knyga. 
Knyga didelio formato apie 500 pusi. Kaina *5.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai  ------------ -------- -------- —-—-------- *3.00.

13. Skaitymo Knyga (Chrestomatija). Pusi. 240. Kaina *1.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai — ------------------ —»--------------  75 centai.
14; -Vadovas Lietuvių Kalbai Pramokti, Vokiečių-Lietuvių Kal

bamokslis. Sutaisė — Vidūnas. Paveikslus piešė — A. Bro
kas. Pusi. 111. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai •». *1.00.

15., Lithuanian Seif-Instruction. Sutaisė — Laukia. Ameriko
nams mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50 centų. Pusi. 74, iki 
Gegužės 15 d. tiktai 40 centų.

16. Anglų-Lietuvių Kalbos žodynas —Lalio. Dalis 2-ra. Pusi.
835. Kaina *10.00, iki Gegužės 15 d. tiktai---------------- *7.00,

17. Kišeninis Žodynėlis Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių kal
bos. Telpa jame 18,000 žodžių ir sykiu priedas "Kokiu Būdu 
Yra Galima Tapti Amerikos Piliečiu.” Parankus žodynėlis 
lavinimosi anglų kalbos (nauja laida.) Pusi.. 160. Kaina $1.25, 
iki Gegužės 15 d. tiktai ....................      *1.00.

17a. Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų Žodynas — sutaisė 
A. Lalis (Abi dalys), šitas Žodynas yra visai baigiamas iš
parduoti — greitu laiku nei už didelius pinigus jo nebus ga
lima gauti. Žodyno dydis yra 1274 pusi., gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų Metų pakelta iki $16.00. bet iki Gegužėc 15 
dienai š. m., parduosime už *12.00. Nuo šito žodyno daugiau 
jokios nuolaidas nedaromo — reikia pilnai prisiūsti *12.00.

49. Steponaičio Raštai Pusi. 128. Kaina *1.00, iki Gegužės 16
d. tiktai ,...... ............   80c-

50. Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė — Dr. J. šliu
pas, Pusi. 563. Kaina *3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — *2.50.

51. Visuotina Istorija Satyroje. Žingeidi knyga apie Egiptą,
Babilionų, Asirijų, Persiją, Graikiją, Spartą ir t.t. Pusi. 185. 
Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai  , *75c.

52. Žmonijos Istorija, žingeidi knyga su daug paveikslų. 
Pusi. 500, apdaryta. Kaina *3.50, iki Gegužės 15 d. tik *3.00.

53. Vaižganto Raštai. 7-os knygos. Knygose telpa daug svar
bių raštų skirtingais klausimais. Verta šias knygas įsigyti 
kiekvienam, jeigu ne dėl ko kito, tai bent lietuvių kalbai pa- 
silavinti, nes Vaižganto raštuose blizga nepaprastas lietu
vių kalbos grynumas ir išsireiškimų turtingumas su tuo svar
bu apsipažinti kiekvienam lietuviui. Pusi. 1600. Kaina *7.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai - , - *6.00.

76. Juokų Kny^a, Nepaprastai gražių juokų randasi šitoje
knygoje, taipgi yra manalogų, dialogų ir t.t. Kas myli juoką, 
tam verta įsigyti knygų “Tikri Juokai." Pusi. 206. Kaina 
*1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-----------------------------  ----- 75c.

77. Bedievių šventraštis. Šita knyga yra sudaryta iš 3-jų me
tų "Kardų,” kuris buvo vienas iš bedieviškiausių laikraščių 
Amerikoje. Taipgi šioje knygoje randasi apie 300 paveiks
lų, irgi yra bedieviški. Kurie šitokio turinio knygomis inte
resuojasi verta įsigyti, nes joje ras daug rimtų ir juokingų 
aprašymų. Apie 800 pusi. Apdaryta. Kaina *4.00, Iki Gegu
žės 16 d. tiktai---------------------------------------------------------- *3.00.

Pasakos, Apysakos, Poezija ir Dainos

Istorija, Geografija ir kitos Mokslinės Knygos

78. Keturi Lietuvos Kunigaikščių Paveikslai: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28. Kaina t*2.00, iki Ge
gužės 16 d. tiktai 2------------  *1.50.

-- - ---------, - - - .r-r , , - - - .1.. ■ ... .. ......

79. Lietuviškų Atviručių (Post Cards) — Vaizduoja isto- 
riškiausias vietas Lietuvoje. Tinkamos naudoti čia Ameriko-

6arba siūsti ir j Lietuvą. Kaina už 72 atvirutes (Post Cards)
.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----------------------------------- *2.00.

80. Laiškams Popierų su įvairiais Aprašymais — tinkami
siūsti ( Lietuvą. Kaina už 25 laiškus ir tiek pat vokų-konver- 
tų. Kaina *2.60, iki Gegužės 16 d. tiktai------------------- *1.60.

81. Biblija — Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamen
to. (Naujausia laida.) Pusi. 1127. Sykiu pridedant ir Biblijoa 
rodyklė, au kurios pagelba lengva bile kuriuos klausimus Bib
lijoje surasti. Kaina *4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — *6.00.

Jusp Žvaigždės 
Sporto Pasauly

t—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN:EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusulių, Peršalimų,
INFLUENZOS

turėdami toki pati pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, kpk| 
turi jūsų pačiu tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU Šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiskų Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusirausimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutčsc: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

18, Kariavusių šsliu Istorija. Parašo — M. Avietynais. Kny
ga au daug paveikslų iš pasaulinės karės laikų. Knyga žingei
di. Pusi. 192 ir labai didelio formato, drūtais viriais. Kaina 
*3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai---------------------- ------------- *2.25.

19. Lietuvos Istorijų, parašo — A. Alekna. Su 3 Lietuvos žem
upiais. Naujausia laida. Pusi. 235. Kaina *1.50, iki Gegužės 
16 d. tiktai —-------------------------------------------------r. *1.00.

20. Lietuvių Tautos Istorija, parašė —St. Matulaitis. Nau
jausia laida. Pusi. 260. Kaina *1.60, iki Gegužės 16 d.  |1.00.

20a. Filosofijos Straipsniai. Pusi. 232. Kaina *1.00, iki Gegu-
Žšs 16 d. tiktai ----- - ------------------------- --------------------------- 80c.

BERRYAND SOUTH FIFTH STS
BROOKLVN, N.V

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGKIAMS

>1. Naujūjų Ir Vidurinių Amžių Istorija, parašė — V. Žak- 
ševskis. Knyga pilna įdomybių. Trijose dalise. Pusi. 550. Kai- 
na *2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai----------------------------- *1.50.

22. Palangos Istorija, parašė — Dr. J. Basanavičius. Pusi. 52.
Kaina 40 centų, iki Gegužės 15 d. tiktai ------------- 25 centai.

23. Dievo Galybė — Zoologija, Batanika, Geologija, Fizika,
Chemiją, Gyvulių ir Augalų Fiziologiją, parašė — Paulius 
Bėro. Vertimas f lietuvių kalbą. Su daug paveikslų. Svarbi 
knyga savo turiniu. Pusi. 328. Apdaryta 2-se dalise, Kaina 
*3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ----------------------------------- *1-75.

24. • Astranomija, sutaisė — A. Agaras. Su paveikslais. Kaina
75c., iki Gegužės 15 d. tiktai ---------------------------- 50 centų.

25. Istorija Abelna, parašė —Dr. Bacevičius. Knygoje apra
šomą laikas nuo 2800 metų dar prieš Kristuje iki 146 metų 
po Kristuje. Pusi. 498. Apdaryta. Kaina *2.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai ................      *1.75.

26. Istorija Chicagos Lietuvių, parašė —šernas. Pusi. 580. 
Apdaryta. Kaina *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai ——*2.00.

27. Istorija šiaurinės Amerikos. Tiksliai aprašoma istorija J.
V. nuo jų atradimo iki vėliausių laikų. Pusi. 364. Apd. Kai- 
na *2.26, iki Gegužės 15 dienai tiktai .........   *1.50.

28. Dr. Vinco Pietario Atsiminimai, žingeidi knyga apie 7
skirtingus klausimus su autoriaus paveikslu. Pusi. 301. Ap
daryta. Kaina *2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ..... *1.50.

54. Vainikai. Gražiausios ir naujausios lietuvių poetų dainos, 
{as parašė: Struoga, Putinas, Kalėdų Kaukė, Zigmas, Tyrų 
)uktė, K. Binkis, L. Gira ir daugelis kitų poetų. Knyga di 

dėlė, nepaprastai gražiai techniškai apdirbta. Taipgi telpa 
jžymiūjų poetų paveikslai ir minėtų dainų rašėjų autografi
jos. Pusi. 230. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.25.

55. Mūsų Vargai — Garsioji Maironio poema, puslapių 161.
Kaina 76c., iki Gegužės 15 dienai tiktai  60c.

57. Istorija Septynių Mokytojų. Pusi. 158. Kaina 75c., iki Ge-
gužžs 15 d. tiktai. . . . . . . . . . —. . . . . . . .   60c.

58. Mylėk Savo Artymą, parašė —Hoffman. Pusi. 131, apd. 
Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ....— 76c.

58.a Pūsčios Dvaaia. Puiki Apysaka. Puti. 327. Kaina *1.60, 
iki Gegužės 15 d. tiktai  *1.25.

59. Žemės Giesmė 
dalyse. Pusi. 316.

Graži apysaka, parašė —K. Puida. 2-«e 
:aina >2.00, iki GegužŠB 16 d. tiktai <1.60

60. Apysakos, parašė—K. Puida. Telpa 4-os gražios apysa
kos. Pusi. 237. Kaina 75c., iki Gegužča 15 d. tiktai 60c.

60. a Aisopo Pasakos —su daug paveikslų. Pusi. 346. Kaina 
*1.50, iki Gegužės 16 d, tiktai*1.26.

61. Pažvelgus Atgal — Ganusis Ei. Bellamyo romanas—vaiz
duoja būsianti ideališką žmonijos gyvenimų. Pusi. 356. Kai
na 41.26, iki Gegužės 16 d. tiktai....... ...........  *1.00.

61.n šventas Pctraa Ryme — Garsioji Sinkevičiaus apysaka.
Pusi. 230. Kaina *1.25, Iki Gegužės 16 d. tiktai*1.00.

6*. Kuprelis, parašė Ig. šeinius. Graži apysaka iš žmonių gy
venimo. Pusi. 258, kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai - 75c.

6*. Dėdės Tarno Trobelė — Garsioji Becclier-Stovve apysaka, 
2-se dalyse. Pusb 481, kaina *2.00, iki Gegužės 16 d. tik *1.60.

64. Princas Ir Elgeta. Įdomi apysaka M. Twaino. Pusi. 196. 
Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ..................... 76c.

64a. Mokslinčius Tvardauskas. žingeidi juokinga apysaka.
Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai....... ,,, 60c.

65. Ban-Hur. Istoriška apysaka iš laikų Kristaus. Parašš L. 
Wa)lace. Pusi. 472. Kaina *1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai *125,

66. Jaunieji Skriauja, parašė Weisenhoff. Medžioklė Lietuvos 
miškuose — (domi apysaka. Pus). 809. Kaina *1.25, iki Gegu
žės 16 d. tiktai*1.00.

82. Meilė ir Dailė. Su daug paveikslų Parai? Meilės Specialis
tas. Pusi. 207. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.00.

83. Lithusnia — "The Atvakening of Nation" — A study of 
the past and present of the Lithuanlan people. Didelė, gra
ži knyga anglų kalba. Verta tėvams užsakyti šitą knygą dėl 
savo vaikų, idant jie būdami Amerikos lietuviais pamylėtų 
savo tėvų kraštą. Knyga didelio firmato —ją parašė Age 
Meyer Benedictaen. Pusi. 248. Kaina *5.00, iki Gegužės 16 d. 
tikt.1---------------------------------------------------------------------- ąs.so.

84. Lietuvos {statymai. Sistematizuotas (statymų ir instruk
cijų rinkinys Lietuvos Valstybėje. Pusi. 1031. Kaina 84.00,
iki Gegužis 15 dienai tiktai tS.OO.

85. Vilniaus Albumas. Graži knyga su puikiais paveikslais, di
delio formato. Pusi. 188, kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. *8.00.

86. Apsakymas Kelionės j Palestinos žemę, apie Jcruzolimą 
ir kitas šventas vietas. Iš savo kelionės parašė Kun. Gondkus. 
Pusi. 801. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai*1.50.

87. Mokslas Rymo Katalikų, parašė Vyskupas Motiejus Va-
lančauskas, išleista 1862 metais. Pusi. 332, apdaryta. Kaina 
*2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai---- ------------------------------- *1.50.

88. Sveikata. Parašė Dr. Graičiūnas. Knyga su daugeliu pa
veikslų, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelias i sveiką 
ir laimingą gyvenimą. Svarbi knyga sveikatos klausimu. 
Pusi. 339, apd. Kaina *3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — *2.00.

89. Hygiena, arba Mokslas apie Užlaikymą Sveikatos. Pusi.
32. Kaina 60c., iki Gegužės 15 d. tiktai 60c.

90. Lietuvos žemlspis vsrsuotas, 26x28 sulankstomas knyge
lės formoje. Kaina *1.00, iki Gegužės 16 d. tiktai —. 76c.

91. Čigoniškos Raganos Kazyros — su pilnu išguldymu lietu
viškai ir angliškai. Kazyrų 53 ir visos spalvuotai paveiksluo
tos ir du atskiri lapai lietuviškai ir angliškai, kuriuose aiš
kinama reikšmė kiekvienos kazyros. Kaina *2.00, iki Gegu
žės 16 d. tiktai *1.50.

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

29. Tikėjimų Istorija, parašė —prof. Chantapie de la Bau- 
aeyo. Didelė ir viena iš avarbiausių knygų šituo klausimu — 
su daug paveikslų. Pusi. 1086, apdaryta. Kaina *10.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai  *7.00.

1 1 —.................... 11 ' ' 1 1 ■ "T - — -
30. Geografija, autaisč —šernas. Su daug paveikslų (vairiau

sių daiktų vaizduojančių, upes, ežerus, vulkanus ir t.t. Kny
ga didelė 6x9, atspausdinta ant geroa popieros. Pual. 469. Ap. 
daryta. Kaina *4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ------- -----  *2.50.

*1. Ethnologija, parašė —šernas, ši knyga, tai yra istorija 
apie žemės tautas su daug paveikslų žmonių, (vairių tautų tr 
genčių. Knyga nepaprastai (domi, verta kiekvienam ją įsigy
ti. Jų nedaug turime — greitu laiku visai neliks. Pusi. 667. 
Apdaryta. Kaina *5.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ....— *3.00.

67. Kandidas. Garsioji Valtairio apysaka. Pusi. 176. Kaina
*1.00, iki Geguūės 15 d. tiktai ■ 75c.

68. Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėliu (Dūšių) ir Velnių. Parašė 
Dr. Basanavičius. Telpa daug (domių pasakų apie velnius, 
dūšias, smert(, čyščių, peklą, giltinę, marą, dvasias ir tt. Pusi. 
470. Apdaryta, Kaina *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai _ *2.00.

69. Lietuviškos Pasakos — sutaisė Dr. Basanavičius. Telpa 
daug (vairių pasakų. Pus). 280. Kaina *2.25, apdaryta, iki Ge
gužės 15 d. tiktai*1.50

70. Raistas. Garsioji Upton Sinclair apysaka apie lietuvius. 
Pusi. 855, apdaryta. Kaina *2.25, iki Gegužės 15 d. tik *1.00.

32. Trumpa Senovės Istorija, parašė —prof. R. Vlpperls. Su 
daug paveikslų senoviškų liekanų ir 6-ais žcmlapiais. Pusi. 
306. Kaina *2.60, iki Gegužės 15 d. tiktai ......  *1-60.

39. Gyvenimo Mokykla, parašė —Sveet-Merden. Nepaprastai 
štngeidi knyga ir verta ją kiekvienam norinčiam siekti prie 
aukštesnio gyvenimo tikslo ją (sigytl. Turime gaija mažai, | 
trumpą laiką jų visai nebus galima gauti. Pusi. 236. Apdary
ta. Kaina *2.75, iki Gegužės 15 d. tiktai------------------- *2.00

34. Lietuvių Protėviai Mažojoje Azijoje, parašė — Dr. J. šliu
pas. Pusi. 283 ir 2 dideli žemlapiai Apdaryta. Kaina *2.00, 
ild Gegužės 15 d. tiktai ——--------------------------------- *150.

35. Kada ir Kokiu Būdu Svietas .Sutvertas. Su paveikslais. 
Paraše —prof. Meyer. Pusi. 140. Kaina *1.60, iki Gegužės 
16 d. tiktai -------------------------------- ---------------------------- *1.00.

Apie sveikatą, paveik 
magija, patarimai,

įvairios Knygos
iemlapiai, lalikal, juokai, burtai, 

pamokinimai ir kitokio* knygoa.

92. Lietuvos Vytis, (žirgvaikis) — miera 38x41 — spalvuotas. 
Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai 76c.

93. Namų Daktaras — arba pažinimas ir gydymas susirgimų 
ir ligų, šitą naują ir garsią knygą parašė Daktaras A. J. Ka
ralius, tai yra pirma ir didžiausia receptų knyga kiekviena
me ligos atsitikimo, yra nurodymai, kokius vaistus vartoti 
savęs gelbėjimui iš ligos, nelaimės ir daugybės kitų reikalin
gų sveikatai patarimų, šita knyga yra spaudoje, ją leidžia 
Knygynas "Lietuva" — laike 3-jq mėnesių bus atspausdin
ta. Knygos dydis bus apie 300 puslapių su paveikslais, Ir su 
daugybe receptų. Apdaryta. Kada išeis iš spaudos kainuos 
*4.00, bet kurie užsisakys iki Gegužės 15 dienai, gaus už 
*2.00. Verta visiems lietuviams šitą knygą jsigyti.

94. Lekcijos Lietuvių Korepondencijinės Mokyklos — 14 lek
cijų Lietuvių-Anghj Kalbos, 12 lekcijų Aritmetikos ir 3 lek
cijos Lietuvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijos. Kaina 
*3.50, iki Gegužės 15 d. tiktai  *2.25.

i. Vasario 16. Knyga 10 Metų Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktuvėms Paminėti. Didelė knyga, au daug paveikslų. 
Telpa raktai: Dr. šliupo, Smetonos, Valdemaro, Biržiškos, 
Valdykis Ainio, Bičiūno, Vaičiūno, Maironio ir daugelio kitų. 
Svarbi knyga apie Tėvynę Lietuvę. Kaina *2.25, iki Gegužės 
16 d. tiktai ______________________________________ *150.

Pinigus malonėkite siOsti už knygas Šiuo adresu:

Knygynas “Lietuva
3210 So. Halsted St.
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ORIGINALE kombinacija

Sovietai, demokratija ir caro valdžia, sudėti į daik
tą! ’ f .

Šitokią “tvarką” siūlo Rusijai didkunigaikštis Ki
rilas. Jisai siūlo da ir daugiaus. Darbininkams jisai siū
lo astuonių valandų darbo dieną, socialę apdraudą ir 
profesinių sąjungų ugdymą; ūkininkams — konfiskuo
tų be atlyginimo dvarų žemių legalizavimą; o Rusijos 
tautoms — autonomiją.

Šitos “bolševikiškai-demokratiškai-mužikiškos mo
narchijos” tikslas yra aiškus. Kirilas nori patenkinti 
visus Rusijos gyventojų sluoksnius, idant jie patenkintų 
jį, — sulig taisykle “Ranka ranką mazgoję”. Pretenden
tas į Rusijos carų sostą tikisi, kad šituo keliu eidamas 
jisai ras pritarimo ir paramos net ir toje bolševikiškoje 
biurokratijoje, kuri šiandie yra faktinas Rusijos valdo
vas. Atsižvelgdamas į tą biurokratiją, jisai žada palikti 
sovietų sistemą ir tęsti “revoliucijos darbą” toliau.

Ar yra pamato manyti, kad Kirilo noras išsipildys? 
Atrodo, labai nedaug, nes kame gi yra ta jėga, kuri nu
vers Staliną arba jo įpėdinius? Geruoju Rusijos dikta
toriai, žinoma, nepasitrauks. Valstybės aparatas, gink
lai, pinigai ir t. t. kol kas jų rankose. Tų jėgos priemo
nių nepaveržus jiems, nei “Kirilka”, nei kas kitas į dik
tatorių sostą negaus atsisėsti.

Tečiaus, anot tos rusų patarlės, “čiem čiort ne su

KAS IŠTINKA TAMSUOLIUS

Vincas Tokaris, Vengrijos 
ūkininkas, pereitą vasarą, neti
kėtai susirgo. Jis įsivaizdavo 
sau, kad jo liga yra kerštas jau

tit” (iš velnio gali laukti visokių šposų). Kad monarchi
jai nebūtų visiškai jokios vilties Rusijoje atgyti, to ne
galima tvirtinti. Ir štai, dėl ko.

Bolševikų valdžia gyvena krizį po krizio. Diktatū
ros viršūnėse eina nepasiliaujanti klikų kova, kurioje 
vis didesnis ir didesnis skaičius senųjų bolševizmo vadų 
tampa sumušti, netenka vietų ir atsiduria valdžios prie
šų eilėse. Aplink pergalėtoją grupuojasi nauji, neišban-

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltui
Metams_ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_______ _  2.00
Dviem mėnesiam --------   1.50
Vienam mėnesiui ___ _ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija--------------------_ 8c
Savaitei__ —________ _____  18c
Mėnesiui___ ___ ______  - - 75c

Suvienytose Valstijose, m Chlcagoje, 
paltui

Metams_____________ T— , $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams _ ___  1.75
Dviem mėnesiams_________ _ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] a

Metams •••• *•—«»»<■«,,,,, į.... II !■ I ■■■ nM $8.00
Pusei metų_______________ 4.01
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KIŠENVAGIŲ KARALIUS

Nesenai Londone vienam vieš
buty danas Siltilis rodė nepa
prastą savo rankų miklumą, tai 
yra kaip nepaprastai greitai ga
lima apkraustyti kieno nors ki
šenių s.

Prie Siltilio priėjo vieno Lon
dono laikraščio atstovas. Ran
kas jis laike kišenėse, kuriose 
buvo pinigai. Danas pažiurėjo 
į jį w ištiesęs ranką, tarė:

Patikrinkite, kaip muša mano 
širdis.

žurnalistas paėmė j j už ran
kos.

—Dabar aš savo širdies mu
šimą sustabdysiu—tarė danas.

Širdies plakimas iš tikrųjų 
pasidarė nejaučiamas. Bet žur
nalistas j j vis tiek laikė už ran
kos.

—Dabar žiūrėkite į savo laik
rodį ir skaitykite mano širdies j 
plakimą.

Laikraštininkas kyšt ranką į 
kišenę laikrodžio išsiimti, bet jo 
ten jau nebuvo. Jis buvo jau 
dano rankose.

Po minutės laiko prie Siltilio 
priėjo kitas ponas ir priklausė 
ar jis negali taip vikriai ir jam 
laikrodžio ištraukti.

—Laikrodžio tuo tarpu nega
liu,—tarė Siltilis,—bet štai ši
tas laikrodžio lenciūgėlis, pini
ginė, užrašų knygelė, rašomoji 
plunksna, rodos, Tamstos.

Mat, tuos daiktus Siltilis iš 
to pono jau buvo čia pat išvo
gęs.

mirusios jo atstumtos sužiedo- 
tinės.

Norėdamas patikrinti savo j- 
sitikinimą jis nuėjo pas burti
ninką dvasininką. Tas iššaukė 
kažin kokią dvasią ir pareiškė 
ūkininkui, kad jis netrukus 
mirs. Jo mirties dieną ateis 
sužiedotinės šešėlis ir tris kar
tus pasibels į langą ir į duris. 
Apkvaišęs iš baimės ūkininkas, 
pasikyietė keturis vyrus, savo 
prietelius, kad jie jį nuolatos 
saugotų.

Po savaitės laiko, taip jiems 
bedižuruojant, į langą, o pas
kui į duris tikrai kažin kas tris 
kartus pasibeldė. Vienas įsi
drąsinęs ūkininkas atidarė du
ris. Trobon įėjo sulinkusi se
nukė ir pradėjo prašyti išmal
dos.

Ūkininkai nusprendė, kad tai 
yra dvasia persivertėlė ir čia pat 
kirviais ją užkapojo. Mirties 
laukęs Tokaris tą pat naktį 
pasimirė. Skrodimas parodė 
mirtį įvykus nuo širdies plyši
mo.

Jo keturis prietelius šiomis 
dienomis Budapešto teismas tei
sė už žmogžudystę. Mat, jie kir
viais buvo sukapoję pavargėlę 
moterėlę.

Teisman, imdamas dėmesin, 
kad kaltinamieji yra mažai su
sipratę ir žmogžudystę iššauku
sį įvykių supuolimą, kaltina
muosius nuteisė kalėti tik po 
tris mėnesius, įskaitant atsėdė
tą prieš teismą laiką.

Kanados gyventi j ai suvalgo 
sviesto daugiau, negu kokios ki
tos šalies. Vienam asmeniui 
tenka apie 28 svarai sviesto per 
metus. Pereitais metais Kana
dai neužteko savo sviesto. Im
portuota 20 mil. svarų.

vietoj saldumyno
24 Menesiai

Gyvatės mums sukelia pasi
bjaurėjimo, bet didesnėj Indi
jos daly j, ypač Bengale jos la
bai branginamos. Gyvates pri
jaukina, kad jos naikintų ža
lingus vabzdžius. Be to, iš jų 
per didesnes šventes ar iškil
mes gaminama kepsniai. Tam 
tikslui paskirtas gyvates įdeda 
į pintinę, užvožia dangteliu ir 
per savaitę laiko, po 2—3 kar
tus maitina gyvais viščiukais. 
Gyvatės įmestus paukščius tuo
jau čiumpa ryti. Praeina 15 mi
nučių, kol paukštelis nuslenka 
į gyvatės vidurius. Nustojusi 
judėti ir gaudama pakankamai 
maisto, gyvatė nutunka. Tada 
gyvatė užmušama iškilmių švie
žienai gaminti.

Pirmutinis žinomas istorijoj 
streikas buvo Romoj vergų 
priešais ponus 494 m. prieš 
Kristaus gimimą.

Amerikoje šiais laikais į mu
zikos mėgėjų skaičių įskaitoma 
ir ūkininko Smidto karvė. Kai 
ją melžia, būtinai kas nors tu
ri griežti armonikėle. Kitaip 
pieno neduoda.

Vokietijoj per metus .pagami
nama apie 85 tukst. automobL 
lių.

Gruodžio 15 d. Lenkijoje bu
vo užregistruota 111 tukst. 465 
bedarbiai.

Pernai per 10 mėn. visoj Lie
tuvoj gimė 49 tukst. 64 vaikai. 
Mirė 26 tukst. 376 žmonės. Bu
vo 14 tukst. 992 vedybos.

21 metų amžiaus Katarina 
Žalienė buvo teisiama už kūdi
kio nužudymą. Tą papildžiusi, 
sakosi, dėl to, kad jis per daug 

verkęs. Bet ji būdama kalėji
me pagimdė kitą mergaitę, kuri 
dabar yra dviejų mėn. ir “daly
vavo” su motina teisme.

Per ateinančius 4 metus Ber
lyne numatyta pastatyti apie 
30 tukst. naujų namų.

Kinų išradimai yra šie: Mag
netą ir kompasą kinai jau žino
ję prieš 2400 metų. Paraką ki
nai žinojo prieš 200 metų. Po- 
pierį jie išrado 95 metais po 
Kristaus gimimo. Spaudą kinai 
išrado 860 metų anksčiau, ne 
kaip Gutenbergas. Cukrų jie 
gaminti pradėjo apie 1578 me
tus.

Vidurių Sveikata 
Pačios Gamtos

Metodais
Jei jus sergate vidujiniai, jus visas 

sergate. Kada pilvas nevirškina mai
sto, jus stovite angoje daugelio li
gų, kurios gali visiškai suardyti jūsų 
sveikatą.

Vidurių sveikata reiškia viso kūno 
sveikatą. Laikykite savo pilvą ir ki
tus virškinamuosius organus čystus ir 
veiklius, duodant jiems naturalę sti
muliaciją i£ šaknų, žievių ir žolių, 
kurios sudaro Tanlac.

Tanlac yra pastebėtini vaistai nuo 
nevirškinimo ir konsti pači jos — gasų, 
skausmų, aitrumo, kvaitulio ir galvos 
skaudėjimo. Jie sugrąžina pražudytą 
apetitą, pagelsti suvirškinti jūsų mai
tą ir atgauti spėką ir svarumą.

Tanlac tiek pat neturi kenksmingų 
vaistų, kaip ir jūsų geriamasis van
duo; jie yra padaryti iš šaknų, žie
vių ir žolių — pačios gamtos vaistų 
sergantiems. Per 10 metų juos reko
mendavo aptiekininkai, kurie sekė pa
stebėtinus jų vartojimo rezultatus. 
Jie kainuoja mažiau kaip 2 centai do
žą. Gaukit bonką Tanlac nuo savo 
aptiekininko ir pilnai juos išbandy
kite. Pinigai bus sugrjžinti, jei jie 
jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

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

Sibire šalčiai pasiekė 50 lai
psnių.

Kategato sąsiaury per pasku
tinius šalčius įšalo daugiau kaip 
100 laivų. 
• -a———. — — ■ .

Persijoj uždraudė prekybą 
vergais.

dyti elementai, apie kuriuos yra sunku pasakyti, kaip 
jie elgsis ateityje. Ar jie pasiliks ištikimi Stalinui, kuo
met jie pajus, kad jo laivas skęsta?..

Ir chroniški politiniai kriziai dar nėra pavojingiau
sias dalykas diktatūrai. Demokratinėse šalyse krizių 
valdžioje gal būt esti ne mažiau, kaip sovietijoje, tečiaus 
dėl to jos nežųsta. Daug pavojingiau yra tai, kad bolše
vikai nieku budu neįstengia sutvarkyt kraštą ekonomiš
kai. Visi jų “didieji” ekonominiai planai — Trockio 
“darbo bataljonai”, Lenino “elektrofikacija” ir Stalino 
“industrializacija” — pasidarė praktikoje niekam neti
kę. Daugiaus, kaip už vienuolikos metų po sovietų val
džios įsikūrimo, Rusijos žmonių masėms badas žiuri į 
akis, miestuose įvedama maisto kortos! Ar reikia dar 
aiškesnio bolševikų ekonomijos bankroto įrodymo?

Suprantama, kad šitaip gyvenant nusigyvenimas 
yra neišvengiamas. Bet kai sovietų ūkio vežimas galu
tinai sustos, tai kas bus tuomet? { kieno rankas pateks 
išsprudusios bolševikams vadžios? Čia prieinam momen
tą, kur ir didkunigaikštis Kirilas gali suvaidinti tam 
tikrą rolę.

Iš tiesų — bolševikai per savo viešpatavimo metus 
sunaikino visas politines ir visuomenines jėgas Rusijoje. 
Sunaikino menševikus, sunaikino socialistus re
voliucionierius, sunaikino laisvąją spaudą, laisvas dar
bininkų unijas; sunaikino miestų savivaldybes ir visuo
menines apskričių įstaigas (zemstvas). Viso šito vietoje 
jie sutvėrė vieną milžinišką biurokratiją, kuriai vado
vauja diktatorius. Jeigu šitoje biurokratijos mašinoje 
ims kas nors irti, tai ar Rusijos žmonės, kurie per metų 
metus negalėjo laisvai pasikrutyti, sugebės pareikšti 
pakankamai iniciatyvos paimti patiems į savo rankas 
krašto reikalus? Tai yra abejotina. Išmokę klausyti ko
mandos, jie gali pasirodyti taip pat nuolankus Kirilui, 
kaip jie iki šiol buvo bolševikiškiems diktatoriams.

Šitokia Rusijos revoliucijos pabaiga butų, žinoma, 
labai nelaiminga ir pačiai Rusijai, ir visam pasauliui. 
Bet, deja, ji yra galima.

*PleŠkant automobiliu 231 mylią į valandą prie naujo
pasaulinio rekordo tai buvo virbinantis patyrimas. Tai 
buvo žadą užimantis greitumas. Kuomet aš, pagaliaus, 
sustabdžiau savo ‘The Golden Arrow’, nervų įtempimas 
buvo baisus. Bet aš brūkšt išsitraukiau pakelį Lucky 
Strikes ir greit pasijutau visai laimingas, juos berūkyda
mas. Po nervų įtempimui nuo tokio važiavimo, Luckies 
apkepinimo kvapsnys buvo man kaip sudrūtinantis 
vaistas. Aš siekiu Lucky vietoj saldumyno. Aš noriu pa
silaikyt fiziškai tinkamas ir vikrus. Aš noriu jausti savyje 
kibirkštį energijos ir sveikatos visuomet—ir pati jau 
mintis apie perdidelį svorį ištikrųjų gąsdina mane. As 
mielu noru imu Lucky vietoj saldumynų ir panašių 
dalykų, kurie mane galėtų padaryt gležną.”

ĮVAIRENYBĖS
BANGINIŲ APSAUGA

Banginių arba bangžuvių pa
saulio rinkoje reikalaujama vis 
daugiau. Del to šitas didžiulis 
gyvūnas pamažu nyksta. Dau
gumoj vandenynų jis beveik iš
nyko.

Kadangi jų kasmet išžudoma 
apie po 30 tūkstančių, kadangi 
jie yra ne veislųs, tai, kad jie
visai neišnyktą, dabar susirū
pinta jų apsauga. Jų apsaugai 
ir taisyklingai medžioklei vi
suose vandenyse sutvarkyti yra
šaukiamas tam tikras 
tinis suvažiavimas.

tarptau-

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu
myno.
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H. O. D. SEGRAVE, 
Žymus Automobilių Lenktyniuotojas, kuris sumuie pasaulini 

rekordą kovo 11d. Daytona Beach, Florida

Del išmokėjimo
Namų apšildymo 

• 1 reikmenys ir plum- 
įjĮ I bingas.
=ifc==Įyįl Parduodame ir įve-

I dame namų apšil- 
y a 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

Žinovai pripažįsta, 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 patvirtina 
visuomenės pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturera

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

>♦♦♦♦♦♦♦♦<
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GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

$1.50
$1.00

15c

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

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

” draugu.
M
M mo
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Antradienis, kovo 19, 1929 NAUJIENOS, Chicago, H

Tarp Chicagos
Lietuvių

Marquette Park

susi žmogų gatvėje, sulaiko jį, 
nusiveda i stotį ir klausinėja, 
kur jisai gavęs stipriosios. Sa
koma, jau keletas tokių atsiti
kimų yra buvę. Kaip dalykai 
išrodo, tai galima ntamatyti, 
kad netolimoj ateity vėl prasi
dės. smarkesnis vyrimas nami
nes.

Browne Rusgis, chairman Mar- 
quette Maroons, Mr. Gedvilas, 
chairman Universal eommittee 
together with the writer, chair
man of the combined commi- 
ttees put their heads together 
— result — develapments are 
under way for the biggest 
dance in the S. L. A. —A. R.

Visi Naujienų Spulkos nariai ma
lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo, ne vėliaus kovo 20 
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas 
kestis, kad nereikti} uždėti bausmes

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. Rypkevičia.

die-

mo-

Visi dainininkai susirinkit, nes 
24 d. kovo turėsim dainuot Socialistų 
rengiamam koncerte Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. — Valdyba.

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Rez.

Teko sužinoti, kad yra ren
giama tlidelė Bunco Party, ku
ri įvyks p. Juciaus valgykloje, 
3239 S. Halsted St 
nį, kovo 20 dienų. Šią Bunco 
Party rengia A. L. T. S. nese-

trečiadie-

Mikas Janovvitz, 55 metų, sun
kiai susirgo. Išgabentas pavie
to ligoninėn.

GREITAS BUDAS SUSTABDY
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

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

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

— Komitetas.

Sužeista p-nia K. Bergis, 36 
metų, gyv. 2328 W. 22nd St. 

nai susitvėrusi 100 kuopa. Kiek Nelaimė atsitiko ties namais 
teko patirti, tai bus duodamos 3550 So. \Vallace St. Buvo nu- 
labai puikios dovanos rankdar- gabenta St. Pauls ligoninėn. 
Ibių, paveikslų ir visokių daly-' .\UĮO nelaimė.
kų tiems, kurie laimės. Biletai 
tik po 50c ypatai. Ir už tą dar ; 
užkandžių bus. P.

Auto nelaimėje sužeista p-nia 
gyv. 3301 So. Lowe 
nugabenta St. PauFs

P* J. Kutas,

Town of Lake
ligoninėn.

šiandie svarbi paskaita 
prakalbos

ir

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 122 kuopa šiandie rengia 
įdomią paskaitą ir prakalbas. 
Kalbės Dr. M. T. Strikolis 
apie sveikatą; kalbės A. Žukas, 
SLA. generalis organizatorius,

krivio pirmininkas. Įžanga vel
tui. Visi yra kviečiami atsi
lankyti. Paskaita ir prakalbos 
bus Dymbelio svetainėje, 4; 
So. \Voo<l St. Pradžia 7:30 v.
vakare.

Smulkios Žinios

Sunkiai 
kauskas, 
So. Morgan Si. 
goninėn.

susirgo Frank Piliti- 
40 m., gyvenąs 3355 

Išgabentas li- 
Reporteris.

The English Column 
> ....

Marąuette Murmurs

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher’s Castoria, ka'dangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo
davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas
suomet turi Fletcher’s parašą.

North Sidės S. L. A. 226 kuopos 
Jaunuolių Skyrius rengia Teatrą, 
Koncertą ir Balių, šeštadienio vaka
re, Kovo 23 d., 1929, Spaulding sve
tainėje, 3312 W. North 
pas Spaulding Avė.

Didelis koncertas, rengiamas Chi
cagos L. S. S. kuopų, įvyks ateinan
tį sekmadieni, kovo 24 d., 7:30 v. 
vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Bus labai margas ir 
gražus programas, kurį išpildys: b. 
Chicagos Civic Operos dainininkė 
Nitą Obrasišova, kliubo “Majak” na
riai, smuikininkas Milton Nelson, 
neregįs muzikas Boleslovas Birentas, 
Pirmyn Choras ir Jaunosios Birutės 
Choras. Paskui šokiai ir balius. 
Visi kviečiami atsilankyti į šį nepa
prastai gražų koncertą. Įžanga tik 
75c. ir $1. — Rengimo Komisija.

6660 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

Avė., kam-

susirinkimas
19 d., M.

Dramatiško Ratelio 
jvyks antradieny, kovo 
Meldažio svet., lygiai 7:30 vai. vak. 
Visi Ratelio nariai kurie turite pra
eito vakaro tikietų, prašomi būtinai 
šiam susirinkime sugrąžinti tikietus 
arba pinigus, nes turėsime sutaisyti 
atskaitą. Taipgi nuo šio susirinkimo 
priklausys sekantis Ratelio veiki
mas, butų gerai, kad atsilankytų su- 
sirinkiman netik nariai, bet ir tie 
kurie norėtų prie Ratelio darbuotis.

Anton J ūsas, rašt.

A. L. T. Sandaros 100 kuopa ren
gia Bunco Party, kovo 20 d., Juciaus 
valgykloj, 3239 So. Halsted St., 8 
vai. vakare. Kadangi turime dai
lių dovanų dėl laimingųjų lošėjų, 
tad visi gaus po dovanėlę. 'Kaipgi 
bus ir užkandžių. Maloniai kvečia 
visus mylinčius smagiai laika pra
leisti atslankyt j šj parengmą.

— Komitetas.

Universal Restaurant
Musų virt i e n i ai, įfį 
dešros ir kopūstai L-A 
primena mamytės 

valgius v
A. A. NORKUS. «av

31st St

Lietuvės Akušeres

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South' Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

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 iventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

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 >. 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 
RezM 6641 South Albany Avenie 

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

K
Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

įvairus Gydytojai
Telephonę 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 3200

DR. CHARLES SEGAL
»

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS "

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
, VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 1G metų 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.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
Įvyks seredoje, kovo 20 d., naujoj 
vietoj, '2020 Pierce Avė., kaip 7:30 
vai. vakare, Nuo North Avė. eikit j 
pietus viena bloką, svetainė ran
dasi visai netoli Wicker parko.vi-

The Marųuette District which 
so well known in the S. L. A. 

through its past achievments 
may point with pride to their 
success in creating new innova- 
tions i n lodge activities.

The latest entereprise is a 
proposed mamoth dance to be 
given by the two most active 
groups flourishing in this dis
trict namely the Marquette 
Maroons of Gr. 260 and the 
Universal Lodge G r. 344.

Committees were 
from each group to 
the project and met 

h ome

1S Advokatai

PRANEŠIMAI
LSS. Piki. Komiteto susirinkimas 

įvyks trečiadienio vakare, kovo 20 
d., Naujienose. Sekretorius.

LSS. VIII Rajono valdybos susi
rinkimas įvyks trečiadieny, kovo 20 
d., 7:30 v. v., Naujienose. Senosios 
ir naujosios valdybos nariai prašo
mi būtinai dalyvauti. — Sekr.

LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Įluckingham 4899

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
t

SPECIALISTAS

To\vn of Lake apielinkėje 
bėda tiems, kurie mėgdavo 
(kartas nuo karto aplankyti sa
li unų ir snapsą—kitą išmesti. 
Viena, saliunai kuone visi už
sidarė, o antra — patsai sto
jas labai pabrango. Tas stotas,
kuri kiek pirmiau galima bu- Walenches 
vo gauti už keturis dolerius ga-|-------------
lionų, pereitų savaitę jau kai
navo 8 dolerius, o šią savaitę 
jo kaina jau pašokusi net iki 
11 už galioną. To jie gana. 
Policininkai, susitikę išs-ikau*

selected 
work on 
at Miss 

recently.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

A

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomįę r.uo 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 5950DDR. 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 į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

JERONIMAS 
INDRIJAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 17 dieną, 7 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Tuzum 
kaime, Salantų parapijoj, Kre
tingos apskr. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Paliko dide
liame nubudime pusbrolius An
taną Montiką ir Antaną Ru
ginis ir gimines, 
šarvotas, randasi 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks 
kovo 21 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

ANTANAS RUDMINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 16 dieną, 10:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 

, ap., Vainutos parapijos ir mie
sto, Amerikoj išgyveno 18 me
lų. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Oną, po tėvais Bal- 
čiauskaitę, 2 brolių — Praną ir 
Nikodemą, 2 brolienes ir gi
mines. Lietuvoj 2 brolius — 
Vincą ir Juozapą ir gimines. _

Kūnas pašarvotas, randasi 
2530 W. 47th St.

Laidotuvės įvyks 
vo 20 dieną, 8:00 
mii į Nekalto 
Pan. Šv. parapijos 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Rudmino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečam daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
Moteriš, Broliai, 
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

ketverge,
seredoj ko
vai. iš na- 
Prasidejimo 

bažnyčią,

Dr. C. C. Singlęy patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau- 

socialių ligų, vidurių ir

Kūnas pa-
1817 So.

JUOZAPAS'

res

Sūnūs

3201

j ryte
Tau-visus 

pažįsta- 
laidotu-

visus 
pažįsta- 
laidotu-

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Canal 3161.

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 
nystės 
nervinio paįrimo 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 LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

j

Visi A. A. Jeronimo Indri- 
jausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, Tel. Canal 3161

M i rė kovo 
10:30 
žiaus. 
dime 
vardą 
ną 22

ONA SUBAITIENĖ 
po tėvais A užraitė

16 d., 1929 m., 
vai. vak., 41 metų am- 
Paliko dideliame nuliu- 

vyrą Juozapą, sūnų Ed- 
9 metų, dukterį Josaphi- 
metų, žentą ir 3 pusbro

lius— Frank Aušrą, Peter ir 
John Harmonus ir 3 pussese- 

Francišką Aušraitę ir 
Mary ir Marcijoną Harmoni
kos. Kūnas pašarvotas 3138 S. 
Lowe Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj ko
vo 20 d., iŠ namų 8 vai. bus 
atlydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir 
mus dalyvauti šiose 
vėse.

Nuliude
Vyras, Duktė, 
ir Giminės.

Metinės Mirties Sukaktuvės 
SIMON VENCKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 19 d., 1928 m., palaidotas 
kovo 22 d., 1828, Tautiškose 
kapinėse.

Mes Tave brangus vyre ir 
tėvelis niekuomet neužmirši
me, lauk mus ateinant.

Atsimena ir liūdi ir Tavo 
draugai ir pažįstami.
Tebūnie Tau lengva šios ša

lies žemelė.
Nuliūdę liekame.

Anastazija Venckus ir 
Dukterys — Olga ir 
Eugenija.
5151 So. Albany Avė., 

Chicago, 111.

Persiskyrė su 
kovo 12d., 1929 
po pietų, 
amžiaus, kilo iš Panevėžio ap., 
Ramygalos parapijos, Jotainio 
kaimo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Pauliną Žvibas ir švoge- 
rj Joną Žvibas, du pusbroliu, 
Mykolas Kiras ir Benediktas 
Shvarlis, o Lietuvoj motiną ir 
dvi seseris — Antaniną Valio
nienę ir Oną Gabrielę ir brolį 
Andriejų.

Mirė Minneapolis, Minnesota 
o pargabentas į Chicago pas 
seserį po numeriu 2317 South 
Hoyne Avė., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 19 diena, 10 vai. 
iš namų bus nulydėtas į 
'Užkas kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir 
mus dalyvauti šiose 
vėse.

Liekame nuliūdę
Visi Giminės.

KECIORIS
šiuo pasauliu 

m., 12:30 vai. 
sulaukęs 47 metų

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley • Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W. 23rd PL 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Boosevelt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

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

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201,

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis' žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais įr 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

OPTOMETItIST
Phone Boulevard 6487

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

St.

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst VVashington Street

Cor. Washington and Clark Sis
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

1579 Milwaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevafi) 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yuk. 
Nedaliomis ir Šventad. 10—12 dieną

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Tai man Ar
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Pcters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Salio Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Salio Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street
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Antradieniu kovo 19, 1929

Tarp Chicagos
iningu. Girdėjau, kad komisi
ja vakarui rengti pažadėjusi 
padaryti oficialį pranešimą a- 
pie vakarą. Reporteris. Educational

Kovo 24 diena
Bridgeportas

Ra-

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 072 W. Madison

Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Nedėlioję, kovo 24 d., Lietu
vių Auditorijoje, įvyksta lietu
vių socialistų metinė iškilmė, 
šio vakaro tikslas, tai paaksti- 
nimas musų darbuotės labui 
darbininkų klesos. J vakaro iš
kilmes yra kviečiami visi tie, 
kurie jaučiasi esą dalis darbi
ninkiško^ klesos, dalis pasauli- 
nio darbininkiško kūno ir po
draug dalis lietuvių darbininkų, 
kurie sykiu su viso pasaulio 
dirbančiąja žmonių klesa, siekia 
prie aukštesnio žmonijos idealo, 
— eina išvien.

Vakaras bus tikrai įdomus 
savo programų — chorai, solos, 
muzika, kalbos, teatras, šokiai 
ir daug dar kas naujo, duodan
čio malonumo atsilankiusiai 
publikai. Ne mano reikalas at
pasakoti busiančio programo 
sąstatą, tas bus šių dienų “Nau
jienose” paskelbta, bet svar
biausias šio mano rašinėlio tiks
las yra, kad paraginus savo idė
jos draugus nepamiršti kovo 24 
d. — kad rengtųsi patys vaka
ran, ragintų savo vienminčius 
ir atėjus kovo 24 dienai būtinai 
dalyvautų.

Reiškiu stiprią viltį, kad ne
dėlioję, kovo 24 d., Lietuvių Au
ditorijoje, vieni kitų draugiš
kus veidus pamatysime.

Iki pasimatymo!
J u I i us M i cke vi či us.

3149 South 
Ponas J. S. Raman- 
porą mėnesių at- 

p. Ma linkaičio dalį 
vienas savininku

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink navo iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai: por 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbi}. Tokiu bildu galėsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF HNGLISH, 
21 E. Vau Buren SU. 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžsiraSykit dabar!

JUSTICE ELECTRIC,
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI

Vedame elektriką į naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame • fixterius ir imame se

nus mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 3583

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Vakaras pavyko 
puikiai

SLA. 6-to apskričio veikėjų 
pastangomis pereitą šeštadienį 
buvo surengtas jaunimo šokių 
vakaras Gage Parko salėje, prie 
55-tos ir So. \Vestern gatvių. 
Parengimas turėjo didelio pasi
sekimo. Jaunimo j šokius su
sirinko iš visų Chicagos kolo
nijų apie 350, o gal ir daugiau* 
Visi buvo linksmi, visi užsilai
kė kuo puikiausiai, kaip ir pri
dera gražiausiam Chicagos lie
tuvių jaunimui. Taigi vakaras 
ir skaitomas yra pilnai pasek-

Aštuonis metus pp. J. S 
inančionis ir Tony Matiekaitis 
laikė biznį po vardu Bridge
port Painting Co, 
Halsted St. v f čion i s apie 
gal atpirko 
ir pasiliko
virš minėtos įstaigos. Paskuti
nėmis dienomis jis perkėlė sa
vo jstaisų j naujų vietų šalyj 
senosios, 3147 So. Halsted SI. 
ši savaite yra atidarymo savai
tė ir todėl, kurie pirks pčtny- 
ičoj ir subatoj nemažiau kaip 
už $3 prekių, tai tie gaus do
vanų. Tėmykit apgarsinimą 
šiandien. A. A.

Miscellaneous
įvairus 

.ir

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

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

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus tuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

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

Business Service
___Biznio Patarnavimas____
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 

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

, Tel. Victory 9634
PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 

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

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

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

Didelis
Atidarymo

Išpardavimas
Virtuvės Indai už Bargeno Kainą

Kad paminėti musu atidarymą mes pasiūlome šimtus barmenų vi
soj musq sankrovoj. Speciali bargenai duodami perkant 

virtuvės indus.

ROLLERS SKAITĖS har°dware

DYKAI!
$1.25 nulyginimo šepetis duodamas 
su kiekvienu $3 ar daugiau pirki
niu popieros sienoms pėtnyčioj, ar 
subatoj su šiuo kuponu.

KRTAUČIŠKA 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.

Maliavojimns, dekaravimas, 
įplasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas apakai tliuojanla 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

----- o—-—

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvarfe Co., 
HARDWARE PAINTS & 

V/ALL PAPER
» Painters & Decorators
S. RAMANCIONIS, savininkas 

3147 So. Halsted St.
Tel. Victory 7261

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi 
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 Mlchigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantal bus trumpą lai- 
lavinami dykai konstrukcijos *iy 

karų ir geriausių būdų juos parda- 
vinčti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGAS tvirtas vyras dirb
ti ant tikės Michigane. Tel. Pros- 
pect 7960.

J.

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

REZIDENCIJŲ 1
NAMAI IR LOTAI

Radios
MES elektrizuojame jūsų batte- 

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

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

Broadway Buck. 39703933ELEKTRIFIKUOKIT
j A. C. savo radio vėliausia T. D. E. 
sistemą Del gero patarnavimo šau
kite NEVADA 5130, dirbtuvių eks
pertai sutaisys jūsų radio

Tele-Dyne Elec. Lab., 
2935 Walnut St.

PIRKIT SAU

Malevą
IR

Popierą
Sienoms

DABAR, PRIEŠ 
PAVASARIO

ANTPLŪDI — 
JUS SUTALPIN

SITE PINIGŲ.

J. S. RAMANCIONIS 
HARDVVARE. PAINTS AND VVALL PAPER 

BRIDGEPORT PAINTING CO.
PAINTERS and DECORATORS

3147 S. Halsted St, Phone Victory 7261

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių VVilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
' 803 Ridge Avė.,

Wilmette
Tel. Wilmette 364

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus. 
Padirbanti pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967

5y2% k 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
mam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.

SUVARTOK savo atliekamas 
nedirbamas valandas laiko į pel
ningą amatą, kuris daugiau 
naudos jums atneš negu kas
dieninis darbas.

REIKALINGA pora gerų vyrų, 
kurie turi nuolatinį darbą dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuviu. 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 amalas. Atsišau- 
kit gretiai nuo 5 iki 8 vai. utarnin- 
ke, ketverge ir subatos vakarais.

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

REIKALINGAS barberys vaka
rais ir subatomis po pietų. 3531 So. 
Halsted St.

REIKALINGI molderiai prię var
stotu ir spaudžiamų mašinų. Pyott 
Foundry Co., 328 N. Sangamon St.

Room 607
192 N. Clark St. REIKALINGI patyrę žirkliniai pa- 

gelbininkai ir torch kirpėjai. Peoples 
Iron & Metai Co. 5835 S. Loomis St.

-------0-------

KAM TROTYTI PINIGAI 
jus galit permainyti 
setą ant moderniško 
Radio Crosley Show 
įrengto $95.00 su A.

savo 
elek- 

Box
C.

Kad 
battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Automobiles
•28
•27
’28
•28
*28

'28
•27
'27

Hudaon Brougham—custom built 
Ohandler coach ....... .. ......................
5 pasažierių Bulck .......................
Ehrpx coupe ....... .............................
Pontiac Landau aed.. mažai var
totu ............................................ -..........
Es«ex sėd., kaip naujas ................ .
Hudson Brougham, geram stovy 
Dodge sėd., velouru iftmufitas ........
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7136 So. Halsted St., Triangle 9330

$795
$395 

$1195 
$350

$595 
$595 
$495 
$325

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

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

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

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

Business Chances
Pardavimui Bizniai

“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

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

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

Šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

įlenkimus, 
motorą, clutch,

atsineškit 
> mus ir 
dykai ap-

1210
AVĖ.

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

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra- 
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

PERMODELIOJIMAS 
MOKĖK KIEK IŠGALI

Generališkas permodeliojimas ir 
budavojimo darbas; porčiai, dabu- 
davojimas, garažai, stogai ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

OAKLEY CONSTRUCTION CO 
6224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Pennufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

-------------------------------------------------
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiŠo.

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

Tel. Armitage 1199

REIKALINGAS pirmos klesos 
bučerys “manageris”. Turite turėt- 
ti užsistatyti bonso. šaukite’, 
Adams, Tel. Triangle 5117.

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

REIKALINGAS bučeris, kuris su
pranta darbą ir turi kiek pinigų, 
reikalingas į partnerius. Biznis 
geras. 4559 So. Fairfield Avė.

DIDELĖ PROGA, parsiduoda 
grosernė su namu ar be namo, 7357 
So. Paulina1 St.

■—»—-------------------------- - ----------------
PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 

mokyklų reikmenų ir smulkmenų 
krautuvė, su pagyvenimo kambariais. 
Parduosiu, nes turiu du bizniu. 3601 
So. Union Avė.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

arba $300, imame tegalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Inaustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama; 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted SL

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

UŽDIRBK PINIGŲ LIUOSAME 
LAIKE

Mes turime puikiausią propozici
ją dėl vyrų, kurie nori uždirbt nuo 
$10 iki $50 j savaitę, dirbdami tik 
dalį laiko. Darbas yra lengvas ir 
malonus ir turi galimybės prie pa
stovios pozicijos. Kreipkitės tuo- 
jaus. Central District Furniture Co., 
3621 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris sudynus 
plauti. 4169 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Lunch Room ir 
minkštų gėrimų ir tabako. Apsimo
kąs biznis — parduodu iš priežas
ties ligos. Pigiai. 837 W. 50 St.

REIKALINGA virėja į lunch rui- 
mį, gali ant vietos ir nakvoti, atsi- 
šaukit tik patyrusi. 139 W. 39 St.

OPERATORIAI su patyrimu prie 
dresių. Lipson Bros. 325 W. Adams 
Street.

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo ir 2 vaikučius prižiūrėti. 
JAMES MAČIULIS, 2005 Canalport 
Avenue.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vedusi pora, mote
ris mpkanti virti, o vyras prie valy
mo namų, arba dvi moteris. Geras 
darbas ir mokestis. Pašaukite Ar- 
lington Heights 14.

IŠSIRENDAVOJA kambarys vai
kinams arba merginoms, švariai už
laikomas, prie mažos šeimynos. 4445 
So. Talman Avė., 2ros lubos.

For Rent
RENDON arba parduosiu štorą 

su 4 kambariais steam heat, labai 
gera vieta barbernei arba hardware 
store. 4611 Archer Avė. Telefonas 
Lafayette 8528.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

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

4809 W. Lake Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardaviiriui

120 AKRŲ produktyviška .pieni
ninkystės farma Woodstock, III. Iš- 
renduosiu, parduosiu arba mainysiu 
geroj vietoj miesto nuosavybes su 
1 morgičių. Savininkas Stewart 2148

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios į rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padargai. 
Šiltas vanduo, furnisu apšildomas — 
elektros šviesos visi miesto įtaisy
mai, parduosiu kaipo didelį bargeną.

E. B. Belding
4213 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
EXTRA MAINAI

Šiuom pranešam lietuviams, kad 
mes atidarėme farmerių marketą 
dėl apmainymo farmų. ant namų ir 
namų ant farmų. Kas norite mai
nyti farmą ant namo arba nam? 
ant farmos, kreipkitės pas mus. 
Duosime gerą patarnaviitią.

Mes turime daug namų ir 
pasirinkimui.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė. 

Lafayette 6036

farmų

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

MARŲUETTE Manor 5 kambarių 
bungalow, karštu vandeniu apšildo
ma, mainysiu ant namo Ciceroj. 
Chas. Zekas, 4454 S. Western avė.

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

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

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, krautuvė ir '5 kambarių fla- 
tas 52% pėdų per 125 pėdas, vis
kas aptverta ir apsodinta medžiais, 
garažas tinka dėl bile biznio, gera 
pas Uitos St. ir Utica Avė. 3023 
vieta dėl lietuvio. Pietrytinis kam- 
— Uita gat. Vienas blokas nuo 
strytkario ir Mt. Olivet kapinino, 
Bargenas. J. L. Murphy, 3023 W. 
Ulth St.

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

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKĮ S
Muro bungalow, moderniškas, 5 

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

CALUMET arti 60-tos moderniš
kas (i apartmentų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), II. J. 
Coleman, 4705 S. State St. I)rexcl 
1800.

NAŠLE parduos modemišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warren Blvd. 
Kaina $18,000, — $5,000 gali 
pirkti, šauk Nevada 8794.

DVIEJŲ FLATŲ NAMAS,
1735 N. Cravvford Avė., 5 kamb. 

flaas su furnisu ir 6 kamb. flatas, 
2 garažai. Namas mūrinis su užda
rytais porčiais užpakaly. Pastaty
tas 4 ar 5 metai atgal ir gerai pa
statytas. Rendos $90 į mėn. Už 
bloįįo, 1600 N. Cravvford Avė., kam
pas liko parduotas už $190,000. Arti 

Kaina $11,500. MorgiČių 
Priims mainui kitą mažes

ni* didesnį namą.
A. J. PARKS

2957 Irving Park Blvd. 
Tel. Irving 4030

banku. 
$6,000. 
nį

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 minulų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

JUMS NEREIKIA PINIGŲ
Mano savastis gal kaip jums 

ir reikalinga. Pažiūrėkit prie 
4708 Ferdinand St. 7 kamb. šil
tu vandeniu apšildoma 
cija. 4703 Ferdinand, 
didelis lotas. 4529 N. 
avė. 3 flatų mūrinis, 6
rių kožYias Aš n-esu brokeris, aš 
darysiu su savininkais tiktai. 
Pasakykit man ką jus turite.

RAY REEDER, 
1359 N. Mayfield Avė. 

Tel. Columbus 2026

reziden- 
2 flatų, 
Sawyer 
kamba-

NAUJAS 5 kamb. namas, arti Oak For- 
ėst. Plumbingas yra užbaigtas. Viršus su 
grindimis, 7% pėdų konkryto beismenta*. 
Skalbyklos, furnasų šildoma, arti R. I. R. R. 
stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 karo gara
žas, 1% akerio (150x302) ant cementuo
to kelio, $9,000. V. Hcndrickson. 10308 
So. Western Avenue.

LAUKŲ ORAS, 
DIDELI LOTAI 

geriausi iš visų, 40 min. transpor- 
. Del

ir „.
tacija, 16c fėras į vidurmiestį. 
priemiesčio namų už kainą ir sąlygas, 
kokias jus galite mokėti, pamatykit

J. W. REEDY
St. Charles Road, 

Prie Ardmore Avė., 
Vilią Park, 
Phone 2660

Dideli Bargenai
2 FLATŲ niuro namas po 5 kam

barius, karštu vandeniu šildomas, 2 
boileriai, 2 karų muro garažas. Vi
daus įrengimai sulig vėliausios ma
dos. Kaina $15,500.00; įmokėti tik
tai $5,000.00. Randasi 
Ct., Cicero, III.

BIZNIAVAS muro 
kambariai prie Joliet 
šalę, prie kampo. Gera dėl bile ko
kio biznio. Kaina $16,000.00; įmokė

ki $2,500.00, likusius kaip rendą. 
Mainys ant kitokio bizniavo namo.

2 IX)TAI netoli Marųuette Parko, 
puikioje vietoje, kaina tik $2,500.00; 
įmokėti tik $1,200.00. Turi būt iš
parduoti į trumpą laiką.

Atsišaukite
V. M. Stulpinas 

3255 So. Halsted St.
Tel. Victory 6122.

1600 S.

namas
kelio, 2

49th

ir 4 
lotai




