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Susekė vaikų vergybų žy
dinčią Anglų kanaluose

Suvargę darbininkai savo mažus vaikus 
pardavinėja sunkiam baržų vilkimo 
darbui

LONDONAS, bal. L — Tiri- 
nėjimai, kuriuos darė tam tik
ra komisija su parlamento na
riu, Harry Goslingu, prieky, 
parode, kiul Anglijos kanaluose 
viešpatauja tikra vaikų vergy- 
bč.

Pasirodė, kad suvargę bar
žų darbininkai pardavinėja sa
vo vaikus kitiems baržinin- 
kains, imdami už vaiką nuo 
pusantro iki dviejų svarų ster
lingų (nuo $7.50 iki $10).

Vaikai, amžiaus 7, 8 ir 9 me
tų, yra priversti plukti nuo 10 
iki 15 mylių dienoj, neatsižvel
giant į orą, ir varyti kanalo 
pakraščiu arklius, velkančius

2,000 Kinų šiauriečių Meksikoje prasidėjo 
krito mušyj dideli mūšiai

Bandęs paimti tvirtovės miestą, 
šiauriečių gen. čang skau
džiai sumuštas

ČEFU, Kinai, bal. L — Tau
tinės Kinų valdžios kariuome
nė, gen. Lieti Čąp-Nįgno veda
ma, puolė iš siena apjuosto 
Ningčanėau miesto ir skaudžiai 
sumušė sukilusių šiauriečių gen. 
Čang Tsuų|čano armiją, kuri 
stengėsi tą miestą paimti. Dau
giau kaip 2,000 šiauriečių buvo 
nukauta.

Į Hankovą atgabenta daug 
sužeistų

HANiKOV, Kinai, bal. 1. -- 
Iš Kišui, Hupeh provincijoj, 
šiandie į Hankovą pargebenta 
trvs šimtai sužeistu kareiviu. 
Kalbamo j provincijoj dabar ei
na stiprus mūšiai tarp tautinės 
Kinų valdžios kariuomenės ir 
kairiųjų jos pirešininkų.

Bedarbis nori būt de
portuotas į Rusiją

SOUTH BEND, Ind., bal. 1.
— Į teismą čia buvo atgaben
tas vienas William K. Starr, 
22 metų amžiaus vaikinas, kal
tinamas dėl valkatavimo.

Teisėjo paklaustas, kuo jis 
galįs pasiteisinti, iSttarr atsa
kė:

—.Aš noriu grįžti j Rusiją. 
Ten beii't darbininkas gali ge
riau gyventi. Prašom mane 
deportuot.

—Nesirūpink sveikas. Del to 
tai aš pasistengsiu — atsakė 
teisėjas.

Teisine Starr papasakojo, kad 
jis esąs 'bedarbis ir ėjęs į Det
roitą darbo ieškoti, čia betgi 
jį areštavę. Jo tėvas taip pat 
esąs be darbo.

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

Bendrai gražu ir mažumą šil
čiau; mažėją vakarų krypties 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 31° ir 38° F.

Šiandie saulė teka 5:32, lei
džiasi 6:15. Mėnuo teka 1:25 
iyto.

baržas.
Liudininkai papasakojo ko

misijai matę dagi 7 metų am
žiaus vaikučius, kurie patys 
vilko ‘baržas!

Komisijai buvo papasakotas 
dar atsitikimas, kur vienas bar- 
žininkas pardavė savo dukterį 
už 5 svarus ($25), bet pirkė
jas tik savo pinigus praradę 
nes nupirkta mergaitė tuojau 
pabėgo.

Parlamento narys* Gosling 
jau paruošė bilių užginti bar- 
žinimkams pardavinėti savo 
vaikus smukiam baržų vilkimo 
darbui ir tuo padaryti galą tai 
vaiku vergvbai.

Batalija eina dėl Jimenez mies
to; sukilėliai įveikiami; 200 
jų pasidavė

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
1. — Gautais sostinėj praneši
mais, tarp stiprių federalinių 
ir sukilėlių jųgų prasidėjo mū
šiai dėl Jimenez miesto. Su
kilėliai, negalėdami atsilaikyti, 
traukiasi atgal.

Pranešimai sako, kad 200 su
kilėlių pasidavė federalams.
Federalai apsiautė sukilėlius 

La Cinze
MAZATLANAS, finalo a, 

Meksika, bal. L — Federalinė 
kariuomenė apsiautė sukilėlių 
jėgas La Cruze, 64 mylias į 
žiemius nuo Mazatl^no.

Du turtingi studentai 
pasmerkti už žmog- 

žudybę
ATLANTA, (ia„ bal. 1. — Du 

turtingi Og’lethorpe universite
to studentai, George R. Harsb 
ir Richard G. Gallogly, tapo 
teismo nubausti kalėjimu iki 
gyvos galovs. Abudu buvo ap
kaltinti dėl žmogžudybės api
plėšimo tikslais.

Paskendo norvegų lai
vas su $365,000 kviečių

MELBURNAS, Australija, 
bal. L — (Susidaręs su pre
kybos garlaiviu Kaituna, juroj 
ties Cape Otway paskendo nor
vegų prdkybos laivas Selje, ga
benęs į Angliją krovinį kvie
čių vertės $365,000. Jo įgulos 
žmonės buvo visi išgelbėti.

Nusižudė, bijodamas 
netekti darbo

NEVV YORiKAS, bal. 1. — 
Susikrimtęs, kad dėl įsteigimo 
spausdinamos telegrafo maši
nos jis gali netekti vietos, Jo- 
seph Clements, vienos brokerių 
firmos telegrafo operuotojas, 
nusitroškino gazu.

SEKUNDERABAIUS, Indi
ja, bal. 1. — Praneša, kad spe
cialiame traukiny, kuriuo Hy- 
deralbado nizamąĮs (kunigaik
štis) keliavo į Mysorę, buvo 
rasta j kis lept a bomba. 'Polici
ja veda kvotą.
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Meksikos kareiviai, kurie tapo atvežti į Torreon distrikta sukilėliams malšinti. 
)

Suimtas komunistų 
“karžygis” dėl dar
bininko nudurimo

kailiasiuvių unija iš- 
atsišaukimą, pasmerk- 
kruvinus komun i s t u

Beste no 
leido 
dama 
darbus

BOSTON, iMass., bal. L 
Ryšy su nudurimu čia 
kailiasiuvių nario, Max’o škol
niko, vietos policija suėmė ko- 
mmnis'tų “karžygį,” Carlą Gott- 
lidbą.

Areštuotasis važinėjo po Bos
toną žaliu “Essex” automobiliu, 
kuris visai sudera su tuo, apie 
kurį papasakojo perdur t a s i s 
školnik, kai jis buvo atgavęs 
sąmonę.

Pas suimtąjį komunistų “did
vyrį” policija rado revolverį, 
km į jis bandė ,išmesti iš au
tomobilio. Carl Gottlieb New 
Yoilko kailiasiuvių tarpe yra 
žinomas kaip “strong man” 
(stipruolis), kurį komunistai 
vartoja, “kur reikia.” Iš areš
tuotojo pareikalauta 15,000 do
lerių kaucijos. Gottlieb 
adresą padavė tekį: 312 
99 Street, New York.

vieno

savo
West

suim-Ant rytojaus buvo vėl 
tas Manuel Aibrams, kuris jau 
pirmiau buvo įtartas, bet kurį 
komunistų advokatai buvo iš
ėmę. Dabar ir jis pastatytas 
po 15,000 dolerių kaucijos.

Perdurtam unijistui Školni- 
kui buvo padaryta operacija, 
tačiau jis vis dar guli be sąmo
nės ir gydytojai abejoja, ar jis 
pasveiks.

Del šito galvažudingo komu
nistų užpuolimo Bostono kailia
siuvių unija išleido atsišauki
mą į Bostono darbininkus, ku
riame sakoma:

“Bostone turime kitą tolygų 
šifrino įvykį. [Menama įvykis 
New Yorke, kur komunistai 
prieš keletą savaičių nudūrė 
unijisitą siuvėją šifriną.]

“Komunistai pagaliau savą
jį galvažudybių planą ir kru
vino peilio umionizmą įvedė ir 
čia, Bostone!

“Prie daugelio ikitų, kritusių 
komunistinio peilio aukų, kri
to dar viena auka. Maxas Škol- 
ni’k, kailių siuvėjas, musų uni
jos narys, tapo praeito trečia
dienio rytą perdurtas, kai jis 
iš namų ėjo į dalbą. Perdūrė 
jį komunistų žudeika, kuris 
privažiavo prie jo automobiliu 
ir, padaręs galvažudžio darbą, 
ta pačia mašina paspruko, pali
kęs savo auką kraujo liūge...

“Šį kartą komunistai nebega
li gintis, busią školnik pats 
bandęs nusižudyti, kaip kad jie 
bandė daryti žinomame Šifri- 
no įvyky New Yorke. Jie čia 

nebegali teisintis nieko nežiną 
ir niekuo nekalti, nes jau yra 
gerai žinomas f riktas, kad į 
Bostoną buvo pa i gabeni ta iš 
Nc\v Yorko komunistinių pei
lio karžygių banda. Kasdien jų 
bijota, kasdien laukta, kad kas 
nors kris jų auka, ir štai toks 
likimas buvo musų unijos na
rio, brolio školniko...

“Dabar kiekvienam aišku, 
kad'jūsų, komunistai, rankos 
susitepusios nekalto žmogaus 
krauju. Pontono darbininkai 
reikalauja iš jūsų, komunistai, 
atsiskaitymo už šitą galvažu
dį ngą darbą ir pasako jums, 
kad galvažudybėmis jums nė 
kokios skebinės opozicijos uni
jos stiklinti Bostone nepavyks!

“Tegul nudurto Š k o 1 n i k o 
žmonos ir vaikų ašaros krinta 
ant jūsų, komunistų vadų, gal
vų, nes jus tą biaurų piktada
rybę sugalvojote ir įvykdėte.

“Tegul Bostono darbininkai 
dabar pamato tiesą, kas varto
ja žudeilkas ir kas tie žudeikos

Atsišaukimą pasirašo:
Fur Workers Union of Bos

ton, Lpcal 30, Int. Fur Wc«r- 
kers 
rican

Union, al’filiated to Ame- 
Fcderation of Labor.

Du amerikiečiai lakū
nai žuvo Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
L — Gauta pranešimas, kad 
netoli nuo Tampico užsimušė 
du amerikiečiai, jų aeroplanui 
nukritus žemėn. Jie yra H. 
McLean, pilotas, ir jo pasažie- 
rius H. H. Petcrson, Transeon- 
tinental Petroleum kompanijos 
tarnautojas.

Traukinys užgavo au
tą ,užmušė 2 moteri

SmiNICiiFIKLD, III., bal. L— 
Užmiesty čia buvo užmuštos dvi 
moterys, iMargaret Donnigan ir 
Wanita Mottley, Illinois Cent
ral traukiniui užgavus jų au
tomobilį. Vežęs jas Wim. Ga- 
vely buvo taip skaudžiai suža
lotas, kad taip pat veikiausia 
rK>l>c*iš'li l<t« gyvas.

‘Leviathano” pašto 
siunta vėl apvogta

LONDONAS, bal. 1. — Mil- 
žiniško “Leviathan” ,garlaivio 
pašto siunta vėl apvogta. Kai 
garlaivio pašto siunta iš Lon
dono atėjo į SoUthamptoną, pa
sirodė, kad vienas apdraustų 
siuntinių maišas buvo praplau
tas ir iš jo išimtas nedidelis pa- 
kietas. Tame pakiete buvo dei
mantai, kuriuos Viena Londo
no firma siuntė į Bogotą, Ko
lumbijoje.

Amanulla atnaujina 
kampaniją praras
tam sostui atgauti

Buvęs Afganų karalius su 30,- 
000 armija žygiuoja j Kabu
lą prieš sosto uzurpatorių

KALKUTA, Indija, bal. 1. — 
Gauti čia pranešimai sako, kad 
buvęs Afganistano karuli u s 
Amanulla pradėjo ve] kampa
niją prieš sosto uzurpatorių 
Basą Saohao ir su 30,000 ka
riuomenės žygiuoja į Kabulą, 
Afganistano sotinę.

Amanullos kariuomenė esan
ti apginkluota rusų šautuvais 
ir amunicija, kas reiškia, kad 
jo pastangas atgauti sostą re
mia ir sovietų valdžia.

Pranešimai sako, kad kai kur 
jau įvykę susikirtimų tarp 
abiejų pusių jėgų, bet kad so
sto uzurpatoriaus armija spar
čiai dylanti, 'kadangi tyrulių gi
minės ėmusios jį apleisti..

Varšuva {steigė kapi
nes “žmonėms be 

tikėjimo”
VARŠUVA, bal. 1. — Variu- 

vos miestas įsteigė naujas kapi
nes mirusiems be tikybos as
menims laidoti. Pirmas tose 
kapinėse buvo palaidotas vie
nas miręs sovietų legacijos tar
nautojas. i

Banditai nusinešė $15,- 
000 banko pinigų

St. LOUIS, Mo., bal. L — 
Trys banditai užvaikai’ puolė 
Maplewocde, St. Louis prie
miesty, Citizcns State banką ir 
automobiliu paspruko su $15,- 
090. Banditai buvo išsigabenę 
ir vieną banko tarnautoją, ku
rį betgi netrukus paleido.

Hoan grįžta naujausiu 
Vokiečių laivu

HAMBURGAS, Vok i e t i j a, 
bal- 1. —■ Viešeięs ICnropoj M i 1- 
waukee burmistras Hoan, so- 

cialistas, grįžta namo naujau
siu vokiečių motoriniu laivu 
“St. Louis,” pirmą kartą ke
liaujančiu per Atlantą į New 
Yorką.

Mirė Herrick, J. V. am
basadorius Francijai
PARYŽIUS, bal. 1. Vakar 

vakarą čia staigiai mirė Jung
tinių Valstybių ambasadorius 
Francijai, Myron T. Herrick, 
74 metų amžiaus. Mirė širdies 
liga.

24 angliakasiai žuvo 
belgų kasyklose

Kiti 25 darbininkai buvo įvy
kusio kasyklose sprogimo sU- 
žaloti

BRIUSELIS, Belgija, bal. 1.
— Wintershg anglies kasyklo
se, netoli nuo llasselto, Lim- 
burge, įvyko baisus sprogimas, 
užkeręs daug daibininkų. Dvi
dešimt keturi angliakasiai jau 
tapo išimti negyvi, o dvidešimt 
penki sužaloti.

Kautynės tarp ko- 
munistų ir “bun-

distų” Lvove
LVOVAS, Lenkija, bal. L

— Kruvini susikirtimai, kurie 
pastaruoju laiku įvyko Varšu
voj tarp komunistų ir žydų so- 
cialistų-bundistų, dabar persi
metė į Lvovą. Vakar čia įvyko 
panašus tarp .tų dviejų organi
zacijų narių susikirtimai, ku
riuose keletas asmenų buvo 
skaudžiai sužaloti, jų tarpe ir 
Ambergas, Varšuvoj leidžiamo 
bundistų organo “Volkszeitung” 
redaktorius.
I _______________ _____________

Tūkstančiai žmonių c.
badu miršta Belgų 

Kongo, Afrikoj
LONDONAS, bal. L—Daily 

Express gautas iš Naimobi, Ken- 
joj, Afrikoj, pranešimas sako, 
kar Ruandos srity', Belgų Kon
go, siaučia didelis badas.

Del neužderejimo per tris pa
eiliui labai lietingus metlaikius, 
dėl labai atsilikusio žemės ūkio 
ir susisiekimo stokos, tūkstan
tiai žmonių badu miršta. Pa
sak pranešimo, moterys ir vai
kai guli be pagalbos šalikelė
se ir laukia mirties. Atsitinka, 
kad nelaiminguosius puola taip 
pat išbadėjusios bijenos ir dar 
gyvus sudrasko.

Audros Arkansase pa
darė daug žalos

LITTILE ROOK, Ark., bal. 1. 
— Arkansas valstijoj siautė 
smarkios audros, kai kur pana
šios j tornadų. Vienas asmuo 
buvo užmuštas. Daug žalos pa
daryta ypačiai trobesiams.

MciCOOK, Neb., sudegė Wool- 
wortho krautuve ir viena kolo- 
nialių prekių krautuvė. Nuo
stoliai — $175,000.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI.

■ ____________ i

LIETUVOS ŽINIOS
Nemuno ledas 48 centi

metrų storumo
KAUNAS. — šią žiemą ne

buvo paleidimo ir jokio potvy
nio. Ledas visose upėse ir ypač 
Nemune labai storas. Kai ku- 
Lcso Nemuno vielose ledas esąs 
37—48 centimetrų. Tokio sto
rio lytys eidamos daug nelai
mių gali padaryti.

Gaisrai Lietuvoj prari
jo 92 milionus litų

KAUNAS. — 1918-28 metais 
(per pirmąjį dešimtmetį) gais
rų visoje Lietuvoje buvo 0,103. 
Iš viso sudegė 304 dirbtuvės, 
kelios tukstantys namų ir 6,- 
020 gyvulių. Gaisrų melu su
naikintos 3,336 mašinos. Žmo
nių apdegė — 286.

Bendra nuostolių suma dides
nė už 92 milionus litų, apdrau
sta tebuvo turto už 6 milionus 
litų.

Nukentėjusių šiauriečių 
šelpimo darbas

Kauno apskrities šiaurinei 
Lietuvai šelpti komitetas susi
organizavo vasario 5 d. ir tuo
jau griebėsi darbo rinkli aukas 
nukentėjusių sričių gyvento
jams. Išleista atsišaukimas į 
apskrities gyventojus, išsiunti
nėta valsčių komitetams rink
liavai vykdyti instrukcija, au
kų lupai ir kvitų knygelės. Vi
suose valsčiuose suorganizuoti 
komitetai ir pradėtas vietose 
darbas. Kovo 3 dieną įvyksian
čiame komitetų atstovų suva
žiavime Kauno apskr. komite
tą atstovauja apskričio komite
to vice-pirmininkas p. E. Ba
cevičius.

PAGAL GADYNĘ IR AMATAS

ROKIŠKIS. — Seniau ne tik 
šiame valsčiuje, bet ir visame 
apskrityje buvo garsi “dak t ar
ka,“ kuri gydydavo bevaikes 
šeimas. Būdavo pas “dak tar
ką” vis eilės stovi “ligonių,” o 
“daktarka” pritaisys butelį ko
kios sunkos, sup’cpins į pilvą 
ir jau žiūrėk “mačiįo.” Dabar 
tokia “daktarka” nebeturi pa
cientų, nes jos vietą užima nau
ja “daktarka,” kuri gydo vai- 
kingus, kad “nieko nebūtų.” 
Pas tokias “daktarkas” į dieną 
apsilanko nuo £0 iki 30 mergi
nų ir moterų. Už padarymą, 
kad “nieko nebūtų,” imama 50 
litų.
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Kaip Silpnos Nervingos 
Moterys Pasidaro 

Stipresnės
Jaučiasi geriau, išrodo jaunesnės 

ir būna tvirtesnių nervų
Jeigu jus žinotumėt — jus pavar

gusios, mažakraujės moterys — ku
rios kankinate save savo “nervais”— 
kaip jus pastebėtinai sustiprėtumėt 
ir pasveiktumėt nuo Tanlac, tai jus 
nė valandėlės nelauktumėt, bet tuo- 
jaus nueitumei pas savo aptiekinin- 
kų ir jsigytumėt didelę bonką šių ne
paprastų vaistų. •

Mis. Mabel Wagoner, 101 Norton 
Court, Akron, Ohio, sako: “Aš bu
vau silpna, nepaprastai nervuota ir 
kentėjau nuo nevirškinimo ir kvai
tulių. Tanlac padarė mane kupinų 
naujos energijos. Aš paaugau 17 sva
rų ir dabar jaučiuose gyva ir veikli.”

Tanlac neturi jokių kenksmingų 
vaistų, kaip vanduo, kuri jus geriate 
— tik pačios gamtos medikalės žolės. 
Aptiekininkai žino tai ir per pasta
ruosius 10 m. rekomenduoja ji vy
rams ir moterims, kurie nori greitai 
“atsigriebti,” atsistoti ant kojų ir 
naujai pajausti gyvenimų.

Tanlac išdirbėjai taip pasitiki savo 
vaistais, kad jei tie vaistai jums ne
pagelbės, tai bus sugrąžinti jums 
pinigai.

Tanlac
62 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOTA
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Tarp Chicagos 

Lietuvių
i ■■■ ■■■■■X- ■

Roseland

įvairios žinios

o t re

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis, 

ir valome boilerius.Taisome
Apvyniojamc paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Dvi aptiekus atsidarė, 
čia užsidarė. Daug drabužių 
krautuvių užsidarė, bet viena 
didelė krautuvė atsidarė prie 
112 Place ir Michigan Avė. 
Nedarbo laiku turtingesni biz
nieriai pasilaiko, o silpnesnieji 
išeina iš biznio. Galima sakyti, 
visiems kenkia nedarbas.

Kovo 28 d. įvyko Lietuvių 
Darbininkų, Namo Bendrovės 
direktorių susirinkimą. Išduoti 
raportai ir pranešimai. Iš jų 
pasirodė, kad nieko nenuveikta. 
Sakoma, kad tam kliudo nepa
kenčiamos aplinkybės. Jeigu to
kie laikai tęsis, tai vargu kada 
bus galima svetainę pasistatyti 
Roselande. Sakoma, jeigu tokie 
laikai tęsis, kaip dabar, svetainė 
mažai naudos atneš. Vakarai 
mažai naudos duoda.

Šiame susirinkime buvo kvies
ti draugijų atstovai, bet jų nė 
vienas neatsilankė. Kažin kodėl 
darugijos* nesirūpina savo rei
kalais? Jos laukia, kad kas ki
tas rūpintųsi jų reikalais. '

Viena draugija, gavusi ben
drovės metinį raportą, reikala
vo, kad paaiškintų, bet direkto
riai pareiškė, kad jie kitaip ne
gali aiškinti, kaip parodo šėri- 
ninkų* metinis raportas. O ra
portas yra iki valios aiškus. 
Jeigu direktoriai pradėtų drau
gijoms aiškinti kitaip, negu 
parodo šėrininkų metinis ra
portas, tai priešai pasigautų di
rektorius akėti. Gal tuo tiksli 
ir daroma, kad direktorius pa
sigavus ant politiškos meškerės. 
Direktoriai, susidedantys iš 
rimtų žmonių, laikosi šėrininkų 
nuomonės. Šėrininkai buvo įga-

liavę direktorius apsvarstyi, ar 
šięmet pageidaujama pradėti 
statyti namą, šį dalykų direk
toriai apsvarstė. Pasirodė, kad 
ižde pinigų ganėtinai nėra, o 
be pinigų negalima pradėti sta
tyti namą. Sužinota, kad Stru
milas norįs atnaujinti derybas 
su bendrove. Jis buvo paėmęs 
sekretoriaus antrašą, buvo žadė
jęs laišku pranešti, bet iki šiol 
nesulaukia jo atsakymo.

—žvalgas.

North Side
Kavalieriai ir panelės rengiasi

Matot, dalykas visai papras
tas. Kiekvienas paukštelis ar
ba vabalėlis džiaugiasi sulau
kęs pavasario, po ilgų žiemos 
kančių krauna ir dabina lizde
lius, lyg kad ko nepaprasto 
laukdami.

Taipat ir kavalieriai bei pa
nelės taisosi, dabinas kas kuo 
galėdami, kad juo gražiausia 
pasirodyt. Mat, žiema ir ga
vėnia jau praėjo, o po gavėnios 
visko būna.

Dabar pranešiu, kur ir kada 
geriausia proga bus pasirodyt, 
sueit daug pažįstamų, pasikal
bės, susipažint, linksmai is gra
žiai laiką praleist.

Tai Pirmyn Mišraus Choro 
rengiamam vakare balandžio 7 
dieną, Spaulding syet, 3312 W. 
Ncrth Avė., kaip 7:30 vai. vak.

Ton bus daug linksmumo ir 
gražumo netik jauniems, bet 
sykiu ir seniems. Todėl nepasi- 
likim namie nei vienas, bet da
lyvauk i t virš minėtam vakare.

—Senis.

dų. Prie tokio s u taisymo ma
šinos, darbininkas negali pasi
traukti nuo jos. Darbo laiku 
sustabdyti mašinas negali. Jei
gu prisieina pasitraukti valan
dėlei, tai turi pakviesti kitą 
darbininką užimti vietą. Bosai 
yra išrokavę iš anksto, kiek 
kokų mirldingių gali darbinin
kas padaryti į dieną. Todėl iš 
anksto kompanija žino, kiek jai 
pelno yra už parduotą išdirbtą 
materiolą.

Nons šiuo laiku darbo yra 
tiek pat, kaip ir pereitais me
tais (buvo, bet šiemet dirba 
daug mažiau darbininkų, negu 
pereitais metais. Mat, šiemeti 
mažas boselis gavo didesnį čy- 
iiią. O šis, norėdamas pasige
rinti kompanijai, sumažino dar-

CHICAGOS 
ZINOS

Kiek žmonių važiavo 
gatvekariais

ve tokių, 
mais trai

kurie važiavo vadina

kurie

Simfonijos orkestras

Grand Crossing
Kelios žinios

Radios
Pasirinkimas

c/^e^lic
Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

PAINEIPELLER
Rr.c.u s.pAT.crr. • V

uz

t Išbandykite su 
I PAIN-EXPELLERIU

Išsitrinti Šiandien
Apsisaugokite nuo Tnfluenzos. 

| Saugokitės Peršalimų ir Kosulių. 
| Sutvirtinkite savo jėgas. PAIN- 
R EXPELEERIS yra geriausiu vais- 
I tu nuo Muskulų Gėlimų ir Skau- 
į Įėjimų. Naudojamas visuose kraš- 
“ tuose gydymui Strėndieglio, Neu- 
| ralgijos. Sustingusio Sprando, Iš- 
Į sinarinimų, Nusimušimų ir t. t. 
| Tik persitikrinkite kad gaunate ti- 
B krąjį. Jus tai sužinosite iš INKA- 
| RO ant pakelio. Dvejopo populia- 

kainų didumo: 35 ir 70 centų.
Nusipirkite artimiausioje 
Vaistinėje arba stačiai iš

rių

6ROOKUYN, N.X

KI1.LS P/MN

Illinois Interior Finishing 
kompanijos dirbtuvėj buvo su
mažėjęs darbas per žiemą. Daug 
senų darbininkų buvo paleista iš 
darbo. Dabar, atšilus orui, 
pradėjo dirbti ' geriau/ Jau. 
“freimus” (rėmus) pradėjo 
dirbti. Kasdien jų daug padir
ba ir išveža. “Milėje” irgi pra
deda geriau dirbti. Daug senų 
darbininkų sugrįžo darban. 
“Kalbinei” skyriuje ir gi sukru
to darbas. (;ia dirba visokius 
daiktus, reikalingus prie namų.

Du darbininkai dirba prie 
piovimo lentų. Juodu diržais 
supjauslo lentas, o trys darbi
ninkai iš tų lentų mašinomis 
išdirba įvairias “moldingas”, 
naudojamas namų statybai. Ma
šinos parodo, kiek kuris dar
bininkas padirba moldingių pė-

Brunsvvick, 7 tūbą su viskuo, 

$95
Freshman, 7 tubu, už

$69
Atwate’r Kent. 8 tūbų, už

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

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

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3.'Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

l’ol. Boulevard 4705
-/

tui.

j

Iii WALL PA!S

Paimt a. Vį

Dulch Buy Whitc

Velvet
Fiat
Balta

Maleva
SI.69

Galionas

Lcad 100 svarų 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo kene.
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Ročkwell Street 

Lafayette 46S9

Daug karų durų išlioduota, 
taipgi daug karų lentų išlio
duota, ir dar vis jų atveža. 
Daug visokio materiolo parve
ža karais. Tą materiolą rei
kia iškrauti iš ‘karų ir sukrau
ti pastogėse. Boselis dejuoja, 
kad neturįs vietos kur padėti. 
Matairt, kiek materiolo veža dėl 
namų Ibudavojimo, 
kad šią vasarą' darbai 
mų statymo pagerės.

Ghicago Pcoples Simphony 
Orchestra duos ateinantį sek
madienį, bmlnadžio 7 dieną, 2:45 
valandą po pietų koncertą Ste- 
vens Eighth Street teatre, 741 
So. Waibash Avė. Įžanga — 
nuo 50 centų ilki $1.50 ypatai-

Orkestrai vadovaus p. Mari
nus Paulsen. Solistai bus Flo- 
rence Bernstein, soprano; Ja- 
seph Rosensitein — smuikinin
kas* ir Helen Pollenz — panis- 
tė.

Išpildyti bus kuriniai šių 
kompozitorių: Massenet, Tho- 
mas, Shubert, Paulsen, Lalo, 
Cress, Liszt.

West Chicago parkuose

spėjama, 
prie na-

Pris 75 gatvės ir 
G rovė Avė. buvo trys 
per daugelį melų, bet 
šiomis dienomis užsidarė.

Cottage

viena jų.
Čia 

ta gatvė pakilusi bizniu, kaip 
ir 111 gatvė prie Michigan Av.

Netoli 75 gatvės ir Cottagc 
Grovc yra “Grovc” teatras 
jaunuomenė 
kaip

West Chicago parkų mergai
čių gimnastikos burių demon
stracija įvyks trečiadienį, ba
landžio 10 dieną, 8 vai. vakare, 
Austin Town Hali, Holden par
ke. Dalyvumą ims daugiau kaip 
200 mergaičių. Orchestras iš
pildys taipjau keletą numerių. 
Publika kviečiama atsilankyti. 
Įžanga visiems dykai.

apslojusi 
bičių avi lis..

North Side

Čia 
laikosi, 
Matęs.

Vištos Illinois
Suskaitoma, kad Illinois val

sai joj farmOse esama apie 25,- 
120,000 vištų, dedančių kiauši
nius. >

Klaidos pataisymas

Penkiadienio “Naujienų lai
doj, No. 75-me, žinioj apie Pir
myn Mišraus Choro vakara 
(kuris įvyks balandžio 7 dieną, 
Spaulding salėje, 3312 Wcst 
North A ve.) įsiskverbė nemalo
ni klaida. Ten buvo pasakyta, 
kad vaidinime “Pono Daugno
rio” dalyvauja *p-lė Baltruko- 
niutė, o turėjo būti — p-lė So
fija Kundrotai lė.

Pąsjkutinįąis melais, 
baigėsi sausio 31 dieną, 1929 
metų, Chicagos gatvekarių lini
jomis viso pervažiavo 1,621,- 
215,876 asmenys. Iš to skai
čiaus, 892,814,620 žmonių buvo 
tokių, kurie sumokėjo vadina
mus karcerius, o kita dalis bu-

mais.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

—

Duokite Man
Rožių Bet Be

Erškėčiu

Turėjo silpnus inkstus ir 
negalėjo gerai miegoti

Ponas G. M. Hunter, Galveston, Texąs, 
sako: “Nuo pradėjimo vartoti Nuga-Tone 
mano inkstai danginu manęs netrukdo. Aš 
miegu gerai ir naktyj nebereikia atsikelti. 
Tai yra puikios gyduolės nuo silpnų ink
stų ir pūslės ir aš patariu kiekvienam 
kuris turi tokį nesmagumų vartoti Nugų- 
Tone.“

Virš miliono žmonių yra pasekę tokius 
protingus patarimus ir įgąvo puikias pa
sekmes nuo Nuga-Tone. Jok suteikė jiems 
geresnį apetitų, pataiso jų vidurių nevirš
kinimų, prašalino' Iš vidurių gasus ir rau
gėjimu. gaivus sltųuUėjimų. svaigulį, pa
taisė kepenis, itikstįtsi pnslę.' silpnus ner
vus, silpnumą, prastų miegų, padųugino 
svorį. Nuga-Tone parduodamos pus vi
sus gyduolių vertelgas. Ir jei jus nesi
jaučiate sveiku ir stipriu, jus turėtumėt 
vartoti šias puikias sveikatų ir stiprumų 
teikiančias gyduoles. Jei jūsų vertelga ne
turi jų savo sandely, reikalaukite, kad 
jis užsakytų jums iš olselio vaistinės.

Ir duokite man cigaretę, kuris 
negels mauo liežuvio.

Aš mėgstu saldžius kornus ir 
žalius žirnelius, jei tik man 
nereikia rankose pusliti pritrinti 
darže.

»

Aš mėgstu ir rožių kvepėjimą, 
jei tik nereikia man susikruvinti 
rankų jas renkant.

RYTĄ, VAKARĄ ir NAKTĮ

Nei su žiburiu nerasite 
geresnio cigareto.

Galite OLD GOLDS rūkyti 
ir jais džiaugtis

Aš mėgstu cigaretę su skoniu 
bet, jį gauti, nereikia bausti 
mano liežuvį ir gerklę.

Štai kodėl aš dabar rukau vien
OLD GOLDS

Union Garažas ir 
Battery krautuvė

Autorizuoti pardavinėtojai
Firestone Ta j erų

UNION GARAGE
3100 So. Emerald Avė., Tel. Victory 1014JAU atėjo “Kultūros” No

2. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai

(tusiu Ei

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaniinavi 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apst 

_  jus gydyti, sveikata jums sugryš. 
kit pas tikrų specialietų, kuria neklaus jūsų 
ktir ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavlmo—kas jums yra.

BILE IŠDIRBYSTĖS
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimus Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERĖS ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7386

Paskyrimui globėjo

Norėdami pad
imą

jienas
ku

kreipkitės
asmeniškai

a
ar

NAUJIENOS

tur

įga
Nau
laiš

1739 So. Halsted Street
Chicago, III.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

20 W,

Ofiso

Dr. J. E. Zaremba
Jackson Blvd netoli

Kambarys 1016
Imk elevatorių.

State/ St

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 po

vakaro30iki 7pietų. ,
nuo 10 r-.’!0 iki 1 po pietų.

5nuo

—

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
V • f n ’ f.

• « • ‘ ‘ •

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

L F. Dankowski, pres. C. J. Daukowski, ižį

RĮorrH[HAL

Oi.it
Už 15 

CENTU
20
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ILGAS MIEGAS PADARE
VAIKĄ VfiL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

Tarp Chicagos
Lietuvių |

,4 - 1 i I r Vak ■■ I. , ■ L?■ N... .b 1 r| ,, JI

mitage avenue, pripažino apo
pleksiją kaip mirties priežastį. 
Velionis buvo dailyde ir dirbo 
Chicago City B. B. Co. Laido
tuvės šiandien iš Eudeikių kop
lyčios į Elmwood Cemetery 
valandą po pietų. Rep.

2

sarmatos, nė sąžinės skriausti 
biedną darbininką, kuris uždir
ba 40 centų valandoje ir ku
riam reikia gyventi iš tokio už
darbio. Juk ima laiko iki tokią 
sumą sutaupina. , K. V.

arba organi-
nenu-

Mirė

MALEVOKIT SAVO 
NAMUS

Kovo 31 dieną mirė Kazimie
ras Kryžius, 43 metų amžiaus, 
nevedęs. Mirė jisai, po sunkios 
ligos, pavieto ligoninėje. Laido
tuvės bus trečiadienį, balandžio 
3 dieną 8 valandą ryte į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, o 
iš ten į šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvėmis rūpinasi velionio 
draugas, Antanas Ališauskas. 
Kūnas pašarvotas pp. Eudeikių 
laidotuvių įstaigoje, 4605 So. 
I lermitage avenue. Kazimieras 
Kryžius gyveno adresu 4304 So. 
Wood street.

Burnside
Pas mus ir ve! nedarbas.

Central Rail Road 
kurios tik du mėne- 

buvo sugrąžinusios

Joniškiečių vakaras

hz

Žinote, kad aš jau senai užlai- i 
kau Hardvvare krautuvę šioje apie- 
linkėje. šiame biznyje turiu ge- ' 
riausj patyrimą; patarnausiu jums 
atsakančiai.

Parduodu visokios rūšies male- 
vas, geriausių išdirbysčių, pigiau
siomis kainomis; kaip tai: VVhite 
wash, calcimine, cold water paint, 
screen paint, lead paint. Taipgi 
stiklus, sieninę popierą, piuklus, 
kirvius ir visokius namams reika
lingus dalykus.

A. POVILONIS
6825 S. Western Avė.

Tel. Prospect 8816

Mirė Paul Shados, gyv. 4758 
So. Loomis street, 48 metu am
žiaus. Mirė jis kovo 31 d. 8 va
landą ryte. Mirtis ištiko jį stai
gi. Koronerio tyrinėjimas, įvy
kęs vakar pp. Eudeikių laido
tuvių įstaigoje, 4605 So. Her-

no-
pa-

gal

P/iINT

Geležinkelietis Už 
baigė Kentėjimus - 

Vėl Jaučiasi Gerai
sa
ke- 
ne- 
ne-

Vyrai ir Moterys
Jus jęalite būti
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintaa 
ar nervų ligas. kok| silp
numų. pūslės, privatines 
ar Alapimosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liue
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligų. Jeigu jus tu
rite sifili, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne- 
palaimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiaus, ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
In-Mo-Ray ir . ___ ____

grąžino tvirtumą ir vyrifikumą tūkstan
čiams pacientų. __ ‘ ___
vo sėkmingas per virA 30 metų. Ką jo gy
dymas 
rys ir 
Žemos

išgydyti!

specialia gydymas su-

Dr. Ross gydymas bu- 

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

DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St., kampas
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris dešimt metų Aiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augAto. Priėmimo 
kambarys vyrams 50(1, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų. Nedėliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, Panedėliais, Seredo- 
mis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.
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Illinois 
dirbtuvės, 
šiai atgal 
atleistus iš darbo darbininkus,
vėl paskelbė, kad nuo 30 dienos 
kovo atleisiančios dalį darbi
ninkų.

Priežastis paleidimo darbinin
kų veikiausia bus ta, kad no
rima prispausti likusius labiau 
darbui; kitaip sakant, kad 
rimą su mažiau darbininkų 
daryti daugiau darbo.

Nužiūrima, kad ateityje
bus įvestas šmotų darbas (piece 
work) arba Fordo sistema.

Paprastai, kai dalį darbinin
kų dirbtuvės paleidžia, tai jau 
paskui visų jų atgal nebesugrą- 
žina. Darbininkų skaičius ma
žinama, o darbo kiekis didina
ma.

Patartina nevažiuoti čia dar
bo ieškoti iš kitur, ba ir vieti
nių žmonių yra be darbo ne ma
žai. Ir ne tik ši dirbtuvė palei
do iš darbo dalį savo darbinin
kų. Atleido ir kaikurios kitos 
dirbtuvės savo darbininkus.

Daktarai ir medikai! autoritetai visur 
persergsti. kad iAvalytumėm nuodus iA 
vo sistemos. Laikykit skilvi. inkstus, 
penis ir vidurius geroje tvarkoje ir jus 
airgsite. Jus negalite būti sveikas, jei 
gaunate naudos iA valgomo maisto.

P-as Floyd Kusaek iA Detroit, sako:
Aįs melus aA kenčiau nuo vidurių pajrimo. 
Mano apetitas visai išnyko. N A T V K E ’S 
LAWLAX tikrai padarė' stebuklų. AA tvir
tai tikiu, kad NATVRK’N LAWLAX yra ge
riausi vaistai, kokie į mano sistemų pavei
kė. Būti sveiku ir su smagumu dirbti kas
dieninį darbų yra palaima, kuriuos žodžiai 
negali išreikšti.

Kuras, kuris palaiko jūsų pastebėtiną kū
no mašinerijų sveikame veikime yra oras, 
kurį kvėpuojate, vanduo, kurj geriate ir 
maistas, kurj valgote. Geras riebus kraujas 
paeina iš gerai suvirškinto maisto, švelniai 
veikiantys NATIKE’S l.AWLAX reguliuoja 
kepenis, inkstus ir vidurius; sutvarko skil
vi. taip kad jus galite gauti pilnų naudų iš 
jūsų valgomo maisto.

Jei jus kenčiate nuo skilvio ir vidurių 
pakrikimo, svaigulių, negalite miegoti ir 
esate nervuotas. neturite ambicijų, pavar
gęs ir jaučiatės nusikamavęs, jus esate kaip 
užsikimšusi surūdijusi mašina, ar laikro
dis, kuris nelaiko laiko. Tuo pačiu budu 
jūsų sustojusi inaAincriju padaro jus liguls- 
U,. Jum. r<-iknUi>K'i yra Švelnini veikiantys 
NATI KE'S l-.AWI.AX. Jie yra visai skir
tingi nuo tų vaistų, kuriuos jus bandėt.

Gaukite
ir 50 centų 
aptiekininkai 
jie žino, kad 
pilnai geri.

Burnside
Progresas.

tikrų .NATl KE’S LAWLAX 25 
mėlynose dėžutėse. Visi geri 
parduos jums tikrų, kadangi 
jie yra moksliniai prirengti ir

Pirm keleto dienų šioje apie- 
linkėje vienas musų “progresy- 
vis”, įsiprašęs į kito žmogaus 
kambarį ir padaręs “operaci
ją” bakselio, rado jame $70.70. 
Konfiskavęs pinigus, auksinį 
laikrodėlį ir akinius, jisai tyli 
sau.

Ką tu žmogus padarysi, jei 
atėjo “konfiskavimo” gadynė. 
Tu, nukentėję®, tik dirbk ir vėl 
taupyk. O kai sutaupiusi kokią 
sumą, tai gal atsiras kitas toks 
“progresyvis” ir vėl “konfis
kuos”. Tokie žmonės neturi nė

Sekmadienį, balandžio 14 die
ną, Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros kliubas rengią vakarie
nę abiejose mažosiose Lietuvių 
Auditorijos salėse, 3133 So. Hal
sted St. Salių durys atsidarys 
ir muzika pradės groti 4 valan
dą po pietų.

Kai kam gali pasirodyti, kad 
pramoga prasidės truputį per 
anksti. Vienok kuriems yra te
kę Joniškiečių kliubo parengi
muose būti, tie žino, kokia 
drauginga publika ten susiren
ka, kaip smagiai svečiai jau
čiasi ir kaip greitai laikas pra
bėga. Taigi rengėjai sumanė 
sukviesti svečius anksčiau, kad 
šie turėtų progos juo daugiau 
laiko pasilinksminti.

Labdarybės kliubų Chicagoj e 
yra ne mažai. Kuone visi jie 
taipjau dirba ir kultūros darbą, 
jėigu kultūros darbu suprasime 
pastangas palengvinti, paįvai
rinti ir patobulinti musų gyve
nimą. Bet Joniškiečių kliubas 
skiriasi nuo kitų kliubų tuo, kad 
jisai susidaro iš narių, kurie 
paeina iš vienos Lietuvos dalies, 
būtent, nuo Joniškio. Tatai ne
reiškia, kad visi kliubo nariai 
butų kilę iš Joniškio miestelio. 
Greičiau tai reiškia, kad didžiu
ma kliubo narių yra žmonės, 
kilę iš tos apielinkės.

Ir kadangi Joniškiečių kliubo 
nariai didžiumoj paeina iš vie
nas Liettivos dalies, tai dauge
lis jų vienas kitą, pažinojo dar 
būdami Lietuvoje, nusimano 
apie tas vietas, tuos kaimus, 
kuriuose tai vienas, tai kitas 
gimė ir augo. Ačiū tam Joniš
kiečių kliubo narių tarpe pasi
reiškia kaip ir koks giminingu
mas; jie sudaro ( kaip ir kokią 
didelę šeimyną,) Ir dėl to, gal

' .......................... ....................... ..................... .................... .

būt, jų kliube, jų darbuotėje 
tiek daug draugingumo, toks 
gražus sutarimas.

Ne viena dagi didižiausiųjų 
lietuvių draugijų
zacijų Amerikoje “kalnų 
vertė ir nenuvers. Ir nėra rei
kalo juos versti. Musų draugi
jos, musų kliubai po akmenį, po 
plytą dedamos stato geresniam 
gyvenimui namus. Ir šioje 
“statyboje” Joniškiečių kliubas 
atlieką labai svarbią čįialį darbo.

Kiek galėdamas, jisai pare
mia savo narius, jei kurie pa
tenka nelaimėn; kiek galėdamas 
jisai pasiunčia pagalbos ir Lie
tuvon; kaip ir kiti kliubai ir 
draugijos, jisai suruošia paren
gimus, išvažiavimus, kad sutei
kus keletą 
taip savo
draugams. Ir tuos parengimus 
Joniškiečių kliubas stengiasi su
rengti įvairius ir vertus lankyti.

Štai ir kalbamam parengime 
bus duota ne tik vakarienė, bet 
ir geras programas, kuris susi-

darys iš dainų ir kitokių nu
merių. Ir kurie atsilankys į 
Joniškiečių kliubo parengimą 
balandžio 14 dieną, tie tikrai 
turės smagumo ir pasitenkini
mo.—Report.

Naudoja daugiau gaso
Elektra išveja gasą iš mar- 

keto. 
nes. 
či lis, 
so. 
1928

Taip kalba šiandien žmo- 
Bet auga gyventojų skai- 
auga ir reikalavimas gan 
Ir štai Illinois valstijoj 
metais sunaudota gaso 35

iffUIIIH

Specialiai pavasariui

Siutų 
Viršu-

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
sių pavasarinių materiolų. 
kainos nuo $31 ir daugiau.
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.

Brighton Park 
Clothiers

4249 Archer Avė.
Cor. Whipple St.

ArManaiPirkti
Mes

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

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam I 
be nuošimčių.

Musų Radios tikrai 
tos. Mes užlaikom

RADIO
patariam geriausiai pirkti 

Combination,
geriausią muziką sa- 
Tai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

pamatyk musų Radios 
apie jų 

lengvais
kainas. Mes 
išmokėjimais,

nuošimčiais daugiau, pečiams 
ir namams apšildyti, negu 
1927 metasi.
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DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip z 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savts, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

malonių valandų 
nariams, kaip jų

Specialiai trumpam 
laikui

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartų su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.
1311 Milwaukee Avė. :

Specialė Ekskursija

LIETUVĄ
SURENGTA ir asmeniniai vadovaujama 

kelionių eksperto, kad užtikrinti jums 
didžiausį patogumą ir smagiausią kelionę. 

Žarnos kainos!
Išplaukia dideliu Red Star linijos lai

vu, ant kurio jus rasite visus patogumus 
moderniškiausios kelionės vandeniu.

Kauno Malt’as

Ateina šiltas oras; kiekvienas 
rėš turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’ą pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’
as yra padarytas iš tikrų miežių, 
sų Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ą ir į kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.

ęhicaj?o, Illinois 
Tel. Boulevard 7258

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

yra garantuo- 
didelį staką 

Victor lietuviškų rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas savaitę.

J. J. STASULANIS

Eagle Music Co

Lietuvių Ekskursija
Baltic American laivu

LITUANIA
Gegužės 18 d. tiesiai į Klaipėdą

Naujienos aprūpins visais reikalingais do
kumentais ir parduos laivakortę, paskirdami 
geriausią vietą ant minėto laivo.

NAUJIENOS .
1739 South Halsted Street

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

BIRŽELIO 1
laivas

BELGENLAND
Del pilnų žinių apie šią ekskursiją kreipkitės prie

Agento V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

P-as Stulpinas palydės jus ir aprūpins dėl jus 
visus kelionės reikalus.

RED STAR LINE
International Mercantile Marine Co.

180 N. Michigan Avė Chicago, III.

Gyvenimo Dumble

Parašė S. E. Vitaitis.

NAUJIENOS
Chicago, III

Apysaka iš Realio Amerikos 
Lietuvių Gyvenimo

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

1739 S. Halsted StKAUNO

TUBBY

no-

L1THUAN1AN 
oevtraoe CO

Clever it ne Does It. >

3236 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Telephone Victory 6736BOHEMIAN STYtf 
100% Pure
MALT

LKTRACT

CLEV/ER?
HB'S THE BlGGEST

. SMa) — HE JUST
įmokės peoPLE "THIMK

HE'S CLEVEtt

i
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Taigi kareiviai netikėjo, kad 
bolševikai norėtų Steigiamąjį 
Seimą išvaikyti. Jie betgi nu
tarė ginti Steigiamąjį Seimą, jei 
bolševikai tikrai kėsintųsi kelti 
ranką prieš jį. Abiejų regi- 
mentų kareiviai tad prižadėjo 
ginti Steigimąjį Seimą, tikėda
mies dar, kad su jais eis kartu 
ir specialiai kariuomenės šar
vuotų automobilių skyriai, ku
rie taip pat ne kartą buvo pri
ėmę rezoliucijas už Steigiamąjį 
Seimą.

Einant iš anksto, tuojau po 
rinkimų, priimtu nutarimu, tą 
dieną, kai dar laikinosios val
džios nustatymu turėjo atsida
ryti Steigiamasis Seimas, mes 
organizavome milžinišką, demon
straciją į Tauridos rumus. De
monstracijos prieky ėjo visi 
Steigiamojo Seimo atstovai, ku
rie tik jau buvo suskubę at
vykti į Petrogradą. Kada pasie
kėme Tauridos rumus ir de
monstrantai ėmė “broliautis” su 
latviais, pastatytais sergėti įėji
mą į rumus, nabagai latviai su
mišo ir leido mums įeiti į vidų. 
Nelaimė tik, kad mes tada nesu- 
sipratome išnaudoti momentą, 
nes didesne dalis atstovų 
dar nebuvo suskubus atvykti 
į Petrogradą. Vis dėl to 
tai buvo didelis musų moralinis 
laimėjimas, stipriai pakėlęs 
nuotaiką visuos musų šalinin
kuose. Bet tai, man regis, buvo 
vėl taktine musų klaida, nes ji 
atidarė bolševikams akis i jų 
pozicijos silpnumą ir parode 
jiems, kaip jie turi prisirengti, 
kad kitą kartą taip nebeatsitik
tų.

Netrukus mes įsitikinome, 
kad musų pasisekimai patarna-

. riai ir socialdemokratai, žinojo
me, kad bolševikai yra viešpa
čiai Petrograde, tačiau dar ne-

1 buvome praradę vilties, kad ne
trukus ratas pasisuks atgal. 
Mes matėme, kaip darbininkai 
ima greitai blaivėti, nusivylę 
bolševikų valdžia. Mes todėl 
tikėjomės, kad šimtai tūkstan
čių darbininkų iš visų Petrogra
do kvartalų prisidės prie de
monstracijos ir žygiuos į Tau- 

! ridos rumus [rūmai, kur pir
miau posėdžiaudavo 
kur turėjo taip pat 
Steigiamasis Seimas] 
Steigiamąjį Seimą.

Mes sprendėme taip: jei bol
ševikai leis demonstracijai pri
siartinti prie Tauridos rūmų, tai 
mes busime iš visų pusių ap
juosti gyva žmonių siena, kuri 
neleis niekam mus pulti ar iš
vaikyti. Bet jei bolševikai ne
leistų demonstrantams prisiar
tinti prie Tauridos rūmų; jei jie 
bandytų smurtu išvaikyti de
monstraciją ir dagi nesusilaiky
tų nuo praliejimo beginklių 
žmonių kraujo, tai dar klausi
mas, ar tokį smurtą pakęstų tie 
revoliuciniai kariuomenės regi- 
mentai, kurie kovo mėnesio re
voliucijoje pirmutiniai stojo 
prieš carą.

Garsiųjų Preobražensko ir Se- 
mionovsko regimentų tos, 
taip sakant, moralinės revoliuci
jos gvardijos kareiviai priėmė 
rezoliucijas Steigiamojo Seimo 
naudai. Jie nenorėjo tikėti, kad 
bolševikai planuotų išvaikyti 
Steigiamąjį Seimą, kadangi juk 
visą savo revoliuciją prieš laiki
nąją [K-erenskio] valdžią bolše
vikai tik dėl to ir darė, kad ta 
laikinoji valdžia nešaukianti 
Steigiamojo Seimo, ir kad jei vo bolševikams kaip rustus į- 
valdžia dar ilgiau pasilaikysian- spėjimas, ir jie griebėsi tokių 
ti Kerenskio rankose, tai bur- smurto priemonių, kokių nė ca- 
žuazija ir visai neleisianti Stei-iro valdžia nepažinojo.
giamąjį Seimą sušaukti. Mes žinojome, kad fizinė je-

ga Petrogradas yra bolševikų 
rankose, o todėl jokiu atveju 
nenorėjome duoti jiems progos 
kraujui lieti. Musų siekimas 
buvo morališkai nuginkluo
ti bent dalį kareivių ir matro
sų, kurie buvo bolševikų tarny
boje. _ Tuo tikslu mes agitavom, 
kad demonstracija butų visiškai 
beginklė, idant bolševikai nega
lėtų pavartoti prieš ją gink
luotos kareivių jėgos. Pačiame 
Petrograde mes turėjome nuo
savas ginkluotas grupes. Mes 
buvome taip pat parsišaukę iš 
kitų artimesnių vietų savo gink
luotas grupes, kurios butų ga
lėję ateiti mums į pagalbą, ta
čiau mes nutarėme tuos gink
luotus burius laikyti, taip sa
kant, “rezerve”, tai yra, laikyti 
juos prirengtus vėlesniam lai
kui, jei butų reikalo. Demons
tracijoje į Steigiamąjį Seimą jie 
neturėjo dalyvauti, kad tuo ne
duotume bolševikams nč ma
žiausio moralinio pateisinimo 
skerdynėms surengti.

(Bus daugiau)

Ir da yra klausimas, ar Californijos valdžia, paga- 
$8.oo vusi i savo nagus tas dvi nekaltas aukas, greitai sugrą

žins jom laisvę. Apie atitaisymą tos baisios skriaudos, 
kuri tapo padaryta Tomui Mooney ir Billingsui, jau ne
bėra nė kalbos.

Ko stebėtis tuomet, kad daugelis žmonių Ameriko
je žiuri į teismus ne kaip į teisingumo, bet kaip į žiau
raus kapitalistų keršto įstaigas!

4.00
2.00
1.50
.76

8c 
18c 
71c

S7.D0
8.60 
1.76 
1.26 
.76

PASIPIKTINIMAS MUKARIAIS

Dar tur būt niekuomet Amerikos visuomenė nebu
vo taip sujaudinta prohibicijos vykintojų darbais, kaip 
dabar. Moteries užmušimas Auroroje iššaukė pasipikti
nimo audrą spaudoje, valstijų legislaturose ir tarpe 
kongresmanų. Jonės įstatymas, kuris grasina 5 metų 
kalėjimu ir $10,000 pabauda už kiekvieną, kad ir men
kiausią, nusižengimą prohibicijai, susilaukė pasiprieši
nimo iš advokatų pusės. New Yorke tapo sudarytas iš 
stambių advokatų komitetas teikti pagelbą žmonėms, 
patekusiems į bėdą dėl prohibicijos.

Didelį įspūdį padarė į visuomenę taip pat iškeltas 
aikštėn pastaruoju laiku faktas, kad tam tikri “sausie
ji” kongresmanai ne tik savo namuose ir pas savo pa
žįstamus geria degtinę, bet ir šmugeliuoja ją per sieną. 
Šiomis dienomis tapo sugauti taip bedarant du kongres
manai, vienas iš Illinois valstijos, antras iš Ohio. Juodu 
abu balsavo kongrese už Jonės įstatymą. Publika reika
lauja, kad juodu butų pašaukti tieson, idant tuo budu 
visas kraštas pamatytų, kaip veidmainiauja tie, kurių 
pastangomis prohibicija laikosi.

Atrodo, kad šito sujudimo pasekmėje atskiros val
stijos ims viena po kitos atmesti prohibicijos vykinimo 
įstatymus, palikdamos rūpintis juo federalinei valdžiai. 
Tai prirengs dirvą tam, kad prohibicijos peržiūrėjimo 
arba atmetimo klausimas kiltų, pagalios, ir pačiame

MOONEY IR BILLINGS BYLA

Prieš dvyliką metų du darbininkų vadai Californi- 
joje, Tom Mooney ir Warren K. Billings, tapo nuteisti 
į sunkiųjų darbų kalėjimą iki gyvos galvos už metimą 
bombos i patriotišką demonstraciją, kurioje buvo už
mušta ir sužeista daugybė žmonių. Nuteistųjų advoka
tai ir draugai visą laiką tvirtino, kad juodu yra nu
bausti neteisingai. Buvo dedama daug pastangų juodu 
paliuosuoti — renkamos aukos bylos atnaujinimui, ren
giami masiniai protesto mitingai prieš teismo nuo
sprendį ir siunčiami prašymai Californijos gubernato
riui, kad jisai susimylėtų nuteistųjų. Bet viskas buvo 
bergždžia. Mooney ir Billings iki šiol tebesėdi Folstom 
katorgoje.

Tuo tarpu antroje kovo mėnesio pusėje šiemet svar
biausias valstybės liudininkas Mooney ir Billings’o by
loje, Estelle Smith, po priesaika prisipažino, kad jos 
liudymas buvo kreivas!

Ta mergina kalbamos piktadarybės metu dirbo pas 
vieną dentistą, D r. Joseph H. Shane, San Francisco’je. 
Teisme ji liudijo, kad ji mačiusi, kaip Billings su valiza 
rankoje atėjęs j dentisto ofisą neužilgio prieš tai, kai 
įvyko bombos sprogimas. Kad jisai prašęs lėidimo užsi
lipti ant'namo stogo traukti demonstracijos fotografi
jas; kad paskui prie jo priėję vyras ir moteris, kuriuos 
ji pažinusi, kaipo Mooney ir jo žmoną, ir kad jie visi 
trys skubiai pasišalinę, nusinešdami valizą. Liudydama 
teisme, Estelle Smith suminėjo daug įvairių detalių, ku
riais pasiremdama ji tikrai pažinusi, kad Billings ir 
Mooney, o ne kas kitas, buvę sale nusidėjimo vietos.

Gi dabar po priesaika pasirašytam pareiškime ta 
pati mergina sako, kad ji visiškai nebuvusi tikra, ar ji 
mačiusi Billings’ą, ar ne. Ji tvirtina, kad ji savo abejoji
mus išdėsčiusi valstybės gynėjui Fickert’ui ir nenorėju
si liudyti teisme. Bet valstybės gynėjas grasinęs paso- 
dyti ją į kalėjimą, jeigu ji jo neklausysianti, ir ji iš bai
mės jo paklausiusi. Savo prisipažinime ji taip pat sako, 
kad ji nurodžiusi valstybės gynėjui visą eilę žmonių, 
kurie butų galėję patikrinti, ar ji klysta, ar ne, many
dama, jogei Billings buvęs tas asmuo, kuris atėjęs su 
valiza; bet valstybės gynėjas tų žmonių nešaukęs ir ne- 
klausinėjęs. Jisai tik griežtai reikalavęs, kad ji sakytų, 
jogei tas asmuo esąs Billings.

Estelle Smith parodymais pasiremiant, Billings ir 
jo draugas Mooney buvo rasti kaltais ir nuteisti.

Taigi čia turime aiškų legalinės žmogžudybės pa
vyzdį. Valstybės atstovas teisme, kurio pareiga yra vy
kinti teisingumą, panaudojo teismą dvejetui nekaltų 
žmonių pasmerkti. Jisai neapkentė jų dėl to, kad juodu 
buvo darbininkų organizatoriai ir kovojo prieš kapita
listus, ir savo tikslui pasiekti jisai apgavo teismą su 
melagingų liudininkų ir kreivos priesaikos pagelba!

Kaip Bolševikai Išvaikė 
Rusijos Steigiamąjį Seimą
Viktoras M. černov, garsus rusų socialistų-revoliudonie- 
rių vadas, kuris buvo išrinktas Steigiamojo Seimo pir
mininku, šiame straipsny vaizdžiai papasakoja įdomių 
smulkmenų apie tų istoringų įvykį.

Rašo VIKTORAS M. ČERNOV

Šių metų sausio 22 dieną, su
kako lygiai vienuolika metų, kai 
bolševikai išvaikė visos Rusijos 
Steigiamąjį Seimą— pirmą de
mokratinį parlamentą, išrinktą 
visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slap
tu balsavimu.

Steigiamasis seimas—tai buvo 
idealas, dėl kurio kovojo visos 
revoliucinės partijos, pradedant 
“Narodnaja Volia”, garsiaja 
pereito šimtmečio 7to ir 8to 
dešimtmečių revoliucininkų or
ganizacija, ir baigiant pačiais 
bolševikais.

Kai bolšvikai nuvertė laiki
nąją Kerenskio valdžią, vienas 
svarbiausių jų reikalavimų bu
vo: tuojau sušaukti Steigiamą
jį Seimą. Jie kaltino‘laikinąją 
valdžią, busią ji tyčia nešau
kianti Steigiamojo Seimo dėl 
to, kad to nenorinti buržuazija. 
Laikinoji valdžia buvo nustačius 
laikyti rinkimus į Steigiamąjį 
Seimą lapkričio 28 dieną. Bolše
vikai tačiau pasigrobė valdžią 
tris savaites prieš rinkimus.

Leninas, iš tikro, jsakė, kad 
rinkimai į Steigiamąjį Seimą bu
tų laikomi nustatytą dieną. Bol
ševikai tikėjo, kad kadangi <Įa“ 
bar visa valdžia yra jų rankose, 
tai su pagalba teroro jiems pa
vyks gauti daugumą Steigiamą^ 
jame Seime.

Rinkimai įvyko. Bolševikai 
pavartojo visas savo klastas ir 
smurto priemones, kad laimėtų 
rinkimus, tačiau nieko nepadėjo. 
Iš 36 milionų balsų, kurie buvo 
paduoti rinkimuose į Steigiamą
jį Seimą, bolševikai gavo tik 9 
milionus, tai yra 25 nuoš., tuo 
tarpu kai sociallistų-revoliucio- 
nierių partija gavo daugiau ne 
20 milionų balsų, arba apie 57 
nuoš. Likusieji balsai teko ki-K 
toms partijoms. 1 Viso į Stei
giamąjį Seimą buvo išrinkti 703 
atstovai. Tame skaičiuje socia- 
listų-revoliucionierių atstovų bu
vo 398; vadinamų “kairiųjų“ 
es-erų (kairiųjų socialistų-revo- 
liucionierių), kurie dar prieš 
rinkimus atsimetė nuo socialis- 
tų-revoliucionierių partijos ir 
ėjo ranka už rankos su bolševi
kais, turėjo tik 39 atstovus; 
bolševikai—168; socialdemokra
tai (menševikai)—18; buržuazi
nės partijos—64 ir likusios gru
pės—16. Socialistų-revoliucio- 
nierių partija Kerenskio parti
ja—kurios vyriausiuoju vadu 
buvo Viktoras černov, Steigia
mą j ame Seime turėjo absoliučią 
daugumą. Vadinas, dagi tuo
met, kai visa valdžia jau buvo 
bolševikų rankose, milžiniška 
Rusijos žmonių dauguma balsa
vo ne už bolševikus, bet už 
socialistus-revoliucionierius.

Del to bolševikai nutarė iš
vaikyti Steigiamąjį Seimą, kuri 
jie patys buvo sušaukę. Vikto
ras černov— jis dabar lankosi 
Amerikoje ir šiomis dienomis 
laikys keletą referatų Chicago- 
je—buvo didele balsų dauguma 
išrinktas Steigiamojo Seimb pir
mininku. Jis tad žemiau deda
mame jo straipsnyje papasakoja 
labai įdomių smulkmenų apie 
to Steigiamojo seimo istoringą 
pirmą ir paskutinį posėdį ir 
apie tą kovą, kuri po to visą 
laiką ėjo dėl Steigiamojo Seimo.

Toliair eina černovo pasako
jimas.—Redakcija.]

Partijų prisirengimas Stei
giamojo Seimo atidarymui

Abidvi priešingos partijos — 
bolševikų ir jų socialistinių prie
šų stropiai rengėsi Steigiamo
jo Seimo atidarymui. Leninas 
mažai tesirūpino tuo, kad rinki
muose į Steigiamąjį Seimą mil
žiniška dauguma krašto žmonių 
balsavo už socialistus-revoliu
cionierius, o ne už bolševikus. 
Gerai pasisekusio • bolševikiško 
perversmo prityrimas jį pamo
kė, kad svarbiausia yra turėti 
daugumą sprendžiamajame mo
mente pačioje sprendžiamoje 
kovos lauko vietoje. Kad butų 
visai tikras laimėti, tai yra, kad 
galėtų išvaikyti Steigiamąjį 
Seimą, Leninas iš anksto parsi- 
šaukė į Petrogradą dar keletą 
latvių regimentų, kurie buvo 
jam visai ištikimi, ir ėmė dary
ti planus busimai kovai gatvė
se.

Mes, socialistai-revoliucionie-

- ‘l

Dūma ir 
susirinkti 
sveikinti
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GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

1.60
1.00
15c

Prenumerata metams 
Pusei metu -----------
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-
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“As užsirūkau Lucky irO

pasilieku laiba

Hope H a m p ton,
Garsi žvaigždė Operos, 

Scenos ir Judžių.

imkite

Tai yra šiandieninė išmintinga priemonė 
—imk Lucky vietoj riebinančio saldu-

Hope Hampton, 
Garsi Žvaigždė Operos, 

Scenos ir Judžių.

**Luckies pagelbėjo man laimėti mano 
muzikalėš karjėro's laurų vainiką—dai
navimą operoje. Geras įspūdis scenoje 
reikalauja, kad turėtum laibą, jauną 
figūrą. Riebinantieji valgiai negali manęs 
sagundinti. Aš užsirūkau Lucky ir pasi
lieku laiba. Lucky apkepinimo kvapsnys 
numalšina pageidavimą saldumynų. O be 
to, Lucky niekuomet neerzina man ger
klės. Net daugelį jų surūkius, mano bal
sas vis tiek esti tyras.”

HOPE HAMPTON

. . © 1929,
Ine American Tobacco Co., Manufacturers

KdJ sukatos vakara per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą tokias "Melodijas kurios Broadnay padare Broad- 
1a muzika po visa sali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcasting Company tinklu.

t’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo——Nei Jokio Kosulio.

būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o 
moterys išlaiko savo figūras dailiai lai
bas. Lucky Strike, puikiausi tabakai, 
mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui ap
kepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris 
smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebi- 
nančių saldumynų.

Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike 
nuo nesvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies ma
žiau teerzina rūkytoją, negu kiti ciga- 
retai. Štai kodėl žmonės sako: “Tai yra 
geras daiktas rūkyti Luckies.**

Žinovai pripažįstą, kad 
milžiniškas padidėjimas 

rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo 
Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant prie 
to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais 
Lucky Strike Cigaretų naudojimas pakilo 
augsčiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon 
sudėjus. Tas, neabejutiškais žodžiais pat
virtina visuomenės pasitikėjimą Lucky 
Strike viršenybe.

saldumyno.
BS —H"
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Bridgeportas
Jaučiasi gerai pasilsėjęs.

Pereitos savaitės penktadie
nį sugrįžo p. Elias su šeimyna 
iš Floridos, žiemos atostogas 
p. p. Elias turėjo gan ilgas — 
daugiau kaip mėnesį laiko.

Iš karto jie buvo sustoję Day- 
tone. Netrukus tečiaus persi-

sis; žmonėms, kurie sirguliuo
ja, — Florida yra tikrai gera 
vieta pasilsėti ir dagi pataisy
ti sveikatą. Tiesa, gal ne kiek
vienam prieinama vieta naudo
tis. Bet ir ne taip jau didelės 
išlaidos reikalingos yra, kad ga
lėjus ja pasinaudoti. t

Kelionė į Floridą — gelžkelio 
biletas — kaštuoja 94 doleriai 
su centais ypatai. Tai ne ma
žai, bet ir ne kažin kaip daug. 
Apie pragyvenimo brangumą 
jau buvo minėta aukščiau, žie
mos laiku iš Chicagos eina va
dinamieji ekskursijų traukiniai. 
Tokiais traukiniais galima nu
vykti Floridon ir sugrįžti pi
giau, negu už 94 dolerius į vie-

svarbių klausimų. Reikės pa
svarstyti ir apie salę pamokoms, 
nes dabar skirtąją Jaun. Biru-' 
tei dieną yra . užėmę kiti. Todėl 
visi tęvai ir motinos prašomi 
šiandie vakare būti susirinkime.

—B.

lietuvis, James Vanagas, 17 me
tų, gyvenąs 8316 NVallace St. 
Pasalk jo, ties 42-ra gatve ir 
Cain-pbell Avė., pašovę ji du 
vyrai, kurie mėginę apiplėšti 
jį-

Pašautas lietuvis 
vaikinas

Fra n k Pickeritis, 22 melų, 
gyv. 3216 W. 22 PI., nugaben
tas pavieto ligoninėn. Jis ta
po pašautas kairėn rankon. Jis 
užtikta prie 22-ros ir Leavitt 
gatvių. Klausinėjamas, Pickė- 
ritis pareiškė, kad neatsimenąs, 
kokiu budu jis buvo sužeistas-

Graboriai

kėlė į Miami.
Miami — miestas didelis, gra

žus. žiemos laiku jis pasižymi 
ypatingu gyvumu. Suvažiuoja 
daugybė žmonių.' Didžiuma jų 
yra pagyvenusieji žmonės, ne 
jaunuomenė. Tai yra žmonės, 
kurie jaučiasi, kad jiems reika
linga šiek tiek pasilsėti.

O pasilsėti žiemos liiilcn
tikrai galima. Oras tyras, svei
kas. Saulės — nors rieškučio
mis semkis, šilta. Gi pajūry 
smiltynai. Miami, kaip vieta 
maudytis, turi puikiausius ju
ros pakraščius.

Kai kurie žmonės mano, kad 
Florida, ypač Miami, labai bran
gi vieta gyventi. Suprantama, 
yra brangių rezidencijų. Ne sto
ka ir brangių viešbučių. Jei 
žmogus nori brangiai gyventi ir 
turi iš ko gyventi brangiai, tai 
gali taip gyventi.

Bet jeigu nenori žarstyti pi
nigų, tai ir čia galima gyventi 
gražiai ir ne taip jau brangiai. 
Pavyzdžiui, galima gauti kam
bariai — visas butas — už $75 
iki $90 mėnesiui. Valgis irgi 
ne kiek brangesnis, kaip, sa
kysime, Chicagoje. Pietus 
(lunch), pavyzdžiui, galima pa
valgyti už 65 — 75 centus. Dar
žovės — tos tai pigesnės, negu 
Chicagoje. Grape fruits kaš
tuoja pusė tuzino 25 centai, 
apelsinai (oranges) — nuo 15 
iki 30 centų tuzinas. Mėsa gal 
kiek prastesnė, negu' "Chieago- 
je, kur yra šalies skerdyklų cen
tras. Bet mėsa nesudaro viso 
maisto, kuriuo žmogus maitina
si. Žuvies daug, o ir palygina
mai pigi ji čia.

P-no Elias manymu, žmo
nėms, kurie jaučiasi pavargę ir 
kuriems reikalingas yra pasil-

ną pusę.
Vasaros laiku atostogauti 

Floridoje neparanku. Per daug 
karšta. Taigi suvažiavusioji žie
mos laiku čia publika apleidžia 
kurortus. Viešbučiai užsidaro.

Beje, maudytis galima visu 
jurų pakrančių. Yra įtaisytos 
miesto (Miami) maudynės. 
Naudotis j u įrengimais nieko 
nekaštuoja. Bet jose esti kai 
kada susigrūdimo. Privačių 
maudynių įrengimais naudotis 
kaštuoja po dolerį arba po pus
antro — kaip ir tokiam New 
Yorke (sakysime, K oc k wa y 
beach) sekmadieniais. Bet gali
ma visai nesinaudoti maudynių 
įrengimais: atėjai žmogus prie 
kranto ir brisk į vandenį.

O vanduo šiltas, malonus. Pa
sivoliosi žmogus ant smiltyno 
pora savaičių, tai nudegsi ir iš
rūdysi kaip juodukas.

P-nas Elias jaučiasi puikiai 
pasilsėjęs. Report.

Phbne Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

šiandie tėvų susirinkimas

Šiandie vakare, Mark White 
parko direktoriaus kambary 
įvyksta labai svarbus Jaunosios 
Birutės tėvų susirinkimas, ku
ris turės išspręsti keletą labai

“BAYER ASPIRIN” 
. YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

PRANEŠIMAI
“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 

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

M. Juozavito Koncertas, balandžio 
3 d., 1929 m.. Lietuvių Auditorijoj, 8133 So.. Halsted St., 8:15 vai. vak. 
Po koncerto šokiai.

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

ir pas birutiečius.

Jeigu jus nematot '‘Bayer Kryžiaus*’ 
int pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus huo
Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

Pašautas jaunas 
lietuvis

šeštadienio vakare pašautas 
dviemLs kulkomis į koją jaunas

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

KAZIMIERAS LINKONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 1 dienų, 4:50 valan
dą, 1929 metuose, sulaukęs 
45 metų amžiaus, gimęs sausio 
27 d., 1884 m., Kauno rėd., Pa
nevėžio apskr., Vadoklių vai., 
Gelažių kaime. Paliko dide
liame nubudime moterį Anta
niną Linkonienę, sūnų Antąną 
ir dvi dukteris — Marijonų ir 
Zuzaną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5425 S. Hamlin Avė#

Laidotuvės įvyks seredoj, ba
landžio 3 dienų, 8 vai. ryte, iš 
namų į šv. Gali parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Linko- 
nio giminės, draugai 
tami esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse 
teikti jam paskutini 
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liąkame,
Moteris, Sūnus ir Dukterys.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Adomavičia, Telefonas 
Commodore 1270.

ir pažjs-
kviečiami

ir su-
patarna-

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotoja*

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiem* reikalam*.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčią dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrų, koncertų ir balių, nedėlioję, 
balandžio 7 d., Spaulding svet., 3312 
W. North Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus suvaidinta graži ir 
juokinga komedja “Ponas Daugano- 
ris”, po vadinimo gražus koncertas 
ir balius. Kviečiame publikų skait
lingai atsilankyti ir parenit Pirmyn 
Mišrų Chorą. — Komitetas.

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.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėto
jų Ratelio susirinkimas bus utarnin- 
ke, balandžio 2 d., Strumilo svet. 
Bus išduota atskaita paskutinio va
karo. Visi kviečiami susirinkti.

— Valdyba.

Lietuviu Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas Įvyks balan
džio 2 d., 8 vai. vak., Mark White 
S<|uare Park Assembly Hali, ant 20 
ir So. Hultsed St., Malonėkite visi 
laiku būti ir už praeitus metus už
vilktas duokles užsimokėti.

A. Zalagėnas, prot. rast.

Pirmyn Mišraus Choroe daininin- 
kai-ės susirinkit visi ant praktikos, 
seredoje, balandžio 3 d., kaip 7:30 
vai. vak., North Western Baniiuet 
svet., 2020 Pierce Ayę. Tai bus pa
skutine prakfrka pieš savo vakarų.

— Valdyba.

20 Murdo Lietuvių Poitikos ir Pa- 
selpos Kliubo susirinkimas įvyks 
balandžio 3 d., 8 vai. vak., Bagdono 
svet., 1750 S. Union Avė. Malonė
kite visj būti laiku ir naujų narių 
atsiveskite dėl prisirašymo.

— A. Zellon, prot. rašt.

Susivienijimo Liet. Namų Savinin
kui ant Bridgeporto, susirinkimas 
Įvyks seredoj, bal. 3 d., 8 v. v., Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi
si ųariai prašomi atsilankyti.

— Jonas Sžulcas, rašt.

A + A
LUCIA RADZEVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 dienų, 5 valandų ryto, 
1929 m., sulaukus 60 metų 
amžiaus, gimus Trakų apskr., 
Valkininkų valsčiuj, Verdakic- 
nio kaime. Paliko dideliame 
nubudime vyrų Jonų, 4 dukte
ris — Marijonų Sadauskienę, 
Jievų Mikolaitienę, Rozaliją 
Vainauskiene ir Alenų Bikric- 
vičienę, 2 sūnūs — Vincentų ir 
Aleksandrų, taipgi 2 marčias, 
4 žentus ir 14 anūkų. Lietuvo
je brolį Joną ir seserį Jievą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
12250 So. Green St. West 
Pullman.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
balandžio 3 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų šv. Petro ir Povi
lo parapijos bažnyčią, West 
Pullman, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Lucijos Radzevi
čienės giminės, draugai ir pa
žintam esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai, Dukterys ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius 1. J. Zolp, Telefonus

* Boulevard 5203.

ALFONSAS' KISIELIUS
šiuo pasauliu
9:40 valandų

Persiskyrė su 
kovo 31 dieną, 
ryto, 1929 m., sulaukęs 49 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ąp., 
Upytės parapijoj, Tarnagalės 
dvare. Paliko dideliame nu
liudime moterj Jievą, du sū
nų — Bernardą 14 met. ir 
Aleksą 12 met. ir vieną dukte
rį Genevą 7 metų. Lietuvoje 
3 seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 11032 So. Vincennes 
Avė., Chicago, III.

Laidotuves įvyks ketvirta
dieny, balandžio 4 dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų j Visų šv. 
parapijos bažnyčia. Roselande, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi- 
meiro kapines.

Visi A. A. Alfonso Kisie
liaus gimines, draugai ir pažįs
tam esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikeliai, Duktė, 
Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

ALBINAS AMBROZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 28 dieną, 5 valandą 
pietų, 
metu 
goj. 
dime 
ciškų ir vieną brolį 
gimines. Kūnas 
randasi 735 W. 21

Laidotuvės įvyks 
balandžio 3-čią dieną, 8:30 vai. 
iš ryto iš namų j Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtus i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A'. Albino Ambro- 
zaičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ii* atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
• Motina, Tėvas, 

Giminės.
ląudotuvėsc patarnauja gra- 

borius S. M. Skudas, Telefonas 
Rousęvelt 7532.

po
1929 xn., sulaukęs 12 , 
amžiaus, gimęs Chica-' 
Paliko dideliame nuliu-

motinų Oną, tėvą Fran- 
Juozapą ir 
pašarvotas, 
Blate.
trečiadieny

Brolis ir

Lietuvi* Graboriu* ir 
Baląamuotoja*

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

i

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ

r-1"-".....—...... "
Pilna Fizinė 

ir Analitinė
Egzaminacija 

$5
Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jusu kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas. 1

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison D150

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

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 

1821 St>. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

-------O—,

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASBM
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street
-------- O--------

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

Phone Armiiage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedčlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

• Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

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, T iki 8 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenie 
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

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Simpatiškas
Mandagus — 

> ■ Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
^SKYRIUS

4447 SoAFairfield Avenua 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 320]

- Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

MRS. A. JARUSH-KAUS’HILLAS
AKUŠERKA

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mui dovanai.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS)

Nuo 2 iki 4:8t ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedčlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomię nuo 9 iki 12 ryto

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenae 

Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8, Nedčlioj1 10-12

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-HAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone 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.

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 Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

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.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą

Įvairus Gydytojai

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8201

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 

. Pčtnyčios.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

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

DR. A. L YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
I

1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

Valandos nuo 2-4 po piot.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
, Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6352

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av
Tel. Prospect 8525.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir 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 vak. |
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Viktoro M. černovo 
paskaita

Gabeno 130,000,000 
žmonių

Bankieriai ir miestas
Chicagos gyventojai — ypač 

biznieriai — jau kurį laika kal
tina miesto tėtušius, kad mies
to reikalų tvarkyme perdaug 
eikvojama žmonių pinigų. Pa
staruoju laiku vėl buvo daro
mas naujas įkainavimas nekil
nojamos savasties. Delei to, pa
jamų iš taksų miestas nesitiki 
gauti anksčiau, kaip rugsėjo, o 
gal ir spalio mėnesių.

Tuo tarpu miesto iždas kai}) 
ir tuščias. Miesto tėtušiai, sa
koma, kreipėsi į Chicagos ban- 
kierius prašydami paskolinti pi
nigų ant nužiūrimų busimų 
įplaukų.

Bankieriai sutikę paskolinti 
daug-maž po $3,500,000 kas mė
nesį per 6 mėnesius miesto, kaip 
korporacijos, reikalams. Po to
kią pat sumą jie sutikę skolinti 
mokyklų reikalams. Jų paskola 
butų sudariusi viso sumą $20,- 
000,000 miesto reikalams ir to
kią pat sumą mokyklų reika
lams.

Bet bankieriai pastatė sąlygą: 
jie skolinsią pinigus, ale miesto 
tėtušiai turės atidaryti knygas 
ir parodyti, kam 
džiami pinigai. Ši 
tiko kai kuriems 
ninku. Bankierių
konferencija išsiskirstė nesusi
derėjusi. Chicagos valdininkai 
tuomet kreipėsi į New Yorko 
bankierius ieškodami pas juos 
paskolos. New Yorko bankierių 
atstovai atvyko Chicagon. Bet 
jie pabūgo. Pagalios įvyko New 
Yorko ir Chicagos bankierių ir 
Chicagos valdininkų konferenci
ja, kurioj, sakoma, valdininkai 
sutikę priimti Chicagos bankie
rių sąlygas. Kokiomis sąlygo
mis bankieriai skolins Chicagai 
pinigų, pilnai nepaskelbta, bet 
tenka manyti, kad jie išsiderėjo 
ir sau žodį tarti.

ir kaip išlei- 
sąlyga nepa- 
miesto valdi- 
ir valdininku

Antradienis, balan. 2, 1929 
y i " ......... ■——--------------- -

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Miesto išlaidos pa 
didėjo

Visiems miesto valdžias sky
riams operuoti 1929 metais rei
kalinga $2275671,431. Tai yra 
suma $2,000,000 didesnė, negu 
reikalinga buvo 1929.

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo

suotojas
Kai jus atsikeliate iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimų, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimų. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitų pagelbų virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonkų.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

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

Sekamą sekmadienį, balan
džio 7 d., 2 vai. po pietų, Amal
gama ted svetainėj (Ashland ir 
Van Buren) Viktor M. Cerno- 
vas laikys pasikartų tema “Da
bartinė Sovietų Rusijos padėtis 
ir galima jos ateitis.” S'avo 
paskaitoj jis palies tokius klau
simus, kaip trockizmas, bona- 
partizmo galimybė, monarchi
jos atsteigimo prospektai ir t.t.”

Nėra mažiausios abejonės, 
kad černovas gali tinkamai at
sakyti į tuos klausimus, nes jis 
visų laikų turėjo artimus ry
šius su savo vienminčiais, ku
rie gyvena ir veikia Sovietų 
lusijoj.

V. M. Černovas yra socialis
tų revoliucionierių vadas ir te
oretikas. Jis buvo išrinktas 
Rusijos Steigiamojo suvažiavi
mo pirmininku.

Verta kiekvienam išgirsti tų 
paskaitų. Ti’kietai parsiduoda 
iš kalno. Juos galima gauti 
“Naujienose.” —N.

■Chicagos gatveikarių linijos 
vasario mėnesį viso turėjo 130,- 
01 (>,029 pasažierius.

Sausųjų darbai

DeSausieji agentai užpuolė 
Kingo namus Auroroj ir nušo
vė ten moteriškę, p-nių De 
King. Užpuolimui varantas gau
ta remiantis tūlo Fairchild pa
reiškimu, kad jisai pirkęs De 
Kingo name snapso įbonkų. 
Klausinėjamas, Fairchild pri
sipažino, kad tą snapsą pirkęs 
nė jis, bet jo draugas Philip 
Johnson. Dalbar Johnson pa
reiškia, kad jisai pirkęs šnapsą, 
bet ne De Kingo namuose. Ila

kas pasirodė: sausųjų 
šnipas • gauna bonką 
Jisai pasako, kad pir- 
De Kingų, kuomet te-

Sausie-

Šiandien aldermanų 
rinkimai

Vienuolikoj vardų paliko ne
išrinkti aldermanai. Jie bus 
renkami šiandie ir šiose varčio
se: 
40,

12, 17, 19, 31, 36, 37 
42, 45,1 50.

Dar apie sausųjų 
darbus

39,

prisipažino, kad ne jis pir- 
šnapsą pas De Kingų. Pa- 
jo, tą šnapsą. nupirkęs ki- 
žmogus, kurį jisai mažai

šiomis dienomis sausieji agen
tai nušovė p-ią De King. Jie 
įsibriovė De Kingo naman su- 
lyg varantu, kurį turėjo išėmę. 
Tas varantas buvo išimtas to
dėl, kad prohibicijos departa
mento žmogus, E. B. Frairchild, 
parodė bonką snapso ir pasakė, 
jogei nupirkęs jis tą bonkų pas 
De Kingą. Dabar Fairchild ta
po suimtas. Klausinėjamas, ji
sai 
kęs 
sak 
tas
pažįstąs. Bet išduodant varantą 
buvo užrašyta, kad jis Fair
child, pirkęs pas De Kingą va
rantą. Tyrinėjantys De King 
žmonos nušovimų asmenys nu
žiūri, bene buvo išimtas prieš 
De Kingą vardintas visai nepil
kus ten sausiesiems šnipams 
degtinės. Vaikui, kurio motina 
tapo nušauta, jau sukelta kele
tas šimtų dolerių. Iškelta aikš
tėn faktas, kad vienas sausųjų 
agentų siuntęs jauną vaiką pirk
ti jam degtinės grosernėje. Vai
kas nupirkęs. Delei to vėl kilo 
pasipiktinimo Auroros gyvento
juose: girdi, sausieji agentai 
neprivalo daryti iš jaunų vaikų 
šnipus.

Išnešė pinigus su 
seifu

Vagiliai įsipiršo Samuel Eren- 
stein nezidencijon, 1107 Indc- 
pendence boulevard. Negalėda
mi atidaryti seifo ar neturėda
mi laiko, jie išsinešė visą seifą 
su visu kuo, kas jame buvo. Sei
fas sveria 300 svarų. O buvo 
seife laikrodžių vertės $3,000, 
bondsų vertės $500 ir $65 pini
gais.

VISU

Sudegino snapsą, kuo 
ne uždegė namą

Du policininkai, apsiginklavę 
varantu, pasibeldė į p-ios May 
Tyler duris, 2738 Southport avė. 
Durų niekas neatidarė. Polici
ninkai pradėjo jas daužyti. Vi
duj gi kas ten ėmė daužyti 
stiklus. Kada policininkai įsi
veržė vidun, tai pamatė viduj 
liepsnojantį pečių. Ugnagesiai, 
skubiai atvykę, užgesino lieps
nas. Policininkai spėjo užgriebti 
tik vienų galionų.

Darbui suieškoti biurai

Illinois valstijos darbo depar
tamentas užlaiko 14 biurų visoj 
valstijoj darbui suieškoti. Dar
bų šie biurai parūpina veltui.

■ ■ ------------------------------------------

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial .
Finansai-Paskolos

Automobiles

bar štai
agentų 
snapso, 
kęs pas
naF<yisai nepilko jo.
siems agentams išduodama va
rantas kratyti De Kingo namų. 
Šie ne tik iškrato, bet dar ir 
nušauna moterį. /

LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

Didelis Atidarymas
Musų vartotų karų 

i loto
Visi karai gerame 

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

’24 Spec. Brougham

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

Ir daug kitų

Dykai valstijos laisnis su 
vienu iš minėtų karų, 
kit kuriuo nors iš šių

$89 
$369 
$282 
$261 
$398 
$389 
$196

bile 
Važinė- 
karų 5 

dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

INDEPENDENCE 
AUTO SALES CO. 
Van Buren 9151-8203-3204 
3848-50 W. Roosevelt 

Road 
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai

CLASSIFIED ADS
»! ..■■ ■ ■■ ,1.1..—1

A

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo ifikalbumą. išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbSti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu bildu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų prlvatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžsiraSykit dabar I

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634 
____________ i________________ '

“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 bungalow iki 
didžiausio apartmentinlo namo. 

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

Phone Republic 7869

10% PIGIAU U2 visą darbą 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus yisokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

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

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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967
, w-—.— i   ... t   —— »- r

ŽELVIS BUILDING C0.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

---------o
KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 

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

o

----- o-----
GENERALINIS

KONTRAKTORIUS
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGŲ VISAI NEREIKIA 

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

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

J. J. STANKUS 
134 N. LaSalle St 
Šauk

Nuo 10 A.
Phone State 5048 

M. iki 5 P. M.

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardwarę Co., 
HARDWARE PAINTS1 &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

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

Financial
Finansai-Paskolos

PAŠkoLiNŠiM nu6 $50 iki $800 
už 2% nuoiimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

išmo- 
i 24

51/2% k 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

Room 607
192 N. Clark St

i

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street v

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

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

arba $800, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8835 So. Halsted St

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. Lafavette 6738-6716

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus 
sti progą padidinimui u 
žengimui pirm; 
paprastus nauu 
rolet, kurie buvo rodomi Pūre Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

KreipkitSa kas dieną nuo 10 ii ry
to

ra- 
pa- 

lyn, pardavinėjant ne
jus 6 cilinderių Chev-

iki 4 vai. po pietų.
Chevrojęt Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building

Room 301
Rush and Ohio Sts.

REIKALINGA ženota pora dirbti 
į Junk Yard. Moteris prie sortavimo 
skudurų, o vyras visą darbą ant yar- 
do. Nuolatinis darbas. Turėtų apsi
gyventi Chicago Heights. Kreipkitės 
laišku ar ypatiškai. Max Gaby, 81 
E. 26th St.

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

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

REIKALINGAS porteris dėl abel- 
no darbo pirtyje. Alga $50 į mė
nesį, vieta miegojimui ir dvkai gasas 
virimui. Paulina Bath House, 1115 
So. Paulna St. '

DARBININKŲ reikia dirbti scrap 
iron yarde. Gera mokestis. Apex 
Iron & Metai Co., 4000 Wentworth 
Avenue.

REIKIA patyrusių vyrų į scrap 
iron yardą, 5835 So. Loomis St., 
Wentworth 6754.

Help Wanted—Female

REIKALINGOS penkios patyru
sios moterys sortuoti skudurus, 
Harry Dray, 1447 Blue Island Avė.

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

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

PARDAVIMUI rakandai 5-kiems 
ruimams, 2 pečiai nauji, taipgi visi 
rakandai geriausiame stovyje — ati
duosiu už prieinamą kainą. 5207 S. 
Halsted St. 2nd floor.

Furhiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH; PIRKĖJAMS BARGENAI 
Nauji sampelių rakandai, gražus 
seklyčių setai, $67, riešutinis valgo
mojo kambario setai $57; 3 šmotų 
miegamojo kambario setai $79. Bar- 
genai Šimtuose kitų šmotų. Victor 
Fireproof Building, 4809 W. Lake St. 
Atdara vakarais iki 10 v. v., nedė- 
liomįs iki 6 v. v,

*28
*27
'28
•28
•27
’29
’2ft
'28

Hudson Brougham—custom bullt 
Chandler ooaoh ........ ......... .......
Ea8<ix coupe .......... .. ............... ......
Pontiae Latidail aed., mažai var
totus ........................... ....... .................
Hudflon Broncham, geram stovy 
Erhck ........................   :
Dodtre Sedan .....................................
Pontiae Coupe .......................................
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.7136 So. Halsted St. “

$795 
$306 
$360
$695 
$495 
$650 
$175 $450

Trian^le 0330

Radios
MES elektrizuojame jūsų batte- 

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

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970
-------O-------

--------O-x_----

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.*

$2.00 į savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329 
-------o-------

savo 
setą ant moderniško elek- 
Radio Crosley Show Box 
įrengto $95.00 su A. C.

-------- O--------
MES esame seniausi Radio patar

navimo bendrovė Chicagoj. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimą dovanai. 
Šauk mus tik dėl radįp patarnavimo 
— Ravenswood 6355. MORRISON 
RADIO SERVICE.

——o—---

------ O———
20 GERŲ Superhet. Standard iš

dirbinio radio receiving setų net po 
$5 ir augs. Autorizuoti pardavėjai 
visoj šaly žinomų naujų modelių. 
Taipjau radio aptarnavimas.

DUMKE RADIO CO., 
1618 Howard Street, 

Sheldrake 7004

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

-------o-------
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios 

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

Miscellaneous for Sale

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

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU pigiai 2 kėdžių, bal
ti fikčeriai, barbernė: su 2 kamba
riais, garu šildoma. Matykite nuo 8. 
iki 12 vai. ryto ir nuo 5 iki 7:30 vak. 
2917 W. 38th St. Priežastį patirsite 
vietoje.

PARSIDUODA delikatessen 
groserne, geroje vietoje, biznis 
ningas, parduosiu visai pigiai. 
W. 31st St.

SU 
pel- 
522

PARSIDUODA grosernė, kampi
nis Storas, renda $30. Parduosiu pi
dai, turiu apleisti miestą. 6024 
Wentworth Avė.

PARSIDUODA Barber Shop 
gražiai įtaisyta ir gera kolonija ant 
Bridgeporto, tarp lietuvių milionie- 
rių. Priežastis — važiuoju į Lie
tuvą, 3344 S. Halsted St.

PARDAVIMUI —
Restauranas su visais- įren 

gimais. Parduosiu labai pi
giai.

Atsišaukite
2513 So. Halsted St.

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

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

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

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

----- o-----

-------0-------
MES pabudavosime ant jūsų loto 

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

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

Virginia 1010.

NAUJI TRYS i'LATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

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

n. f. pasciial & co.
3218 Bryn Mawr avė.

Keystone 5254

pa
tik 
bu-

---------o---------
DEL apsigyvenimo arba in

vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

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

803 Ridge Avė 
Wilmette, III. 
Telephone 364

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

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą jmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
ves. 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

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

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

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

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

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

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

M r. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersweet 61^0

biz- 
ant 
Tel.

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

NAMAS. KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių modemiškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, SV2 mylios į gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

PARDUOSIU 2 namu ant vieno 
loto — 54x125 pėdų lotas, iš prie
žasties mirties šeimynoje. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą ir ant lengvų 
išmokėjimų. Atsišaukite vakarais ar
ba nedėlioms visą dieną.

3441 Emerald Avenue 
Tel. Yards 2358

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

■A

furni.su



