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Vokiečiai Nepriima T.S.Tary
bos Raporto Mažumoms

Stresemann sako, kad trijų komisijos ra
portas neduodąs tautinėms mažumoms 
nė kokių pastovių garantijų

(Atlantic and Pacific Piloto)

MADRIDAS, Ispanija, birž.
11. — Gustavas Stresemannas,

įtaria i n, Ispanijos Ųuinones de 
Leon ir .Japonijos M. Adachi-

Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, pasakė Tautų Sąjungos 
Taryboj, kad jis negalįs priim
ti tautinių mažumų komisijos 
raporto, kadangi tas raportas 
neduodąs mažumoms nė kokių 
pastovių garantijų.

Komisijos* tautinėms mažu
moms nariai, pateikusieji ra
portą, yra Anglijos buvęs už
sienio reikalų ministeris Cham-

Aristidas Briand, Francijos 
užsienių reikalų minisberis, 
graudeno Stresemanną raportą 
priipiti, bet pastarasis atsika- 
ktT

Tuo tarpu tarp Briando ir 
Ntresemanno eina privatiniai 
pasikalbėjimai, kaip spėjama, 
Beino krašto evakuavimo klau
simu.

Prem. MacDonaldas Olandai siunčia du 
laukia pakvietimo iš karo laivus j Vakarų

prez Hooverio Indijas
Londonas. Stanley Baldvvin, kuris dėl Darbo Partijos 

laimėjimo rinkimuose priverstas buvo rezignuoti iš premjero 
vietos.

Nemano tečiau, kad jis galėtų HAAGA, Olandija, birž. 11. 
atvykti j VVashingtoną anks- j Ryšy su Veneznelos revoliu- 
čiau kaip apie rugpiuti cininkų užpuolimu VVillemstado, 

----------- Olandų Vakarų Induose, Olan- 
LOND0NAS, birž. 11. — Dip- d i jos vyriausybė siunčia į Ku- 

lomatiniuose rateliuose dabar rakao uostą karo laivą Hcrtog 
manoma, kad naujasis socialis- Hendrik ir naikintuvą Korte
liais Anglijos premjeras, Rani-lnauer.
say MacDonald, tikrai vyks į Del revoliucininkų užpuolimo 
VVashingtoną asmeniškai tartis Olandai nekaltina Venezuelos, 
su prezidentu Hųoveriu į vai- bet prašys, kad ji imtųsi ha li
čiais, abidvi valsty'bi lieėian-; džiamų priemonių prieš kalti- 
ėiais, klausimais. .n inkus. Karo laivai siunčiami

Sako, kad MacDonald tik 
laukiąs oficialio pakvietimo iš 
\Vashingtono.

Vis dėl to nemanoma, kad I 
darhiečių premjeras galėtų iš
vykti į Jungtines Valstybes! anks
čiau kaip apie rugpiučio ar rug-, 
sėjo mėnesį. Parlamentas susi-I 
rinks birželio 25 dieną ir jo po
sėdžiai veikiausia pašilęs iki I 
rugpiučio mėnesio pradžios., 
Pirmos sesijos metu pavesti rei- j 
kalų vedimą savo padėjėjams, ! 
premjeras vargiai begu norės.

Del projektuojamos iMacDo-Į 
naldo kelionės į VVashingtoną ! 
Londono liberalų laikraštis Star, ! 
reikšdamas pritarimo, sakoj 
kad pačios žvaigždės, matyt,! 
kovojusios už MacDonaldą: tai
ka ir nusiginklavimas esą pir
mi ir artimiausi jo siekimai, 
momentas esąs aiškiai tam pa
lankus. šitame pasiryžyme jį* 
remsiančios visos parlamento į 
partijos.

Pirmame dadbo kabineto po-! 
sėdy vakar buvo diskusuojami! 
Anglijos-Amerikos santykiai, į 
pasaulio taika ir nusiginklavi
mas, atsteigimas diplomatinių' 
santykių su sovietų Rusija ir 
nedarbo klausimas.

Aeroplanas puolė automobilį
YOUNGSTOVVN, Ohio, birž, | 

11. — Ant vieno automobilio! 
nukrito aeroplanas. Automobi-1 
ly buvo keturi asmens, kurie 
visi tapo skaudžiai sužaloti.

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

Nenusistojęs oras ir kiek vė
siau; vidutiniai ir stipresni 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 65° ir 83° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:25. Mėnuo leidžiasi 
12:34 ryto.

dėl geresnės apsaugos.

Nori guiti laukan 
«prohibiciją iš Wis- 

consino 
f

MADISON, Wis., birž. 11. — 
Legislaturos narys L. Lamo- 
ieaux žada tuojau įnešti rezo
liuciją, kad federalinė vyriausy
bė susilaikytų nuo vykdymo Aš
tuonioliktojo amendmento Wis- 
consine, atsižvelgdama į tai, 
kad didelė tos va’stijos piliečių 
dąuguma jau yra pasisakius 
prieš prohibici jos įstatymo 
vykdymą.

13 žymių Kroatų advo
katų areštuoti

ZAGREBAS, Kroatija, Jugo
slavija, birž. 11. Jugoslavijos 
vyriausybė areštavo D-ra Ko- 
liteo, kroatų juristų draugijos 
pirmininką, ir dvyliką kitų žy
mių kroatų advokatų, kaltina
mų einant nauju valstybės ap
saugos aktu.

Projektuoja kasti tune
lį skersai Anglų kanalų

LONIX>NAS, birž. 11. — J. 
H. Thomas, premjero iM-acDo- 
naldo paskirtas vadinamo ne
darbo departamento galva, ne
darbo kliasimui išspręsti projek
tuoja kasti po Anglų kanalu ge
ležinkelio tunelį, kuris jungtų 
Angliją su Franci ja.

Trys bombų sprogimai 
Detroite ir apielinkėj
DETBO1T, iMich., birž. 11.— 

Praeitą naktį Detroite buvo 
iMjrnlbarduotas vienas garažas, 
Wyandotte — bombos sprogi
mo apdraskyti vieno bu t Jėge
rio namai, ir Highland Parke 
sprogusios bombos buvo apar
dyti naujai statomi dideli biz
nio namai. Kas visose trijose 
vietose buvo padėję bombas, 
policijai nepavyko surasti.

Maskvoje prasidėjo 
bedievių kongresas

. L ....... j
I

į Dalyvauja apie 2,000 delegatų 
iš visos sevietijos dalių, taip
jau svečiu iš užsienio

MASKVA, birž. 11. — Vakar 
i Maskvoj prasidėjo “Bezbožni- 
kų” kongresas, kuriame daly
vauja arti 2,000 žmonių, suva
žiavusių iš visų Sovietų Sąjun
gos dalių ir dagi iš kai kurių 
užsienio kraštų. Delegatų ląr- 

j pe yra krikščionių, žydų, maho- 
i mėtomų ir budistų.

“Bezibožn inkai” yra “bedie
vių” organizacija, kurios tiks
las yra kovoti su krikščionių ir 
kitokiais tikėjimais, Tą pabrėžė 
ir Feliks Kohn, kominterno at
stovas, kuris savo kalboj pasa
kė, kad reikią sunaikinti pasau
ly nė tik kardą, bet ir kryžių.

Senas ir be darbo suim
tas už 4 centų pa

vogimą
✓ ______________

ST. PAUL, Minn,, birž. 11.— 
Čia tapo suimtas ir i teismo 
rankas atiduotas Frank Morris, 
67 metų amžiaus seniukas, kal
tinamas dėl 4 centų pavogimo 
nuo laikraščių pardavinėtojo 
pas tolo.

Suimtasis prisipažino, kad jis 
ne tik dabar tuos 4 centus pa
vogęs: jis vaginėjęs centus nuo 
laikraščių pasiūlų jau per pa
staras dvi savaites ir kasdien 
pavogdavęs po apie 50 centų. 
Daręs tai vargo verčiamas, nes 
sieniai nedirbąs ir darbo niekur 
negalįs gauti.

Antisemitines studentu 
riaušės Lenkijoje

VARŠUVA, Birž. 11. — Len
kų studentų ir govėdų neramu
mai prieš žydus Lvove nesiliau
ja, nežiūrint policijos pastangų 
juos nuraminti.

Riaušės persimetė ir į Varšu
vą, kur neramių studentų mi- 
nia šiandie puolė valdžios laik
raščio įstaigą.

Egipto karalius Berlyne
BERLYNAS, birž. 11. — Į 

Berlyną vakar atvyko Egipto 
karalius .Fitadas.

Gen. Gailės parvyko i 
Meksikos Miestą **

(Kalba, kad buvęs prezidentas 
dalyvausiąs taikos derybose 
su katalikų bažnyčiai _____
MEKSIKOS MIESTAS; birž. 

11. — J Meksikos Miestą staiga 
sugrįžo iš .savo atostogų gen. 
Plutarco Elias ('alios, buvęs 
Meksikos prezidentas. Del to 
kilo kalbų, kad jis grįžęs sosti
nė!) dalyvauti taikos derybose, 
kurios dabar prasidėjo tarp 
Meksikos valdžios ir katalikų 
bažnyčios vyresnybės. Derybos 
vedamos didžiausioj slapty.

500 lenkų ūkininkų 
puolė žemės ma

tuotojus
“Kurjer Poranny” praneša 

apie ūkininkų riaušes Podgurze 
kaime, Drahobičo apskrity. Apie 
500 ūkininkų puolė atvykusią 
iš apskrities komisiją kuri tu
rėjo išmatuoti kaimo žemes. 
Kuomet komisijos nariai pasi
slėpė valsčiaus valdyboj, ūkinin
kų minia, apsiginklavusi šakėm 
ir dalgiais, pradėjo atakuoti 
valdybos bustą, i'š kur buvo iš
traukti du komisijos nariai ir 
sunkiai sumušti. Ūkininkus iš
skleidė specialiai iššauktas iš 
Drahoibičo sustiprintas policijos 
būrys. 11 žmonių suimta.

Kampanija už naujos 
katalikų dogmos 

paskelbimų
ROMA, birž. 11. — Italuose 

pradėta kampanija, kad papa 
Pijus XI tuojau paskelbtų nau
ją dogmą, būtent, “kūniško 
mergelės Marijos buvimo dan
guje” dogmą.

Paskutinė Romos katalikų 
bažnyčios dogma buvo paskelb
ta 1870 metais. Tai garsioji 
papų neklaidingumo dogma. Ją 
tuomet paskelbė papa Pijus IX.

Senatas atmetė kom
promiso farmų bilių
WASHIN1GTONAS, birž. 11. 

— Senatas šiandie 46 balsais 
prieš 43 atmetė kompromiso 
farmų bilių.

Nušovė moteriškę, vai
ką ir pats nusižudė

DROPMORiE, Manilcha, birž.
11. — jtužęs, kam šeimininkas, 

i farmerys A. Jonės, varo jį į 
j lauką dirbti, darbininkas Košt 
Werseuik šovė jį, l . l, nepatai
kęs, šovė farme: ic žmoną ir jų 
11 metų sūnų. Moteriškė ir 
vaikas krito negyvi. Kai šeimi
ninkas išbėgo šauktis policijos 
pagalbos, \Versfiiik pats nusi
šovė.

Francijos socialistai 
už Reino krašto 

evakuavimą
_______

1 NANGY, Francija, birž. 11.
Laikomas čia Francijos so

cialistų suvažiavimas pasisakė 
j už tai, kad Francijos skolų su 
i Jungtinėmis Valstybėmis sutar
tis butų tuojau parlamento ra

tifikuota, ir kad Beino kraštas 
butų evakuotas.

Anglija patvirtins 8 
I darbo valandų 

konvenciją
GENIEVA, Šveicarija, birž. 

11. — Anglijos delegatas Hum- 
bert Wolfc šiandie pranešė tarp
tautinėje darbo konferencijoje, 
kad britų vyriausybė patvirtin
sianti Washinglono ašluonių 
darbo valandų konvenciją.

Tai bus pirmas 'tarptautinis 
naujos Bamsay MacDonaldo 
darbščių valdžios aktas.

Turkai kaujasi su 
sukilėliais

Ararato pakalnėj įvyko smarkus 
mušis, kur daug kovojančių 
krito

BEIRUTAS, Sirija, birž. 11.
Atvykę iš Kurdistano, rytų 

Turkijoj, keleiviai praneša, kad 
Ararato pakalnėj įvykęs smar
kus mušis tarp turkų kariuo
menės ir sukilėlių. Daug buvę 
nukautų.

Kalei vių pasakojimu sukilė
liai apsiautę Van miestą, tuo 
tarpu kai turkai mobilizuoją 
kariuomenę miestui į pagalbą.

Visi J. V. gyventojai 
gali vienu kartu sutipt 

automobiliuose
WASlllN(rTONAS, birž. 11. 

— Prekybos departamento pra
nešimu, 'šių metų sausio mėne
sio 1 dieną Jungtinėse Valsty
bėse buvo viso 24,629,920 auto
mobilių, o visame pasauly jų 
buvo 32,028,584.

Esant tokiam milžiniškam 
skaičiui automobilių Jungtinė
se Valstybėse, ir skaitant, kad 
kiekvienas jų gali paimti po 5.6 
asmenis, visi gyventojai, kiek 
šiame krašte jų yra, galėtų vie
nu kartu susėsti į automobilius 
ir važiuoti.

■Tornado du asmens už
mušti, keli sužaloti

ST. PAUL, Minn., birž. 11.— 
Centralinej Minnesotos daly va
kar siautė tornadas, padaręs di
delės žalos. Du asmens buvo 
užmušti, keli kiti sužaloti. Ke
letas farmų trobų buvo sugriau
ta ir medžių išlaužyta ariba iš - 
šaknų išrauta.

Užmušti buvo Kingstono far
merys Henry Wournos ir vie
na moteriškė, Gustavą Wanti- 
ja.

Vokiečių komunistų 
partijos seimas

LIETUVOS ŽINIOS
Nauja komunistų grupė suya- 

čiavime kovosianti prieš Mas
kvai vergaujančius vadus

BERLYNAS, birž. 11.—šian
die Berlyne prasideda Vokieti
jos komunistų partijos suvažia
vimas, arba, kaip vokiečiai sa
ko, “part'eitagas.”

Kaip girdėt, šiame suvažiavi
me žada pasirodyti nauja ko
munistų gurpė, kurios nuomo
nė yra, jogui komunistai lik tą 
lalvejį gali būt pateisinti dėl 
kraujo liejimo, kai jie yra isi- 
tikrinę, kad tokia kruvina ko
va jie suduos mirtiną smūgį 
esamajai tvarkai. Bet yra kri
minalinis nusikaltimas, kuomet 
komunistų vadai kursto mases 
lieti žmonių kraują tik tam, 
kad patys vadai tuo bildu lai
mėtų sau daugiau galios ir pre
stižo.

Ta nauja komunistų grupė 
suvažiavime vesianti aštrią ko
vą prieš Maskvai vergaujan
čius ir tik jos įsakymų klau
sančius partijos vadus.

50 Meksikos maišti
ninku nukauti <-

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 11. 
— Pranešimai iš Aguas Gaben
tos sako, kad trijų valandų 
kautynėse tarp federalinės ka
riuomenės dalies ir maištininkų 
bandos buvo nukauti keturias
dešimt devyni 'banditai ir jų 
vadas, Antonio Bamirez. Kau
tynės įvyko ties Geronimo.

| ------------L—----------------

5 šeimos nariai prigėrė 
kits kitą gelbėdami
BANDOLPH, Va., birž. 11.— 

! Vakar vakarą čia prigėrė upč- 
je penki asmens, visi vienos šei
mos nariai.

Besimaudant, gyventojo Hen
ry IBoardmano sūnus ėmė skę
sti. Tėvai ir dvi dukters šoko 
kits kitą gelbėti, bet visi 
buvo srauto pagauti ir nunešti 

i gelmėn.
I

Aeroplano pasažierius, 
moteriškė, užsimušė

‘ TBENTON, N. .L, birž. 11.
Ką tik pakilęs iš Washington 
Crossing, Pa., aviacijos lauko 
aeroplanas atsimušė į telegra
fo vielas ir nukrito žemėn. Ae
roplano pasažierius, moteriškė, 
užsimušė, pilotas pavojingai už
sigavo.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažų atlyginimų. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 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.

Antra aukso byla
Aukso rado! Didelės kalbos. 

Tardymas ir teismas. Ir vis- 
kas dėl vieno mažo melagio.

KALNIAS. — Peniai pavasa
rį mokytojas K. SideraviČius, 
Šiaudėnų kaimo, Naumiesčio 
valse., Tauragės apsk. darė ar- 
cheloginio pobūdžio kasinėji
mus.

Neužilgo pasklido gandai, 
esą mokytojas su ūkininku 
Jenčauskiu iškasę daug aukso. 
Tas auksas buvęs' kaiistyloj 
skrynioj, auksiniais rakteliais. 
Rasta, girdi, pinigų, kurių vie
nas vertas 80 litų.

Tos kalbos nubangavo per 
keletą valsčių. Atsirado žmo
nių, kurie pranešė policijai, ši 
vedė tardymą. Sudarė sensa- 
cinę bylą.

Gegužės mėn. 7 d., Naumies
čio Taikos Teisėjas nagrinėjo 
“aukso bylą.” Teisman su liu
dininkais patraukta 15 asmenų, 
jų tarpe .3 vaikai — 7 8 me
tų. Bet prisaikdinus visi liudi
ninkai pasakė jokio aukso ne- 
matę. Tik vienas 9 metų vai
kas VI. Žvirblis Įrodinėjo ma
lęs, kaip mokytojas išėmęs iš 

į žemės skrynutę, atrakinęs, o 
joje radęs auksinių raudonų pi
nigų. Nors tas vaikas buvo aiš
kiai sugautas meluojant, visgi 
savo kalbėjo.

šitaip iš didelės bylos nieko 
neišfįo. Kaltinamieji išteisin
ti. i>usidarė įspūdis, kad žmo
nės, pačiu sėjos metu, gavo ei
ti 1 I kilometrų, gaišti dieną, 
kad teisme pasakytų nieko ne
žiną.

Policija ir teismas nusiplovė 
rankas: abeji atliko savo parei
gą. Pirmieji ištardė, antrieji 
išteisino. Bet labai juokingai 
atrodė, kad <lel eilinių kaimo 
kalbų keliama byla. Ypač, kad 
joms pradžią davė <8 metų vai
kas.

SUŽEIDĖ NUMYLĖTINĘ LR 
PATS NUSIŠOVĖ

UŽPALIAI .— Gudelių kai
me, Užpalių valsčiuj, J. Balla- 
navičiaus laukuose rasta 5 šū
viais sužeista Anelė Sakalaus
kaitė, sale jos lavonas Kazio 
Meišto. Išaiškinta, kad įMeištas 
sužeidė Sakalauskaitę ir pats 
nusižudė. Priežastys? Kaip 
dažniausia: Sakalauskaitė at
sisakė tekėti už Meišto. Jei ne
tenki man, tai neteksi ir ki
tam. Ir šovė.
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Sveikatos Dalykai
Vėžys ir jo gydymas

Šiandien vėžys yra vienas iš 
rimčiausių pavojų žmonių vie
šai sveikatai ir gerovei. Suvirs 
100,000 žmonių miršta kas met 
nuo tos ligos Suv. Valstijose. Ir 
statistikos rodo, kad mirčių 
skaičius vis auga. Paprastai 
vožiu sergantieji vyksta pas gy
dytoją tik kuomet liga jau taipl 
išsiplėtoja, kad visiems aiški. 
Bet kad pasekmingai kovoti vė
žį, reikia jį tuoj atakuoti, vi
sus žmoųes supažindinti su liga. 
American Society for the Con
trol of Cancer pradėjo tikrą 
kovų prieš šitą baisią ligą var
todami sakinį—“Kovok vėžį su 
mokslu”.

Kas tai yra vėžys, žmonės ti
ki, kad vėžys yru visalina liga; 
kad nėr išgydoma; kad chirur- 
giška operacija nepagelbės, nes Į 
antru kartu atsikartos; kad 
yra užkrečiama liga ir t.t. Bet 
tos nuomonės yra klaidingos. 
Vėžys nėra visatina liga, bet vie
tinė. Patologiška definicija vė
žio yra—“vėžys yra perauga 
naujų kūno audinių, paprastai 
formoje sutinimo, kuris pavirs
ta į skaudulį. Atsikartoja, jei
gu prašalinta, ir užkrečia kitas 
kūno dalis arba visą, kūno siste-jray ". 
mą ir yra pražūtinga.” Yra la
bai daug vėžio rųšių.

Vėžys pasirdo vienoje kū
no dalyje ir iš ten išsiplatina 
į kitas kūno dalis. Yra išgydo
ma liga, nes tą faktą parodė gero gydytojo. Reikia atsiminti, 
skaičius žmonių, kurie buvo iš-'kad reikia išnaikinti kiekvieną 
gelbėti. ! mažiausią dalelę. Išnaikinimas

Vėžio pradžia. Ligos apsireiš-j turi būti pilnas. Kitaip, — at- 
kimai pradžioje yra vienatiniai.; si kartos. Įvairios vėžio rųšys 
Kuomažesnis sutinimas, tuoj reikalauja Įvairius gydymo bu- 
lengviaus jį išnaikinti. Gydyto-! dus. i
jai sako, kad kiekvienas vėžys1 Vėžys yra išgydomas, nors li- 
pradžioje yra mažutėlis vėžys ir1 ga yra pražūtinga. Paprastai 
nereik jo bijotis. Keik tuoj pra
dėti gydyti. Nes jis neišpasa
kytai greit auga. Yra norma- 
liška perauga toje kūno dalyje, 
kurioje randasi. Kuomet sykį 
ta perauga gali liųosai plėtotis, 
tuomet sunku sulaikyti.

Vienintelis išgydymas šian
dien yra chirurgiškų budu arba 
vartojant “radium” arba “x-

[Atlantic and Pacific Photoj

Rock Island, III. — Sarah Ann Walker, kuriai birželio 5 
sukako 103 metai. Jei nori ilgai gyventi, sako ji, tai “mind 
your own business”.

d.

Kaip jus keičiate savo 
papročius

Pienas, kava ir tabakas dabar 
“pasterizuoti”.

yra

pa.ste-

Kartais žmonės vartoja 
mostis arba kitus naminius išra
dimus, tie visi yra labai skau
dus ir negalime tikėti, kad iš
eis ant gero. Yra daug geriaus 
sekti patarimus ir instrukcijas

4. Kronišką arba atsikarto
jantį skilvio nemalimą.

Tie apsireiškimai gali būti 
vėžio apsireiškimai. Ir juos tuoj 
reikia tyrinėti.

Kovok vėžį su mokslu. Kiek
vienas asmuo— kiekvienas vy
ras, tėvas, brolis, motina, sesuo 
ir draugas—turi dalyvauti šito
je kovoje prieš vieną iš bai
siausių ligų. Reikia vartoti mo
kslą. Reikia labai plačiai pla
tinti visokias informacijas apie 
vėžį. Medikališkas mokslas 
no, kad reikia kuoplačiausiai

vėžiu sergantis kreipiasi prie platinti sekančius faktus, 
gydytojo tik kuomet vėžys taip 
išsiplėtoja, kad jau jį negalima 
išimti. Ir kuomet žmogus sa
ko, kad vėžiu serga, tai visi ži
no, kad jau jam kapas yra ga
tavas. šiandien padėjimas yra 
geresnis. Galima rasti vėžį,
kuomet jis yra tik “kūdikiškas giški. 
vėžys”. Galima pilnai išrauti, jant
Galima išnaikinti vėžį, kuomet Bet reikia kreiptis prie tam tin- 
atsiranda odoj, burnoje, lupose, kamo gydytyojo.
krūtyje ir t.t. P»et negalima iš
naikinti be gero gydytojo. Kuo-!Cancer išleido daug knygučių 
met liga pasirodo viduriuose jo- apie vėžj. Galima ; 
kiu 
nei

iš-

vi-1. Vėžys yra vietinė ir ne 
satina liga.

2. Vėžys nėr limpama ir 
krečiama liga.

3. Neveik ligos bijotis.
4. Ji yra išgydoma.
5. Geriausi budai yra chirur- 

Galima prašalinti varto- 
radium” arba “x-rays”.

uz-

Society for the Control oi

budu be gydytojo negalima 
gydyti.

Sveikos pasėkos iš pieno 
rizavimo” su kaitinimo pagelba iš
gelbėjo tiek daug žmonių gyvybių, 
kad Sveikatos Tarybos daugumoj 
didmiesčių visose Jungtinėse Valsti
jose dabar verčia “pasterizuoti” pie
ną.

Ačiū tokiam užtikrinimui publikai 
grynumo ir sveikumo vieno iš svar
biausiu natūraliu valgių, naudojimas 
pieno milžiniškai pakilo bėgyje ke
lių paskutinių metų. Vidutinis pie
no vartojimas Jungtinėse Valstijose 
dabar yra virš vienos 
penktadaliu—sakysime, 
du' sti klai—kiekvienam 
dien. Didėjimas pieno 
patenkinti tų auganti 
kalavimų, pasiekia 
biliono svarų 
so sudaro apie 

Kiekvienas 
mo pasėkos yra gaunamos per kai
tinimų. Tabako kaitinimas (‘‘toast- 
ing”-apkepinimas) rimtai pakeitė 
mokslininku ir daktaru pažiūras i 
tabaką, ir publikos supratimas to 
proceso svarbos pasirodo iš smar
kiai augančio pardavimo Lucky 
Strikes, kuriu tabakas yra kaitin
tas arba apkepintas.

Bet kaip daktarai žiuri j “APKE- 
PINIMO PROCESĄ”, kuri The 
American Tobacco Kompanijos che
mikai išrado Lucky Strike cigare- 
tams ?

Jeigu jus užklaustumėt gerai—in
formuotų daktarų, kokia Jungtiniu 
Valstijų ligonine, jo manymu, turi 
didžiausių garbę šioje šalyje ir už
sieny), tai viena ligoninė, kurių su
minės visi žymiausi mokslininkai su 
pagarba ir meile, be abejo, bus|tų Rrauj0 pasirodymą. 
“Johns Hopkins ”, Baltimoreje. Ir, 1 J 1 v 
kuomet vienas iš Johns Hopkins Li
goninės daktarų sako “Aš manau, 
kad apkepinimo procesas padarė di
delį skirtumų—Lucky Strikes tikrai 
yra mažiau erzinanti”, tai čia mes! 
turime apsvarstytų nuomone moks-, 
liniuko, parinkto už jo nepaprastus Į 
gabumus, kaip kad ir kiti nariai tos 
ligoninės štabo.

Patvirtindamas ta nuomonę, vie
nas gerai žinomas Balti movės dak
taras rašo: “Tabako apkepinimas j 
prašalina erzinimo veiksni ir pada- Į 
ro šiuos cigaretus nekenksmingais”. I 

Nuo Maine valstijos iki Kalifor-į 
nijos, 20,679 daktarai ištyrė Lucky į 
Strikes ir raštu raportavo, kad šie i 
cigaretai mažiau teerzina gerkle, ir. 
daugelis tu daktarų sako, kad jie. 
rekomenduoja juos savo pacijentams.! 
kaip vyrams, taip moterims.

Tai buvo vienas Alabamos dak
taras, kuris tų dalykų trumpai iš
reiškė atydžiai parinktais žodžiais: 
“Aš manau, kad jus turite puiku ir 
nekenksmingų rūkymą, kokio ciga- 
retų rūkytojai troško jau per ilgus 
metus.”

puskvortės su 
daugiau kaip 
asmeniui kas- 
gamybos, kad 
publikos rei- 

apie pusketvirto 
metuose, ir dabar vi- 

127 bilionus svarų, 
žino, jog pasterizavi-

gauti krei-

Pavojingi ženklai

apie vez|.
pianlis prie tos draugystės po 
adresu—25 West 43rd Street, 
New York City.

1. Maža perauga, kuri į dvi' 
savaiti nepranyksta, paprastieji.! 
krūčių guzai, pusliukės, skaudu
liai ir t.t. ne vėžiai iš pradžios,! 
gali persimainyti į nelabuosius! 
išaugimus ar veži. Tikrai sa-l 
kant, ankstyvas pažinimas ar 
gydymas, kurio nors tų vėžio 
pranokėjų gali tikrai apsaugoti 
nuo vėžio. Apsisaugok nuo kū
no nuolatinių trynimų, erzini
mų ir apsisaugosi tuo pačiu nuo 
vėžio atsiradimo. Nuolatiniai 
skauduliai, suskirdimai, žaizdos, 
karpos, apgamos, kurie mainosi 
ir auga didyn turi būti pašalin
ti. Protingai apsieinant su tais 
ir kitais pavojaus ženklais, kaip 
ir ankstyvas nusimančio dakta
ro ar chirurgo jų pašalinimas, 
labai sumažina galimybę turėti 
vėžio ligą.

2. Gerai lėmyk žaizdą arba 
spuogus ant lupų, kuomet grei
tai neprapuola.

3. Kreipk dėmesio i nepapras-

(FLIS).

NAUJIENŲ 1 
Pinigų Siuntimo-Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98
St. Louis “Dutch Bov” 
White Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil,
Galionas ................. 98c

Žolei
trim
Piaunant galandas.
už ...........................

piaunama mašina 
peiliais 14 colių.

Tik
5.98

Taipgi ant visko nuže- - 
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. KOCKVVELL STREET

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Specializuojasi ant nervų ligų.
2346 W. 69th St., Chicago, 111.

Tel. Heiulock 1881
Baigės Naprųpatijos Kolegijų 
Ulinpjuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Taipjau su geromis pasekmėmis 
gydo; mirštamas ligas, širdies li
gas, galvos, nugaros, strėnų gė
limų, vidurių ligas, reumatizmų; 
be operacijos išgydo tonsilius ir 
. goiterj.
Tik šeštadieniais pasitarimai vel- 

«*• tui ir mandągųs.
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet, 6 iki 8 vak.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas
Pinigus gavo:

24867—Edvardui Veidmanui 
24868—Antoninai Stašaitytei 
24874—Antanui Beinoriui 
24886—Teklei Survilienei 
24895—Marijonai Stambrienei 
15258—Aleksandrui Bagdonui 
15306—Emilijai Dacienei 
15821—Kazimierui Martinėnui 
24901—Antanui Štokui 
24907—Boleslavai Norvilienei 
24914—^Aleksandrui Venckui 
56568—Povilui Z ubui 
24928—Jurgiui Vinciui 
24930—Veronikai Milaknienei 
24043—Onai Šukienei 
24934—Domicėlei Gedriemienei 
24937—Marijonai Šimkienei 
24940—Anielei Ruibienei 
24941—Kotrynai Česnelienei 
24945—Karolinai Vinckienei 
24946—Julijonai Valantinitei 
24949—Povilui Abraskevičiui 
24952—Kazimierui Lavickui 
24953—Mateušui Levickiui 
24954—Antaninai čepaičiutei 
24956—Mikolui Gutauskui 
24957—Pranciškai Baranaus

kienei
56574—Evai Tenterienei
56577—Marijonai Gricbliaus- 

kienei
56578—Antanui Simonaičiui 
56579—Pranui Mikalavičiui 
56583—Petrui Stakoniui 
56584—Jurgiui Maskolinui 
96051—Justinai Zebrauskaitei 
96052—Juozapui Širviui 
25111—Jonui Rudžiui 
24960—Simonui Braziui 
24960a—Jonui Mankevičiui 
24966—Onai Briedienei 
24969—Barborai Miniauskaitei 
24971—Pranciškui Petkui 
24974—Bronislavai Jenišaus- 

kienei
24976—Juozui Zumidui 
24977—Antanui Spetylui 
24978—Anelei Danulevičiutei 
24983—Alizui Gudui 
56593—Vincentui Gjldui 
15344—Martini Gudiliauskui 
15345—Petrui Tarvidavičiui 
23598—Stanislavai Mickevi- 

čaitei
15376—Adomui Kermagiui 
15379—.Jeronimui Drigotui 
15383—Juozapui šveiščiui 
15402—Agnieškai Navardaus- 

kienei
15400—Elzbietai Jarytei 
15401—Antanui Norbutui 
23605—Marijonai Lazauskaitei 
15410—Teofilei Daujotienei

15399—Jievai Puodžiūnienei 
15398—-Marijonai Slabošeyi- 

čienęi
15389—Izabelei Mišeikienei 
15438—Vincentui Norkui 
15440—Vladislavai Bajorinienei 
15425—Marijonai Lideikienei 
15426—Jonui Anusevičiui 
15427—Zofijai Tiškitei 
15432—Stanislovui Meiliūnui 
15436—Barborai Žilienei 
15439—Antanui Bajorinui 
25132—-Rozalijai Kvedarienei 
15433—Jonui Andrulaičiui 
15417—Marijonai Kunkalevi-

čienei
15422—Uršulei Lapšaitienei 
15431—Filimanai Kaubraitei 
25134—Tcrezei Čepaitienei 
23613—Petrui Zaronui 
25135—Vaitekui Stefankevičiui 
23609—Pranui Sčerbikui 
15416—Juozapui Butkui 
15418—Stasei Sireikaitei 
15412—Vincentui Rimkunui 
15422—Juozui Zemlickui 
23610—Juzei Tamulevičienei 
15419—Kajetonui Dokniui 
15484—Onai Ascilienei 
25142—Onai Masiulaitei 
24891—Domicėlei Antaninei 

'šilunienei
24909 Petronėlei Sutkaitienei 
24915—Domic-elei Gedrimienei 
24943—Antanui Vaišvilui 
56570—Juzefai Kraučiunienei 
24958—Zuzanai Ežerskienei 
24984 Petrui žinkeliui 
24993—Jurgiui Semaškui 
25008—Petronėlei Daunienei

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

$nnn išnewyor- 
/II 4 K0IKI KAU~ LUu NO IR ATGAL

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelione greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........-.......................... >2.50
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ......  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.0$
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paltas.

KAUNO ALBUMAS .................................................................... 50c
' ' Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ..........-.......— $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...................................    50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Illeistas 1926 
metais.

vNAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................................  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBĖ
193 Grand Street Broeklyn, N. Y.

Ą- . - .............. '-----------------

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eightecnth Bond & Mortgagc Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižcL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

$514-16 RooseYelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

25136—Jonui Eicui 15457—Onai Grušaitei-
15421—Pranui Rutčinui skienei

NAUJOS IR VARTOTOS LENTOS
Durims—Langams—Stogams—Plaster Boards—Plumbingas

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Atdara ncdėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų

MES STATOME GARAŽUS

Archer Wrecking Co.,
5260 Archer Avenue Lafayette 6736

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

Žemiau telpa sąrašas geriausiu istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar

bius dalykus.
e • •

No. 5. ISTORIJA ĄBELNA. Kaina $1.75
Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, turkai, žydai ir kiti? Kas ir kada pabudavojo garsiųjų 
Kynų Sieną? Kokiam tikslui buvo budavojamas Babilionijos 
Bokštas? Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasižy
mėjo? Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas atsitiko su 
daugeliu; valstybių, kurių dabar nebėra? Viši tie ir daugelis 
kitų klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
Kas yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau
ta? Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalb;w Apart to, čia randasi dar daugybė kitų 
žingeidžių žinių apie tų garsių šalj ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti.

No. 8 DVI KELIONI I TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
Delko šiaurėje yra dideli šalčiai? Kaip atsiranda ledų kalnai 
jūrėse? Kokie paukščiai, gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau
rėje? Kiek tenai žemės, kiek vandenų? Tai yra žingeidus 
klausimai j kuriuos šioj knygoje rasi atsakymų žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

/

No. 15 LIETUVIŲ PRATĖV1A1 MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
šios knygos autorius, Dr. Jonas Šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA. Kaina 60c.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? Kaip keitėsi žmonių 
pažvalga j spaudų? Kaip vistėsi laikraštininkystė? Kokių rolę 
lošė spauda įvairiose šalyse? Kiek spauda prisidėjo kultūrai 
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kainų $4.00
čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re- 
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatvjais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-0.103 ej.mn ‘bSAuiį socjjbas sąppĮp uja jbj, •oloamąBd oj^iuning 
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti. /

VISOS ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLI. PERKANT VISAS ANT SYK 
PARSIDUODA UŽ ..............     $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus.
» . •

Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas.
Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.



Trečiadienis, birž. 12, 1929
, t, , , | fa. — Į . , |

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Muzikos Pasaulio
Lietuvių talentai puo&ė tris sve

timtaučių koncertus

Rašo Nora

P-lė Sofia Poškevičaitė gražiai 
užsirekomendavo

žino-
Poš-
prie-

Iki šiol lietuviams mažai 
ma dainininkė, p-lė Sofia 
kevičaitė, sopranas, buvo 
žastimi mano atsilankymo į pir
mą praeitos savaitės koncertą, 
kurį surengė josios mokytoja, 
Baronesa Von Turk-Rohn, nau
joje Chicagos Women’s Club Re- ‘ 
eitai Hali, vidurmiestyje. Pro
gramas susidėjo iš kostiumuotų 
operos scenų ir šiaip kurinių.

P-lė Poškevičaitė turi turtin
gą soprano balsą, ypatingai vi
duriniame ir žemutiniame re
gistre. Ji, matyt, yra rimtai 
atsidavus jo laivinimui ir muzi-| 
kos tudijavimui, ir kadangi ji 
pati dar yra jaunų metų, atei-l 
tyje,, prie geros mokyklos, ga
lime iš jos susilaukti geros jė- ~~ 
gos musų scenoje, šį kartą ji Fitzek.
sudainavo Ritorna Vincitor ari- miausią vietą pilnai 
ją. ir Aidos, Verdi, ir Brunhil- p-lė Birutė Sarpaliutė, duktė p. 
dos ariją iš Valkyrie, Wagner, Petro Sarpaliaus, gerai žinomo 
kurių abi dainininkams yra, taip muzikos darbuotojo, 
sakant, “Iriais”, žodžiu, visa-

Radios, Pianai

r— ■■oi" l-W
NAUJIENOS, Chicago, III.
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Lietuvių Advokatų Grupė Kartu Su P. Balučiu
n.. t >1 m 

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted 81 
Tel. Rooeevelt 8500

....... M-.-.

O

5^5

Atsilankius p. B. K. Balučiui, Lietuvos ministeriui Washingtdne, į Chicagą, vietiniai lietuviai advokatai iškėlė jam, kaipo senam 
čikagiečiui ir savo profesijos draugui, Chicagos Bar Association kambariuose pietus, Washingtono gimimo dieną, vasario 23-ą. Aukš- 
čiaus įdėtas atvaizdas parodo svečią kartu su advokatais, dalyvavusiais pietuose. Atvaizde stovi, iš kairės į dešinę: Leon S. Mikelons, 
Apppllo Palionis, Casimir S. Wiezas, Charles V. Chesnul (česnulis), Kasimir P. (Ingis, John Kuchinskas, A. L. Thomas (Tamošaitis), 
Peter G. Gaudas, John B. Bronza, Albin A. Peters (Petrošius), John T. Zuris, Julius P. Waitchus ir Joseph V. Mockus. Sėdi, iš kairės 
į dešinę: Francis P. Bradchulis, Anthony A. Olis, Anthony A. Slakis, Lietuvos Konsulas A. Kalvaitis, gerb. Bronius K. Balutis, Lie
tuvos Ministeris, Guy Guernsey, buvęs p. Balučio profesorium teisių kolegijoj, John B. Borden (Bagdžiunas), Joseph J. Grish 
(Grišius) ir Balys F. Mastauskas.

R.C.A. 28, su 104 Dynamic 
Speakeriu, 12 tūbų, nieko 
daugiau nereikia, tiktai įdėk 
į šokėtų.

Šiame koncerte žy-
nusipelnė

apie dabar laikomus priešpus- 
metinius susirinkimus ir nemi
nėsiu.

Kai prieš 
sakant, “Iriais”, žodžiu, visa- kelis metus pirmą sykį girdė
me šiame koncerte musų lietu- 'jau p-lę Sarpaliutę skambinant, 
vaite geriausiai pasižymėjo. buvau sudominta jos gamubu, 

P-lė Poškevičiutė rengia ir dėl to, naturališkai, sekiau jos 
lietuvišką repertuarą, taip kad studijų progresą, kuris, turiu 
ateinantį sezoną tikimės maty- pasakyti, žengia gerais žings

niais pirmyn. Josios išpildymas, 
..... . .> kartu su savodainininkų gastroles

Plačiai ir visiems gerai žino
mas Lietuvių Rraudonos Rožės 
Paš. Kliubas, kuris yra pilnai 
apsivalęs nuo Maskvos garbin
tojų, paskutiniame savo susirin
kime paskyrė $25 dėl pastaty
mo paminklo dėdei Šernui.

Iki šiol tai yra pirma auka 
iš musų lietuviškojo Cicero.

rė su šiuo pasauliu ir kad mu- 20 metų atgal suruošę čia pirmą 
su draugija, gal laikinai, neteko lietuvių vakarą su vaidinimu ir 
apie tūkstantį dol ar daugiau, iki šiai dienai uoliai tebesidar- 
Aš nuoširdžiai prašyčiau jus kuoją scenoje.
būtinai atsilankyt į sekamą su- Liutkevičius irgi ij pat mažens 
sirinkimą, kuris įvyks birželioIydalyvavęs scenoje, kaipo 
15 d. paprastoj svetainėj. Gal 
atsilankys užstatę už Stasiulį 
kauciją, arba prisius mums ko
kią žinią. Taipgi bus renkamas 
naujas kasierius. —K. šlepetis.

Jaunasis Stasys

Serga birutietė Philco 7 
už

ti ją lietuvių parengimuose.
411>. „ . . . . , . įkartu su savo mokytoja prie“Birutes dainininku gastroles . -ri . ,antro piano, Valse, Arensky;

amen le įuose į Concertstueck, Weber, ir Blue
Antras įdomus minėtos sa- Danube, Strauss, labai kompli- 

vaitės koncertas, rengtas Ame- kuolų kurinių, sukėlė didelio pusmetinis susirinkimas Drau- 
rican Conservatory of Music, entuziazmo klausytojuose, ir ne gystės Lietuvos Kareivių. Aš 
Scfiool of Opera skyriaus, kurį be reikalo ji buvo apdovanota 
veda p. Edoardo Sacerdote, įvy- auksiniu medalium už geriausią 
ko Kimball Hali, taip pat vi- pasižymėjimą per mokslo metą, 
durmiestyje. I Visa tai reiškia, kad musų

šis programas susidėjo irgi jaunuomenė muzikos moksle ne 
iš kostiumuotų scenų iš keturių ’ tiktai neatsilieka nuo svetim- 
operų, kurių dviejose—La For-ltaučių, bet ir pasižymi savo ta- 
za dėl Destino, Verdi, ir Car- lentingumu.
men, Bizet, dalyvavo dalis Bi- Lietuviams belieka tiktai iš- 
rutės Choro, p. K. Steponavi- tiesti savo ranka “of encourage- 
čiui vedant, ir dar Remendado meni”, kuomet šie talentai, ga- 
rolę, Carmen, dainavo birutie- 
tis p. F. Jakavičius.

Birutiečių dalyvavimas šiame 
programe buvo rezultatas tos 
impresijos, kurią Birutės pas-Į 
tatymas “Bailaus Daktaro” pa
darė atsilankiusiam į jį Maest
rui Sacerdote; jis tuomet buvo 
taip patenkintas Birutės daini-Į 
ninkais-dainininkėmis, 
kvietė juos dalyvauti 
kyklos koncerte.

jdomu, ar lietuviai 
Hirutės darbuotę lieti 
kultūros dirvoje, kuriuo ji 

komenduoja 
taučiams...

'—, dalyvavęs scenoje, kaipo 
vaidintojas, o paskiau ir kaipo 
muzikas. Jo jaunoji žmona taip
jau yra nemažai dalyvavusi lie
tuvių scenoje.

Visi roseland iečiai nuoširdžiai 
jaunavedžiams linki ilgo ir lai
mingo gyvenimo. —R.

bumai ir mokslo rezultatai yra 
publikos malonumui teikiami.

Cicero
Iš draugijų gyvenimo ir veikimo

kad pa-
savo mo-

įvertina 
ii meno 

re- 

lietuvius svetim-

Kas čia atsitiko, kad nebėra 
žinučių iš Cicero? Visi apie tai 
teiraujasi, įdomauja. Mano nuo
mone, nieko nuostabaus. Dabar 
vasara, gražioji gamta kiekvie
ną traukia prie savęs, o politi
ka, ir visokis judėjimas lieka 

užmirštas. Tai yra paprastas 
dalykas.

Ateinantį sekmadienį, Liet. 
Liuosybės svet., įvyks prieš-

tikiu, kad ir ši draugija pa
skirs auką rašytojo šerno pa
minklo, nes pastatymas pamink
lą ant kapo žymiausio Amerikos 
lietuvių švietėjo yra visų lietu
vių priedermė.

Roseland
Stasys Liutkevičius apsivedė 

Marcele Janušauskaite.
su Tai jau ir po šventei

Užvakar Šv. Kryžiaus ligoni
nėj tapo padaryta operacija bi- 
rutietei Bertai Saloveičikiutei, 
p. K. Steponavičiaus žmonos se
seriai.

P-lė Saloveičikiutė jau nuo 
senai nekaip jautėsi. Daktarai 
nustatė, jog ji serga aklosios 
žarnos uždegimu (apendicitu). 
Tad ir prisiėjo daryti operaci
ją. Operaciją padarė Dr. Stri
ku l’is ir Dr. Yu'ška.

P-lė Saloveičikiutė

Freshman 
bilietas.

Graybar. 7 
už

Brunswick 
už

S a r p a 1 i u t ė s, 
pasižymėjimas

koncertas, kurį 
ą savaitę, tai bu-

Jame dalyvavo

P-lės Birutės 
pianistės,

Paskutinis 
lankiau praeiti 
vo musicale. 
mokiniai piano mokytojos, p-lės

Birželio mėnesy visos draugi
jos laiko taip vadinamus prioš- 
pusmetinius susirinkimus. Bet 
didesnės svarbos tie susirinki
mai neturi, nes vistiek mažai 
narių tesusirenka, tad ir jokių 
svarbesnių nutarimų negali pa
daryti—viskas paliekama prieš-
metiniam susirinkimui. Todėl F. Stasiulis netikėtai persisky- tuvių scenos darbuotojai, virš

Naujosios SLA. 301 kp. su
sirinkimas įvyks trečiadieny, 
birž. 12 d., Lukštos svetainėj. 
Kurie nesate patenkinti senąja 
kuopa, galite persikelti į nau
jąją SLA. kuopą, kuri neužsi
ima jokia/pašaline politika, bet 
vien rūpinasi SLA. ir savo narių 
gerove ir reikalais. Taip pri
valėtų būti ir visose SLA. kuo-į 
pose.

Tokio nusistatymo laikyda
mosi naujoji SLA. kuopa susi
laukė žmonių prielankumo ir 
todėl gero pasisekimo tarp vie
tos lietuvių. Naujosios kuopos 
valdyba susideda iš vietos rim
tų piliečių, kurie su atsidavimu 
dirt>a dėl organizacijos labo. 

Tad nėra abejonės, kad neužil
go naujosios kuopos narių skai
čius pasieks viso šimto.

Valio nauja kuopa!
—Ciceronas.

Dr-tės Vienybės Brolių 
' No. 1 nariams

Gerbiamieji, turbut jau visi 
jus žinote, kad musų kasierius

Tai jau ir praūžė, praklegėjo, 
medžių lapais tik nušlamėjo ta 
naujieniečių pavasario iškilmė, 
vadinama pikniku. Tai lyginai 
kaip Lietuvoje didieji atlaidai.

O to svieto, svietelio galybės 
— ir vis mašinoms važiuoti; ir 
tų mašinų — autų daugybė; 
ir tai vis lietuvių nuosavybė— 
pilnas didžiulis Čcrnausko dar
žas kimštinai prikimštas.

Visur užimąs, kalbos, klege
sys, muzika. Visko pilna to 
svietelio, tos minios patenkini
mui. Diena šilta, graži, žmo- 

irgi smagus, linksmus. Ir 
visa ta minia, kai vanduo lik 
banguoja po visą daržą — miš-

jaučiasi, 
gana gerai. Tikimasi, kad truin-1 
pu laiku ji visiškai pasveiks. N.

Mokslines 
cigarų dirbimui, 
apsaugoti burną 

užsikrėtimo

priemonės 
kad 
nuo

išleista.Septyni milijonai dolerių 
idant išvysčius dirbimo procesų, ku
ris prilygtų gryno maisto produk

tams.

išvažiavo tradiciniam 
mėnesiui.” Išvažiavo

Pereitą šeštadienį apsivedė 
vieni iš plačiausia žinomų Rose- 
lando jaunuolių — p. Stasys 
Liutkevičius ir p-lė Marcelė 
Janušauskaitė.

Šliubas buvo Visų Šventų pa
rapijos bažnyčioj. Ir nors lai 
buvo šeštadienio vakaras, bet 
kad kaip jaunuoliai, taip ir tė
vai veik visiems roselandie- 
čiams yra gerai žinomi, tai jau
nųjų šliulbą pamatyti prisirinko 
žmonių veik pilna bažnyčia, 
taip kad ir svarbiose pamaldose
retai kada daugiau žmonių bu-j nes 
•na.

Po šiiubo jaunosios tėvų na
muose buvo suruoštas didelis 
vestuvių pokilis, po kurio jau
navedžiai 
‘‘medaus
betgi tik kelioms dienoms, ka
dangi p. Liutkevičiaus darbo 
pareigos neleidžia kiek ilgiau 
užtrukti kad ir dar taip malo
niam laikui.

Sugryžę jaunavedžiai apsigy
vens jaunojo tėvų paruoštame 
jaunavedžiams name prie 110 
gt. ir Edbrooke Avė.

Abu jaunavedžiai yra Rose- 
lande gimę ir augę ir labai po
puliarus tarp visų lietuvių, nes 
abu yni dalyvavę vietos lietu
vių veikime. Jaunojo tėvai, 
Bronislovas ir Stasė (Liutkevi
čiai yra pirmieji Roselando lie-

Kadangi netoli Tautiškos ka
pinės, tai ir kapinėse pilna žmo
nių buvo> kaip kapinių apvaik- 
ščiojimo dienoj.

Štai prasideda programas. 
Tri ulbos balsui davus signalą, 
kai bematant minia apsupo are
nų, o jaunuolių "Lai pilni me

džiai prilipo. Kai ėmė ristis, lai 
riksmas, šauksmas, plojimas, 
triukšmas begalinis. Vis tai sa
votiškas reiškimas simpatijos.

Pasibaigė programas ir vėl 
minia pasklido po daržą, vėl vi
sur klegesys, užimąs, 
muzika, dainos. Visų 
nuotaika.

Ir taip iki sutemos, 
lauš vakaro.

kalbos, 
linksma

iki vė-

American Cijrar Company prane
šė šiandie apie tai, kad ji priėmusi 
moksliškas metodas dirbti savo pro
duktui — Cremo cigarams. šios 
metodos ėmė $7,000,000 išlaidų. Jos j 

padarė dirbimą Cremo cigaru taip 
svarų, kad jis lyginas aukščiausiems i 
standartams švariausia gaminamų' 
maisto produktų.

Naujos mašinos ir kitokios prie
monės duos certifikuota produktą — 
uniformini sanitarj cigarų. Kiek
vienas tabako lapas, kuris eina ci
garui padaryti, yra mokslišku budu 
išvalomas tokiomis priemonėmis, 
kurias užgiria Suvienytų Valstijų 
valdžia.

Tai yra didelis progresas,, pat y-, 
ginus dabartine gamybos metodą 
su senaisiais budais, kuomet pras- 
tai apšviestose, užterštose 
suktu tabako lupai purvinais pirš 
tais ir spjaudyta ant cigarų galų.

Visuomenes sveikata reikalauja 
didžiausios atsargos cigarams dirb
ti, ir naujieii gamybos budai atsako 
reikalavimams aukščiausiojo medi- 
kalės opinijos, kuri, anot Dr. Char
les Mayo, esanti tokia, jogei pilnai 
75% užsikrečiamų ligų randa pra
džia gerklėje.

P-nas MacCann ilga laika buvo 
aukštai vertinamas kaip aktyvus 
kariautojas už švarų maista, pasi
ryžęs ivesti naujas metodas maisto 
produktų gamyboj visuomenes svei
katos interesuose. Jo vėliausias 
vajus, numatoma, gali įvykinti per
versmą gamybos priemonės cigarų 
pramonėje.

Fada A.C 
7 tūbos, 
Atwater 
tūbos.

Brunswick 
hetro- 
dine.\ 
Victor 
už

Victor 
už

$98.00 
tūbų, su viskuo, 

$74.00
7 tūbų, gražus ka-

$48.00
' tūbos, su viskuo,

$59.00
A.C. su tubomis,

$58.00 
.$49.00 

Kent, Model 37, 7

$59.00
Badiola, Super-

$54.00
7-11. Vertės $250.00, 

$110.00 
7-26. Vertės $425.00,

$179.00

Grojiklis Pianas, naujas, ver
tės 
-$500, už 
Kimball 
vertės 
rius, 
už

$195.00
Grojiklis Pianas, 

$700, demonstrhto-

$195.00
?en Rog-isteringr Pia- 

demonstratorius

$195.00
Parduodame tiktai įmokant 
$5.00 ant rankos, kitus leng

vais išmokėjimais.

nas, 

UŽ

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

Tel. Boulevard 4705
—žinios.

TUBBY Tickling the Ivorys

SpeilaUatM rydyme chroniškų ir saujų U 
pj. Jei kiti neralSjo jumis ligydyti, ateflan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifiėfsaminavl 
mas atidengs jūsų tikrą Ilgą ir jei aš apsl 
imsiu jus gydyti, sveikata jums surryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, knrls neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
ralutlno iševaaminavimo—-kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jaekson Blvdn netoli State St 

Kambarya 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedilioj

I KEMLV ‘TMIMK 
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BELGIJOS RINKIMŲ 
PASEKMĖS

RINKIMAI HOLANDIJOJE

užsidarė kitas dienraštis Lietuvoje

Neseniai pradėjęs eiti Kaune dienraštis “Diena” 
pavirto savaitraščiu. Ar jisai išsilaikys, eidamas kartą 
pei' savaitę, dar parodys ateitis.

Prieš kiek laiko Kaune užsidarė dienraštis “Ban
ga”, kuris skelbėsi turįs nepaprastai daug skaitytojų ir 
diena iš dienos augąs, kaip ant mielių. “Bangos” buvo 
išėję viso 20 numerių. “Diena” gyveno truputį ilgiau, 
nes jos išėjo 46 numeriai.

Patyrimas rodo, kad lietuviškus dienraščius Lietu
voje pajėgia išlaikyti tik politinės partijos, ir tai kolkas 
tik dvi: vai. liaudininkai, kurie leidžia “Lietuvos Žinias” 
(tai seniausias lietuvių dienraštis) ir kr. demokratai, 
kurie leidžia “Rytą”. Gi tautininkai, kad ir giriasi, kad 
jiems pritarianti visa “tauta”, leidžia savo organą “Lie
tuvos Aidą” ne savo, bet valstybės lėšomis (vietoje buv. 
“Lietuvos”). i : .

“Banga” ir “Diena” buvo bespalviai dienraščiai ir 
subankrutijo. Subankrutijo, matyt, dėl to, kad Lietuvo
je skaito laikraščius tiktai tie žmonės, kurie yra vienaip 
arba kitaip nusistatę politiškai. Lygiai taip kitąsyk 
buvo ir Rusijoje, prie caro valdžios.

Pasirodo, kad tenai, kur žmonės neturi laisvės, tai 
ir laikraščių skaitymas pavirsta politišku darbu.

......................... -

GENA Iš LATVIJOS LIETUVOS EMIGRANTUS

Latvijos vyriausybė ėmė areštuoti Lietuvos politi
nius emigrantus ir ketina 5 ar 6 jų išsiųsti iš Latvijos. 
Sako, kad tarpe tų emigrantų pasireiškęs komunistų 
judėjimas.

Emigrantų persekiojimai prasidėjo, įsimaišius • Lie
tuvos vyriausybei. Pastaroji kreipėsi į Latvijos pasiun
tinį Kaune, p. Liepinį, nurodydama į negeistiną emig
rantų veikimą Latvijoje. Liepinis perdavė vyriausybės 
nusiskundimą Latvijos užsienių reikalų ministeriui, ir 
dabar Latvijos valdžia stengiasi Kauno feikalavimus 
išpildyti.

Seniau buvo tradicija, kad politiniai emigrantai tu
ri “prieglaudos teisę” svetimose šalyse. Tos tradicijos 
nepaisydavo tik Rusijos caras ir Vokietijos kaizeris. 
Bet šiandie ją ima visi užmiršti.

GRUZIJOS TAUTINĖ ŠVENTĖ

Gegužės m. 2,6 d. 1918 m. buvo įsteigta pirmutinė 
pasaulyje socialistinė valstybė — Gruzija.

Pasiskelbus nepriklausoma, ta nedidelė Kaukazo 
respublika išsirinko savo steigiamąjį seimą. Iš 150 at
stovų, išrinktų visuotinu, lygiu, slaptu ir tiesioginiu bal
savimu, daugiau kaip 125 buvo socialdemokratai. Su
prantama, kad Gruzijos seimas sudarė grynai socialde
mokratinę vyriausybę, ir ji per dvejus su puse metų 
sėkmingai vedė krašto reikalus.

Bet Rusijoje tuo tarpu atgijo senasis imperializ
mas. Kaip seniau Rusijos carai po ilgų ir kruvinų karų 
užėmė Kaukazo kalnus ir pavertė jų gyventojus savo 
valdiniais, taip dabar ryžosi užkariauti Gruziją ir Ru
sijos bolševikai. Nežiūrint to, kad sovietų valdžia buvo 
padariusi su Tifliso vyriausybe taikos ir draugingumo 
sutartį, Maskva pasiuntė Gruzijon milžinišką armiją iš 
200,000 vyrų ir per vasario ir kovo mėnesius 1921 m. ją 
užkariavo.

Didelė okupacijos armija stovi Gruzijoje ir šiandie. 
Be ginklo pagelbos rusai negalėtų tą šalį valdyti nė 
vieną dieną. Laisvė Gruzijoje tapo, žinoma, panaikinta. 
Visos darbininkų organizacijos sutriuškintos; visi so
cialdemokratų vadai turėjo pabėgti į užsienius arba bu
vo suimti, ištremti į Rusijos Turkestaną arba sušaudyti.

Tečiaus, nežiūrint tos barbariškos priespaudos, Gru
zijos liaudyje da ir šiandie neišnyko laisvės dvasia. Kas
met per gegužės 26 d. ji mini socialistinės valstybės įs
teigimo sukaktuves, pažymėdama jas įvairiais budais.
Ir kasmet gegužės 26 d. bolševikų Črezvyčaika (žval
gyba) Gruzijoje suima ir sugrudžia į kalėjimus šimtus 
naujų aukų.

Ateis diena, kada ta nelaimingoji tauta numes nuo 
savo sprando “raudonojo” despotizmo jungą ir vėl at
gaus savo laisvę!

Nork Belgijoje rinkimai įvy
ko ankščiau, negu Anglijoje, bū
tent, gegužės 26 d., bet jų re- 
zultataijdar iki šiol nebuvo ti- 
kslwripranešti Amerikos spau
doje. Iš Europos laikraščių 
dabar patiriame, kad tuos rin
kimus laimėjo flamandų nacio
nalistai ii’ liberalai, o visos ki
tos partijos turėjo didesnių ar

Rinkimai į Holandijos atsto
vų butų įvyks liepos m. 3 d. 
Savo kandidatus pastatė jau 36 
partijos.

1925 m. rinkimuose dalyvavo 
32 partijos, bet tik (!) 11 par
tijų pravedė savo atstovus į 
parlamentą.

tingai sovietų atstovų pastan
gos nusiginklavimo konferenci
joje Genevoje. Suvažiavimas 
ragina vyriausybę ir toliaus ne- 
atlaidžiai darbuotis taikos labui 
ir kartu rūpintis krašto ka
rinių jėgų stiprinimu!

mažesnių nuostolių.
Flamandų nacionalistai prave

dė vietoje 6 atstovų 11 ir da 1 
nacionalistas praėjo atskiru 
sąrašu. Liberalai pravedė 28 
atstovus vietoje 23.

Pralaimėjusios partijos yra: 
komunistai, kurie iš dviejų vie
tų parlamente prakišo 1; so
cialistai, kurie vietoje 78 išrin
ko 70, ir katalikai, kurie vieto
je 78 išrinko 7(į.^-

DabartinėJ^fgijos valdžia su
sideda iš katalikų ir liberalų 
bloko. Naujam parlamente ji
sai turės 104 atstovus iš 187, 
vadinasi, aiškią daugumą.

Socialistai šiuose rinkimuose, 
reikia pastebėt, gavo beveik tiek 
pat balsų, kiek 1925 m. Ta
da už juos buvo paduota 820,- 
160 b., o dabar 817,622. Atsto
vų skaičium jie pralaimėjo 
daugiausia dėl to, kad jie su 
nieku nebuvo susijungę rinki
muose, kuomet liberalai ir ka
talikai buvo sudarę bloką ir pa
dėjo vieni antriems savo bal
sais.

Antra socialistų pralaimėji
mo priežastis buvo nepaprastas 
nacionalizmo sustiprėjimas Fla- 
mandijoje. Daugelis žmonių, 
kurie pirma toje provincijoje 
balsuodavo už socialistus, da
bar atidavė savo balsus “fronto 
partijai”. Del šitos priežasties 
Flamandijoje turėjo nuostolių 
ir katalikų partija.

X

ANGLIJOS SOCIALISTŲ TE
LEGRAMA VOLDEMARUI

Nepriklausomosios Darbo 
Partijos valdyba pasiuntė šito
kio turinio telegramą Lietuvos 
premjerui Voldemarui

“Apgailestaujame pasikėsi
nimą prieš Jūsų gyvybę, bet 
raginame Jus susilaikyt nuo 
opozicijos partijų persekioji
mo.”
Po telegrama pasirašė Lau- 

rence Housman, George Lans- 
bury (kuris dabar yra Mac- 
donaldo kabineto narys), Eilėn 
Wilkinson, H. W. Nevinson, H.
N. Brailsford, Lewis Donald- 
son, Harold Laski, G. D. H. 
Cole ir Fenner Brockway (“New 
Leader” redaktorius).

Gerai, kad Lietuvos Musso- 
liniukas gauna patirti, jogei 
Anglijoje jo terorui žmonės ne
pritaria. \

BĖGIMAS Iš KOMUNISTŲ 
PARTIJOS

Mainz’o, Vokietijoj, miesto 
tarybos narys Beims pranešė 
laišku vyriausiam burmistrui 
apie savo pasitraukimą iš ko
munistų partijos.

Mainz’o miesto taryboje pir
ma buvo 4 komunistai, dabar 
bepaliko tik vienas, bet ir tas 
“paskutinis Mohikanas” kartą 
viešai pareiškė, jogei jisai dar 
tebėra komunistų partijoje tik
tai dėl to, kad jo dar neišmetė.

Bavarijos seimo atstovė, Ro- 
sa Aschenbrenner, kuri priklau
sė seimo komunistų frakcijai 
nuo 1920 m. ir buvo viena ga
biausių Bavarijos komunistą 
agitatorių, rezignavo iš komu
nistų partijos. Savo rezignaci
ją ji motyvuoja tuo, kad ji ne-
galinti vykinti “žiaurius, kruvi
nus Berlyno centro obalsius”.

Komunistų frakcija Bavarijos 
seime iki šiol susidėjo iš 5 
žmonių. Pasitraukus Rosai As
chenbrenner, komunistai dabar 
netenka teisių, kaipo frakcija.

BOLŠEVIKIŠKA “TAIKOS”
POLITIKA

Visos Sovietų Sąjungos sovie
tų suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją, kuria užginama vyriausy
bės užsienių politika ir ypa

VIETOJE REDAKCIJOS 
STRAIPSNIŲ

Tą vietą “Lietuvos žiniose”, 
kur paprastai telpa redakcijos 
straipsnis (editorialas), dabar 
pradeda užimti “traukinių 
tvarkraštis”. Mat, cenzūra ne
leidžia palikti vietoje išbrauktų 
straipsnių tuščius tarpus.

“Rūbo” Bendrovės Byla
(Tęsinys)

Jurgis Gudžiūnas pareiškė, 
kad 1923 metų sausio mėn. BĮ 
d. jis buvo išrinktas bendro
vės “Rūbas” valdybos pirminin
ku ir ėjo pareigas iki 1925 m. 
sausio mėn. 11 d. Nesant bend
rovės ižde pinigų, bendrovei li
ko viena išeitis, arba likviduoti, 
arba duoti kam nors platesnį į- 
galiojimą savarankiškai veikti. 
Visuotinas akcininkų susirinki
mas su tuo sutiko ir tokį 
įgaliojimą jam išdavė. Kadan
gi bendrovės krautuvė duodavo 
vien deficitą, tai buvo nutaria 
ją parduoti. Iš formales pusės 
jos pardavimas buvo atliktas 
teisėtai, nes tai buvo nutarta 
visuotiniame akcininkų susirin
kime 1923 metų rugsėjo mėn. 9 
d. Buvo paskirta iš valdybos 
tarpo komisija patikrint krau
tuvės knygoms ir prekėms. iPar- 
davimo aktą taipgi pasirašė vi
sa valdyba. Pardavimu krau
tuvės bendrovei jokių nuostolių 
nebuvo padaryta, nes kiekvienas 
daiktas buvo įkainuotas ir už 
viską buvo sumokėta. Krautu
vės kaina buvo ne 910OO litą, o 
62.000 litų, ką galima nustaty
ti ir iš kratuvės knygų. Tie 
91000 litų yra tik neaiškus tę
sinys pažymėjimų apie pirktas 
prekes ir neišrašytas išlai
doms. Elektros įmonės parda
vimas buvo atliktas teisėtai, re
miantis išduotu įgaliojimu. Su
tartis taipogi buvo teisėta, nes 
buvo pasirašyta, irgi remiantis 
įgaliojimu. Elektros įmonė bu
vo įkainuota į 200 tūkstančių li
tų, bet tai yra per brangu. 
Strazdas ir Rinkevičius buvo 
pargabenti iš Amerikos vien 
dėl to, kad padėtų ir finansuo
tų bendrovę tikslu apmokėti tas 
skolas, kurios buvo būtinos ir 
užbaigti statybos darbus. Pa
tvirtinimui šio fakto galima 
matyti bendrovės knygose, kiek

buv. bugalterį Rutenbergą, kurs 
tuo reikalu galėtų duoti paaiš
kinimus. Pradžioje darbo Tau
ragėje bugalterio nebuvo ir vi
sos sąskaitos buvo siunčiamos į 
Kauną, kur jas tikrindavo ir 
įrašydavo į knygas. Bugalteri- 
ją Kaune vedė Gesas. Tikrinti 
sąskaitas formalumo atžvilgiu 
buvo pareiga bugalterio, todėl 
bugalteris Gesas ir atsakomin- 
gas už teisingą vedimą knygų 
ir priėmimą sąskaitų su įvai
riais defektais (b. 1. 72,334).

Antanas Karsokas pareiškė, 
kad krautuvę likviduoti kiek jis 
pamena, buvo sekančios prie
žastys: stoka prityrusių tar
nautojų darbininkų, stipri vo
kiečių konkurencija pigiems ga
miniams ir per mažas krautu
vės kapitalas. Todėl 1923 m. 
rugsėjo mėn. 9 d. nepaprasta
me visuotiniame akcininkų su
sirinkime krautuvės padėtis bu
vo plačiai aptarta ir pagaliaus 
sumanyta ją parduoti. Parda
vimo operaciją buvo pavesta 
atlikti valdybai, gą galima ma
tyti iš protokolų knygos. Lik
viduojant krautuvę, neteko pa
kelti jokių nuostolių, nes valdy
ba išrinko specialę komisiją pa
tikrinimui-ir įkainavimui esan
čių krautuvėj prekių. Pardavi
mo metu -krautuvė buvo verta 
ir įkainuota 63000 litų, ne 
91891 lt. 51 et. Skirtumas tarpe 
minėtų sumų yra tęsinys bu- 
galterijos painiavos sąryšy su 
krautuve nuo senesnio laiko, ką 
galima išaiškinti Kuosaičių! pa
dedant, nes jis buvo visą laiką 
tos krautuvės vedėju. Parduo
dant Kuosaičiūi krautuvę, buvo 
surašytas materialis pirkimo 
-pardavimo aktas, kuriame pa
sirašė visi valdybos nariai. Jei
gu bendrovė nebūtų pardavus 
krautuvės, tai ji ir toliau butų 
davus nuostolius, nes krautuvė
je mažėjo prekių kiekis ir ko-

Strazdas i;* Zinkevičius skolino 
bendrovei pinigų. Už elektros 
stotį Kanas tikrai atidavė vek
selius bendrovei sumoje 47 tū
kstančių, kuriuos buvo išdavusi 
bendrovė. Užparduodant Kanui 
stotį, buvo tikslas apsisaugoti 
nuo kitų mažesnių skolų, kurios 
be pasigailėjimo butų išdras
kiusios įmonę ir bendrovei ne
būtų likę nieko, nesą vekselių 
terminai pas įvairius kredito
rius buvo nevienodi ir kiekvie
nas atėjus terminui galėjo su 
teismo anstoliu aprašyti ir par
duoti reikalingiausius įmonei 
daiktus už tiek,kiek tuo metu 
butų kas davęs. Pelno iš elek
tros įmonės bendrovė neturėjo, 
todėl kad kainos buvo susitar
tos su Tauragės Miesto Valdy
ba per žemos, pritaikant prie 
vandens jėgos 1 lt. 10 et. 1 ki
lovatas šviesos ir 90 et. vienas 
kilovatas jėgos. Tuo tarpu su
griuvus tvenkiniui, reikėjo va
ryti įmonę mašinomis, deginant 
žibalą, kurs gan brangiai kaš
tavo ir butų sunaikinęs visas 
pajamas už šviesą. Dauguma 
sąskaitų yra pilnoje tvarkoje, 
su parašais gavėjų. Kas liečia 
kontrolės laikrodžio, tai toksai

kybo. Be to bendrovė turėjo 
daug skolų ir nekuriems vekse
liams artinosi terminas juos iš
pirkti. Su siuvykla buvo atsi
skaityta pilnai, bet įvyko klaida 
Valstybės Kontrolės pranešime. 
Reikalavimo lape Intendantūra 
klaidingai pažymėjo datą išda
vimo orderio ir todėl, einant 
pranešimu Kontrolės, ir buvo 
padaryta išskaita sumoje 9250 
litų, kuri suma jam, Karsokui, 
dabar ir inkriminuojama. Apie 
gavimą šios sumos yra pažy
mėta nuoraše orderio B N 
63170. Kas liečia 1745 auksinų, 
tai jis turi pažymėti, kad kiek
viename darbe yra tam tikros 
išlaidos ir, vedant tokį platų 
biznį, prisieidavo turėti įvairių 
reikalų ir kai ką pavaišinti, ku
rios išlaidos ir pasidarė. Apie 
šitas išlaidas žinojo valdyba ir 
todėl jos nebuvo sąskaitoje 
smulkiai išdėstytos. Inžinieriui 
Šneideriui buvo išduodami avan
sai čekiais. Tokų čekių buvo 
išduota daug ir Šneideris su 
Bendrove nėra atsiskaitęs, nes 
neužbaigęs darbą pasišalino ir 
vėliau buvo traukinio suvažinė
tas (b. 1. 77, 78, 335).

Simonas Kanas pareiškė, kad

teisinti išdavė 10,000 litų vek
selių, o 3000 litų raštelius. Ka
dangi 1924 metais bendrovės 
reikalai ėmė smukti, tai jis pra
dėjo reikalauti skolos, bet ben
drovė nepajėgė jos sumokėti. 
Tuo laiku kaip tik viešėjo at
vykęs iš Amerkos Tadas Straz
das, kurs, girdėdamas jo rei
kalavimus, pasiūlė už skolas pu
siau nupirkti bendrovės elektros 
stotį. Be to Strazdas pridūrė, 
kad ir jam bendrovė “Rūbas” 
skolinga 37000 litų. Buvęs tuo 
metu bendrovės pirmininku Jur
gis Gudžiūnas sutiko jiems 
parduoti įmonę už 58000 litų ir 
jie abu su Strazdu ją nupirko. 
Pinigai pirkimui elektros įmo
nės buvo sudaryti sekančiai: 
jis, Kanas, grąžino bendrovei 
savo vekselius 10000 litų sumo
je ir Strazdas 37.000 litų su
moje, o vienuolika tūkstančių 
litų sumoje jis Kanas, įteikda
mas Gudžiūnui 8000 litų pini
gais ir 3000 litų rašteliais, ku
riuos bendrovė išdavė jam už 
gautą medžiagą. Vekseliai Straz
do ir jo buvo protestuoti, nes 
jie buvo užpildyti ir jų termi
nų laikas pasibaigė. Sulig tų 
vekselių jis, Kanas, gavo ne 
pinigais, bet turtu. Elektros 
stoties pirkimo kaina nėra maža, 
bet mašinos buvo sugadintos 
ir motoras senas (b. 1. 81-83, 
323).

Kazys Kuosaitis pareiškė, kad 
esančią bendrovės “Rūbas” 
krautuvę su medžiaga, rūbais bu
vo nutarta parduoti, kadangi ji 
duodavo vien tik nuostolius. Tuo 
reikalu valdyba iškėlė visuoti
niame akcininkų susirinkime 
klausimą apie krautuvės parda
vimą, su kuo susirinkimas su
tiko ir įgaliavo tą atlikti val
dybą. Patikrinimui visų prekių 
buvo išrinkta komisija, kuri pa
tikrino knygas ir akyvaizdą ir 
viską rado tvarkoje. Visas krau
tuvės turtas buvo įkainuotas 
į 63442 lt. 95 et., kuriuos pini
gus jis pirkdamas ir sumokėjo. 
Dalį suderėtos sumos sumokėjo 
pinigais, o dalį 400 akcijų, ku
rių kiekvieną jis skaitė po 50 
litų (b. 1.^84, 303).

Kazys Mačys pareiškė, kad 
parduodant Kuosaičiui krautu
vę, pastarasai pasiūlė dalį atly
ginimo akcijomis. Jis su tuo ne
sutiko ir balsuojant valdybos 
posėdy susilaikė. Atskiros nuo
monės jis nerašė, nes bijojo už 
gauti kitus valdybos narius. 
Parduodant krautuvę, jis pasiū
lė apie tai paskelbti viešai, bet 
kiti valdybos nariai su tuo ne
sutiko (b*. 1. 350).

Kazys Jankauskas pareiškė, 
kad iš Kuosaičio vieton pinigų 
už parduotą krautuvę buvo pri
imta 400 akcijų remiantis Jur
gio Gudžiūno pareiškimu, kad 
šitas akcijas galima bus par
duoti Amerikoje už pilną kainą. 
K,odel nebuvo kreipta dėmesio į 
dienos kursą, priimant iš Kuo
saičio akcijas, jis nieko tikro 
negali pasakyti. Jis apskritai 
buvo priešingas krautuvės par
davimui ir sutiko priimti dalį 
atlyginimo už parduotą krautu
vę akcijomis priverstas daugu
mos valdybos narių. Del 4571 
lt. 55 et. skolos jis gali paaiš
kinti, kad jam tie pinigai buvo 
dovanoti kaipo kompensacija už 
paliuosavimą iš tarnybos, nes 
jis atlikdamas bendrovės reika
lus, nusilaužė ranką ir negalėjo 
toliau tarnauti. Vėliau iš jo 
Gudžiūnas ėmė reikalauti grą
žinti 4571 lt. 55 et., bet kadan
gi šita suma jam buvo dovano
ta, tai jis jos ir negrąžino. Nau
ja valdyba iš jo tų pinigų ne- 
bereikalavo (b. 1. 359 ir 360).

(Bus daugiau)

Nauji Natūralizaci
jos Įstatymai

Septynios-dešimtas Jungtinių 
Valstybių kongresas užgyre bi- 
lių 349, kurį pagamino Natūra
lizacijos ir Imigracijos Komisi
ja, kaipo pagerinimą prie Akto 
iš birželio 29, 1906. šis page
rinimas, tik sil vienu išėmimu, 
labai apsunkina ateivius patap
ti šios šalies piliečiais. Nežiū
rint to, ateiviai turės siekti 
Amerikos pilietybės, nes atei
vio ir jo šeimynos teises nukar
pytos. Be to, jam gresia 
už prasižengimą ištrėmimas 
(deportacija) ir ateityj galima 
laukti daugiau panašių suvar
žymų.

Kiekvienas dapildymas arba 
pagerinimas esamo Natūraliza
cijos Akto pasirodo sunkesniu, 
griežtesniu. Prieš 1906 metus 
kiekvienas normališkas žmo
gus galėjo palikti Amerikos pi
liečiu į kelias valandas; nuo 
1906 metų jau reikėjo laukti 
penkerius metus; turėti du pi- 
liečiu-liudytoju, tikėti į organi
zuotą, valdžią, nepraktikuoti 
daugpatystės; žinoti kokiu lai
vu ir laiku pribuvo į J. V. ir 
užsimokėti $1.00 už pirmas po- 
pieras ir $4.00 už antras, viso 
$5.00 Toksai reikalavimas iš 
aplikanto buvo tik mažmožis 
palyginus su paskutiniu page- 
ripimu. Nuo^l d. liepos šių 
metų, pilietybės popierai kai
nuos nuo 15.00 iki 35.00 dole
rių; aplikahtas, pareikšdamas 
intenciją patapti piliečiu, turės 
pristatyt^-dvi fotografijas, ku
rių vieną teismo raštininkas 

Iprilipdins prie jam išduodamų 
popierų, antra prie duplikato, 
pasiliekant ’įį archive; jeigu 
aplikantas gyveno įvairiose vie
tose, tai turės pristatyti atfi- 
davitus iš kiekvienos tokios vie
tos su parašais piliečių-liudinin- 
kų ir notaro užtvirtinimu.

Tokia procedūra padarys 
daug nesmagumų. Kad išvengus 
didelių išlaidų ir neparankumų, 
patariu išsiimti pirmas arba 
'paduoti aplikaciją dėl antrų po
pierų prieš liepos 1 d. šių metų. 
Dar liko keletas dienų ir kas 
norės, tai suspės.

Nauji Natūralizacijos ir Imi
gracijos įstatymai taippat pa
aiškinimai bei pamokinimai, 
kaip tapti šios šalies piliečiu 
galima gauti, pasiuntus 25 cen
tus stempomis į Immigrant 
Service Bureau, 101 St. Marks 
Place, New York, N. Y.

—K. L.

buvo nupirktas Vokietijoj, su
mokant markes, bet vokiečiai 
atsisakė jį išduoti, todėl buvo 
užvesta byla ir per Lietuvos 
Atstovybę Berlyne perduota 
Vladui Mačiui. Patikrinimui 
dokumentų reikalinga pakviesti

nuo pat pradžios veikimo ben
drovės “Rūbas” jis statė fab
riko ir tvenkinio statybą, iš sa
vo lentpiuvėš medžiagos. Nuo 
šito pardavimo medžiagos ben
drovė liko jam, Kanui, skolin
ga 13000 litų, kuriai sumai pa

AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

ATĖJO žurnalas “Kultūra” 
No. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45c.

skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Iš Naujienų Laiva
korčių Skyriaus

Sekmadieny ai važiavo iš Lie
tuvos laivu “Poloniu” Elzbieta 
Josephite. Į Chicago ji pribuvo 
vakar.

Soliomija Gasilaitytė taipgi 
atvažiavo ant laivo “Polonia.” 
Ji pribus į Chicago šiandien 
kaip 7:25 vakare, į Baltiniorc 
Oliio geležinkelio stotį, prie 
\Vells ir Harrison gatvių.

P. Extin, cf. 3 3 3
Miller, cf. 3 2 2
Domikaitis, 3b. 4 2 2
Benik. 2b. 9 1 1
Stankus, 2b.-3b. 6 O D 3
Gricius, ss. 5 4 2
Zinkus, lb. 5 1 2
Makay, lb. 1 0 0
E. Extin, If. 6 2 3
Dyrek, c. 4 1 1
Gudas, c., 2 1 1
Gosliu, p. 6 0 0

52 23 22

By Innings B II E
G. Stars 454 030 061-23 22 3
M. Park 220 301 000- 8 11 4

NAUJIENOS, Chicago, III.

the longest hit made this sea- 
son and started a seven run 
rally in the second. Brown. 
although handicapped by in- 
juries štili hobbles up to the 
plate and manages to stay in 
front for batting honors.

Next Sunday the Maroons 
tackle the Cornells at Cornell 
SfĮuare. — A. R.

SCORE:
b

Marųuette Maroons (17)

Serga Bancevičius
Susirgo gerai chicagiečiams 

žinomas “drapiežnas dzūkas”
J. Bancevičius. Liga, kaip ma
tyti, paguldo j lovą ir stipriau
sius žmones. Kiek teko patirti, 
Bancevičiaus liga nėra pavojin
ga: serga jis, rodosi, kojų reu
matizmu. —N.

K. Steponavičiaus 
mokinių koncertas
Penktadienį, birželio 14 <1., 

8 vai. vak. Gage Park svetainėj 
(55th ir Western Avė.) įvyks 
K. (Steponavičiaus, “Birutės” 
vedėjo, ir Saloveiėikiutės mokl
ini ų koncertas.

Tėvai ir svečiai yra kviečia
mi atsilankyti. Įžanga veltui.

The Golden Stars will at
tempt to trim tbe highly tauted 
Fernwood A.C. next Sunday at 
Fernvvood Park. Ali base bąli 
fans are eager to see the out- 
come of this annual struggie 
between these two teams as 
they are bitter rivals for tho 
supremacy of the South Side.

— J. Jesulaitis.

Marųuette Maroon 
Murmurs

Trandell Victor.

SPORTAS
Golden Stars

The Golden Stars avenged 
themselves for their lašt years 
defeat by trouncing Morgan 
Park Boosters by a largo score 
of 23 to 8, at Morgan Park lašt 
Sunday. It was a slugfast gante 
as the Stars collected 22 hits 
for a totai of 55 bases, while 
the Boosters made 11 hits for 
19 bases. Gricius and Stankus 
each made 2 homers and E. 
Extin and Benik one apiece. 
Fryer, Miller, Dyrek and Gu
das each made triples, vvhile 
P. Extin and Zinkus got two 
doubles and E. Extin, Domi- 
kaitis and Miller \vith one 
double apiece.

Sumniary.

Sunday, Jone 9, 1929 the 
Marųuette Maroons of the S. 
L. A. Group 260 defeated the 
Lavvn Pals of Chicago Lavvn by 
a score of 17 to 7, at Gage 
Park.

Mgr. Schnukas gavę Tran
dell, our diminutive third base- 
man, his first chance to tvvirl. 
The boy turned in a creditable 
performance and promises to 
give Lefty, our mainstay, com- 
petition. Tbe Maroons fell upon 
Pinaitis, former Maroon hired 
by the Pals, likę a ton of brieks 

'vouting him completely with 
their bludgeons and maybe 
that vvasn’t a homer Costy 
socked into center. That was

Player
A. Stang, c.

AB R II E
4 2 1 0

C. Rusgis, 3b. 5 4 3 1
A. Royce, ss. 6 1 2 1
P. Brown, If. 4 3 3 0
C. Rozmin, 2b. 5 2 2 0
A. Schnukas, lb. 6 2 3 0
S. Godlewski, cf. 5 1 1 0
T. Trandell, p. 4 0' 2 0
J. Macas, rf. 1 1 0 0
M. Bortscheller, rf. 2 1 1 0
E. Simonas, If. 1 0 0 0

Totais 43 1.7 18 2

• Lawn Pals (7)
Player AB R II E
Kruse, lb. 7 1 2 0
Schulze. ss. 5 1 1 0
Elwardt, cf. 3 1 1 3
Lagerstrom, c. 4 0 0 0
Kenry, If. 4 1 0 0
Pelzman, 2b. 4 1 0 1
Heck, rf. 0 O 0 1 0
Benning, 3b. 2 1 0 0
Pinaitis, p. 4 1 1 0

Totais 36 7 6 4

Maroons —070 423 001 - 17
Lavvn Pals—003 030 10( ) - 7

Two-base hit: Kruse; Three- 
base hit: Royce; Home Run: 
Rozmin.

Struck-out by Trandell (6), 
Schnukas (5), Pinaitis (13).

Bases on balls: Trandell (5) 
Schnukas (5), Pinaitis (5).

Scorekeeper: Bill Rusgis.

Požėla Pasižymėjo

PRANEŠIMAI
Bridgeport Draugyste Palaimintos 

Lietuvos laikys prieš-pusmetinį su
sirinkimą birželio 12 dieną, 8 vai. 
vak.. Lietuvių Auditorijoj. Malonė
sit užsimokėti pomirtinę A. B. ir P. 
S. Atsiveskite naujų narių. Nuo 
16 metu iki 25 be įstojimo mokes- 
ties. Nuo 25 iki 40 — įstojimas $1.

Valdyba.

Užvakar Hippodrome įvyko 
ristynes. Svarbiausioj poroj ri-

tosi graikų čempionas Londos 
su Jack Taylor. Laimėjo Lon
dos.

Tačiau labiausia sujudino ir 
įkaitino publiką Požėlos risty- 
nės su Rudy Dusek. Apie jų
dviejų ristynes anglų spauda 
sako: “They vvent thirty mi
nutes to a draw in what proved 
to be the most spectacular bout 
of the evening.”

Dusek, kaip žinia, yra vie
nas geriausių ristikų ir pusė
tinai “rough”. Tačiau Požėlai 
jis nieko negalėjo padaryti.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
. $5 ,

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 y. po pietų

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Muši patarnavimu 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidi užlai
kymui skyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Von Porai Laimėjo

Chicagos Stadiume birželio 
10 d. norvegų boksininkas von 
Porat kumščiavosi su italu 
Rocco. Septintame rounde Po
rat nukirto italą nuo kojų to-

kiu smarkumu, kad tasai be 
sekundantų pagalbos nebegalė
jo atsikelti. — N.

Įvairus Gydytojai

GYDO

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo- 
jimas. Geriausias automobilių taisy
mas. Musų pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Westem Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUfiERKA 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
masiage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanksta ir 
tt Moterim Ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai
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 karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOSi

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų,, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniai! nuo 10 iki 12.

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se 

naa žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi 

Nuo 2 iki 4i8l ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 461h St. Chicago. BĮ.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulavard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 Soath Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
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 
---------o--------

DR. M. J. SHERMAN
Phone Canal 0222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakars 

Telefonas Canal 1912 
Resldence Tel. Fairfax 6852

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*

Specialistas moteriikų, Tyriikų. 
vaikų ir visų chronišką ligą

Ofisai: 3102 S. Halsted St., Chicage 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliotais ir iventad. 10—12 dieną

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St.. Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Officą Boulevard 7042

DR. C. Z. V EŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaad Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

________ Advokatai________

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
>323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic ruo 9 iki 12 ryto

Don’t suiler with Dandrulf, Pimplee, 
Blemishe* and other anuoying skin irrl- 
tatkins. Žemo antiaepde liųuid is the sale 
sure way to relief. Itching ohen disappean 
ovornight. Splendid for Sunbum and Poiaca 
Ivy. Ali druggiMs 35c, 6Oc, $1.00.

Morgan Park AB lt II
McKieman, 2b. 5 1 1
Hamilton, rf. 5 2 3
Cioni. 1b. 4 1 9

Schuman, cf.-p. 1 2 1
McClellan, If. 5 0 0
Johnson, ss. 3 0 0
Hoffer, c. t 1 1
Maxwell, 3b. 5 0 9

Nimtz, p. 0 0 0
Stano, p. 4 1 1

39 8 11

Golden Stars AB R H
Fryer, rf. 5 3 2

Jei nori išmokti
gerai rašyti —
nusipirk typewnter<

Itching Skin

žemo
FOR HKIN IRRlfATIONl 

FLIT 
««» • ***>

Užmuša muses 
uodus

Kitus Namų 
Vabzdžius

Roseland. Birželio 14 d., 7:30 vai. 
vakare, svetainėje 341 Kensington 
Avė., įvyks Roselando Lietuvių Kliu- 
bu ir Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susivienijimo paprastas susirin
kimas. šiame susirinkime bus ra
portų, pranešimu ir svarstomi Susi
vienijimo reikalai.Visi nariai-rės 
ir kurie paėmėte aplikacijas, atsi
lankykite paskirtu laiku. Taipgi 
kviečiame tuos, kurie norite prisira
šyti į Susivienijimą. Dabar priima
ma už pusę įstojimo kainos.

/Sekretorius.

Vyskupo Vaiančausko (Pašalpos 
Draugija laikys prieš-pusmetinį su
sirinkimą, birželio 13 d., 7:30 v. v., 
Chicagos Liet. Aud. Svet., 3133 So. 
Halsted St. Tamstos atsilankymas 
yra būtinai reikalingas, nes yra 
daug užsilikusių reikalų apsvarsty
mui. Komisija priduos konstituci
jos pertaisytus paragrafus, kurie 
kiekvienam turi būti žinotini.

K. Urnezis.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, birželio 14 d., 
7:30 vai. vakare, Amalgamated 
Centre name. 333 So. Ashland Blvd., 
Visi nariai ir narės kviečiami atsi
lankyti paskirtu laiku, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

K. Navickas, rast.

Extra. Liet. Taut. Kat. Šv. Ma
rijos parapijos komitetų — visų pa- 
lapijonų susirinkimas atsibus ket
verge, birželio 13 d., 1929, 7:30 vai. 
vakare, 3501 So. Union Avė. Kvie
čia Komitetas ir Klebonas, Stanley 
Linkus.

Greater PuUmano Lietuvių Geres
nės Valdžios Kliubas darbščiai ren
giasi prie savo pirmo iškilmingo iš
važiavimo, kuris įvyks sekmadienį, 
birželio 23 d.

Keturios mylios j rytus nuo šiau
rinio rubežiaus Grete’o, (III.) ir 
Di.xie vieškelio yra didelė vieta tur
tingai gamtos papuošta puikiais 
medžiais, gražiais kalnais ir švaraus 
vandens ežeru. Ta gamtos surėdy
ta ir papuošta vieta žmogus aprū
pino visais žmogui reikalingais pa
togumais. Ten yra stalai, suolai, 
laiveliai, rodymosi ruimai einant 
maudytis, ir, žodžiu, viskas.

I tą grąžią vietą tad kalbamas 
kliubas ir važiuos autais ir trokais, 
kur kliubieeiai ir kliubietės, ir jų 
draugai ir draugės, su savo šeimi- 
nėlėmis, valgys ir gers, šoks h* žais, 
maudysiu ir žvejos ir tt.

Gegužės 12 dieną kalbamas kliu
bas turėjo ^Draugišką Vakarą’’. Va
karas. buvo labai gražus ir iškilmin
gas. o Strumilos svetainė buvo pil
nutėlė. Tadgi galima tikėtis, kad 
kliubas sutrauks daug Roselando ir 
apielinkės žmonių ir į savo išvažia
vimą. . Trąuksiu ir aš sų politikie
riais. o potam apie ių išvažiavimą 
parašysiu. Roselandietis.

PADĖKAVONĖ

A. A. JONAS JUCKOVV

kuris mirė 8 dieną, birželio ir 
palaidotas tapo birželio 10 d., 
o dabar ilsis Elmvvood kapinė
se, amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiama amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams, kurie gar
bingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkošti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka- 
vojame visiems pažįstamiems 
ir draugams ir pagalios dėka- 
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylimas draugas ir bro
lis sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje .

Nuliūdę liekame,
Brolis Povilas Juckovv,, 
Tony Kosėti a ir F.
Kosella, Draugai.

PETRAS KAMINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 11 dieną, 12 valandą 
dienos. 1929 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėd„ Panevėžio parapijoj, Kas
parų kaime. Amerikoj išgyve
no 20 metų. Paliko didelia
me nuliudime moterį Grasėlę, 
sūnų Petrą, brolį Jurgį ir se
serį Oną, o Lietuvoj motiną ir 
seserį Petronę. Kūnas pašar
votas, randasi 2624 Montgo- 
mery St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 14 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioie atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A> Antano Kamins
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnūs, Brolis, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachavicz, Tel. Roose
velt 2515.

J. Lulevich
Lietuvis srraborius 

ir balsamuotojas
Automobilių patarna
vimu teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

3265 So. Halsted St.

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S'. La Saite St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai. 
710 W. 18tli Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
>314 W. 33rd PI.

Chicago. III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SL 
'(ei. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam 
mandagų, drau
giška patarnavi
mą. Patarnavi
mas visose Chi- 
cagos dalyse ir 

priemiesčiuose.
Grabai pigiai — 

net už $25.
OFISAS 

3238 S. Halsted 
Street

Victory 40$8-89
4413 So. Talman Avė.

Vnginia 1290 t

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 Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė. f

CHICAGO. ILL.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. Ik

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mikvaukee Avė. 

kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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

127 N. Dearborn St, 
Room 928 

TeL Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
kSeredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki fl

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenve, Room 209
Kampas iforth Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietn 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsiricfc 4983

Namu telefonas Brunswick 0597 i 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmieatyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1625 W. 18th SU netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2288 ar Randolph 6800
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8201 1

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunąs Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Itoom 780 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Bezidencija 6158 S. Talman Av« 
Tel. Prosjiect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Salb Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vab 

Pnone Boulevard 3697
8315 So. Halsted Street
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CHICAGOS
ŽINIOS

Nusižudė
Nepažystama moteris išsėde-

vatoriaus stoty, paskui f 
po traukinio ratais ir liko 
mušta ant vietos.

už-

ties saugumo sureguliuoti judė-algas ir savo darbininkams.
Vakar pavietui pasisekė gau- jimą. šimtai nelaimių kasmet 

ti $1,800,000, tad galės dar kiek 
laikytis. Gautieji pinigai yra 
užvilkti svetimų kraštų apdrau
dų kompanijų nesumokėti tak
sai. Byla dėl tų taksų tęsėsi 
jau 20 metų ir pavieto reikala
vimu, nesumokėtų taksų susi
rinko apie $50,000,000. Kad 
užbaigti šią senai besitęsiančią 
bylą, pavietas sutiko priimti 
$1,800,000 ir skaityti tą dalyką 
užbaigtu, jei kompanijos su
tiks ant toliau mokėti pripuo- 
lančius. joms taksus.

ištinka delei neatsargaus vaik
ščiojimo gatvėmis.

“Automobilistai prašomi visa
dos laikytis šviesos signalų. Ne
pradėkite važiuoti degant gelto
nąja! šviesai. Laukite iki pa
sirodys žalia šviesa. Visados 
važiuokite pamaži kai sukatės 
apie kampą.”

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Educational

Mokyklos
Financial

Finansai-Paskoloi
Radios Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

Audringa diena
Jūsų saugumui

Vakar ryte siautė smarkus vė
jas, kuris pridarė nemažai nuo-

paskandinta, kelios apverstos, 
daugelis stogų apdraskyta ir 
daugelis iškabų nunešta. Nu
trauktu nuo trobesio prie 8 N-

savaitiniame

peštieji yra 
palies saugu-

Naujas Paneša
mas Gramofonas

Galima grajiti viduje, išsi
vežti į laukus, atsinešti pas 
draugus. Grajina labai garsiai 
ir aiškiai visokius rekordus.
Kainą, tiktai

$12.00

galvą Frank Fiser, 17 metų, 
117 So. Peoria St. ir gal mirti
nai jį sužeidė, langelis laivų 
ežere irgi nukentėjo.

J vakarą audra pasikartojo su 
smarkiu lietum, kuris^irgi pri
darė daug nuostolių.

Policijos komisionierius Wm.
F. Bussell savo 
biuletene sako:

“Vidurmiesčio 
raginami, dėl jų
mo, kooperuot i su policijos de
partamentu vykinant šiuos tris 
pėsčiuosius liečiančius patvar-

Ieško teatrų plėšikų
Policija ieško plėšikų šaikos, 

kuri specializuojasi apiplėšinėji
mu teatrų. Užvakar plėšikai 
pasigavo Knickerboeker teatro, 
6225 Broachvay manažerių, iš
vogė jį ir nusivožę į garažių 
privertė išduoti jiems seifo kom- 
Linaciją. Po to jie nuvyko te
atrai!, atsidarė seifų ir pasiėmę 
$900 pabėgo. Manoma, kad vi
sus teatrų plėšimus yra pada
riusi viena ir ta paŲ šaika, nes 
visi plėšimai buvo padaryti vie
nodu būdu: išvagiant kasierių 
ar manadžerių ir priverčiant iš
duoti seifo kombinaciją.

raudonas šviesas.
“2. Neiti skersai gatvę vidu

ry bloko.
“3. Nestovinėti gatvėje.
“Nepaisimas signalų ir ėji

mas skersai gatvę kur papuolė 
daliai musų pileičių patapo pa
pročiu. To pasėkoje visas ju
dėjimas vidurmiesty liko labai 
sutrukdytas. Pėsčiųjų sutvar
kymas yra 'būtinai reikalingas 
dėl saugumo.

“Dalbokit šviesas. Laukite 
ant šalygatvio iki nepasirodys 
žalia šviesa. Geltona šviesa 
reiškia prisirengimų — laukite 

su
kali

žalios šviesos. Bandymas 
taupinti kelias sekundas 
kainuoti jūsų gyvastį.

“Klausykite policisto. Išmin
tingi piliečiai supranta, kad 
Chicagos policijos departamen
tas deda visas pastangas dėl pa-

Tėvas irgi pasimirė
Per kelias dienas (’.zoher šei- 

mina, 3954 Metropolitan PI., ne
teko keturių savo narių. /

Pereitą 'šeštadienį liko palai
dota žmona, kuri paliko ketu- 
rius vaikus ir našlį. Sekma
dieny sudegė du vaikai. Ant 
rytojaus pasimirė nuo apdegimo 
ir tėvas. Nelaimė atsitiko, kai 
tėvas kad pagreitinti krosnies 
įsikūrimą ant ugnies užpylė 
rosi no-

Iš visos šeiminos išliko 
Frances, 13 m., kuri buvo
k e eksplozijos išėjusi sankro- 
von ir Edwar(l, I m., kurio dra
bužius tėvas spėjo užgesinti 
pirm negu jie smarkiai įsidegė.

Kajminas .John Kozin, kuris 
padėjo užgesinti gaisrą 
tiek apdegė, kad gal neteks ran
kos.

Chicago, Illinois, viešas 
pranešimas

S. Gaspar & Co. gyvavus penkius 
metus ir dešimtis mėnesių, kurios 
išdirbinių yra parduota du šimtai 
penkiasdešimtis tūkstančių štukų, 
daugiausia parduota Chicagoj. Jos 
vedėjas buvo išradėjas, Stanislovas 
Gasparaitis. S. Gasper & Co. nuo 
šio laiko pareina į Išradėjų ir Išdir
binėto ju Sąjungą (INVENTORS & 
MFC

ke-

tik 
lai-

Paskirė ekspertus gel
bėti miestų nuo ban

kroto

ant

Miesto ir pavieto taryba jau 
paskirė ekspertų tarybą gelbė
ti miestą nuo finansinio krizio 
ir gręsiančio miestui ir pavie
tui bankruto. Taryba susideda 
i'š finansininkų ir taksų eks- 
ipertų, kurie žino kaip gyvento
jus apkrauti taksais.

Tarybos numatoma užduotim 
bus išprašyti iš valstijos taksų 
komisijos leidimą uždėti
nuosavybių pereitų metų tak
sus, kad tuo esą paskubinti tak
sų surinkimą.

Taksų komisija lėčiau jau pa
sakė savo žodį. Ji kaltina pa
čius miesto taksuotojus, kad jie 
nepildė komisijos įsakymo tuo- 
jaus padaryti naują įkainavimą 
nuosavybių, bet laukė keletą 
mėnesių. Dabar esą vėl vilki
na, nes nesą progos graftui gau
ti. Kai <lel pernykščių taksų, 
tai esą nė tikėtis negalima juos 
atgaivinti. Tie taksai buvo 
taip neteisingai apdėti, kad juos 
atstatyti nėra mažiausios gali- 
my'bės.

Miestas negaudamas taksų 
jau baigia lipti liepto galą ir 
greitai visai pinigų nebeturės. 
Pavietas jau pritruko pinigų ir 
sustabdė visokių bilų išmokėji
mą, neužilgo paliausiąs mokėti

ASSOCIATES).
Visi rėmėjai ir 

& Co. malonėkite 
kalais kreiptis i 
binėtoju Sąjungą 
MFG. ASSOCIATES), kuri yra 
inkorporuota sumoj $250,000,00, pa
gal Suvienytų Valstijų Konstitucijos 
teises, ir yra liuosa nuo “BLUE 
SKY LAW”.

Kadangi musų išradėjai ir prakti- 
kuotojai didžiumoj yra neturtino-i, 
tai ir pajų (šėru) kainos yra nusta
tytos žemos, tik po dešimts dolerių, 
kad kiekvienas išradėjas arba prak
tikuoto jas turėtų progą patapti da
lininku šios taip naudingos ateityj 
organizacijos.

Ant kiekvieno pareikalavimo pri
siusime cirkuliorą ir platesnių in
formacijų. Pirmutinė laida pajų 
(Šerų) bus paleista ant marketo tik 
už du tūkstančiu dolerių, kurių di
džiuma bus sunaudota padirbimui 
automatiškų mašinų pagal S. Gas- 
paraičio planą. Antroji laida pajų 
(šėrų) bus kiek aukštesnė sulig pa
didėjimo produkcijos.

Išradėjų ir išdirbinėtojų Sąjunga 
(INVENTORS & MFG. AS
SOCIATES) stengsis ir daugiau 
naujų išradimu išdirbinėti ir paleis
ti ant marketo. Pavizdžiui Stanis
lovas Gasparaitis žada pavesti Išra
dėju ir Išdirbinėtojų Sąjungai kele
tą naujų išradimų ant labai lengvų 
išlygų. Taipgi ir kiti išradėjai sa
vo patentais žada praturtinti išra
dėjų organizaciją.

Išradėjų organizacija trumpoj 
ateity žada įsisteigti ir savo labo
ratoriją. nes organizacijos žinioj 
randas ir chemijos srityj pora labai 
svarbių išradimų, kurių pasirodymas 
markete gal nustebint pasaulį, ir 
dalinai išsipildyti žmonių troškimai 
sumažinime mirtingumo vaikų, pa- 
laikime ilgesnes jaunystės, ir pail
ginant žmogaus amžių pasiunčiant 
plaučių ligas užmirštin, kas pasiliks 
tik istorikų žinioj kaip ir akmenų 
gadynė. Šitie išradimai yra tikrai 
išpraktikuoti per vienuolika metų, 
bet plačiau kalbėsime apie 
vo laiku.

Išradėjų 
atstovaus 
rektoriai, 
valdybą: 
Gasparaitis 
Kalvaitis; 
tis. 
rių skaičius yra 
pildytas vėliau.

Pirmininkas
Raštininkas

draugai S. Gasper 
ateityj visais rei
kš radėjų ir Išdir- 
(INVENTORS & 

kuri

juos sa-
Sąjungą 

arba di- 
sekančią 

Stanislovas
Antanas 

kasierius, Jonas Mozurai- 
Bet dar trustisų arba direkto- 

nepilnas, ir bus da-

ir Išdirbinėtojų 
devyni trustisai 
kurie sudaro 

pirmininkas, 
raštininkas,

S. Gasparaitis, 
Antanas Kalvaitis.

Laikinas ofisas 
736-738 West I8th St.

Chicago, III.

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

Galima pirkti įmokant $1.00 
savaitę.i

Jos. F. Budrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

BIZNIO
Rodykle
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

FURNITUKE
COHEN 

1401—9 So.
Canal

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

GARAGES

mes

2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce
mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOWICZ

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
KOZLOWSKI MUSIC SHOP 

914 Milwaukee Avė. 
\ Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

R E AL ESTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — VVilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

Senos

SEWING MACHINES
wm7roche

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367

ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

reiu čardžinimas. taisymas.

CLASSIFIED ADS.|
___ -............................................................

Mokyklos 
Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystis, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III

MES DAROME 1, 2 ir. 3 morgi- 
Sius. Eighteen Bond & Moftgage Co.

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

PARDUODU savo Majestic 
71 A Radio už $70. Įmokėti pu
sę. Tik trijų mėnesių senumo. 
Matykit mane: A. L. Hopi, 
6136 So. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

KAM EIKVOTI
Taupus žmonės turi savo namui. Pini

gai, ialeiBti rendai, niekada negrįžta. Per
kant namus, reifikia pinigus kaip bankan 
Ftadčti, ir kaštuoja pigiau, negu renda. Dal
us namai Blue Islande, geriausio materio- 

lo ir vėliausios mados. Tvirtų ‘ plytų, kar
stu vandeniu Šildomi, tailo maudynes, show- 
er, ąžuolo grindys, viSkos, plasteriuotos 
bei emeri to lubos, artistiniai stiklai, židi
nys, beržo trimingai; 5 kambariai ir sau
lės gonkas; 60x200 lotas; gaso dūdos ena- 
meliuotos; 
name. 849 
1 blokas | 
343 UOth F 
—$10,750. 
6084.

plaujama mašina kiekvienam 
Gregory, tarp 122 ir 123 St..

rytus nuo Western Ave„ ir 
?laee. Blue lalanti. Kaina $0,500 
B. M. EDVVARD8, tel. Oaklond

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATLIEKU abelną darbą prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. 
ba garantuoju.

Kreipkitės

S. ZENKUS, 
4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

Dar-

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kita vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, 
ražai 
reikia 
Musų 
flato.
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO 

3912 Elston Avė.
Kevstone 1633

bungalow, rezidencijos ir ga- 
pastatomi ant jūsų loto. Ne- 
jmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
kainos yra žemos. Neieškokit 
Pirmiau mus pamatykit. Mes

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintiny 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261
GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 63rd Street

Phone Republic 7869

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na- 
porČius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

mus, 
ma

Pinančiai
Flnansai-Paskolos

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $206 

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

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama; 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Ave»

ir

Furniture & Fixtures
Rakandai-jiaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengia $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotu rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
mio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil
ding, 4809 W. Lake St. Atdarą va
karais iki 10 v. v., nedėliomis iki 
6 vul. v.

Help VVanled—Malė
Darbininku Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

SaliEnergiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechi.škai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts

ir sumanus vyrai __
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-
dieną nuo 10 

pietų.

Vertelgų

iš

VAIKINAS 16 metų reikalingas 
lengvam dirbtuvės darbui. Kreipki
tės adresu 2100 So. Morgan St. 4th 
floor.

REIKALINGAS patyręs nuolati
nis darbininkas ant algos arba ko
miso, 4047 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepys prie juodos duonos. Nuolati
nis darbas, gera alga norinčiam 
dirbti. Klauskit Peter Kasky, 2000 
Canal port Avė.

LIETUVIAI SELSMONAI
NAUJAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

PINIGAMS DARYTI PROPO
ZICIJA ŠIANDIE

Nėra specialiu reikalavimų, reikia 
tik noro ir teisingumo. Patyrimai 
pardavinėjime gelbės, bet ne būti
nai reikalingi.

KAI KAS VISAI NAUJO.
NĖRA KONKURENCIJOS

Jeigu jus galit matyti savo tautos 
žmones ir pasakyti jiems TEISYBE 
— tai ir bus daug maž viskas, kas 
jum reikės daryti. Kiekvienas vy
ras ir moteris mielai priims jus — 
visos galimybės pasidaryti naujų 
draugų.

ATSILANKYKIT IR 
PERSITIKRINKIT

Mes galime padėti jums tapti fi
nansiniai nepriklausomais, 
paprasta proga atsakančiam 
šiame departamente.
visą savaitę nuo 9 vai. ryto 
vai. po piet.

A. D. DAVIS CO., 
Room 851

10 So. La Šalie St.

Yra ne- 
i vyrui 

Atsilankykit 
iki i

Help Wanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA mergina ir 
bernaitis ice cream konains 
Gera mokestis, White City 
Co., 658 W. 31 St. 2 fl. rear.

(liktas 
dirbti.

Cone

VYRAI ir Moterys. Jus galit 
padaryti $50 ir daugiau kas savaitę 
sunaudodami truputį savo liuoso 
laiko. Jums apsimokės patyrinėti. 
Kreipkitės adresu, 4555-59 So. 
Marshfield Avė.

Fumished Rooms
ATKELIAVUSIEMS LIETUVIAMS 

Į LOS ANGELES, CAL.
Greičiausis susipažinimas su lietu
viais. Lietuvių laikomas Hotelis jau 
6 metai. Hotelis 65 kambarių su 
visais patogumais, šiltas ir šaltas 
vanduo žednam kambary. Public va
nos ir shower. Kaina paprasta — 
vienai dienai 75c. ir $1, savaitei $3.50 
iki $5.00.

LYNDON HOTEL,
413 E. 7th St., Los Angeles, Cal. 

J. BAKSHAS

PASIRENDUOJA fornišiuoti 1 
arba 2 kambariai vedusiai porai ar 
pavienei ypatai privatiškoj šeimy
noj. Namas moderniškai j rengtas 
su visais šeimynai parankumais, 
galima ir maistą gamintis. Ęaina 
prieinama. Kreipkitės ypatiškai nuo 
5 vai. vakare, 5604 So. Mozart St.. 
ar per telefoną, Prospect 2233. Šau
kite Mrs. Oshell.

RENDAI fomišiuotas 
vienam ar dviem vyram, 
Manor apielinkėj. A 
6733 So, Rockwell St.

kambarys,
Marųuette
Grigaitis,

PIANAI $25 ir aukščiau — gro- 
jikliai ir upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st St. Midway 9733

Automobiies
'28
•27
’2fl’2H
'27
’29
'25
'28

Hudson BrouKharn—custom ouilt
Chandler coacb ______________
iate Hudson coach .............  l
Pontiac coach ................................
Hutlsou Broatfham, geram stovy
ESB6X ----- ---- -------------------------- i
Dodire Sedan ________________ I
Pontiac sedan ............ .............. .....
McDEKMOTT MOTOM SALES CO.

7136 8o. Halsted St.. Triansrle 0330

PRANEŠIMAS

$7lift 
$3IIB j
$205 1$425 |
$406 I
$650 i

PARDUODA budavotojas naują 
muro dviflati, karštu vandeniu šil
domą, ąžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant )usų 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.
------ O------

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
Ši™jga)ow, furnaso Šiluma, modeminis 

plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125, 
Mažas {mokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks ši namą. Paims lota kaip 

j mokesties dali. Kaina $5,000, M. B. 
Caldwell, 5117 Milvvaukee avė.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

$250 ĮMOKĖTI
5 kambariu muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pildai įrengtą, karštu vandeniu šil
domą, uždarytu porčiu, artistiniais 
stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
kara Constr. Co., 5947 Milwaukee 

Į avė., tel. New 3136.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių, Ice 
Cream ir smulkmenų krautuvė. Ge
ra kampinė vieta, arti mokyklos. 
3601 S. Union Avė.

SALD.įl^IŲ, ice 
cigarų, cigaretų 
džiausiąs bargenas 
Nėra konkurentu, 
tuojau. Svarbi priežastis, 
apielinkėj ir gerai apmokanti krau
tuvė. Vėliausios mados fikČeriai. 
Švarus stakas. įrengti kaštavo per 
$3,000. Parduosiu viską už $1,200 
arba už geriausi pasiūlymą. Gali
ma taipgi perkelti, jei norima.

5302 Irving Park Blvd.

cream parlor, 
krautuvė. Di- 
visoj Chicagoj. 
Reikia parduoti 

Geroj

GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi
cago j. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.

H. SCHAEFER & Co
803 Ridge Avė.

VVilmette, III.
Telephone 364

PARDAVIMUI restaurantas, sena 
vieta ir geras biznis, arti lietuvių I 
valgyklos nėra. Parduosiu dėl šei
myniško nesutikimo, 919 W. 14 St.

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

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen, arba mainysiu į mažą na
rna ar lota. 7359 So. Paulina St.

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

Su visais naujausiais moderniš
kais įrengimais. Kainos $3,500 iki 
$9,000. Mažai įmokėti ir lengvos 
sąlygos. Atlankykit ir pamatykit 
juos patys. Savininkas

T. M. RYAN, 
7131 So. Westem Avė. 

Tel. Republic 9236

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Farmos ir Namai

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU,
• Perskaityk tai!

$500 Įmokėti, $55 i mėnesi, 
įskaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailią Anglų Styliaus 6 kambarių 

i rezidenciją. 3 didelius miegruimius, 
tailo maudinę, Kohler fikčerius, te-

, rasos pievelę; modemiškas apšildy- <3 AKRAI žemes ant upes kran-, rnas su jbudavotais fikčeriais. Lotas
to, cementinis kelias eina per far- 
mą. Visi gražus įtaisymai. Savinin
kas mainys ant namo arbd lotų 
Perkant, reikia įmokėti $1,000.

5 KAMBARIŲ mūrinis naujas 
bungalovv. Savininkas mainys ant 
bile kokio biznio arba lotų.

4 PAGYVENIMŲ mūrinis biznia- 
vas namas, tinka bile kokiam biz
niui. Išsimaino ant farmos arba lo
tų.

C. P. SUROMSKIS

33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE, 
budavotojai, 

G407 Irving Park Blvd.

ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6 
pėdų akmens beismantas; tik $3,900; 
5 kambariai ir maudynė kiekviena
me flate; geriausiam stovy; išmokė- 
jimais jei norima;xparenduota; 48th 

i Place arti Union. Jos. W. Hough & 
! Son, 4213 So. Halsted St.

Te). Yards G751

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

Prie Washtenaw ir Marųuette Road 
kampinis lotas — pakankamai dide
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. 
Republic 7613.

IŠSIMAINO naujas 6 kambariu 
kampinis muro bungalow su 2-jų ka
rų muro garažu. Mainysiu ant cot- 
tages, lotų, restauranto, bučernės, 
automobilio.

Pašaukit
Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

2 Flatų Bargenas
Dailus, praktiškai naujas, labai 

madnas muro dviflatis; šviesus ir 
erdvus kambariai, gražus priešakis. 
Buvo gautas mainais ant stambios 
savasties, ir jei turit $2,500 cash, 
tai paaukausim už $13,900, kas bus 
$3,000 žemiau vertės. Pirmas pa
matęs šj trobesi, paims jį. 
kreipkitės greitai.

3509 W. 63rd Place.
arba

Tel. Columbus 0121

Taigi

GROSERNĖ pardavimui. Renda 
$20.00, geras biznis, nėra konkuren
cijos. 6236 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI namas ir bučernė 
arba parduosiu atskirai 
pirkti vieną namą 
černę. 
kainą. 4530 So. Wood St.

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambariu bun- 

galow lietuviu apielinkėj. Kaina 
$9,760. Lotas 2616x120 pėdų, 2 ka
ru garažas.

Matyk šita tuo jaus.
Savininkas

5742 So. Whipple St.

DIDELIS BARGENAS

Turiu parduoti greitai, 
i pigiausia kaina, 10 pra- 
' gyvenimų apartmentą.

2500 W. Marąuette Rd.
Hemlock 2111

TURIU parduoti pigiai 7 kamba
rių rėsidenciją. Karštų vandeniu 
šildoma, garadžius. Savininkas ant 
vietos visa dieną nedėlioj. 7121 So. 
Tai man Avė.

PARDAVIMUI pigiai 14 kamba
rių gard šildomas namas tinkantis 
rųimeriam, beisemente Storas, 4430 
So. Emerald Avė.

Tikras Bargenas

galima 1 
arba vieną bu- 

Parduosiu viską prieinamą

PARDUODA savininkas 2 
medini narna. 6-6 kambariu, 
dekoruota, pečium Šildoma, 2 
garažas, 7431 Engleside Avė,

aukštu 
naujai 
karam

2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
6 kambarių Lotas 50 per 125 pė
das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, 
tik už $5500. 
kusius $35 per 
negu renda.

Turime lotų 
tiktai po $390, 
$5 i mėnesi.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vietą dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

gražus 
krūmai Parduosiu 
įmokėti tik $500, li- 

mėnesj mažiau
prie pat 
įmokėti

95th St., 
$75 ir po

{




