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T. S. Taryba šaukia 1 3.?tiuž’
Tarptautinio Teismo

konferenciją
Priimta rezoliucijos vaikų glo 

bojimu ir tarptautinės s pa u 
dos ir žurnalistų reikalu

WAUC()N, loKva, birž. 12.
Žiemių rylų lowos valstijos da
ly vakar siautė smarki, audra, 
padariusi, kaip apskaičiuoja, 
apie 75 tuksiančius dolerių ža
los. Per audrą VVaukone viena 
moteriškė buvo užmušta, o aš-į 
tuoni kili asmens sužaloti.

12. — Tautų Sąjungos Taryba 
šiandie nutarė sušaukti Gene-j 
voje rugsėjo 7 durnų konferen- j 
ei ją visų valstybių, kurios pri-| 
klauso nuolatinio tarptautinio 
teisingumo teismo.

Toje konferencijoj bus ap- 
svarslyli juristų komisijos pa
teikti tarptautinio teismo statu
to papildymai ir tam tikri pa
keitimai, kurie leistų ir Jungli-

Franci ja ir Vokietija 
sutarė šaukti tarp-i 
tautinę konferenciją.
Jos tikslas bus likviduoti skau

damuosius, didžiojo karo pa
liktus ir dar neišlygintus, 
klausimus

linio teismo nariu.
Be to Taryba nutarė sušauk

ti 1930 metų pavasarį konfe
renciją Olandijoj tarptautinių 
Įstatymų kodilikavimo reikalu. 
Be Tautų Sąjungos narių konfe- 
rencijon bus pakviestos ir ki
los valstybės: Bra žili j a, 
Kosta Rika, Egiptas, Ekvado
ras, Dancigas, Islandija, Mek
sika, Monakas, San Marinas, 
Turkija, Rusija ir Jungtinės!

tiks
luos

te'be-
Konl'erenci jos

Taryba priėmė rezoliuciją dėl 
vaikų apsaugos visame pasauly- 
Rezoliucijoj sakoma, kad glo
bos ir pagalbos atžvilgiu, neme- 
ėiai svetimšaliai turi lokių pat 
teisių, kaip ir savo krašto ne- 
mečiai; nemečių reikalai turi vi
sur ir visados stovėti pirmoj 
vietoj.

Taryba priėmė dar rezoliuci
ją, kad Įvairių kraštų valdžios 
palankiai priimtų spaudos eks
pertų konferencijos pasiūlymus 
dėl telegrafinio susisiekimo, ly
gaus traktavimo savo ir sve
timų žurnalistų, atpiginimo kai- į

l D 1 ! L i Iuų telegramoms, išleidimo uni
versalių identifikacijos kortų ir 
pagerinimo laikraščių distrihu-

“Miss Universė” ka 
runą laimėjo Aust

rų gražuolė
birž.

gra- 
Uni- 
Miss 
■bru-

GALVESTOuN, Texas, 
12. — 'Tarptautiniame merginų 
gražumo konteste, pasaulio 
žumo karaliene “Miss 
verse” - tapo pripažinta 
Lisl Goldarbeiter, jauna
nelė ir rftėlynakė austrietė iš 
Vienos. Kartu su “Miss Uni- 
verse” karūna, ji laimėjo dar 
$2,000 prizų.

Konteste dalyvavo 31 ameri
kietės ir 9 kitų kraštų gražuo

“Miss United States” vainikų 
ir antrą prizą, $1,000, laimėjo 

Irene Ahlberg. 
'Trečią prizą gavo Dorothy Jean
Davjs, dalyvavus konteste kaip 
“Miss Ohio.”

nevvvorkietė

12. — Pa pa Pijus XI šiandie 
turėjo ilgų pasikalbėjimų su 
šen. Marconi apie bevielio tele
grafo įsteigimų Vatikano že
mėj.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota ir vėsu; 
vidutiniai, daugiausiai Žiemių 
rytų vėjai. •

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 50° ir 51° F.

Šiandie saulė, teka 5:14, lei
džiasi 8:25. (Mėnuo leidžiasi 
1:03 ryto.

(Atlantic and Pacific Photo) 

Australija. — Keturi Australijos lakūnai laiko

J""'’ Džiugiaujančios mo- LIETUVOS ŽINIOS 
urauTHiir ii- tcr.vs Pačios traukia - - - - - - -

MacDonaldo “autačia prasidėjo daugiau kaip tri
jų dešimčių komunistų byla, 
kaltinamų dėl konspiracijos nu
versti esamųjų valdžių ir Įsteig
ti maskviškę sistemų. Visi bu-: 
vo areštuoti prarito kovo me
ne j.

Neramus valstybės 
universiteto studen
tu streikas Meksikoj
2,000 streikininkų, suėmę pro

fesorius, laukė policijos puo
limo, bet labai nusivylė ne
sulaukę

ant savo

MADRIDAS, Ispanija, birž-
12. — Sužinota, kad šių vasarų 
tikrai Įvyks tam tikra tarptau
tinė konferencija, kurios 
tas bus likviduoti visus 
klausimus, kuriuos paliko 
sis karas, ir kurie ligšiol 
ra nei'šlyginti.
sušaukimą pasiūlė Franci jos už-j pečių Įeit. Ileath, kuris juos surado. Tie lakūnai buvo priversti 
sienių reikalų ministeris Briand 
Vokiečių užsienių

iStresemannui, ir pastarasis pa
siūlymą priėmė. Anglijos prem
jeras Bamsav MacDonald kon- e
ferencijai uip pa, pritarė. K(1n- MacDonaldo vizito i Komunistai prakišo 
kvi. st<>s i.- Jungtinės Valstybės, prospektai sujudino Vokiečiu tabako dar-

Stresemannas vakar turėjo » J
! pasikalbėjimų su b.-landų ueino Washingtono sferas bininku unijoje
krašto evakuavimo klausimu, j ° i T J »»
Dar praeito rugsėjo mėnesį per 
Tautų Sąjungos susirinkimą 
santarvininkai prižadėjo Vokic 
tijai, kad Beino 
evakuotas tuojau, kai 
racijų klausimas bus

nusileisti džiunglėse ir gyventi tarp laukinių žmonių. Paveiksle! 
ministeriui iš kairės į dešinę stovi šie lakūnai: Įeit. McWilliams, kap. King-j 

sford-Smith, Įeit. Ulm ir leil. Lichfield.

VVASHING'TONAS, birž. 
Oficialus 

kraštas bus i ^shinRtono
i dar, nuo Waslnngtono nusigm-, kimuose komunistai buvo skau-
I Įdavimo konferencijos, nebuvo'džiai supliekti. Amsterdamo 
taip sujudusios tarptautinių įvy-I darbo sąjungų internacionalo 

sąrašas gavo didžiausią skai
čių balsu ir išrinko didžiausia i j(IV„' * " uai o,

ir Vokietijos atstovu Iro MacDonaldo vizitu Jungti-;skaičių delegatų
‘ ; nėms Valstybėms. I Vokietijos tabako darbium-

Nors cficialio patvirtinimo į kų sąjungoj iki neseniai stip- 
' žinių apie projektuojamą Mac-: riausios Įtakos turėjo komunis- 
i Donaldo kelionę į Washingt6-1 
ną i'š Londono dar negauta, ta-i 

| |čiau vis palankesni tam prana-: 
j Šimai iš Londono rodo, kad bri- 
! tų premjero konferenci ja su i 
Hooveriu tikrai Įvyks.

ibtrv'imo įVVa^hingtone

BERLYNAS, birž. 12. Ką 
iV • diplomatinės i tik įvykusiuose Vokietijos ta- 
sferos niekados; bako darbininkų sąjungoj rin-

” įstatymas prieš “pleč- 
kaitininkus”

Ovacingas škotų pasitikimas 
britų socialistų premjero, grį
žusio su dukteria tėviškėn

Dabar, kai Youngo 
komisijos raportas tapo santar 
vininkų 
pasirašytas, Vokietijos užsieniui 
ministeris 
fra ne u za i, • britai 
pasirengę iširai 
krašto savo 55,000 kareivių iki j 
ateinančio rugsėjo mėnesio l 
dienos, kuomet naujasis repą-! 
racijų planas turi pradėti veik 
ti.

Francijos užsienių ministeris 
atsakė, kad klausimas I 
bendrai franeuzų, anglų ir bel
gų išdiskusuotas, ir čia pasitik 
sušaukti visų suinteresuotų val
stybių konferenciją, Į kurią bu
tų pakviestos ir Jungtinės Vai- Į 
stybės.

Konferencija veikiausia j 
liepos mėnesio pradžioj Londo 
ne arba Haagoj.

klausė Briandą, ar j 
ir belgai yra 
kti iš Reino

galutinai

ekspertu!^’1’ ProsPc^tais, kaip kad šian- 
‘ Idie laukiamu Anglijos premje- 

MacDonaldo
Valstybėms, 

cficialio

turįs būt metu l)remJeras MacDonald bu- 

arba apsigyventų
lių arba Baltojo Namo svečias, 

i britų amba
sadoje. Dabartinio britų arba- 
sadoriaus Washingtonui, Sir 

j Esme iHoward’o, paskyrimas bu- 
I vo pirmesnės MacDonaldo ad- 

jVyks | ministraci jos patvirtintas 1921 
metais.

gavo

Transilvanijoj kilo 
dideli potvyniai

16 žmonių ir tūkstančiai gyvu
lių prigėrė; gyventojai bėga 
Į kalnus

3
Aliejaus gaisras pada- 

asmens žuvo trauki-, re $1,000,000 nuostoliu 
niui užgavus auto

mobili
ROCKFORD, III., birž. 12— 

Kryžkelėj, netoli nuo Elkhorno, 
greitasis pasažierinis traukinys Į 
užgavo automobilį, kuriuo va- 

J o h n 
i metų 

buvo

žiavo vietos pilietis 
Schmidt, jo žmona ir 18 
duktė Esthera. Visi jie 
viietoj užmušti.

Netekus darbo, muziki- 
ninkė nusižudė

LOlSi ANGELES, Gal., birž. 
12. Santa Fe Springs alie
jaus laukuose kilęs gaisras su
naikino devynis aliejaus deri
kus su daugiau kaip 45,000 sta- 

‘ tinių aliejaus. Gaisro padaryti 
nuostoliai siekia daugiau kaip 
milioną dolerių.

pas-Kurakao saloje 
kelbta karo padėtis
VVILLEMSTAD, Kurakao, 

Olandų Vakąrų Indai, birž. 12. 
Apsisaugoti nuo atsikartojimo 
panašių Venezuelos revoliuci- 
ninkų puolimų, koks kad įvy-

NEW YOKKAS, birž. 16. — 
Šokus pro langą i'š 12-to vieš
bučio aukšto, nusižudė muzi- 
kininkė H'elen Mayer, 21 metųH<0 l)rae’^J šeštadienį, čia tapo 
mergina. Ji neteko darbo, įVe-1 Pas-kellbta karo padėtis, 
dus į teatrų, kuriame ji griežė, 
mechaninę muziką.

SEAGIRT, N. J., birž. 12. — 
Praeitų naktį vienas aeroplanfr. 
nukrito ant gubernat o r i a u s 
Larsono vasarnamio stogo. Sto
gas ir lubos buvo sutriuškin
tos. Paties gubernatoriaus ne
buvo namie.

Buvęs Latvijos karo 
ministeris Varšuvoje
VARŠUVA, birž. 12. — Į 

Varšuvą atvyko buvęs Latvijos 
ministeris, gen. Reek. Jis ža
da aplankyti lenkų aviacijos 
mokyklas, ypačiai mokyki a 
Dembline, ir parodą Poznanėj.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
12. Du tukstaničai streikuo
jančių studentų vakar Įsiveržė 
i Valstybės Universiteto admi
nistracijos Įstaigų ir suėmė uni- 

i viersileto sekretorių, Daniel 
iVillegas, ir. keletą kitų prol’c- 

> šorių.
Užsidarę trobesy su savo 

J “imtiniais,” studentai patys da- 
i vė apie tai žinoti policijos vy- 
! Gausybei, tikėdamies, kad at- 
I vykus policija bandys jėga 
streikininkus išguiti iš univer
siteto rūmų ir tuo duos jiems 
progos toliau tęsti streiką.

Bet niesulaukė. Vyriausybė 
I atsisakė daryli Lot kurios in- 
i tervenci jos.

Nusivylę streikininkai paga
liau patys apleido trobesį.

Streikas buvo paskelbtas tei
sių skyriaus’studentų jau prieš 
mėnesį laiko. Jie sustreikavo, 
prote šluodami prieš naujai įves
tus kas mėnesis kvotimus. Ūpas 
imieste pasidarė labai nepalan
kus streikininkams, nes jie su- 

, palyginti, tik mažų visų 
universiteto studentų dalį, bet 
mokslą trukdo visiems. Per pa
staras dvi savaites profesoriai ir valstybių 
docentai nėbesilankė į universi
tetų ir klasės buvo suspenduo
tos.

“Pert tave reikia”, 
ko teisėjas jaunai 

moteriškėlei

SU

“Plečkaitininkų terorui nesi
liaujant, kilo reikalas nuo jų 

į ypatingomis priemonėmis apsi- 
j saugoti, štai )>o pasikėsinimo 
prieš ministerį pirmininką pleč- 
ikailininkai jau vėl nužudė du 
i žmones. Jų žudymams ir pasi- 
l'kėsinimams turi boti padarytas 
I galas.

“Patyrėme, kad ministerių 
I)n-1 kabinetas šiomis dienomis pri- 

l’|ėmė spceialinio įstatymo apie 
pleckai tini nikus projektų. Svar
biausi šio suprojektuoto Įstaty
mo dėsniai yra šie:

3) Kas priklausys prie pleč
kaitininkų 
puotoj Lietuvoj, 
voj, ar neit ralio j 
bus baudžiamas 
sikaltimo 
bausmės.

2) Kas 
. kui šiokių, 
priims, tas 
sulig nusikaltimo 

I mirties bausmės.
lyne prasidėjo tarptautinės mo- 3) visOs plečkaitininkų bylos 
terų sulražizmo sąjungos kon- ,jjUs pavedamos karo teismui, 
gresas. Dalyvauja keli šimtai Į 4) Už praneAimą valstybės 

i delegačių, atstovaujančių ketu-iorganams apj(, piečkaitininkus, 
riasde.šimt penkioms valsty- jy sugavimų, ar padėjimą su- 
bėms. Dvidešimt keturios dele- o.ail(j }JUS skiriamos premijos, 
galės atvyko iš Jungtinių Vai- “Kaip mums tenka patirti” 
styb*U’ sako toliau valdžios laikraštis,

i “įstatymo projektas aiškiai iš- 
> plečkaitininkų

Organizacijų iš visų kilų orga
nizacijų, iš visų kilų politinių 
ir visuomeninių organizacijų.”

Škotija, 1/irž. 12. —. 
čia šiandie BamsavAtvykęs j

IMacDonald, Didžiosios Britani-1 
jos socialistų premjeras, buvo 

.gyventojų pasitiktas su didžiau-- 
i siomis ovacijomis.

Moterys ypač guvo taip entu-. 
Įziastiškos, kad, Įkabinusios vir- I 
ves Į premjero automobilį, ] 
čios partraukė jį iš Lossięmou- 
Ilio geležinkelio stoties į namus.

MacDonald ir jo duktė Ish- 
bel, kuri yra ir oficialė prem
jero šeimininkė, rado savo Los- 
siemoutho namų kalvas gra
žiai papuoštas ir vėlokais ap
kaišytas.

Tarptautinis mote 
rų sufražo kon

gresas

organizacijos oku- 
laisvoj Lietu

vai s t ybeje, 
žiūrint jo nu-

didumo, iki mirties

suteiks plečka i I i n i n - 
ar tokią, paramų, ji 
irgi bus baudžiamas 

didumu iki

Mažosios Antantės‘^iria. s,x:cH'm;
protestas Vengrijai n i

Del Bethleno grūmojimo, kad 
Vengrai stengsis dėl pakeiti
mo savo krašto sienų. Studentui paskyrė 3000

litu baudos
tu rž. Mažosios antantes KAUNAS, Kauno komendan

Čechoslovakijos, l«s nubaudė stud. Domaševičių
už dalyvavimų gegužės 1 d. de
monstracijoj 3,000 litų arba 3

Rumunijos ir Jugoslavijos mi- 
nisteriai pareiškė Vengrijai pro- į 
testų dėl premjero Bethleno|ni(~n. kalėjimo, 
kalbos, kurių jis prieš porų sa- -------
vaičių pasakė per atidarymų autoBUSAI NUKONKURUOS 
paminklo žuvusioms didžiajame

■ kare kareiviams. Bethlen tuo
met savo kalboj pasakė, kad 
Vengrija niekados nepripažĮ- 
sianli tų sienų, kurios jai buvo 
Trianono sutartimi nustatytos.

TRAUKIMUS

Iš Dusetų iki Kaunui autobu
sas kainuoja tik 3 litai. Tuo 
tarpu traukinio bilietas ligi 
Abelių kainuoja daugiau 10 li
tų, be to nuo stoties apie 24 ki
lometrai arkliais reikia važiuo
ti. Autobusas eina tik 7 vai., o 
traukinys apie 12 valandų.

Kas po lo važiuos traukiniu? 
Dabar daugybės dusetiškių va
žiuoja Kaunan.

Bėda tik su tiltais Dusetų ir 
Antalieptės valsčių ril>ose.

MIiLWAUKEE, Wis., birž. 12.
“'Tave tik pert reikia,” pasa

kė teisėjas Giegory jaunai, 17 
metų amžiaus moteriškėlei, Es- 
therai Maasienei, kuri per teis
mų reikalavo visiško išsiskyri
mo su savo vyru, Alfredu Maa-1 
s’u, 24 metų amžiaus.

Dar tik mėnesis laiko kaip 
s ir tuksiančiai .gyvulių pri-1 juo^u v€(|ęt Advokatai propo- 

Išsigandę gyventojai bė- j uavo teisėjui bandyti porelę su- 
atkalnes gelbėtis nuo tva- taikyti, tačiau teisėjas atsisakė.

Bl ’CI IAREST AS, U urna n i j a, 
birž. 12. — Per potvynį, kuris 
praeitą naktį užliejo Transilva
nijoj Svinescho distriktą, pri
gėrė šešiolika asmenų.

Vanduo užliejo didelius ūkių !

Montanoj jaustas leng 
vas žemės drebėjimas

gėrė, 
ga I 
no.

Per 5
čiai

mėnesius vokie-
sutaupė $250,-

000,000
BERLYNAS,, birž. 12. Ofi

ciali statistika parodo, kad per 
penkis pirmus šių metų mėne
sius Vokietijos bankuose depo
zitai paaugo kone vienu bido
nu markių (apie 250 milionų 
dolerių). Gruodžio pabaigoj de
pozitų bankuose buvo 6,989,- 
000,000 ($1,747,250,000) o ba
landžio pabaigoj jie pasiekė 7,- 
958,000,(XX) ($1,989,5(X),000).

Dujų sprogimas kasy
klose užmušė darbi

ninką
ISIU'LLIVAN, Ind., birž. 12.+- 

Vietos Webl) Vale anglies ka
syklose įvyko <Iujų sprogimas. 
Vienas angliakasys, Homer Koi- 
le, 40 metų amžiaus, buvo už
muštas.

BOZEMAN, įMont., birž. 12, 
Čia ir visame Gallatino klo* 
ny, j vakarus nuo Bozemano, 
praeitų naktį buvo jaustas leng
vas žemės drebėjimas .

Jis pareiškė, kad ta mergšė per 
jauna pasiskubinus ištekėti, ir; 
jei šį kartų ją ir sutaikysi su i 
vyru, tai kiek palaukus ji vėl i 
eisianti Į teismų “divorso” rei
kalauti. What’s the ūse?

Lenkijoj visos laisva
manių draugijos tapo 

valdžios uždarytos
VARŠUVA, birž. 12. — Vi

daus reikalų ministerio įsaky
mu Lenkijoj tapo uždarytos vi
sos laisvamanių draugijos. Mo
tyvuojama tuo, kad tos drau
gijos dirbusios komunistų dar
bą ir vedusios priešvalstybinę 
propagandą.

Norvegijoje jaustas že
mės drebėjimas

OSLO, Norvegija, birž. 12. 
Vakar visoj Norvegijoj 
jaustas žiemės drebėjimas. Su- 
purtymai tęsėsi penkias minu
tes. Ar buvo kur padaryta ža
los, žinių nėra.

buvo

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir salta žiema 

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

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti 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, III
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Į KORESPONDENCIJOS

Detroit, Midi.
Automobilio nelaimėj žuvo 

du lietuviai.

Lietuvis Rimas su savo ke
turiais draugais išvažiavo Ka- 
nadon pasivažinėti. Kelionė ten 
ir atgal pavyko kuogeriausiai. 
Sugrįžę Detroit’an, skubiai va
žiavo dar į šeimynišką puotą. 
Rimas su savo “,‘IIupmobile” 
sistemos automobiliu važiavo 
nustojama gatve, todėl nekrei
pė dėmesio i skersgatvius. Bet 
jam važiuojant per gatveka- 
rio bėgius, gatvekaris visu 
smarkumu kirto i automobilio 
šoną. Vietoje tapo užmuštas 
šalę Rimo sėdėjęs lietuvis Va
liukas, o lietuvis Račius mirė 
po keturių dienų, kiti du sun
kiai sužeisti, taip pat sunkiai 
sužeistas Rimas, auto savinin
kas ir vairuotojas. Rimas ta
po areštuotas ir kaltinamas,

kad neatsargiu važiavimu už
mušęs du žmones. Bet po 3 000 

i dolerių “bond” yra paleistas.
Rimo advokatas yra Mr. Smith. 

i šiomis dienomis buvo nagrinė
ta toji byla teisme. Gatveka
rio operatorius pasisakė važia
vęs tik 5 mylias per valandą 
greitumu. Tokiu bildu teisėjas 
nukreipė daug kaltės nuo Ri
mo ant gatvekario operatorio, 
nes tokiu greitumu važiavęs 
gatvekaris, pagal teisėjo nuo
monę, galėjo ir turėjo susto
ti vietoje, bet kadangi to ne
padarė, tai yra kaltas dalinai 
užmušime dviejų žmonių. Kiek 
vėliaus dar bus galutinas teis
mas. Tame nelaimingame atsi
tikime nėra kaltas nei Rimas 
nei gatvekario operatorius, nes 
jiedu neturėjo jokio noro tą 
padaryti. Bet teismas visvien 

! savo nuosprendį išneš ir ap
kaltins bei nubaus vieną ar ki
tą, o gal ir abudu.

Ponas Rimas už sumuštą au
tomobilių gavo 1,000 dolerių at
lyginimo.

Tuomet tiktai sumažės. ne
laimių skaičius, kuomet išda
vinės leidimus vairuoti auto- 
mobilį, orlaivį, gatvekarį. gar
vežį, motoreiklą, medicinos mo
kslo specialistai. Nes asmuo su 
kūno trukumais neturi teisės 
vairuoti kokią nors mašiną. 
Anglų aviacijos statistika pa
rodo, kad 95% visų nelaimių 
oro laivyne paeina nuo vairuo
tojų kūno trukumų. Tas pat 
ir su automobilistais ir gatve
kario operatoriais. Pav. Rimo 
nelaimėje gatvekaris galėjo su
stoti, bet nesustojo ir užmušė 
du žmones, — aš esu tikras, 
kad operatorius turėjo kokius 
nors trukumus, nes nelaimei 
artėjant neteko lygsvaros ir ne
pajėgė sustabdyti gatvekarį.

— G. J. Yurk.

Hamtramck, Mich.
Darbai.-Piknikas

Jus Negalite Gauti Geresnį
RADIO KAIP

Naujas Modelis 71, 8 tūbos, Dynai’nic Speakeris, 
Kaina .................................................................................
Su viskuo, su tūbomis, nieko daugiau nereikia pirkti. Dykai pa
taisome per vienus metus. Tik $10.00 tereikia įmokėti.

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

Tel. Boulevard 4705

$129.00

DIDELIS BARGENAS
IMPORTUOTOS RADIO 

LIAMPOS' TIK $4.95
(VERTOS $12.00)

Ponios, niekuomet dar nega
lėjot tokios vertės tavorą pirk
ti už šiuos pinigus.
Tamstas nustebins ką tik at
vežta iš Europos Liampa, ku
ri yra mados karalaitė Liam- 
pų Viešpatijoj.
Liampos papėdė iš tvirtos 
bronzos, artistiškai išraižyta 
kaip paveikslas, dailiai poli
ruota, apvilkta storai auksu ir 
garantuota amžiui.
Dangtis vėliausio Europos raš
to, iš puikiausio Rytu šalių 
šilko, išsiūtas auksinėm siū
lėm ir dekoruotas drožtais 
margom spalvom žibančiais 
kristalais ir karoliais, kurių 
spinduliai keičias lianipai švie
čiant.
šis modernia kūrinys yra per 
gražus, kad žodžiais apsaky
ti. Jis patinka visiem trokš- 
tantiem liampos, kuri neturi 
sau lygios. Kartu duodamą il
gas šilku dengtas elektrinis 
šniūras ir dviejų šmotų Plug. 
Viskas musų speciale kaina 
tik $4.95.
ši puošni Liampa verta kiek
viena centą tų $12.00, bet mu
sų kaina šiame išpardavime, 
kol išteks esamu 500 liampU. 
tik $4.95. Be to, pilna garan
tija: pinigus sugrąžinsim, jei 
nepatiks.
Būtinai pusinaudokit šiuo re
tu pasiulvmu. nes vėliau kai
na bus $12.00.

UŽORDER1UOK1T ŠIANDIE! PINIGŲ NESIŲSK1T! Paduokit var
dą ir adresą, su 35 centų stampomis, ar kitaip, kad apmokėti siunti
mo kaštus. Užmokėsit kai gausit liampą. RAŠYKIT ŠIANDIE.

ADAMS MAIL ORDER CO.
Madison & Union Sts., Canal Sta., Dept. 174.

CHICAGO* ILL.
. ___________ ;________ - - - - ■t.t ~ —■

“Domestic Rela
tions” teismai

šiuo laiku pas mus darbai ei
na neblogiausia. Bet iš kitur 
atvažiavusiems nėra lengva dar
bas gauti. Jeigu neturi drau
go ar pažįstamo, kuris parūpin
tų pasą iš dirbtuvės, tai gali 
sau vaikščioti nuo dirbtuvės 
prie dirbtuvės, o darbo negausi.

Pas mus randasi Dodge Bros.! 
ir Chevrolet Motor dirbtuvės,' 
kuriose daugiausia lietuvių dir
ba. Uždarbiai menki, o darbo 

i valandos ilgos. Tad darbininko 
gyvenimas nėra pavydėtinas, i

* >;s >;< x

Birželio 16 d. L. A. P. kliu- 
bas rengia pikniką Beechnut 
Grove parke. Kviečiame visus 
kliubiečius ir Detroito lietuviui 
tą dieną atvykti į pikniką.

—Komitetas.

Waukegan, III.
500 žmonių lietuvių spuikos 

prakalbose

Gegužės 25' d. vietos lietuviu 
spulka Lithuanian Building & 
Loan Association of Waukegan 
surengė prakalbas, kurios ne
paprastai pasisekė, žmonių su
sidomėjimas prakalbomis buvo 
tokis didelis, kad jų pasiklau
syti susirinko apie 500 žmonių. 
Tiek žmonių į prakalbas net ir 
didžiausios kolonijos neįstengia 
sutraukti, kiek sutraukė Wau- 
kegano lietuvių spulka į pra
kalbas spulkų reikalais.

Vyriausiais kalbėtojais buvo 
lietuvių spulkų Lygos atstovai, 
p.p. J. J. Zolp ir J. Palekas iš 
Chicagos. Jie nuodugniai iš
aiškino reikalingumą ir naudą 
kokią nariai gauna priklausy
dami prie spulkų.

Buvo ir geras muzikalis pro
gramas.

Taipjau buvo ir kontestas. 
Penkios jaunos mergaitės-lietu- 
vaitūs kiekviena kalbėjo po 5 
minutes apie spulkas. Trys pa
sakiusios geriausias prakiilbas 
gavo dovanas. Pirmoji,, geriau
sioji kalbėtoja, gavo $15, antra 
$10 ir trečia $5. Visos jos buvo 
geros kalbėtojos, gerai priven
gusios savo kalbas ir aš tikiu, 
kad teisėjams buvo nelengvas 
darbas išskirti, kuri jų buvo 
geriausia.

Vietos lietuvių spulka gyvuo
ja gerai ir yra tvarkiai vedama, 
šios prakalbos, be abejo paaks- 
tino ir dar nepriklausančius 
tuoj aus prisidėti prie spuikos 
ir taupyti savo pinigus ateičiai.

—R.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

“Domestic Relations” (šeimy
niškų santykių) teismai, arba 
vadinamieji “family” teismai, 
nelabai senai teatsirado. Ne per- 
seniausia šeimynų apleidimo, 
neužlaikymo, persiskyrimo, vai
kų apsaugos ir panašus atsitiki
mai buvo policijos teismų pa
prasti dalykai. Nebuvo jokio 
privatiškumo. Apie dvidešimt 
metų atgal suprasta, kad kaltų 
vaikų atsitikimus neverta pa
vesti kriminališkiems teismams, 
ir atskiri vaikų teismai buvo įs
teigti. Tada advokatai ir kiti 
žmonės pradėjo suprasti, kad 
blogiausi vaikai paėjo iš tokių 
šeimynų, kur tėvai nesugyveno 
arba buvo persiskyrę, ir vienas 
ar kitas tėvas negalėjo juos 
tinkamai prižiūrėti.

Tyrinėjimas buvo padarytas 
keliose valstijose, iš viso 7,598 
vaikai išegzaminuoti, ir rastą, 
kad beveik pusė visų vaikų paė
jo iš suardytų namų. Panašus 
tyrinėjimas 1916 metais parodė, 
kad ketvirta dalis visų vaikų, 
padėtų pataisos namuose, paėjo 
iš suardytų namų arba 
kur tėvai persiskyrė ir 
vaikai tikroj to žodžio 
prasmėj nebuvo našlaičiai. 
Pagalios, visi pradėjo suprasti, 
kad šeimyna yra draugijos svar
biausias faktorius, ir šeimynos 
narių prasižengimai reikalauja 
ypatingo gydymo ir nepaprasto 
teismiško proceso. Ir tokiu bu
du “Dobastic Relations” teis
mai buvo įsteigti. Nereikėjo 
kreiptis prie policijos teismų. 
Nors dar yra miestų, kur dar 
šitoki teismai nesiranda, bet 
kasdien skaičius tų teismų au- 
o* n

Įvairių miestų “domestic re
lations” teismų pareigos ir ju
risdikcija mainosi. Galime imti 
Philadelphijos teismą kaipo pa
vyzdį. Tai darome todėl, kad 
daugelis teismų yra panašus ir 
seka Philadelphijos teismą. Phi
ladelphijos teismai prižiūri vi
sus neužlaikymo atsitikimus/ 
apleidimo, vaikų apsaugos ir pa
našius atsitikimus. Kuom-et 
skundėjas, paprastai šeimynos 
motina, apskundžia vyrą, tai ty
rinėtojas surenka visus faktus 
apie tą šeimyną. Jeigu skundė
jas pirmiaus kreipėsi prie teis
mo, tas tuoj surandama, bet 
jeigu pirmą sykį kreipėsi, tai 
numeris jai paduodama ir ji tu
ri laukti, kol bits pašaukta. Ty
rinėtojas viską išklausinėja ir 
užsirašo. Bet reikia tolesnių in
formacijų ir jai įsakoma eiti 
namo, kol bus pranešta, kada 
tyrinėtojas turės visas reikalin
gas informacija. Jeigu šeimy
nai reikalinga greitos pašalpos, 
tai teismas prašo tinkamiausios 
organizacijos šeimynai teikti 
pagelbą. Tuoj vyrui laiškas pa
siunčiama, ir jis turi ateiti į 
teismą į penkias dienas nuo 
laiško gavimo. Kuomet vyras 
ateina (90 nuošimtis atvyksta 
liuosnoriai), Ui tas pats tyri
nėtojas surenku nuo jo reika
lingas informacijas, kartais 
abudu tuo pačiu^aiku-pašaukia- 
ma ir abudu ant syk išklausinė- 
jama. Teismas pasiunčia laišką 
į vyro darbo vietą sužinoti kiek 
jis uždirba. Kitas darbininkas 
teismui surenka informacijas 
apie tos šeimynos gyvenimą ir 
visas gyvenimo aplinkybes, nuo 
kaimynų ir kitų. Tyrinėtojas 
turi šitą darbininko raportą, 
kuomet vyrą ir moterį šaukia 
ant iš klausimo. Visos pastangos 
dedama, kad viską tinkamai su
tvarkyti ir bandoma suvesti vy
rą ir moterį. Kur reikia fiziško 
ar protiško egzamino, tą viską

atlieka tyrinėtojas. Nelabai se
nai Chicagos Domestic Rela
tions teismas išdavė pasekmes 
sveikatos tyrinėjimo tarpe visų, 
kurie kreipėsi pagelbos, ir buvo’ 
rasta, kad beveik 25 nuošimtis 
žmonių sirgo kokia nors liga. 
Dauguma sirgo nerviškomis li
gomis. Tas išaiškina “girtuok-; 
liavimo” ir “tingėjimo” atsiti
kimus.

Kartais teismas nusprendžia 
užlaikymą, nors ypatų nėr teis
me. Jeigu vyrui pranešama pri
būti teisman, bet jis tą prane-1 
Šimą ignoruoja, tai reikalas pa
vedama teismui. Varantai iš-j 
duodama tik tuomet, kai žmo-i 
gus nepribuna į teismą arba 
teismui pranešama, kad jis ke
tina pabėgti. Teisėjas, turėda
mas visus faktus, duoda 
nuosprendimą. Teismo įsa
kymai, prašant teismo, ga
li būti palengvinti bi- 
le kada. Kur reikalinga taip da
ryti, “probation” oficierius vėl 
lanko namus ir renka visokias 
reikalingas informacijas.

Jeigu vyrui įsakoma moteriai' 
mokėti paskirtą sumą pinigų ir

jis jai nemoka, tai tas kas me
nesį sužinoma be moters pra
nešimo. Už nemokėjimą teismas 
gali nubausti kalėjimu. Jeigu 
vyras tampa pasodintas į kalė
jimą, tai moteris už kiekvieną 
dieną jo sulaikymo gauna še-

šiašdešimts penkis centus į die
ną nuo apskričio. Domestic Re
lations teismai ir vaikų teismai 
veikia išvien. [FLIS],

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos diepą ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

1d augltaš
JOS. F. KASNICKA. priucipalas

Nuga-Tone sustiprino jo 
nervus ir raumenis

Fonas S. P. Andcrson, Geneva. Pa., ma
no, kart tai yra jo pareiga pasakyti ir ki
tiems žmonėms. kaip jam liko gražinta svei
kata. Jis sako: "Aš suradau, kad man 
Nuga-Tone labai pagelbėjo. Jos suburtavo- 
jo mano sistema ir padaugino mano stip- 1 
rūmų. Kaipo gyduolės nuo nervų ligų jos ' 
neturi sau lygiu." Tokių raportų kaip Sis Į 
yra gaunama tūkstančiais nuo vyrų ir mo
torų, kurio vartojo Nuga-Tone ir tas pa
tvirtina, kad jos yra tikrai geros gy- 
duols ir budavotojos stiprumo ir energijos.

Jei jus esate silpnas ir kenčiate, turite 
prasta apetitą, nevirškinimą viduriu, turi
te gasų viduriuose tūba žarnose, turite pūs
lės. inkstų ir kepenų trubelius, galvos 
skaudėjimą, svaiguli. reumatiškus skaus
mus ir nuolat jaučiatės nuvargusiu, men
kėjai ir svarumas mažėja, turite chroniš
ka užkietėjimų arba prasta miega, bandy
kit Nuga-Tone tik keletą dienų ir pama
tysit kaip geriau jus jausitės. Nuga-Tone 
yra parduodamos pas visus gyduolių vertel
gas. Jei jūsų vertelga neturi jų pas savo 
šlako, reikalaukit kad jis užsakytų jų iš 
olselio vaistinės.

PRISTATOM VISUR.

40 pSdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Boy” 
VVhite Lead, 100 sv. 11.50

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

Žolei pjaunama maSina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant valandas. Tik 
už ............................ 5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, III.
Telefonas I>afayette 4089v --- -----

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

lucky

lUCK*’

Prezidentas,

Company. Incorporated

I-------- - =
Kad palaikyt laibą figūrą, 
nieks negali užginčyti 
teisingumą to patarimo:

“SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYN O.”

Pikta Propaganda
Joks daugis piktos propagandos, 
įžeidimas publikos inteligentingu- 
mui ir pasitikėjimui, negali išju
dinti publikos įtikėjimo tuo faktu: 
kad Lucky Strike yra suderinimas 
parinktinų tabakų, kurių apkepi- 
nimo kvapsnys smagina skonį, 
kurių apkepinimo procesas praša
lina nešvarumus, ir/ kaip liudija 
20.679* daktarai, padaro Luckies 
netaip erzinančiais. Apkepinimas 
pakelia Lucky Strike į toki gerumo 
laipsnį, arti kurio negali nei prisi
artinti joks kitas cigaretas. Nuo
latinis ekspertų rūpesnis užtikrina 
Luckies gerumą. Kad milionai 
žmonių juos pasirenka, tai parodo 
jų pirmenybę ir yra teisingas 
atsakymas į saumyliškus kitų 
pagyrus.
•Y<čia paduoda- fnscipjįn] 
mas skaitlinei A
patikrino ir pat
virtino LY- 
B R A N D . 
ROSS BROS.
IR MONT- 
G O M E R Y . 
oficialiai Skait
menų Patikrin- 
tojai ir Audito
riai.

The American Tobacco

Krutamųjų - Paveikslų Žvaigždė The Lucky Strikt Šokių Orkestrą ir toliau kiek
vieną sukatos vakarą skleis savo muziką, nuo vieno 

vandenyno iki kito, per N. B. C. radto tinklą.

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”
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Skilvis Pakrikęs, i 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins
skilviui, | 

jus kan- ■ 
šiurkščių.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

.rengimas. Ir saulei nusileidus! 
i klovaniečiai susirinks iš visų 
apielinkių, daugiausia, žinoma, 
bus cliicagieČių. Cliicagicčiai 
gi mėgsta Cicero ir apsilanko 
čia pasiviešėti, nes tai labiau 
suartina šias dvi lietuvių kolo
nijas.

Aukos Šerno
minklui

Gegužes mėnesy

pa

Neleiskite rūgščiam 
gasams, nevirškinimui 
kinti. Ir nevertokite 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, i 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips| rašyta: 
M ii k of Magnesia 
dens.
formoj.

Piknikas bus birželio 23 d Toj pačioj svetainėj, tik kitą 
dieną ketina būti vienos ponios 
parė. Parė ketina būti šauni,Naujienose” birž. 11 d. buvo I)ar®’ ~ ’ -------  ----- . /

' “Better Government nes kolektorkų yra daug ir vi- 
stikle van-! Club birželio 16 d., tai yra at-l?08’ sakant, No. , t. y- 

m - n r • I • x< i-m: * - -i kuogenausios, turinčios tuoseLn yra alkali geriausioj einanti nedeldieni, turės puiku , ,7 1 .
i- x i- - j -i-i r- n 4 dalykuose plataus patyrimo.Jis neutralizuoja daug pikniką Doescher (.rovė, Crete,■,., ..... vv. -v. Tii „ ‘ I ad busiu ir as.didesni kieki rūgščių perviršio III.” , , ... , , bT. - * ii i-- Gerai yra tureli geras kolek-ir atlieka tai tuojaus. Jis Atsiprašau, kad negalėjau . . / , . Mv .. . i . . v.. . . • lorkas ,bel dar geriau yra tu-galbut pašalins jūsų nesmagu- visiems pranešti, ----- -

mus į kelias minutes. Tada jus kliubo piknikas Įvyks minėtoje 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi-

lį egal ėjau i .. . 11orkasjog minėto .. .reti gerus vaikus, kurie
vietoje birželio 23 d., o ne birz. KT 
16 
ta.

d., kaip buvo pirmiau imtai

—Adv. J. P. Waitches, 
kliubo pirmininkas

nežinant surengia parę.

Gegužės mėnesy pastatymui 
paminklo ant rašytojo L. šemo- 
Juozo Adomaičio kapo aukojo:

Iš Chicagos
Lietuvių Inteligentų Rate-

Tėmykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE A L ESTATE: Turiu gerą 
bargeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted 8L 
Tel. Rooeevelt 8500

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGIČIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

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

surengtų, nė kolektorkoms-komi- ■ 
įsų mokėti, nė prikaišiojimų Įskoliunienė, 
; klausytis

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis iš Roselando $25.

Adv. J. B. Borden antru 
tu $5.

Dr. A. J. Karalius $5.
Bruno Janulis $5.
C. Majauskas $5.
J. Markus, per Naujienas $5. 
Dr. A. L. Davidonis, L. J. 

Petrulis, J. Gulbiniene, Ona Ma- 
Bridgeport Furni-

lure Co. ir W. Stankūnas po $2. 
Joseph Blozis, M. Baronienė, W. 
Pozer, A. Micevičius, 
P. Bugališkienė, Mrs. 
Universal Restaurant

1 virius, Peter Būt vi 11,
J. Janeliunas, V. M. 
Auditorium Men’s

• Universal Shoe Co. po

kar-
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net i 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį i 
pataria daktarai; kurį vartoja, 
ligoninės. Per penkias dešimt1 --------- ---- j ,, pa/j vouimun n
metų jis vyriauja. Iligh School mokykla, padedant, pokiliu paminėjo tas taip svar-

Kad sužinoti daugeli svarbių apielinkės biznieriams, suorga-ihias gyvenime sukaktuves.
vartojimų Phillips Milk of Mag-1 nizavo mokyklos beną, kurisi -----------
nesia, reikia visuomet namuose, ateinantį penktadienį, birž. 14 
laikyti jo bonka. Pilnos infor- d., duos koncertą mokyklos au- 
macijos su kiekviena Įninka. Ju-1 ditorijoj. 
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c , 
dydžio. Reikalaukit 
I h-astesn i s prod u k tas 
veikti tiek ^erai.

“Milk of Magnesia”
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical I 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II.1 . .
Phillips nuo 1875 m. I šiil ank° v'sal

mažas lietuvių būrelis. Ir visi 
jie pasižymi 

i Kiekvienoje klesoje, 
n e kambaryje randasi lietuvių!sius? 
tarp geriausių mokinių. gi

Paskelbtame trijų klesų ge-'pasektų jo pavyzdžiu 
riaušių “garbes studentų” (ho- -’tų pas 
nor students) antrame bertai- kam jis rodo kelią? Bet — kaip 
nyje sąraše yra šie 1----- -
(sprendžiant iš pavardžių): 

9B klesoj: Room 306—įsa-

Brighton Park

PASAKOS APYSAKtIS PASAKAITĖS
Parašytos geriausių rašytojų ilgos ir trumpos apysakos ir 

pasakaites, kuriose skaitytojas ras ką nors įdomaus, ką nors 
naujo ir pamokinančio, o apart visko naudingai ir smagiai pra
leis laiką.

J. Pikelis, 
Kuraitis, 
J. Lu lėgyvenimo. Nebuvo 

jokios purės, nebuvo
j ženybinio
! rengiama, 
ir kolektų. Jubiliantai pasikvietė kauskienė

įsavo artimiausius draugus, kai- Stulpinas, 
Naujoji Thomas Kelly Junior: minos ir pažystamus ir gražiu I Shop ii

Mokyklos beno ^koncertas

Iš Lowell, Ma.ss.
J. Sadauskas, per Sandarą 

į$l.
ruošia j 

siurprizą, bėgioja, pra-
duktėsų biznieriai 

tėvam
Į biznierių komitetą, kuris ru- šinėja prisidėti .O ir los 25 

tikrojo, i pinasi tuo benu ir renka aukas metų sukaktuvių iškilmės bus 
gali ne- tarp biznierių beno išlaikymui,, irgi kokioje lai lenkų svelainė- 

i Įeina ir vienas lietuvis, real 
iinvn T i latininkas B. R. Pietkewicz.

Lietuviai pasižymi 
mokslingumu

Iš Brandi, Mieli.
• Naujienas J. B. Bimba

es- je.
ma,

Kodėl taip? Bet lai, žino-( 
ne mano ir ne jūsų reika- 
Bet visgi kaip stambiems 

vertelgoms, jei jau Lukštos sve
tainė 
rime 
butų

mokslingumu.) gains
kiekviena-i Tad kam kviesti pas svetimuo- 

Pats vertelga turbūt ir- 
nenorėtų, kad lietuviai 

ir irgi
svetimuosius, tad

yra permaža, tai dar lu- 
Liuosybės svetainę, kur 
parankiausia jų drau- 
ir koslumeriams sueiti-

Tiesiai į
Hamburgą v

Patogiam privažiavimui gele
žinkeliais j visas dalis

LIETUVOJE 
Sutaupinkite 2 dienas kelionės ju
romis plaukdami trumpu, ramiu j 
St. Lawrence jurų keliu! Dvisavai-1 
tiniai išplaukimai dviejų musų la- Į 
biausia populiarių laivų, 16,400 to-j 
nu. Net Trečia Klesa turi visus 
hotelio patogumus... šviesus, erd
vus kambariai, patogios lovos, 
jaukus poilsio kambariai, skanus, 
maistas. Specialė domė Vokietijos 
pasaž. Trečia klesa $175 “round 
trip” kelionė i Hamburgą, taip
jau Cabin ir Tourist Third Class 
patarnavimas. Nesi mainantys 

I traukiniai iš Chicago i uostą su- 
, taupina hotelių išlaidas. Rezerva
cijos, gryžimo permitai ir t.t., 
jūsų vietos agento, ar iš

R. S. ELW()RTHY, 
Laivų Generalinis Agentas,

71 E. Jackson Blvd., Chicago, III.' 
Telefonas Wabash 1904

įCanadian
World’» BTN • gr# 
sr Pacific!

| SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Koss, dykai, dėl bile kurios 

litro.H ar silpnumo.

: Jus 
Dr.

Europos 
vartoja-

krau- 
Inkstų.

vakarus prie knygų, parkuose ar 
laukuose tyrame ore!

No. 35. Robinsonas Kruzius. Kaina .............. 45
įdomus žmogaus prietikiai ant neap
gyventos salos.

No. 35. Makaro Sapnas. Kaina ...................., .20
Kaip Makaras numirė, ką matė ir pri
tyrė.

No. 37. Sapnai. Kaina ...........  <35
Vienuolika Įdomių pasakojimų.

No. 38. Pragaro Atgijimas. Kaina .................. 15
Tolstojaus (kibartinio surėdymo alego
riška kritika.

No. 40. žemaitės Raštai Karo Metu. Kaina .75 
Keliolika žemaitės apysakaičių ir užra
šų iš Didžiojo karo.

No. 43. Portugalų Minyškos Meiliški Laiš
kai. Kaina ..................................... $1.25
Kokius laiškus rašė minyška Alca- 
fordos iš klioštoriaus savo mylimajam.

No. 44. Gyvenimo Vaizdeliai. Kaina .............. 50
Devynios gyvenimo apysakaitės, musų 
kaimynų ii- draugų.

No. 45. Nakvynė. Kaina..........................  .20
Vaizdas balamutų gyvenimo, nepasise
kimų ir vargų.

No. 46. Pasakojimas apie Jėzų. Kaina .25 
įdomus ir arčiausia prie tiesos Jėzaus gy

venimo apsakymas.

Sunaudokit išmintingai gražias 
vasaros liuosas dienas, pusdienius ir

No. 25. Barbora Ubrika.. Kaina ...................... 75
Jpznitų ir niinyškų darbai klioštorinje.

No. 26. Pagal įstatymus. Kaina......................... 75
Nuolatos jiasikartojanti musų gyveni
mo apysaka.

No. 27., Pasaka apie Adoma ir Jievą. Kaina .20 
Ka mokslininkai randa Biblijoje apie 
Adomą ir Jievą.

No. 28. Laikrodininko Atminimai. Kaina .20 
Paskutinis Napoleono Pirmojo karas.

No. 55.Vėliavos Akyvaizdoje.. Kaina $1.00 
Misteringa kelionė jūrėse ir pirmas, iš
svajotas submarinas.

No. 30. Karės Laukuose. Kaina .......................35
Kareivis pasakoja apie keistus prieti
kius karo Liukuose.

No. 31. Pasaka apie Kantrią Aleną. Kaina .35 
Gyvenimas gražios, bet nelaimingos ka
ralaitės.

No. 32. parbas. Kaina $1.0
Beįmanąs iš darbininkų gyvenimo, be
sitveriančio kapitalizmo laikuose.

No. 33. Revoliucijos žmonės. Kaina .............. 30
Astuoni Įdomus pasakojimai iš rusų 
revoliucijos.

No.. 34 Raistas. Kaina .............................. $1.50
Jurgio Butkaus ir kitų chicagiečių, 
Town of Lake gyventojų, jirietikiai.

Iš Pittsburgh, Pa.
P. Pivarones $15.

Iš Bridgeport, Conn.
SLA. 51 kuopa $3, Apšvietos 

Pašelpinė Draugyste $10, D. L. 
K. Vytauto Draugystė $5.50, P. 
K. Gerdauskaite $1.

Viso gegužės mėnesy šerno 
Fondai) įplaukė $163.50. Pabai
goj balandžio mėn. ižde buvo 
$1,661.01. Dabar ižde randasi 
viso $1,824.51.

Tariu širdingiausi ačiū vi
siems aukotojams — draugi
joms, kuopoms ir pavieniems 
asmenims už jų gausias aukas, 
kad jie Įvertina rašytojo šer
no darbus ir prisideda prie jo 
pagerbimo, aukaudami pastaty-' 
mui paminklo ant jo kapo. Bet, 
mieli broliai, dar daug pinigų 
trūksta, tad yra labai svarbu 
paskubėti su aukomis, jei nori
ma paminklą paskirtu laiku pa
statyti. Jus nerimavote, kalbė
jote, kad šerno kapas yra ap
leistas, apžėlęs, visų užmirštas. 
Tad dabar yra laikas paaukoti ( 
tam, kad tas kapas pasipuoštų 
gražiu paminklu. Ir komitetas 
nenurims iki negaus Tamstos 
aukos. Mes meldžiame visų pa- 
gelbos.

Stasys K. Grišiu-S f i n. sekr., 
6228 S. Sacramento Avė.

Tel. Republic 7180

saveišmano, taip 
jo reikalas.

O aš linkių visiems geriausio 
j bella Barsiauskas, Johanna Bu- visame
chinskas, Adeline

• Lillian Klimas,
i Adeline Yuknis;
Emma Baltrukaitis;

i—Petronella Martinkus
325—Edward Karkus.

8A klesoj: Norbert LapinskyJ
|Adelphia Gritis, Valeria Pielus, 
Edith Kasper, Helen 
Emma Meshun, Bruno 
rus, Stanley Shimkus,

’jYuska, Antoinette Temelis, An-| 
na Yonkas, Albert Abramaitis.i
Walter Petrauskas.

7B klesoj: Alvina Kairis, Ida
* Kairis, Christian Karnis, Zosia 
Shimkaitis, Josephine Markus, 
Stefany Norbuth, Stella Novic
kis, Frank 
vieve

lietuviai k;,s
Pa i

kame pasisekimo.
Jūsų tarnas Rašėjas.Jankauskas, 

Aldan Sabail, 
Room 307 —'

Room 310 nas Marsus pilietis, kuris labai 
Room (*ai,» visiems žadėjo, rodės, ren

giasi net ir žemę pajudinti. -Jo 
sekėjai kuone ant rankų jį ne
šiojo. Bet užbaigė savo karjera 
tas didvyris labai liudnai — 
teismuose. Prasidėjo dėl men
kiausių mažmožių, bet kad tų 
mažmožių atsirado daug, tai 
jie pasidarė didesni ir už patį 
didvyrį- Dabar ir sekėjai nusi- 
gryžo nuo jo- Tikrai liūdna to
kiam garbingam vyrui dokio 
nelemto likimo susilaukti.

—Ciceronas.

mus, Cicero, buvo vie-

Perkantiems už $5.00. ar daugiau nuleidžiame 25%.

Chesna,
Sauno-
Aldona

Martinaitis, 
Widges.—R.

Cicero

Gene-

bir- 
sve-

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

metų

NUOLATINĖ ekspertų kontrolė

yra priežastis gerumo, skanumo ir

todėl augštos kokybės Budweiser

Barley-Malt Syrup

Darymas molto buvo musų biznis
per daugiau kaip septynias dešimt

kada jj 
kepama 
Barley-

Valgis pasidaro daug
JĮ maistingesnis,

įf / ff gaminama ir
/ F TV su Budweiser
Į f J w Malt Syrup.

HOP FLAVOREd

manufactured įy

Gegužės pabaigoj ir visą 
želio mėn. piliečio Lukštos 
tainė šeštadieniais ir sekmadie
niais buvo ir yra užimta paro
mis. Tai yra paranki vieta, tad 
ir rengiama joje parės. O tų 
parių būna visokiausių.

Pabaigoj gegužės mėn. buvo 
šauni sueiga senų scenos mylė
tojų pagerbti nenuilstančią sce
nos darbuotoją p-nią iMarę Dun
dulienę. Tai buvo paminėjimais 
jos 29 metų darbuotės lietuvių 
scenoje. Sueiga buvo tikrai šau
ni ir gal paakstino musų seną 

I darbuotoją ir toliau tokiu pat 
atsidavimu darbuotis scenai, 
kaip ji darbavosi ikišiol.

Kaip girdėt, ateinantį rude
ni turėsime progos pamatyti du 
p-nios M. Dundulienės suruoš
tus vakarus su vaidinimais.

Kol buvo svečių artistų, tai 
vien svečiai visų atidą traukė. 
Bet dabar svečiai yra išvažiavę, 
tad teks vėl vietos scenos my
lėtojams, pirmoj eilėj p-niai 
M. Dundulienei, rūpintis mūsi
škės scenos reikalais.

metodai 
mi gydyme Chroni- 
Akų, Nervų, 
jo, Odos, ____
Pūslės. Slapimosi ir 
visų Privatinių 
uų. Specialia i 
mas dėl vyrų, 
rie kenkia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakli k a 

( ir tuksta/fl*iai ifigy- 
| dytų pacientų yra 

užtikrinimas, 
pacientai ‘_ _ __

Į mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam

! prieinama. Lengvi iftmokSjtmai. IS prie- 
| žasties jo imamus žemos mokesties. ser

gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai 18- 
! laikoma. Tai neuždeda jokių 18 jūsų pu

sės prievolių. Neatidėliokit. bet atsi-
1 kreipkit ftiandie pasitarti apie sveikatą.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

Monroe St.. Crilly Building.
elevatorių iki penkto augAto. kam-
s 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
rų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5. Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piet. PanedS- 
liais. Seredotnis ir Subatomis valandos 
i-ra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va- 

aro.

kertėj 
kit 
bar

i Lt- 
gydy- 

ku-

kad 
buh rydo- 

ir sėkmingai, 
yra tema ir 

Lengvi išmokėjimai.

lin

dę)

po piet. PanedS- 
Subatomis valandos

šį sekmadienį, irgi pas p. 
Lukštą, bus sulauktuvės. Bet 
tai bus vienų klovainiešių pa-

Budweiser
Barley-Malt Syrup

' NHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

BUDWEISER BARLEY-MALT SYRUP PARDAVIN ĖJA GROSERNINKAI IR SANKROVININKAI VISUR
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St, Chi-

PIRŠLYBOS

Anglijos ir Amerikos spaudoje dabar kasdien rašo
ma apie tai, kad socialistas premjeras MacDonaldas at
vyksiąs į Washingtoną pasitarti tarptautinės politikos 
klausimais su prezidentu Hooveriu. Sakoma, kad toje 
konferencijoje turėtų dalyvauti ir Kanados premjeras. 
Šitų trijų angliškai kalbančių valstybių vadai, girdi, 
privalo padaryti sąjungą pasaulio taikai saugoti. Jie, 
kad nori, gali priversti visas valstybes nusiginkluoti; 
jie gali kiekvieną imperialistinę valdžią sulaikyti nuo 
agresingų žygių; ir jie gali pasiekti to, kad santykiuose 
tarpe visų pasaulio tautų paims viršų draugingumo ir 
kooperavimo dvasia.

Kai kurie laikraščiai praneša, busią Hooveris jau 
išsiuntęs pakvietimą MacDonaldui atvykti į Washing- 
toną, o kiti laikraščiai skelbia, kad pats MacDonaldas 
pasisiūlęs Hooveriui į svečius ir Jungtinių Valstijų ad
ministracija rengiantis jį mielai priimti.

Bet tikrumoje nei Anglijos premjeras, nei Ameri
kos prezidentas dar nėra darę jokių žinksnių šituo rei
kalu. Visa, kas iki šiol buvo spaudoje apie tai rašyta, 
buvo gryna propaganda. Yra, matyt, taip Amerikos, 
kaip ir Anglijos politiniuose sluoksniuose elementų, ku
rie karštai trokšta, kad šios dvi galingiausios pasauly
je valstybės suartėtų, ir tuo tikslu jie veda agitaciją 
už MacDonaldo ir Hooverio konferenciją. Tik vargiai 
kas iš šitų piršlybų išeis.

Anglijos tarptautinė politika per pastaruosius pen
kerius metus buvo vienpusiška, ir Darbo Partijos val
džia turės ją, be abejonės, taisyti. Konservatorių val
džia rėmė Francijos nacionalizmą, Italijos fašizmą ir 
Lenkijos militarizmą, o vyriausiu stivo priešu ji laikė 
sovietų Rusiją. Šitokia Anglijos politika buvo kliūtis 
pastovios tarptautinės taikos atsteigimui, nes ji ne tik 
grasino pavojum Rusijai, bet ir statė į keblią padėtį vi
sas tas šalis, kurios nenori tarnauti franeuzams arba 
pyktis su rusais, pav. Vokietiją ir Skandinavijos valsty
bes. Perdaug pataikaudama Francijos užgaidoms, kon
servatorių valdžia pjo ir prieš Amerikos interesus.

Tokią politiką MacDonaldas, žinoma, nesutiks to
linus tęsti. Bet jeigu jisai pasuktų į griežtai priešingą 
pusę ir pasirinktų dėdę Šamą tai pačiai rolei, kurią prie 
Chamberlain’o vaidino Francija, tai Anglijos nusistaty
mas butų ir vėl vienpusiškas. Pasaulio taikai reikia ne 
kad susidraugautų anglai su amerikonais, bet kad tik
ras draugingumas ir sutarimas viešpatautų tarpe visų 
tautų be išimties. Kaipo socialistas, Anglijos premjeras 
veikiausia tos minties ir laikosi.

kams” tenai neprivalo būt vietos. Valstybė, turėdama 
savo rankose mokyklas, spaudą ir visas kitas švietimo 
ir propagandos priemones, galėtų visai nebijoti, kad 
“religijos opiumas” užnuodys žmonių galvas. Tai ką gi 
tad tie “bezbožnikai” veikia?

Jie kovoja prieš bažnytines organizacijas, kurios 
Rusijoje turi derlingą dirvą dėl to, kad sovietų valdžia 
visiškai panaikino laisvą kulturinį žmonių judėjimą. 
Kuomet sovietų Rusijoje žmonės neturi teisės priklau
syt jokiai organizacijai, kurios nekontroliuoja valdžios 
partija; negali nieko skaityt, kas nėra perleista per cen
zūros koštuvą; negali nueiti į jokį susirinkimą, kuriame 
kalbėtų ne “kazioni” oratoriai, — tai jie eina į bažny
čias arba bažnytinių draugijų mitingus, kad nors valan
dėlei pasiliuosavus nuo įkyrios bolševikiškos propagan
dos.

Per dideles šventes Rusijos bažnyčios esti prisigrū
dusios žmonių. Bažnytinėse organizacijose (ypač, kaip 
girdėt, protestonų) priklauso daugiau, kaip du milionu 
jaunuolių, t. y. daug-maž tiek pat, kaip ir “jaunųjų ko
munistų sąjungoje^ (Komsomole).

Taigi šitai bažnytininkų įtakai “bezbožnikai” ir 
bando užkirsti kelią. Bet butų daug išmintingiau, kad 
bolševikai sugrąžintų Rusijos žmonėms laisvę.

NAUJI SANDARIECIŲ
VIRŠININKAI

ALT. Sandaros seimas So. 
Bostone išrinko naują centro 
valdybą šitokiam sąstate: pre
zidentu P. Bukšnaitis, vice-prez. 
Grisius, sekret. Biekša, iždin. 
Dr. Zimontas.

KOMUNISTIŠKA TREJANKA

“Laisve” praneša, kad komu
nistiškas “baduolių šelpimo ko
mitetas” rengia Philadelphijoje 
prakalbas, kuriose kalbės L. 
Pruseika ir k. Paskui sakoma:

“Ant rytojaus L. Pruseika 
kalbės Republikonų Susivieni

jimo piknike.”

Taigi prie dviejų savo nuola
tinių “džabų” darbo pas ko
munistus ir rubsiuvių organo 
redagavimo —tas lanksčios są
žinės Vijurkas įsigijo dar tre- 
Hą užsiėmimą: prakalbų saky
mą republikonams.

GALINGA DARBININKŲ 
ORGANIZACIJA

Vokietijos socialdemokratų 
partijos suvažiavimas Magde
burge parodė milžinišką vokie-l 
čių politinės darbininkų orga
nizacijos galybę. Referuodamas

partijos valdybos vardu, Kon- 
rad Ludvvig patiekė šitokių 
skaitlinių:

Vokietijos socialdemokratų 
partija turi 8916 skyrių su 
949,306 nariais, mokančiais 
duokles. Tame narių skaičiuje 
yra 201,062 moters. Palyginus 
su Kiel’o suvažiavimo atskaita, 
išduota prieš dvejetą metų, par
tijos narių skaičius padidėjo 
126,000.

Partijos pajamos 1928 me
tais buvo 10,353,783.84 markių. 
Narių mokesnių gauta 8,384,873 
markės. Rinkiniams vien per 
1928 m. išleista 2,569,612 m. 
Per tuos metus atlaikyta 44,792 
viešų susirinkimų, 66,890 narių 
mitingų, ir išplatinta 115 milio- 
nų lapelių.

Partija turi 153 atstovus 
reichstage (viso krašto parla
mente), 529 atstovus valstijų 
seimuoše, 24 atstovus Prūsų 
valstybės taryboje, 358 atstovus 
provincijų seimuose, 4017 at
stovus apygardų seimuose, 7662 
atstovu miestų tarybose 1214 
miestuose, 31,348 atstovus vals
čių tarybose 8152 valsčiuose, 
889 burmistrus, 897 valsčių

■ pirmininkus ir 520 miestų val
dybų narius.

Partija turi 196 laikraščius, 
kurių tik 8 yra spausdinami 
privačiose spaustuvėse, o visi 
kiti — partijos spaustuvėse. 
Partijos spaustuvių apyvarta 
1928 m. siekė 75 milionų mar
kių. Prenumeratorių partijos 
laikraščiai turi 1,253,247.

“Rūbo” Bendrovės Byla

“BEZBOŽNIKŲ” KONGRESAS

Maskvoje dabai" eina “bezbožnikų” (bedievių) kon- 

gresas, kuriame dalyvauja arti 2,000 žmonių, suvažia- 
vusių iš visų Sovietų Sąjungos dalių. Yra delegatų ir iš 
užsienių.

F kongresą atvyko taip pat ir keletas liaudies komi
sarų (ministerių), pabrėždami tuo, kad sovietų vyriau
sybė solidarizuojasi su “bezbožnikų” veikimu. Komu
nistų internacionalo atstovas laikė kalbą kongrese ir 
pasakė, kad reikią sunaikint pasaulyje ne tik kardą, bet 
ir kryžių.

“Bedievių” yra, žinoma, ne tik Rusijoje, bet kitose 
šalyse jie nėra taip “karingi”. Jie nelaiko kongresų ir 
paprastai vadina save “švelnesniais” vardais (“laisva
maniais”, “agnostikais”, “filosofiškais materialistais” 
ir t. t.), kurie, beje, turi ir šiek-tiek kitokią prasmę.

Rusija dar gyvena tokią stadiją, kada jiems rodo
si, kad “kova prieš Dievą” esąs baisiai svarbus dalykas. 
Tuo tarpu šalyse, toliaus nužengusiose protinio vysty
mosi keliu, žmonės galvoja kitaip. Jie sako: jeigu Die
vas yra, tai prieš jį kovot butų neišmanymas; o jeigu 
Dievo nėra, tai kovot prieš jį nėra prasmės. Spręsti ar 
Dievas yra, ar ne, jie palieka mokslui.

“Bedieviško” judėjimo pamate yra ne religija, bet 
koki nors visuomeniški reikalai, sujungti su religija. 
Tenai, kur kunigai, prisidengdami religijos skraiste, iš
naudoja žmones arba tarnauja žmonių išnaudotojams 
(kaip, sakysime, Lietuvos kunigai kad tarnaudavo Ru
sijos carizmui arba lenkams dvarininkams), tenai kova 
prieš religiją pavirsta dalim kovos prieš išnaudojimą.

Kadangi Rusijoje, kaip bolševikai giriasi, išnaudo
jimas jau yra “panaikintas”, tai atrodo, kad “bezbžni-

(Tęsinys)

Remiantis išdėstytu, Jurgis, 
Jokūbo sūnūs, Gudžiūnas, 31 
metų amžiaus, Antanas Izido- 
riaus sūnūs, Karsokas, 31> metų 
amžiaus, Simonas, Jokūbo sū
nūs, Kaunas, 33 metų amžiaus, 
Tauragės miesto gyventojai, 
Kazys, Vinco sūnūs, Kuosaitis, 
29 melų amžiaus, Kauno miesto 
gyventojas Kazys, Jurgio sūnūs, 
Jankauskas 39 metų amžiaus, 
Šakių apskrities, šakių miesto 
gyventojas ir Kazys, Juozo sū
nūs, Mačys, 51 metų amžiaus, 
Kauno miesto gyventojas kalti
nami :

1. Jurgis Gudžiūnas, Anta
nas Karsokas, Kazys Kuosaitis, 
Kazys Jankauskas ir Kazys Ma
čys, kad 1923—1924 metų lai
kotarpy, pirmas, eidamas Ame
rikos Lietuvių Akcinės Bendro
vės “Rūbas” valdybos pirminin
ko, o visi kiti narių pareigas, 
susitarė ir bendrai veikdami, 
pasinaudodami duotu jiems įga
liojimu, ištikus reikalui įkeisti 
arba parduoti bendrovės “Rū
bas” turtą, savo asmeniniam 
pasipelnimui pavartojo tą įga
liojimą žinomai jiems įtikėto 
turto nenaudai, parduodami 
bendroves krautuvę su inven
torių, medžiaga ir gatavais rū
bais tos pačios valdybos nariui 
Kuosaičiui, o pastarasai jų nu
pirko už 61,000 litų, kuri krau
tuvė buvo verta 91891 lt. 51 et., 
kuo padarė bendrovei “Rūbas”

30891 lt. 51 et. nuostolių, ir
2. kad tuo pat metu ir eida

mi tas pat pareigas kaip nu
rodyta 1-me punkte susitarę 
ir bendrai veikdami, pasinau
dodami duotu jiems įgaliojimu 

ištikus reikalui parduoti ar i- 
keisti bendroves “Rūbas” turtą 
savo asmeniniam pasipelni
mui pavartojo tą įgaliojimą ži
nomai jiems įtikėjo turto ne
naudai, priimdami iš tos pat 
valdybos nario Kuosaičio pas
tarajam pasiūlius už parduotą 
jam bendrovės krautuvę vieton 
19000 litų pinigais, 400 akcijų, 
kurių vertė siekė tik 568 lt. 6 
et., padarė bendrovei “Rūbas” 
18431 lt. 94 et. nuostolių ir su
mažino jos pagrindinį kapitalą, 
kas į matyta B. St. 51 ir 2 d. 
577 str. nusikaltimu,,

3. Jurgis Gudžiūnas, kad 
1923-1924 metų laikotarpy, ei
damas akcinės bendrovės “Bu
bąs” valdybos pirmininko parei
gas:

a) pasinaudodamas duotu jam 
įgaliojimu, ištikus reikalui par
duoti arba įkeisti bendrovės 
“Rūbas” turtą, savo asmeni
niam pasipelnimui pavartojo tą 
įgaliojimą žinomai jam įtikėto 
turto nenaudai, parduodamas 
Tauragės miesto gyventojui Si
monui Kariui bendrovės “Rū
bas” elektros įmonę Tauragėje 
už 58000 litų, kuri įmonė buvo 
verta virš 200 tūkstančių litų, 
kuo padarė bendrovei 175036 lt.

33 et. nuostolių, kas įmatyta 
B. St. 577 str. 2 d. nusikalti
mu,

b) panaudojęs saviems reika
lams ir prie perdavimo naujai 
valdybai neatsiskaitė iš 122 lt. 
46 et. parduotas žemiau vertės 
akcijas, iš 26973 lt. 20 et. kasos 
perviršiaus, susidariusį nūo 
keitimo auksinų į litus, iš 1678 
lt. 83 et. perimtos algos, iš 5500 
litų gautų iš Simono Kano par
duodant jam elektros įmonę 
Tauragėje, iš 2376 lt. 22 et.
1922 m. balanso ir iš 943 lt. 
skirtumo kurso keičiant auksi
nus į litus, arba viso iš 37594 lt. 
48 et. ir nepristatė pateisinimo 
dokumentą apie išleistus juo ei
nant memorialo str. 4. 3780 
auks., memorialo str. 10—1981 
auks. memorialo str. 89—19032 
auks. 60 sk., memorialo str. 124

3177 auks., memorialo str. 
172—2514 ir 3457 auks., me
morialo str. 178—4585 auks. 93 
sk., memorialo str. 179—3987 
auks., memorialo str. 219, 216, 
213— 10360 auks., memorialo 
str. 244—7967 auks., memoria
lo str. 245—248, 250—16509 
auks., memorialo str. 275 — 
6200 auks., memorialo str. 297 
—75610 auks., memorialo str. 
302—150000 auks. memorialo 
str. 351'—3620 auks., memoria
lo str. 305—100000 auks., me
morialo str. 264—21146 auks. 
50 sk. memorialo str. 405— 
50000 auks.xmemorialo str. 454 

50975 auks., memorialo str. 
457—13500 auks., memorialo 
str. 458—5000 auks., už kontro
lės laikrodį 588000 auksinų, ar
ba viso 1101419 auks. 03 sk., 
kas įmatyta B. St. 578 str. 3 
d. nusikaltimu;

4. Simonas Kanas, kad žino
damas kad akcines , bendrovės 
“Rūbas” pirmininkas Jurgis 
Gudžiūnas jam duotą įgaliojimą 
parduoti arba įkeisti bendrovės 
turtą ištikus reikalui, žinomai 
vartoja jos nenaudai, sąmonin
gai prisidėjo prie paminėtos 
bendrovės turto aikvojimo pa
dėjo Gudžiūnui tą nusikaltimą 
daryti pirkdamas ' bendrovės 
elektros įmonę už 58000 litų, 
kuri įmonė buvo verta virš 200 
tūkstančių litų, kuo padarė ben
drovei “Rūbas” 175036 Lt. 33 
et. nuostolių, kas įmatyta B. 
St. 51 ir 2 d. 577 str. nusikal
timu.

5. Antanas Karsokas, kad 
1923—1924 metų laikotarpy, ei
damas akcines bendrovės “Rū
bas” valdybos nario pareigas, 
paėmė iš Intendantūros pasiūti 
kitelius 9250 litų rubsiuvyklos 
reikalams 1745 auks. ir išdavė 
Šneideriui čekį 50000 auks. su
moje tvenkinio įrengimui ir tų 
pinigų prie perdavimo naujai 
valdybai negrąžino ir neprista
tė pateisinimų dokumentų, pa
silikdamas juos sau, kas įma
tyta B. St. 578 str. 3 d. nu
sikaltimu,

6. Kazys Jankauskas, kad
1923 192 1 metų laikotarpy, ei- 

damas akcinės bendrovės “Rū
bas” nario pareigas, išaikvojęs 
saviems reikalams iš 1925 m. 
sausio mėn. 1 d. balandžio 4751 
Lt. 55 et., kurių pinigų prie 
perdavimo naujai valdybai ne
grąžino ir neatsiskaitė, kas 
įmatyta B. St. 578 str. 3 d. nu
sikaltimu.

Todėl ir einant 201 str. B. 
Pr. [st. ir § 31 “Laik. Liet, teis* 
mų ir jų darb. sutv. įsi.” minė
tus Jurgį Gudžiūną, Antaną 
Karsoką, Simoną Kaną, Kazį 
Kuosaitį, Kazį Jankauską ir Ka
zį Macį privalo teisti Šiaulių 
Apygardos Teismas. Surašytas 
1928.jp. liepos mėn. 31 d. Šiau
liuose.

Valstybės Gynėjo padėjėjas 
(parašas).

Su originalu sutinka.
—Vladas Mačys.

Lietuvos Universiteto Profe
sorius.

y Phone Virgin i a 2054
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Jei daktarai gar
sintus

Rašo Dr. A. Montvidas

Chicago yra virš 6 tūkstan
čių medicinos daktarų. New 
Yorke yra daugiau. Pagalvoki
te, kiek vietos reikėtų laikraš
tyj, jei tik visų adresus ir va
landas pranešti. Amerikoniški 
laikraščiai ima Chicagoj nuo 3! 
iki 5 dol. už colio vieta vienam 
sykiui. Tik viename laikraštyj 
garsintis nors vieną dieną Chi- 
cagos daktarams kainuotų ma
žiausia $18,000/ Į metus atsi
eitų arti 6 milionų dolerių. Vi
sos Amerikos daktarams kai
nuotų bilionai dolerių kas me
tai. Šituos bilionus jie turėtų 
surinkti nuo ligonių. Todėl už 
2 ar 3 dolerius ligonio jau ne
galima butų priimti. Ir kalbu' 
tik apie tokius skelbimus, kokie! 
matosi lietuvių daktarų lietu
viškuos laikraščiuose. Šitokie 
skelbimai daktarų biznio nepa
didintų. Lietuvių ir kitų atei
vių daktarai savo adresą laik
raščiuose skelbia tik todėl, kad 
ligonis žinotų, jog savo gimtoji 
kalboj susikalbės; ir dar dėl toj 
kad didelė ateivių dalis nežino, 
kas yra telefonų rodyklė (kny-l 
ga). Vienok kuo daugiau ir at-! 
teiviai susipažįsta su miesto gy-1 
veniniu, tuo mažiau bereikia ir1 
daktarams skelbtis laikraščiuo-l 
se.

Jeigu jau paprastas adreso, 
garsinimas laikraščiuose vestų 
Amerikos daktarus į bankrotą 
arba vestų imti nuo ligonių 
dvigubai, tai ir susilaikoma nuo 
garsinimosi. Pasinaudodamas 
kitų nesigarsinimu ir manyda
mas tuomi pasinaudoti ir už- 
lysti kitiems už akių, ima iri 
pradeda garsintis kokis pelną-j 
gauda. Jis, vadinasi, išeina 
prieš visus daktarus, kad pasi
pelnyti. Aišku, kad kili dakta
rai jo elgesio negali pripažinti 
padoriu. Ir paprastai šitokie 
nepadorus daktarai ne tik savo 
adresą skelbia, o garsinasi spe
cialistais, daro visokių prižadų,! 
aprašo tūlų ligų simptomus,' 
prižada egzaminuoti veltui ar-1 
ba labai pigiai. Ir netoli visi 
jie yra baigę prasčiausios rūšies 
mokyklas, tūli net diplomus nu
sipirkę be mokyklos lankymo. 
Pabaigusieji gerąsias mokyklas 
paprastai praktikos turi ganėti-

4556 So. Rockwell St.. Chicago. III, i

ligonius ir garsintis nereikia, 
nes vienas ligonis atveda kitą.

Daleiskim, kad ir padorus ir 
teisingi daktarai imtų taip pat 
save garsinti, kaip daro apgavi
kai. Išlaidos pasidarytų nepa
prastai didelės, ir ne tas ligo
nius patrauktų, kuris geriausiai 
darbą padaro, o tas, kas turė
tų daugiau ištekliaus ar gabu
mo išsigarsinti. Tuomet prasi
dėtų lenktynes ne moksle, ne 
patarnavime, o garsinimuose. 
Niekam nevertas, bet gabiai iš
garsintas daktaras, sutrauktų 
daugiausia ligonių. Ligoniai 
garsinimais butų apgaudinėja
mi.

Iki tokio žemo laipsnio sąži
ningi daktarai nenupuls. žmo
nių sveikatos reikalas nėra pa
prastas biznis. Žmonišką pra
gyvenimą daktaras turi pasida
ryti iš profesijos, bet kas yra 
godus prie turto, tam ne vieta 
medicinoj. Lai jis butlegeriau- 
ja, spekuliuoja, eina į biznį ar 
kokio pelningo amato mokinasi, 
žmonių sveikata ir gyvybė yra 
perdaug brangios, kad leidus iš 
jų paprastą biznį daryti ir biz- 
niškom metodom užkrėsti.

Garsinasi tik patys nesąžiniš- 
kieji, patys tamsieji elementai. 
Su tokiais girioj butų nesaugu 
nakvoti, jei pinigų turi kišenių j. 
Aš nesuprantu, kaip žmonės ga
li drįsti pavesti jiems globoti 
savo sveikatą ir gyvybę. Ant. 
nelaimės, ir lietuvių tarpe turi
me kelis tokius “daktarus”, ku
rie ir tonsilus be skausmo ir 
piovimo išima, turi laboratori
jų, yra didelis specialistai visų 
ligų.

Iš kokios pusės nesvarsty
tum, vistiek išeina, kad jei dak
tarai garsintus, sveikatos prie
žiūra žymiai pabrangtų, ligoniai 
butų apgaudinėjami garsini
mais, daktarai vestų tarp savęs 
lenktynes ne mokslingumu, ga
bumais ir geru patarnavimu, o 
biznio metodais. Medikalė pro
fesija nusigyventų iki paprastų 
šarlatanų. Tod-el šarlatanu ir 
vadinamas kiekvienas daktaras, 
kuris save reklamuoja .

A Te J O žurnalas “Kultūra’' 
No. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45ę.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

nai, nes savo darbu patenkina yra naudingos.

Trečia Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Laivu Lituania

Liepos 20,1929
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO
Tuojaus kreipkitės į Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

1928.jp


Ketvirtadienis, birž. 13, 1929 Naujienos, Chicago, m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Brangiai kainavo

ir valstijos prokurorą už tokį' rodami skirti užveizdomis savo 
žygį patraukė teisman, neva už šalininkus ir ta kova su politi- 
teismo paniekinimą, nes ji buk kiuriais 'esą ir suardžius! Fo- 
sulaužiusį pernai teismo ištino- garty sveikatą. Kadangi jis ne- 
tą injunetioną, draudžiantį po- sutiko nusilenkti politikieriams, 
licijai kliudyti toms lenktynėms, lai iškilo kova sii šerifu Trae- 

Šunų lenktynės esančios ga-iger, kuris nusižudimo dienų vie
na pelningas dalykas. Kaip ap-, šnį laikraščiuose paskelbė, kad 
skaitoma, jos rengėjams duoda 
po $16,0(11) pelno kas vakarą. 
Per sezoną būna 186 lenktynės.
Dabar yra trys lenktynių lau-!garty 
kai. Bet pirmiau buvo daugiau, 
tečiaus nepriklausomus 
jus išvijo gengsteriai.

JONAS KARVELIS susirgo ba
landžio 27. buvo išvežtas j Šv. An
tano ligoninę, kur buvo padaryta 
operacija ant gold bladder. Dabar 
pagrįžo namo, 2320 W. 23rd St. 
Prašo, kad pažįstami atlankytų.

Town of Lake. Teatrališkas Kliu- 
bas “Lietuva” laikys mėnesinį su
sirinkimą birželio 13 d. 8 vai. va
kare Davis Sųuare Parko svetainėje.

Valdyba.

kviečiame tuos, kurie norite prisira
šyti i Susivienijimą. Dabar priima
ma už pusę įstojimo kainos.

Sekretorius.

Chicagiečiai Rudolph Lede- 
rer, 6011 Sheridan Kd., jo žmo
na ir 
m i iš 
nieko

jų 20 m. duktė, gryšda- 
Europos pasisakė, kad jie 
nesiveža, ant ko reikėtų 
muitų. Tečiaus kratant 

juos muitinėje, drabužiuose ra
do paslėpta už $1,800 įvairių 
brangių šilkinių skalbinių. Ban
dydamas sutaupinti keletą šim
tų dolerių muito, Lederer turė
jo užsimokėti muito $2,643 ir 
kita tiek pabaudos, taip kad 
jam tie skalbiniai dabar kai
nuoja $5,286, neskaitant da ir 
to, kiek jis už juos Europoj 
mokėjo.

Nušovū gatvėje

uz-

Bennie Pfluger, 30 m., 50131 
Kenneth Avė., vežimų kontrak- 
torius, liko nušautas iš prava
žiuojančio automobilio kai jis 
kalbėjosi su mergina gatvėje' 
prie 5155 Arei 
žudžiai pabėgo,
kuriuo žmogžudžiai 
priklausąs Midvvest 
Owners asociacijai.

Nusižudė kalėjimo 
šininkas

vir

C.ook pavieto kalėjimo virši
ninkas Edward .L Fogarly už
vakar nusišovė savo giminaičio 
namuose South Bend, Ind. Pa
staruoju laiku jo sveikata buvo 
pakrikusi ir nervai suįrę, taip 
kad jis buvo išvažiavęs tūlam 
laikui pasigydyti ir pasilsėti.

Pasak žinančių, jis stengėsi 
kalėjimą kaip galima geriausia
sutvarkyti. Tečiaus 
riai visliek kišo savo

politikie 
nosį, no

jis Fogarly pašalinsiąs iš vietos, 
kaip lik paskirasis sugryš’į Chi- 

Perskaitęs tą žinių Fo- 
ir nusižudė.

Fogarly yra gimęs South 
Bend. Ten jis tūlą laikų yra 

i buvęs mayoru. Paskui per 14 
į metų 'buvo Michigan City, Ind., 

klux 
ten 

porų

! kalėjimo viršininku. Ku 
j klano pastangomis jis i 
tapo pašali irias ir prieš 
melų užėmė Cook pavieto kalė
jimo viršininko vietų.

PRANEŠIMAI

St. Charles, 111.
). L. K. Vytauto Draugyste

Rengia
PUIKŲ PIKNIKĄ

N odelio j,
Birželio 46 d., 1929

Evergreen Farm. West Main St.

savi

Russell;

via

Užklupo šunų lenk

šunų

— yra tinkama
kaina mokėti

uz gerą
dantų
niostelę

Large Tube

io prie 1 
Gyvate j

S.S3BV'

si A. A. Johanos Letukienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami ūalvvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. DUKTERYS, BROLIS IR GIMINĖS. 
Laidotuvėse patarnauja graborius Ezerskis, Tel. Boulevard 9277.

Automobilius,
važiavo,

Apiplėšė Rainbo 
ninku

podrome Co., buvusio Rainbo j 
šokių daržo, liko užpultas plėši-j 
kų savo raštinėje. Iš jo atimtai 
$3,500 brangmenimis .ir $165 
pinigais.

i cenzūruoja 
teatrus

įsakė uždaryti 
kur statomas
“Frankie and Johnnie”, nes vie-j 
nas jo inspektorių pranešęs, kad I 

įlas esąs nepadorus. | 
atsikreipė į teismą ir 
'o injunetiono.
Russell įsakė taipjau Į 
New Apollo teatrų, I 

negrų muzikalu kome-1

Po dviejų kartų bandymo po
licijai pasisekė nušauti didelę 
gyvatę beismente troba 
State ir Adams gatvių, 
buvo 8 pėdų ilgio.

!•.“>() žmonių. Nors la c c

buvo bjauriausias oras

la vakaru uz- V V
kur buvo puo
dynės. Visi 
į ir lenktynių 
ituoli, o pub- 
fiso areštuota 

vakarą

LISTERINE

Vyskupo Valančausko Pašalpos 
Draugija laikys prieš-pusmetinj su
sirinkimą, birželio 13 d., 7:30 v. v., 
Cbicagos 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, rašt.

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

Pilna Fizinė 
ir Analitinė 

Egzaminacija

B-vės “Rūbas” akcininkų susirin
kimas atsibus pentkadieny birželio 
14 d., 8 vai. vakare, Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Komisija yra 
gavus iš Kauno nuo dabartinės 
B-vės valdybos labai svarbių žinių. 
Privalom susirinkti ir nuspręsti ką 
manom daryt su atgautu B-vės tur
tu ir priteistais akc. pinigais sumoj 
$24,000? Kviečia Komisija.

Roseland. Greater Pullmano Lie
tuvių Geresnės Valdžios Kliubo su
sirinkimas įvyks penktadieny, bir
želio 14, 8 vai. vakare, Strumilos 
svtainėj. Kliubo piknikas, kuris 
įvyks nedėldieny, birželio 23 d., 
Doescher Grove, Crete, III., ir kiti 
svarbus kliubo reikalai bus svarsto
mi. Malonėkite visi atsilankyti.

Adv. J. P. VVaitches, pirm.

Roseland. Birželio 14 d., 7:30 vai. 
vakare, svetainėje 341 Kensington 
Avė., įvyks Roselando Lietuvių. Kliu- 
bų ir Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susivienijimo paprastas susirin
kimas. Šiame susirinkime bus ra
portų, pranešimų ir svarstomi Susi
vienijimo reikalai. . Visi nariai-rės 
ir kurie paėmėte aplikacijas, atsi
lankykite paskirtu laiku. JTaipgi

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart ivantadlenio ir ketvirtadienio

Phone Boulovard 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.

Įvairus Gydytoj ai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas Žaizdas, ligas rectal

Dr. J, W. Beaudette
VirtaUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi 

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

Telefoną* CanaI 8464

ADAŠIUNAS
Persiskyrė su šiuo 

birželio U dieną, 4 valandą po 
pietų 1929 m., sulaukęs apie 
47 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, Panevėžio ap., Rami- 
galos parapijoj, Griniumi kai
me. Pragyveno Amerikoj apie 
28 metus. Priklausė prie Drau- 

šv. Kazimiero Karalai- 
Paliko dideliame nuliudi-

- Jurgį ir Joną
čio.
me du broliu
ir brolienes New Haven, Conn. 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 3 
brolius — Antaną, Mateusą ir 
Kazimierą ir seserį Marijoną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioje, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
birželio 15 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios j šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Stanislovo Ada- 
šiuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai, Seserys, ir Visi 
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis.

EDVVARDAS 
ZAMARAVIČ1US

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 11 dieną, 11:30 valan
da vakare 1929 m., sulaukęs 
16 metų amžiaus, gimęs kovo 
13 d. 1913 m., Chicagoj, 111. 
Paliko dideliame nuliudime 
motiną Julijoną, po tėvais Su
kaitę, patėvį Karolį Adomonį, 
2 brolius—Antaną ir Rikardą, 
dėdę Juozapą ir Oną Šukius, dė
dę Petrą ir tetą Elzbietą Dišia- 
šienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 29.10 W. 40 
Place. /

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 15 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines. 
. Visi A. A. Edvvardo Zama- 
ravičiaus gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Broliai, Dėdės, 
Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tcl. Yards

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

JOE SMILGIS

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

4642 So. Westcm Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U fi ER K A 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytis 

valgius
A. A. NORKUS. *av

Graboriai
Phone Boulevard 4139

D

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

PADĖKAVONĖ
L KONSTANCIJA 
BALAIšIENĖ

kuri mirė birželio 6 dieną 1929 
m. ir palaidota tapo birželio 10 
dieną, 
miero 
lūs ir 
tiems, 
kutini 
jo ją 
žinvbė

Mes.
darni jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja
me musų dvasiškam tėvui, 
Kun. šaulinskui, kurs atlaike 
įspūdingas pamaldas už jos 
sielą; dėkavojame graboriui S. 
P. Mažeikai, kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją Į amžinas- 
tj, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems žmonėms; o 

sų mylima žmona, mo- 
suo ir gimine sakome: 
šaltoj žemėje.

o dabar ilsis §v. Kazi- 
kapinėse, amžinai nuti- 
negalėdama atsidėkavot 
kurie suteikė jai pas- 
patarnavimą ir palydė* 
i tą neišvengiamą am- 

i vietą.
atmindami ir apgaile-

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 Grasčlę, 
sūnų Petrą, Brolį Jurgį ir se
serį Oną, o Lietuvoj motina 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, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos* už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano Kamins
ko giminūs, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam' paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simus, Brolis, 
Seserys ir Giminės.

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

MUSŲ MYLIMA MOTINĖLE
Johana Letukienė

po tėvais Petrokaitė
.n šiuo pasauliu birželio 11-tą dieną, 

m., sulaukus 42 metų amžiaus, gimus 
įsalės parapijos, Raseinių apskr. 
metus

rsiskvrė
tu 1929 
kaime,

> apie 21 metus. Paliko dideliame nubudime 3 dukteris, 
17 m., Prancišką 15 m., Stefaniją 7 m., brolį Tamošių Pet- 

r brolienę, 4 puseseris, Juzefą Raubienę. Juzefą Broniušienę, 
Juzefą Ordinienę ir Barbora Aleliunienę, 2 pusbrolių, Stanislovą 
ir Antaną Petrokus ir brolienę Amiliją Petrokienę ir tetą Navic
kienę Amerikoj, o Lietuvoj seserį Anelę Gudeikienę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4458 So. Honore St.

Ijiidotuvės įvyks subatoj, birželio 15 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapine

Musų patarnavimai 
laidotuvėse Ir koklio 
me reikale vUuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis srraborivs 

ir bafaamuotojaa 
Automobilių patarna
vimas teikiam* vi
sokioms reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
31'3 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

CanaI 3161

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

S. D. LACHAVICZ

3-čią valandą 
Lietuvoj, Bik- 
Amerikoj iš-

Lietuvi* Graboriu* Ir 
Balsamuotoja*

2314 W. 23rd PI.
Cbicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Iloosevelt 2515-2316

Simpatiškas 
Mandagus —! 
Geresnis ir Pi-

ŽMOGAUS

yra taip dalikatnus Budėjimas, 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 pedlerial siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. 11. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

gesnis Už kitų DR. A. 1 KARALIUS
Patarnavimas. * , Gydytojas ir Chirurgas

J. F. Eudeikis Komp.
PAGBABU VEDCJAI 

Didysis Ofisas:
So. Hermitage Avė.
Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
So. Fairfield Arena* 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

4605-07
Tel.

4447

3201

3147 S. Halsted Street
Tel. Calumet 8294 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakar*

A. MONTVID, M.
1579 Milwaukce Avenue, Rootn
Kampas North Avė. ir Robey

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

Namų telefonas Brunswick 0597 t 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
st. 
vak.

Telefonas Boulevard 1939 rvr> A D T 17CJ A TDR. S. A. BRENZA DR< CHARLES SEGAL
Ofiso valandos: Praktikuoja 20 motai

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

Netoli 46th St. Chicago. UI.

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labo* 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880
—---- o--------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH 
3464 SoetH Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wall*ce Street DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Looiui* Street 
Kampa* 18th St.

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

Residence Tel. Fairf*x 6852

Phone CanaI G222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Va).: 1—8 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL,

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rsz. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomia ir šventad. 10—12 diena

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofi«o Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3. 

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., CanaI 2880 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St, Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet* 

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėlios’e r.uo 9 iki 12 ryto

Office Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 South Ashlaad Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL. A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S’. La Šalie St.. Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
3241 S. Halsted Street

Tel. Victory 65G2 
Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

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

Tel. Lafayette 4140 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

J. P. WAITCHŪS 
ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY

4193 Archer Avė. 
CHICAGO. JLL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas CanaI 2552 

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambary* 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyju 

Koom 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 8395

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

Telefonas Boulevard 7828 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

-į . ...................................................................................................... .........................................................

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bngdžiunas 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. Tcl. Republic 9600

įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* tinome* per 26 
motu* kaipo patyrę* gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiku pagal naujau
sius metodus X-R»y k kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CanaI 3110
Jeigu neatai šauks, tai lauk 

South Shore 2288 ar Randolph 6880

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. ProsiMict 8525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Salia Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vąl.

Phone Boijirvsra 3697
8315 So. Halsted Street '

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE K AHN
4631 South Anhland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8201 i



Ketvirtadienis, birž. 13,1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką Pasaulio Vergas 
matė “Naujienų” 

piknike
Birželio 9 d. rytas gražus, 

saulutė šviečia. Manau sau: 
lai jau turinti kas nors gerai 
pasimeldė prie dievo Perkūno, 
kad jis pasitrauktų ir užleistų 
gražia dieną naujieni.ečių pik
nikui.

tai- 
nu- 

Tairus radau gerame 
susiradau ir draugą,

| turno mačiau, kad Kregždžiuo- 
se, tame miške, pilna būdavo 
ir sparnuotųjų dain i n i n k ų, 

| paukštelių, kurie irgi savo gra
žiomis dainomis linksmindavo

I žmones. Čia gi Dėdės Šamo že
mėje, G. černausko miške, tų 

į linksmintojų paukštelių nema
tyti, apart tarptautiško žvirblio.

Paėjęs toliau matau būrį žmo
nių apstojusį kokių dešimties 
metų berniuką, gražiai grojan
tį armonikų. (Susirinkusieji 
klausosi, gėrisi geru grojimu ir 
maldauja daugiau groti. Tai y- 
,ra stebėtinai talentuotas ber
niukas ir iš jo susilauksime ge
ro muzikanto. Pavardės to ga
baus berniuko neteko sužinoti.

Toliau dainuoja vienas, ir 
dainuoja tikrai gerai. Žmonės 
kalba, kad jis yra buvęs geras 
dainininkas, šiandie gi jis G. 
černausko darbininkas.

-------------------------------------- ,---- 
vininkams prigulėjimas prie 
šios organizacijos kainuoja ma
žiau negu centas dienai.

Ši organizacija teikia namų 
savininkams, suprantama, pri
gulint iems prie šios organizaci
jos, daug gerų ir naudingų pa
tarnavimų. Teikia dykai įvai
rius legalius patarimus.

Organizacija yra dėkinga 
tiems namų savininkams, kurie 
jau prisidėjo ir dar kitus para
gino, kad prisidėtų. —Ž.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

« ■ y ■ į ------------

CLA3S1HED AD VERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paakolos

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Inaustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs nuolati
nis barberis ant algos arba komi
so, 4047 So. Kedzie Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai_______  ___

PARDAVIMUI notions, kendžių,. - 
cigarų ir ice krimo krautuvė su 3 — 
kambariais pagyvenimui. Penkių 
kambarių flatas ant antro aukšto, i jus namai 
renda $40 už viską, 3311 Archer 
Avė., Wm. Anderson.

Real Estate For Sale
Numai-žemė Pardavimui

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGA 
dirbti vakarais, 
pastovus darbas. 
So. Halsted St.

patyrusi virėja 
Geras mokesnis, 
Kreipkitės J 745

REIKALINGA moteris arba mer
gina lengvam namų darbui, 1214 
N. I>eavitt St., tel. Armitage 1887.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

niką. Apsižiurcjau savo 
rus, ar galėsiu pėsčias į jį 
važiuoti.
stovyje, 
kuris irgi pėsčias važiuoja į pik
niką ir a'bu išvykome. Nors ir 
įlipome į galvekarį, ibel jau ra
dome tiek chicagiečių, kad pri
sėsti nėra kur. Ir dauguma va
žiuojančių kalba lietuviškai, rei
škia yra “Naujienų” parapijo- 
nys ir važiuoja Į “Naujienų” 
pikniką. Taip pėsti galvekariu 
ir nuvažiavome Į pikniką.

Ir taip kur nė eisi, visur žmo
nės linksminasi, kiekvienas vis 
savaip, kaip jam geriau patin
ka. Ką nė susitiksi, kiekvienas 
džiaugiasi “Naujienų” pikniku, 
kad yra progos sueiti su drau
gais, 
savo 
ir su 
žinti.

kad čia galima rasti visus 
draugus ir pažystamus, o 
naujais žmonėmis susipa-

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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.

Furnished Rooms

Buvo jau pietų laikas. Atro
dė, kad didžiulis G. černausko 
daržas pilnas žmonių. Bet pil
ni žmonių autai vis dar važiuo
ja j daržą. Gatvekariai irgi ne-1 ke. 
mažai žmonių atveža. Apie tre
čią valandą daržas jau kimšti- 
nai prikimštas autų ir 
banguoja minios žmonių.

Tik vėlai vakare žmonės iš- 
važinėja, išsimaudę saulės spin
dimuose. Išvažinėja visi pilnai I 
patenkinti, pasižadėdami susi
tikti kitame “Naujienų” pikni- 

—Pasaulio Vergas.

Spedalleta* rydyme chroniškų ir naujo U- 
rų. Jei kiti negalėjo jumis ižgydytl, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas licrzamlnavi 
ma» atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apni- 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugry*. Ei
kit pas tikri* specialistų, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pate pasakys po 
galutino lAe«zaminavltno— kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd„ netoli State 

Kambaryj 1016 
Imk elevatorių.

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

nnn 10 rv**' ’k* 1 po pietų.

20 St

Pi

------ 0------
Morgičiai pirmi ir antri

6 nuošimčiais padaromi i 24 
valandas

Musų išlygos bus jums naudingos 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

PAS1RENDUOJA fornišiuoti 1 
arba 2 kambariai vedusiai porai ar 
pavienei ypatai privatiškoj šeimy-i 
noj. Namas moderniškai įrengtas 
su visais šeimynai parankumais, 
galimą ir maistą gamintis. Kaina 
prieinama. Kreipkitės ypatiškai nuo 
5 vai. vakare, 5604 So. Mozart St.. 
ar per telefoną, Prospect 2233. šau
kite Mrs. Oshell.

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

------ o------
KAMBARYS vendai dėl jauno 

vaikino, karštu vandeniu apšildo
mas, gera transportacija. 6527 So. 
Talman Avė.

Apie programą jau buvo ra
šyta. Tai aprašinėti yra dar
bas korespondentų ,o aš pasi
tenkinsiu tik įspūdžiais — ką 
mačiau ir girdėjau šiame di
džiausiame lietuivų piknike.

Dieną, kur nė eisi visur bū
riai žmonių apie automobilius. 
Vieni ant stalų pasidėję, kiti 
ant pievos pasikloję, kiti tiesiai 
iš automobilių užkandžiauja. 
Gaspadinės piausto agurkus, 
raiko duoną, dalina mėsą, o vy
rai būreliais valgo ir dalinasi 
įspūdžiais, bei šiaip sau pašne
kesius veda. Kai kur matyti ir 
gėrimų.

Vėliau i vakarą radau buri 
savo draugų suvalkiečių iš Vil
kaviškio apskričio, savo parapi
jom) gražiškiečių, nuo paprū
sės . Pasisveikinom, pasišneku
čiavom, o moterys ėmė taisyti 
savo balsus ir taip gražiai už
dainavo, kad pasijutau lig bu
čiau Lietuvoj. Kregždžių kaime, 
palei gražųjį mišką, kuriame 
visos apielinkės jaunimas 
rinkdavo šventadieniais ir 
nuodavo daipeles, kad net 
kas skambėdavo, l ik tiek

B-ves “Rūbas” akc 
svarbus susirin

kimas
Dabartinė B-vės v a 1 d y b a, 

Kaune, kuriai pavyko sukišti 
.šios B-vės šmugelninkus, bn- 
lent; J. Gudžiuną-Strazdą, A. 
Karsokn ir K. Kuosai t j i kalėji
mą keleriems metams, kreipia
si pas mus su klausimu, ką mes 
Amerikoj gyvenantieji akcinin
kai norim daryt su B-vės tur
tu?

Kaip jau žinoma iš vėlesnių 
žinių, kalbami žmonės yra pa
sodinti kalėjimai) ir iš jų B-vės 
turtas atimtas. 'Lodei visų ak
cininkų būtina pareiga atvykti 
i ši B-vės “Rūbas” akc. susirin
kimą ir tarti savo žodi, kas bu
tų geriausia padaryt su B-vės 
esančiu turtu ir prileistais ak
cininkams $2 1,000.

[CLASSIFIED ADS?i
j Lo M*— f —■ —I III —I ■ I ——r

Business Service
_______ Biznio^Patarnavimas_______

ATLIEKU abelną darbų prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. Dar
ba garantuoju.

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

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 Avė.

ir

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Co.

d v. v., Mildos svet

Komisija.
Sltsi- 
dai- 
miš- 
skir-

Town of Lake

Plug in
apielinkės namų savininkai 

susivienijo, kad pagelbėjus 
vienas kitam

Šioje apielinkėje nesenai su
siorganizavo draugija vardu 
The City of Chicago landlords 
Association, Ine., 4650-52
Ashland Avė. Vedėjai šios or-l 
ganizacijos sako, kad jiems čio
nai gerai sekasi, ir naujų narių 
j organizaciją vis daugiau ir 
daugiau prisirašo. Namų sa-

S1OS

So.

-------o —
RENDAI kambaris jaunam vy

rui arba jaunai porai su valgiu ar
ba be valgio. Karštu vandeniu 
šildomas. Gera transportacija. 
65J5 So. Talman Avė. Tel. Prospect 
10210.

For Rent
RENDAT 3 kambariai ir kičine- 

tas ir 4 kambariai. Ekstra dideli. 
Naujas apartmentų trobėsis. 7251 
Washtenavv Avė.

Radios

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

-------- V---------

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, bungalovv, rezidencijos ir ga
ražai 
reikia
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato.
atliekame visoki remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO- 

3912 Elston Avė. 
Kevstone 1633

pastatomi ant jusu loto. Ne- 
jmokėti. Mokėkite kaip rendą.
Pirmiau mus pamatykit. Mes

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

j.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $301 
už 2% nuošimčio ir lengvais limo 
kėjimais. Paskolas suteikiam 1 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairg’ 

Tel. Armitage 1199

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

CASII PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $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. Atdara va
karais iki 19 v. v., nedaliomis iki 
6 vai. v.

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

KAM TROTYTI PINIGAI 
jus galit permainyti 
setą ant moderniško 
Radi o Crosley Shovv 
įrengto

savo 
elek
Box 

$95.00 su A. C

Kad 
battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 į savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

$100 ;
mano Starck ’ grojiklj pi- 

yra visai kaip naujas, 
šiandie arba ryto nuo 4

Nupirks 
ana, kuris 
Kreipkitės 
vai. iki 9 vakare, arba nedėlioj visą 
dieną iki 5 valandos.

342 So. Cicero Avė., 
1 floor

Automobiles
’28 
•27 
•20 
'28 
•27 
’29 
'25

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

1.

2.
3.

Ik* užsukimo, aliejavimo ir 
reguliavimo, Telechron, elek
trinis laikrodis be springsų, 
parodys jums Observatorijos 
Laiką: tik reikia sujungti 
pltig’ę su elektra ir nustatyti 
rodykles teisingai. Plonutis, 
tykus etektrikinis motoras va
rys rodykles ir užtikrins laiką, 
kuriuo galit pasitikėti.

Yra dailių Telechronų, tin
kančių kiekvienam jūsų kam
bariui — visi prieinama kai
na. Atsilankykit ir išsirinkit 
šiandie.

Jos. F. Budrik,
Ine.

Krautuvė Radio, 
Pianų

3417—21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

4.
5.
6.

8.
9.

$3

Įstokit Dabar
Veltui legalis patarimas visuo
se reikaluose.
Veltui 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų 
dauninkams.
Veltui
Gaukit
kaina.
Gaukit
kaina.
Gaukit
na.
Grupė

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.
METAMS $3 METAMS

City of Chicago
Landlords Ass’n

perspėjimai 
perspėjimai 

perspėjimai

ren-
ren-

ren-
Notaras.

sau

sau
sau

paskolas pigesne

apdraudą pigesne
anglis pigesne kai-

advokatu visuomet patar-

4650-52 So. Ashland A v
KUPONAS'

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 
office pirm liepos 15, 1929, gaus 
narystės
Vardas

liepos 15, 
teises už $2.

Adresas
City of Chicago Landlords 

Association
4650-52 So* Ashland Avė.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 51Į1.

Energiški 
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, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 
karu ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Hudson Brougham—ciistom built 
ChaiKller coacb _______________
lato Hudson coach .........   i
l’ontiae COMh ..... -..............   !
Hudson Brougham, geram stovy 
Eb8cx  :
Dodge Sedan  
Poutiac sedan ..... ...........................— I
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Trlanrle 9330

PRANEŠIMAS

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

iš

»796
$306 
$205 
$425 
$495
$650 
$175 
$450

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja 
vertybėje, 
teisinga patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

pasaulyje automobiliu i 
Mes teikiame visiems

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na- 
Prieina- 

Darbas garantuotas.
mus, 
ma

porčius, garadžius. 
kaina.
2506 W. 69 St

Tel. Prospect 9856

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

BALZEKAS MOTO?
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Business Chances
Pardavimui Bizniai

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

CEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentinių bloksų, ar plytų basemen- 
tai už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.

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

LIETUVIAI SELSMONAI
NAUJAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

PINIGAMS DARYTI PROPO
ZICIJA ŠIANDIE

Nėra specialiu reikalavimu, reikia 
tik noKo 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 
draugų.

ATSILANKYKIT IR 
PERSITIKRINKIT

Mes galime padėti jums tapti 
nansiniai nepriklausomais. Yra 
paprasta proga atsakančiam 
šiame departamente, 
visa 
vai.

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

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

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

PARDAVIMUI smulkmenų, ice 
cream, tabokos, cigarų ir mokyklos 
reikmenų krautuvė, 1444 So. 50 Ct., 
Cicero, III.

nauju

savaite nuo 9 vai. ryto 
po piet.

A. D. DAVIS CO., 
Room 851

10 So. La Šalie St*

fi
ne- 

vyrui 
Atsilankvkit 

iki 1

PARDAVIMUI grosernė — tarp 
dvieju mokyklų. Biznis išdirbtas. 
Priežastį pardavimo patirsite vieto
je. 919 W. 33 St.

PARSIDUODA Barber Shop tri
jų baltų krėslų už pusę kainos. 
4355 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI kertdžių, cigarų ir 
visokių smulkmenų ''krautuvė, 614 
W. 18th St. \

PARDAVIMUI delicatessen ii 
grosernė. Keturi metai kaip gy
vuoja. Geras biznis, 3855 North
Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė gera vie
ta, cash biznis arba priimsiu pusi
ninką, 1714 String St.• — — -u ■— —

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir Meat Market ant South 
Ashland Avenue. Tel. Hemlock 3130

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Bargenas
80 akrų farma Allegan paviete, 

Michigan; 150 mylių nuo Chicagos. 
Gera žemė ir trobesiai, 11 karvių, 
2 veršiukai, 2 arkliai, vištos, kala
kutai, visos mašinos. Visas der
lius. Prie gero kelio j marketą. 
Prospektas rasti aliejaus. Nesusi
pratimai šeimynoj. Savininkas par
duos pigiai, jei kreipsitės greitai. 
Del daugiau informacijų rašykit:

T. Drozd, 
Bravo, Mich.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

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

IŠSIMAINO naujas 6 kambariu 
kampinis muro bungalovv su 2-jų ka
ru muro garažu. Mainysiu ant cot- 
tages. lotu. restau ranto, bučernes, 
automobilio.

Pašaukit
Lafayette 5107

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

2 Platų 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 šį trobesį, paims jį. Taigi 
kreipkitės greitai.

3509 W. 63rd Place.
arba

Tel. Columbus 0121

PARDAVIMUI namas ir bučernė 
arba parduosiu atskirai — galima 
pirkti vięną namą arba vieną bu- 
černe. Parduosiu viską prieinamą 
kainą. 4530 So. Wood St.

PARDUODA savininkas 2 aukštu 
medinį namą. 6-6 kambariu, naujai 
dekoruota, pečium šildoma, 2 karam 
garažas. 7431 Engleside Avė.

SEPTYNIŲ kambarių medžio re
zidencija. Galima lengvai padaryti 
dviejų flatų. Arti North Western 
Jefferson stotis ir Milvvaukee Avė. 
karai. Naujai dekoruota. Elekt
ros fikčeriai. Karštu vandeniu šil
doma. Visi pagerinimai. Gatvės 
ir alėjos išgrįstos ir išmokėtos. 
Kaina $8,500; įmokėti $1,000. Liku
sius lengvais mėnesiniais išmokė
jimais. Lotas 37M»xl25 pėdų.

1) BARGENAS — LABAI DIDE
LIS. Parduosiu biznį; 15 mebliuo
tų kambarių (Rooming House) ir 
restoraną ant Halsted St., netoli 21 
St., labai pigiai. Tik už $1,500, ar
ba mainysiu ant nebrangaus loto. 
Turi būt greit parduotas.

2) DOWNERS GROVE, 1 akras 
žemės, 3 kambarių naujas medinis 
namas, elektra, gasas. Aukšta vie
ta. Kaina tik $2,300.00. Galima 
gauti kelius šimtus įmokėjus.

3) HALSTED St., tarp 32-os ir 
33-čios, geram stovyje kaip naujas 
muro namas, karštu vandeniu šildo
mas, apačioj didelis storas ir 2 kam
bariai pagyvenimui. Viršum 7 kamb. 
flatas. Rendų neša $200 j mėnesį. 
Tik $18,000. Argi nepigiai ?

4) PRIE 35 ir Ashland, 3 muro 
namai po 2 flatu, 5 ir 6 kambarių. 
Pečiais šildomi. Visi trys parsi
duoda už $7,500. Rendų $104 j 
mėnesį. Stebėtinai pigiai.

V. MISZEIKA, 
1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500
RETAI PASITAIKO TOKS 

PASIULIMAS
Bungalovv 5 kambarių iš priežas

ties ligos parduosiu už $7000, taip- 
pat ir lotą ant kurio randasi 2 ka
rų mūrinis garažas iii $1,400. Ran
dasi geroj apylinkėje. Parduosiu sy
kiu arba atskirai. Kas pirmas, tas 
laimės.

KAM EIKVOTI
b- Taupąs žmonės turi savo namus. Pini- 
3 gai, išleisti randai, niekada negrįžta. Per- 

' \ namus. reiAkia pinigus kaip bankau
.adėti. ir kaštuoja pigiau, negu renda. Dai- 

, , i Blue Islande, geriausio materio-
i lo ir vėliausios mados. Tvirtų plytų, kar
atu vandeniu feildomi, tailo maudynės. show- 
er, ąžuolo grindys. viškos, 
beismento lubos. artistiniai 
nys, beržo 
lės gonkas; 
moliuotos; p 
name. 849 G 
1 blokas i 
343 119th 1_________________ _______ T_,_____
—$10.750. B. M. EDWAKDS, tel. Oakiaiid 
6(164.

Rrindya. viftkos. plasteriuotos 
lubos, artistiniai stiklai, židi- 
trimingai; 6 kambariai ir sau- 
60x200 lotas; Kaso dudoe ena- 
ųlaujatna motina kiekvienam 
Jregory, tarp 122 ir 123 St., 

rytus nuo VVestern Avė., ir 
’laee, Blue lalanti. Kaina $9,500

-----o-----
PARDUODA budavotojas naują 

| muro dviflatį, karštu vandeniu šil- 
■ domą, ąžuolo trimingai, arti moky- 
; klu ir bažnyčių; turi parduoti grei- 
, tai, $12,950, arba pastatys ant jusu 
loto. Lengvos sąlygos.

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

-----o-----
$250 JMOKftTI

5 kambariu muro bungalovv pa
statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengtą, karštu vandeniu šil
domą, uždarytu porčiu, artistiniais 
stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
kara Constr. Co., 5947 Milvvaukee 
avė., tel. New 3136.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge- 

j roms sąlygoms. Rašykite arba 
j telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.

803 Ridge Avė.
Wilmette, 111.

Telephone 364

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

Su visais naujausiais modemiš
kais įrengimais. Kainos $3,500 iki 
$9,000. Mažai įmokėti ir lengvos 

I sąlygos. Atlankykit ir pamatykit 
juos patys. Savininkas

T. M. RYAN, 
7131 So. Western Avė.

Tel. Republic 9236

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

įmokėti, $55 i mėnesį,$500 
iškaito visus nuošimčius ir nuperka 
dailią Anglų Styliaus 6 kambarių 
rezidenciją. 3 didelius miegruimius, 
tailo maudinę, Kohler fikčerius, te
rasos pievele; modemiškas apšildy
mas su jbudavotais fikčeriais. luotas 
33x125. Kaina $7,450. Atdara 
vakarais ir visą dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE. 
budavotojai, 

6407 Irving Park Blvd.

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

I Place arti Union. Jos. W. Hough & 
Son. 4213 So. Halsted St.

TURIU PARDUOTI TUOJ AUS
Savo gražiausi 6 kambariu bun- 

i galovv lietuviu apielinkėj. Kaina 
I $9,750. Lotas 26Vax 120 pėdų, 2 ka- 
j ru garažas.
i Matyk šitą tuo jaus.
1 Savininkas

5742 So. Whipple St.

DIDELIS BARGENAS

Turiu parduoti greitai, 
pigiausia kaina, 10 pra
gyvenimų apartmentą.

2500 W. Marąuette Rcl.
Hemlock 2111

ŽIŪRĖK — ŽIŪRĖK — ŽIŪRĖK 
GERIAUSIAS BARGENAS 

SOUTH SIDĖJE 
Pardavimui dviejų aukštų 

i 5-5 kambariu; miegamas 
visi moderniški įrengimai, 

j nia Palm Plaster parlory;
nish plaster valgomajam kambary. 
Trobėsis atidarytas apžiūrėjimui. A. 
Sanstrom, 5951 So. Sacramento 

I Avė., tel. Republic 0461.

trobėsis. 
porčius, 
Califor- 

sand fi-

Tikras Bargenas
2 pagyvenimu medinis namas 5 ir 
kambariu

2 karų
aplinkui,

I 6
i das;
! džiai
tik už $5500.

: kusius $35 per 
negu renda.

' 'Pu rime lotų 
tiktai po $390. 
$5 į mėnesį.

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

Nepamiršk tamista pamatyt Šiuos 
bargenus.

Stankus
184 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

luotas 50 per 125 pė- 
garažas; gražus me- 

krumai Parduosiu 
įmokėti tik $500, li- 

mėnesj — mažiau
prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

PARSIDUODA mūrinis 2 flatu 
---- šiltu van- 

Parduosiu už 
Savininkas išva- 

. Francisco

TURIU parduoti pigiai 7 kamba- po 4 kambarius namas, 
rių residenciją. Karštu vandeniu deniu apšildomas, 

šildoma, garadžius. Savininkas ant tikra pasiūlymą................
vietos visa dieną nedėlioj. 7121 So. žiuoįa į Lietuva. 4510 S 
Talman Avė. Avė. 1 flioras.




