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Papa įsako katalikams Mok 
sikoj klausyt krašto įstatymu
Arkivyskupas y Flores ganytojaus laišku 

taip pat Įspėja Meksikos kunigus ir 
šiaip katalikus vengti maišymos i po
litiką

MEKSIKOS MIESTAS, birž. Arkivyskupas y Flores ragi- 
26. — Msgr. Ix‘opoldas Ruiz y na katalikus klausyti krašto įs- 
Flores, Michoacano arkivysku- tatymų, vengti maišymos į po
pas, išleido ganytojaus laišką, litiką ir visais budais padėti, 
kuriame pasako priežastis, dėl kad tikybinis klausimas butų pa- 
kurių katalikų bažnyčios vy- tenkinamai ir visiems laikams 
riausybė susitaikė su Meksikos išspręstas, šventas tėvas, pa
valdžia, atsižadėdama tų reika- tvirtindamas sutartį su Meksi- 
lavimų, kurių ji tvirtai laikėsi kos valdžia, sako arkivyskupas, 
per pastarus penkerius metus, išsprendęs visą dalyką, ir visi

Arkivyskupas y Flores sako, 
kad patsai papa Pijus XI ir 
naujasis Meksikos arkivysku
pas Pasenai Diaz pamatę, jogei 
didesnėms piktybėms išvengti 
geriau busią, jei bažnyčios bu
siančios vėl atidarytos ir pamal-

katalikų ptraldtai, kunigai ir 
žmonės turi jo klausyti.

Santykių tarp Meksikos val
džios ir katalikų bažnyčios is
torijoje tai dar pirmas toks at
sitikimas, kur papos atstovas 
pataria katalikams klausyti 
Meksikos Įstatymų!

(Atlantic an<l Pacific Photo!

Ladysmith, Wis. — Taip atrodė tas miestukas po to, kai ji užgavo tornado

Klaikus gandai so 
vietijos kaimuose

Teisėjo nuomonė Japonija priėmė Kel 
apie moteris

No. 151

Lietuvos Naujienos
Šiauliuose pradėti ka

nalizacijos darbai
Šiaulių miesto savi valdyto? se

nai rūpinosi pravesti kanaliza
ciją. Dabar susitarus su kai 
kurių gatvių namų savininkais 
kanalizacijos darbus pradėjo. 
Pirmiausia vedama kanalizaci
ja Dvaro gatvėje.

Dinamito sprogimas už
mušė 4 darbininkus

I Lietuvos rusų skun
das Tautų Sąjungai

Wisconsino valstija1 Hoover tariasi dėl 
priėmė svarbų dar- Europos karo skolų 
bininkams įstatymą Amerikai mažinimo

Maskvos laikarštis skundžiasi, 
kad ir jaunais komunistais 
esą negalima pasitikėti

Per šešerius metus tirinėjo jas 
ir sako esančios melagės, sau- 
mylės

loggo taikos paktą

MARSHFIELD, Ore., bii’ž- 
26. Lupant laukuose kelmus, 
netoli nuo čia, pirm laiko spro
gusio dinamito buvo užmušti 
keturi darbininkai, Ch. Chris- 
tian, R. Yoakum, F. Skinner ir 
Rk Thomas. 

i -----------------
Vaikas nušovė tėvą, 
kam vis ji “krimtęs”

NEW

ir vyrų persekiotojos
TOKIO, Japonija, birž. 26.— 

Slaptoji taryba, imperatoriui 
pirmininkaujant, šiandie paga
liau priėmė Kelloggo-Briando

BERLYNAS, birž. 26. — 
“Komsomolskaja. Pravda,“ Rusų 
komunistų jaunuomenės orga
nas, praneša apie klaikius gan
dus, kuri? vaikščioja Rusijos 
kaimuose, ir kurie charakteri
zuoja viešpataujančią šiandie 
kauni eči u ose n uot ai ką.

Viename kaime eina gandai, 
kad sovietų valdžia teišsilai
kysianti tik dar keletą mėnesių; 
kad Anglija pradėjusi karą su

YORiKAS, birž. 26.
Alexander Rrough per karo atsižadėjimo paktą, 
metus buvo Ne\v Yor-

MADISON, Wis., birž. 26. WASHINGT()N’AS, birž. 26. 
Gubernatorius Kohler šiandie . Praneša, kad konferencijoj, 
pasirašė legislaturos priimtą kurią prezidentas Hoover ir iž- 
bilių, žinomą kaip “Yellow dog do sekretorius Mellon vakar lai- 
conlnact bill.” ...  kė su ()wen D. Ymmg, J. Pier-

Tai yra labai svarbus darbi-į poniu Morganu ir Thomasu W- 
niekams Įstatymas. Juo užgi-1 Lamontu, buvusiais neoficia- 
nama samdytojams reikalauti, i liais Amerikos atstovais repą-1 SOvietų Rusija ir kad anglų 
kad jų priimami Į darbą darbi-, racijų konferencijoje, buvęs kariuomenė jau paėmus Lenin- 
ninkai nesi rašytų į unijas, ir ' svarstomas klausimas dėl suma- i o-radą.
jei samdytojas padaro’kontrak-**:*':*"'‘ ...Johiiūn tom i »/.. i —_ i - i
tą su darbininkais, kur pastarie
ji priima sąlygą nesidėti į uni
jas, toks kontraktas, einant įs
tatymu, neturi vertės. Neturi 
vertės taipjau kontraktai, ku
riais farmeriai sutinka nesidė- 
ti į farmerių kooperatyvus.

Tolygus įstatymo projektas 
buvo Amerikos Darbo Federa
cijos pateiktas keturiasdešimt 
aštuonių valstijų legislaturoms, 
l>et tik \Visconsinas ji priėmė, 

kitos valstijos atmetė.
įdomu dar ir tai, kad pats I 

gubernatorius 
brikininkas ir 
vis tik jis to 
imto Įstatymo 
veto.

žinimo Kuropos valstybių karo! Kitame kaimc kalbama, kad 
skolų .Iimglinėms Valstybėms, kai tik sovietų valdžia busianti

1 reparacijų nugalėta, tuojau visi jauni ko- 
priimto raporto munĮsta.i busią iškarti.

Mat, priede prie 
konferencijos | 
yra pasakyta, kad jeigu Jungti
nės Valstybės sumažins

Dar kitur pasklidę gandai, 
euro- ka(| Stalinas, Rykovas ir Kali- 

piečių skolas jai, tai proporcio-, njnas eSų aeroplanu pabėgę į 
nališkai bus sumažiintos ir Vo- gėlyną, 
kieti jos santarvininkams. ‘^Komsomolskaja P r a v d a” 

skundžiasi, kad esą negalima pa
sitikėti jaunais komunistais, 
/ienas jaunas komunistas, Zer-

ĮSOS

Kohler yra fa- 
milionierius, o 

legislaturos pri
ncą tmete savo

I)ewey išvyko j Sovieti- 
ją “pasidairyti”

I Berlynas priešingas Į t
! konferencijos lai- pkalov vardu, — sako “Komso-

i • r melsk a ja Pravda,” — kaĮbeda-kymui Lausanne
BERLYNAS/ birž. 26.—Kaip 

tenka patirti, Vokietijos vyriau
sybė norėtų, kad busimoji kon
ferencija dėl Youngo reparaci
jų plano butų laikoma ne I^iu- 
sanne, Šveicarijoj, ir ne kuria
me kitame franeuzy mieste, bet 
Raden-Badene, arba Londone. 

Vokiečiai sako, kad laikant
VARŠUVA birž. 26._ Char- tarptautines konferencijas fran-

euzų miestuose, Franci j a daž- 
iižxi pavai*tf>dii vus vietos 
dą savo propagandai.

les Devvey, amerikietis, finansi
nis patarėjas Lenkijai, šiandie 

su sūnum išvyko į Maskvą. Jis 
žada padaryti ekskursiją j Uk
rainą iki Odesos, domėdamasis 
ypačiai ekonomines sąlygas, ir 
grįžti per Leningradą.

Kalbama, kad Dewey marš
rutas esąs susijęs su Jungtinių 
Valstybių pripažinimo sovietų 
Rusijos klausimu.

Moteriškė bandė nužu
dyt franeuzy konsu

lą Berlyne

mas viename susirinkime pasie
kęs, kad sovietų valdžia naiki
nanti kaimų gyventojų žemės 
ūkius, kad visi ūkininkai esą 
suvarginti ir biedni ir kad nė 
kokių “įkulakų” [turtingų ūki
ninkų] tarp jų nesą. Kitas vėl 
jaunas komunistas viename dar
bininkų susirinkime sušukęs: 
“Komunistų vadai tunka musų 
krauju!“ Tame pačiame susi
rinkime kitas jaunas komunis
tas pareiškęs, kad, girdi, jei kil- 
sių« karas prieš sovietų v.» l<i>.itj., 
tai esą dar nežinia, ką jaunie
ji komunistai šaudysią: ar so- 
vieti.ninkus, ar sovietų 
priešus.

valdžios

ORS

ta Makarova, 26 metų amžiaus 
moteriškė iš Latvijos, šiandie 
Berlyne bandė nužudyti fran- 
euzų konsulą Rene Rinet’ą. Ji 
paleido tris šūvius, bet nepatai
kė. Šovikė ir jos vyras, kuris 
kartu su ja buvo, tapo areštuo
ti.

Pasirodo, kad kelionėje iš Pa-

Washingtonas 
lankus Sovietą 

sijos pripažinimui

nepa- 
Ru-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- ryžiaus į Rygą Makarova vie

name nelaimingame atsitikime 
neteko kojos. Ji reikalavo kom
pensacijos iš Franci jos valdžios, 
bet negavo.

našauja:
Iš dalies debesiuota; kartais 

gąli būt lietaus ir perkūnijų: 
nedidelė temperatūros atmaina; 

mainąsis vejai, 
temperatūra, įvairavo 
ir 70° F.
saulė teka 5:16, lei-

WASHINGTONAS, birž. 26. 
— Oficialiose Washintgtono sfe
rose pareiškiama nuomone, kad 
pranešimai apie politinę situa
ciją sovietų Rusijoj esą visai ne
palankus tam, kad Jungtinės 
Valstybės pripažintų esamą bol
ševikų valdžią.

Peruvijos aviatoriai 
parskrido j Limą

vidutiniai
Vakar

tarp 60°
šiandie

džiasi 8:29. Mėnuo teka 12:22 
ryto.

VIENA, Austrija, birž. 26.— 
Vakar čia prasidėjo tarptauti
nis rašytojų ir žurnalistų kon
gresas. Dalyvauja 160 delega
tų, atstovaujančių 45 kraštams.

LIMA, Peru vija, birž. 26.— 
Peruvijos aviatoriai, kap. de Pi- 
nillos ir Įeit. Zeg&rra, kurie ge
gužės 27 d. išskrido iš New Yor- 
ko, šiandie parlėkė į Limą.

daugiausiai mote-

šešerius
ko šeimų santykių teismo pir
mininkas. Per šešerius metus 
kasdien pirmininkaudamas šei
mų byloms jis, aišku, turėjo 
daug patinti, pažinti vyrus ir 
moteris
ris. Ir tuo patyrimu, apie* mo
teris jis, su-‘taim tikromis išim
timis, sako taip:.

Moterys yra melagės.
Jos neturi sąvokos apie 

tymą, teisę ir tvarką.
Jos niekur nepripažįsta teisy

bes vyrui ir niekados savo vy
rų neatsižvelgs.

Užuot buvę persekiojamos, 
jos pačios yra persekiotojos, 
dažnai stengdamosios ištekėti

isfca- »

Paktas priimtas be rezerva
cijų, prikergus tik paaiškina
mą deklaraciją dėl esančių pak
te žodžių: “visų savo krašto 
žmonių vardu,” kas daugelio 
slapios tarybos marių nuomo
ne užgauna konstitucines Japo
nų imperatoriaus prerogativas.

Šitaii frązei ypač buvo priešin
gas grafas Uchida, kuris pa
sirašė paktą Paryžiuje. Jis dėl 
to rezignavo iš slaptos tarybos.

50 angliakasių užlie 
ti Japonų anglies 

kasyklose
NAGASAKI, Japonija, birž.

tik tam, kad, neduokdie, kitos 126. — Praeitą naktį vanduo už- 
moterys neturėtų progos apkal
bėti, jogei kavalieriai jų nepai
są.

Jos išteka už vyro, gaunan
čio algos $25 savaitėje, ir pra
garą kelia dėl to, kad jos ne
gali gyventi taip, 'kaip kad su 
$60 savaitėje.

Duotos $15 kaip maksimom 
šeimos biudžeto savaitei, jos 
$10 prašvilpia plaukams susi- 
garbiniuoti.

“Andai,” sakė (teisėjas, “vie
na moteriškė atėjo į teismą, rei
kalaudama, kad aš padidinčiau 
mokesnį, kurį jos vyras turi 
mokėti jai kas savaitė, nes su 
gaunamu mokesniu ji negalinti 
išsilaikyti.

vyras mažai pelno ir nieku bu- 
dll negali daugiau jai mokėti. 
Kai aš moteriškės prašymą at
mečiau, ji taip Įdūko, kad čia 
pait teisme ėmė taškyti vyrui 
žandus...

“Kita moteriškė taip pat no
rėjo gaut daugiau pinigų iš vy
ro. Sakėsi nedirbanti. Teismas 
ištyrė. Pasirodė, kad ji dirba, 
ir neblogai uždirba.

“ ‘6h, well,’ prisipažino ji, ‘aš 
žinojau, kad gausiu daugiau pi
nigų, j'eigu jus patikėsite, kad 
aš nedirbu ir esu reikalinga 
daugiau paramos.’

“O kai pagrūmojau jai kalė
jimu už kreivą priesaiką, ji tik 
nusijuokė, pasakius: “I don’t 
care!’ ’’

“Jos mano^kad teismas turi 
duoti joms visa, ko tik jos rei
kalauja. Jos žino viską apie 
savo teises, bet nepripažįsta nė 
kokių atsakomybių, nė kokių 
priedermių.”

PIN/E BiLUFF, Ark., birž. 26. 
— Artimoj farmoj policija su-; 
ėmė 14 metų vaiką, (Mis Han- 
kinsą, farmerio sūnų, kaltina
ma dėl nušovimo savo 
Vaikas prisipažino nušovęs 
vą dėl to, kad jis visada 
“krimtęs.”

tėvo, 
įė
ji

Du darbininkai nutroš- 
ko gelbėdami draugus

FOND DU LAC, Wis., birž. 
26. — Gelbėdami kitus du savo 
draugus, kurie buvo dujomis 
pri troškę srutų kanale Fred 
Ruephing Leather kompanijos 
Įmonėje, patys mutroško du dar
bininkai, Max McClellan ir 
Louis Hansen. Jų draugai bu
vo išgelbėti.

KAUNAS. — 1928 metų rug
pjūčio 21 d. 34 Kauno Kėdainių, 
Panevėžio ir Šiaulių apskr. ru
sai kolonistai pasiuntė Tautų 
Sąjungai skundą. Jie skundžia
si, kad einant žemės reformos 
Įstatymu, jiems atimama žemės 
plotai, kurie po 1863 metų su
kilimo iš lietuvių buvo rusų val
džios konfiskuoti ir išdalinti ru-. 
sų kolonistams išsipirkimui. 
Skunde pažymėta, kad plotai 
esą grąžinami buvusiems jų sa
vininkų prieš 1863 m. įpėdi
niams.

Einant Tautų Sąjungos tary
bos proiedura, dėl skundų, gau
namų prieš bet kurią valstybę, 
mažumų klausimu, bent viena 
valstybė, Tautų Sąjungos tary
bos narys, turi paremti skun
dą ir pasiimti už jį atsakomy
bę. Minėto 24 rusų kolonistų 
skundo atžvilgiu to padaryta ne
buvo, todėl ir Lietuvos vyriau
sybė iki šiol atsisakė suteikti 
Tautų Sąjungos tarybai paaiš
kinimų iš esmės tol, kol bus 
įvykdyti procedūros reikalavi
mai.

Tautų Sąjungos taryba pave
dė kalbamą skundą ištirti trijų 
komitetui iš Suomijos, Anglijos 
ir Italijos atstovų, kuris svars
tė jį 1928 m. gruodžio 15 d. ir 
1929 m. kovo 8 d.

Defcar tas klausimas Įneštas 
Į Tautų įSąjungos tarybos se
siją Madride birželio 10 d. Lie
tuvos vyriausybės nusistatymas 
pasilieka tas pats ir kol nebus 
vykdoma nustatyta procedūrai, 
tol ji atsisakys duoti bet kokių 
paaiškinimų iš esmės.

Amerikiečiai išskrido 
kelionėn i Romą

HiAlSIBiROUCK HEIGHTS, N. 
J., birž. 26. — Aviatoriai Roger 
Williams ir I^wis Yancy šian-liejo Masushima anglies kasyk

las, kuriose tuo metu dirbo pen- išskrido iš Teeterboro aero- 
kiasdešimt angliakasių. Daro
ma pastangų juos išgelbėti.

Iš Darbo Lauko
Chicagos tinkuotojai išsiderėjo 

$13.60 dienai

GHUCAGO, birž. 26. — Tin
kuotojų (plasterers) unija pasi
rašė su komtraktoriais naują 
algų sutartį, kuria einant tin
kuotojams bus mokama $13.60 
dienai. Kontraktas pasirašytas 
dvejiems metams ir Įeis galion 
nuo ateinančio spalių mėnesio 
1 dienos.

“Southern Cross’’ ban 
do vėl skristi iš Aust- 

rali jos į Angliją

DIERlBY, šiaurės Vakarų Aus
tralija, birž. 26. — Šį rytą 
“Southern Cross“ aeroplanu at
skrido i čia iš Sydney kap. 
Charles Kingsford Smith, kuris 
iš čia bandys skristi j Angliją.

Pirmesnė jo kelionė iš Syd
ney Į Angliją, kaip žinia, pasi
baigė nepasisekimu.

Negrai bandė linčiuoti 
negrą už piktą darbą
PARIS, III., birž. 26. — Go- 

vėda negrų bandė atimti iš poli- 
cios ir linčiuoti Williamą Mc- 
Amy, taip pat negrą, 24 metų 
amžiaus. McAmy buvo sulip
tas dėl tariamo iškoneveikimo 
negraitės, pradžios mokyklos 
mokinės. Ties kauntės kalėji
mu, kuriame jis tapo uždarytas, 
pastatyta stipri sargyba.

dromo ĮOl'd Orchard, Me., iš 
kur jie žada išlėkti per Atlan
to vandenyną Į Romą.

FIRIEDRTCllIiSHAFEN, Vkie- 
tija, birž. 26. -- Praneša, kad 

I dirižablis “Graf Zeppelin” iš
lėksiąs kelionėn į Jungtines 
Valstybes apie rugpiučio 1 die
ną.

Feisal keliauja j Londoną
JERUZOUMAIS, birž. 26. — 

Irako karalius Feisal šiandie iš
vyko iš Bagdado j Londoną.

Sudegė Gruzdžių 
miestas

GRUZJDŽIAI. Rirželio mė
nesio naktį iš 11 į 12 d. Gruz
džiuose kilo didelis gaisras. Su
degė 26 trobesiai.

Žagarės gatvėj liko tik vienas 
namas, šiaurinėj turgaus pusėj 
li'ko tik Trečioko aplieka, kle
bonija ir bažnj"čia, — šiaip vi
sa sudegė: krautuvės, įmonės, 
įstaiigos, keletas ūkininkų su 
visa manta: sudegė jų karvės, 
kiaulės ir visa kita.

Iš Šiaulių miesto buvo nu
vykę gaisrininkai, bet rado jau 
visa sudegus.

Nuostoliai siekia 300,000 litų.
Gaisras kilo iš negyvenamo 

namą Priežastis darneišaiškin- 
ta.

T

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, DL
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[korespondencijos
Carney, Mich Eagle River, Wis

Piknikas Parsiduoda farma

lų darbininkas, esą miręs. Rei
kalinga tikrų informacijų.

Domininkas Vinclovas, gyve
nęs 512 So. aca St., Baltimore, 
Md. Jei miręs, tai kur ir kada.

Antanas Valuntas, Jurgio sū
nūs, kilęs iš Daukminų 
Krinčino valse., Biržų 
Amerikoje apie 20-26 
Gyvenęs 51-52 Bach St.,

12 d. bus parduota ar Ivcndion mieste.Liepos 1 
lietuvių farma už morgičius. I 
Morgičius išdavė Sanborn koni- į 
partija p. Kasparaičiui 1919 m. i 
Kiek pagyvenęs, p. Kasparai-

kaimo, 
apskr., 
metus. 
Illinois

Draugystė Lietuvių Ūkininkų 
surengė savo pirmą pikniką. 
Piknikas įvyko birželio 16 d. 
pas draugus D. ir O. Sherpe- 
čius. Valgius suvežė šeimos,
priklausančios draugystei. Sve- lis išvažiavo į Chicagą, o far- 
čiams valgiai buvo pardavinė- • mą pardavė Misteriui. Miller 
jami, o ne dalinami veltui, kaip l’armoj išgyveno tik penkis mė
tai būdavo praeityj.

Kadangi diena I
nesiūs ir mirė. Vėliau prie 

buvo puiki, gimdymo mirė ir jo žmona- Ku
tai svečių suvažiavo ir iš to- dikį paėmė geri žmonės, —ai- 
liau. Draugystei gryno pelno Juhnsonai.
liko $23.27. Visi smagiai lin- *>-n* Millerienė turėjo 5 ar 
ksminosi ir pikniku buvo pilnai p vaikus nuo pirmo vyro Bič- 
patenkinti. kauskio, kuris gyvena Chicagoj

Tvarką vedė draugė Ivvanaus- (Towu oi Lake). Po motinos 
kienė. Prie pikniko surengimo i m^r^es vaikai sugiyžo pas tė- 
daugiausia pasidarbavo Leonas Lk vienas tapo atiduotas 
Ivvanauskas ir drauges Ona Ka- *r*ins metams į paitaisos m^“ 
čynskienė, Ona Sherpitienė bei > kyklą už vogimą. Jis Lag e 
Marta Buš. Ypač pasižymėjo Biver miestelyj apvogė Adams 
draugė Sherpitienė, neskųsda- Store ir dar šešias vjetas. , 
ma nei valgių nei darbo. Už tai 
draugystė taria jai ačiū. ! 
kiams grojo *------  ----------
ir Juozas Lanruška

—Karklyno Rakštis.

Farma bus parduota 10 vai. 
4^. rvto prie miesto salės- ’Morgi- 

i icv jai aviu, 0v“ * i -i i
Jonas Bastauskas čionen!° j % ± 

Įsų $325.77,0 kitų išlaidų $100.
Kitų 
ma- 

dau-
Indiana Harbor, Ind. ^au nei du ‘—Jonas i>n<irK<i-

! Viso susidaro 2225.77. 
skolų, rodos, nėra. Farma, 
no manymu, yra verta

Kas bus ir kur busime 
birželio 30 d.? Paieškoma

Antanas Jankevičius, kilęs iš 
aistriečiukų kaimo, Pumpėnų 

i valse., Panevėžio apskr. Ameri
kon .atvykęs 1910 m. Dabar 
apie 44 m. amžiaus. Gyvenąs 
Cleveland, O., o vėliau Pitts- 
burgh, Pa. (3553 Wisconsin

Tokis klausimas dabar kyla 
pas visus Indiana Harbor lietu
vių piliečius. Klausirpas labai 
svarbus, bet j jį nesunku at
sakyti. Mat, LBRP. kliubas 
rengia tą dieną didelį išvažiavi
mą.

Išvažiavimas prasidės nuo p. 
St. Bartkaus įstaigos, 3824 l)e- 
odor St, 12:30 vai. po pietų. 
Tuo laiku išeis pirmas busas. 
Antras busas išeis 2 vai. po pie
tų. Abu jie nuveš žmones į tą I 
pačią vietą—į puikią farma už 
Griffith, Ind.

I
To vieta visiems gana gerai 

žinoma. Kurie dar nežinote, o 
norite išvažiavime dalyvauti, tai . . , , .
nesivėluokite atvykti laiku prie I A,ntanas. S,un?cta’. k,lęs*8 aS 
p. Bartkaus įstaigos. Kartu!TrakŲ al’skr-^'kt tai miręs Ka-| gyvenąs 
nuvažiuosime ir parvažiuosime.

Tiems, kurie savo “autų” ne
turi, jokio vargo nebus, nes 
juos nuveš busai. į

Tad dabar matote, kur reikia 
praleisti sekmadienio popietį. 
Išvažiavimas bus šaunus, tad 
visi yra kviečiami jame daly
vauti.
—Sekretoriaus pagalbininkas.

Bronius ir Vladas Lačkaus- 
kai, gyvenąs Meraltville, N. J, 
paeina iš Seirijų. Vienas jų gy
venęs Pennsylvanijoje.

Stanislovas Leščinskis, kilęs 
iš Alytaus apskr, 
Scranton, Pa, ir esą

Povilas Pikarius, 
Pa, buvo užmuštas 
d., 1929. Jis dirbo

j Coke ant Furnace Co, Mine Nr. 
11. Spėjama, kad jis buvęs lie- 
1 tuvis. Reikalinga žinių tą fak- 
j tą patvirtinti. Gal kas praneš
tų ar jis buvo vedęs ar ne, ir 
koks jo giminių Lietuvoj ad- 

s resas.
Antanas

St,).
Antanas Dabšys, kilęs iš Pa

pilės, Akmenės vaisė, Šiaulių 
apskr, Amerikon atvykęs, 1912 
m. Seniau gyvenęs 211 First St, 
Elizabeth, N. J.

Jonas Šveistrys-Schweistries, 
kilęs iš Skudų, Klaipėdos Kraš
to. Iki 1928 m. spalių mėnesio 
gyvenęs Greensboro, N. C.

Petras Šimonis, Juozas, Pet
ro sūnūs, Amerikon atvykęs 
1904 m. Gyvenąs 418 E. 9th 
St, New York City.

Petras Stabingis, kilęs iš 
Veisėjų vaisė, Seinų apskr, 
Amerikon atvykęs 1910 m. Se
niau gyvenęs 2302 Carson St, 
S. Pittsburgh, Pa.

Jurgis Karvelis, Amerikon 
atvykęs apie 22 metu atgal, ki
lęs bene nuo Panemunės.

Juozas Gvazdaitis, Kastantino 
sūnūs, kilęs iš Patašiškės kai
mo, Pilviškio vaisė, Amerikon 
atvykęs 1914 m, tada buvęs 
21 m. amžiaus. Dalyvavęs Ame
rikos armijos eilėse pasauliniam 
kare. Prieš karą gyvenęs 1316 
S. Front St, Philadelphia, Pa.

Andrius Tomkus, Andriaus su
gyvenęs nūs, gimęs Kijeve, Busi joj, 37- 

ten miręs. 40 m. amžiaus, prieš karą gy- 
iš Danbo, venęs Rygoje ir Žiežmarių vals. 
vasario 1 

Reliance

Detroit, Mich
Ekskursijų

Nedėlioj, birželio 30 d. “Atei
ties” choras rengia vieną iš! 
linksmiausių ši sezoną vasarinę 
ekskursiją į Put-in-Bay salą. I 
Taipgi tą pačią dieną ant Put- 
in-Bay bus ir cleveląndiečių. 
ekskursija “Mirtos” choro. Kiek' 
teko sužinoti, tai clevelandiečiai 
irgi rengias į šią ekskursiją ir 
ne tik kad du chorai dalyvaus,! 
bet ir dainininkas Krasninckas 
taipgi bus. Apie Put-inbay sa
los grožį daug nerašysiu. Tai 
yra viena iš gražiausių gamtos 
papuoštų salų. Laivas išplaukia į 
9 vai. ryto nuo pirmos gatvės 
(First St.) Kelionė į vieną pusę1 
trunka tris valandas gražiausiu 
Erie 
visu 
tant 
šios
miltinė ir paskutinė šią vasarą. 
Ją rengia “Ateities” choras ir 
užtikrinam, kad pilnai busit pa
tenkinti ir sutiksit daug savo 
draugų ne tik detroitiečių, bet ir 
clevelandiečių. Maisto pasiim
kit su savim, tai nereikės pirk
ti ant laivo arba saloj, kur 
daug brangiau kainuoja.

Bukit patys ir praneškit savo 
draugams apie šią ekskursiją.

—Rengėjai.

ežeru. Ant laivo šokiai 
keliu nuvažiuojant ir grįž- 
atgal. Todėl nepraleiskit 
ekskursijos, kuri bus pir-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Su laiku musų krašto pra
mone ir prekyba kils, kraštas 
bus turtingesnis ir reikalingi 
pinigai atsiras. Bet dar svar
biau, kad lietuvių sielose atsi
rastų pasiryžimas nugalėti vi
sas kliūtis ir, turint jura — 
platų kelią į pasaulį krašto ge
rovę pakelti ir Lietuvai seno
vės didybę grąžinti.

Pamylėkime jurą, branginki
me ją, remkime jurų skautus, 
ruoškimės rimtai toms parei
goms, kuriuos surištos su ju
ros laivynu ir rinkime tam tik
slui pinigus.

Centai taps kapitalu, o mū
sų geri jaunuomenės norai taps 
galingu veiksmu, kuriuo pasiek
sime savo laivyno.

Lietuvos tauta trokšta savo 
laivyno!!!
— Lietuvos Moterų Tautiniam 

Laivynui Remti Sąjunga.

noma, kad musų krašte gyve
nantieji žmones su lietuviais iš
eiviais Amerikoje ir kituose 
kraštuose gyvenančiais palaiko 
ir ateityje palaikys glaudžius 
tarp savęs santykius. Tam rei
kalui daug padeda laisvas ju
romis kelias, o kas gi nežino, 
kiek daug Lietuvai naudos at
neša šie santykiai su išvyku
siais kitur musų tautiečiais.

Nauda čia didelė visai Lie
tuvos valstybei,, visiems musų 
krašte gyvenantiems žmonėms. 
Juk mes per savo krašto išei
vius. lyg kad per kokius tarpi
ninkus, semiame iš svetur ne 
tik aukštos kultūros, dvasios 
pažangos, meno, dailės, techni
kos ir kitų sričių progreso vai
sių ir jais didiname, plečiame 
savo tautos kultūros žinyną, 
bet gautieji iš užjūrio doleriai 
daug padėjo ir materialiniam 
musų valstybės kūrimuisi ir jos i 
tautinio ūkio atstatymui.

Bet visų tų uždavinių dabar-' 
tiniu laiku Lietuva negali at
likti. Jos tautinė vėliava dar 
nepasirodė tolimoje juroje ir to-' 
limų svetimų valstybių uostai I „JĮ,tųdienĮš 

dar nematė musų gražaus ple-j Tai yra įtikinantis įrodymas, kad Nuga- 

vėsuojančio vyčio. Ten tuo tar
pu matomos vien kitų valsty
bių vėliavos ir ženklai. Lietu
vos vėliavos ten dar nėra.

Svetimiems tarpininkaujant, 
mes nustojame ne tik uždar
bio, bet ir daug turto visuose 
reikaluose su svetimomis val
stybėmis.

Imkime pavyzdį iš mažesnių 
šalių už musų Lietuvą: daug 
mažesni kraštai kaip Danija ir 
Olandija turi savo prekybos ir 
karo apsaugos laivus.

Be abejonės, musų mažas ne
senai iš naujo pradėjus nepri
klausomai gyventi kraštas ne
galės įsteigti didelio laivyno, 
nes tam reikalui reikalingi di
deli pinigai.

URA!!!
NaujasMajesticRadio

i 54 metų amžiaus, jaučiasi 
kaip 25 metų jaunuolis

I’-nas W. J. Hopper, Lunibcrton, N. C., 
rašo iftdirbinStojama Nuga-Tone šokamai: 
“Aš dar niekuomet nebuvau vartojęs gyduo
lių, kurios suteiktų taip greit stiprumą ir 
pagelbą. kaip Nuga-Tone. Aš esu 51 me
tų amžiaus ir vartojau Nuga-Tone tik per 

ir jaučiu taip jaunas, kaip 25 
patariau ir savo draugams var-

1,

UI tll 11

I Tono yra

i mis.
• ros
i mo,

geros gyduolčs. Virš milionas 
žmonių vartoja jas su puikiomis pasekmfi- 

Jųs surasite, kad Nuga-Tone yra ge
imo prasto apetito, vidurių nevirškini- 
gasų viduriuose, raugčjimo, inkstų, ke

penų ir pūsles trubelių, silpnų nervų, 
silpusi svarbesnių organų, galvos skaudėji
mo, svaigulio, reumatiškų skausmų, 
niško užkietėjimo, prasto miego, 
svorio ir jėgų ir panašių trubelių.
dykit buteli šiandie ir pastebėkit puikias 
pasekmes, kurios tuoj paseks. Jus 
t i Nuga-Tone kur gyduolės yra 
mos. Jei jūsų vertelga neturi 
laukit, kad jis užsakytų jums

Viskas nauja: naujos tūbos, naujas kabinetas, nau- 
speakeris Dynamic, bejas

Modelis 91, uz
nu

chi-o- 
praradimo 

l’aban-

galit gau- 
parduoda- 
jų, roika- 
iš olgelio

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

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

10 augitas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Modelis

Modelis

Modelis

92 uz

72.

71,

u z

uz

jokio triukšmo.

$137.50
$167.50
$125.00
$110.00

Radio ir Phonografas sykiu, kaina181 Majestic
$265.00 be tūbų. Parsiduoda įmokant tiktai $10.00. 
Kitus sulig jūsų išgalės. Dykai į namus atvežame, 
prikonektuojame; garantuojame metus. Dykai gra
žus Benčius su kožnu MAJESTIC.

Jos. F. Budrik i„c

nadoje, bet nežinia kokioje vie
loje ir prie kokių draugijų pri
klausęs.

Antanas ir Povilas Grigaliūnai, 
vienas jų gyvenęs Newark, N. 
J., ir esąs miręs. Kitas rodos 
Čikagoje. Nėra žinių iš kur 
jie yra kilę.

Kazys Rutkauskas, gyvenęs 
Philadelphia, Pa. ir buk ten 
miręs. Kiti spėja jis miręs Pitt- 
ston, Pa.

Pijus Šlekys, seniau gyvenęs 
ĮCleveland, O., ir Kentucky valst.
1927 m. buk gyvenęs 
49 Avė., Chicago, III.

Kazys Tylenis,
Cranton, Pa., kilęs iš 
los valsčiaus.

Antanas Gramontas, gyvenęs 
McKees Rock., Pa., kilęs iš 
Grinkiškio valse.

Jurgis Svetokas, seniau gyve
nęs Pennsylvania valstybėje, 
buk esąs miręs.

Vladas Levanas, gyvenęs 712 
Mill St., Plymouth, Pa., kasyk-

1410 So.

gyvenęs 
tamyga-

Amerikon atvykęs 1914 m. į 
Brooklyn, N. Y. Vėliau esą gy
venęs Orient, N. Y. Draugavęs 
su Sovietų, piliečiu šlapoberskiu 
iš Bostono.

Aleksandras Poškus, gyvenęs 
Wilkes Barre, Pa. ar apylinkėse 
ir ten neva miręs. Prašoma tik
rų žinių apie jį.

(Briedys), Stasys, 
Bostono ir Čikagos 

apylinkės, neva miręs.
Ieškomieji arba apie juos ką 

nors žinantieji maloniai pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: 
Consulate General of Lithuania, 

15 Park Roe, New York City.
K. Jurgėla, e. Sekretorius p.

3417-21 So. Halsted St

Atsišaukimas į 
Visuomenę

Lietuvos tauta trokšta savo 
laivyno!!!

(Prisiųsta)
Lietuva jau turi savo jurą. 

Jura ji gali dabar išeiti į platų 
pasaulj. Jura ji gali laisvai iš
vežti visa, ko šalyje per daug 
gaminama ir įsivežti visa, kas 
vietoje negaminama ir kas rei
kalinga kraštui. Lietuva dabar 
gali išplėsti savo prekybą jura 
ir vežiodama prekes, gali daug 
pelnyti.

Be to visiems mums yra ži

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 Rytų šalių 
šilko, išsiūtas auksinėm siū
lėm ir dekoruotas drožtais 
margom spalvom žibančiais 
kristalais ir karoliais, kurių 
spinduliai keičias liampai švie
čiant.
Šis modernis kūrinys yra per 
gražus, kad žodžiais apsaky
ti. Jis patinka visiem trokš- 
tantiem liampos, kuri neturi 
sau lygios. Kartu duodama il
gas šilku dengtas elektrinis 
šniūras ir dviejų šmotų Plug. 
Viskas musų speciale kaina 
tik $4.95.
Ši puošni Liampa verta kiek
vieną centą tų $12.00, bet mu
sų kaina šiame išpardavime, 
kol išteks esamu 500 liampų, 
tik $4.95. Be to, pilna garan
tija: pinigus sugrąžinsim, jei 
nepatiks.
Būtinai pasinaudokit šiuo re
tu pasiulymu, nes vėliau kai
na bus $12.00.

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

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

CHICAGO. ILL.

ŠIANDIE.

Tel. Boulevard 4705

Gražuoliu
Kontestas

įvyks

NAUJIENŲ PIKNIKE
RUGPIUČIO-AUGUST 4 D., 1929

Černausko Darže

APLIKACIJA

konteste. Esu metu amžiaus; .... pėdų

colių ūgio; sveriu svarų. Gimiau

(miestas). UžsiėmimasBarley-Malt Syrup Vardas pavardė

AdresasANHEUSER-BUSCH—ST. LOUIS

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 
1739 South Halsted Street 

' Chicago, Illinois.

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus $100.

siu

sėkmių

Šiandie Budweiser Barley-Malt Syrup yra

vienas iš Amerikos populiariškiausių rų

Žmonės nori kokybės, patenkinimo, pa

Budweiser
Kad pagerinti skonį ir padi
dinti maistingumų duonos, ke
ksų, sausainių, donatsų ir tt., 
kepant vartokite Budweiser 
Barley-Malt Syrup. Grosernin- 
kai ir sankrovininkai pardavi-

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS, Chicago, UI.
- - - * -r* r ■—v *■

SPORTAS
Rytoj ristynės

Rytoj Logan Square Base- 
bal Parke (Kedzie, Elston ir 
Aiddison Sts.) }vyks ristynės. 

Gražuolių kontestas Vyriausioj poroj risis grekų 
čempionas Londos su Strack. 
Abu geri ristikai.

Dalyvaus taip pat ir chicagie- 
čių mėgiamas ristikas K. Požė
la. Jam teks ristis su Fred Von 
Meier, į kurio rankas bijosi pa
kliūti daugelis ristikų. —N.

Chicagos ir apielinkės gra
žuolės taip susidomėjo kontes- 
tu, kuris įvyks rugp.-Augusto 
4 d. ^ernausko darže, kad Kon- 
testo Komitetas gauna kasdien 
pluoštus laiškų su visokiais už
klausimais. Kadangi į visus 
klausimus laiškais sunka atsa
kyti, tad čionais paduodame 
kontesto taisykles.

1. Kont-este gali dalyvauti 
merginos tarpe 16 ir 25 metų 
amžiaus.

2. Gražuolė, norinti dalyvauti 
konteste, privalo iškirpti iš 
“Naujienų” garsinimo kuponą, 
išpildyti ir prisiųsti “Naujie
noms” su savo paveikslu (snap 
shot paveikslas netinka). Pa
veikslas bus grąžinamas ant pa
reikalavimo.

3. Piknike kontestas prasidės 
3 va|. po pietų su paširdymu 
maudymosi kostiumuose. Po to 
eis balsavimas. Kiekvienas, 
pirkdamas įžangos bilietą, gaus 
3 ^alsavimo blankas. 5 vai. po 
pietų bus suskaityti balsai ir 
antras pasirodymas gržuolių. 
Po to seks išdalinimas dovanų.

4. Daugiausia balsų gavusi 
kontestantė gaus deimantinį 
žiedą $100.00 vertės; ąntra 
$45.00 ir trečia $25.00 pinigais, trofiją ir daug pinigų, o ama- 
Kitos visos kontesto dalyvės 
gaus mažesnes dovanas.

Chicagos ir apielinkės 
žudės tuojaus atsiliepkite, 
siųsdamos paveikslus, nes 
ėmimas į kontestą užsidarys 
liepos 27 d. Vėlai prisiųsti pa
veikslai gali likti nesunaudoti.

Golfo čempionatas
“National Open” — vyriau

sias šios) šalies golfo čempiona
tas prasideda šiandie, Winged 
Foot Golfo Kliubo'aikštėjr, Nevv 
Yorke. Iš tūkstančio su virš 
registruotų dalyvių kvalifikavo 
150 J. V. golfininkų ir 10 vie
tų paskirta svetimšaliams. Visi 
kvalifikavę kontestantai los šian
die 18 duobių ir ryto 18 duo
bių, o jau šeštadieni 36 duobes 
ir tiktai 60 kontestiųitų su že
mesnėmis scores. Šiame golfo 
čempionate reikalaujama sulošt 
“Medai 72 holes” ir išėjęs su 
žemiausia score liks J. V. golfo 
čempionu.

U. S. G. A. kasmet rengia mi
nimą golfo čempionatą ir pri
zus duoda laimėtojams, šiemet 
jau 33-čias metas kompeticijos. 
Johnny Farell, čempionas perei
tų metų, apgins savo karūna. 
Laimėtojas gauna gražiausią

Golden Stars

ir iš 122 dalyvių kvalifikuota Baker P 4 2 2
tiktai 14 su mažiau kirčių. Jack Carsten RF 4 0 1
Hutchison (škotas pro) buvo * ----
pinuas tsu 144 'kirčiais, kiti įėjo • 31 4 9
i kompetieją su 156 kirčiais. Golden Stars AB R H
Čia dalyvavo ir Harry Menas Fryer RF 4 1 1
lietuvių pro, padarydamas score Makey 2b 2 1 0
89—-86 175. Kas, žjnoma, bu- Domikaitis 2b 2 0 0
vo perdaug kirčių dėl kvalifika- Extin CF 5 0 0
vimo. Šitos links yra sunkios Stankus 3b 4 1 3
lošt ir reikalauja daug patyri- Miller LF 4 0 1
mo golfe ir susipažinimą su Gricius SS 4 2 2
coursų. s Zinkus 1 1b 2 1 0

Gaila, kad apart p. Jono Brcn- Gudas 4 0 0
žus,' nešima|ė, dauigiau lietu- Goslin p ■ 4 0 0
v i u, kur golfininkai gali gauŲ i
daug pasimokinimo, matydami 35 6 7
lošiant geriausius golfininkus. By innings: R H E
Nuo jų galima patirti taisykliš- B. Briuns:
kas lošimas ir tada atprasti peš- 0 3 0 0 1 0 0 0 0—4 9 6
lis ant links dėl kirčių ir tai- Golden Stars:
syklių. P-nas Brenza, lietuvių 0 1 2 0 0 2 1 0 —e 7 1

simply gorgeous. We take off 
our hats to Felix Zukaitis, An
thony White and their co-wor- 
k-ers. They certainly arranged 
things in a big way and if they 
see this artiele we of Gr. 260 
wish to assure them that we’ll i 
try to do as much for them 
when given the opportunity. 
That bąli park will live in our 
memory as will the manner in 
which Loogan’ Stang’s teeth 
chattered as he s t rodė up to the 
plate^ Au revoir!

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriten

gra- 
pri- 
pri-

torius tą pačią trofiją ir bran
gų prizą.

Birželio 10 d. įvyko visų 19 
distriktų kvalifikavimas į mi
nimą čempionatą, kur dalyvavo 
visi J. V. pros ir geresni ama- 
toriai golfininkai su 3 handi- 
c<p. Kaip visad buvo lošta “įMe- 

Įdal 36 holes.
Chicagos distrikto “Ųualify- 

ing Bounds” šiemet įvyko Olym- 
pia Fields K Ii ube No. I course,

SU

NCETH ©EKA4AN
L LCYD

130 W. Kandolph St., Chicago.

IIIHIS LIICIA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 

su kiekviena Europos dalimi.
Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 

Lloyd laivų
Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu

I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom 

leidžiamą dvisavaitinį
4 4 V A

tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO 
spalvuotą jumoro žurnalą

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas
sąstato: A. Varbas, 
J. Kulakauskas, 
ir kiti.

PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 
50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.

Rašykite:
“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

A.

lt.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

1618 West 18-ta Gatve
L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

bankininkas, yra nariu šio kliu- 
bo ir būdamas turnirų komite
te referavo kontestantams tą 
dieną.
vardą tarpe dalyvių, nudžiugo 
kaip geras tautietis ir įx) loši
mo vaišino p. Meną ir jo drau
gus amerikiečius.

Šiemet dalyvavo net 3 lietu
viai iš geresnių golfininkų. Iš 
tų Billy Būrkauskas, N. Y., ir 
Fclix Serafinas, Pa. kvalifika
vo, llarry Menas, III., ne. Šitie 
du lietuviai vaikinai pradės kom- 
peticiją šiandie.

—Golfo

pamatęs lietuvio

Next Sunday 
will tackle the snappy crack 
Sadock and Adelman nine at 
Palmer Park at 2 P. M.

J. Jesulaitis.

MARQUETTE MA 
ROONS DEFEAT 
GRAND RAPIDS

Winners of Intersectional Game

Re p.

Golden Stars

Sunday, June 23rd, 
defeated the
by a score of 6 to 4 ,at

The 
3everly

Lašt 
Stars 
Briuns 
95th and Mich. Avė. One week
previously they vvere shut out 
by the Eernvvood A. C. 6 to 0. 
In this week’s game it looked 
as though the Stars vvere to 
receive another setback būt ma- 
naged to breeze along nicely on 
timely hitting and good pitch- 
ing of Goose Goslin’s left arm, 
together with his team matės 
superb fielding. The only error 
made was Gudas dropping the 
bąli on a throw from short cen- 
ter field to the plate 
a man scoring.

Goose Goslin had a 
ing in the second,
allovved 4 hard hits scoring 3 
runs būt held the visitors down 
for the ręst of the game. He 
allovved one pass and struck out 
12 batters.

The Golden Stars made only 
7 hits to score 6 runs. Our men 
pilfered 4 bases and managed 
to take advantage of every 
b rakė as their opponents vvere 
wild vvith throvvs to the bag to 
nail men who attempted to steal 
bases. Stankus made a home 
sun clout i n the seventh inning 
with no body on base.

Sųmmary

to catch

bad inn- 
when he

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Beverly Briuns AB R II
Doornbos 3b 4 0 1
Luberski . 2b 4 0 1
J. Kocian CF 4 0 0
Macke C 3 0 0
G. Kocian SSS 4 1 2
Neil LF 4 1 1
Casey 1b 4 0 1

Totais 35 7 10

Anthony Royce, 
Club Correspondent.

4 Summary

Marųuette Maroons (7)
Player POS AB R H

Stang C 3 0/ 0
IB

Rusgis 3B 4 2 2
Royce SS 3 1 1
Brovvnus LF. 5 0 1
Rozmin 2B 4 1 1
Schnukas IB 4 1 1
Godlewski CF 4 0 1

f 3B
Trandell P 5 1 2
Bortscheller RF 2 1 1
Macas RF 1 0 0

Grand Rapids (6)
Player PO.Š AB R H

Krause LF 3 0 0
Wistrite SS 3 10
Gordan 2B, 3 10
Gėdis RF 4 1 1
i Emba 3 B 10 0
Kolenda C 4 2 3
Johnston 1B 3 0 1
Gus CF ,401
Danksza P 3 0 1
Ramson 3 B 2 10
Semon LF 2 0 0
Ross P 10 0
IIupp 2B 1 0 0

Totais 34 6 7
Maroons: 003 201 100 -r- 7 
G. Rapids: 000 012 030 6 
Two Base Hits: Royce, Boz- 

min, Godlewski, Johnston.
Three Base Hits: Kolenda^
Home Run: Rusgis.
Struck out by: Schnukas (6), 

Panksza (7), Ross (2).

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

h . -.................

Patogiam privažiavimui gele- Į 
žinkeliais i visas dalis

LIETUVOJE
Sutaupinkite 2 dienas kelionės ju
romis plaukdami trumpu, ramiu 
St. Lawrence jurų keliu! Dvisavai
tiniai išplaukimai dviejų musų la
biausia populiarių laivų, 16,400 to
nų. 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 m a i n a n t y s 
traukiniai iš Chicago i uostą su- 
taupina hotelių išlaidas. Rezerva
cijos, gryžimo permitai ir t.t., iš 
jusu vietos agento, ar iš

R. S. ELWORTHY, 
Laivų Generalinis Agentas,

71 E. Jac’kson Blvd., Chicago, III. 
Telefonas Wabash 1904

Canadian worid’. ar\ • sr raatic
The Marųuette Maroons of 

the S. L. A. G r. 260 journeyed 
to Grand Rapids, Mich., lafct 
Sunday, June 23, 1929, where 
they defeated the local S. L. A. 
nine of Gr. 60 by a score of 7 
to 6. The game vvas played i n 
the city’s leading semipro park 
named Ramona Park before a 
large crowd vvhich came to see 
the two Lithuanian teams 
battle for supremacy. The Ma
roons for a spell vvere bevvilder- 
ed. This being the first occasion 
that they ever played before a 
paid attendance būt they soon 
overcame their stagefright and 
showed the customers some 
Chicago brand of bąli.

Manager Anthony Schnukas 
started for tbe Maroons and 
had the Grand Rapids boys be- 
vvildered with his slants for 
seVen innings būt in the eighth 
the locals beg an solving his 
offerings. Teddy Ivandell then 
took over the tvvirlfng job. 
Chuck Busgis turned out to be 
the satellite of the game hitting 
a homer in the sixth and start- 
ing a fast double play in the 
ninth to retire the side when it 
seemed that Grand Rapids vvas 
about to ti-e the score. Pitted 
against the Maroons was the 
leading giri player of Michigan 
a Lithuanian miss by the name 
of Mildred Gordan who played 
a manly game at second.

The Maroons sixteen in all 
left Chicago about midnight 
Saturday in an open Ford truck. 
In Hammond they vvere tho- 
roughly drenched by a sudden 
rain. The remainder of the night 
saw no more rain būt the air 
remained damp and cool. The 
bunch sat and lay about huddl- 
ed close together under vvhat- 
ever blankets vvere available 
and a conservative estimate 
shovvs 
slėpt on various portions of 
Chuck Rusfgis 
centrai location and incidentally 
was at the bottom of every 
thing. Pete Brovvnus vvho dis- 
likes crovvds percheęl himself on 
the cross beams for four hours 
to the astonishment of passing 
motorists vvho thought we vvere 
featuring Joe Poyers eminent 
flag pole sitters. After a ten 
lours roll the Maroons breezed 
nito Grand Rapids in their cus- 
;omary noisy fashion unavvare 
of the local blue lavvs vvhich 
vvere in effect on Sunday. Ima
gine the amazement of the lo
cal papulace and embarassment 
of our hosts vvhen they sighted 
our motley 
then took i 
the remainder of the day show- 
ed us the most wonderful time 
of our lives. Ask any of those 
that vvent; they’ll all tell you 
that a more sociable, livelier, 
cleancut bunch of sports do 
not exist go vvhere you may 
and their pretty girls vvere

blankets were 
a conservative
that some seven matės

who had the

paeise

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, nieks negali už
ginčyti teisingumą to 
patarimo:

“SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO.’

” Prezidentas, 
Cotnpany, Incorporated 
The American Tobacco

Pasalingi Melai— 
Atgal Atsimuša

Pasalingi melai, matomi pagyruose 
saumyliškų interesų, yra įnagiai, 
kurie jiems patiems atgal atsi
muša, pabrėždami tiesą apie Lucky 
Strike’s populiarumą 
kimą. Lucky Strike yra suderini- 

pačios 
K«IIUU5 suuranaintų, gausingų 
žavinčiu kvapsniu ir puikiu, paten
kinančiu skoniu, kuomet jie būna 
apkepinami per 45 minutes. Tas 
apkepinimas ir yra priežastis, kad 
20.679* daktarai tvirtina, jog 
Luckies mažiau teerzina, negu kitf 
cigaretai. Apkepinimas, ypatingas 
procesas, padaro Lucky Strik? 
atsižyminčiu cigaretiū ’

(P4S1R43O

¥Cia paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY- 
BRAND, ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrinto jai ir 
Auditoriai.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau kiek 
■vieną sukatos vakarą skleis savo muziką, nuo vieno 

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

Vėlianai ir geriausi '•
Amerikos ir Europos r . s 
metodai yra vartoja-Į ' '
m i gydyme Chroni- ? 
Akų, Nervų, Krau- įsaką,
jo, Odos, Inkstų, ? įW
Pūslės, Slaplmoal ir E 
visų Privatinių Li-
gų. Specialia gydy- V > ..
mas dėl vyrų, ku-
rio kenčia nuo lyti- \ 
«iio silpnumo.
Dr. Ross 80 metų 
sėkminga praktika 
ir tūkstančiai iftgy- j? 
dytų pacientų y r a įr užtikrinimas. kad .pacientai bus gydo- Specialistas 
ml veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra lema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi iSmokėjimal. 18 prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių 18 jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit. bot atsl- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augSto, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdle 10 iki 5.
Įlomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
llais, Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.
_____ _ •<..« -.n;.

crew. Our hosts 
us in tow and for “SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

It’s toasted’
Nei Jokio Gerkles Erzinimo Nei Jokio Kosulio

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzi* 8902

8514-16 Roosevelt KdL 
arti St. Louifl Avė. 

CHICAGO. ILL.

dėl

Nedė-

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers
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NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily Newe 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Chicago. III.

Telephone Koosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago

5c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aekmadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, Iii, Telefonas Roosevelt 8500.

LIKVIDUOJA BADUOLIŲ “ŠELPIMĄ”

Sieksniniam straipsnyje komunistų vadinamas 
“Komitetas Šelpimui Lietuvos Baduolių” praneša savo 
rėmėjams, kad aukų rinkimas baduoliams esąs sustab
dytas, kadangi tas aukas nesą kam Lietuvoje perduoti, 
o siųsti savo atstovą į fašistų Lietuvą, kad jisai tenai 
steigtų “kičinus” baduoliams maitinti, esą pavojinga; 
Lietuvos konsulas New Yorke nedavęs komunistų ko
mitetui užtikrinimo, kad su jų pasiuntiniu neatsitiksią 
kas blogo.

Taigi komitetas daugiaus nebepriiminės aukų tam 
tikslui. Bet ką jisai darys su pinigais, kurie iki šiol bu
vo surinkti baduolių šelpimui? Bovinas, Mizara ir Kiū
tinąs, pasirašiusieji po komiteto pranešimu, sako, kad 
pinigų iki šiol jam buvę susiųsta daugiau kaip $3,000,— 
ir matyt, nė vienas centas iš tos sumos nebuvo Lietuvon 
pasiųstas. Komitetas dabar duoda šitokią propoziciją: 
tegu aukotojai praneša jam, ar jie nori savo pinigus 
atsiimti atgal—ar kad baduolių šelpimui sudėtos aukos 
butų paskirtos kuriam kitam tikslui.

Nuo savęs komitetas pataria, kad aukotojai, kurie 
nenorės atsiimti atgal pinigus, skirtų juos arba “prieš- 
fašistiniam komitetui” arba Gastonijos streikierių gyni
mo reikalams.

Iš šito komunistų komiteto pareiškimo matyt du 
dalyku: viena, kad komunistai rinko aukas neva Lietu
vos baduoliams, bet pinigus laikėsi pas save, nors iš pat 
pradžių jie galėjo gerai žinoti, kad vežti aukas į Lietu
vą ir tenai jas dalinti jiems nebus jokios progos. Antra, 
iš to pareiškimo matyt, kad komunistai rengiasi suvar
tot baduoliams skirtas aukas savo partinės politikos 
reikalams.

“Priešfašistinis komitetas” yra niekas kita, kaip 
komunistų komisarų “bunčius”, prisiglaudęs prie ban
iutijančios “Laisvės”. Nesenai pati “Laisvė” viešai 
prisipažino, kad ji sukanti ^priešfašistinio judėjimo in- 
žiną”. Dabar tam “inžinui” ji nori gauti tris tūkstan
čius su viršum dolerių, suaukotų Lietuvos baduoliams.

Pasirodo tad, kad buvo tiesa tų, kurie sakė, jogei 
komunistų renkamos baduoliams aukos teks badaujan
tiems komisarams.

KAM MASKVA SIMPATIZUOJA

SOVIETŲ BIUROKRATIJA

“()st-Express’, pasiremdamas oficialiais sovietų 
daviniais, sako, kad sovietų valdininkų skaičius siekia 
1,130,000. Iš šito valdininkų skaičiaus 12 nuošimčių yra 
aukštieji valdininkai, 45 nuošimčiai—vidutiniai valdinin
kai, ir 43 nuošimčiai—žemesnieji valdininkai. Tarpe so
vietų valdininkų 4 nuošimčiai buvo činovninkai carizmo 
laikais, ir 7 valdininkų nuošimčiai yra komunistų parti
jos noriai.

Paskutinės skaitlinės yra ypač įdomios. Pasirodo, 
kad po vienuolikos metų bolševikiškos diktatūros Rusi
jos valstybei tarnauja dar netoli tiek pat buvusių caro 
činauninkų, kiek komunistų.

Maskvos “Pravda” savo straipsny, pašvęstam An
glijos darbo partijos laimėjimui, vadina MacDonaldą 
“kapitalizmo agentu”, ir pranašauja, kad MacDonaldas 
darbininkus “apgaus” ir “parduos buržuazijai”.

Bet visai kitaip sovietų laikraščiai rašo apie Lietu
vos valdžią. Pasak “L. Žiniig’/, SSSR spauda sąryšy 
su paskutiniais įvykiais (pasikėsinimu prieš Voldema
rą) “laikosi labai palankaus tono link musų vidaus poli
tikos”. Sovietų ofociozas “Izvestija” kai kuriais klausi
mais deda tokių straipsnių, kurie pilnai atatinka “L. Ai
do” pažiūroms.

Anglijos darbiečių Maskva, vadinasi, neapkenčia, o 
Kauno diktatoriams simpatizuoja. Ir tai yra seniai pa
stebėtas dalykas. Bolševikai daug geriau sutinka su 
fašistiškomis valdžioms, negu dmokratiškoms.

Todėl, kada mūsiškiai komunistai organizuoja 
“priešfašistinius komitetus” ir renka aukas neva kovai 
su fašizmu, tai netikėkite jais. Nes tai yra grynas blio- 
fas. Visų komunistų protas yra Maskvoje, o Maskva, 
kaip matėme, yra fašistų draugas.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams _____ ... ____ ____ $8.00
Pusei metų......-___ _ _ _ _  4.00
Trims mėnesiams_________  2.00
Dviem mėnesiam 1.50^
Vienam mėnesiui_______ _ .75

Chicago] per išnešiotojui!
Viena kopija 3c
Savaitei___________ __ _.... . 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

Metami____________ hh—. 97.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams______ 1.25
Vienam mėnesiui________ M .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoii 
[Atpigintai

Metams .._ _  ■— -- $8.00
Pusei metų____________ —. 4.00

S rims mėnesiams_________ 2.50
inigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SLAPTĄ BOLŠEVIKŲ APLINKRAŠTĮ 
PASIUNTĖME SLA. CENTRUI

Kadangi “Laisvė” viešai pripažino, kad slaptasis 
komunistų Centro Biuro cirkuliorius, kuris neseniai bu
vo paskelbtas “Naujienose”, yra tikras, tai redakcija tą 
dokumentą pasiuntė SLA. Sekretorei, p-lei P. Jurgeliu- 
tei. Susivienijimo viršininkai galės jį suvartot taip, 
kaip jiems atrodys tinkamiausia.

VĖL BOMBOS LIETUVOJE

Apžvalga

“L. žinios” birželio 8 d. pra
neša :

“Šiąnakt Utenos mieste 
pro langą įmesta į Krauto 
butą granata. Čia ji sprogo 
ir Krautą sunkiai sužeidė. 
Kas mete ir kokiu tikslu ne
žinoma.”
Vokietijos laikraščiai rašo, 

kad Krautas eąs žvalgybos 
agentas. Teroristų pasikėsini
mai prieš policijos valdininkus 
ir šnipus Lietuvoje įvyksta vis 
dažniau ir dažniau.

STALINAS TAIKOSI SU 
KAIRIĄJA OPOZICIJA

Karolis Radekas gavo leidimą 
sugrįžti į Maskvą. Eina gan
dai, kad ir Smilga atvykęs į 
Maskvą. Bolševikų vadai svar
sto klausimą apie Radeko pri
ėmimą į partiją.

Smilga ir Radekas * buvo 
Trockio šalininkai ir kartu su 
daugeliu kitų kairiosios opozici
jos vadų pernai metais buvo iš
mesti iš partijos ir ištremti iš 
Maskvos. Bet kai vyriausias 
jų lyderis Trockis tapo išguitas 
į Turkiją, tai jie neteko drą
sos toliau kovoti su diktato
rium Stalinu ir pastarasis da
bar su jais bando susitaikyti.

SROVĖS VOKIETIJOS DAR
BININKŲ SĄJUNGOSE

Renkant vyriausiąją geležin
kelių darbininkų įmonės tarybą 
Vokietijoje, balsai pasidalino 
taip:

Už bendrą geležinkeliečių są
rašą (socialdemokratinį) paduo
ta 225,602 bal. (mandatų 19);

Už krikščioniškų sąjungų są
rašą—59,154 b. (mandatų 4);

Už Hirsch-Dunker (liberališ
kos) sąjungos sąrašą—21,573 b. 
(mandatų 1);

Už “revoliucinę opoziciją” 
(komunistų) —21,258 b. (mand. 
D;

Už industrinę sąjungą (sindi- 
kalistų)-M,712 (mandatų 0).

Čia matome penkias sroves 
tarpe Vokietijos geležinkelių 
darbininkų. Milžinišką daugu
mą turi socialdemokratinė sro
vė. Po jos eina klerikališka, 
paskui liberališka, ir ketvirtoje 
vietoje stovi komunistiška sro
vė.

Bet komunistų agitatoriai 
skelbia, kad jie esą ‘“vieninte
liai” darbininkų vadai!

'ANGLIJOS RINKIMŲ ATBAL
SIAI LIETUVOJE

Darbo Partijai laimėjus Ang
lijos rinkimus, Lietuvos liaudi
ninkų dienraštis Kaune rašo 
apie “naujus vėjus Europoje” 
ir sako, kad tas laimėjimas į- 
vairiose valstybėse įkvepia de
mokratinės tvarkos šalininkams 
vilties ir energijos kovoti už 
savo siekimus. Bet despotizmo 
šalininkams—priešingai.

“Tuo tarpu, kai demokra
tines Europos nuotaika ir 
energija kyla”, tęsia “L. Ž.”, 
—“visai kitokioje padėtyje 
atsiduria nedemokratiniai gai
valai. Dabar jų tvarka ir 
valdymo metodai sudaro dar 
ryškesnį disonansą ant demo
kratinio Europos fdno.V Ne
trukus jie aiškiai turės jaus
ti, kad yra morališkai izo
liuoti ir atsiskyrę nuo bend
ros kultūriškos Europos šei
mos.

“Musų laikais jau nėra to
kios padėties, kad vienos vai- 

stybės gyvenimas galėtų būt 
atskirtas nuo kitos kaž ko
kia ‘Kinų siena’. Smarkiai 
tarpstą tarptautiniai žmonių 
ryšiai ir bendradarbiavimas 
ir einąs paprotin dvasiniais 
ir medžiaginiais turtais pasi
keitimas yta būtina sąlyga 
kiekvienai valstybei progre
suoti. Todėl aišku, kad to
kiomis sąlygomis demokratiš
kos ir despotiškos šalys daž
nai negali rasti bendros kal
bos ir jų normališkas kultūri
nis bendradarbiavimas beveik 
negalimas.

“Mes turime labai charak
teringų pavyzdžių, kaip ligi 
šiol nevyksta SSSR sunor- 
muoti santykiai su Vakarų 
Europa, nežiūrint visų nepa
prastų sovietų pastangų ir 
noro nusileisti iki maksimu
mo.

“Negeriau stovi ir Italijos 
fašistų reikalai. Jei mes pa
žvelgsime į Italijos fašistų 
istorijos penkmetį, tai pama
tysime, kad nuolat jie turi 
nesusipratimų tarptautinėje 
plotmėje iš priežasties vidaus 
politikos. Buvo visa eilė ne
susipratimų su Pietųslavija, 
Austrija, Prancūzija, su vo
kiečiais ir 1.1, ir t.t.

“Diktatūros šalių vidaus 
santykiai, kultūriškos Euro
pos akimis žiūrint, sudaro 
nerimo ir net tarptautinių 
konfliktų pavojų.”
Po rinkimų Anglijoje, sako 

liaudininkų organas, “nedemo
kratinių šalių dangus niaukia
si.” Smetonininkų dangus, ži
noma,—taip pat.

TRUMPA PASAU
LIO ĮVYKIŲ AP

ŽVALGA

tėra mažiau kaip 600,000.”
Naujasis Nikaraguos prezi

dentas, kurs juo patapo ačiū 
Jungt. Valst. jūreiviams, pa
reiškė “Monroe Doktrinos ter
minais, Jungtinės Valstybės yra 
priverstos ginti Lotynų Ame
riką nuo europiečių masinės ko
lonizacijos” ir jau davė supras
ti, kad dabartinė Nikaraguos 
vyriausybė neprašiusi Jungt. 
Valstybių siųsti kareivių; tai 
padariusi senoji vyriausybė, o 
dabartinė esanti nusistačiusi se
nosios klaidas atitaisyti. Tai 
butų lyg ir mandagus papra- 
šymas Amerikai išsinešdinti.

Hondūras.
Šios respublikėlės vyriausybė 

iškėlė protestą prieš Jungtines 
Valstybes, kad jos jūreiviai iš 
Nikaraguos beskraidydami savo 
orlaivais numetę kelias bombas 
ant Hondūras teritorijos, į mie
stelį Las Limas, ir jūreiviai ke
lis kartus perėję Hondūras sie
ną. Eina ginčai.

EI Salvador.
Balandžio 16 d. įvyko pasi

kėsinimas prieš prezidentą Bos- 
que’, metant dinamito bombą į 
jo automobilį, bet nelaimės iš
vengta.

Costa Rica.
Balandžio 7 d. įvyko permai

nos prezidento Viquez kabine
te.

San Domingo.
Vadinamoji Dominikonų res

publika per savo prezidentą 
Vasųucz buvo pakvietus Jung
tinių Valstijų finansų ekspertų 
komisiją pryšaky su bu v. 
Amerikos vice-prezidentu Char
les Dawes pamokinti moksliš
kos finansų administracijos. 
Padaryta daug biudžeto susiau
rinimų. Finansinis krizis dar 
nepagerėjo.

Cuba.
Cubos salos respublika turi 

daug nesmagumų iš pusės Jung
tinių Valstybių spekuliantų ir 
grašiagaudų, Vienas Amerikos 
gyventojas Cuboj iškėlė prieš 
tos šalies vyriausybę bylą ant 
$500.000 už neva nusavinimą 
jo turtų. — Reikia atminti, kad 
visos aukščiau minėtos respub
likėlės yra šiokioj ar tokioj for
moj Jungt. Valst. kapitalistų 
ir politikierių įtakoj.

Argentina.
Nuo balandžio 25 d. ši res

publika pervyvena konstituci
nės vyriausybės krizį. Parla
mentas atstovų nelankomas ir 
.kvorumo negali sudaryti. Prie
žastis esanti parlamento nesu
tikimai su senatu, kadangi kai- 
kurie senatoriai, būdami prie
šininkai dabartinio prezidento 
Irigoyeno, elgiasi savo valsti
jose nesuderinamai su federa
linės valdžios tvarka. Argenti
na labai nepatenkinta Amerikos 
tarifų pakėlimu, nes Argenti
na nebeišgali įvežti savo grudų 
ir turi ieškoti rinkų Europoj.

Bolivija.
Nesenai minia čia pakorė Sa- 

turnino BaldaA*ama už nužu
dymą Dr. Luis Faraoz laike 
rinkimų. Gegužės 4 d. įvyko 
pirmas Bolivijos moterų kon
gresas, reikalaujantis lygių civi
lių teisių vyrams ir moterims, 
ir teisės moterims valdyti sa
vo turtą tie sutikimo vyro ar 
kokio globėjo. Kongresas taip 
pat reikalavo mokyklų vieti
niams indionams gyventojams.

Brazilija.
Prezidento Washingtono Luis 

pranešimu gegužės 3 d. Brazi
lijos finansai labai pagerėję. 
Tautinė aukso atsarga padvigu- 
bėjusi. šešiose Brazilijos valsti
jose moterys turi balsavimo tei
sę, būtent Espirito Santo, Rio 
de Janeira, Mians Gereas, Ce- 
rea ir Rio Grande do Norte. 
Geltonojo drugio liga, kuri Bra
ziliją kankino nuo 1903 m. jau 
visai išnaikinta, daug pagelbė-l 
jo Rockefellerio Fondacija.

Chili.
Daromos didelės reformos i 

krašto žemės ūkyje ir kalnų 
kasyklose. Bedarbės veik visai

Meksika.
Gegužės pirmomis dienomis 

Meksikos revoliucija skaitoma 
baigta. Apskaitoma, kad revo
liucijoj dalyvavo ne daugiau, 
kaip 7,500 vyrų iš sukilėlių ir 
25,000 iš valdžios pusės. Gegu
žės mėnesį tęsėsi “sunaikini
mo” kampanija prieš katalikų 
riaušininkų rųšį. vadinamą Cri- 
steros ir Guerilla, kuriuos vedė 
ypatingai aršus religiniai fana
tikai, kurstomi daugiausia tos 
dalies aristokratų, kuri nuo 
1910 m. revoliucijos neteko ga
lybės.

Tos revoliucijos išlaidos val
stybei kainavę apie 7,500,000 
dolerių vien ginklams, apmun- 
diravimui ir kariuomenės išlai
kymui, bet nuostoliai pakelti 
gyvybėmis, gelžkelių ir tiltų su
naikinimu toli ncapskaitliuoti.

Prezidentas Gil išleido gegu
žes 1 d. atsišaukimą, kuriame 
religijos reikalu pasakyta: “Jo
kia religija nebus persekiojama, 
nei valdžia yra kalta kurios sek
tos persekiojime. Sąžinės lais
vė bus respektuojama ir toliau. 
Katalikų kunigai, jei, jie nori, 
gali atnaujinti savb ritualų 
praktiką su viena sąlyga, kad 
jie respektuos šalies įstatymus, 
kaip kad kitų tikybų kunigai 
daro”.

Nikaragua.
jungtinės Valstybės pradeda 

galvoti, ar daug joms naudos 
valdyti svetimą šalį savo jūrei
vius aukojant dėl kelių kapi
talistų interesų. Senatorius 
Burton K. Wheeler pareiškė: 
“Aš yiš tikiu, kad mes netu- 
rinie jokio biznio siųsdami savo 
jūreivius į Nikaragua. Kiek 
man tas dalykas žinomas, vie
no Amerikos jūreivio gyvybė 
yra verta tiek jau, kiek visas 
tas kraštas. Mums kainuoja po 
$250,000 kas mėnesį juos ten 

i išlaikyti, krašte kur gyventojų' 

nesą, priešingai — pakilus va
rio ir salėtros pramonei daug 
darbo pajėgų trūksta. Streikų 
Chili jau nebuvę dveji metai.

Ecuador.
Balandžio Į8 d. stojo j savo 

pareigas naujai išrinktas pre
zidentas Dr. Isidro Ayora. Pra
dėta reformos bankų sistemoj 
ir kelių, gelžkelių bei viešų dar
bų vedime. Įvesta 8 vai. darbo 
diena ir išleistas įstatymas, re
guliuojantis vaikų darbus.

Colombija.
Artinasi prezidento rinkimai, 

kuriuose liberalų partija iške
lia mirties bausmės panaikini
mo reikalą. Apie 40,000 darbi
ninkų skiriama žemės ūkio dar
bams. Birželio 20 d. įvyko viso 
krašto agrikultūros kongresas. 
Gerinama kelių ir susisiekimo 
sistema.

Paraguay.
Naujais rinkimais liberalai 

paėmė viršų kaip senate, taip 
atstovų rūmuose. Plečiama oro 
susisiekiino linijos; jau orlai
vais susisiekiama su Argentina 
ir Brazilija.

Peru.
Naujas Peru kabinetas už

ėmė pareigas gegužės 7 d. Ta- 
piche distrikte da.uj4 kolonistų 
nužudė vietiniai indionai, vadi
namieji “baltieji”, kurie yra ša
ka Amazonijos raudonodžių.

Venezuela.
Balandžio 19 d. Venezuelos 

kongresas susirinko ir išrinko 
laikiną prezidentą Juan Bautis- 
ta Perez, bet gegužės 3 d. vėl 
išrinko senąjį diktatorių Juan 
Vincente Gomez, kurs tačiau 
neva atsisakė. Jam palikta vy
riausio kariuomenės vado pa
reigos ir tokiu budu senasis 
despotas pasilieka krašto gas- 
padoriu, kaip buvęs.

Irlandija.
Irlandija pirma pareiga pa

sikeitė atstovais su popiežių; 
popiežius savo “valstybės atsto
vą” atsiųs į Dubliną, o Airija 
siųs savo į Vatikaną.

Australija.
ši šalis išleido įspėjimą Jungi. 

Valstybėms prieš pakėlimą ta
rifo ant įvežamų prekių, — 
avių, vilnų ir mėsos iš Austra
lijos. Australijos įvežimas į 
Ameriką vis mažėja.

Pietinė Rodezija.
Šios Anglų dominijos Afrokoj 

parlamentas, susirinkęs pirmai 
sesijai balandžio mėn. užsiėmė 
sutvarkymu sugyvenimo baltų
jų su juodaisiais, kadangi bal
tieji pradėjo labai veistis ir vis 
labiau juoduosius spaudžia. Nu
tarta Rodezijos žemę padalinti 
į 5 kategorijas: vienos baltie
siems, kitos juodiesiems, o ki
tos bendrai naudotis, o dar ki
ta tiek valstybei dėl atsargos ir 
miškų auginimo. Juodiesiems 
uždraudžiama pirktis žemės eu
ropiečių dalyse. Bus steigiama 
pirmoji juodųjų taryba savo 
reikalams ginti.

Ispanija.
M

Ispanijos inteligentai nutarė 
steigti laisvą universitetą kur 
butų galima studentus mokin
ti nevaržomai. Tas judėjimas 
kilo po to, kai studentams su
kilus prieš diktatorių Prima de 
Riverą pastarasis uždarė kelis 
universitetus ir pradėjo perse
kioti studentus ir profesorius. 
Bet kaip ir reikėjo laukti, dik
tatorius to nutarimo neįeisiąs 
išbandyti. — Nesenai suagituo
ta minia iš 90,000 padarė triuk
šmingų demonstracijų, parody
ti diktatoriui “ištikimybę” ir 
protestuoti prieš universitetus 
ir studentus, kurie kėlė maiš
tą prieš diktatorių. Diktatoriui 
to ir reikėjo; po to jis su pa- 

| didinta drąsa ėmėsi persekioti 
opoziciją. Spaudai priversti, 
kad dėtų diktatoriaus propa
gandines “naujienas” de Rivera 

i įstaigsiąs savo biurą, kurio 
' straipsnius laikraščiai bus pri- 
' versti dėti ištisai.

Jugoslavija,
Diktatūros pirštinė kas kart 

darosi kietesne, ir sykiu su tuo 
Italija apie Jugoslaviją vis tam
priau siaučia savo rinkį. Mus- 
solini nebeatnaujina taikos su
tarčių, kurių terminas jau iš
sibaigė. Bijomasi Italijos puo
limo. Gyventojai susirūpinę, 
kad diktatūros valdžia dabar 
grąžins dvarus ponams ir dar 
labiau padidins valstiečiams mo
kesnius, kurių jau sunkiai be- 
pakelia. Kroatijoj neramumai 
ir nusivylimas dar padidėjo dėl 
to, kad Kroatų tautos vado Ra- 
dičiaus užmušikas nenuteisia
mas ir norima jį išteisinti pa
siremiant neva užmušiko “pro
to pamišimu”.

Rumunija.
Eina slaptas judėjimas grą

žinti kunigaikštį Karolių. Jau 
eina gandai, kad Karolius slap
tai vaikščiojąs po Bukarešto 
gatves. Rengta monarkistų 
perversmas, bet jis neįvyko, ir 
premjeras Juliu Maniu pareiš
kė, kad vyriausybė esanti gana 
stipri ir visokį pasikėsinimą 
vietoj slopinsianti.

Grekija.
Italija, Grekija ir Turkija 

ruošiasi padaryti sutartį ge
riems santykiams tarpe tų tri
jų šalių.

I)a.ni ja.

Naujoji Danijos vyriausybė 
vėl sudaryta iš kairiųjų. Rin
kimai davė persvarą socialde
mokratams, kurių vadas Stau- 
ning vėl tapo premjeru. Dabar 
pirmoj vietoj vėl statomas vi
suotino Danijos nusiginklavimo 
klausimas, kurs sutaupys kra
štui didžiąją pusę išlaidų. Ta 
programa dabar, be abejo, pra
eis, nes Stauning politika bu
vo tokia dar nuo 1926 m., ka
da jis buvo kabinete pirmą 
kartą.

Nerviškumas pra
nyksta - greitai, 

maloniai
Kai jus pradeda kankinti 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimas, 
tai paprastai tai būna kalto, 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių? Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuoj aus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. 11. 
Phillips nuo 1875 m.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausiai kompa
nijai.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerą 
bargenų visose Chicagos dalyse
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Chieagos lietuvis - milionierius

JUSTINAS MACKEVIČIA

Vakar arto jaus vaikas 
— šiandie milionierius

Nesenai visai netikėtai man 
teko būti gražiame Chieagos 
priemiestyje Hiverside, kur gy
vena pasiturintys žmonės. Ten 
užtikau ir vieną lietuvį, pas ku
rį teko svečiuotis ir apie kurį 
noriu čia plačiau papasakoti. 
Ir kodėl ne? Juk kaip man bu
vo smagu sutikti lietuvį, kuris 
susilaukė didelio pasisekimo, 
taip, manau, ir visiems kitiems 
bus netik žingeidi!, bet ir malo
nu plačiau sužinoti apie tikrai 
gerą žmogų, pilnai užsitarna
vusį didelės pagarbos, kuris sa
vo gyvenime pasiekė daug dau
giau, negu kuris musų, bet pa
siekė tai vien savo sugabumu, 
perina tymu padėties, pasitikė
jimu savim ir 'teisingu tarnavi
mu žmonėms ir kuris pasiekęs 
aukštumas betgi ir toliau tar
nauja lietuviams, dirba jų ger
būviui. Su tokiu žmogum netik 
malonu yra arčiau susipažinti, 
bet ir verta sekli jo pavyzdžiu.

• • • • • •

Sėskitės, — pakvietė mane 
šeimininkas, vos įžengus į di
džiulę jo rezidencijos seklyčia.

Sėdžiu, dairausi, tėmiju ir 
džiaugiuos viskuo, ką matau: 
rakandai puošnus, gal dar is
toriškos reikšmės. Visas namas 
išpuoštas su dideliu skoniu ir 
tam nesigailėta lėšų. Sodnas 
irgi didelis, gražiai sutvarky
tas. žodžiu, visur reiškiasi pa
sisekimas — “success.” Ir tūb
ini džiaugtus, nes kur nė pa
žiūrėsi, visur jauku, malonu, iš 
visur trykšta patenkinimas.

—Tamsta gyveni, kaip kokis 
išdidus kunigaikštis, — prabi
lau, leisdamas kvapsningą du
rną malonaus šeimi ni n i nko ci
garo.

—Visai ne, — atsakė šeimi
ninkas, — bet taip kaip ir kili 
žmonės.

•Pavydžiu aš jūsų saldžiam 
gyvenimui, — tęsiau aš,

—Ir kodėl jis man saldus?
Užtai, kad patenkintas, — 

paaiškinau.
—(lai ir ne visai. Jei žmogus 

turi kiek, tai nori daugiau, ir 
kuo daugiau įsigija, tuo dau
giau siekia. Žmogus yra beso
tis. Jis niekad nepasitenkina 
tuo ką turi, bet vis siekiasi 
daugiau ir daugiau. Ir tas ne
pasitenkinimas yra , akstinas 
siekti vis toliau, kilti vis aukš
čiau. Kai žmogus lieka paten
kintas ir jis nieko daugiau ne
benori, tai Jo ambicija numirš
ta, jis pradeda merdėti ir pasi
daro nebenaudingas nū sau, nė 
kitiems.

Pasikalbėję apie įvairius da
lykus, išsiruošėm važiuoti į Chi
cago. šeimininkas tuoj prista
tė savo puošnųjį Cadillacą ir iš- 
dumėm. Reikia pasakyti, kad 
tokiu “aitvaru,” kaip mano sa
vininko autas, tai ir Lindy ga
li pasididžiuoti, nes kaip pa
spaudą gasą, tai, rodos, vienu 
šuoliu 'atsidūrėm prie McCor- 
mic'ko dirbtuvių.

Mano šeimininko raštinėje

prie So. Leavi'tt Si., radome 
jau besidarbuojant dvi storias 
darbininkes, suvedant dienos 
sąskaitas.

—Good morniing, ladics, — 
pasveikino šeimininkas.

—Good morning, — atsiliepė 
duetas.

Vos spėjome įeiti, suskambė
jo telefonas. Valandėlę pasi
kalbėjus, girdžiu, kitas galas 
dra t o sako:

Noriu paskolos ant 20 na
mų.

—O kiek norite? — klausia 
. šeimininkas.

—šimtą dvidešimt tuksiančių 
dolerių.

'Mielu noru paskolą suteik- 
į siu, atsake šeimininkas ir pasi- 
' kalbėję apie kiltus su paskola 
surištus dalykus, pasikalbėjimą 
baigia.

Laibai nudžiugau, kad lietu
viai tarp savęs kooperuoja, vie
ni kitiems padeda. Bet dar ma- 

i loniau, kad iš pačių lietuvių 
tarpo jau atsiranda tokių, ku
rie taip lengvai gali suteikti 
tokias dideles paskolas.

Pastebėjau tai šeimininkui, 
bet jis be jokio pasididžiavimo 

Į atsakė, kad tai dar nedidelė 
paskola, kad jis yra išdavęs ir 
daug didesnių paskolų, o vie
nai statybos firmai yra paskoli
nęs net $5(M),000 — pusę milio- 
no dolerių!

Nesinorėjo net tikėti, kad 
mes, Chieagos lietuviai, savo 
tarpe turime milionierių, dagi 
VVest Sidėj, tokioj nežymioj ir 
ne tiek didelėj lietuvių koloni
joj. Bet pasirodė, kad tai tiesa, 
kad West Side pralenkė visas 
kitas turtingąsias lietuvių ko
lonijas, duodama Chicagai gal 
pirmą milionierių.

Malonus šeimininkas parodė 
ir savo knygas, kuriose suves
tasis balansas rodo, kad jo pa
skolų biznio apyvarta perei
tais, 1928 metais sieke $ 1,840,- 
111.70, taigi netoli du milionus 
dolerių! O paskolos, kaip žino
te, nėra taip 'greitai besiverčian
tis kapitalas.

M (‘s retkarčiais skaitome a- 
merikiečių laikraščiuose, kad 
kartais kai kuris ateivis prasi
muša ir sulaukęs senatvės pa
tampa milionierium. Visi tuo 
stebisi ir laikraščiai negali at
sigėrėti tokio žmogaus pasise
kimu. Bet šis lietuvis, kilris 
taipjau yra ateivis, paprasto ar- 
tojaus sūnūs, nepasiekęs jokio 
aukštesnio mokslo, sulaukė pa
sisekimo ne gilioj senatvėj, bet 
dar, taip sakant, pačioj jauny
stėj, kada net ir vidutinis tur
tuolis nesvajoja apie milionus.

West Side gali tuo didžiuotis 
dar labiau tuo, kad tas jaunas 
lietuvių turtuolis visą savo gy
venimą Amerikoje praleido 
West Side, čia jis pradėjo biz
nį, čia jis ir savo turtą susi
krovė ir VVest Sidėj jis ir to
liau pasilieka, nė nemanyda
mas su ja skirtis.

O su West Side gali džiaug
tis ir visi Chieagos lietuviai, 
kad jie turi savo tarpe susilau
kusį tokio nepaprasto pasiseki
mo jauną lietuvį.

Kas yra tas jaunas lietuvis 
milionierius?

Tai p. Justinas IMackevičia 
(Justin Miaekie^vich), turintis 
paskolų ir apdraudos raštinę 
prie 2342 So. Leavitt St.

Turbūt nėra tokio West Si- 
dės lietuvio, kuris jo nepažin
tų, nebūtų apie jį girdėjęs. Bet 
kiltiems chicagiečiams jis yra 
mažai pažystamas, mat jau 
toks jo būdas — niekur savęs 
nesigarsinli, niekur savęs į prie
kį nusistatyti, niekam nė savo 
pasisekimu, nė savo turtu nesi
girti: jis su visais nori būti ly
gus, lygiai visiems draugiškas, 
bet niekur neaukštesnis, nieka
me nesididžiuoti.

Tai yra grynai Žemaitijos 
typas: nuoširdus, atviras, drau
giškas, nenorintis išsiskirti iš 
Kiltų, be piu»i'Ui<tžiiavimo, il>e sa- 

ves rodymo, bet darbštus, su
manus ir skrupulingai teisin
gas. Ir ištikrųjų, p. Mackevi- 
čia yra tikras žemaitis, gimęs 
Žemaitijos širdy. — Plungės 
apielinkėje. Plungėj lankė ir 
pradinę mokyklą.

Būdamas 16 metų amžiaus, 
1906 m., p. Justinas Mackevi
čia atvyko į Ameriką, į Chicar 
gos VVest Side, pas savo tėvus, 
kurie jau pirmiau apsigyveno 
Amerikoje. Atvykęs į West Si
de, p. Mackevičia su West Side 
ir nebesisikyrė.

Dabar tėvai savo vaikus lei
džia į mokyklas, stengiasi su
teikti jiems mokslą. Bet tais 
laikais to nebuvo. Paaugo kiek 
vaikas, jau ir veda vaiką dirb
ti. Prie to vertė tėvų neturtas. 
Į dirbtuvę pateko ir atvykęs 
Amerikon jaunas Mackevičia. 
Ir pateko prie sunkaus darbo 
National M-adleable Co. dirbtu
vėj. Darbas sunkus, mokestis 
menka, bet kur eisi nemokėda
mas kalbos? Tad akstinamas 
tėvų, o ir pats matydamas rei
kalą, p. Mackevičia lanko vaka
rinę mokyklų, mokinasi kalbos

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Pranešu visiems savo pacientams, 
draugams ir pažįstamiems, kad savo 
ofisą, perkėliau i kita vietą:

NATALIJA ŽUKAUSKAS 
3215 W. 64th Place

VValtcr L. McKennas atsišaukite j 
Naujiem.! ofisą, yra sugrįžę doku
mentai iš Brazilijos, galite atsiimti 
Naujienų ofise.

North Side S. L. A. 226 kuopos 
jaunuolių skyrius rengia smagų iš
važiavimu nedėlioj, birželio 30 d.. 
Jefferson giriose. Užprašome visus 
smagiai laikų praleisti, o mes vai
šinsime visus musų svečius.

Rengėjai B. S.

Joniškiečių L. K. Kliubo pusmeti
nis susirinkims įvyks birželio 28 d., 
G. Krenčiaus svet., 4600 So. Wood 
St., pradžia 8 vai. vak. Meldžiu 
visų nariu atsilankit ant susirinki
mo, yra daug svarbių reikalų ap
tart ir malonėkit atsivest naujų na
rių prisirašyt prie kliubo.

A. Ančiutė, sekr.

ŠIUOMI pranešame Chieagos ir 
apielinkės lietuviams, kad nuo liepos 
8 d. pradėsime mokyti vaikus lie
tuviu kalbos — skaitymo ir rašymo. 
Užsiregistruoti galima bus birželio 
27, 29, 30 d., ir liepos mėn. 4, 6 ir 
7 d., 1929. Šv. Marijos Lietuvių T. 
Katalikų Bažnyčios svet., pas kun. 
Stanislova Linkų, 3501-9, S. Union 
Avė., Chicago, 111.

KAZIMIERA AIDINTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 24 dieną, 3 valanda po 
piety, 1929 m., sulaukus 53 
metu amžiaus, gimus Telšių 
apskr., Plungės parap., Trau
kių kaime. Amerikoj išgyve
no 16 metų. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Kastantą, duk
terį Sopina 10 metų ir brolį 
Juozapą Lukošių, broliene Ka
zimierą ir gimines, o Lietuvoj 
2 brolius ir 4 seseris. Kūnas 
pašarvotas randasi 201 E. 144 
St., Dolton, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 28 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Visų šventų para
pijos bažnyčią,' Roseland, III., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiera Aidin- 
tas giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Duktė, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. L. Lachavicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

ir kitų “svieto gudrybių.” Taip 
vakarais besimokindamas jis 
baigė pradinę mokyklą, pramo
ko kalbos ir po keturių metų 
ėmė ieškotis lengvesnio darbo. 
Gavo jį Marshall Field & Co., 
kur jis išdirbo 11 metų.

Bet dirbdamas dirbtuvėj kad 
ir ilgiausius metus, vistiek ne 
ką užgyventi. Ne to notrėjosi 
jaunam p. Mackevičiui. Pas jį 
energijos ir ištvermės netruko. 
Tą parodo ir tai, kad jis nebė
giojo iš vienos dirbtuvės į k- 
itą, nuo vieno darbo prie kilo, 
bet stengėsi prasilavinti ir ge
rai suprasti vieną dalbą. Nusi-

statymo ir drąsos savo nusista
tymą įkūnyti irgi netruko. To
dėl jis nusitarė eiti į biznį ir 
1916 m. atidarė nuosavą real 
estate biznį toj pačioj vietoj, 
kurioj ir dabar jo biznis randa
si — 2342 S. Leavitt St. Tame 
bizny jis matė geriausią ateitį. 
Ir neapsiriko. Lietuviai vis la
biau stengėsi įsigyti savo nuo
savybes, nes siautė karas ir ma
tė, kad reikės Amerikoje ilges
nį laiką apsibūti. Reikėjo teisin
gų patarnautojų namų pirkime 
ir pardavime. Tai vietai p. Mac- 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Lietuviai Gydyto j ai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

-------- o--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III
-------—o----------

'' ’

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminaci j a
$5 ■

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, viduriu ir 
nervinio paįrimo srityse. Jusy vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ 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, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų 
h ■ ■■ ■ ——«

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South -WaIIace Street

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
K

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avc.

VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hatlley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th Street / 
Tel. Boulevard 5203 

1327 South 49th Court 
Tel. Cicero 3724

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 

’r Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp,

! . PAGRABU VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

• z SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel Blvd.

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

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

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

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už X..... .................... 5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. KOCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689 k • I ■■■■■ .1. ........ !■■■!

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVID, M.| D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

3201 apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas/ Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Res. ten. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pfetų

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2350 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o--------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
. Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyriškų, 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

....... -
Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.--------------------------------------------------

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
, DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS- DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairys ,

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 * 
Jeigu .neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8200

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 0562 

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

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

127 N. Dearborn St. '
Room 928

Tel. Franldin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S't., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Iloom 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin^ 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street /
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Komunistų polka
Trys 'tavorščiai susiėjo,
Apie Rusiją kalbėjo, 

Kilia, rilia, aha-lia 
Apie Rusiją kalbėjo.

Ten Kapsukas, Angarietis
Ir Žalpys kuprą užrietę.

Rilia, rilia, alia-lia ir t. t.
Ką jie liepia, tą mes darom, 
Meluot mokam, biznį varom.

Rilia, rilia, alia-lia ir t. t.
Aukas renkam, kolektuojam, 
Prieš “Naujienas” agituojam-

Rilia, rilia, alia-lia ir t. t.
Ir SLA. valdžią versim, 
Milioną kėš nutversim.

Rilia, rilia, alia-lia ir t. t.
O Gegužį ir Vitaiti,
Visus vysim, ir Grigaitį.

Rilia, rilia, alia-lia ir t. t.
Pasigriebsime “Tėvynę,” 
Lupsini kailį prisimynę.

Rilia, rilia, alia-lia ir t. t.
Jurgeli ulę fajeruoshn, 
Bolševikei darbą duosim.

Rilia, rilia, alia-lia 
Bolševikei darbą duosim.

—Pusta pėdis*

North Side
North Sidės jaunuoliai rengia 

išvažiavimą

Nedėlioj, birž. 30 d., S.L.A. 
226 kp. jaunuolių skyrius ren
gia išvažiavimą į Jefferson gi
rias. Todėl užprašome dalyvauti 
visus, o mes vaišinsim kuoge- 
riausiai savo svečius. Bus ska
nių užkandžių ir gėrimų, taip
jau šaltakošės. Vėliau bus įvai
rios žaismės, dainos ir t. t. To
dėl užprašome kuodaugiausia 
svečių — busit visi patenkinti.

B. S.

Roseland
Baigė pradines mokyklas

Curtis Junior Iligh School 
šiemet baigė šie lietuviai-lietu- 
vaitės:

Alex Barshes
Bernice 1. Buchinski
Michael Buzas
Bernice Ann Chepulas 
Bruno George Dūda
Helen M. Merkelis 
Jennie F. Meskauskis
Betty Plekavicius 
Estelle Waitekus 
Bernice E. Zolis 
Nellie E. Sereiko 
Stella A. Šilus

Pullmano mokyklą baigė: 
Grace Rudes.

Kohn mokyklą baigė:
Boleslaus Dapkus 
Stephan A. Kubis 
Nellie Maskalonus 
Olga Miskin
Edą Laverne Petkus
Joseph Remeikis

Vau Vlissingen mokyklą baigė: 
Anna J. Guzauski 
Lucy I. Krushas
Magdalina Sepovich 
Anna Sirvid 
Stella Yurchis.

Brenan mokyklą baigė ir perei
na į Curtis Junior Iligh School:

Josephine Meskauskis
Scanlan mokyklą baigė: 

John Alekna
Joe Barnas
Alphone Budris
Dorothy Lekas

Evelyn Travis
VVest Pullmano viešąją pradinę 
mokyklą baigė:

Enna F. Balcunas
Mary Budvidas
Helen Naginskas
Anthony J. Kiurakis 
Julius J. Raklovits 
Anna M. Rusin 
Robert N. Tanis

Holy Rosary mokyklą baigė: 
Adell Chamas 
Stella Incauski 
Walter Zayauskas.

Fernwood mokyklą baigė:
»..

Agnes Lubeckis
Walter Orlowski
Caroline Svatos.

Chicagos lietuvis 
milionierius

(Tąsa iš 5-to pusi.) 
kevičia pilnai atitiko. Jis buvo 
teisingas, malonus, visiems ge
ro velijantis žmogus, kuris grei
tai užkariavo žmonių pasitikė
jimą ir todėl veik su pirma die
na susilaukė didelio pasisekimo.

Į karą įsimaišė ir Amerika. 
Namų statyba liko sustabdyta 
ir pradėta jausti dideli namų 
trukumą. P-as Mackevičia per
matė, kad nuosavybių kainos 
turės nepaprastai kilti. Tą nu
jautė ir daugelis kitų, bet vis
gi pabijojo savo nujautimui ti
kėti ir neturėjo drąsos veikti. 
Bet p. Mackevičia ne tik numa
tė, bet taipjau pasitikėjo savim 
ir turėjo drąsos savo sumany
mus įkūnyti. Todėl jis kad ir 
neturėdamas daug pinigų, ėmė 
pats supirkinėti namus ir kai
noms pakilus juos pardavinėti. 
Kartu, žinoma, neapleido ir sa
vo tiesioginio biznio, patarnavi
mo žmonėms pirkime ir parda
vime nuosavybių, bet vis labiau 
jį plėtė.

Laike to didelio nuosavybių 
kilimo daugelis buvo susikrovę 
nemažą turtą. Bet jie vieną 
klaidą padarė — nežinojo ka
da sustoti. Tai yra taipjau la
bai svarbu. To nežinodami kiti 
gana daug prarado. P-as Macke
vičia ir čia parodė savo suma
numą ir didelį- biznio supratimą. 
Pamatęs, kad namų kainos yra 
perdaug iškilusios ir gali pra
dėti pulti, jis nelaukė iki tai at
sitiks, bet pasiskubino pasi-

MADOS

St

pc

SpevlaltBtaa rydymo chronišku ir aauju 11 
<U- Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifteg-zaminavi 
<nas atidengs jūsų tikrą Ilgą ir jei a6 apei 
imsiu jus gydyti, sveikata juras sugryi. Ei 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iiegaaminavimo—kas jums yra.

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

Kambary* 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 rrfj* iki 1 po pieta*.

2814

vasarinė sukne- 
Galima siūdinti iš bile materi- 

padabinus su kitu šilku.

2814. — Sportinga 
lė.
jos, padabinus su kitu šilku. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 
ir 42.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
A centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ----------- —
Mieros........................... per krutiną

(Vardas ir pavardž) 

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

ai. n

traukti iš nuosavybių pirkimo vičių, tas nesistebi jo pasi&eki- CLASSIFIED ADVERTISEMEN
* ’ J. _ _____

biznio. Ir jis savo manyme ne
apsiriko, nes ištikrųjų, po kiek 
laiko nuosavybių bizny pasi
reiškė nemažas apsistojimas.

Pats nebedalyvaudamas nuo
savybių pirkimo ir pardavimo 
biznyje, jis ėmė gelbėti kitiems, 
teikdamas paskolas ant jau pa
statytų, ar dar statomų nuosa
vybių. Tuo — ir apdrauda — 
jis dabar tik ir teužsiima. Ačiū 
jo tai pagelbai iškilo ir dideSės 
naujos lietuvių kolonijos, nes 
retas lietuvių kontraktorių nėra 
pasinaudojęs jo teikiamu patar
navimu.

Valdydamas savo dviejų mi- 
lionų metinės apyvartos biznį, 
p.- Mackevičia be to yra sekre
torius D. K. L. Gedimino spul- 
kos, kurios kapitalas siekia 
$600,000 ir metinė apyvarta 
apie milioną. dolerių. Taigi jis 
valdo dvi milionines įstaigas. 
P-o Mackevičiaus sumanumą ir 
darbštumą parodo ir ši spulka. 
Kai p. Mackevičius paėmė ją 
vesti, ji buvo visai mažytė, jo
kios svarbos neturinti. Bet jis 
šioj ne tiek didelėj lietuvių ko
lonijoj, išauklėjo ją į bene ant
rą didumu iš visų lietuvių spul- 
kų Chicagoje. Ir tai nors VVest 
Sidėj yra ir kitų tiek pat dide
lių lietuvių spulkų. Nepaliauja 
jis dirbęs spulkai ir dabar, nes 
tiki spulkų idėjai, karštai ją gi
na ir yra pilnai įsitikinęs, kad 
nėra nieko geresnio taupimui 
pinigų ir įsigijimui nuosavaus 
namelio, kaip priklausymas prie 
spulkos. Jis moka ir kitus tame 
įtikinti ir todėl jo vedamos spul
kos kilimas veik tiek pat paste
bėtinas buvo, kaip ir jo asmeni
nio biznio kilimas.

Kas arčiau pažįsta p. Macke-

Nusikamavęs?
Nvl.uk T,‘Kili
Severą', EHorku i.aKi'lbSH 
JuniH miKulėti tų jaiitlmąsl 
pavargusiu. Patikimas lax* 
afyvis tonikas, kuris paša
lina konstlpacljii, verčia 
jus valgyti geriau, geriau 
miegoti, jaustis geriau. Pa
siklausk savo iiptiekinlnko.

Sevęra’s
ESORKA

Dideli Lotai
Puikioje Apielin- 

kėje -- Pigiai
(14 dalį įmokėti, o kitus lengvais 

mėnesiniais išmokėjimais).
Nusipirk nuo musų lotą Spring 

Forest, III. (Willow Springs), pa
sistatyk sau namą ir gyvenk pui
kiausiai, kaip kiti šimtai lietuvių 
jau gyvena. Atsilankyk tuojau i 
musų subdivision ofisą.

S. P< Kazwell & Co.
S. P. KAZLAUSKAS, Sav.

(tai ta pati ypata)
2839 W. 63rd St.

Phone Republic 8899
SUBDIVISION OFISAS
Archer Avė.

Spring St.
(^ mylios į vakarus 

Kean Avė.)

Spring Forest,
(Willow Springs) 

Ofisas atdaras kasdie nuo 
ryto iki 7 vai. vakaro

Phone Willow Springs 61
> ■ ■ Į I I ■ .1 ■ I... I H II ■ — I ■■

ir

nuo

III
10 vai.

NAUJIENOS, Chicago, III.

mu. Tokiems, kurie pirmiausia 
stato patarnavimą ir labiau rū
pinasi kitų labu, nesisekti nega
li, nes tokia įstaiga pasidaro bū
tinai reikalinga ir visų žmonių 
lankoma. Tą jums patvirtins ir 
visi West Sidės lietuviai.

S. J. D.

Į ■ I III I......... II ■ I ■ H

CLASSIFIED ADS.
J

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

, Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261 i 
——♦--------------------------- ------------------
GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE
Statau namus nuo bunga)ow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

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

Phcne Republic 7869

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

Tel. Prospect 9856

10% PIGIAU UŽ VISA DARB4 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšies 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darba mieste. Kedzie 5111.

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBA 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
rendą. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė. Keystone

kaip 
mus

co. 
1633

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

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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHŪR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus, 
Padirbanti pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antru* 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Einančiai
Finansai-Paskolo*

MES DAROME l._2 ir 3 morgi
čius. Eighteen Boųd & Mortgage 

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

Co.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

ir

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.

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

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

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitaga Avė.

Financial
Finansai-Paskolo*

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

'• 3335 So. Halsted St.
— —■o-----

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvai* išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valanda*. Be jokio komiko.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upatair*” 

Tel. Armitage 1199

Fumiture & Fixtures
_ Rakandai-JteiaaŲ IL‘-.-L-LrLr

CASH PIRKĖJAMS BĄRGENAI 
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.

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $8. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par- 
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fųr- 
niture Co., 541-43 E. 61st St., arti 
St. Lawrence Avė.

PARDAVIMUI forničiai visi sy
kiu arba atskirais šmotais, nauji, 
pigiai. Išvažiuoju i kitą miestą. 
Antanna Staniulis, 3225 S. Lowe Av.

Fumished Rooms
KAMBARYS rendon, su valgiu ar 

be valgio. Karštu vandeniu šildo
mas, 4529 So. California Avė. 1-mos 
lubos.

—... o----------
IŠSIRENDUOJA kambarys be val

gio, karštas vanduo, garu apšildo
mas, 2 vaikinam arba merginom, 
1256 So. Troy St., 3čios lubos iš 
užpakalio, galima matyt po 6 vai. 
vak., Ruzgienė.

Personai
AsincnŲleiko

REIKALINGA moteris arba mer
gina jstoti i gera i pelningu bizni. 
Gera proga pasidaryti žmoniška pra
gyvenimą. Kambariai už dyką, rei
kalinga įnešti $300.

Atsišaukite apatiškai vakarais 
4237 So. Kedzie Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU darbo prie, šeimynos, 
turiu patyrimą. Rūta, 1932 South 
Union Avė.

Help VVanted—Malė 
________ Darbininkų Re iki a_____  

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
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 konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGI SALESMONAI 

DARBAS LAUKE 
IR

GERAS PELNAS
Jei turite darbų, kurs jus laiko vi

duj ir ilgitės būti lauke arba toki 
darbų, kurs nežada ateities, pama
tykite mus pasitarti dėl progų, ko
kių suteikia Chevrolet karų ir trokų 
pardavinėjimas.

Gausite trumpų bot gerų prekia
vimo pamokų be jokio kašto — ir 
tada busite pastatytas i aktingų par
davinėjimo darbų.

Darbštus ir ambicingi žmonės pri
pažins ta progų tokia kuri veda i 
pasisekimų ir ateiti.

Pasisiūlykite prieš pięt trečiadie
ni (seredoj), June 26 d. ligi šešta
dienio (subatos), June 29 d., 536 
Lake Shore Drive, Corner Ohio St. 
and Chicago Avė. (Grand Avė. ir 
Chicago Avė. cars to door).

CHEVROLET SALESMEN 
TRAINING SCHOOL

REIKALINGAS patyręs agen
tas užrašinėti gyvasties apdrau- 
dą. Labai geros sąlygos. Atsi- 
šaukit tarpe 5 ir 6 vai. vakare.

MAREK KRAUS,
1726 W. Chicago Avė.

REIKALINGAS porteris, atsišau
kite i North Avė. Maudynes, 2039 
W; North Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia ,  .

REIKALINGAS pusininkas i ba- 
kernes biznį. Galima pradėti su 
mažai pinigų. Knygynas “Lietuva”. 
3210 So. Halsted St., Box 28.

Help Wanted—Female
nr. - Reikią

REIKALINGA jauna moteris pri
žiūrėti kūdiki ir lengvam namų 
darbui. T/abai geros sąlygos ir ge
ra mokestis. šauk Armitage 9253.

__io

REIKALINGA 4 patyrusios mote
rys skirstymui skudurų. Harry Dray, 
1447 Blue Island Avė.

Automobiles
’28 Hudaon Brougham—cuetom oullt S79S
■27 Chandler coach ---------------------- $396
’20 late Hudson coach$295
’28 Pontiac coach ............     $425
'27 Hudaon Brougham, geram stovy $495
'29 E«sex -- ---------------------------------------- $550
’26 Dodge Sedan----------- ----------------$175
'28 Pontiac ttidan -------  $150

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 So. Halsted St.. Trlanale 9380

—----- o--------

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR
• SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI SAVO $900
Grojiklj Pianą už $110.00 už pini
gus arba ant išmokėjimo, su suole
liu ir voleliais.

MID-WEST PIANO STORES
6136 So. Halsted St.

TURIU PARDUOTI savo $1000 
grojiklj pianą, voleliai ir suoliukas 
$120. J. Szwarda, 6136 S. Halsted 
St.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

BEAUTY SHOPPE. moderniška, 
4 budos, nėra kompeticijos. Renda 
prieinama, su kambariais dėl pagy
venimo užpakalyje. Garu apšildo
mas. Kaip tik vieta dėl vyro su mo- 
tere, arba 2 merginų. Garantuota 
$100 i savaite pelno. Priežastis par
davimo, turiu eiti i ligoninę. Barge
nas. 3236 Bryn Mawr Avė., tele
fonas Juniper 7996.

PARDAVIMUI garažo namas su 
bizniu ir gasolino stotis. Schmidt 
Bros., 7800 Archer Avė., Justice 
Park, .tel. Willow Springs 60.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per ilgus me
tus; cash daroma nuo $700 iki $800 
j savaitę. Aš išlaikiau 7 metus, pa
dariau pinigų, noriu važiuoti i Lie
tuvą aplankyti. Renda pigi, 4 
kambariai gyvenimui. Parduosiu 
pigiai. Gera proga norinčiam gero biz
nio. Augštos klesos apgyventa. 3533 
S. California Av. Tel. Lafayette 6355

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė. Parduosiu pigiai. 
Biznis išdirbtas, priežastis, liga, 920 
W. 37th PI.

RESTORANTAS parsiduoda, ge
ras biznis, gera apielinkė, 4 54 metų 
lysas. Priežastis pardavimo, turiu 
2 bizniu. Garažas ir pagyvenimui 
kambariai, 4244 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2234.

TURIU PARDUOTI restorantą 
dėl ligos, ant kampo gatvekarių. 
Nebrangi renda, 6249 So. Ashland 
Avė. Tel. Normai 2267.

PARSIDUODA ice cream ir sal
dainių krautuvė, parsiduoda pigiai 
ir turi greit parduot, 3601 South 
Union Avė.

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas. Vertės $3,000, atiduosiu už 
$600. Priežastis pardavimo liga 
3828 So. Halsted St.

PARSIDUODA saldainių krautu
vė ir kambarių rakandai , yra kam
bariai pagyvenimui, rendos 15 dole
rių,- ,už $200 parduosiu, 2134 W. 
23 PI.

GREITAM pardavimui mažas gro- 
seris dėl ligos. Labai pelninga vie
ta. Panašaus biznio nėra aplink. 
Atsišaukite greit. 3253 Normai Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu gą
sdino stoti ant privatiškos praper- 
tės; gera vieta, Archer ir A vers 
Avė.; priežastis patirsit ant vietos. 
4864 Archer Avė.

GASO STOTIS parsiduoda, išlei
džia 15,000 galionų per mėnesi, di
delis aliejaus biznis, lietuvių kolio- 
nijoj. Veikit greit. 6500 S. Westem 
Avė.

PARSIDUODA garažas pagal šios 
dienos aptarnavimo ir gaso stotis. 
Turi investavimų ir tikrų pelnų, 
greičiau negu i metus laiko. Califor- 
nia Auto Service, 4501 S. Califor- 
nia Avė.

PARSIDUODA cigar Storas ir 
minkštų gėrimų, 133 So. Green St., 
TeL Canal 6176.

Ketvirtadienis, birž. 27, ’29

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI vienas ir pusė ak
rų žemės ir mažas namas, randasi 
ant Dės Platns upės. Anton Lipin, 
7711 W. 45th PI., Lyons, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Tikras Bargenas
2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 

6 kambarių Lotas 50 per 125 pė
das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, krūmai Parduosiu 
tik už $5500. Jmokėtį/tik $500, li
kusius $35 per mėnesi — mažiau
negu renda. /

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. Įmokėti $75 ir po
$5 i 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
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicariją, ir turi par
duoti savo 6 ruimų muro namą prie 
37 St. ir Normai Avė. Vonia, cen- 
tralinis šildymas, pilnas fornišius: 
piano, radio, victrola, parduodami su 
dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted Street

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatytą muro namų 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir dideli štorą 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl wholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas i Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti ta namą.

G. F. MATTHEVVS & CO. 
4501 Wentworth Avė.

Tel. Yards 5762

PARDAVIMUI 7 kambarių mū
rinis namas, furnisu apšildomas, ce
mentuotas beisementas, 2 karų ga
ražas. Naujai išdekoruotas. Mažas 
jmokėjimas. 546 N. Albany Avė.

TURIU PARDUOT. Išvažiuoju i 
Europą, 5 kambarių namas, 2 karų 
garažas ir vieno akerio sodas, 5514 
Neenah Avė. Phone Hemlock 9791.

PARDAVIMUI labai pigiai kam
pinis biznio namas — Storas ir 3 
flatai po 5 kambarius, karšto van
dens šiluma, moderniškas, geroj vie
toj. Savininkas 2558 W. 69th St.

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, jr re i tam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

NAŠLE turi parduot 2 flatų mu
rini 5 ir 6 kambariu, šiltu vandeniu 
apšildomas, garažas, arti parko —■ 
“Ia” — mokyklų. Bargenas $10,500 
lengvos sąlygos. Kreipkitės 3531 W. 
North Avė.

BARGENAS 5 kambarių mūrinė 
cottage, furnisu apšildoma, 2 karu 
garažas — puikiausia transportacija, 
arti parko. Kaina $6,200, lengvos są
lygos, 3531 W. North Avė.

PARDAVIMUI šokių pavilionas 
su 10 akerių parkinimui žemės prie 
79th St., arti Archer Avė. Savi
ninkas turi vasarini resortą Wisc.

ORTHUR HODKIN,
R. F. D. ^91h St.,

P. O. Box *631 
Clearing, III.

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo
ma, visi įrengimai. Miegami 
porčiai — Wilmettė. Kaina 
$12.500. Didžiausias bargenas 
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$14,000, tik už $11,500. Pama
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; 
taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė/ Wilmette, III. 

Telephone 364

PARDAVIMUI 1704 W. 13 St. 2 
flatų 5 ir 6 kambarių, Imos lubos 
tile maudynė, aržuolo trimas, beise- 
mentas 9 pėdų, cemento asla, furni- 
su apšildomas, skalbyklos, šiltas 
vanduo. Didelis 3 karų garažas, tin
kamas dėl trokų. Bargenas dėl grei
to pardavimo. Savininkas 4856 W. 
Iowa St. Tel Columbus 3980.

PARDAVIMUI mūrinis 6 kam
barių namelis, maudynė, gasas, 
elektra, kaina $3000, įmokėti tik 
$750, 912 W. 37th St. Savininkas 
4440 So. Richmond St.

PARSIDUODA namas su bizniu, 
lengvų gėrimų ir užkandžių, geroj 
vietoj, priešais Crane Co. dirbtuves. 
Priežastis išvažiuoju i Europų. Kai
na labai prieinama, 4209 S. Kedzie 
Avė., Tel. Lafayette 3478.

PARDAVIMUI ar mainui, S. Ash
land Avė. nuosavybė, modemiškas 
Storas, 1-4 kambarij ir 1-5 kamba
rių fintas, 2 karų garažas mūrinis, 
savininkas 6512 So. Ashland Avė., 
$4000 j mokėti.

PARSIDUODA marinis bungalow, 
6 kambarių, modemiškas, “Hollan- 
d’o” furniso sistema. Garažas ant 
30 pėdų loto. 6625 So. Maplęvood 
Avė. Pro.spect 3663.

Nvl.uk



