
The First and Grcatest Lithuanian Daily in America

INAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
.............—1.1 ! ■■■■■✓

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
nnder the Act of March 3, 1879

» l» ■liti ....IHtK — ...................................................................■■ i

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nbws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVI

Europa Gali Virsi Jungtinių Vals
tybių Kolonija, Sako Stresemann
BERLYNAS, birž. 25. — Ofi

cialiose vokiečių sferose pasi
reiškia baimės, ar kartais Jung
tinės Valstybės nesi jus užgau
tos užsienio reikalų ministerio 
Stresemanno kalba, kurių jis 
vakar pasakė reichstage.

Atsakydamas, būtent, j na
cionalistų puolimus valdžios, 
ypačiai dėl priėmimo Youngo 
finansinių ekspertų reparacijų 
plano, kuriuo sakė naciona
listų vadas, grafas VVestarp,— 
Vokietija paverčiama Francijos 
ir Anglijos kolonija, iStreseman- 
nas pareiškė:

“Mes,” sakė jis, “nei Franci
jos, nei Anglijos kolonija ne
same, bet kažin tik, ar negre
sia pavojus visai Europai pa
tapti kolonija tų, kurie yra lai
mingesni už mus,” vadinas,
Jungtinių Valstybių. “Kad Į tija.

Floridoj areštavo 11 
Įšmugeliuotų iš Ku

bos imigrantų
MIAMI, Fla., birž. 25. — Ne

toli nuo čia buvo suimti vie
nuolika slaptų imigrantų, andai 
kubiečių jachtos “Delirio” Į 
įšmugeliuotų iš Kubos į Flori-1' 
dą.

Imigrantus Jungtinių Valsty
bių vaidininkams išdavė kubie
tis Jose Diaz Aneosmide, llava-i 
nos policijos šnipas, kuris, dė
damasis pats imigrantu, buvo, 
kartu su minėtais vienuolika ( 
imigrantų jšmugeliuotas. Tarp 
suimtųjų yra septyni ispanai, 
du rumanai ir du albanai.

Be išmugeliuotų imigrantų, 
tapo areštuoti dar keturi ameri
kiečiai Floridoj, kaltinami- dėl 
sąmokslo su imigrantų šmuge
li uoto jais iš Kubos.

Pranešimas iš Havanos birž. 
20 dieną skelbė, kad ten buvęs 
areštuotas degtinės ir imigran
tų šmugeliuojamos jachtos “De
lirio” kapitonas Miguel Šast re 
ir keli įgulos žmonės, kai jie, 
iššmugvliavę į Floridą viemio-f 
liką imigrantų ir Havanos poli
cijos šnipą Diazą, buvo atgal į 
Havaną sugrįžę. Suimtieji bu
vo tuomet įtarti, kad išgabenę 
imigrantus, jie juos juroj api
plėšę, nugalabiję ir i vandenį 
sumetę. Dabar pasirodo, kad 
jachtos Įgula su šmugeli uoja- 
mais žmonėmis taip bjauriai 
nepasielgė.

Ledai Piety Afrikoj pa
darė milžiniškos žalos

DH’RBANAiS, Natalius, Pietų 
Afrikai, birž. 25. — Vakar čia 
siautė smarkiausia ledų kruša, 
padariusi, kaip apskaičiuja, apie 
pustrečio miliono dolerių žalos.

Per kelias minutes ledų gat
vėse prigriuvę aštuonis colius 
gilumo. Kai kurie ledai buvo 
didumo keturis colius skersai.

*ORRS.
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; šiltėja; vidu
tiniai mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra įvaravo 
tarp 60° ir 68° F.

Šandie sąulė teka 516, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 11:53 
vakaro.

Kaina 3c

Paryžių susirinko kolonijos,’ 
idant bendrais nusileidimais 
kita kitos situacijai palengvin
tų, nes iš anapus [Jungti
nių Valstybių; jokių nusileidi
mų nebuvo, tai yra faktas, 
kurio negalima išdildyti iš Pa
ryžiaus derybų istorijos.”

Toliau Stresemannas pareiš
kė, kad vyriausybė esanti nusi
stačius atsižadėti visų derybų, 
jei busią bandoma įsteigti nuo
latinę kontrolės komisiją Reino 
krašte.

Pagaliau jis pasakė, kad tiek 
prezidentas Hindenibungas, tiek, 
kabinetas tvirtai remiu demon
stracijas, Įvyksiančias birželio 
26 dieną protestui prieš Versa- 
lės sutartį, ypačiai prieš tos su
tarties punktą, kurio didžiojo 
karo kaltininku laikoma Vokie-

Trys Francijos lakūnai, kurie monoplanu “YellOvV Bird” iš Amerikos nulėke j Europą. Iš kairės 
i dešinę: Jean Assolant, RenexLefavre ir Armėno Lotti.

Moteriškė nušovė kitą, 
bet ne tą, kurią norėjo

I

CUIMBY, Texas, birž. 25. — 
Vietos pilietė, Mrs. Oscar Cross, 
35. nušovė čia gatvėje kitą mo- j 
teriškę, Mrs. W.iReed.

šovikė neti ukus buvo suirn-1 
ta. Ji pasisakė, kad padarius! 
baisią klaidą: ji norėjus nušau-1 
ti visai kitą moteriškę ir, ge
rai nepažinus, nušovus nekaltą 
M r. Roed.

Del ko ji norėjo nušauti tą 
“kitą,” Mrs. Cross nesako. Ji j 
paleista po $10,000 kaucijos.

------------------- -------------

Per klaida užmušėc,

15 kareivių
Meksikos aviatorius metė bom

bą į federalus, palaikęs juos 
maištininkais

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
25. — Netoli nuo Barranca Ta
mara, Jalisco valstijoj, vienas 
federalinis aviatorius iš oro 
bombardavo kuopą federalinių 
kareivių. Numestos bombos 
penkiolika kareivių buvo užmu
šti ,o šešiolika kitų, jų tarpe 
vienas karininkas, skaudžiai su
žaloti. Padarė tai per klaidą: 
aviatorių i pasirodė, kad tai bu
vo maištininkų banda.

Francuzai pastatė pa
minklą karveliui, iš
gelbėjusiam Verduną
VERDUN, Francija, birž. 25. 

— Su įspūdingomis ceremoni
jomis, Fort de Vaux tapo ati
dengtas paminklas “Verduno 
Karveliui,” — karveliui, suvai
dinusiam svarbų vaidmenį iš
gelbėjime Verduno nuo vokie
čių 1916 metais. Tuomet, bū
tent birželio 4 dieną, kai vo
kiečiai visu smarkumu bombar
davo Verduną baisiomis anuo
tomis ir nuodingomis dujomis, 
ir kai franeuzams susisiekimas 
buvo visai nukirstas, forto de 
Vaux gynėjas, pulk. Raynal, 
paleido pašto karvelį, prašyda
mas .pagalbos. Paukšteliui pa
vyko prasimušti pro patrankų 
ugnį ir 'nunešti žinią, kur rei
kėjo. Skubiai atsiųsta pagalba 
išgelbėjo tvirtovę.

KARAKASAS, Venezuela, 
birž. 25. — Po trijų dienų ko
vos su Venezuelos revoliucinin- 
kais, įvykusios netoli nuo La
Sabanita Portuguesa, revoliuci- 
ninkai pagaliau buvo nuveikti. 
Jų vadas, gen. Jose Rafael Ga- 
baldon, ir visas jo štabas paim
ti i nelaisvę.

Chicago, III., Trečiadienis, Birželis-.!une 26 d., 1929
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Nutarė šaukt konfe-
renciią reparacijų 

planui vykdyti
PARYŽIUS, birž. 25. — Fran

cijos ministrių kabinetas šian
die nutarė, kad užsienio reika
lų departamentas tuojau dary
tų reikiamų diplomatinių žings- 
snių greitam sušaukimui tarp
te utinės konferencijos, kurioj 
turės būti išspręsti klausimai 
ryšy su Youngo ekspertų repa
racijų plano Vykdymu.

Konferencijoj turės dalyvau
ti Anglija, Belgija, Francija, 
Italija, Japonija ir Vokietija.

Francijos vyriausybė propo- 
nuoja, kad<ta konferencija bu
tų laikoma Laus-anne, Šveicari
joj, liepos 8 ar 15 dieną.

25 žmonės prigėrė 
laivui paskendus

KANG'OON, Burma, birž. 24. 
— Praneša, kad Kaladano upė
je per smarkią audrą paskendo 
laivas, gabenęs 45 keleivius. 
Dvidešimt žmonių buvo išgel
bėti ir nugabenti į ligoninę, o 
likusieji dvidešimt penki žuvo 
vilnyse.

Oro katastrofos
Chicagos aeroplanas susikūlė; 

pilotas užsimušė
ST. PAUL, Minu., birž. 25.— 

Bandydamas pakilti j orą čia 
susikūlė, atsimušęs ivienus na
mus, milžiniškas trijų motorų 
pasažierinis Fordo aeroplanas, 
priklausąs Northvvest Air Lines 
kompanijai. Jis buvo ką tik 
atvykęs iš Chicagos. Aeroplano 
pilotas Edvvin Middage, cliica- 
gietis, užsimušė, o septyni pa- 
sažieriai ,jų tarpe viena mote
riškė, buvo skaudžiai sužaloti.

Pilotas užsimušė
CRESTON, Iowa, birž. 25. — 

Vakar vakarą netoli“ nuo čia 
nukrito, nerdamas uodega že
myn, aeroplanas, pilotuojamas 
Paulo Ritterio, 27 metų am
žiaus. Nukritęs aeroplanas už
sidegė, ir pilotas žuvo liepsno
se.

J. V. gal pradės derybas 
su sovietų Rusija

VARŠUVA, birž. 25. — Char- 
les Dewey, Amerikos finansi
nis patarėjas (Lenkijai, netru
kus žada vėl vykti į Maskvą, 
kaip spėjama, kalbėtis dėl pra
dėjimo prekybos derybų tarp 
Jungtinių Valstybių ir sovietų 
Rusijos.

! Šaudė Kenoshos strei
kininkų spaustuvę

i KENOSHA, Wis., birž. 25.— 
Praeita nakti nežinomi asmens v •
iš automobilio šaudė Sliaip*e 
Printing kompanijos spaustuvę, 
kurioj spausdinamas Alton /Y 

i kompanijos įmonių streikinin
kų laikraštis “Kenoslia Hosiery 

1 \Vorker.” Į spaustuvę buvo pa
leisti dešimt šūvių, kurie ta
čiau nieko žmonių nekliudė, lik 
langus išdaužė.

Praneša apie lenką 
areštus Kaune

Lenkų telegrafo agentūra 
PAT skelbia, kad Kaune gyve
ną lenkai bandę suorganizuoti 
ekskursiją į Lenkijos parodą 
Poznanėj, bet nepavykę, kadan
gi Lietuvos vyriausybė ėmusis 
represijų prieš ekskursijos or- 
ganibuotojus. Vienas Milevvicz, 
liaudies mokyklos mokytojas ir 
“iPochodn.ia” draugijos narys., 
tapęs areštuotas ir išsiųstas 
dviem mėnesiam. į Varnių kon
centracijos stovyklą. Areštuoti 
esą ir kiti “pochodnės” draugi
jos nariai už dalyvavimą eks-

; kursi jos organizavime.

Perkūnas užmušė dau
giau kaip 100 žmonių

Jugoslavijoje
BELGRADAS, Jugosla v i j a, 

birž. 25. - Spaudos praneši
mai iš įavirių Jugoslavijos vie
tų sako, kaid per smarkias per
kūnijų audras, kurios atsikar- 

į todamos siautė per pastaras dvi 
savaites, perkūnas užmušė dau
giau kaip šimtą žmonių.

Liucių pagimdyti tvanai nu
nešė tūkstančius galvijų ir pa
darė milžiniškos žalos laukams 
ir vynuogynams.

“Strongheart’o”, gar
saus filmų šuns,

nebėra
HOLLYW(X)D, Gal., birž. 

25. ę Pagars ėj u s i o šuns 
“Strongheart’o,” krutamųjų pa* 
veistų aktoriaus, nebėra. Jis va
kar čia pastipo savininkės, Miss 
Jane Murfin, namuose.

“Stronghearl” buvo 13 metų 
senumo. Jis buvo treniruotas 
Berlyne ir didžoijo karo me
tais tarnavo Vokiečių Raudona
jam Kryžiui. Po karo buvo 
-atgabentas į Ameriką ir čia pa
tapo krutamųjų paveikslų 
“žvaigžde.” Pirmutinė filmą, 
kurioj “Strongheart” vaidino, 
buvo “The Silent Call,” paskui 
“Brawn of the North/’. “White 
Fang,” “North Star” ir “The 
Love Master.”

Pirmas naujojo Ang
lijos parlamento 

susirinkimas
LONDONAS, birž. 25r — 

Šiandie įvyko pirmas naujojo 
britų parlamento, išrinkto ge
gužes 39 dieną, susirinkimas, 
bet tik tam, kad išrinktų pre
zidiumą.

i Atstovu rūmų pirmininku 
buvo vėl išrinktas kap. K A. 
Fitzroy, konservatorius.

Po to atstovų butas atidėjo 
sesiją iki ateinančio antradie
nio-

Zinovjev, Kamenev, 
Radek - parsida
vę, sako Trockis

BERLYNAS, birž. £5. — Vie
tos komunistų laikraštis “Volks- 
ville” išspausdino T r o c k i o 
straipsnį apie Zinovjevą, Kame- 
nevą ir Radcką. Apie Zinov
jevą, buvusį kominterno pirmi
ninką, Trockis sako, kad jis' 
dabar praradęs paskutinį savo 
garbės krislelį, o kartu su tuo 
praradęs ir paskutinius savo ša
lininkus, kurių Zinovjevas dar 
turėjęs, šiandie jis bandąs įsi
gyti Stalino malonės tuo, kad 
garsiai paskelbęs: “Su trocki- 
ninkais, bet be Trockio.”

“Zinovjevas ir Kamenevas 
veltui barškinąs į Įvairių Sta
lino valdžios vietų duris,” sako 
toliau Trockis. “Stalinui rei
kalingi valdžios vietose toki 
žmones, kaip Piatakovas ir 
Krėstinskis, o tokie, kaip Zinov
jevas, Kamenevas ir dagi Pa
dėkas, jam netinka.”

Apie 'Radcką Trockis sako, 
kad tasis nusilenkdamas Sta
linui, tuo pačiu pats išsibrau- 
kęs save iš gyvųjų skaičiaus. 
Jis dabar priklausąs prie tų, 
kurie seką paskui Zinovjevą, ir 
kurie esą pusiau pakarti, pu
siau paleisti. Toki žmonės, sa
ko Trockis, biją ištarti žodi ar
ba turėti nuosavą nuomonę. 
Jiems dagi esą neleista viešai 
remti viešpataujančią kompar
tijos frakciją.

Riaušėse Paryžiuje 25 
policininkai sužaloti

*
PARYŽIUS, birž. 25. — Kau

tynėse su keliais šimtais darbi
ninkų, protestavusių prieš areš
tavimą dviejų jų vadų, paskel
busių streiką, buvo daug as
menų sužaloti, jų tarpe dvide
šimt penki policininkai. Tryli
ka streikininkų suimti.

Lietuvos Naujienos
Daro pastangų išimti 

Bulotą iš Varnių
KAUNAS. — Patalpintą Var

nių koncentracijos stovyklon 
j adv. Bulotą, kaip praneša “I). 
K.” eilė visuomenės veikėjų da
rą pastangų išvaduoti iš sto
vyklos, nes p. Bulotienė, taip 
pat padėta stovyklon visam ka
ro stoviui, yra nesveika.

MacDonaldo - Daweso 
planai busią greitai

' paskelbti
. - /

LONDONAS, birž. 25. — 
Premjeras Ramsay IMacDonald 
šiandie pranešė, kad jis konfo
rą vęs su Jungtinių Valstybių 
ambasadoriais, Charlesu Daxve- 
su ir Hugb Gibsonu, ir tikįsis 
netrukus galėsiąs paskelbti pro
jektą, kaip turės būt ^vedamos 
juros nusiginklavimo derybos.

Inkriminavo 4 anglia
kasių unijos virši

ninkus
BENTON, III., birž. 25. — 

Kauntės graud jury inkrimina
vo keturis Orient kasyklų dar
bininkų unijos pašalintus virši
ninkus. Jie kaltinami dėl išeik
vojimo $26,0(10.

Inki imimioti yna: Al Mettenf 
■buvęs vietos unijos pirminin
kas; John Patterson, buv. sek
retorius; Jųsepli Rogers, buv. 
finansų sekretorius, ir C. B. 
McDonaugh, buv. iždininkas. 
Visi keturi buvo prieš šešias 
savaites pašalinti iš vietų.

Traukinys užgavo veži
mą vaikų; 4 užmušti
SiHEFFIELD, Mass., birž. 25.
Netoli nuo čia traukinys už

gavo geležinkely krovinių auto
mobilį, kuriame buvo keliolika 
vaikų. Vežėjas ir trys vaikai 
buvo vietoj užmušti, 'keturi ki 
t i skaudžiai sužaloti.

Visi tie vaikai buvo iš Ne\v 
Yorko, žydų labdarybės organi
zacijų atsiųsti čia į farmą vasa
ros atostogoms.

PASTIPO MILŽINIŠKA GYVA 
TĖ, SURIJUS 20 VIŠTŲ

AiNDI^RSON, Ind., birž. 25.
Andai čia pastipo milžiniš

ka, 32 pėdų ilgumo ir sverianti 
400 svarų gyvate. Ji buvo čia 
atgabenta parodai. Gyvatė, ku
ri kainojo $10,000, pastipo nuo 
persirijimo, surijus 20 vištų.

Badas Lietuvoje^
Lietinga pereita vasara ir šalta 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 j 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Valdemaro sūnėnas jau 
sveikas

• KAUNAS. — Voldemaru su- c

nėnas sužeistas per atentatą jau 
pasveiko. Andai dramge su p. 
Voldemariene dalyvavo Viliam- 
polėj prie padėjimo kertinio ak
mens statomiems “'Lopšelio” 
namams.

Šalnos rodo blogus 
metus

KAUNAS. — Viliampolėj, Vi
durinėj gat. 15 nr. rastas pasi
koręs daržininžkas Finšteinas. 
Jis šiemet paėmė banke pini
gų ir apsėjo daržus. Visa jo 
viltis buvo derliuje. Bet ]x> 
paskutinių šalčių rytą rado nu
šalusius pasėlius, labai susijau
dino ir įbėgęs į sėklų sandėlį 
pasikorė.

Spaudos atgavimo mi
nėjimas Vilniuje

VILNIUS. — Lietuvių spau
dos atgavimo sukaktuvėms pa
minėti laikinasis Vilniaus lietu
vių komitetas suruošė šv. Mi
kalojaus salėj akademiją. įėji
mas buvo laisvas ir nemokamas, 
bet nežiūrint to, magistratas 
atsiuntė komitetui raštą, reika
laudamas sumokėti pelno mo
kesnį. Priešingu atveju grasi
na, pats paskirsiąs mokesnį su
lig salės didumu.

Mąriampolės gaisrinin
kų “demonstracija”
MARlAIMiPOLĖ. — Nesenai 

vieną sekmadienį MarJanipoiės 
gaisrininkai sumanė pademons
truoti savo nejM'rsenai įsigytą 
automobilį. Išdrožė su didžiau
sia pumpa link Vilkaviškio. Su
stoję ties Gižais suėjo pas Ba- 
rilą savo širdis pakaitinti. Ir 
taip “nusikailino,” kad grįžtant 
net automobilius “užprotesta
vo” ir žasžinkas nusitrenkė, kad 
sutaisynias net keletą (apie 
409) šimtų litų kainavo. Mies
to galva dūsavo, barė barė sa
vo kirvininkus, bet sutaisyti ir 
užmokėti reikėjo.

GAISRAS UPYNOJ

Iš gegužės 21 j 22 'Tauragės 
apskrities Upynos miestely ki
lo didelis gaisras. Sudegė 4 gy
venamieji ir 3 negyvenamieji 
namai, tam skaičiuj ir raštinė. 
Gaisro priežastis tiriama. Nuo
stoliai tiksliai dar neapskaičiuo
li.
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SU SIT1KO
A. Mikas

valanda, 
dar viena 
tik staiga

Skaitau “Continental Bc- 
urse Quotations”.

—Ach! Tai Tamsta Mr. Gib
sonas, tas turtingas bankinin
kas, tiesa?

Jis valandėlę mąstė, ar atsa
kyti, ar ne?..

(Tęsinys)
Buvo vienuolikta 

Jis nutarė surūkyti 
cigarą ir eiti gulti,
ant stalo sučirškė telefonas. Jis 
nukabino trubelę ir atsiliepė:

— Heilo!..
— Ar kalbu su ponu Mr. Joniu 

Gibsonu? — pasigirdo iš kito 
galo nepažįstamas balsas.

Tas balsas buvo taip aiškus,' 
taip skaidrus, malonus, kad kol • 
Mr. Gibsonas spėjo atsakyti, I 
kad taip, jis tikriausiai buvo 
įsitikinęs, jog kalba su gražia! 
jauna panele, nes kas gi kitas! 
galėtų taip nepaprastai i 
niai čiulbėti. Jis pasistengė' daiktų, 
atsakinėti kuošvelniausiai. ksti .

— Tamsta nepažįsti manęs, Niekuomet! Bet gal lams- 
Mr. Gibsonai, ir žinoma galit butų patogiau užeiti pas ma- 
su manim nekalbėti, net neiš-!ne stiklui arbatos?
klausęs mano pasiaiškinimo!... —1° as negaliu! Nekalbėkim

—O, prašau, panele, kalbėkit,1 niekuomet apie tą!., 
man labai įdomu!... i —0, Tamsta, ar blondinė?

Iš kito galo pasigirdo malo- —Ne. mano plaukai tamsus,
nūs juokas. 1 Aš esu mažo ūgio, mėlynų akių,

— Aš žinau, Mr. Gibsonai J smailaus veido. Dėviu dažniau- 
kad trukdyti Tamstą šiuo lai- šiai tamsius rubus. Mano spal- 
ku yra labai nemandagu, bet: vos pilko ir mėlyna. Rytoj aš 
aš esu taip viena... Man taip ii-:Tamstai vėl paskambinsiu, tuo- 
gu... Netyčia, besklajdydma te- met man papasakosit apie savo 
lefonų sąrašą pamačiau Tams-Į kambarį, o dabar—viso labo!., 
tos numerį ir nutariau 
skambinti. Atleiskit tą 
mandagumą!

Kelias sekundas tylu.
— Kuo galiu Tamstai 

ti? Ar kas atsitiko? Gal 
nelaimė?...

—Nelaimė ?! 
vienui viena ir 
du... Aš gyvenu 
muose, o aplink 
gyvos dvasios, 
tikrai sutrukdžiau 
bo?...

— O, ne, aš neturiu jokio 
darbo! —

— Jokio darbo?! Tai Tams
ta žinai, kaip liūdna vienam be 
darbo... Bet, ar Tamsta

patvirtino, 
atrodai M r.

Ar aukštas?
—Kaip Tamsta 

Gibsonai ?
—Ūgis: metras aštuonios de- 

! šimtys!..
Aš mėgstu aukštus vyrus!

Ar Tamsta šviesus, ar tamsus?
—Šviesus, blondinas!..
Bet atleiskit, aš gi negaliu 

švel- i Tamstos klausinėti telefonu to- 
Tamsta nepy

pa- ...—Kaip staiga atsirado, taip
ne-įstaiga ir dingo!—mąstė kurda

mas cigarą Mr. Gibsonas.

biais reikalais, pasirūpinkit, kad 
nieko netrtuktų!—pridūrė išei
damas.

Dešimtis minučių laukian
čiam, kaip dešimtis valandų 
skubančiam, o čia dar panelės 
laukiančiam!...

Praėjo aštuonios minutės... 
devynios... — rodos, visa sa
vaitė Jis neramiai vaikščiojo 
po kambarį, čia pašluostyda
mas, ten pasukdamas kokį ma
žmožį. — kad viskas butų 
tvarkoj, ir, gražu, kad patiktų 
viešniai.

Pagaliau penkiolika minu
čių!... Suskambino!... Jis pats 
atidarė duris. Tai buvo ji. 
Mėlyna suknele, su tos pat me
džiagos švarku — paprastai, 
bet švariai.

— Štai ir aš!... ji suspaudė 
jo ranką. Akyse pasirodė aša
ros. Aš sumelavau... Atleiskit 
man!...

Ji pažvelgė į jo veidą ir., 
i/pklpo... Jis pakėlė ją; pabu
čiavo jos kaktą...; dvi ašaros 
kaip du brangius perlus...

Ji buvo ta pati Jadžiukė. 
kurią jis prieš šešioliką metų 
paliko Palangoj. Ta pati, tik 
dar gražesnė, dar malonesnė ir 
artimesnė jam.

Ji atsipeikėjo:
— Jadziute! Tu!... Kaip tu 

čia?!!
— Jonuk! Brangusis! Tai 

tu!... tu!...

Ji pasipasakojo:
— Prieš kelis metus atvykau 

su viena artistų grupe į Ame
riką. Iš pradžių viskas gerai 
sekėsi, mano balsas visiems pa
tiko, bet vėliau apsirgau. Mu

—Heilo!., jis mane čia bus 
tikrai koks nors pažįstamas, bet 
ne ji. Tačiau kaip jis nustebo 
išgirdęs pažįstamą balsą, tą pa
tį, kurį net sapne girdėjo, ku
riuo skambėjo visi miesto laik
rodžiai, kuris taip giliai smega 
jo širdin.

Heilo!.. Ar Tamsta labai 
piktas ant manęs?

—Ne!—šaltai atsakė jis. Bet 
tą pačią akimirką jis susigribo. 
Jam buvo gėda dėl tokio atsa
kymo. Jis vėl paklausė:

— Bet kodėl Tamsta taip il
gai nepaskambinai ? Ar buvo kas 
atsitikę? Gal liga?..

—Taip... Man ėjosi labai blo
gai... Bet dabar kiek gerėliau!..

Pauža.
...—Aš žinau, kad jau labai 

vėlu, bet gal visvien galėčiau 
pas Tamstą užeiti?

—Dabar?....??... Puiku!...
—Bet ar pridera taip daryti? 

Gal apsunkinsiu Tamstą?
—O, ne! Aš senai Tamstos 

laukiau! Prašau... Labai pra
šau !..

Gerai! Per dešimtį minučių 
aš busiu!.. Iki pasimatymui!..

—Laukiu!.. — Jono Gibsono 
širdy ėmė mušti. Taip pat, kaip 
vieną kartą, kada jis buvo dar 
jaunas. Taip pat, kada jis at
sisveikino su... su ja...—kažin 
kur dabar ji?—gal laiminga, o 
gal... Kažin...

Senė tarnaitė negrė labai nu
stebo, kai Mr. Jonas Gibsonas 
įsakė kuogreičiausiai paruošti 
gardžios vakarienės ir atnešti 
pačio geriausio vyno. *

Per dešimtį minučių ateis 
pas mane viena panele svar

sų* grupė išvažiavo Lietuvon. 
Likau viena, be draugo, be pi
nigų, be nieko. Pats likimas 
atsiuntė man tą mintį, pas
kambinti kam nors... kam 
nors... Iš pradžių buvau ma
niusi prašyti pagalbos, bet ne
drįsau... Vėliau vėl susirgau... 
šiandie atėmė iš manęs pasku
tinį turtą — kambarėlį, likau 
be pastogės. Nebuvo kas da
ryti... Atėjau... O, ryt?...

Jis apkabino ją:
— Jadžiukė, nekalbėk taip! 

Užteks mudviem visko. Aš 
dabar turtingas. Mr. Hugh 
Gibson, pameni tas ponas, ku
ris mane dar vaiką išsivežė su 
savim, mirė. Sirgdamas įsū
nijo ir užrašė visą savo turtą 
man. Dabar aš nebe Senkų 
Jonukas, bet Mr. Jonas Gibso
nas, vienas iš turtingiausių 
New Yorko privatinių banki
ninkų, bet ir vienas iš laimin
giausių, nes mano sapnas išsi
pildė... Tu su manimi! Ji nu
sviro ant jo peties ir tvirtai 
visu kimu prisiglaudė jo kruti
nės...

Gatvėj nuburzgė susivėlavęs 
automobilis, sušvilpė kažin kur 
traukinys ir vėl viskas mirimo, 
nutilo. Girdėjosi tik monoto
niškas laikrodžio teksėjimas ir 
silpnas jos kvėpavimas...

Tarnaitei M r. Jonas Gibson 
įsakė:

— Paruoškit mano sužie
duotinei svečių kambarį, o ry
toj kavą atneškit prie jos lo
vos...

...šiam vakarui jus laisva!... 
Labos nakties!...
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URA!!!
NaujasMajesticRadio

Viskas nauja: naujos tūbos, naujas 
speakeris Dynamie, bejas

Modelis

Modelis

Modelis

Modelis

91,

92,

72.

71,

uz

už

uz

u z

kabinetas, nau- 
jokio triukšmo.

S 137.50 
$167.50 
$125.00 
$110.00

181 Majestic Radio ir Phonografas sykiu, kaina 
$265.00 be tūbų. Parsiduoda Įmokant tiktai $10.00. 
Kitus sulig jūsų išgales. Dykai į namus atvežamo, 
prikonektuojame; garantuojame metus. Dykai gra
žus Benčius su kožnu MAJESTIC.

pade-'
kokia* Dygiai devynioms paskambi- 

j no:
—Ar Tamsta?—paklausė ji. 

Taip. Del Tamstos malonaus 
I balselio!..

— Neinat nė pasivaikščioti?
—Labai retai. Bet man ne

nuobodu ir namie. Aš turiu 
šunį, kalę, laikraščių, cigarų...

Laimingas!—pertraukė ji.
Bučiau laimingesnis, jei...

Papasakokit apie savo kam
barį—vėl pertraukė ji.

vie-l —Mano kambarys gana dide
lis. Raudonai išmuštomis šie

ne- nomis, baltomis durimis. Ant 
savo sienų kabo eilė brangių pavei- 

, kslų. Vidury rašomasis stalas.
Nuo Ant jo visuomet stovi vaza su 

šešių, gėlėmis.
vė-1 — Labai gražu! O kokios 

Tamstos gėlės?
Tam-į —Turiu visokių: yra raudo

nių ir baltų rožių, lelijų. Aš 
: džiaugčiausi, jei galėčiau pri- 

nei pa-įsiusti jų ir Tamstai.
—O, ne!., ne!.. Ačiū!.. Dabar 

' negalima!

Taip, kad esu: 
baisiai nuobo-j 
dideliuose ro
mane nėra nė 

et Tamstai 
nuo dar-

- Vienui vienas, jei 
negrės,

viena, 
vakaro

o

Studentai Lakūnai 
Iššaukia Old Gold 

•4 į i--).

--ir dvi telegramos sako, kas atsitiko

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

Tel. Boulevard 4705

r

skaityčiau senes 
tarnaitės.

— Aš taip pat 
ryto astuonių iki
dirbu vienoj redakcijoj, 
liau visai viena.

— Bet aš galiu klausti 
stos vardo?

Ji nusijuokė:
— Ne! Nei vard 

vardės, nei telefono numerio. 
Už tai aš lamstai neužilgo pa 
skambinsiu.

— Rytoj?! - 
Jonas Gibsonas.

— Viso labo! 
mui!...

Nutilo. Jis
Mąstė:

Keista!... Nepaprastai 
švelnus balsas! Ir kas ji ga
lėtų būti? Gal ištekėjusi po
nia, apleista vyro, gal kokia 
prietykių ieškotoja, o gal ir 
tikrai kokia redaktorė. — Jo 
galvoj kilo šimtas galimybių ir 
tiek pat abejonių, 
riai laukė sekančio vakaro, 
kėdamas, kad paslaptingoji 
Žiulis paaiškės.

pasiskubino j nebuįų geriau, jei Tamsta kokį
vakarą ateitum ir pati pasižiu- 

\i pasimaty-1 r-ųuni mano kambario, kaip aš 
gyvenu ?..

—Kažin, gal kada nors ir at
eisiu, o dabar—viso labo!...—ji 
ir vėl pražuvo. Kaip sapnas į 
pusėjęs filmas, nutruko ir ke
lių vaizdų nėr...

Mr. Gibsoną apėmė pyktis. 
Jis piktai pažiurėjo į telefono 
aparatą, tartum norėdamas su
žinoti iš jo apie paslaptingąją 
savo pažįstamą, bet jis žinojo 
nedaugiau už jį patį...

padėjo trubelę.

Jis liekant 
ti 

pa

Černausko DaržeP. LORILLARD C0MPANY, 
NEW YORK.
PENKIOSDEŠIMTS STUDENTŲ LAKŪNŲ NORI 
IŠBANDYTI CIGARETES TAŠKAS JEI NORITE 
ATSIŲSKITE SAVO PAŽENKLINTUS 
CIGARETŲ PAVYZDŽIUS MES GI 
NUSIPIRKSIME SAVO CIGARETES 
PADARYSIME TESTĄ IR PRANEŠIME JUMS 
REZULTATUS IŠLOŠĖ PRALOŠĖ AR DRAW 
IŠĖJO. ,

H. P. WHITTLE
WEEKS AIRCRAFT CORPORATIOiN

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaites gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus $100.
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Kontest»s
įvyks

NAUJIENŲ PIKNIKE

Keturi 
su

parinktiniai cigaretai 
paslėptais vardais

Iiik.i OLD GOLD—PAUL IVHITKMANJuhu tVhiteinan. Dže/<>
»>•' W,VO •"‘ketUra, duoda 

nin gold valandų kan antradieni, nuo n llJi10 vnk. Rytų Dienos AvieaoH 
Taupvmo Laikai. išilgai viso Columbla 
DrZkktinK

P. LORILLARD C0MPANY 
NEW YORK.
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Jau kelintas vakaras, kaip 
Mr. Jonas Gibsonas 
kabinete ir laukia 
nant, bet telefonas tyli.

Net juokinga!...—manė jis:

sėdi savo 
pas kam b i-

sa-
pa-, 
aš- i 
ne-1

Sekantį vakarą jis sėdėjo 
vo kabinete anksčiau nei 
prastai. Laikrodis išmušė 
tuonias... devynias... Nieks 
skambino. Tylu. Jis jau buvoj kažin kas pajuokavo, nustojo ir
pradėjęs nerimauti, tik staiga neberamu. Trūksta kažinko.— 
ant stalo sučirškė: Jis pasiilgo to malonaus bal-

—Heilo!... jis abejojo... Ka-j so. Ir juo labiau laukė, juo 
žin, gal ne ji, gal koks storas tikėjosi, tuo niekas neskambino, 
pažįstamo balsas, gal kas ki-.Jis pradėjo vakarais išeidinėti i 
tas... tačiau šiuo tarpu jis ne- į miestą. Buvo beveik visuose 
apsiriko. i viešbučiuose, kavinėse, žvalgėsi

—Šiandie toks gražus vaka- teatre, bet mažos, tamsiais plau- 
ras, ar Tamsta namie? Maniau, kais nepažįstamosios su mėlyna, 
kad busit išėjęs, laukiau tyčia ar pilka suknele, nepamatė. Tie- 
iki dešimtos... įsa, vieną kitą kartą šmėkštelė-

Aš tik dėl Tamstos! Man jo pilkas sijonėlis, bet jo savi- 
taip malonu išgirsti Tamstos! ninkė buvo arba aukšta stora, 
Man taip malonu išgirsti Tams- arba turėjo vyrišką tenorą ir 
tos švelnų balselį!..

—Papasakokit, ką veikėte vi- lakštingalą, 
są dieną?

—Laukiau Tamstos, 
jau nebepaskambinsit!

—O, aš laikau savo pažadą! fonas sučirškė.
” -x J-’—° •.WBfvnh.alA ir ramiai atsakė:

FaTIOM AU WUUTU> to FAYOB TMX COMFAMY BY CUnCllN AM> MOOUftOII CONCtMUO rtl SDtVKB

WESTERN . UNION

visai nepanešėjo į jo telefono

Kartą, po dviejų mėnesių, 
maniau kada jis jau visai nebeturėjo 

vilties išgirsti jos balsą, tele- 
Jis nukabino

KETURIOSDEŠIMTŠ TRYS STUDENTAI 
ŠIANDIEN PADARĖ TESTĄ TAŠKAS JŪSŲ 
PASITIKĖJIMAS LEISTI MUMS PATIEMS 
DARYTI TESTĄ DAVĖ GERUS VAISIUS 
TAŠKAS OLD GOLD IŠLAIMĖJO DVIDEŠIMTS 
KETURIS PIRMUS PASIRINKIMUS PRIEŠ 
VIENUOLIKA TAŠKAS ŠEŠI IR DU TEKO 
KITIEMS TRIMS PAVYZDŽIAMS.

H. P. VVH1TTLE 
WEEKS AIRCRAFT CORPORATION

P. I/'rlllard Co, 
it. 1760

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”.

APLIKACIJA
NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

konteste. Esu metų amžiaus pėdų

colių ūgio; sveriu svarų. Gimiau

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardė

Adresas
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i Kokį karą štabai ruošia
Partijos į Vokietijos esperant i n i n k ų 
užduoda, laikraštis “Heroldo de Esperan- 

rašo:
Visur pasaulyj kalbama apie 

komu- ateities karą, kuris bus baises- 
minlU ’ nis ir nuožmesnis už visus ank

sčiau buvusius. Jis išnaikins

PASTABOS
Paskutiniai Darbe 

laimėjimai Anglijoj 
komunistams didelį smūgį, nes t0
sumuša visas jų deklamacijas į 
apie “minių“ ėjimą su 
nistais, ir “plačiųjų 
“užkariavimą“.

štai kuomet Darbo Partija I tautas ir niekais pavers musų 
daug savo atstovų pravedė pe- taip aukštai iškilusią kultūrą, 
įeituose rinkimuose j parlamen- Nes niekas nepajėgs atsispirti

nuodin-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iššoko iš 13-to ąugšto
Fermeris Cliford A. Brown, 

37 metu, iš Bloomington, III., 
iššoko per langą iš 13-to aukš-tą, tai tuo pat sykiu komunis- j0 baisiam ginklui

tai nė vieno atstovo neprave- g0sioms dujoms, kurios, iš or- to name prie 20 E. Dclaware 
dė, nors daug kandidatų ture- laivių bombose numestos i prie- St. ir vejk ant vietos užsimušė, 
jo pastatę. Jie turėjo parlamen-1 miestu, mirties debesiu už-j.Jis buvo atvykęs gydytis nuo 
te vieną atstovą, ir tą patį pra- klos jo gatves, aikštes, kiemus nervų paįrimo pas Dr. Hans 
kišo! jr namus, prasiskverbdamos į Deutsch ir jau buvo vieną sy-

ipčiausius užkampius. Niekas kį išėjęs, bet vėl sugryžo. Bet 
mirtį nešančio pa- kai sugryžo, vos daktaras spė- 

• jo įeiti į kambarį, kaip jis š,o- 
Nekaltos moters ir vaikai ko per langą, 

alviai seneliai ir ligoniai,! —---------------
pilni jėgų ir gyvenimo džiaug-i . v.
šmo jaunuoliai ir tik ką pašau-* VllikilS UZITIUSC VdlkcĮ 
lį išvydę kūdikiai — visi bus 
pažymėti vienodo likimo —1 
mirties antspaudu.

Šiurpas ima, pasižiu 
vaizdą, kurį “H. de E. 
toliau, kada miestą jau bus 
lankiusios dujos: ....namai, 
maldyklos ir krautuvės, teatrai 
ir fabrikai stovės, kaip stovė-

bus galima išleisti, bet ir viso
kius asesmentus ant namų sa
vininkų uždėti.

Dabar, kada įstatymai sutei
kia tarybai tokias plačias galės, 
manoma, kad prasidės visokie 
“gerinimai,“ nes visokie viešie
ji darbai prie dabartinės siste
mos yra didelis pelno šaltinis 
politikieriams. Piliečiai gi ne
galės pasakyti, kaip iš jų su
renkami pinigai turi būti iš
leisti, nes iš jų yra atimta refe
rendumo teisė.

Linksma parė užsibai
gė mirtimi

Taigi, pasirodo, 
muoti apie “minių 
mą” 1 
nas dalykas, o faktai yra kitas 
dalykas. Kas netiki faktais, tas 
gali tikėti tuščioms komunistų 
pasakoms.

kad dėklą- sj
užkariavi-1 neišvengs jų, uv^-.v.v 

tuščiais žodžiais yra vie- r lytėjimo, žmonės kris, kaip mu-
1 sės. I

Ph vii lis Scliaffler, 6024 V '
Avė., linksmai draugų 

atšventė savo 13 metų

Kiekvienas demokratinis dar
bininkų laimėjimas, tai dikta
tūros garbintojams yra skau
dus smūgis. Neseniai laimėjus 
Anglijos darbininkams rinki
muose, ir pravedus savo vald
žią, maskvinės diktatūros gar
bintojai su “vienybiniais“ fašis
tais sutartinai pradėjo šmeiž
ti Anglijos darbiečių valdžią. 
Komunizmas su fašizmu veikia 
sutartinai prieš demokratiją.

“Naujienos“, paskelbdamos 
viešai slaptą komunistų centro 
biuro laišką su instrukcijoms 
kaip komunistai turi 
kad užkariavus S LA., 
komunistų maską, ir 
juos visoj nuogybėje,

veikti 
nuplėšė 
parodė 
ką jie

Išėjus aikštėn šitam slaptam 
komunistų sąmokslui veikti Su
sivienijime, komunistų blofe- 
riat dauginus negalės monyti 
žmonėms akis savo pasakomis, 
kad jie veikia bepartyviškai Su
sivienijimo labui. Taipgi žinos, 
kas yra tas “progresyvis ko
mitetas“ ir kokiu tikslu jis 
siuntinėja SLA. kuopoms lape
lius, šmeižiančius SLA. Pildo
mąją Tarybą.

* « «
Kad komunistai varo politi

nę kovą — sulyg jų partijos 
centro biuro įsakymu — prieš 
SLA. viršininkus, tai matyt ir

tis, kurį kontroliuoja komunis
tai visuomet savo suvažiavi
muose prikepa “rezoliucijų“ 
prieš “Tėvynę“ ir Pildomąją 
Tarybą. Tos gi jų “rezoliucijos“ 
turi tokią vertę, kaip nusidė
vėjusios vyžos... Kalvis.

ję, tarytum visiškai nepaliesti, policijai
bet visur viešpataus kapų ty
la. Net šuo, katė arba žiurke 
neįstengs jos suardyti nes ir 
jie, kaip ir žmonės, bus negy
vi. Nesudrums tos tylos nei | 
tramvajaus žviegimas, nei au
tomobilius motoro 
Nesisuks joks ratelis. 
Mirtis... Ir taip visur 
dujos, tyla ir mirtis.“

Bet kas tokį karą 
apie jį kalba? Tik 
žmonės, o tų žmonių 
malonės“ valdžios ir 
jei patysb žmonės nesuspės sa
vo likimą paimti į savo ran-j 
kas, galima tikėti, kad tokią' 
pirtį jiems tikrai paruoš...

Susipikę tarp savęs du Har- 
jvey vaikai, Roy Stokes, 15 m. 

į ir Ilarry Heavilin, 15 m-, nuėjo 
piešia i mišką ir ėmė muštis. Po il- 

at- £°kŲ muštynių Roy Stokes par? 
mušė Henry Heavilin taip, kad 
tasis neteko sąmonės. Ilgai ne- 
atsigaunant kili vaikai pranešė 

i ,kuri sumuštąjį nuga
beno į Harvey ligoninę ir nors 
ten ugniagesiai su pulmotorais 
dirbo pustrečios valandos, bet 
Heavilin atgaivinti nebepasise
kė. Stokes liko areštuotas, bet 

. | koronerio teismas j j pa/iuosavo. 
birzgimas.

Tyla... Besijuokdamas nukrito

P-lė 
Vernon 
būrely 
gimtadieni ir kitiems išsiskirs
čius, ji su savo vaikinu Angelo 
Capano, taipjau dar viena mer
gina, vaikinu ir Savo dėde iš
važiavo pasivažinėti. Dėdė su 
kilu vaikinu sėdėjo priekinėje 
sėdynėje, o ji, jos vaikinas ir 
kita mergina sulipo j užpakali
nę “rumble“ sėdynę coupe au
tomobilio.

Buvo jau po vidurnakčio, ke
liai tušti, tad važiavo gana grei
tai. Prie

tant net ir taip vadinamus ne
pavojingus sparklerius ir spal
vuotas šviesas, yra įstatymų už
drausti. Organizacijų fejerver
kai gali būti daromi po tinka
ma priežiūra ir miestui leidus.

“Neatsargų Liepos Ketvirtą 
tankiai seka neregįs ir bepirš
tis Penktas. Apvaikščioki t die
ną išmintingai ir saugiai, neri
zikuojant su jokiais eksploduo- 
jančiais ir šaujančiais fejerver
kais.

“Automobilistai turi važiuoti 
atsargiai ir pamaži. Liepos Ket
virtas nesuskaitomus tūkstan
čius žmonių išvilioja i gatvę ir 
laukus. Dabokitės vaikų! At
siminkite, kad vaikas ant kelio 
yra pavojaus ženklas — važiuo
kite pamaži!’

“Bukite atsargus maudyklo
se. Mažus vaikus lengva pa
mesti iš akių ir jie gali pakliū
ti į gilų vandenį. Raginkite 
vaikus pasilikti ant šalygatvio 
ir būti saugo i j vietoj. Nelaimės 
visados būna “netikėtos,“ todėl 
darykite viską, kad paakstinti 
atsargumą.“

Trečia Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Laivu Lituania

tik

ruošia ir 
ne patys 
“iš dievo 
štabai. Ir

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

nuo porčiy
Besijuokdamas iš nugirsto 

džiokso, Wm Holton,. 56 me
tų amžiaus, atsirėmė į porčių 
užtvarą ir netekęs lygsvaros, 
nukrito stačia galva nuo antro 

cementinio tako ir 
Ne- 

1901

(.aukšto ant 
veik ant vietos užsimušė, 
laimė atsitiko jo namuose 
Alh>ort Avė.

N ebebus referendumo 
bonų klausimais

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito- kad einant velstijos legislatu- 
kiam rašymui, plunksna, paišė- ros priimtais ir gubernatoriaus 
liu ar mašinėlė, sukirsta Emmersono 
81/2X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Board of Local Improvements 
advokatas Dahllberg pamiškė,

pasirašytais nau
jais įstatymais, jei kada taryba 
sumanys išleisti bonus, jai 
bėre i kės kreiptis į piliečius, 
jie priimtų bonų siūlymą 
tižiu ma balsų. Vieton to,

ne
it ad

už
teks, kad taryba nutars bonus 
išleisti, miesto taryba tai pa
tvirtins, o ir teismas juos už- 
girs. Tuo budu ne lik bonus

107 gi. ir Wolf kelio 
lipdami į gana aukštą kalną, 
pastebėjo, kini baigiasi kelias 

sustabdė automohi-ir skubiai
lių .Pasėkoje automobilius pa
slydo ir nusirito i griovį, kelis 
sykius apsiversdamas. P-lė 
Scheffler liko ant vietos užmuš
ta, o jos vaikinas ir kita mer
ginai liko išmesti iš sėrynės ir 
sunkiai sužeisti. Buvę gi coupe 
išliko nesužeisti.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius

F. Russell savo savaitiniame 
biuletene įspėja:

“Skaičius žūstančių žmonių 
lapvaiikščiojant Niepriklausomy- 
bės Dieną kasmet vis labiau 
mažėja Chicagoje, bet visgi dar 
gana daug suaugusių ir vaikų 
praranda savo gyvastis delei ne
atsargumo.

‘Persergėki! savo vaikus, kad 
jie nežaistų su jokiais fejerver
kais. Tušti šoviniai nėra užtai
syti su švinu, bet tankiai juo
se gludi mirtis.

“'Visokie fejerveilkai, įsikai-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

IE1 KIEVVICZ &
CONTRACTORS

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiuiio ofisas)

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

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

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

bius dalykus.

Specialistai rydyme chroniškų ir aaujų b 
<ų. Jei kiti neg-aldjo jumis ifc«rydytl, atsfian 
kyklt pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi 
mas atidengto jūsų tikrų ligų ir Jei aft apsi 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums augryl. Ei 
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus just, 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys p< 
ralutino Pevzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd^ netoli State St 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 p< 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedilio 

nūn 10 rr4/' iki 1 po pietų.

20

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75
Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, turkai, žydai ir kiti?
K ynų Sieną? 
Bokštas ? 
mojo ?
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? 
kitų

Kas ir kada pabudavojo garsiųjų 
Babilionijos 
jie pasižy- 
atsitiko su 
ir daugelis

Kokiam tikslui buvo budavojamas 
Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip 

Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas 
Visi tie

klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau- 
Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybe? Kodėl airiai 

užmiršo savo kalbų? Apart to. čia randasi dar daugybė kitų
žingeidžių žinių apie tų garsių šąli ir musų vietinių kaimynų — 

’airišių praeiti.

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

Tel. Hemlock 1881
Baigės Naprapatijos Kolegijų 
Ulino.ju.ie. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Taipjau su geromis pasekmėmis 
gydo; mirštamas ligas, širdies li
gas, galvos, nugaros, strėnų gė
limų, vidurių ligas, reumatizmą; 
be operacijos išgydo tonsilius ir 

goiterj.
Tik šeštadieniais pasitarimai vel

tui ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet, 6 iki 8 vak.

JUST KIBS —-Behind the Timet. By Ad Carter

THg PEAD SEA (S

Kas 
ta?

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

KNOVJ VVHERE

H**

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

GJHCAGO. ILL.

Kelione greita ir pigia kaina 
Del perimto ir Ikitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michiran Av. Chicago

$nnn isnewyor- /II I KO IKI KAU- LvU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

DEAD
no ra 1 - i oiDn t 

EVEN K NOVU ONE
AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Rusiskos ir Turkiškos Vanos I 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
šalčiai ? Kaip atsiranda ledų kalnai 
gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau- 
kiek vandenų? Tai yra žingeidus

No. 8 DVI KELIONI I
Delko šiaurėje yra dideli 
jūrėse? Kokie paukščiai, 
rėje? Kiek tenai žemės,
klausimai i kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apdrt to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATfiVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
Šios1 knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir jjentes. gryvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių 
kius ir daro aiškias išvadas, joję ten buvo

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? 
pažvalga i spaudų?
lošė spauda įvairiose šalyse ?
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

musų prabočių

Kaina 60c.
Kaip keitėsi

pėdsa- 
tėvyne.

žmonių 
Kaip vistėsi laikraštininkystė? Kokių rolę 

Kiek spauda prisidėjo kultūrai

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpeatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-ąjąa «utq 
sis ir musų

soujbas sdĮdptp bjA įbj, *d[o#Į8qvd ofoaiu-jung 
vaikai, nors nemokėdami skaityti.

ŠIOS KNYGOS SYKIUVISOS
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLI.
PARSIDUODA UŽ .......................

SUDARO PUSĖTINAI TUR- 
PERKANT VISAS ANT SYK 
........................................ $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus
Naujieny Knygyno Katalogas jau gatavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
18,00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the ac| of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Iš LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
GYNIMO LAIKŲ

LIETUVOS VEIKĖJŲ PROTESTAS 
PRIEŠ KARO TEISMUS

Kadangi savo teroro kampanijoje, atsakydama į pa
sikėsinimą prieš Voldemaro gyvybę, Lietuvos valdžia 
suėmė visą eilę studentų ir kitų jaunuolių ir rengiasi 
atiduoti juos karo lauko “teismui”, tai būrys visuome
nės veikėjų, mokslininkų ir meno darbuotojų įteikė mi- 
nisteriui pirmininkui memorandumą, reikalaudami su
imtuosius teisti paprastame teisme. Memorandume 
nurodoma, kad karo lauko “teismas” dėl savo greitumo 
bei paslaptingumo neduoda ganėtinai galimybės visapu
siškai išaiškinti apystovas ir nustatyti suimtųjų tikros 
kaltės dydį, ir tokiame “greitame teisme” yra lengva pa
daryti nebepataisomų klaidų. r

Karo lauko teismai paprastai arba sušaudo kalti
namąjį, arba paleidžia; dažniausia sušaudo.

Po memorandumu pasirašė stambus visų Lietuvos 
partijų ir srovių atstovai, kaip tai: socialdemokratas 
prof. Vaclovas Biržiška, vai. liaudininkai Dr. K. Gri
nius, F. Bortkevičienė, Dr. J. Staugaitis, santariečiai 
(Ūkininkų Partijos) prof. P. Leonas ir R. Skipitis, 
krik.-dem. M. Galdikienė, Dr. L. Bistras, A. Jakštas, 
prof. Tumėnas, prof. Šalkauskas, tautininkas kanaunin
kas J. Tumas, ir kiti.

Bet ar diktatorius ir jo rėmėjai jų balso paklausys?

“BURŽUAZINĖ” BALSAVIMO TEISĖ

Anglijoje organizuotieji darbininkai šiemet pirmą 
kartą istorijoje turėjo tokį didelį laimėjimą rinkimuo
se, kad jų atstovų skaičius parlamente pasidarė dides
nis už kitų partijų ir jie sudarė valdžią, kuri galės pa
siremti beveik puse parlamento. Kadangi dalis bur
žuazinių atstovų nėra griežtai nusistatę prieš darbinin
kus, tai reikia manyti, jogei ši valdžia sugebės pasilai
kyti ilgoką laiką.

Aišku, kad be visuotino balsavimo Anglijos darbi
ninkai šito triumfo nebūtų galėję pasiekti. Bet kai ku
rie vadinamieji darbininkų “švietėjai” skelbia, kad vi
suotina balsavimo teisė tai “buržuazijos išmislas dar
bininkams mulkinti.” Ar iš tiesų buržuazija duoda dar
bininkams balasvimo teisę tikslu juos “apmulkinti”?

Žvilgterėkime į Anglijos istoriją. Kada ir kaip te
nai atsirado visuotinas balsavimas?

Dar vienuoliktame šimtmetyje visuotino balsavimo 
Anglija neturėjo, nežiūrint to, kad buržuazinė revoliu
cija tenai buvo įvykusi jau septynioliktame šimtmetyje, 
visu šimtmečiu ankščiau, negu Francijoje, ir buržuazija 
seniai tą kraštą valdė. Kova dėl visuotino balsavimo 
Anglijoje kilo 1836 m., kai darbininkuose prasidėjo va
dinamas čartistų judėjimas. Čartistai reikalavo: visuo
tinos balsavimo teisės, slapto balsavimo, kasmetinio 
parlamento, lygių rinkimų apygardų, turto kvalifikaci
jų panaikinimo kandidatams ir atlyginimo parlamento 
nariams.

Čartistai vedė plačią agitaciją visuomenėje ir rinko 
parašus po peticija, kurioje buvo išdėstyti-aukščiaus pa
minėtieji reikalavimai. Peticija su milionais parašų buvo 
keletą kartų įteikta parlamentui, bet kiekvieną kartą 
parlamentas ją atmesdavo. Ne tik buvo atmetamas rei-

Kai 1919 m. Lietuvą užpuolė bermontininku gaujos, 
tai buvo sudarytas krašto gynimui štabas, į kurį, išsky
rus “santarietį” Rapolą Skipitį, įėjo vien tik socialde
mokratai, būtent, Kipras Bielinis, Vladas Požėla ir k.

Jau po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, 1918 
m., Valstybės Taryba su Smetona priešakyje buvo nu
tarusi kviesti Lietuvos valdovu vokiečių princpalaikį 
Urachą. Tuomet vienintelis socialdemokratų atstovas 
Taryboje, inž. Steponas Kairys (kartu su liaudininku 
Vileišiu ir kai kuriais kitais) protestuodamas pasitraukė 
iš Tarybos.

Lietuvos nepriklausomybės obalsį iškėlė pirmiausia 
Lietuvos Socialdemokratų Partija, kuri buvo įkurta 
1896 m., ir per 33 metus ji tą obalsį skelbė raštu ir žo
džiu liaudyje.

Bet smetonininkai šiandie tą partiją apšaukė “prieš
valstybine” ir uždarė! ,

Užsisakymo kaina:
Chlcagoje — paštu:

Metams ____ - —- $8.00
Pusei metų  * ...........__ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiam      1.50 
Vienam mėnesiui_______ _ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui_______________ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu;

Metams$7.00 
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviems mėnesiams_____ _ 1.25
Vienam mėnesiui_____ -- , .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams____________ _.  $8.00
Pusei metų 4.00 
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu Įtartu su užsakymu.

kalavimas visuotino balsavimo, bet čartistų agitatoriai 
buvo areštuojami ir baudžiami sunkiomis kalėjimo baus
mėmis. 1849 m. tas judėjimas, nieko nelaimėjęs, susmu
ko ir išnyko.

Praėjo ilgokas laikas po to nepasisekimo, iki darbi
ninkai Anglijoje vėl ėmė judėt ir organizuotis kovai už 
savo teises. 1867 m. parlamentas šiek-tiek praplėtė bal
savimo teisę, bet tik dalis darbininkų dar galėjo ja nau
dotis. Darbininkai todėl buvo priversti daryt kombi
nacijas su buržuaziniais liberalais rinkimuose, kad pra
vestų nors kelis savo atstovus į parlamentą. Bet atsto
vai parlamente negaudavo atlyginimo, todėl savo atsto
vus turėdavo užlaikyt darbininkų organizacijos. Tai bu
vo joms sunki našta. Bet kai 1907 m. buvo išrinkta į 
parlamentą 29 darbininkų atstovai, tai buržuazija nu
sigando ir teismai išleido “indžionkšeną”, uždrausdami 
darbininkų unijoms imti iš savo narių duokles politikos 
reikalams.

Tik 1910 m. darbininku atstovams parlamente pa
sisekė pravesti bilių, kuriuo nustatoma, kad parlamento 

nariai gauna atlyginimą iš valstybes iždo. Tai buvo 
didelis palengvinimas organizacijoms, susidėjusioms į 
Darbo Partiją. Bet dauguma darbininkų dar vis netu
rėjo teisės balsuot.

Visuotina balsavimo teisė vyrams tapo įvesta An
glijoje tik didžiojo karo metu, kai buržuazinėms parti
joms rūpėjo gauti darbininkų paramą valdžiai. Balsa
vimo teisę gavo taip pat ir dalis moterų, ir, pagaliau, 
pernai metais moterų teisė balsuot tapo sulyginta su 
vyrų teise. Šių metų rinkimai pirmą kartą Anglijos 
istorijoje buvo atlikti sulig visuotina balsavimo tvarka.

Bet jus klystumėte, jeigu manytumėte, kad rinkimų 
sistema Anglijoje šiandie jau yra pilnai demokratiška. 
Nekalbant apie tai, kad dar tebeveikia pasenęs būdas 
rinkti atstovus dauguma balsų kiekvienam distrikte 
(vietoj proporcionalės sistemos) ir kad rinkimų distrik- 
tai yra ne vienodo didumo,— tenai dar nėra balsavimo 
lygybės. Biznieriai Anglijoje turi teisę balsuoti du kar
tu: savo rezidencijoje ir savo biznio vietoje. Po du kar
tu taip pat gali balsuoti ir jų žmonos. O universitetų 
profesoriai ir studentai balsuoja net po tris kartus: savo 
rezidencijoje, ofise (jeigu turi kokį bizni) ir mokykloje. 
Darbo Partijai teks šitas rinkimų tvarkos ydas paša
linti.

Tai matote, kaip balsavimo teisė vystėsi Anglijoje, 
kuri yra parlamentinės tvarkos ir žmonių atstovybės 
tėvynė. Pustrečio šimto metų Angliją valdė buržuazija, 
o betgi tik keletas mėnesių, kaip joje ėmė naudotis bal
savimo teise visi' suaugę žmonės; tečiaus da ir šiandie 
darbininkų balsavimo teisė nėra sulyginta su turtingųjų 
teise!

Taigi tik ighorantai gali plepėti, kad visuotinas bal
savimas esąs “buržuazijos išmislas”. Visuotina balsa
vimo teisė—taip pat, kaip ir visi kiti demokratiški rei
kalavimai, yra grynas darbininkų reikalas.

KAIP LIETUVOS ČEKĄ TEI
SINA SAVO ŽMOGŽU

DYSTES

Lietuvos oficiozas “Liet. Ai
das” birželio 7 d. numery net 
vedamajam išėjo valdiškojo te
roro ginti. Štai kaip jis teisi
nasi :

“Yra sakoma, kad kiekvie
na tauta turi tokią valdžią, 
kurios ji yra verta. Prie ši
to mes dar norėtume pridur
ti, kad kiekvienos valstybės 
valdžia, nešdama didelę atsa
komybę už tos valstybės tvar
ką ir už jos ateities reika
lus, kiekvienu metu pasiren
ka tokias priemones, kurios 
jai atrodo tinkamiausios. Ir 
kas geriau gali spręsti apie 
vieną ar kitų priemonių tin
kamumą, jei' ne tie žmonės, 
kurie vietoje visus dalykus 
geriausiai yra išstudijavę? 
Nuošaliau stovinčiam kartais 
kai kurios priemonės gali pa
sirodyt nesuprantamos, ne
reikalingos.

Mes suprantame, kad visos 
pasisekusių revoliucijų pas
tangos butų nuėjusios veltui, 
jei jų laimėjimo sustiprintas 
režimas nebūtų laidavęs. Ko
voje su tos ar kitos valsty
bės tvarkos priešais, kovoje 
su kontrevoliucija, valdžios 
visada buvo verčiamos imtis 
griežtų priemonių.

Reikia pasakyti, kad Lietu
vos valdžia tuo atžvilgiu 
anaiptol nėra žiauri. Ji yra 
tik griežta tiems elementams, 
kurie praktiškai dirba, 
kad pakeistų esamąją valsty
bės valdžią ir tvarką, neatsi

žvelgdami net į kruvino per
versmo galimybes.
Sakyti šiame atvejy, kad 

kiekviena tauta turi tokia vai- • 
džią, kurios ji yra verta, lygu 
pasakymui, kad taip ir reikėjo, 
jei ramų žmogų nakties metu 
ginkluoti banditai apiplėšė ir į 
pančius surakino.

Revoliucija yra, kad gyven
tojai ar dalis gyventojų sukyla 
despotus nusikratyti, bet ne ka
da despotai sukyla gyventojams 
ant sprando užsikarti. Toks 
žygis vadinamas smurtu ir jo 
vykintojai smurtininkai.

Ar smurtininkai gali teisinti 
savo terorą ir žmogžudžiavimus 
“revoliucijos laimėjimų” apsau
gojimu? /

Taip aiškina savo žudynes 
Rusijos bolševikų čeką, tais pa
čiais žodžiais dabar aiškinasi 
Lietuvos naktiniai žmogžu
džiai.

Bet įdomu, kas juos privertė 
pradėti teisinti?—Štai jie patys 
ir atsako:

Ir keista mums darosi, ka
da tai vienur, tai kitur už
sieny išgirstame balsų, ar 
net tam tikrų draugijų nuta
rimų, kurie Lietuvos valdžią 
kaltina žiaurumu, jei pavyz
džiui, sugauti ginkluoti tero
ristai atiduodami karo teis
mui nubausti. Mes stebimės 
tų užsienio žmonių nenuosek
lumu.

Vadinasi, išeitų lyg tie 
žmonės kurie čia suminėtus 
protestus siunčia, patys butų 
teroristų padėjėjai ir užtarė
jai! Mes dar šiaip taip gali
me suprasti tolimesnių kraš
tų žmonių kartais pareiškia
mas nuomones, kurios jiems 
susidaro iš užsienių laikraš
čiuose paskleidžiamų visokių 
pramanytų gandų. Bet kada 
musų kaimynų latvių tam tik

ri žurnalistai, pedagogai ir 
kiti nori savo dvylekį prikiš
ti, tai mes tam pavadinti net 
žodžių nerandam. čia mes 
jiems norėtume tik priminti, 
kad jie geriau savo kiemą 
apžiūrėtų, ir nelystų į sveti
mą daržą.
Tai tik iš paties oficiozo su

žinome, kad Lietuvos leitenantų 
čekistai gauna daug protestų 
prieš žmonių žudymą, ir gauna

Kas Dedasi Lietuvoje 
I

Rašo Skaramušas

Sunku Amerikos lietuviams 
gauti žinių iš gimtojo krašto. 
Nepraustaburnū-fašistinū cenzū
ra stropiai žiuri, kad tik kokia 
nors žinutė apie tikrąją Lietu
vos padėtį nepasiektų užsienio. 
Anot fašistų, Lietuvoje viskas 
tvarkoje. Tačiau net dažnai 
prieštaraujančios “Eltos” žinu
tės, nors cenzorių apkarpytos ir 
iškraipytos fašistų naudai, ro
do, kad Lietuvos padėtis dabar 
gana rimta ir kraštas stovi nau
jų įvykių prieangoje.

Taipgi nelengva tikrumoj nu
pasakoti daugelį paskutiniųjų 
dienų įvykių, parodyti juos tik
roje £ viešoje. Užtat tenka (ap
siriboti vien tiktai naujausio
mis žiniomis.

Iš autoritetingų šaltinių gau
ta kelios įdomios smulkmenos, 
kas liečia Lietuvos Social-Demo- 
kratų partijos uždarymą jos 
33 metų sukaktuvių išvakarėse. 
Priežastys uždarymui šios: 1) 
s.-d. partija esanti priešvalsty
bine, 2) ji nesanti pasmerkusi 
Plečkaičio žygių, 3) ji nesanti 
išbraukusi narių, kurie priklau
so t. v. “plečkaitininkams” 
(apie juos plačiau patieksiu at
skirą straipsnį) arba palaiko 
ryšius su jais. Prieš šiokį, 
kvailai argumentuotą uždary
mą L.S.D.P. Centro Komitetas 
padavė apygardos teismui skun
dą, kuris bus sprendžiamas šio
mis dienomis.

S.-d. skundžia valdžią
Skunde įrodoma, kad L.S.I). 

partija savo programoje nepri
klausomybes obalsį įrašė jau 
prieš 33 metus ir iki šiol dar 
šio obalsio nei kartą neišsiža
dėjo. Kai 1918 m. Valstybės 
Taryba norėjo valdovu pakvies
ti Urachą, tai vienintelis s.-d. 
atstovas drg. Kairys iš jos iš
stojo, nes jis negalėjo sutikti, 
kad tuo budu butų laidojama 
Lietuvos nepriklausomybe ir 
demokratija. Laike Bermonto 
gaujų puolimo 1919 metais kraš
to gynimui buvo suorganizuotas 
štabas, į kurį, išskyrus R. Ski
pitį, įėjo vien socialdemokratai, 
k. a. drg. Bielinis, Požėla i. k. 
Tuo budu s. d. partija pasiro
do dar valstybingesne, negu ul
trapatriotinės grupės, kurių 
daugelis narių laike nepriklau
somybės kovų “liejo kraują” 
štabų raštinėse ir maisto sandė
liuose. Kas iš partijos narių 
priklauso “plččkaftininkanjs” 
arba turi ryšius su jais—par
tija neturi galimybės nustatyti. 
Ne tam reikalui ji tarnauja— 
juk yra pakankamai fašistinės 
žvalgybos. Partijos statutas 
nustato, kad narys, kuris 3 
mėn. nėra sumokėjęs narių mo
kesnio, automatiškai iš partijos 
išstoja. Reiškia, emigravusieji 
L.S.D.P. nariai partijoje nebesi
skaito.

Vis dėlto, sunku laukti,' be
veik netikėtina, kad byla butų 
išspręsta partijos naudai. Juk 
ir teismai randasi visiškoj fa
šistų valioj, ir ‘“sprendžiama” 
tik tam, kad apdumti pasauliui 
akis ir pridengti sauvaliavimą.

Plačiau savo laiku buvo ra
šoma, kaip išprovokuota krata 
“Socialdemokrato” redakcijoje 
ir areštai sąryšyje su ja. Da
bar viskas pamažu aiškėja. Pa
sirodo, kad pas drg. Galinį jo
kio Plečkaičio kurjero nebūta, 
—tai vien žvalgybos prasima
nymai. Tačiau už tą “kurjerį” 
ir už “‘rastą” “S-to” redakcijoje 
nelegalę literatūrą sėdi kalėji
me suviršum 30 žmonių. Tuo 

jų ypačiai iš artimų ir tolimų 
valstybių!

Bet tas atsakymas, kokiu to
nu tas oficiozas perspėja lie
tuviams giminingą tautą “ne
lysti į svetimą daržą”, yra 
taip šlykštu, jog primena nei 
kiek negeresnį gyvulį, kaip pa
siutusį šunį, kurs plaudamas 
parkritusį savo šeimininką dar 
urzgia, kai kaimynas bando jį 
šalin nuvyti!

, reikalu yra sudaryta byla, ku
rią spręs karo lauko teismas.

Veikėjų menvoraai dumu.» 

Voldemarui

Toks pat teismas spręs 13 su
imtųjų sąryšy su atentatu stu
dentų bylą. Neturėdami jiems 
rimto kaltinimo, fašistai “sura
do”, kad jie laike atentato kėlę 
triukšmą ir tuo padėję atentato 
dalyviams pabėgti, žymus vi
suomenės veikėjai, mokslinin
kai yra tuo reikalu padavę Vol
demarui prašymą-memorandu- 
mą, kurs skamba sekančiai: 
“Ponui Ministeriui Pirmininkui 
ir Krašto Apsaugos Ministeriui.

“Ryšy su įvykusiu atentantu 
š. m. gegužes mėn. 6 d. suimti 
studentai:- Strimaitis Motiejus, 
Krikščiūnas Kostas, Pavilčius 
Vytas, Laskauskas Antanas, 
Klišys Jonas, Mėšlius Vincas, 
Čepėnas Pranas, šafas Edvar
das, Natkevičius Kazys, Norkus 
Jonas, Žvironas Antanas, če- 
reška Leonas ir Jakubėnas Ka
zys ir ne studentai Marčiulio
nis ir Luobikis Stasys, kuriuos, 
kaip kalbama visuomenėje, ma
noma teisti karo lauko teisme.

“Kadangi karo lauko teismo 
procedūra dėl savo greitumo 
bei paslaptingumo neduoda ga
nėtinai galimybės vispusiškai 
išaiškinti reikalo apystovas ir 
nustatyti suimtųjų tikros kal
tes dydį; kadangi dėl žmoniš
ko silpnumo tokiame greitame 
teisme yra lengva padaryti ne
bepataisomų klaidų, tai že
miau pasirašę piliečiai turi gar
bes prašyti poną Ministerį Pir
mininką ir Krašto Apsaugos 
Ministerį padaryti žygių, kad 
aukščiau paminėtųjų byla butų 
svarstoma normaliame teisme, 
kuriame butų galima tiksliau 
nustatyti čia išvardintųjų kal
tę ar nekaltumą, ir kurio spren
dimas, kokis jis butų šiuo at
veju, garantuotų susirūpinu
siems dėl savo vaikų tėvams ir 
jų natūraliai tėviškiems jaus
mams prijaučiančiai visuomenei 
maksimalį galimą objektyvumą 
ir teisingumą.

“Prof. P. Leonas, Dr. K. Gri
nius, prof. Vik. Biržiška, F. 
.Bortkevičienė, R. Skipitis, prof. 
T. Ivanauskas, prof. A. Janu-, 
laitis, prof. Vacį. Biržiška, prof. 
V. Krėvė-Mickevičius, kun. J. 
Tumas, M. Galdikienė, P. Ga
laune, Prof. Myk. Biržiška, 
prof. J. Šimkus, prof. V. Stan
kevičius, Dr. L. Bistras, Dr. J. 
Staugaitis, Z. Toliušis, A. Jakš
tas. prof. Avižonis, E. Baronie
ne, J. Strimaitis, prof. Tumė
nas, Ad. Lastas, Starkus, prof. 
Šalkauskas”.

Kaip matyti iš parašų, aukš
čiau išdėstytąjį prašo visi vi
suomenės sluoksniai, pradedant 
tautininkais, baigiant krikščio
nimis ir liaudininkais. Memo
randumą Voldemarui asmeniš
kai įteikė prof. Šalkauskas ir 
dr. Staugaitis. Oficialaus atsa
kymo negauta, bet diktatorius 
asmeniškai pareiškęs, kad ge
riau to reikalo nejudinti, nes 
galima susilaukti dar smarkes
nio protesto iš kitos pusės. To
kį išsireiškimą galima suprasti 
taip, kad Voldemaro sosto rė
mė jai-fašistiniai karininkai tro-i 
kšta keršto ir kraujo.

Peštynės tarpe tautininkų

Ne tik su demokratijos šali
ninkais kovoja šios dienos tiro
nai. Nestinga peštynių ir jų 
pačių tarpe. Voldemaras ir! 
Smetona gina' atskiras sroves:1

pirmasis —liaudininkų, antrasis 
—krikščionių link. Smetoną pa
laiko Plechavičius, Skorupskis 
ir kiti perversmo dalyviai, kurie 
dabar nustumti nuo valdžios 
vairo, šių dienų valdovai be
galo bijosi savųjų vakarykščių 
sandarbininkų. Pulk. Skorups
kis, anot pačių fašistų, 17 gruo
džio perversmo plano parnešė
jas, buvo išsiųstas i Paryžių už
imti kokią tai nežymią vietą. 
Tačiau ten jis gaudavo 1500 li
tų algos ir tiek pat dienpini
gių, reiškia, 3000 litų mėnesiui. 
Sykį jis parašė kokį tai nedi
delės reikšmės straipsniuką 
“Ryte”, tai fašistai tuoj pakele 
didelį gvoltą, kad Skorupskis 
perėjęs pas krikščionis. Dabar 
Skorupskis iš Paryžiaus grįžo, 
bet viešame gyvenime nedaly- vžvmj a..

Antras baubas, kurio ne be 
priežasties bijosi Voldemaras, 
tai—Plechavičius. Po jo paša
linimo iš vyriausio štabo virši
ninko vietos jis yra kitiems fa
šistams pridaręs nemaža gal
vosūkio. Jam siūlyta įvairios 
vietos, alga sulyg jo paties pa
sirinkimu, bet jis niekur neva
žiuoja. Maž-daug apie tą lai
ką, kai ant Voldemaro buvo su
ruoštas atentatas, pastarajam 
gręsū pavojus ir iš kitos puses. 
Smetona, Plechavičius ir komp. 
ruošė jo viešpatavimui galą, te
čiaus paskutiniame momente 
pabūgo ir sustabdė savo planų 
eigą. Žinoma, tą. tuoj sužinojo 
Voldemaras, ir sąryšy su tuo 
buvo areštuotas gan. Glovackis, 
atimtas pasas Plechavičiui ir 
pastatyta po policijos priežiūra 
visa eilė krikščioniškojo lioge- 
rio veikėjų. Keliolika studentų- 
ateitininkų net buvo ištremta į 
provinciją.

Provokacijos ir represijos
Dabartiniu metu provokacijos 

sistema Lietuvoje pasiekusi au
kščiausio laipsnio. Visose įstai
gose, k. a. policijoje, pašte, .. k., 
pilna fašistų gerai apmokamų 
šnipų, kurie savo galią panau
doja dažniausiai asmeninėms 
sąskaitoms suvesti. Užtenka 
kokiu nors budu įgyti šnipuko 
nemalonę, ir busi apšauktas 
“plečkaitininku”, pas tave “su
ras” (šnipuko padėtą) nelegalę 
literatūrą, ir pateksi į nagus 
fašistiniam “teismui”, kuris ob- 
jektingumo bei pasigailėjimo 
nežino. Kankinimai, sušaudymai 
—tai dabar Lietuvoje paprastas 
dalykas.

Kalėjimai ir Varnių koncen
tracijos stovykla (įstaiga, ku
rios visai nepažįsta kitos vals
tybes) prikimšti sauskimšiai. 
Valdininkai ir moksleiviai demo
ralizuojami, ūkis smunka, kraš
to viduje tankiai apsireiškia te
roristiniai aktai prieš fašistų 
užurpatorius. Ir po viso to 
Voldemaro “vyriausybė” imasi 
tvirtinti, kad Lietuvoje “viskas 
gerai”!

Ir sąlygos nepasikeis, kol 
Lietuvos, liaudis nesusipras ir 
nenublokš nuo savo sprando 
kruvinojo fašistų jungo.

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

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausiai kompa
nijai.
2) REAL ESTATE: Tūrių gan 
bargenų visose Chicagoi dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos 

1739 So. Halsted 81 
TeL Roosevelt 8500

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t apHer with Dandruff. Pimplee, 
Blemiahee and other annoying skin irti* 
taOons. Žemo antisepcic liųuid is the sale 
aure way to relieL Itching often diaappeers 
overmght Splendid for Sunbum and PoSoo 
Ky. Ali druggisu 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONg

I
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Prašomas ateiti Į 
Naujienų raštinę

Jonas Ambrozas yra prašo
mas atsilankyti j Naujienų raš
tinę — yra svarbus reikalas. 
Pirmiau gyveno * 9 N. Bishop 
Si., Chicago, 111. x

• na Darr, pagyrimą AI bert Kup- 
letvski; “Inbermediale Clacc” 
dovaną — Charles Bartosh, pa
gyrimą John Bikus; “Advanced 

i Class” dovaną — Waltcr And
re ws, pagyrimą Milly Kazlaus- 

, kas.
Trečiadieny, birželio 26 d. 

Lietuvių Auditorijoje įvyks mo- 
kinių koncertas. Programų da

lyvauja aukštesniųjų skyrių ir 
j moksle pasižymėję mokiniai, 
bus dainininkų ir mergaičių 
choras. įžanga dykai.

Birželio 21 d. prasidėjo va
sarinis mokslo sezonas. —A.

29 Kardelis Antanas
33 Kumstas Andy
35 Lituvinenei Agneskai
36 Laucis Kazimeras
41 Minkewitz John
42 Petryla Frank
45 Rakauskiene Levenora
46 Raila Pranas
48 Radę Paul
49 Roropas U
52 Rudaitis Wm 2
57 Slavinskas N
67 Wiktorski Feliks
70 Zablockaite Kazimiera

Marcjuette Park Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo susirinkimas 
ivyks seredoj, birželio 25 dienų, 8 
vai. vak. Gimimo Panelės švenčiau
sios parapijos svet., 68 ir Washte- 
navv Avė. Malonėkite visi susirink
ti ir naujų nariu atsiveskite j ši 
svarbu mėnesini susirinkimą.

Valdyba.

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

Rengėjai B. S.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

PRANEŠIMAI

Beethoveno Kon
servatorijoj

Apiplėšė lietuvį
PRANEŠIMAS

Iteethoveno Muzikos Konser
vatorijoj, 3259 So. Halsted St., 
Egzaminai įvairiuose muzikos 
skyriuose šį metą praėjo la> i 
bai sėkmingai. Apart reguliarių 
mokytojų į talką egzaminuoti 
mokinius buvo pakviesti įžy-! 
mus svetimtaučiai piano ir 
smuikavimo mokytojai. Kvap
niai tęsėsi tris dienas, kurie įro
dė gražią mokinių pažangą. Iš j 
tec-'ijos, harmonijos ir muzikos | 
istorijos egzaminavo Lula Ka
beli ir A .Poetus; iš piano — C. I 
Metzgcr, E. McConkey, L. Saar,, 
G. Getling, C. Gaubis ir J. K u-1 
dirka; iš smuikavimo E. Log, 
C. Lyngby ir M. Fread.

Mokslo stropume pasižymėjo 
ir dovanas laimėjo sekantieji; 
mokiniai:

Iš piano, “Junior Class” pir-i 
ma dovana Juozas Balakas, ant
rą Sopinę Norkus, pagirimą Jo- j 
scphine Aleksa, Edith Widman 
ir Eugenie Ged vii.

“Intermediatc Class” pirmą 
dovaną gavo Sylvia Lenkis, ant-1 
ra iLilIien Sutkus, pagyrimą Jo-i 
sephine Kent ra ir Josephine 
Bittin. “Advanced Class” pir
mą dovaną — Kichard Roma
nas, antrą — Sopina Andruš- 
ka, pagyrimą — Sophia Stru- 
kaitė ir Benedict Palionis. Mo
kytojos cerlificatą gavo p-lė 
Teresa Plakas, p. Gaubio moki
nė.

Smuikavimo skyriuje “Ju
nior Class” dovaną gavo Aldo-

l’žvaikar pas neturtingą laik
rodžių ir muzikalių daiktų tai
sytoją iMike LcsinaAvech, 630 
\V. 47th St, automobiliu atva
žiavo trys vyrukai, kurie pri
grūmoję sumušimu ir dagi par- 
stumę ji ir jo paliegusią žino-; 
ną ,atėmė iš Lesinavičiaius ar- i 
moniką-konalantinką ir pabėgo. ■

Vieną puolikų p. Lesina vi- 
čius pažino. Jis esąs lietuvis- 
Nuskriaustasis ketina jį areš
tuoti.

Valandą prieš tai toje pačio
je aipielinkėje, būtent prie 47 
gt., arti Halsted St. liko ke
lių plėšikų apiplėštas teatras.

Naujienų Spulka
Birželio 14 d. tapo išsiunti7 

nėli visiems Naujienų Spulkos 
nariams pakvietimai į metinį 
šėrininkų susirinkimą, kuris 
įvyks birželio 26 d., 7:30 vai. 
vakare, Naujienų name, 1739 
So. Halsted St.

Laiškuose yra pridėta metinė 
spulkos atskaita ir proxy.

Į susirinkimą privalo atsilan
kyti kiekvienas spulkos narys, 1 
išklausyti valdybos raportą ir 
išrinkti keletą naujai direktorių, 
kurių terminas išsibaigęs. Ku
rie negalėtų atsilankyti ypatiš- 
kai, malonėkite išduoti proxy 
savo draugams, arba įgalioti ką 
nors iš dabartines valdybos.

Pranešu visiems savo pacientams, 
draugams ir pažįstamiems, kad savo 
ofisu perkėliau i kita vietų:

NATALIJA ŽUKAUSKAS 
3215 W. 64th Place

Walter L. McKennas atsišaukite i 
Naujienų ofisų, yra sugrįžę doku
mentai iš Brazilijos, galite atsiimti 
Naujienų ofise.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
netas ligas. Atgaukite savo svei
katų. 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, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
— o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

_______ Graboriai_________
Phone Boulevard 4139

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 & Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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--------

BIZNIO 
Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

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

Tokie įgaliojimai reikalingi, 
kad padaryti susirinkimą teisė
tu. Nauja serija prasidės liepos; 
1 dieną.

Lithuanian Nevvs Loan & 
Buikling Association,

Naujienų spulkos sekretorius
T. Rypkevičia.

KAZIMIERA AIDINTAS

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley I,ic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

FURNITURE
COIIEN BROS.

1401—9 So. Halsted St.
Canal 0300

Visokeriopi namų rakandai; mes 
parduodame pigiausia.

GARAGES
2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce

mentinėmis grindimis $285. PorČiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunsvvick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS 

ku^76v^TWšic^hop 
914 Mihvaukee Avė.

Haymarket 2121 
Mes parduodame, taisome fonogra

fus; paimame, pristatome

RE AL ĖSTATE 
k^L^SCKAm^ |
803 Ridge Avė. — VVilmette 

Tel. VVilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
Al,BERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789 

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

SEWING MACHINES
WM. ROCHE 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367 

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

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

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas. batų-j 

reju čardžinimas. taisymas.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti- Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Adverlised Win- 
dovv” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME- i 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa- i 
žymėta. Laiškus paštas laiko l 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

3 Baltušyte Yuze
19 Fanagis Nelle
21 Gedminas Jonas
22 Glinskis Alieksandras
25 Jurėnas Walter

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 24 dienų, 3 valanda po 
pietų, 1929 m., sulaukus 53 
metu amžiaus, gimus Telšių 
apskr., Plungės parap., Trau
kiu kaime. Amerikoj išgyve
no 16 metu. Paliko dideliame 
nuliudime vyrų Kastantų, duk
terį Sophia 10 metų ir broli 
Juozapų Lukošių, broliene Ka
zimierų ir gimines, o Lietuvoj 
2 brolius ir 4 seseris. Kūnas 
pašarvotas randasi 201 E. 144 
St., Dolton, 111.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 28 dienų, 8 vai. ryte 
iš namu į Visų šventų para
pijos bažnyčių, Roseland, UI., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiera Aidin- 
tas giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti Jaidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Brolis, 
Broliene ir Giminės.

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

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

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

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

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

Žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Piaunant galandas. Tik 
už ............................ o.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialč atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 yal. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avc.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 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 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, 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 Kenvvood 1752

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 Wallace Street

Phone Canal 6222

I 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.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Ix?avitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westcrn Avenue r

Tel. Lafayette 414G
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
XcRAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

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. dienų

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St. ‘

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiky ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po piety, 7—8 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

K. GUGE
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 

vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

IGN. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th Street
Tel. Boulevard 5203

1327 South 49th Court
Tel. Cicero 3724

J. F. RADZIIJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu Bdir- 
bystės.

OFISAS: 
663 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St 
Tęl. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimų. 
Patarnųvimas 

yisęse Chica- 
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
’ OFISAS 
3238 S.Halsted 

Street 
Tel. Victory 

4088-89
4428 So. Rockwell St.

Virginia 1290

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

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 Miiwaukee 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

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Mihvaukee Avė.

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

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 Gydytojai

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 dieną, 2 iki 3 po piet, Į
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 ( 

Rez. Telephone Plaza 3200

A. A, OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Rfcom 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tol. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS

«.Nuo 9:30 iki 1 vai.
127 N. Dearbom St.

Room 928
Tel. Fran’klin 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 Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS j

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washingt(m and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvt.p. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikclonis
Advokatas

10 So. l^a Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street
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| Tarp Chicagos
I Lietuvių

Likę du keliauninkai tęsė ke
lionę toliau. Iš Šveicarijos jie 
išvyko j Vokietiją ir Holandi- 
ją. Persikėlę per juras jie ap
važinėjo Angliją, Škotiją ir Ai
riją ir nuplaukė į Kanadą.
Neteko ir antro draugo—mirė.

Dviračiu aplink pa 
šaulį į 3 metus

su-
Ne-

Vincas Brechtaitis siekiasi 
mušti pasaulinį rekordą, 
tekęs draugą keliauja vienas. 
Buvo pasmerktas Meksikoje 
sušaudymui.*

į Kanadą jie atvyko per Ha- 
lifax. Buvo jau žiemos laikas. 
O Kanadoj žiemos būna šaltos, 
su labai giliu sniegu. Bet ke
liauti per Kanadą žiemą pasi
rinko todėl, kad ir franeuzų dvi
ratininkai irgi žiemą per Ka
nadą keliavo.

To ofi-

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
» * I '

Mokyklos 
Educational

Financial
Finansal-Paskolos

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Farms For Sale
Ūkiai Pdrdavimui

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

-------0——

REIKALINGI 1 morgičiai $6,000 
ant 2 flatų muro, naujausio namo, 
ant 6%, atsiliepkit tuoj, M. C. 
Tel. Hamlock 1655.

REIKALINGA Moteris Virėja.
2701 W. 35th St.

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

tik
sa-

pa-apie 
ir n 
pasiryži-

Vakar “Naujienose” trumpai 
buvo paminėta, kad Chicagoje 
davar vieši jaunas keliauninkas 
Vincas Brechtaitis (VVilliam 
Brecht), Klaipėdos krašto lietu
vis, kuris dviračiu keliauja apie 
pasaulį tikslu sumušti pasauli
nį rekordą, Delei svarbių klin
čių jo kelionė kelioms savai
tėms liko nutraukta ir tąja pro
ga pasinaudodamas p. Brechtai
tis atvyko ir. į Chicago, kaipo 
didžiausią lietuvių koloniją A- 
merikoje. čia jis mano būti 
dvi savaites, po to vėl tęs 
vo sunkiąją kelionę.

Kad šitokia kelionė 
šaulį yra. labai sunki 
laujanti labai didelio
mo ir ištvermės, o taipjau ir 
geros sveikatos, parodo kaip p. 
Brechtaičio, taip ir kitų keliau
tojų dviračiais kelionės.

Drąsus lietuvių žygis.
Dabar rekordą apvažiavimo 

apie pasaulį dviračiu laiko fran- 
cuzai. Tą kelionę pradėjo pen
ki francuzai. Bet tik vienas ją 
pabaigė. Kiti du susirgo ir tu
rėjo gryšti namo, o du mirė, 
vienas Amerikoj, o kitas Afri
koj. Užbaigusis kelionę apva
žiavo apie pasaulį j tris metus 
ir astuonius mėnesius.

Kada kiti pradėjo kalbėti, kad 
gal ir galima butų šį 
sumušti, tai francuzai 
atsakė: “Pabandykit”, 
tečiaus niekas nedryso.

Tečiaus atsirado trys drąsus 
lietuviai, kurie išdyrso bandy
ti padaryti tai, ko nedryso ki
ti, būtent bandyti sumušti fran- 
cuzų rekordą ir dviračiu apjo
ti pasaulį i tris metus.

Trys pasileido kelionėn.
Tą kelionę, kurią pradėjo 

penki francuzai ir užbaigė tik 
vienas, lietuviai pasiryžo atlik
ti tik triese ir tai dagi į daug 
trumpesnį laiką. Tie trys drą- 

lietuviai buvo minėtas Vin- 
Brechtaitis iš Klaipėdos kra- 
ir Jurgis Petraitis ir Pra- 
Adomas iš Didžiosios Lie-

Bet atvykus i 
su keliauninkus 
dar skaudesnė 
sankeleivis Jurgis Petraitis. Ke
liaujant per pusnynus tekdavo 
ir sušilti ir sušalti. Kelionės su
vargintas kūnas nebeatlaikė. 
Jurgis Petraitis susirgo plau
čių uždegimu ir pasikankinęs 
dešimtį dienų pasimirė.

Tai buvo labai skaudi nelai
mė. Viena, kad Vincas Brech
taitis neteko savo brangaus 
draugo, o antra, kelionė vienam 
pasidaro nebeįmanoma. Jau vi
su buriu keliaujant kelionė bū
na nepaprastai varginga, kad 
iš penkių žmonių tik vienas pa
siekė tikslo, tai vienam, rodos, 
nebėra ir galimybes tęsti ke
lionę, \iiomet nelaimės patiko, 
palyginimai, pačioj pradžioj ke
lionės ir kuomet prieš akis dar 
stovi visa sunkiausioji dalis ke
lionės. Ar ištesės atlikti vienas 
tai, kur suklupo daug stipres
ni. dagi būriai važiavę?

Montrealą mu- 
patiko antra, 

nelaimė: mirė

Vienas—per Kanados pusnynus.
Nelaimė buvo didelė, kuri bu

tų nuveikusi kiekvieną. Bet pas 
Brcchtaitį ir pasiryžimo nema
ža. Tai yra geležinės valios jau
nuolis. Jis vienas ryžtasi tęsti

rekordą 
drąsiai 

Bandyti

Palaidojęs savo draugą, ap
rūpintas nauju dviračiu ir 
rai apginkluotas patraukė išil
gai visą Kanadą linkui Pacifi- 
ko vandenyno. Tik tas, kuris 
yra keliavęs šiaurinėj Kanadoj 
žiemos laiku, tegali suprasti tos 
kelionės vargus, ypač tolimuo
se vakaruose. Kraštas menkai 
apgyventas, kartais per kelias
dešimt mylių nėra jokio gyven
tojo; 
kitur 
visur

ge-

sus
Cas

nas 
t u vos. Visi trys Lietuvos Šau
lių Sąjungos nariai, jau pirmiau 
pasižymėję kovose už Lietuvos 
nepriklausomybę ir Klaipėdos 
krašto atvadavimą, o vėliaus ir 
kaipo geri sportininkai.

Savo kelionėje, kad būti pil
nai teisingiems siekiant rekor
do, jie neieškojo lengviausio ke
lio, bet pasiryžo važiuoti tuo 
pačiu keliu, kuriuo važiavo 
franeuzų keliaunininkai.

Jaunieji keliaunininkai savo 
sunkiąją kelionę pradėjo kovo 
22 d., 1928 m., iš Klaipėdos, 
pasiryžę lygiai už trijų metų, 
būtent kovo 22 d., 1931 m. su
gryšti į Klaipėdą, padarant 
naują pasaulinį rekordą, pla
čiai paskelbiant Lietuvos vardą 
visame pasaulyje, kad tos jau
nutės šalies piliečiai pasiekė to, 
ko nedryso nė bandyti dagi se
nų tautų, su stipriomis ir aug- 
štai stovinčiomis sporto 
nizacijomis, sportininkai.

Vienas susirgo, beliko 
du keliauninkai.

Iš Klaipėdos keliauninkai pa
traukė per Lietuvą j Latviją, 
iš ten jie, aplenkdami Lenkiją, 
per kurią, kaipo šauliai, važiuo
ti negalėjo, jie nuvyko į Čecho- 
Slovakiją, Austriją, Vengriją ir 
iš ten į Šveicarijos kalnus.

Šveicarijoj jaunus keliaunin
kus patiko pirma skaudi nelai
mė. Vienas jų, Pranas Adomas, 
nebepanešdamas kelionės sun
kumo, sunkiai susirgo inkstų 
liga (paleidimu) ir toliau tęsti 
kelionės nebeįstengė — turėjo 
gryšti namo.

orga-

tik

keliai prasti, užpustyti, o 
ir visai kelio nėra. Vien 
didžiausi miškai stūkso, 

vilkų ir kitų draskančių 
žvėrių.

Vilkai ir buvo didžiausias pa
vojus keliauninkui. Visur miš
kai pilni alkanų vilkų, kurie 
užpuldinėja žmones ir gyvu
lius. Nors p. Brechtaitis ir bu
vo gerai apginkluotas, bet prieš 
tokius didelius burius vilkų nė 
ginklas nelabai gelbsti. Ne kar
tą, kad išsigelbėti nuo vilkų, 
teko paskubomis ir į medį lip
ti. Kelis desėtkus vilkų teko ir 
nušauti.

Alkani vilkai užpuldinėdavo 
praeivius ir dienos laiku, todėl 
net ir dieną buvo pavojinga va
žiuoti. 'fodel Brechtaitis va
žiuodavo naktimis. Nors nakti
mis vilkai dar labiau puldavo 
ir visur, 'kalendami dantis ir 
staugdami lydėjo keliauninką, 
bet kad dviratis turėjo šviesas, 
tai prie šviesų eiti vilkai vistiek 
bijodavo.

Pervažiavęs Kanadą jaunasis 
Brechtaitis pasileido per šiau
rinę dalį Jungi. Valstijų. Buvo 
ir Chicagoj, bet kad pervažia
vo ją naktį, tiaii ir nebuvo joje 
sustojęs, 
valstijas, 
miestus,
Yorką ir vėl pasileido skersai 
Jungt. Valstijas i EI Paso, Tex.

Jei kas mano, kad Jungtinė
se Valstijose keliauti yra leng
va, kad čia visur cementuoti ke
liai, tai pasiklauskyte p. Brcch- 
taičio. Kitose valstijose, ypač 
pietvakarinėse, jis užtiko to
kių kelių, kur nė važiuoti nega
lėjo ir turėjo savo dviratį ant 
pečių užsidėjęs nešti.

Nuteistas sušaudymui.
Amerikoje jis apvažinėjo 25 

valstijas ir per EI Paso, Tex., 
įvažiavo Į Meksiką. Kaip tik 
tuo laiku kilo Meksikoje gene
rolų maištas, apėmęs veik visą 
šiaurinę Meksiką. V. Brechtai
tis atsidūrė pačiame sukilimo

Nuvyko ir i rytines 
aplankė didžiuosius 
kaip Bostoną, New

sūkuryje. Ir kadangi jis važia
vo pasiirėdęs ILietuvos šaulio 
militare uniforma, tai maišti
ninkų tapo tuojaus areštuotas 
ir tris savaites išlaikytas kalė
jime kaipo Amerikos ‘šnipas. 
Kaipo šnipas jis buvo nuteistas 
sušaudimui ir gal butų nuo 
maištininkų kulkų praradęs sa
vo gyvastį, bet susitiko vieną 
vokiškai kalbantį'meksikietį o- 
ficierių, kurį Brechtaiičiui pavy
ko įtikinti, kad jis nėra jokis 
šnipas, bet keliaująs apie pa
saulį Lietuvos pilietis
cieriaus pastangomis jis tapo 
paliuosuotas. Bet tęsti savo ke
lionę nebegalėjo, kadangi mai
štininkai sugrąžino jį atgal į 
EI Paso, Tex., įsakydami dau
giau kojos į Meksiką nebekelti.

Kadangi jam vistiek reikalin
ga pervažiuoti Me.ksi'ką ir kar 
daugi iš jo tapo atimti nieku- 
rie dokumentai, p. Brechtaitis 
aikinai ten ir nutraukė savo 

kelionę, belaukiant iki aptils 
Meksikos maištas ir iki jis apsi
rūpins naujais dokumentais. 
Tuo tikslu jis išvažiavo į New 
Yorką, o iš ten dabar automo
biliu, su New Yorko atletu Ka
zimieru Bimkum atvažiavo į 
Chicago. Kadangi Meksikoje 
maištas jau numalšintas, tai pa
buvęs Chicagoje porą savaičių. 
Brechtaitis išvyks tiesiai į EI 
Paso, Tex., tęsti savo kelionę.

Per pirmus metus p. Brech
tai t is apvažiavo 13 valstybių 
ir padare daugiau kaip 20,000 
mylių. Jis yra apie 4,000 my
lių priekyje franeuzų rekordo. 
Iki šio laiko baigia nudėvėti jau 
trečią dviratį.

Kad kelione dviračių nėra 
jau toks lengvas dalykas, paro
do tai kad Amerikoje bandė 
prie jo prisidėti du smarkus ir 
geri atletai amerikiečiai, bet 
vienam užteko vienos dienos, o 
antras nors ir išlaikė dvi die
nas, bet toliau važiuoti nebetu
rėjo jėgų — pavargo. Vidutiniš
kai į dieną p. 'Bivchtaitis pada
ro po 150 mylių, važiuodamas 
15—17 mylių į valandą greitu
mu. Važiuoja gi j dieną 10— 
12 valandų.

Nors jau daug vargo teko 
kelionėje matyti, bet dar sun
kesnė kelionė ji laukia ateityje. 
Pervažiavęs kalnuotą Meksiką 
jis vyks į Centralinę Ameriką, 
iš ten į (Pietinę Ameriką ir pa
siekęs Buenos Aires plauks į 
Australiją. Iš ten vyks j Afri
ką ir per Aziją gryš i Lietuvą. 
Visos šios šalys neturi nė kelių, 
tad kelionė bus labai varginga. 
Ne vienoj vietoj teks ir pėsčiam 
eiti. Bet p. Brechtaitis yra pil
nas pasiryžimo ir energijos ir 
tikisi, kad jam tą sunkiąją ke
lionę pilnai pavyks atlikti ir lai
mingai sugryšti į Lietuvą, par
vedant naują rekordą.

šioje sunkioje kelionėje p. 
Brechtaitis didelės finansinės 
paramos neturi. Gauna biskį pat- 
ramos iš Lietuvos valdžios, 
gauna biskį paramos ir iš Lie
tuvos sporto draugijų, gauna 
kiek pagellbos ir iš namų — 
nuo savo tėvų. Bet kad tos 
paramos toli neužtenka kelio
nės reikalams, tai prisieina ieš
koti iš geros valios žmonių pa- 
gelbos .Kadangi besiskubinant 
kelionėje niekur ilgai neaps i sto
ja ir kadangi su Amerikos lie
tuviais ryšių neturėjo, tai ir tos 
paramos labai mažai tesusilau
kė. Ateityje išvažiavus į visai 
svetimas, dagi mažai civilizuo
tas šalis paramos iš geros va
lios žmonių jau daug sunkiau 
bus gauti. Todėl nemažai bus 
vargo ir su lėšomis. Bet būda
mas pilnas pasiryžimo, jis tiki
si ir šią kliūtį nugalėti. Jis ti
kisi ,kad čia gal ateis pagelbon 
ir duesmesni Chicagos lietuviai.

—R.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedyst$s, stenografijos, ir kitų 
mokslo taku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitoj užbaigia
ma pradini mokslą į devynis mėne 
sius; aukštesni mokslą i vienus me 
tus. Amerikos Lietuviu Mokykloj* 
jau tūkstančiai lietuviu įgijo moka 
lūs. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks 
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite 
kai busite abelnai ir visose moksb 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris pagelbėti 
restauracijoj, 701 W. 21 Place. 

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

Automobiles k

FLIT
Užmuša muses

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitag* Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 124 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitago 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

'28 •2? 
'20 
’28 
'27 
•20 
•25 
■28

nivlHon BrouKharn--cU8tom ouilt $79fi
Chandlur coacb $3f»B 
]ato Hudson coach ___   $295
Pontiac coach ........      $426
HucIhoii Bruurbaiu, geram atovy $495
Eb«)x ____ ___ _______ :____________$550
Dodtre Sedan __________________  $175
Pontiac sodan................................ ... . $450
MeDERMOTT MOTOR SALE8 CO.

7190 8o. Halsted St.. Trlantrlo 9330
--------O---------

ARTI MIESTUKO ir fabrikų vis
ką galima parduoti. Parsiduoda 
farma 40 akrų žemės, gyvuliai, bu- 
dinkai ir visi įrankiai, pusantros 
mylios nuo miesto; penkios karvės 
melžiamos, 2 kiaulės, arklys, 10 viš
tų; 15 akrų dirbamos, o likusi pie
vos ir ganyklos, parsiduoda pigiai, 
proga su mažu kapitalu igyti ūkę. 
Kas turi 28 šimtus gali atvažiuoti 
pamatyti ir gal da nuderėti pigiau 
— paimti; priežastis pardavimo, se
natvė, nebegali apdirbti vienas.

KASPER DZAUG1S
P. O. Box No. 18, Goodman, Wisc.

Exchange—Mainai

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobilių sales ruimis 
vakarais ir šventadieniais.

visiems

atdaras

MAINYSIU savo bizniavus namus 
ant privatiškos rezidencijos, mažam 
miestukije, apie 40 mylių nuo Chi-' 
cagos. Atsišaukite “Naujienos”, Box 
1098.

Keal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Tikras Bargenas
G

Business Service
_______ Biznio Patarnavimag_______

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Tai^sri taisau senu*. Permufiou i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
--o-------

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambariu rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų 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 10 v. v., nedaliomis iki 
6 vai. v.

BALZEKAS MOTOR.
SALES,

4030 Archei; Avė., 
Tel. Lafayette 2082

2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
Lotas 50 per 125 pė- 

gražus me- 
Parduosiu 

įmokėti tik $500, li- 
mėneši — mažiau

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

kambarių
das; 2 karų garažas;
džiai aplinkui, krūmai 
tik už $5500.
kusius $35 per 
negu renda.

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 j mėnesi.

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

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
barbenus.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintin?

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

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

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

MID-WEST PIANO STORES
6136 So. Halsted St.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

J.
PARDAVIMUI forničiai visi sy

kiu arba atskirais šmotais, nauji, 
oigiai. Išvažiuoju i kita miestų. 
Antanna Staniulis, 3225 S., Lowe Av.

Furnished Kooms

Business Chances
Pardavimai Bizniai

GENERALTS KONTRAKTORIUS IL 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phcne Republic 7869 
-o--------

REIKALINGI gyventojai ant rū
mų su valgiu $42 i mėnesi, o be 
valgio $4 j savaite . Moderniški ir 
šviesus ruimai, 2 fl., gera trans- 
portacija, 317 E. 115th St.

BEAUTY SHOPPE, moderniška, 
4 budos, nėra kompeticijos. Renda 
prieinama, su kambariais del pagy
venimo užpakalyje. Garu apšildo
mas. Kaip tik viėta del vyro su mo
tore, arba 2 merginų. Garantuota 
$100 i savaitę pelno. Priežastis par
davimo, turiu eiti j ligoninę. Barge
nas. 3236 Bryn Mawr Avė., tele
fonas Junipčr 7996.

For Kent

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

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

Tel. Prospect 9856

ANT RENDOS dų ofisai dėl gy
dytojo ir dentisto, 3153 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1436.

mus, 
ma Personai

Ašmena Ieško

REIKALINGA moteris arba mer-

PARDAVIMUI delikatesseno krau
tuvė 
vieta. 6000 So. Aberdeen St. 
Wentworth 9307. 

-------- o---- >----

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

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

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

G. F. MATTHEWS & 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 
jmokejimas. 546 N. Albany Avė.

prieinama kaina ir gera 
Tel.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer 
ne, “cash” biznis, lietuvių apielinkė

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

NAUJOS ąžuolo grindys — 
$45; grynas lygus apmušimas: 
sienų $35; naujos durys už pu
sę kainos.

R. JORGENSEN 
2825 N. Francisco. Alb. 1649

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšiep 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait 
liavimas. Mes atliekame genaus' 
darbų mieste. Kedzie 5111.

MfcS ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DBLIAVIMO DARBĄ 

Nereikia jmokėti. Mokėkite 
vendą. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit.
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė.

kaip 
mus

CO.
Keystonexl638

Pinančiai
Finansai-Paskolos

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

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

čius.

Paskolos suteikiama 
į vieną 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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

gina jstoti j gera i pelningą biznį. į • važiuoju i farmą. Brighton Par- 
Gera proga pasidaryti žmoniškų prą- ke Gera vieta del lietuvių.
gyvenimų. Kambariai uz dykų, rei- 4qi4 Arrhpr Avenue
kalinga įnešti $300.r. < ,

Atsišaukite ypatiškai vakarais
4237 So. Kedzie Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Energiški 
rasti progų 
nužengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
VVabash 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 trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dienų nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

iš

vi-

REIKALINGI SALESMONAI 
DARBAS LAUKE 

IR 
GERAS PELNAS

Jei turite darbų, kurs jus laiko
duj ir ilgitės būti lauke arba toki 
darbų, kurs nežada ateities, pama
tykite mus pasitarti del ■ progų, ko
kių suteikia Chevrolet karų ir trokų 
pardavinėjimas.

Gausite trumpų bet gerų prekia
vimo pamokų be jokio kašto — ir 
tada busite pastatytas i aktinga par
davinėjimo darbą.

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

Pasisiūlykite prieš piet 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 porteris, atsišau* 
kitę j North Avė. Maudynes, 2039 
W. North Avė.

REIKALINGAS jaunas vyras bu
feris, turintis patyrimą važiuoti ma
šina . Gyvenimas ir valgis ant vie
tos, gera vieta. 317 E.- 115 St.

4314 Archer Avenue

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, išdirbta per 12 metų, dėl nesvei
katos. Mainysiu i bile narna. Tele- 
fonuok kasdien po 6 vakare ir visa 
sekmadieni Tel. Republic 1959.

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
tuva 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.

SALDAINIŲ IR ICE CREAM 
PARLOR

Susideda praktiškai iš naujų įren
gimų, tokių kaip Albert Pick Soda 
Fountain, sienų šėpos, registeriai, 
vitrinos, stalai^ krėslai, karbonatoris 
ir' t. t., neskaitant švaraus ir gero 
tavoro, verta virš $2,500. Par
duosiu tik už $1,200, arba geriausi 
ir greitų pasiūlymų už viską. Ga
lima ant išmokėjimo, jeigu reikalas. 
Taipgi galite perkraustyti i savo 
apigardų, jeigu norėsite.

Žmones tik pasirengę pirkti tegul 
atsišaukia.

5302 Irving Park Blvd.

RESTORANTAS parsiduoila, ge
ras biznis, gera apielinkė, 4’Zj metu 
lysas. Priežastis pardavimo, turiu 
2 bizniu. Garažas ir pagyvenimui 
kambariai, 4244 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2234.

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

PARSIDUODA ice cream ir sal
dainių krautuve, 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 grosernė geroj 
vietoj, kas nupirks, taą laimės. Prie
žastį sužinosite vietoje, 3549 South 
Halsted St.

^PARSIDUODA saldainių krautu
ve ir kambarių rakandai , yra kam
bariai pagyvenimui'; rendos 15 dole
riu, už $200 parduosiu, 3134 W. 
23 PI.

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. G9th St.

PARSIDUODA mūrinis bungalovv, 
G kambarių, moderniškas, “Hollan- 
d’o” furniso sistema. Garažas ant 
30 pėdų loto. 6625 So. Marshfield 
Avė. Prospect 3663.

NAUJAS kampinis 6 kambarių 
bungalovv ir trijų karų garažas; mai-' 
nysiu ant cottage, sena narna, lota, 
buČernę, restauranta arba automo
bilio.

F. G. LUCAS and CO. 
4108 Archer Avenue 

Lafayette 5107

PARDAVIMUI arba išmainymui 
dviejų aukštu medinis namas po 6 
kambarius su aukštu ir mažu heis- 
montu. Gerame stovyje. Randasi 
ant Town of Lake.

Kreipkitės i *
Naujienas, 

Box No. 1000

PARDAVIMUI arba išmainymui, 
keptuvė (bakery) su namu ir 90x125 
lotu. Randasi mažame miestelyje 
60 mylių nuo Chicagos. Tame mie-_ 
stelyje vienatinė keptuvė. Parduo
siu pigiai už cash arba mainysiu ant 
Chicagos nuosavybės. Taipgi gali
ma parenduoti — duosiu lysą. 
Kreipkitės į

Naujienas, No. 1001

8 KAMBARIU bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
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

1 LQTAS, 8 blokai nuo šv. Kazi
miero kapiniu, tik $450. Rašykite, 
Box 1099, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

NAŠLE turi parduot 2 flatu mu
rini 5 ir O kambarių, šiltu vandeniu 
apšildomas, garažas, arti parko — 
“L.” — mokyklų. Bargenas $10,500 
lengvos sąlygos. Kreipkitės 3531 W. 
North Avė.

BARGENAS 5 kambarių murinę 
cottage, furnisu apšildoma, 2 karu 
garažas — puikiausia transportaci ja. 
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 resorta Wisc.

ORTHUR HODKIN,
R. F. D. 79th St., 

P. O. Box 631 
Clearing, III.




