
I

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News 

PUBLISHED BY LITHUANIAN NEWS PUBLISHIKC CO„ INC.
1739 South HaLteJ Street. Chicago, III inois 

Telephone Rooicvelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj]

VOL. XI. Kaina 3c.

Aus (Iii Rusu sutar
lis bus pasirašyta
Aliantai susitaikė su Vo 
kiečiais pražangų planu

Varšavoj tapus suimta bolše 
vikų šnipų organizacija

AnglŲ-RusŲ susitarimas
LONDONAS, rugp. 7. — Įvy

kusiu galų gale Anglų-Rusų su
sitarimu Anglijos darbiečiai rei
škia didelio pasitenkinimo. Per 
keturis mėnesius besitęsusios 
derybos, staiga praeitą antradie
nį nutrukusios, buvo išgelbėtos 
tik umu premjero MacDonaldo 
žygiu- Jisai, nors pripažindamas 
kad nėra galimybės pilnai visas 
anglų ir rusų pažiūras suderin
ti, vis tik norėjo būtinai išgelbė
ti nore tas sutarčių dalis, kurios 
po tiek padėto darbo buvo jau 
suformuluotos.

Tatai padaryta dvi sutartis, 
viena jų liečia prekybos daly
kus, antra yra aplamo pobūdžio. 
Prekybos sutartimi anglų pre
kės Rusijoj bus labiausiai favo- 
rizuojamos, iš savo gi pusės an
glai teiks sovietų valdžiai eks
porto kreditų.

Aplamoj sutarty, abidvi val
džios daro susitarimą dėl žvejy
bos teisių šiaurės vandenyse. 
Sovietai pri pažįsta prieškari
nius Rusijos bonus, kurių turi 
anglai, ir sutinka tartis su tų 
bonų savininkais dėl išpirkimo 
jų. Įvairus reikalavimai žmo
nių, turėjusių Rusijoj nuosavy
bių, kurios liko konfiskuotos, ar 
revoliucijos! laiku sunaikintos, 
bus paimta visa daiktan ir Rusi
ja pagaliau sumokės bendrą su
mą, kuria bus atlyginta konfis
kuotų turtų savininkams. Abid
vi pusės paskirs komisarus, ku
rie ištirs visus ieškinius ir nu
statys atlyginimą.

Sutartis busianti tuojau pasira
šyta.

LONDONAS, rujrp. 7. ----  Pre
mjerui MacDonaldui pasiūlius 

parlamentui, kad padaryta An
glijos su sovietų Rusija sutartis 
butų tuojau pasirašyta, opozici
ja ėmė jį smarkiai atakuoti. Li
beralų lyderis, buvęs premjeras 
Lloyd George, šaukė, kad ta su
tartis esanti fake — apgaulis-

Nežiūrint to, MacDonaldas ne 
tik atlaikė visus liberalų su kon
servatoriais puolimus, bet ir nu
galėjo juos, nes opozicijos patai
symas, kad klausimo svarsty
mas butų dar atidėtas penkta
dieniui, buvo sumuštas 157 bal
sais, prieš 77.

“Tą sutartį aš noriu dar šian
die pasirašyti,” pareiškė Mac
Donaldas opozicijai, pridurda
mas, kad jei parlamentas norės, 
galės sekamo j savo -sesijoj ją 
persvarstyti, taisyti, priimti ar 
atmesti.

Debatams pasibaigus parla
mentas išsiskirstė vasaros ato
stogoms, iki spalio mėnesio 28. 
Kilus tik svarbiam reikalui par
lamentas butų sušauktas ne vė
liau kaip rugsėjo 30.

Alianfai ir vokiečiai susi 
taikė dėl pražangų

Kada visos komisijos pabaigs 
savo darbą ir visi detaliai bus 
sutvarkyti, Anglijos valdžia 
duos parlamentui pasiūlymą 
garantuoti sovietų valdžiai pas
kolą. /

ŽAIDIMAS ŽMONIŲ
GYVYBE

“Stebėtina, kaip mėne
sienoje žiba jūsų rankos”, 
tarė Golovinas, “lyginai 
kaip baltas gintaras”.

Ji sudrebėjo. “Jus pa
kvietėte mane deryboms”, 
tarė ji sutraukusi anta
kius, “toki buvo mudviejų 
sutartis. Aš sutikau tą ka
prizą išpildyti, nes nuo jo 
priklauso mano, mano vai
kų ir dar daugelio 
žmonių1 gyvybė. Tad 
me prie reikalo!”

kitų 
eiki-

Iš Jacob Wassermann’o 
apysakos “Golovinas”, kurs 
už kelių dienų pradės 
tilpti “Naujienose”.

LONDONAS, rugp. 7. — 
Aliantai ir Vokietijos delegaci
ja pilnai susitaikė dėl pražan
gų, vykdant Dawes’o reparaci
jų planą.

Susirinkus aliantų konferen
cijos lyderiams šį rytą, tuo
jau buvo pakviesta ir vokiečių 
delegacija dalyvauti diskusijo
se.

Buvo nutarta vokiečių am
nestijos klausimą okupuotuose 
kraštuose pavesti' konferenci
jos juristams. Manoma, kad 
tuo dalyku nebus sunkumo su
sitarti.

Susirinkimas buvo laikomas 
viename atstovų rūmų komisi
jos kambary, taip, kad minis- 
teris pirmininkas MacDonal
das galėtų lengvai laikas nuo 
laiko nueiti parlamento posė- 
din, kur tuo pat laiku ėjo gin
čai dėl jo pasiūlytos Anglų- 
Rusų sutarties.
Proponuojama nauja — finan
sų ministerių — konferencija.

Amerikos ambasadorius Kel
logg parašęs — pasak Daily 
Ch romele — tarptautinės kon
ferencijos sekretoriui laišką, 
kuriame pareiškiąs, kad Jung
tinių Valstijų atstovai pilnai 
pritariu franeuzų duotai pro
pozicijai tuojau po šios konfe
rencijos laikyti Paryžiuj fi
nansų ministerių konferenciją. 
Toj konferencijoj turėtų būt 
apsvarstyta vokiečių sumoka
mųjų reparacijų paskirstymo 
klausimas pirmais Dawes’o 
plano vykdymo metais.
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Tirinėja bolševiku puoli- Smarki vėsula Japonijoj
my Stolpco mietselio

Varšuvoj suimta rusų šnipų or
ganizacija, kuriai vadovavę 
sovietų valdĮninkai.|

VARŠUVA, rugp. 7. — Lenkų 
generolas Smigly, kurs buvo pa
siųstas i pasienį tirinėti padary
tą pereitą pirmadienį bolševikų 
puolimą Stolpco miestelio, pra
neša, kad puolikų jėgos susidė- 
justos iš ketinių grupių, po dvi
dešimt penkis žmones kiekvie
na. Viena tų kuopų pasprukus 
per sieną į Rusiją,'o trys dar te
besančios lenkų teritorijoj.

Gen. Smigly tirinėdamas su
sekęs, kad vįena puolikų banda 
per kelis mėnesius laikiusis re
guliarūs armijos kareivinėse Mi
nske, arti lenkų sienos, kame ji 
buvus vieno bolševikų karininko 
lavinama.

Tuo pačiu laiku kai buvo daro
mas puolimas Stolpcų miestelio, 
Varšuvos policija susekus šni
pų organizaciją, kuriai vadova
vę šeši Varšuvoj esančios sovie
tų legacijos nariai. Pasak lenkų 
valdininkų tai* šnipų organizaci
jai padūdavę šnipauti, militari- 
niais tikslais, keletas rusų emi
grantų, tarp kurių tūli buvę ru
sų caro anpijos karininkai. Jai 
tarnavę taipjau ir kai kurie len
kų komunistai.

Sugavus tos šnipų organizaci
jos dokumentus, visus įsimai
šiusius į ją sovietų diplomatus 
lenkų valdžia deportavus, o kiti 
organizacijos nariai tapę areš
tuoti-

* Policija sakos, kad vakai’ ji 
suėmus dar Vieną sovietų lega
cijos narį, beskleidžiantį lape- 
ius, kuriuose kurstoma darbi

ninkai paskelbti visuotiną strei
ką ir tuo padėti savo streikuo
jantiems draugams Silezijoj. Jo 
diplomatinis pasportas buvęs 
pripažintas be vertės ir bolševi

kas areštuota.
Girdėt, kad lenkų valdžia pa

siūlysianti sudaryti tam tikrą 
Lenkų-Sovietų komisiją pasie
nio puolimams ištirti ir kaitų 
pareikšianti Maskvai, kad lenkų 
valdžia pavartosianti visų gali
mų priemonių kovai su svetima 
propaganda.

ŠIRDGĖLINGI KAPINIŲ LAN
KYTOJAI PATEKO KA- 

LĖJIMAN

BERLINAS, rugp. 7. — Stah- 
nsdorfo kapines dažnai lankyda
vo du juodais gedulių rūbais ap
sitaisę asmenys, vyras ir mote
riškė. Juodu visados buvo labai 
nuliūdę, ir dėl to kapinių sargas 
rodė jiemdviem savo užuojautos 
ir pagarbos. Bet kas čia pasida
rė, kad nuo kapų ėmė žūti bron
zinės .stovylaitės, vario urnos, 
kryžiai ir kitoki paminklų daik
tai?

Sargo vaikas, bėgiodamas ka
pinėse, netyčia paimate, kaip 
tuodu nuliudusiu gedėtoju pjūk
leliu piauna vienos bronzinės 
stovylos ranką. Jis pranešė tė
vui, ir širdgėlingi kapinių plėši
kai, pasirodę esą Fritz ir Frieda 
Grenz, tapo suimti ir patupdyti 
kalėj ime.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI GELE
ŽINKELIO KRYŽKELĖJ.

NEW BRUNSWICK, N. J., 
rugp. 7. — Trys žmonės liko už
mušti ir du pavojingai sužeisti 
Pennsylvanijos geležinkelio 
traukiniui sudaužius kryžkelėj 
automobilį, kuriuo jie važiavo. 
Užmuštieji yra: Thdnias Miller, 
Ray Cole ir John Scheska, visi 
iš NevV Brunswicko.

Toj pačioj vietoj vakar buvo 
užmušta viena moteriškė.

15,000 šilko darbininky 
grūmoja streiku

PATERSON, N. J., -rugp. 7.— 
Jeigu urnai nebus susitaikyta su 
samdytojais, ateinantį antra
dienį gali kilti Patersono šilkų

NAGASAKI, Japonija, rugp.* 
7. — Pietų Japonija, taipjau 
Kiušu ir Formosos salomis va
kar praėjo smarki vėsula, tifo^- 
nas, padarydama daug žalos- 
Telegrafe vielos nutraukytos ir
susisiekimas geležinkeliais para- pramonėj streikas, kuris apim- 
lizuotas.

Pranešama, kad vyriausias 
Formosos miestas Tadhoku van
dens užlietas.

Osakos ir Kobe uostai išliko 
nekliudyti.

TURKAI IŠVIJO AMERIKOS 
PROFESORIŲ

rugp.KONSTANTINOPOLIS,
7. Di. Edgaras J. Fisher, is
torijos profesorius amerikiečių 
taikomoj Konstantinopoly Ro- 
beit kolegijoj, įtapo iš Turki
joj išvarytas. Jį kaltino dėl 
priešingos turkams propagan
dos. Konstantinopolio general- 
gubci natorius praič kolegijos 
rektoriaus, kad jis patsai pa

prašytų prof. Fisher išvažiuo
ti. Rektorius iš- karto atsisakė, 
bet pagrūmotas kolegijos už
darymu sutiko valdžios 
lavimą išpildyti.

tų apie 15,000 darbininkų, vyrų 
ir moterų.

šilko darbininkų unija, kuriai 
priklauso daugiau nei 2,500 na
rių, savo susirinkime nutarė pa
skelbti ateinantį antradienį 
streiką, jeigu samdytojai atsi
sakys galutinai išpildyti paduo
tus jiems reikalavimus, kurie 
yra: padidinti 15 nuoš. algą; 
panaikinti sistemą, kur vienas 
darbininkas turi aptarnauti ke
turias mašinas; panaikinti nak
ties darbą-

EVANŠIENĖS UŽMUŠĖJAI 
ESĄ SUIMTI.

reika-

TVANAI LUZONE

Daug žalos padaryta laukams
MANILA, Filipinai, rugp. 7. 

—Del smarkių lietų, lijusių be 
paliovos per keletą dienų, Lu- 
zono saloj vanduo užliejo tūks
tančius akrų laukų, padaryda
mas milžiniškų nuostolių. Ypa
tingai nukentėjo ryžių ir cuk
rinių nendrių laukai. Daugely 
vietų išplauta vieškeliai ir gele
žinkeliai,. taipjau tiltų nuneš
ta.

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
'7. ----- Karo departamento prane-
šimu asmenys, nukovusieji pra
eitą šeštadienį Anglijos pilietę, 
dvarininkę Rosalie Evans’ienę, 
netoli jos dvaro Puebloj, esą 
suimti. Jos tiesioginiame nužu
dyme dalyvavę penki žmonės, o 
apie penkiasdešimt kitų padėję 
jiems kaiųx> žvalgai, 
kelius ir duodami 
apie jos kelionę iš 
į savo dvarą.

Del Evans’ienės
Anglijos valdžia per Jungtinių 
Valstijų atstovybę įteikė Meksi
kos valdžiai protestą.

dabodami 
jiems žinią 

Texmelucano

nužudymo

RADO NEŽINOMĄ VERDI 
v OPERĄ.

ĮVEDA BUSUS VIETOJ 
VEKARIŲ.

GAT-

SPRINGFIELD, III., rugp. 7. 
— Visi Streatoro miesto gatve- 
kariai bus pakeisti busais. Vals
tijos prekybos komisija tokį pa. 
keitimą autorizavo-

Budapeštas, Vengrija, liepos 
20. — Budapešto Operos knygy
ne netikėtai rasta nežinoma iki 
šiol italų kompozitoriaus Verdi 
opera vardu “Plėšikai”. Libreto 
paimta iš garsios vokiečių poeto 
Schiller’io dramos “Die Raeu- 
ber.”

GARSUS CHIRURGAS, DR.
LECONTE, NUSIŽUDĖ.

DU TĖVAŽUDŽIU IMAMA
NAGAN

MARINETTE, Wis., rugp. 7. 
— Vietos Apskrities teisme pra
sidėjo dviejų brolių, Johno ir 
Lewiso Brandtų, byla. Kaltina
mi dėl padegimo daržinės Bea^ 
ver farmoj ir sudeginimo ten 
savo tėvo.

MOKINTIS NIEKADOS NE- 
VĖLU.

MIUNCHENAS, Bavarija, 
rugp. 6. — Heinrich Zimmer- 
mann, 69 metų studentas, par
baigė Miuncheno universitetą su 
filosofijos daktaro laipsniu.

ORAS,
Chicago ir apielinkė. — Niau

kstosi, gal bus lietaus; truputį 
šilčiau; vidutinis, didžiumoj 
pietvakaris vėjas, — taip šiai 
dienai pranašauja oro pranašas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 740 F.

Šiandie, saulė teka 5:49, lei
džiasi 8:02.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 7; užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $.46
Belgijos, 100 frankų ..............  $5.03
Danijos, 100 kronų .............. $16.14
Italijos, 100 lirų ............... $4.40
Francijos, 100 frankų .........  $5.45
Lietuvos, 100 litų ............ $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.80
Olandijos, 100 florinų ..... ... $38.60
Suomijos, 100 markių ......... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.68

Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.81
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Nelaimė kasyklose
Du darbininkai užmušti, kiti 9 

sužeisti.

JOHNSTOWN, Pa., rugp. 7. 
— Nanty-Glo kasyklose No. 1 
vakar įvyko didelė nelaimė. Nu
kritus iš viršaus dideliam ang
lies ir uolų sluogsniui du darbi
ninkai liko užmušti, o devyni jų 
draugai sunkiai sužeisti, kurių 
keli vargiai begu pasveiks. Gel
bėtojai dirbo keletą valandų, 
kol užgriutousius atkasė.

SAN FRANCISCO NEBEVAR
TOS GAZO

.SAN FRANCISCO, Cal., rug
pjūčio 5. — San Francisco 
miestas nutarė nebevartoti gu
zo. Visi gatvių gaziniai žibin
tai bos pakeisti elektriniais. 
Dabar San Francisco miestas 
dar vartoja daugiau nei 5,000 
gazo žibintuvų gatvėms nu
šviesti.
$110,000 NUOSTOLIŲ DEL 

GAISRO.

PEORIA, 11L, rugp. 6. —Gai
sras sunaikino Peoria VVholesa- 
le Shoe kompanijos batų sandė
lius ir grūmojo keletui kitų arti
mųjų triobėsių. Batų kompani
jai padaryta žalos apie 110,000 
dolerių.

Nors prieš mirdama nori gaut 
“divorsą”

COLUMBUS, Ohio, rugp. 6. 
— 82 metų bobutė, Virginija 
Warien’ienė, įnešė teisman by
lą prieš savo vyrą, 72 metų 
seniuką, reikalaudama išsisky
rimo. Kaltina jį dėl “neglect” 
ir “cruelty” — nežiūrėjimo jos 
ir žiaurumo.

Roma užsigavus Hughes’u
Rugoja, kad Valstybės Sekreto

rius nepadaręs jai vizito.

ROMA, Italija, rugp. 7. — 
Laikraštis 11 Mondo rugoja, kad 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius, būdamas Europoj ir 
atlankęs Londoną, Paryžių, 
Briuselį ir Berliną, visai aplen
kęs Romą. P. Hughes, sako laik
raštis, jo paties pareiškimu bu
vęs atvykęs Europon ne kaipo 
valstybės sekretorius, bet kaipo 
Amerikos juristų asociacijos 
pirmininkas, o todėl esą sunku 
suprasti, kodėl jis nepanorėjęs 
sudėti vizitą Romai, — origina- 
lei įstatymų leidėjai.

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
J. — D-ras Robert Grier Lecon- 
te, pagarsėjęs chirurgas, nusi
žudė. Jo kūną rado gulintį šalia 
rašomojo stalo; ten pat buvo pa
mestas revolveris ir laiškelis 
žmonai. Laiškely sakos, kad pi
niginiai dalykai privertę jį pasi
daryti galą-

Japonija priima metrinę 
sistemą.

TOKIO, Japonija, — Japonija 
dar 1921 metais priėmė metri
nės sistemos įstatymą, bet tasai 
įstatymas nebuvo griežtai vyk
domas. Tik šiemet gegužės 17 
paskelbtu imperatoriaus dekre
tu metrinė saikų ir svarsčių sis
tema įėjo galion nuo liepos 1 
dienos.

“FINANSININKAS” PONZI 
PALEISTAS Iš KALĖJIMO
BOSTON, Mass., rugp. 6. — 

Paskilbusiis *‘finansininkas” 
Charles Ponzi, kurs, kaip ir Chi- 
cagos garsusis “spešęlninkas” 
Raymondas Bischoff, savo suk
tybėmis išviliojo iš žmonių kele

tą milijonų dolerių ir dėl to pa
kliuvo kalėjiman, dabar, pasė
dėjęs pusketvirtų metų Ply- 
moutho apskrities kalėjime, ta
po paleistas, sudėjus jam 14,- 
000 dolerių kaucijos. Prieš jį 
yra dar dešimt kaltinimų dėl 
suktybių ir jo teismas įvyks vėl 
rugsėjo mėnesį.

NEDARBAS LENKIJOJ

VARŠUVA. — Lodzėj nedar
bas didėja ir darosi katastro- 
fingas. Birželio 28 d. sušauk
ta bedarbių milingas, kur da
lyvavo apie 20,000 bedarbių.

Lodzė# vaivadijoj įregistruo
ta 61,139 bedarbių, pačiam 
mieste — 46,446 žm., Pabija- 
nicuose bedarbių skaičius sie
kia 6,000, Zdunska Wola — 
2,000. Tekstilės pramonėj Lo
dzėj įregistruota 25,000 bedar
bių.

WASHINlGTONAS, rugp. 5. 
—• Tarpvalstybinė I*rekybos 
Komisija pradėjo tardymą 
skundų, kad Pittsburgh & Lake 
Erie geležinkelių kompanija 
samdanti darbininkus per tam 
tikrus kontraktorius, kuriems 
moka iš tokių darbininkų al
gų tam tikrą nuošimtį.

50 Centų
PERKŪNAS UŽMUŠĖ 47 

GALVIJUS

SIOUX CITY, Iowa, rugp. 6. 
— Netoli Hancock, Minn., au
dros metu perkūnas trenkė į 
farmerio John Toop’o galvijų 
kaimenę ir užmušė keturias- 
dcšimt septynis raguočius.

NORI ATSAUKT PROHIBICI- 
JOS ĮSTATYMĄ

ST. JOHINS, N. F., rugp. 6. 
— Ne>wfoundlando premjeras 
Monroe įnešė legislaturon bi- 
lių, kuriuo einant prohibicija 
turėtų būt panaikinta, įvedant 
tam tikrai apribotą svaigina
mųjų gėrimų vartojimą.

ŽEMEI PRASKILUS, UPĖS 
PASRUVO KARŠTU 

VANDENIU.

NAIROBI, Kenya, Kolonija, 
Britanijos Rytų Afrika, rugp. 7. 
— Kenyos Kolonijoj, ypač jos 
šiaurinėse Samburu ir Turkanos 
apskrityse įvyko smarkus že
mės drebėjimas- Žemės drebėji
mo metu trijose vietose žemėj 
pasidarė dideli plyšiai, perskri
dę dvi upes, Sugotą ir Turkaną, 
kurių vanduo pasidarė karštas.

Už Telegrafines Pinigu Perlaidas
Kitur už tokius pat telegramos reikia mo

kėt nuo $1.75 iki $6, kuomet per Naujienas gali- 
ma pasiųsti už 50 centų neveizint ar trumpas ar 
ilgas adresas, didelė ar maža suma.

Jums dabar nėra reikalo laukti mėnesį lai
ko, kol Jūsų giminės paims pinigus, kad per 
Naujienas galima nusiųsti j 3 ar 4 dienas, ir 
sulig Lietuvos pašto greitumo yra pristatomi 
žmonėms į visus Lietuvos miestelius.

Naudokitės Naujienų Telegramais, nes tai 
yra pigus ir greičiausias pinigų siuntimo būdas.

Kam pertoli nueiti į Naujenų vyriausių 
ofisų, tie gali induoti pinigus pasiuntimui tele
gramų Lietuvon Naujienų autorizuotiems agen
tams:

BRIDGEPORT: AUŠRA: — 3210 South 
Halsted Street.

T0WN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIE- 
KA: 1616 West 47th Street.

ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEK A: 
233 East 115th Street.

1739 So. Halsted St . Chicago, I1L

i IMPL HH (. I IN I JHIGINAL
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3514-16 Rooeevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel, Kedzie 8912

Taip, tai mano 
Žodžiai, Draugai
“Norėčiau, kad mano tėvas tėvy
nėje galėtų džiaugtis cigaretu 
kaip HELMAR. Ko daugiau mis
tinu apie tenykščius 
tuo labiau įvertinu 
HELMARS.”

cigarėtus 
didybę

■K.

pripažįstaTurkiškas Tabakas 
mas geriausiu ir brangiausiu ta 
baku cigaretams. HELMAR Tur
kiški cigaretai daromi iš gryno 
Turkiško Tabako ir duoda rūkyto
jui norimų patenkinimų cigaretu 
rukant.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų

Kaip j kiti, taip ir jps džiaug
sitės permaina j Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ii- Egyp- 
tiškų cigaretu pasauly.

BOJKESoHOorlO

tanu* Ir nauju* narais, taipgi dtrb- 
o.

Pirmutini Lietuvių Eiektrou Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine.

A BARTKUS, Pree.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

G ar sinki t ės Naujienose

kas Dedasi 
Lietuvoj

KAIRIAI

Stebuklingas daktaras

Birž. 28 d. Kairiuose ir Vige
lių kaime buvo apsilankęs, per 
svietų pėsčias beeidamas, nepra
šytas stebuklingas daktaras su 
“vaistais”, žmogus dar pusam
žis, apie 40 mt. Nešasi su sa
vim visa skrynių “vaistų” ir “gy
do” visokias ligas ne tiktai žmo
nių, bet ir gyvulių. Kiekvienam 
žmogui, pažiūrėjęs į rankų, pri
pažįsta kokių nors ligų. Išgydy
ti apsiima visas ligas, tiktai rei
kia nupirkti pas jį “vaistų” už 
6 litus nuo kiekvienos žmonių 
ligos. “Vaistai” pas jį dėl to taip 
pigus esą, kad jisai juos pirkęs 
Klaipėdoje dar auksinais. Musų 
vaistinėse, sako, reikėtų dabar 
už tuos vaistus labai brangiai 
užmokėti. Galįs ir receptus ra
šyti, tiktai gailisi žmonių, kad 
nuo jų vaistinėse labai brangiai 
nulups. Gydąs arklių, karvių ir 
kitokias ligas. “Vaistai” ark
liams nuo gelažuonių tekainuo
sią 2 litu. Labai piršo šeiminin
kėms pirkti pas jį “vaįstų”, kad 
karvės greičiau pasibegtų ir kad 
Smetonos daug duotų. Nuo jo 
vaistų Smetonos busią pusė puo
dynės, ir ji busianti tokia tir
šta, kad su peiliu reikėsią pjau
ti. Už tuos “vaistus” jisai pra
šė tiktai 1 litų. Aiškino, kad či

gonai ir čigonės tai tiktai ap
gaudinėja žmones, o jisai einąs 
tikrai gydydamas. Nuėjo į Šilė
nų pusę.

Tokių stebuklingų daktarų 
prieš karų Lietuvoje buvo labai 
daug privisę. Daugiausia jie ne- 

'šiodavosi tiktai trejus vaistus: 
į Eina, eza ir barbara. Susipratę 
apgauti kai kurių kaimų vyrai 
tokius “daktarus” pasivydavo ir 
gerokai juos išbarbindavo ir jų 
“vaistus” išbarškindavo, nes tai 
būdavo daugiausia iš kūtės pa
šalių visokio dažo surinktieji į 
___________j____:____________

buteliukus “vaistai”, kuriuos jiė 
lašais pardavinėdavo musų tam
sioms kaimo bobelėms, kaipo ge- 
riausį vaistų nuo visokių ligų. 
Už savo stebuklinguosius, jiems 
nieko nekainuojančius “vais
tus”, jie susirinkdavo labai daug 
pinigų ir galėjo sau iš tos ap
gavystes puikiai pragyventi. Ir 
kaip gi jiems netikės musų tam
siosios kaimų moterėlės, kad jie 
net ir .“stebuklingų šventų ab-1 
roždų iš pat Jeružolimo” su sa-Į 
vim nešiodavęs? Matyt ir da-j 
bar tokie “daktarai” dar neiš-’ 
nyko. Tamsių ir dievotų musų' 
kaimo moterėlių tarpe jie turi 
dar didelį pasisekimą. Pas švie-| 
sesnius žmones tokio “dakta
rai” niekuomet neužeina ir len
kiasi jų iš tolo, kiek galėdami.

Jei dar kur tasai neprašytas 
ir nepažįstamas “stebuklingasai i 
daktaras” atsilankys, tai kaimo 
vyrai turi jį drąsiai suimti ir 
su visu jo “kromeliu” pristaty-. 
ti jį artimiausios policijos vir
šininkui. ■* '•* " • *1

stelbti, sunykę. Priežastis — 
šaltas pavasaris ii lytįrigumas. 
“Šiemet daug dantų nudilinsime,
— juokauja žmonės — dirselių 
duonelę bekrimsdami!” Kiti sa
ko: “šiemet bus dirsmetis!” 
Aukštose vietose, smiltynuose
— šiek tiek geresni rugiai, bet 
vasarojai prastesni.

i Pr. br.

'yEROVĖš sičyRlUSS 

'DEL'APRŪPINIMO ii 
Motinų ir jų

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,^

Atome skyriuj^ mes laikas 

noo laiko gvildensime rei- 

kalus (tanias badančioms 
motinoms ir motinoms Jau
nų kfidikly.

Kūdiki v aprūpinimai ir pe
nėjimas yn dalykas gyvos 
svarbos kelmynai Ir tautai 
ir mes jaučiame, kad lai 
yra dalykas, kurį mes ta

rime reguUariškab laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdentL. .

Balys
STRAIPSNIS 84

I perkošia per koštuvą, o atvėsus ji pa
sidaro kai kisielius. 
tris šaukštus su pienu.
8—10 uncijų pieno atsigerti, 
dintos duonos.

9 ryte. — Sunka vieno orančiaus.
11 ryte. — Minkštai išvirtas kiau

šinis sumaišytas su pasenusios duo
nos trupiniais, arba vienas šaukštas 
jautienos sunka. Pieno atsigerti. Cu- 
korius ar sėlinu viskvitas, arba pase
nusi duona su sviestu.

3 po pietų. — Avienos, vištos ar 
jautienos buljonas, su ryžėmis ar 
mėsgaliais, arba pasenusios duonos 
trupiniais. Kiaušinienė,, kraknvolienė, 
ryžių pudingas, viltos, slyvos, keptas 
obuolis, arba obuolienė.

6 vak. — Manavų, ar kvietinė ko
šelė (virta dvi valandi). Duok du ar 
tris- šaukštus su pienu. ■ Pieno dar at-< 
sigerti. čukoriaus ar pasenusi duona 
su sviestu.

Mergaitės brendimo periodas yra 
laika skiekveinai motinai būti atsar
giai. Tai laikas, kada jos visos pa
žiūros randasi keistame, statymosi 
laipsny, kurio paamtas yra kūno per- 
silaudimas. Tai laikas kada jos svei
kata labai svarbi, 
motinos problema, 
turi ją išrišti.

Šito duok du ar
Duok dar 

Skru- NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL J 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 

ANT NAUDOS. V

S. L FABIONAS Gū.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir * 
• Parduodam Laivakortes. <

Dirsės - dirselės
f ■. , į "I . I 1
Liepos 10 diedų 1924 m. teko 

keliauti mib Marijampolės ligi 
šakių. Kai esi kokioj vietoj il
gai nebuvęs, tai ‘ Viekas’, Yotibs/ 
žingeidi!, viskas gražu, viskas 
malonu. Rodos kiekvieno namo,, 
kiekvieno medžio, kiekvieno žy
mesnio stulpelio bei akmenėlio 
esi pasiilgęs. Eini arba važiuoji 
pro juos, o jie, rodos, tave svei
kina, rodos, nori žodelį pratar
ti, pasikalbėti...: Taip, mat, jų 
esi pasiilgęs.

Pirmiausiai puola į akį auga
lai. šienai su dobilais dideli, gra- 
žus, matyt bus pašaro. Vasaro
jai taipgi, nors vėlybi, bet auga 
kai durnas. Bulvių virkščios di
delės, kaikur užkauptos, kai- 
kur jau žydi. Kviečiai neblogi, 
bet jau tie rugeliai, tai tikros 
dirselės. Teko matyt ištisų lau
kų, kur kitąsyk rugiai kaip sie
na būdavo, dabar — dirsių nu

šita valgių sistema atatiks 
lam norm’aliai sveikų kūdikių, 
skiriama kūdikiams su labai 
sveikata. Tbkie atvejai yra

reika- 
Ji ne

oria 
nepdx

Ta sveikata yra 
Kiekviena motina 

Ji turi išauklėti mer
gaitės sveikatą ir stiprybę, kad per
vedus ją laimingai •per šį periodą.

Be užtektinai gero maisto bręstan 
čios mergaitės, kūnas negali atsilan
kyti gamtos reikalavimams to laiko
tarpio. Tokie vaikai turi gauti du 
ssykiu Eagle Pieno j dieną, apart ki
tų valgių. Atmiešk du šaukštu Eagle 
Pieno j tris čvertis puoduoko šalto 
vandens. Nekurie labiau myli su 
ginger ale, vaisių sunka, arba kiau
šiniu.- Ji galima vartoti su nauda ir 
nekurtuose virtuose valgiuose.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310 •

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvcrgą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.L—-------------------------  ----- ------------------------- -■■ ■ ■ --

11^1' prast* b’ Skalaują gydytojo apžiu
*. . POSs

15 iki 18 mėnesių — keturis 
sykius dienojY*.

7 ryte. — Oatmeal, manavų, corn- 
meal, kiekveina krupų košele turi 
būti virta tris vaalndas diena pirm 
penėjimo. Pabaigus virimą, košelė 
turi būti kaip skystas kisielius. Ją

J^WSa*BSaMStaa*WMNSSSStaaMShwMMSMMSSMSH

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705

6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pctnyčios.

■■„L—1 -------------------

r

Didelis Piknikas
Rcnsia d 1

BRIGHTON PARK A. B. KLIUBAS
Nedėlioję, Rugpiučio-August 10, 1924 

National darže, Riverside, III.
Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 50c. Muzika J. Pociaus.

Visus lietuvius ir lietdvaites širdingai kviečiame dalyvauti, nes 
tai bus gražus pasilinksminimas <lel kiekvieno.

KOMITETAS.

........... ........S

IŠSIKIRPKIT ŠIĄ APLIKACIJĄ, IŠPILDYKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
Siųskite šav6 giminėms pinigus Lietuvon per telegramų. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visviėn ar didelė at maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO. ILLINOIS
■ . ■ ..... .

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigų siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus j visus paduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

)

t

Vardas ir pavardė

Numeris namo ar bakso

Miestas

1 ■■ J

gatvė

Valstija .

Indedu money orderį (ar pinigais) .. dolerių .......... — centų ($_________ )

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią suma liti) pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

---- Valsčius

Aipskritis .....

Siuntėjo ptošaM.......................
PASARGA:' Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.’*

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityti)

M litų

m litų 
400 litų . 
500 litų .

21.25
31.75

litų 
litų 
litų 
litų

42J5 1000 litų ..............
............  52455 I 5000 litų ........  

(Stambesnėms sumai* s specialia kursas)

1*2.75

» 10*75
.. 5105

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
į tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų.

i

st. I

JOHN KUOHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

W. 22nd St., arti Leavitt 
Telephone Canal 2552 /

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. _
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 1 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namais, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus ! 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Ved n bylaa visuoee Teiemuoaa, Egtami- 
uuoja Abstraktu?, Padaro pirkimo ir 
paMftvimo Dokumentu? ir įgaliojimus

1 7 South Dearbom Street
. , , ji Telefonas Kandolpb
Vakarais: 2151 West 22 Street 

TelefoaM (Janai 16(7.

r J. P. WAITCHES i 
LAWYER Lieluvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullnvan 6377

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. i

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
--------------------------- - Į ■ -

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 \V. Washingion St.
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V. W. ĘUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 520 
Tol. Central 6390 • 

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yords 4681 J

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

8405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indianą Harbor, Ind.

Plumingo ir Apšildymo {rengimai.
2 Olselio kainomis visiems

Pigiausi' dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužid. į. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pifkdąhii nuo. musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
t ILEATING/ SUPBLY CO. ,
• 490 -' Milwaukee Avė. and

s, 461 N. Halsted St. '
Haynįarket 1018, Haymarket 42&1
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KORESPONDENCIJOS Indiana Harbor, Ind.
Visko po biskį

Valparaiso, Ind
Klaidos atitaisymas. — “Home 

coming Day” programas

Praeitą subatą, rugpiučio 2 
d., mano pranešime apie “Home- 
coming Day” įvyko klaida. 
“Homecoming Day”, arba ap- 
vaikščiojimo penkių dešimtų

gaisras tapo nugalėtas ir šali
niams neteko mikentėt.

Detroito Naujienų Skyriuje 
permaina.

Nuo pradžios uždėjimo Nau
jienų skyriaus Detroite, dirbęs 
kaipo skyriaus užžiurėtojas p. 
Juozas Dagūs, šiomis dienomis 
pasitraukė iš Naujienų Skyriaus 
vedėjo vietos. P. J. Dagis susi-

būriais palei- 
Samdytojai 

pasako, 
neapri- 
reikės, 

ir lieka

vienų metų gyvavimo Vai parai-.dėjo su p. Kaziu Maiga ir užsi-vienų llievų gy'vaviinv „ ----------.------ °
so Universiteto, prasidės ne,dėjo bučernę prie 3229 Baker 
gruodžio, bet rugpiučio 9 d., — | St. Laimingų pasekmių kaip p.

Dagiui, taip ir p. Maigai, nau
jam bizny.

Naujienų skyrių ves ir atliks 
visus patarnavimus, kaip ir pir
ma, p. J. J. Strazdas, kuriam ir
gi linkėtina gerų pasekmių są
žiningam jo tarnavime vietos 
lietuviams.

Naujienų skyrius randasi toj
I pačioj vietoj—1711 — 24 St.
P-ia Marijona Petkienė laimėjo

Laikas nuo laiko p. Antanas 
mus išpildys daugiausia alum-Į Petkus su savo motere Marijona 
nai- Yra apskaitėiuota, kad ginčydavosi. Antanas sakydavo, 
Valparaiso Universitetas turi kad Amerikoj garnio nėra, o jo 
alumnų arba baigusių mokslą moteris sakydavo, kad yra. Bet 
apie šimtą tūkstančių, iš to ginčai ginčais ir pasiliko iki 
skaičiaus yra žmonių visokiose oras galutinai neatšilo. Orui ^it- 
šakose.

Apvaikščioj imo programas
yra labai įdomus, kadangi jame 
yra ^įžymėta daug svarbių ypa
tų, atsižymėjusių dainose ir mu
zikoje. Iš kalbėtojų bus senato
rių, valstijos gubernatorių, dak
tarų, prezidentų ir dekanų iš 
kitų universitetų. Programai 
bus Universiteto Auditorijoj. 
Apvaikščiojimo komitetas iš
siuntinėjo pakvietimus į visus, 
kurie yra baigę bei lankė tą 
universitetą. Atvažiavusiems 
komitetas pasirūpins visus pri
imti ir parūpinti ko reikalinga-

Lietuviai profesionalai, kurie 
manote turėti vakacijas, atva
žiuokite j Valparaisą tą savaitę 
praleisti laiką gražiame mieste
lyje ir pasimatyt su savo “Class- 
mates”. Taipgi kviečiame atva
žiuoti ir tie, kurie dar mano 
būti Valparaiso Universiteto 
mokiniais. Dabar bus geriausia 
proga susipažinti su mokyklos 
sistemą.

Pragyvenimas Valparaise yra 
pigus, oras gražus, aplink yra 
daug ežerų ir miškų, vieta tik- 

yra dėl vakacijų praleidi- 
Valparaiso Universitetas 
yra istoriška vieta dėl lie

čia daugiausia lietuvių
Čia yra 

moksleivių

šią subatą ir tęsis per devynias 
dienas iki 17 d. rugpiučio.

Per devynių dienų apvaikščio- 
jimą bus surengta aštuoniolika 
gerų programų- Kiekvieną dieną 
bus duodama du programai, — 
vienas po pietų, kitas vakare. 
Nedėlioję, rugpiučio 10 d. bus 
trys programai, vienas 10 vai. 
ryto, kitas po pietų ir trečias 
vakare. Kiekvienas programas ’ 
bus iš dainų, muzikos ir kalbų. 
Kaip minėjau pirmiaus, progra-

šilus, vieną vakarą p- p. Petkai 
1 eidami gulti paliko langą atda
rą ir štai rytą sukilę stebisi, kad 
sūnūs kai aukso obuolys, o ša
lę kortelė su užrašu: Garnio do- 

ivana Marijonai ir Antanui Pet- 
kam, 1953—24th St. Simui su
teikta vardas Edvartas. Marijo
na laimėjo, bet abudu džiaugia
si, kad labai gražus sūnus.

—P. Jurkšaitis.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
darbai žymiai, sumažėjo; darbi
ninkai dideliais 
džiami iš darbo, 
paleisdami darbininkus
kad jie esą paleidžiami 
botam laikui, esą kada 
tai pašauksią. Tad tik 
laukti kol busi pašauktas atgal, 
bet kada tas bus tai niekas ne
žino. Gali prisieiti laukti ir vi
sus metus- O Ind. Harbore ir 
apielinkėj jokių kitų dirbtuvių 
nesiranda, vien tik plieno lie.įįk
los ir karšapiai ir visos šios dirb 
tuvės darbininkus vis atleidinė
ja. Tai gal ilgai teks laukti iki 
sulauksime pašaukimo grįsti at
gal į darbą. Taigi aš nepatariu 
nei vienam lietuviui darbininkui 
važiuoti j Calumet distriktą dar
bo ieškoti.

Nesveikatos ir mirtis
Pastaruoju laiku pas mus 

siaučia nepaprastos ligos: kiek 
užima kaklą, o po kelių dienų 
pasileidžia kraujas per burną ir 
miršta. Iš lietuvių aplankė gil
tinė jauną 21 metų Ernestą Ke- 
govičę- Velionis buvo labai pa
derąs vaikinas ir buvo gimęs 
šioj šalyj, bet labai gerai kal
bėjo lietuviškai ir su lietuviais 
sugyveno. Tai buvo gal turtin
giausias iš visų šio -miestelio 
lietuvių, nes po tėvo mirties

jam liko virš $200,000 turto. 
Kad velionis sugyveno siv visais 
labai gražiai tai laidotuvėse da
lyvavo apie šimtas automobilių 
iš kurių buvo šeši su gėlėmis. 
Naujas lietuvio didelis teatras.

Ignas Pivarunas tik ką atida
rė naują Garden teatrą. Kad ne 
I. Pivarunas, neturėtumėm kur 
nueiti, nes čia visi teatrai yra 
mažiukai, troškus, kad vasaros 
laiku negalima buvo jų lankyti, 
be to juose nebuvo skiriama juo 
dųjų nuo baltųjų, bet Garden 
Teatre juodveidžiai yra atskirti 
ir nesi'inaišo su baltaisiais, 
jas Garden turi virš 1000 
nių.

Rengia išvažiavimą
SLA- Kp. rengia labai gražų

kad jau iš 
rengtis prie 

lietuviai, nes

pa
yra 
tu-
pa- 
yra

Nau- 
sėdi-

išvažiavimą-pikniką j St. John, 
Ind. Kaip girdėti, 
anksto prasideda 
išvažiavimo visi
St. John, Ind., randasi labai gra
žioj vietoj ir visiems bus proga 
praleisti linksmai laiką ir 
kvėpuoti tyru oru. Keliai 
labai geri, tai lengvai yra 
rintiems savus automobiliu# 
siekti, o kurie neturi, tai
busai, kurie nuveža ir parveža 
kada tik nori. Daržas yra labai 
gražus, didelė sale dėl šokių ir 
didelė vieta dėl base bąli, gali 
žaisti kas ką nori. SLA 18.5 kp. 
užprašo visus darbiečius ir apie- 
linkės lietuvius, visi busite užga 
nėdinti, tik atsilankykit į pik
niką rugpiučio 10 d.; pradžia 10 
vai. ryte.—Harborietis.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Blvd. &188
M. Woitkewicz 

•* BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 

mote-

^ DR. HERZMAN'*
—IŠ RUSIJOS—

•
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Saugumas dėl 7aupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalų ir surplus ir 
nepadalintų pelnų daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymu visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

Jei abejoji akimis, paslteiravk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptomatrUt
Tai Boolavard 4461
4M» 8. A.hlan* 4" 
Kampu 47-tea r ai

1-roa lubaha
--------------- -- - 711.-*

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai:

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

tai ir 
mo. 
taipgi 
tuvių-
yra užbaigusių mokslą, 
istoriškas lietuvių 
knygynas, kuriame randasi keli 
šimtai gerų knygų. Valparaise 
dar tebegyvuoja senovės lietu
vių moksleivių dvasia.

—šakotas.

Detroit, Mich.
Darbai sumažėjo

šiame mieste bedarbė yra jau 
veik jaučiama nuo balandžio 
mėn-, teČiaus tai buvo tik jau
čiama. Dabar jau ji čia. Neku- 
rios dirbtuvės visai užsidarė ne
apribotam laikui, kitos dirba 3 
—4 dd. savaitėje, net ir Fordo 
dirbtuvės neišsiskyrė, kas labai 
stebina vietinius, kurie manė, 
kad Fordo dirbtuvės niekad ne
gali apsistoti.

Proga pasinaudodamos kitos 
dirbtuvės muša algas ant kiek 
tik gali. Taip Wilson Body Co., 
kuri buvo užsidarius per septy
nias savaites dabar sugrįžu- 
siems savo darbininkams numu
šė 10 nuošimtį ir tai jau kokį 
tretį kartą šiais metais.

Gaisras išgąsdino lietuvius.
Liepos 27 d- Peoples Lumber 

Co., kuri randasi 24th gat., tarp 
Michigan avė. ir Mich. Central 
gelžkelio, kilo gaisras. Kadangi 
šioj apielinkėj apsigyvenę daug 
lietuvių, tai artimiausieji lietu
viai turėjo daug išgąsties, neku- 
rie ir rakandus jau buvo išnešę 
laukan, o kurie buvo išėję pasi- 
vaikštinėt, tai pamatę iškilusį 
gaisrą bego gelbėt savo turtą. 
Tečiaus ugniagesiams pribuvus

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Raiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

SUDARYKITE LIETUVOS APLANKYMO 
PLANĄ DABAR

Galite būti Lietuvoje vieną metą, pailginant laiką dar še
šiems mėnesiams jei reikėtų. Pasiklauskite arčiausio United 
States Linijų ofiso arba jūsų vietos agento pilnų informacijų.

Tuo pačiu sykiu patyrinėkite patogumus važiuojant United 
States Linijų laivais: švarus, patogus kambariai, geras maistas, 
patiksiantis patarnavimas, dideli deniai, bemj koncertai.

Pagal naują kvotų įstatymą viršenybė duodama ŪKININ
KAMS, jų žmonoms ir vaikams iki 18 metų; tėvams, žmonoms ir 
vyrams S. V. piliečių; ir nevedusiems vaikams 18-21 metų.

Išpirkite savo laivakortes, kad Jūsų giminės galėti} ke
liauti S. V. Valdžios laivais.

UNITED STATES LINES
45 BR()ADWAY, NEVY YORK CITY.

Matykite jūsų vietos agentą
110 S DEARBORN ST., CHICAGO, ILL.

Managing Operators for

United States Shipping Board

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrine vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kieksiename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBE,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
Prenumerata metams...........................................
Pavienis numeris.................................. .................

Antrašas:
“VADOVAS”, 

Hatfield Hali, Northwestem University, 
Evanston, 111.

$2.00
.. 20c

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

DUVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
niui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas. savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams. •

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, IIL

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę’* dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
j ienomis

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius
1616 W. 47th Street

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St. Chicago, III.

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuq 2 iki 9 vai. vakare

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė 
Tel . Lafayette 4146

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drcxel 2279 

.................... ■■................................./

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dein^, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 81st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted
Valandos nuo 9 ryto iki 
Subatoje nuo 9 ryto iki
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

>...............- -....................

St.
9 vakare.
6 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų* ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir’nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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NAUJIENOS I
The Lithuanian Daily Mawa 

Published 
ly 7be ijihuaniaa \»w» Pub. '-o., Ine 'atlyginimo klausime. Bolše

vikai sutiko principialiai, 
kad skolas, užtrauktas caro 
arba Kerenskio valdžios lai- 
kaiš, reikia užmokėti; bet 
kiek jie mokės, dar nežinia. 
Jie sutiko taip pat, kad ang
lai turi teisę reikalauti atly
ginimo už savo turtus, pra
žuvusius Rusijoje; bet atly- 

! ginimo suma dar turės būt 
nustatyta.

Per keturis mėnesius de-

. Nedaug progreso padary-
huanian Daily Nawa I . . .
Dkily Except Sunday ta ir Senųjų RUSIJOS skolų

Brooklyno bolševikų laikraštis 
nesugeba nieko pasakyti.

tai, tai vien tiktai smerkdami 
socialistų sumanymus.

Editur 1*.

1780 South Hebted stree*
Chicji&e, »11-

Telephone Itoosavelt 85M

“GELTONOS” KAPITALI
STŲ PARTIJOS

Subscription Balsai
|8.W per year U Canade. •
|7.flG per year ov.tside of Chieege.
>8.00 per yaar in Chlcago.

3c per cvpy.

Entered as Second Clsss oiattet
March 17th, 19U, at tha Poat Office

Cbicago, III., under the aet of 
llarch 2nd, 1870.

cijose pasirodė “geltonos 
Klux Klano klausime.

Naujienoa aina k aidi cm, iiakūian. 
takn>a<Kėnius. I-eidfia Naujtoir% f>- 

1739 So. Halatad St., Chicago 
01. — Yalefonaai RaoMvalt

UtaimoiAjimo Kalnai
Ehicagoje — paltui

Matams------------ - -------—----- 1. . . T . .. . v. ]
Pus*! metų 4.oo.baigti. Jeigu tas iki šiol ne-

----- - ixu padaryta, tai sunku numaty-
Viunam mėnesiui

EFilcagoje per ueilotajaaj
Via*a kopija ™.—_—
Savaital------------------ --------- i 18c
Mtaesiui............................. 7ac

BarlenytoM Valstijom, ne CMcaioja, 
paltai

Mat-ama__  - — • - $7«0fl
Pusei metų_______________ — 8.50
Trims minesiame... .......    1.75
Dviem minas tam —- 1.26
Vienam mluesiul « >76

» ■ • % * * -i' .
Lietuvon ir kitur alsianiafiM:

^Atpiginta)
Metime .... ............. .
Pusei metų -------------
Trims mėnesiams--- ------------ -------
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su atsakymu.

rybų tie klausimai galėjo 
būt galutinai išspręsti ir už

.16

$8.00
4.00
2.00

ti, kiek dar ims laiko abiem 
pusėm susitarti, ir ar susi
tarimas iš viso bus galimas.

Iki šiol yra tiktai praskin
tas kelias tolimesnėms dery
boms. Tas laikas nebūtų 
buvęs sugaišintas, jeigu bol
ševikai iš sykio butų pripa
žinę tų, po kuo jie apsiėmė 
pasirašyti clabar.

“Kolumbo Vyčių” konvencijo
je katalikų vyskupas Bernard J. 
Mallbney, iš Sioux Falls, S. D., 
pasakė, kad abi senosios kapi
talistinės partijos savo konyen- 

Ku
Nei re- 

publikonai, nei demokratai ne
išdrįso pasmerkti tų organizaci
jų, skelbiančia rasinę ir religinę 
neapykantą. Ir vieni, ir antri bi
jojo ku-kluksų smerkimu at
stumti nuo savęs kai kuriuos 
balsuotojus.

Tai yra tikra tiesa. Bet ir 
pats vyskupas parodė neperdau- 
giausia pilietinės drąsos. Peik
damas republikonus ir demokra
tus už tai, kad jie nepasmerkė 
Klano,-jisai užtylėjo, kad Socia
listų Partija priėmė rezoliucijų 
prieš ku-kluksus. Atiduot kredi
tų socialistams vyskupas pabū
go, kadangi tuo jisai butų iš
šaukęs nepasitenkinimų tarpe 
visokių atžagareivių, remiančių 
dvasiški ją.

Šiaip-taip Rusija visgi su- 
siderėjo su anglais. Po to, 
kai buvo oficialiai paskelb
ta, kad konferencija jau pa
iro, abiejų valdžių įgalioti-

Išrodo, kad bolševikai pey 
šiuos keturis mėnesius ne 
tiek stengėsi prieiti prie su
sitarimo su anglais, kiek 
spekuliavo.

Pradžioje jie praleido mė
nesį suvirtum laiko visai be

DAR VIS TAS KARO 
KLAUSIMAS

IX V, V«lVi£.ll£ įįįCVHVZ VA |

niai vėl susirinko ir pasiekė reikalo, nesiųsdami delega-
cijos į Londoną. Jie manę, 
tur-but, kad MacDonaldo 
kabinetas greitai bus nuver
stas,—tai kam čia dar “pra
sidėt su social-buržujais”! 
Dar ir paskui, kai sovietų

susitarimo.
Nutarta pasirašyti dvi su

tartis: prekybos sutartį ir 
bendrą sutartį. Pirmoji su
teikia Anglijai geriausias’1 
sąlygas, kokias sovietų vai- .
džia yra davusi arba duos delegatai jau buvo atvykę j 
ateityje bent kuriai šaiiai; j konferenciją Maskva ne 

-pirštu nepajudino, kad su
darius draugingesnius san- 
tikius su Anglijos valdžia; 
priešingai, Trockis ir Zinov- 
jevas tarytum tyčia stengėsi 
supykdyti MacDonaldą, cha
miškai užpuldinėdami 
spaudoje ir prakalbose.

Vokietijoje ir Franci joje, 
mat, ėjo rinkimai, ir bolše
vikams reikėjo kurstyti Kę- 
minterno sekcijas prieš so
cialistus.

Pagalios, kai susirinko 
alijantų konferencija ir iš
rodė, kad ji pakriks, tai bol
ševikai vėl ėmė dairyties J 
šalis ir laukti, ar nesugrius 
demokratinės jėgos Europo
je ir ar nebus tuomet pro
gos padaryti “pasaulio revo-

o Anglijos valdžia savo pu
sėje pripažįsta prekybos mo
nopolį Kusi joje.

Bendroji sutartis yra. ne 
taip aiški. Opiausieji klau
simai joje dar tėra tik prin
cipe išspręsti. Kusi ja pripa
žįsta savo prievolę atsiteisti 
su Britanijos piliečiais, ku
rie turi senuosius Rusijos 
valstybės bonus, ir duoti at
lyginimą privatinio turto 
savininkams anglams, nu- 
kentėjusiems dėl turto kon
fiskavimo arba sunaikini
mo. Tų savininkų reikala
vimams ištirti abi pusės suti
ko paskirti bendrą komisi
ją. Be to, Anglijos valdžia 
apsiėmė įnešti parlamente 
pasiūlymą duoti paskolą Ru
sijai.

Tai yra ne daug, bet vis 
tik šis-tas.

Svarbiausias daiktas, kd- 
rio troško sovietų valdžia, 
— paskola — dar nėra nei

jj

Pastebėtina, kad sovietų 
valdžia pasiryžo eiti prie su
tarties Londone tiktai tuo
met, kai paaiškėjo, kad ali- 
jantų konferencija išvengė

duotas, nei prižadėtas. Mac- skilimo. Darbo Partijos ka- 
Donaldas apsiėmė tiktai bineto poziciją sustiprėjo; 
kreiptis į parlamentą, kad 
jisai leistų valdžiai suteikti 
paskolą Rusijai. Parlamen
tas gali tam pritarti arba 
ne. ji j

Bet Anglijos valdžia dau-
giaus padaryti negalėjo. Jei- 

• gu Rusijos atstovai butų su
tikę priimti privatinių ban
kininkų sąlygas, tai jiems 
nebūtų reikalo prašyti’ pas
kolos iš Anglijos valdžios. 
Sovietų įgaliotiniai siūlė, be
je, kad paskolą duotų priva
tinis kapitalas, bet kad An
glijos valdžia garantuotų ją. 
jVIacDonahItits tečiaus tčį pa- 

siūlymą turėjo atmesti, nes 
atsakomybę imti už privati
nes paskolas jisai neturi 
teisės.

Herriofo valdžia Franci joje 
neketina griūti; Vokietija 
taikosi su alijantais, ir jau 
atsiuntė savo atstovus į 
Londoną... Toliaus speku- 
liuot “pasaulio revoliucija” 
nebeapsimoka, reikia pra
dėt žiūrėt biznio.

Kai bolševikai atidėjo į 
šalį savo “revoliucines” spe
kuliacijas, tai susitarimas 
ūmai įvyko.

Praėjus mėnesiui-kitam, 
jeigu Europa dar labiaus ap
rims, tai sovietų valdžia pra
šyte prašys užsienio valsty
bių, kad tik jos priimtų jų i 

savo draugę. Dar mes ma- 
tysime, kad ji paduos aplika- 
ciją ir j “imperialistinę” 
Tauttj Sąjungą!

“Laisvė” nebūtų bolševikiš
kas laikraštis, jeigu ji apseitų 
be melo, kalbėdama apie socia
listus. Iš musų pastabų apie so
cialistų taktiką karo klausimu 
ji išskaitė, kad mes teisinome 
“Vokietijos socialistų šauksmą: 
‘Valio! Laikykimės su kaizeriu, 
kol karas nebus laimėtas!’ ”

Mes, girdi, teisinę ir “Fran- 
cijos socialistų šauksmų: ‘Su 
Poinearė valdžia ir Rusijos Mi
kalojum, kol kaizeris nebus pa
gautas ir atgabentas muze- 
jun’. ” Ir Belgijos socialistų 
“šauksmų: ‘Tegyvuoja karalius 
Albertas! šalin socializmas, ša
lin klasių kova!’ ”

šitoje “Laisvės” pasakoje yra 
dvigubas melas. .Viena, “Nau
jienos” tokių šauksmų neteisi
no; antra, tie šauksmai yra iš- 
mislas.

“Naujienų” straipsnyje, kurį 
“kritikuoja” bolševikų organas, 
nėra pasakyta, kad Vokietijos 
socialistai turėjo remti kaizerį, 
Francijos socialistai — Poinca- 
rė ir carų, Belgijos socialistai 
— savo karalių. Priešingai, 
“Naujienos” pasakė, kad socia
listai, ypač Vokietijos ir Fran
cijos, pasielgė negerai, suteikda
mi moralę paramų savo vald
žioms, kurios veidmainingai ža
dėjo vesti karų “tiktai dėl apsi
gynimo”.

Bet yra netiesa, kad visi so
cialistai patikėjo veidmainingais 
savo valdžių prižadais. Vokieti
joje jais nepatikėjo Kautskis, 
Haase ir visa eilė kitų. Jie sių- 
lė arba balsuot prieš karo kre
ditus, arba susilaikyt nuo balsa
vimo. Franci j oje tokios pat po
zicijos laikėsi Longuet; Angli
joje — MacDonaldas ir daugu
ma Nepriklausomos Darbo Par
tijos; Austrijoje — Fr. Adler.

Taigi aklai peikti visus socia
listus už valdžių rėmimą karo 

metu yra neteisinga. Juo ma
žiaus pritinka taip daryti komu
nistams. Nes jų “šventasis”, 
Karolis Liebknechtas Vokietijo
je, balsavo kartu su dauguma už 
karo kreditus. Kitas bolševikiš
ko komunizmo šulas, Cachinas 
Franci joj e, ne tiktai pilnai rė
mė Poincarė valdžią karo metu, 
bet ir važinėjo, kaipo valdžios 
įgaliotinis, į Italiją ir Rusiją 
agituoti už karą.

Tiek apie “Laisvės” priekaiš
tus .socialistams. Bet tai yra pa
lyginamai menkos svarbos daly
kas. Peikimas tų arba kitų žmo
nių už klaidas, padarytas de
šimts metų atgal,»šiandie nągą- 
li atitaisyti Uį, Kas ūuyo- pada

ryta blogai. Daug naudingiaus 
yra pakalbėti apie pačią taktiką 
karo metu, kad galėjus išveng- i 
ti klaidų ateityje.

Apie šitų klausimų tečiaus

Mes esame nurodę, kad kova 
su karu apima tris skirtingas 
stadijas.

Nuodugniausias būdas karams 
pašalinti yra naikinimas tų prie
žasčių, kurios gimdo karus. Pa
linkimas prie karo randasi da
bartinėje visuomenės sistemoje; 
taigi, norint, kad karo pavojus 
išnyktų, reikia stengtis pakeisti 
esančiųjų visuomenės tvarkų.

Šitokia yra visų socialistų 
nuomonė, ir išrodo, kad jai pri
taria taip pat ir komunistai.

Bet tai dar neišsprendžia vi
so klausimo. Kapitalizmų akies 
mirksniu pašalinti negalima. 
Net ir bolševikai (išimant pa
čius akliausius) šiandie jau su
pranta, kad kapitalizmo tvarka 
dar gyvuos ilgokų laika. Jeigu 
jie taip nemanytų, tai jie neda
rytų prekybinių ir kitokių su
tarčių su buržuazinėmis valsty
bėmis. Todėl kyla klausimas, 
kaip kovoti su karu kapitalizmo 
tvarkoje.

“Naujienos” šituo klausimu 
yra gana plačiai kalbėjusios. Jos 
kalbėjo apie tai, kaip sulaikyti 
karą, pirma negu jisai prasidė
jo, ir kaip sustabdyti karų, kuo
met jisai jau iškilo.

Svarbiausia karo priešų domė 
turi būt atkreipta į tai, kad ne
davus karui iškilti; neš kuomet 
karas prasideda, kova su juo da
rosi, labai, sunki. ' ‘

Socialistams seksis sulaikyt 
karą juo lengvinus, juo dau
ginus įtakos jie turės į valdžias. 
Pavyzdžiui, karas dėl “reparaci
jų” tarp Francijos ir Vokieti
jos tikrai butų įvykęs, jeigu to
se. šalyse socialistai nebūtų su
gebėję priversti ’ savo valdžias 
užimti taikesnę pozicija. Jeigu 
Francijos socialistai butų buvę 
stipresni, tai jie butų sulaikę 
savo valdžių ir nuo įsiveržimo į 
Ruhro sritį.

Taigi, kad sulaikyti karų, rei
kia pirmiausia stiprinti socialis
tą jėgas visose šalyse. .

Bet to dar negana. Socialis
tinio judėjimo augimas priklau
so nuo sųlygų, kurių niekas ne
gali savo valia pakeisti. Kai ku
riose šalyse socialistinis judėji
mas progresuoja lėtai. Jeigu to
kios šalies valdžia užsimanys už
pulti kitų šalį, tai kas jų galės 
sulaikyti nuo to? Užpultoje ša
lyje socialistai gali būt pakan
kamai stiprus, kad prispyrus 
savo valdžių atsisakyti nuo gink
luotos kovos; bet tas karo nepa
salins, jeigu užpuolikas bus pa
siryžęs kariauti. Sakysime, jei
gu šiandie Vengrija, kurioje so
cialistų judėjimas yra sugriau
tas, imtų ir sugalvotų užkariaut 
Austrijų — kas tuomet reikėtų 
daryti? Austrijos kariuomenė 
yra socialistų kontroliuojama; 
jie todėl galėtų lengvai pasiprie
šinti Seipel’o kabinetui, norėda
mi sulaikyti jį nuo karo. Bet iš 
tokio socialistų pasielgimo butų 
tiktai ta pasekmė, kad Vengri
jos juodašimtis Horthy uždėtų 
savo jungų Austrijai.

Taigi sudaryti atskirose šaly
se stiprių jėgų, priešingų karui, 
neužtenka; reikia ieškoti dar ir 
kitokių priemonių. Socialistai ve 
ką siūlo: kiekviena valstybė, pir
ma negu ji pradės karų su ki
ta valstybe, turi būtinai paves
ti savo ginčų su ją išspręsti tre
čiųjų teismui. Ta valdžia, kuri 
atsisakys eiti į trečiųjų teismų, 
turi būt pripažinta kalta taikos 
ardymu; ir prieš ją kovot pri
valo ne tiktai darbininkai užpul
tosios šalies, bet ir kitų šalių, 
kartu ir užpuolikės.

Šitokį1 planą sugalvojo dar na- 
jašninkas Jean Jaures.

Socialistai šiandie stengiasi 
vykinti jį gyvenime, reikalau

dami, kad visos valstybės tar- 
Hisaviniejnis .) ginęalns ;. spręsti 

' yripažįįitij TJąiįtaut'inio' J Teisiii- 
jį'uVno Txtil>uAolo atitolti tė t sį 
ba pasirašytų privalomos arbi- 
tracijos sutartį.

Ką gi šituo klausimu siūlo ko- 
munistai? Nieko. Apie budus 
sulaikyti karą jie beveik ir ne
kalba; jeigu jie užsimena apie

iškilusį
tai, 
ka-

ko-tečiaus 
nesugebėjo

daryt, karui

laikit Rusijos 
savo “takti- 

tai, kad Ru-

Penktadienis, RiBr»> x

Dramos Artistų'" “ ””
Pranešimas : bes nerandame.

Suprasdami, kad visas meno 
pajėgas subarus darbas paleng- 

įVėtų, einame prie susitarimo su 
. ... tais> kurie musų idėjai ir darboMusų atsiradimas Amerikoje' linijai pritaria Tu| (|n._ 

visuoWnejc ir spaudoje sukėlė j Vaičkaus Dramos Te-
Įvainu spehojimų o kai kam ir atro> jau g(jrai žįnom artis_ 
nerimo. Laikraščiuose nanlito .... j ])ikillis> po ..Angos„ 

i susirinkimo š. m. lie- 
pos mėn. 23 d. pasisakė dirbsiąs 

k0 kart(u su mumis. šitas faktas 
! liudija, kad mes pasirinkome tų 

pavadi-, liniją, kurių nurodė pats, gyve- 
spėja nimas. Netenka abejoti, kad 

kiti gi musų eilės didės ir toliau. Neno- 
šiaip “štukoriais” bei “šposinin- rėdami užbėgti niekam už akių, 
----  , o treti dar kitokio plauko savo vaga varysime, niekam ne- 

, ---- 7 Klystama, kliudydami ir nekengdaini, jei
Di-|ir musų darbai bus nekliudomi.

Musų Credo

Laikraščiuose paplito įas 
netikslios žinios apie mus ir mu- ‘Draugijos 
su planus. Kad to išvengus turi-' 
me pasisakyti: kas esame, 
norime ir kur einame.

Pirmiausia dėl musų 
nimo. Tūli laikraščiai 
mus “VilkolakieČiais”,

kais”, 
menininkais esant. J 
bet apie tai žemiau. Mudu, 
neika ir Vanagaitis, esava Lie
tuvos Valstybinio Dramos Teat
ro artistai, o Olšauskas “Vilko
lakio” ir Tautos Teatro artistas. 
Mes trys nesudarome nei Vana
gaičio, nei Dineikos, nei Olšaus
ko grupės, kaip tai minima 
spaudoje. Asmens nėra-yra as
menis, atskiri individumai.

Ką esame nuveikę. Lietuvai ir 
kų davėme menui, Lietuvos 
spaudos gana apsčiai paminėta, 
tad neišpuola apie tai kalbėti. 
Kų duosime Amerikos broliams, 
išanksto nesigirsime, spręsite 
iš musų darbų. Musų atkeliavi- 
nio tikslas parodyti rimtą meną 

Tai buvo desperacijos‘ir tobulą vaidinimą. Norime pa
sirodyti jums, broliai išeiviai, 
kų esame nuveikę menui, kurs 
Lietuvai- daug yra davęs. Lig 
šiol jus dėjote aukas Tėvynės 
atstatymui, gi iš jos dar nieko 
nesate gavę. Galimas daiktas, 
kad tų aukų dalis teko musų 
meno šventyklai •— Dramos Te
atrui, kurio darbininkais mums 
teko garbės būti, šiandien viešė
dami pas jus padirbėsime, jūsų 
meno dirvoje, kad tuo būdu ir 
jums kuo nors atsiteisus, pakė
lus musų menų svetimtaučių 
akyse ir sudarius nuolatinius 
meno — Teatro ramus, kuriuose 
rastumėte sau poilsio saldaus 
juoko sukuty ir sielos peno rim
to pobūdžio vaidinimuose.

Ar ilgam su jumis? Sunku 
pasakyti. Esame reikalingi ir 
Lietuvai ir musų ištautėjančiai 
išeivijai Amerikoje. Musų dar
bas galutinai ta sunkų klausimų 
išspręs; pagaliau, tai priklausys 
ir nuo pačios Amerikos lietuvių 
išeivijos paramps. Tatai tikslas 
sunkiai pasiekiamas, tų tvirtina 
aplinkybės, su kuriomis atsėjo 
jau susidurti. Vienok, mes to ne4- 
atbodami, užsibrėžėme sau tiks
lų “ne pašposauti” ir grįžti na 
mo, o padirbėti ir tų darbų vai
sių jums palikti. Neįrodinėsime 
teatro reikalingumų, nes jis 
yra pribrendęs ir savo nauda 
davęs visai žmonijai. Reikia pa
sirinkti kelių tiems siekiams. 
Mes jį turime. Mes nesvajojame 
apie teatrų, kurs butų pavyzdys 
pasauliui ir nemanome konku
ruoti Amerikos teatrui, bet ei- 

(kaip, pav. kad Lietuva gynėsi Daine sava vaga. Jeigu sakyti, 
nuo lenkų Želigovskio),,socialis- kad štai šiandie be kapitalo ir 
tai privalo ne tiktai netrukdyti 
karo vedimo, bet patys turi im
ti ginklų į rankas ir kovoti už 
savo šalį.

Anųmet, kuomet Jungtinės 
Valstijos grūmojo karu Meksi
kai, tai ir komunistai pripažino, 
kad Meksikos darbininkai turi 
taip elgtis. Tuo budu pasirodo, 
kad komunistų obalsis — prie 
visokių aplinkybių trukdyti val
džiai vesti karų — neišlaiko kri
tikos^

Taigi, kaip klausime karo su
laikymo, taip ir klausime karo 
sustabdymo komunistai neturi 
jokios pozicijos. Jie įik rėkauja 
ir kitus niekina, bet patys nie
ko nepajėgia sugalvot. Ir mūsiš
kės “Laisvės” rašymai tuo klau
simu yra tuščia, kvaila mali-ma- 
lienė, kuri parodo tiktai josios 
proto skundų.

Dauginus jie kalba apie 
kaip sustabdyt jau 
rą-

Šitame klausime 
munistai .tai® pat
nieko konstruktyvio sugalvoti. 
Dažniausia iš jų girdi tiktai šu
kavimus apie tai, kaip Scheide- 
mann’as rėmė karų (apie savo 
Cachin’ą jie tyli!) ir kaip ant
rasis Internacionalas “išdavė 
proletariatų”. Bet iš to dar nė
ra aišku, kų patys komunistai 
skaito reikalinga 
iškilus.

Didžiojo karo 
bolševikai turėjo 
ką”. Jie stojo už
sija butų sumušta arba be jokių 
sąlygų padėtų ginklus. Ta “tak
tika”, kaip žinome, atvedė Ru
siją prie begėdingos Brest-Li- 
tovsko taikos. Jeigu vėliaus 
Santarvė su Amerikos pagalba 
nebūtų sumušusi Vokietijos, tai 
Rusija dar ir šiandie butų po 
kaizerio letena.

Tokios “taktikos”, kokios lai
kėsi bolševikai karo metu, jo
kios šalies darbininkai nepri
ims. Ji buvo grynai Rusijos są
lygų vaisius. Rusijos revoliucio
nieriai taip neapkentė carizmo, 
kad karštesnieji tarpę jų manė: 
geriaųs tegu musų šalis pralai
mi karą, kad tik butų nuversta 
valdžia!
taktika- .Jokios šalies darbinin
kai, kurie turi viltį savo jėgo
mis apsidirbti su valdžia, neno
rės užtraukti ant savo šalies 
karo pralaimėjimo baisenybę dėl 
revoliucijos labo,

Ir Rusijoje tečiaus daugelis 
karo pralaimėjimo šalininkų 
(“poražencų”, kaip jie vadinosi 
Rusijos spaudoje) pakeitė savo 
nusistatymų, kuomet caro vald
žia buvo nuversta. O nuo Brest- 
Litovsko taikos ir kairieji so
cialistai revoliucionieriai (su 
Marija Spiridonova priešakyje) 
pasidarė bolševizmo priešai.

Bet jeigu yra negera karo 
pralaimėjimo arba besųlygio 
ginklų padėjimo taktika, tai 
kaip tuomet stabdyti karų?

Komunistai šituo klausimu 
nepasako nieko daugiąus, kaip 
tiktai — kad reikia kovot prieš 
savo valdžia. Bet tai yra toks 
pat vienpusiškas dalykas, kaip 
ir reikala^mas pasiduoti prie
šui. Trukdant valdžiai vesti ka
rų, galima tam tikrose aplinky
bėse pasiekti to, kad karų lai
mės kaip tik ta šalis, kuri yra 
kalčiausia dėl taikos suardy
mo.

Norint, kad karas pasibaigtų 
ne reakcijos laimėjimu ir demo
kratijos pavergimu, reikia kovo
ti ne už besųlygį savo krašto pa
sidavimų, bet už teisingas kovos 
sąlygas. Kiek valdžia teisingai 
taikai priešinasi, tiek prieš ja 
reikia kovoti; kiek ji joms prita
ria, tiek reikia jų remti, šalyje, 
kuri ginasi nuo užpuolimo

VIENA, Austrija, rugp. 6. — 
Nežiūrint, kad daugybė vyrų žu
vo pasauliniame kare, vyrų ir 
moterų propoi’cija’Austrijoj ne- 

daug, tepasikeitė. Paskatą Uji^i
skaitmens rodo, kad šiandie
kiek vienam 1OQO vyrų Austrijoj 
yra 1,087 moterys, kuomet 1910
metais buvo 1,023 moterys kiek pritariame, nes ir jo 
vienam 1000 vyrų.

Pirmus darbo žygius pradė
sime nuo lietuvių kolonijų. Pir
moms gastrolėms vežames juo
kų ir mųzikališkų vodevilių pro
gramų, į kurį retkarčiais dides
niuose centruose, įterpsime ir 
didesnius veikalus. Užbaigę šį 
kaip ir ruošos darbų, apsirinkę 
nuolatinę buveinę, eisime prie 
rimto teatro vaidinimų. Plates
nių žinių patieksime, visų darbų 
tvarkų sudarę.

Dramos artistai:
V. Dineika, 
J. Olšauskas, 
A. Vanagaitis.

Tai bent “įstatymas”
Naumiestis, šakių apskr. šiek 

tiek dyvina: kitąsyk šakiai bu
vo Naumiesčio apskričio; dabar 
Naumiestis šakių apskričio! 
Prieš karų Naumiestis buvo ne
mažas miestelis, gana gyvas ir, 
žinoma, turtingesnis. Dabar jį 
karui gerokai sunaikinus ir ap
skričio administracijai į šakius 
(kaip į apskričio vidurį) persi
kėlus, Naumiestis kaip po gais
ro išrodo. Kasžin kada jis atsi
gaus bent tiek, kaip prieš karų 
•buvo? Netoli Naumiesčio Vokie
tijos pusėj Širvinta visai kitaip 
išrodo — žiba ii- žydi. Naujau
sio stiliaus sunaikintos triobos 
atstatytos; o Naumiestis taip 
ir truni, kaip koks nusigyvenęs 
ūkininkas.

Daug Naumiesčio žmonės bė
dos turi su gydytojais, 
delis Griausrųonas ir 
Skirgailienė, kuriedu 
praktika, neaprėpia
ypač, kai greitoji • pagelba — 
gimdančioms — reikalinga. Se
niau naumiestiškiai plačiai nau
dodavosi Širvintos gydytojais, 
kurie pasižymėdavo mokslingu
mu ir geriau gydydavo. Dabar 
vietinė Naumiesčio savivaldybė, 
matyt, ar vietinių gydytojų su
interesuota, ar didelį kyšį gavu
si, ėmė *ir užgynė Širvintos gy
dytojams Naumiesčio piliečius 
gydyti. (Ar jus kur matėt, bei 
girdėjot pasaulyje tokį kvailų 
“įstatymų” užginantį mirštant 
žmogų gelbėti!?). Nesenai bu
vo šitoks atsitikimas: Jauna ir 
labai graži moteris gimdė kūdi
kį. Bet gimdymas pasirodė taip 
sunkus, kad paprasta bobute 
(akušerka) nebegalėjo pagelbė
ti. Reikėjo šauktis gydytojo. Bė
ga pas Skirgailienę, — išvežta

Yra žy- 
moteris 
užversti

publikos sukursime pasaulio to
bulybę — Amerikos Lietuvių 
Teatrų — tai reikia pripažinti 
teatro vystymosi revoliucijų.* 
Galėtume galvoti ir apie tai ir 
gal pasaulį nustebintume, jeigu 
mes turėtume ganėtinai kultū
ros ir finansų ištekliaus. Mes 
pasitenkinsime evoliucijos pra
dais ir gyvenimo apystovomis. 
Pirmiausiai teatrui reikalinga 
publika, be jos nėra teatro, o 
kad jų susidaryti, tai reikia to
kio pat žanro vaidinimų, kuriais 
Amerikos vodeviliai jų prisivi
liojo. Tuo pačiu įrankiu jų atsi- 
kviesi, tai giliausias musų įsiti
kinimas. Taigi pirmiausia mes 
teiksime to, ko gaunama Ameri
konų teatruose, tik žinoma, lie- ' 
tuvių kalboje ir dvasioje. Kada 1 
susidarys musų teatro publika, 1 
tada nuolatinio teatro problema • 1 
bus lengvai išrišama ir mes jų ' 
gyvendinsime. Kad šitais keliais 
eidami užsibrėšto tikslo pasie
ksime, mes neabejojame ir tai 
juxtys xęy veninio faKLai įi'odys. !

šiuos žodžius pasakius išsiri- 
ša spėliojimai musų koordinavi
mo su p. Vaičkum. Mes p. Vaič
kaus darbų noignoruojame, net ■ 

dirbama 
menui, bet kooperuoti bei dirb-

Bėga pas Griausmonų — taip- 
pat nėr namie, išvažiavęs į Kau
na ar kur kitur.... Jauna mote
ris ant lovos gulėdama raitosi 
kaip sužeista kirmėlė, o pagel
bės nėra. Skubotai pakviečia gy
dytojų iš Širvintos. Tam atėjus 
ir pradėjus nelaimingųjų gelbėti 
— užkliuvusį gemantį kūdikį iš 
yšciaus krapštyti laukan, įšoka 
į moteries butų milicija, uždeda 
jam 50 litų piniginės bausmės 
ir ištrėmė atgal — į Širvintų!.... 
Žmonės sako, kad nuo tos “ope
racijos” gydytojas likęs svei
kas, bet jauna moteris su dar 
jaunesniu -savo>kūdikėliu, per 
Šio “prajrarų” į ano r*a-
saulio “dangų” nukeliavusi.

Išvadų, manau, nereikia!
Pr. br.

Siuskit pinigus pe? 
NAUJIENAS
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Atlyginimas 
iš Amerikos

Lietuva su Amerika taip yra 
susigiminiavusi, jog beveik ne- 
sirasty šęimynos Lietuvoje, ku
ri neturėtų artimų giminaičių 
Amerikoje.

Kyšiai tarp išeivių ir likusių 
giminių Lietuvoje daugumoje 
> ra gana tamprus ir paprastai 
apsireiškia gausios pašalpos 
plaukimu iš Amerikos Lietuvon, 
ypač kai išeivis, ar nesukūrė 
svetur savo šeimynos, ar yra pa
likęs Lietuvoje žmonų ir vai
kus.

Bet toje išsisvajotoje aukso 
Amerikoje toli nevisiems atei
viams lengvai atsieina. Didele 
dauguma Lietuvos ateivių Ame
rikoje dirbo ir dar dabar tebe
dirbti prie sunkiausių darbų, 
kaip anglių kasyklose, geležies 
ir plieno fabrikuose, popieros 
gamyklose, skerdyklose ir t. t. 
Bedirbant prie tokių darbų, dar
bininko sveikata, kaip žvakė ny
ksta, o be to dar labai dažnai pa
sitaiko sužeidimų ir net mirties 
nuotikių, ypač angliakasyklose. 
Darbininkui susižeidus — drau
ge su juo kenčia jo užlaikomo
ji šeimyna, ar šelpiamieji gimi
naičiai; gerai dar, jei vargšui 
darbininkui pasiseka išsirūpinti 
kompensacija, kitaip jam ir jo 
šeimynai lemta neišvargstamas 
vargas. Ką jau tesakyti apie 
mirties įvykius: urna mirtis dar
bininko — penėtojo esti tiesiog 
katastrofa šeimynai su mažais 
vaikais, o šelpiamieji giminės 
veltui belaukia pagelbės.

Tačiau, padėjimas nebe vil
ties: kultūringos Amerikos įsta
tymai užtaria šeimynas ir asme
nis, kurie buvo darbininko prie 
jo gyvos galvos šelpiami: šel
piamieji gali iš darbdavio gauti 
atlyginimų sumoje maž daug iki' 
keturių kartų daugiau nėgu iš 
darbininko gavo pašalpos per pa
skutinį meta prieš jo mirtį, jei
gu, žinoma, ta mirtis įvyko dar
bo aplinkybėse. Į šį faktų aš ir 
noriu atkreipti suinteresuotos 
visuomenės atydą.

Kad gauti aukščiau minėtų pa
šalpa neužtenka, ir.net nėra bū
tinai reikalinga, būti giminaičiu, 
kad ir artimiausiu, bet reikia 
akyvai priparodyti, jog iš miru
siojo buvo gaunama pašalpa. 
Reiškia, gavimas pašalpos iš 
darbininko prieš jo mirtį yra 
svarbiausias momentas gavime 
atlyginimo po jo mirties. Ret
karčiais gaunamos dovanos pini
gais, — vargiai gali skaitytis, 
kaipo pašalpa prie išgavimo 
kompensacijos arba pensijos.

Pašalpos gavimo prirodymais 
gali būti: pašto perlaidos, ban
ku ar agentūrų kvitus, laiškai pa
šalpos siuntėjų ir jų gavusiųjų, 
kartais net liudininkų pareiški
mas. Svarbu, kad tuose doku
mentuose būt bent sykis aiškiai 
pasakyta, apie kokia pašalpos 
sumą kalbama. Be aukščiau iš
vardytų įrodymu, daugumoje at
sitikimų, atlyginimas už šeipėjo 
mirtį esti labai sumažinamas, ar
ba net visiškai atmetamas. To
dėl, yra patartina, kaip čia Ame
rikos ateiviams, kurie šelpia sa
vo šeimynas ar gimines, ar mok-

sleivius Lietuvoje, taip ypač šel
piamiesiems Lietuvoje, — kuo- 
rupestingiausia daboti visas pa
što perlaidas, banko kvitas ir 
padėkos laiškus dėl gautos arba 
pasiųstos pašalpos.

Be to, kadangi daugelis lietu
vių Amerikoje permaino savo 
vardus ir pavardes, patartina, 
kad prasiiąanytoji pavardė bu
tų giminėms pranešama. Tas an
gliškai ar lenkiškai pavardžių iš
kraipymas neduoda galimybės, 
reikalui esant, patirti ypatos 
tautybę ir apginti Lietuvos pi
liečių reikalus.

Tuose atvejuose, kada darbi
ninkas, dėl savo artimų žmonių 
gero, buvo apsidraudęs, tai dėl 
apdraudbs pinigų (Insurance) 
neprisieina bijoti arba abejoti", 
apdraudos pinigai visados tenka 
tam keno vardu polisas išrašy
tas.

Nieks negali įspėti ateitį, o 
atsargumas gėdos nedaro: tie 
“popieriukai” gali kartais labai 
ir labai būti naudingi. Tokias 
kvitas, ar laiškus, reikalui atė
jus, reikės arba tiesiog Lietuvos 
Konsulatams Amerikoje pasių
sti, arba į Užsienių Reikalų Mi
nisteriją Kaune pristatyti. Taip 
dalykus tvarkant, nėra abejo
nės, kad kiekviena byla dėl at
lyginimo už šeipėjo mirtį bus 
tikrai laimėta šelpiamųjų nau
dai.

Kadangi šis klausimas ypač 
liečia Lietuvoje esančius gimi
naičius, prašyčiau Lietuvos laik
raštininkus šį dalykėlį persi- 
spauzdinti. <

* Povilas žadeikis.
Chicago, Ilk 1—X—24.

No. 1875. Mažai panelei graži va
sarai Suknelė. Su ilgomis arba 
ti timpomis rankovėmis.

Sukirptos m-ieros 6, 8, 10, 12 ir 11 
metų amžiui. 8 metų mergaitei rei
kia 2% yardo 36 colių materijos ii 
*2 yardo pamušalo.

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

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

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

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė) ’

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS, Ciiicagd, Iii. .
Tikrojo užmušėjo klausimą da-

H ■'VH fia S 1>ar išrišė alienistas mesdamas'
wF81H H kaltę ant Loebo, kurį visi alieni-

stai pripažino nuožmesniu, norš j 
šiaip jis išrodė nekaltesnis ir į

I

(Tąsa ant 6-to pusi.)

MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sblfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

Ar jus žinote, kad
Hawrv.i salos turi augščiausius kal

nus iš bile kokių salų pasaulyje. Du 
■kalnai siekia apie 14,000 pėdų nuoia-‘ 

Stasys Ataras gal mirtinai SU- tiniii sniegų ir ledų. Ar jus žinote, 
■ Turkiški cigaretai yra

1 padaryti iš gryno Turkiško tabako ir 
’yra parduodami už prieinamą kainą.
Kaip ir kiti jus džiaugsitės permai-t 
nę į Turkiškus.

Lietuvis subadė savo pačią
plauste sava pačią. Uošvė kal-i ^(| Lukiški
tirianti savo dukterį

Pereitą trečiadienį Stasys A-. 
taras, 723 W. 14 St., subadė pei
liu ir gal mirtinai sužeidė savo 
pačią Bronislavą, kuri dabar gu
li pavieto ligoninėj ir kovoja su 
mirtimi. Jai perdurtas šonas ir 
supiaustytas veidas. Ataras gi 
tapo uždarytas kalėjimai!. Jie 
esą tik keli menesiai kaip vedę.

Apie priežastį tos tragedijos 
visaip pasakojama. Abu jie gy
veno pas Bronislavos motiną 
Barborą Bervich. Jiedu jau pe
reitą mėnesį buvo susibarę ir 
išsiskirę, bet, paskui susitaikę, 
tečiaus su sąlyga, kad turi būti 
surastas atskiras butas, kur jie 
galėtų gyventi atskirai nuo jos 
motinos- Vienų pasakojimu, 
Bronislava negalėjusi surasti 
buto ir užpykęs vyras ją supjau
stė. ‘

Kitų gi pasakojama, kada A-' 
garas sugryžo prie savo pačios, 
jis tyojaus pradėjo j ieškoti bu
to, kurį ir surado. Bet tas butas 
jo pačiai nepatikęs. Tada jis su- 

j radęs kitą butą, bet ir tasis pa
čiai taipjau nepatikęs. Delei to 
ir iškėlęs barnis, kuris ir užsi
baigė baisiąja tragedija.

Bronislavos (motina Barborą, 
pas kurią visą tai atsitiko, užta
ria savo žentą Stasį. Ji net buvo 
atsilankiusi policijos stoty, pra
šydama jį paliuosuoti, kadangi 
esąs kaltas ne jis, o jos duktė, 
kuri esanti atkakli ir kurios esą 
niekuo negalima patenkinti, tad 
ji tai ir užsitarnavusi.

Šaukia liudyti Leobo 
drauges

pa- 
an- 
jei 
k a v

Byloje jaunų milionierių žmo
gžudžių, Nathan Leopold ir Ri- 
chard Loeb, jau trys proto ligų 
gydytojai buvo išklausinėti. Vi
si jie liudijo, kad jaunieji žmog
žudžiai yra nenormalus, veik vi
siški bepročiai ir neturi jokių 
atgailos jausmų.) Jie visiškai ne
sigaili papildytos žmogžudystės, 
nesigaili ir žmonių, kurie delei 
jų žmogžudystes kenčia. Jie 
tys prisipažysta, kad jie ir 
trą žmogžudystę papildytų, 
tik rastų tame smagumą, o
nužudyti — jiems vistiek pat. 
Loeb, vieno alienisto liudijimu, 
smagumo turėjo net ir nu
žudytojo vaiko motinos liudiji
me.

Vienas alienistas liudijo, kad 
Loeb jam prisipažino, jog tai jis 
užmušė vaiką .Robert Franks. 
Ikišiol abu kaltinamieji nors ir 
prisipažino prie žmoguždystės, 
bet nė vienas nenorėjo prisipa
žinti prie to, kuris jųdviejų už
davė mirtiną smūgį Franks ir jį 
nužudė, mesdami kaltę vienas 
ant kito. Loeb tvirtino, kad tai 
padarė Leopold, o Leopold sakė, 
kad tai padarė Loeb, nes jis pats 
esą negalėtų žmogaus nužudyti.

2082

.No. 2082. Vieno šmoto suknia. Su
kirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 3% yardo 36 colių materi
jos ir 4 yardai stogelių.

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

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

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

siųsti man pavyzdį No..............
Mieros .......................... per krutinę

(Vardąs ir pavardė)

(Miestas ir valst.)

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir yerti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond,

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per a Penkiasdešimts. metu.

Gydo’kyšuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradome mineralines sietines vanas,' kinuos yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutjc liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
joliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika
linga.

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

„ A. F. CZESNA, SAVININKAS, •
1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.

l’hone Boulevard 4552

Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą švarioje ir svei
koje padėtyje.

Ruffles
Ištepant galvą kas vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimtį dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
liufflcs tik, retkarčiais Kuli g reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- 
my su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75o. 
prisiunčiamo stačiai iš dirbtuves.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tk St., Brooklya, N.T. z
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PINIGAI
/’ ■ - išPinigai Išmokėti Lietuvoje ROCKFORDO

Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo. v • 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės' Į lArllVOIl 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo i w
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun-1 Rockfordieeiai lietuviai pi- 
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
751 —- J. Novicka
20633 — U. Vežienė
21169 — L. Šimkevičius 
21207 
21229 — J. F. Rudis 
21233 
21237 — A. Vasiliauskas 
21240 — A. Stankaitis 
21242 — A. Barauskienė
21248 — A. Jasulaitienė
21249 — J. Davidaitis 
21274 — A. Vičus
21281 — F. Martinonis
21282 — R. Tarapienė
21284 — J. Darafiejus
21285 — A. Juodsnukis 
21289 — O. Rutkauskaitė
21294 — M. Vaitonienė
21295 — J. Butauskas
21296 —'P. Vasiliauskas 
21300 — J. Kučinskas 
21307 — S. Mikšis 
21316 — P. Norbontas 
21324 — M. Bartkevičienė
21326 — O. Kaupienė
21327 — I. Martinkus

M. Murauskas

J. Šileika

, nigams siųsti Lietuvon ne- 
; turi patogesnės ir geresnės 
i įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Balčiūnas 
Barnis 
Krivickiene 
Mojus
Stumbrienė 
Gentautiėnė 
Kveselis

21340 — K. Zauki'etis
21342 — O. Pajuodienė
21344 — E. Menkiukč 
21358 — J.
21360 — D.
21361 — T.
21370 — O.
21373 — R.
21381 — O.
21389 — A.
21393 — M. Marcijoniene
21397 — J. Araminas
21413 — B. Juškienė
21421 — P. Atkočiūnas
21626 — D. Andriulis
21632 — A. Miceličienė
54502 — K. Jaškunaitė
54503 — K. Kavaliauskaitė
54522 — O.
54523 — L.
54524 — A.
54525 — V. 
54530 — V.
95719
95731 — P. Gabševičius
95732 — M. Dudienė

! Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, III.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllira

Kenosha
Pranckaitienė 
Tarbunienė 
Kukevičius 
Kazickaitė 
Klibas

M. Butkienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Y0UREYE5
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygute “Eye ( are” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuviai
Dabar laikas siysti 

pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramones Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos - - naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS '■
220 Milwaiikee Avė.,

Kenosha. Wis.

ir.net
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

ne toks griežtas kaip Leopold.
Valstijos prokuroras visaip 

stengėsi prispirti alienistus pri
pažinti kaltinamuosius pilnais 
bepročiais, kad jis galėtų pakei
sti bylą kiton pusėn ir atiduoti 
ją jury. Bet tai nepasisekė pa
daryti, kadangi alienistai buvo 
atsargus ir atsisakė pripažinti 
juos tokiais bepročiais, kurie 
negalėtų atskirti gerą nuo blogo 
taip kad juos padarė protiniai li
guistais, bet vistiek dar ne be
pročiais legalėj to žodžio pras
mėj. Esą jie žino gerą ir blogą 
ir moka vieną nuo kito atskirti, 
bet tik nevisuomet gali susival
dyti ir susilaikyti nuo pikto da
rymo.

Užbaigus liudyti alienistams, 
vakar tapo pašauktos liudyti ke
lios Ix>ebo draugės, o gal bus pa
šaukti liudyt ir keli abiejų 
draugai, os (ir jie) liudys dau
giausia apie jų patėmitus pas 
abu žmogžudžius protinius ne
normalumus ar keistumus.

Valstija veikiausia ir savo 
alienistus statys, kurie liudytų, 
kad žmogžudžiai yra pilnai svei
ki protiniai.

MAYORŲ SUSIRINKIMAS
Illinois Athletįc Kliube da

bar laiko savo susirinkimą 60 
Illinois miestelių mayorai ir 
svarsto kaip gerinus bus ap
vaikščiojus “gynimo” dieną 
rugsėjo 12 d.

Buvo manyta tą dieną su
mobilizuoti visą jaunimą ir pa
rodyti visiems “štai kiek
reivių mes turime”, bet nepasi
tikint kad kas iš to išeitų, pri
siėjo to sumanymo atsižadėti. 
Vieton to tariamasi rengti 
kias parodas, piknikus ir 
rinkimus su patriotiniais 
Čiais.

PRANEŠIMAI | ASMENŲ JIESKOJIMAI
Ciceriečiams Naujienų skaityto
ms ir ramčiams šiuo nranpinmp. ■

ka-

įams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės i 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.F. Lukoševičius.

—Naujieną Adm.

PAJĖŠKAU savo brolių: Augusti
no Matiliuko, Konstantino Matiliuko 
iv Gaspero Matiliuko. Jie patys ar 
kas juos pažįsta meldžiu duoti žinią. 
Delei vyro mitries. Atsišaukit tuoj 
šiuo adresu:

IZABELĖ MATILIUKAS 
1450 Solon St., Chicago, III.

■ RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai greitai ir 

pigiai. Matyti galima visados. Turi 
būti parduota greitai ir pigiai.

Kreipkitės
A. D., 

817 W. 34th St., 
Tel. Boulevard 9336

PABDAYIMUI NAMAI-ŽEME

Išteisino žmogžudžius
teismas
Walter 
saiką, 

kuri liepos 4 d. Garfield bul
vare nušovė Aifred G. 
man ir sumušė jo draugą 
Cooper.

Deckman ir Cooper 
forduku važiavo Garfield 
varu anksti rytą, kuomet 
Lafin gatve juos pasivijo kitas 
automobilius ir tyčiomis ar ne
tyčiomis kątik neužvarė jų ant 
šalygatvio. Deckman ką tai 
pasakė kitame automobiliuje 
buvusiai O’Donnell šaikai, bet 
pamatęs, kad gali būti blogai, 
bandė pabėgti. Tečiaus šaikos 
kulka jį pasivijo ir jis sukri
to automobily. Sustabdė au
tomobilį Cooper, kurį priva
žiavusi šaika skaudžiai sumušė. 
Deckman be to prieš įnirtį pa
sisakė, kad ta šaika, jį pašo
vusi dar apiplėšė, atimdama 
$50. Užgirdusi šaudymą atvy
ko policija ir O’Donellio šaiką 
suėmė. Toj šaikoj buvo ir 
vienas policistas Eitzgerald, ku
ris buk ir nušovęs Deckmaną.

O’Donnell broliai yra vado
vai didelės mušeikų ir butle- 
gerių šaikos, kuri jau ne vieną 
žmogų yra nušovusi, bet vi
suomet nuo teismo išsisukusi. 
Ir šį kartą ji išsisukę. Korone
rio teisme šaika pilnai viešpa
tavo ir ką norėjo tą ir darė. 
Teisėjais gi buvo šaikos apie
linkės biznieriai, kurie dau
giausia nuo šaikos priklauso. 
Jie teisinosi, kad jie važiuoda
mi užtiko apiplėštą ir pašautą 
žmogų ir norėję atlikti “mie- 
laširdystės” darbą — nuvežti 
sužeistuosius į ligoninę. O kad 
iš policisto revolverio buvo 
trys kulkos iššautos, tai nieko 
nepaprasto — tai buvo liepos 
4 d. rytas ir jis iššovęs “ford- 
žiulajų” švęsdamas. Blogiausia, 
kad ir sumuštas Cooper, kuris 
tard linuose buvo pasodintas 
tarp mušeikų, atsisakė pažinti 
mušeikas kaipo užmušėjus, 
nors jis juos pirma buvo pa
žinęs. Mat jau laike pirmųjų 
tardimų jam buvo grumojama.

Nors koronerio teismas žmog
žudžius išteisino, bet policija ne
ketina nusileisti ir jie dar kartą 
turės stoti prieš teisėją. Bus pa
reikalauta, kad teisėjas visą da
lyką atiduotų grand jury išnešti 
ąpkaltinimą prieš tuos žmog
žudžius, nes įrodymai prieš juos 
yra aiškus, kadangi jie tapo su
gauti piktadarybės vietoje.

Užvakar koronerio 
išteisino žmogžudžius 
O’Donnell ir jo

Deck- 
Earl 

1 
savo 
bui
ties

Ar jus žinote, kad
šiuose metuose 1924 apie 280,000,- 

000 baltaveidžių žmonių, tiesioginiai 
ar netiesioginiai kontroliuoja padėtį 
virš 900,000,000 geltonveidžių žmonių, 
rudveidžių ir juodveidžių. Ar jus ži
note, kad Helmai\Turkiški cigaretai 
suteikia jums gerumą, kuomet papras
ti cigaretai suteikia jumf tik daugu
mą. Milionai rūkytojų permainė j 
Turkišką tabaką — tai turbut yra 
priežastis. I

GREITAS BARGENAS valymo ir 
prosinimo ir siuvimo šapa su kamba
riais. pagyvenimui, renda $35, buvo 
siūlyta $400, dabar parduosiu už 
$250, nes turi parduoti šia savaitę. 
Ateikit su depositu.

209 W. 51st St., 
arti Wentworth Avė.

APSIVEDIMAI

Nubaudė vyrą

viso- 
susi- 
spi-

teis-
79 m.,

Teatrališko Kliubo “Lietuva” šeimi- 
niŠkas išvažiavimas įvyks nedėlioję, 
rugp. 10 d., j Palos parką.

Nariai ir draugai kviečiami susi
rinkti 10 vai. ryto 4501 S. Paulina St., 
iš kur visi kartu važiuosime į nuro
dytą vietą. — Komisija.

Roseland. — Draugijų Sąryšio pa
laikančio Aušros knygyną įvyks išva
žiavimas nedėlioj ,rugpiučio 10 d. į 
Washington Heights mišką. Jame 
bus muzikantai, žaisnjės ir gardžių 
gėrimų. Pradžia 10 vai. iš ryto. Visi 
esate kviečiami atsilankyti į tą išva-

— Rengėjai.

JĖŠKA.U apsjvedimui merginos 
laisvų pažiūrų, nesenesnės kaip 26 
metų. A šesu vaikinas 26 metų, 5 
pėdų, 8 colių augščio. Taipgi, kad 
sutiktų imti laisvą šliubą. Turiu 
cash pinigų $10,000 ir už $3,000 auto
mobilių. Su pirmu laišku meldžiu at
siųsti paveikslą, pareikalavus sugrą
žinsiu. P. P. B. 410% N. Pine St., 
Ellensburg, Wash.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 2 automobi

liai Monroe Chalmer. Parduo
du pigiai arba mainysiu ant 
loto. Mašinos geros. Kreipki
tės

3207 S. Halsted St.♦ «

Prieš South Chicagos 
mą stojo Chierneski, 
11130 Langley Avė. ir jo pati žiavimą. 
Regina, 76 m.

“Ji vaigšto su kitais vyrais”, 
skundėsi jos vyras, 
kaltinamas sumušime savo pa-1 , , . , ... . . _ .
C1OS. As tik norėjau priversti silankyti ir atsivesti naujų i._
ją sustoti vylioti kitus vyrus”,12e\(Jahlr yra nupigintas įstojimas — 
teisinosi Cherneskis.

Bet Regina visai kitaip pasa-

Garfield Park. — L. V. ir M. P. 
i Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą, 

kuris yra nedėlioj, rugpiučio 10 d., John Eengels 
I svetainėj, 3720 W. Harrison St., 1-mą 

Visi malonėsite at- 
i naujų narių,

— M. Medalinskas.po $1.00.

JIESKO PARTNERIU
JĖŠKAU partnerio arba prisidėsiu 

j partnerius, kas turi automobilių 
taisymo garadžiu. Taipgi galiu ir 
pas kitą dirbti, jei kam reikalingas. 
Atsiliepkite laišku.

3210 So. Halsted St., 
No. 137

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

Iš priežasties neturėjimo darbo ir 
reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa
vo $790 vertes grojiklj pianą ir 87 
rolelius, su genčiumi ir kabinetu už

$100
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
Mr. Frank piano.

1389 Milkaukee Avė.
Pirmas augštas.

PARSIDUODA delikatesen saldai
nių, Ice Cream-, cigarų, tabako, laik
raščių krautuvė. Prieš didelę dirbtu
vę. Renda $50.00. Kampinė krautu
vė. Verta dvigubai, parduosiu už 
$1,500. Pardavimo priežastis svar
bi. Del platesnių žinių telefonuokite 
Berwyn 2037 R.

PARDAVIMUI Duonkepykla. 
Kepama visokia duona, sena vie
ta, arba mainysiu ant namo.

Kreipkitės
8651 Baltimore Avė., 

So. Chicago, III.

PARSIDUODA Ice Creamo, ken- 
džių, cigarų, tabako ir visokių smulk
menų Storas, kainavo virš tūkstančio 
dolerių, dabar parduosiu už pirmą pa
siūlymą. Priežastis pardavimo — iš
važiuoju į Lietuvą.

4602 So. Wood St.

'■ BARGENAS
Pardavimui 3 namai, parduosiu pi

giai ,nes savininkas apleidžia miestą.
1) Namas randasi 2050 W. 22-nd 

St., bizniavas mūrinis 3 flatai, Storas, 
garadžius 2 mašinoms ir beism-antas 
Rendos $142 į mėnesį. Kajna $12,500.

2) Randas 2100 W. 24 St., kampi
nis muro namas, 2 krautuvės ir 2 
flatai po 4 kambarius, aržuoliniai tri- 
mingai, viskas vėliausios mados. Ren
dos $125 į menesį. Kaina $12,500.

3) Randasi ant Dochester ir 74 gat. 
2 flatai po 5 kambarius, visai naujas, 
vandeniu šildomas, cementuotas beiz- 
mantas, Ice baksiai, gesiniai pečiai 
priklauso prie namo. Rendos neša 
$180 į mėnesį. Kaina $15,000, su 
$5000 galima pirkti.

Atsišaukite prie savininko
2210 W. 22nd St. arti Ijeavitt 

Tel. Roosevelt 1639

“Jau 46 metai kaip mes 
me vedę ir visą tą laiką jis 
užvydėjo. Netiesa, kad aš 
gštau su kitais vyrais. Jis 
nieko neduoda, tik visaip 
sekioja ir aš turiu dėvėti labai 
storus drabužius, 
skaudėtų kada jis mane žnai
bo”.

Ir teisėjas patikėjo Reginai,

kad netaip

Melrose Park, III. — Sūnų ir Duk
terų Lietuvos draugija rengia didelį 
išvažiavimą .: Edison miškus, nedė- 

eSR-|lioj, rugpiučio 10 d., bus duodamos 
man dovanos vyrams, moterims ir vaikams 
vii- ’ Ta<’ v*s’ Melrose Parko ir apielinkės 
va " i lieutviai yra kviečiami atsilankyti j 
man šį pūkų išvažiavimą. Trokas pradės 
nėr- ve^ti 10 vai. iš ryto nuo kampo 23 ir 
t Lake gatvių. Kaina nuovažiuoti ir

parvažiuoti tik 15 centų ypatai.
— Komitetas.

Harvey, III. — Harvey Lietuvių 
Amerikos Kliubas rengia pikniką ne
dėlioj 10 d. rugpiučio, Gottrchtlks

;; ' 1-1 i Grove, Momevvood, 111. Esate kvie-
, į ‘ ld ji galėtų čiami visi lietuviai ir lietuvaites, kaip

pavilioti kitą vyrą, jei ir r~ 
retų. Cherneskis todėl turėjo 
užsimokėti $20 pabaudos, taip
jau turės duoti užtektinai pi- SLA. 176 kuopa laikys mėnesinį susi- 
nigų namo užlaikymui ir dar 'rinkimą rugpiučio 10 d., 1 vai. po 

. .. pietų, 4138 Archer Avė. Nariai ma- 
* 1 menesį Reginai praleisti lonėkit atsilankyti skaitlingai ir užsi-
taip kaip ji nori, visai nesi-'mokėti mėnesines duokles, bus ir dau- 
Vl»..o;nlu _  \ ’giau nutarimų ir raportas iš birželioklausiant savo vyro. Be to f2 ,|. išvažiavimo. Atveskit ir nau- 
Cherneskis per ilgą laika bus 'jų narių. — J. Povilaitis, Rašt. 
po policijos priežiūra, kuri da
bos, kad jis pilnai pildytų teis
mo nuosprendį.

no- vietiniai, taip ir apielinkės miestelių, 
praelisti smagiai laiką ant tyro oro.

— Komitetas.

Lietuvių Rateliuose
LINKĖJIMAI Iš KLAIPĖDOS

Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
kys mėnesinį susirinkimą nedėlioj 
rupiuČio 10 d., Malinauskio salėj,! 
1843 So. Halsted gt., 1 vai. po pietų 
Šis susirinkimas yra svarbus tuomi, 
kad bus renkami darbininkai dėl pik
niko, todėl yra meldžiami nariai 
skaitlingai atsilankyti, kad butų ga
lima gerus darbininkus išrinkti. — 
Ig. Žilinskas, Rast., 1402 So. 48th Ct., 
Cicero, III.

SLA. 129 kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugpiučio 10 d., 2 vai. pu 
pietų, Dvorak Parko svetainėje, prie 

Malonėkite visi
Klaipėdoje susitiko nesenai

ji^ v vi o.ik X a
parvažiavusi Lietuvon p-nia No-'20tos ir iviay st.
ra Gugienė su kitais dviem chi-!nariai atsilankyti, taipg-i ir savo drau- 

Igus pakalbyti unsirasyti prie SLA.cagiečiais, A. S. Pocium ir Ona 
Pociene. Siųsdami bendroje at
virutėje labų dienų “Naujienų“ 
redaktoriui, jie rašo, kad jiems 
abai patinka svečiuotis 
brolius lietuvininkus”.

P-nia Pocienė jau dvejetas
netų, kaip iškeliavo
dainuoti Operoje. Jos vyras šią 
vasarą nuvažiavo ją parsivežti, 
>et kažin ar ji norės apleisti sa
vo darba?

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos mėnesinis susirin- 

i kimas įvyks nedėlioj, rugpiučio 10 d., 
P<IS Związek Polek svetainėj, 1513 North 

Ashland Avė. Nariai susirinkite lai
ku, užsimokėkite užsilikusias duokles 
ir galite persikelti į aukštesnius sky- 

Lietuvon' rius, taipgi kurie persikelėte į kitas
vietas, priduokite savo antrašus.

— X. Saikus, Rast.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

norinti gauti “Naujienas”

Draugystė Lietuvos Dukterų laikys 
mėnesinį susirinkimą dėl tūlų svarbių 
priežasčių rugpiučio 10 d., nedėlioj, 
12 vai. ryto Mark White Sųuare salė
je, 30ta gatvė ir Halsted St.

Narės prašomos būtinai pribūti į 
paskirtą laiką, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti draugijos labui.

— Nut. Rast. E. Juozaitienė.

j ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJĖŠKAU Kazimiero Paškevl- 

čio. Jis yra kontraktorius, budavo- 
ja, karpenteriauja. Gyveno Kensing- 
tone, Chicagojė ant Bridgeporto, da
bar nežinau kur. Turiu svarbų rei
kalą; meldžiu atsišaukti, noriu asa- 
biškai matytis, arba tuojau rašyk pas 
mane.

REV. DR. L. BRODOWICZ, 
1825 — lOth St., Rockford, III.

Ieškau savo moters Katrinos Ven- 
skienės, kuri gyvena Chicagojė. Aš 
jau dveji metai guliu ligoninėje ir la
bai norėčiau pamatyti savo žmoną ir 
vaikučius. Jeigu aplankyti nėra gali
mybės, tai prašyčiau nors laišką pa
rašyti.

P. Venskus, Oak Forest, III., Ward 
D. 36.

Visi 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
nam*us, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žm-ogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

L. S. S. 4 kuopos draugiškas išva
žiavimas nedėlioj rugpiučio 10 dieną, 
į Beverly Hills miškus. Pradžia 11 
vai. dieną. Kalbės draugas C. Augu- 
stinavičius ir kiti. Visus kviečia 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

Aš, Pranas Pečukaitis, prie Naujo
ko, kaimas Dauglaukiai, Tauragės pa
štas, ieškau savo seserų Marijonos ir 
Stanislavos ir motinos Pranciškos. 
Jos pirma gyveno Brooklyne, N. Y.

Aš, Pranas černauskis, ieškau sa
vo brolių Jono ir I>eono Černauskių, 
paeinančių iš Batakių, Tauragės ap
skričio.

Prašau jų pačių arba kas žino apie 
juos pranešti man šiuo adresu: Pra
nas Černauskis, Naucių kaimas, Šila
lės vai., Tauragės apskritis.

Ieškau brolį ir dvi seserį, kurie 
prieš kelioliką metų gyveno Chicago- 
je. Po tėvais jie vadinasi Kiržgal- 
viais. Mano adresas:

Peter Burnoth (Kirzgahvis), Pouch 
A., St. Peter, Minn.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tandstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinaiftą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St.,

Tel. Yards 7282.________
ŠTOGDENGYSTfi”

Jusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metij senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu, 4 gražus gyvenimui kamba
riai, vana, elektra ir gasas, randasi 
Brighton Parke. Pardavimo priežas
tis — apleidžiu miestą.

šaukite telefonu
Lafayette 4472

SALDAINIŲ krautuvė parda
vimui. Ęriežastis pardavimo — 
nuėjau į kitą biznį.

2751 W. 47th St., 
Tel. Lafayette 4112

BARGENAS
Pardavimui Dry Goods krautu
vė nešanti didelį pelną. Parduo
siu labai pigiai ir pamokinsiu 
biznį daryti, jei bus reikalas. At
sišaukit į Naujienas, Box 529.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginos arba mo
teries prie namų darbo. Atsi
šaukite.

John Ustaitis
1609 S. Halsted St.

Tel. Ganai 6435

PARDUODU bučernę ir grosernę 
ant South Side. Graži vieta gyveni
mui, biznis vertas $2,900, parduosiu 
už $2,000, ba turiu kitą biznį.

Kreipkitės
J. BALCHUNAS, 

3200 So. Ix)we Avė., 
Tel. Boulevard 9265

REIKIA DARBININKU

PAJIEŠKAU bučerio, kuris 
moka gerai š&Vo darbą.

Kreipkitės
2136 S. Halsted St.

VYRU
REIKALINGA’ patyrusių kar

pei) terių prie triming darbo.
John Mežlaiškis, 
2319 W. 24th St.

Tel. Ganai 5395

PARSIDUODA krautuvė ice 
cream, cigarų, tabako ir kitų 
smulkmenų. Biznis sęnas ir 
gerai išdirbtas.

1737 S. Union Avė.

GERA PROGA
Parsiduoda plačiai išdirbtas per ke

turis metus; Auto accessoriu, tijerų, 
batterių, ir gazolino biznis. Jei nori 
tapti turtingu, tai greifai atsi- 
ŠHllk

6012 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos, Ice Creamo, kendžių ir viso
kių daigtų krautuvė, vieta gera, biz
nis nuo senai išdirptas. Lysas 2 me
tams. Parduosiu su visais rakan
dais už teisingą pasiūlymą, priežastį 
patirsite ant vietos.

4523 So. Honore St.

PARSIDUODA labai geras kukni- 
nis pečius, kūrenamas anglimis ir 
gasu. Fečius visai kaip naujas, nu
pirksi! pigiai, nes man daugiau ne
reikalingas.

Kreipkitės
Cottage užpakalis

3231 So. Union Avė.

NAMAI-ŽEME
KAD UŽBAIGUS NAMŲ 

REIKĄLUS
Advokatui yra pavesta parduoti trys 
puikus namai, 5126-38 Agatite Avė., 
netoli Mihvaukee ir Montrose, 12 fla- 
tų, visi po 4 kambarius. Yra sun par- 
lorai, uždaromos lovos, ugnavietės ir 
t. t. Rendos $10,000 į metus. Pir
mas morgičius $40,000, 6 metams 
7%, pinigais $12,000. Kaina $67,500.

S. W. KAMPAS OAKLEY 
IR AINSLIE

15 flatų, naujas namas, 12 flatų po 
4 kambarius ir 3 flatai po 5 kamba
rius, yra sun parlorai, uždaromos lo
vos, galėtumėm parduoti už $18,000 
pinigais, pirmas morgičius $63,500 
7% į 4 metus.

4714 W. 13 St., 2 augštų namas, 
sun parlorai, 5-5 kambarių, pečiumi 
šildomas, platus lotas, dideli kamba
riai, $3,000 pinigais.

E. E. COWEN, Advokatas, 
900 Burnham Bldg. 
Phone State 3636.

REIKALINGAS —
Bavberys, patyręs savo darbą.

Darbas visada.
Atsišaukite

3461 S. Morgan St.

ANT PARDAVIMO atlieka
ma ofiso deska, krėslai ir kar- 
petas.

A. A. Slakis
77 W. Washington St.
Tel. Dearborn 9057

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendai, šviesus ir 

patogus vienam ar dviem vai
kinam. Elektros šviesa, telefo
nas ir maudynė.

P. Urbonas
3159 S. Halstęd St.

PARSIDUODA pekarne su 
namu ar be. Biznis tiktai; nė
ra vežimų nei kitų naujai reika
lingų daiktų.

2241 So. Whipple St.

RENDAI ruimas vienam ar 
dum vaikinam, švari vieta 
venimui. Kreipkitės:

3422 So. Lowe Avė. 
3-čios lubos.

PARDAVIMUI grosernė, delikate
sen, tabako, Ice Cream, saldainių ir 
kitokių smulkmenų krautuvė, sena 
įstaiga, yra lysas, 2 gyvenimui kam
bariai, turiu parduoti greit, pigi kaina.

964 W. 37 Pi., netoli Morgan, 
Phone Blvd. 3626

gy-

RENDAI kambarys, didelis, švarus 
ir šviesus, apšildomas, dėl laisvos 
ženotos poros arba 2 merginų.

Kreipkitės
F. ČEPAS,

3231 Emerald Avė., 
3-čios lubos užpakalis

RUIMAS rendai vienam ar dviem 
vyrams, šviesus, šiltas vanduo 
dos, garu apšildomas.

Kreipkitės
3246 So. Halsted St., 

2 lubos 
Tel. Yards 4812

visa-

IŠRENDAVOJIMUI "
REN’DON 6 kambariai. Pe

čiais šildomi. Yra elektra, ga- 
sas, vana ir telefonas. Renda 
nebrangi. Kambariai gražus.

4033 Maplewood Avė

4-ri RUIMAI dėl rendos, gana pa
togioje vietoje, naujame name —• 
maudynes ir elektros šviesa — iš 
priekio.

Kreipkitės
827 W. 34 Place, 

(1-mos lubos užpakalis).

NAMAI ANT IŠMAINYMO
2 flatų muro namas, 5 ir 6 kamba

rių, su vėliausios mados įrengimais; 
mainysiu ant bučernės ir grosernės; 
4 flatų muro namas, mainysiu ant lo
tų, automobilio ar kokio biznio. Na
mas su bizniu, Storas ir 4 pagyveni
mai, mainysiu ant mažesnio namo ar
ba farmos.

Su reikalu kreipkitės pas 
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

Laimingas Busi
jeigu nusipirksi šia 5 didelių kamba
rių naujai budavota bungalow Brigh
ton Parke, visas išbaigimas aržuoli- 
nis pagal naujos mados; fumasu šil
doma; augštas skiepas ir antstogė; 
reikia pinigais $2,500; kaina greitam 
pardavimui tik $6,800; pasimatykite 
diena ar vakarais su

BRIGHTON REALTY COMPANY, 
4034 Archer Av., prie California Av.

Įmokėk Tuksiantį Doleriy
2 flatų po 6 ir 6 kambarius, elekt

ra, maudynės, beizmentas ir gara
džius.

4 pagyvenimų medinis namas.
6 pagyvenimų medinis namas, ne

toli šv. Jurgio bažnyčios. Tie visi 
namai parsiduoda labai pigiai arba 
išsimaino ant bile kokio biznio ar far
mos. Savininkas priims lotus už pir
mą įmokėjimą.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS AND CO.,

3352 So. Halsted St., Chicago.
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 mediniai namai, 
po 2 augštu, 6-7 kambarių, yra elek
tra, gasas, vanos, garadžiai. Bus 
parduoti labai pigiai. Randasi 253 
W. 47 St. ir 4521 So. Emerald Avė. 
Atsišaukit tuojau.

4521 So. Emerald Avė.

PENKIOLIKA akrų, 12_kambarių 
namas, barnė, kornų sandėlis, pusė 
mylios nuo paštos ir mokyklos, 1 my
lia nuo stoties, cementinis takas į 
stotį, upė bėga, galima maudytis ir 
žuvauti, vanduo bėga dūdomis j stu- 
bą. Kreipkitės į Naujienas, Box 530.

PARSIDUODA bučernės ir groser
nės fumičiai, Ice box, 3 svarstykles, 
mašinos malimui mėsos ir kavos, ba
rai, lentynos, kalades ir groseris. 
Ant bizniškos gatvės, 4 gražus kam
bariai užpakaly ir garadžius. Ren
da pigi, lysas ant kiek norėsit. Tu
riu parduoti greitai. Bučeriai, dabar 
jums geriausia proga nusipirkti šį 
biznį labai pigiai.

Kreipkitės* į
Naujienas, Box 531

Puiki Rezidencijy Vieta
ši vieta paskirta . gražiems 

šeimynų namams, vieno ar dvie
jų pagyvenimų. Lotai čia neuž
ilgo parsiduos po $1000 ir dau
giau. Dabar galima paimti už 
pusę kainos, jeigu imsite tuo- 
jaus. Liko tik keletas tokių lo
tų. Tik keli blokai nuo Mar- 
ąuette Parko. Puikiausia trans- 
portacija. čia yra vieta jūsų 
namams, čia yra reta proga 
nusipirkti sau gražų žemės šmo
tą už tokią kainą, kokios niekur 
šiandien nebėr. Pasinaudokite 
šituo atpigimu, nes , visas real 
estate Chicagojė už dvejeto mė
sių pakils kainoje, o žemė jūsų 
namams tokia kaip ši ir dabar 
visur yra brangesne negu čia. 
Nelaukite rytojaus, atsišaukit 
šiandien kol dar nevėlu.

Ateikite į Naujienų ofisą ir 
klauskite p. Jurgelionio, arba te
lefonu pasiskirkite laiką pama
tymai lotų. Tel. Roosevelt 8500.

PARSIDUODA 7-ių kambarių na
mas, kampinis akras. Parduosiu su 
visais gyvuliais. Cimentinis beiz
mentas, elektra, garadžius 2 ka
rams.

Atsišaukite
112 Spaulding St. 

Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI 2 flatų me
dinis namas, 6—6 kambarių, 
ant šalinio loto, geros įplau
kos, $5,000 pinigais, kitus iš
mokėjimais. Savininkas, 5332 
So. Wells St., Phone Yards 
0160.

PARDAVIMUI medinis 5 
kamb. namas ir du lotai. Para
duosiu pigiai. Atsišaukite L. 
Haniszewski, 5112 So. New 
Castle Avie., 3 blokai nuo Ar
cher Avė.

BARGENAS; pardavimui namas, 
6 pagyvenimų, 2 po 6 kambarius, 
4 po 5 kamb. Mūrinis namas, ce
mentuotas beizinentas, elektra, ge- 
sas, maudynes. Viskas naujos ma
dos. Parduosiu pigiai. Priežastį pa
liesit ant vietos. Antanas Pocius, 
4306 S. Wood St., 3 lubos frontas.

PARDUODU grosernę ir de- 
licatessen krautuvę. Parduosiu 
už pusę kainos, nes urnai tu
riu apleisti miestą.

5135 S. Halsted St.
PARDAVIMUI abelna visokių ta- 

vorų krautuvė, lietuvių, lenkų ir sla- 
vokų apielinkė, geroje vietoje, kampi
nė krautuvė, pigi renda, apie $14,000 
vertes naujo stako, parduosime už 
cash už 75c. ant dolerio, čia atsilan
ko apie 40,000 žmonių.

D. A. BOOKSTAFF, 
2019 Broadway, Indiana Harbor, Ind.

PARSIDUODA Restoranas ir Chop- 
Sue, taipgi geroj apielirtkėj tarp dvie
jų strytkarių laines gera biznio vie
ta per ilgus metus išdirbta parduo
siu už pirmą teisingą pasiulyma ar
ba mainysiu ant namo ar automobilio, 
pardavimo priežastis du bizniu, vieną 
turiu parduoti. Atsišaukite tuojau, 
Naujienos, Box No. 521.

PARSIDUODA naujas medinis na
mas ant lengvų išmokėjimų arba mai
nysiu ant farmos, 2 pagyvenimų po 5 
ir 5 kambarius, ant 2 lotų, priešais 
Marąuette Park.

A. KARKA,
6925 So. California Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų po 6 kam
barius mūrinis namas, elektra, mau
dynes, aržuoliniai trimingai, moder
niški visi įrengimai. Savininkas pats 
suteiks morgičių.

Kreipkitės
, 3220 So. Union Avė.,

1 lubos.

MOKYKLOS
PARSIDUODA 67% akrų farma su 

visais gyvuliais ir mašinomis. Vis
kas yra prirengta kas reikalinga, ne 
skolos; 2 mylios iki miesto, ant žvv- 
ruoto kelio. Savininką matyti gali
ma nuo 6 iki 9 vai. vakare, 8, 9, 10 
ir 11 August.

JOHN RIPALIS,
5800 So. Aberdeen St.

PARDAVIMUI 3 augštų namas, 
pirmas floras mūrinis, du florai me
diniai. Yra gasas, elektra ir toile- 
tai, 1-5, 3-4 kambariai. Kaina tiktai 
$7500.00.

Atsišaukite
4623 So. Marshfield Avė.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI. 
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager




