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Herriot gavo Atstovų Hu
nui pritarimą

III Internacionalas — pa
prasta soviety žvalgyba

Flammarionas a- 
pie planetos Marso 

gyventojus ,

Laukiama kad Reichstagas patvir 
tins Londono sutarti

Maskvoj 24 žmonės pasmerkta 
sušaudyti

Francijos atstovų rūmai 
pareiškė pasitikėjimo 

valdžia

Tikimos reichstagų pat 
virtinsiant Londono 

sutartį
336 balsais prieš 204 rūmai pa

tvirtino padarytą Londone su
tartį.

Priešingam atveju j parlamen
tas butų paleistas; sutartį ra
tifikuotų ministerija.

PARYŽIUS, rugp. 24. — 
Francijos atstovų ruimai 336 
balsais prieš 204 pareiškė pasi
tikėjimo premjero Herrioto val
džiai, paremdami jos nuveiktą 
darbų Londono konferencijoj.

Herriot girta parlamente 
Londono sutartį.

PARYŽIUS, L rugp. 23. 
šiandie parlamente premjeras 
Herriot per dvi valandi atsaki
nėjo savo kritikams, gindamas 
Dawes'o planą ir padarytą Lon
done susitarimą, kurs turės būt 
ateinantį šeštadienį pasirašytas 
Londone.

Herriot’as pasakė, kad Londo
no konferencijoj jis negalėjęs 
pavartot Ruhro kaip kokio vėz
do, kadangi p. Poinearė pats 
tvirtinęs, kad tai nesanti mili- 
tarine okupacija, o tiktai apsau
ga ekonominei misijai. Tat da
bar, ištraukus .'ekonominę misi
jų, kodėl beturėtų pasilikti ten 
Francijos kariuomenė?

“Francija, — sakė premjeras, 
ar ji butų jūsų atstovaujama, 
ar mano, negali juk sakyti: 
pildysiu savo prižadėjimą, 
man bus už tai .užmokėta.’Į

“Reparacijų . komisijoj mes 
pastatėme Jungtinių Valstijų 
pilietį. Bet ar..tai ne elementa- 
riausis išmintingumas, jeigu 
mes norime atsįekti tų vaisių, 
kurių Davves’o plano vykdymas 
mums siūlo? Jeigu plano vyk
dyme Vokietija kame nors ap
silenktų, tas jos apsilenkimas 
įvyktų po jo kontrole, ir tuomet 
jis parūpins mums didelės ma- 
terialės ir moralės jėgos.

“Dawes’o plano kritikai sako, 
kad mes duosią Vokietijai pini
gų. Iš tikro tie 800 milijonų 
aukso markių duos jai galimy
bės savo pinigams stabilizuoti, 
bet užtai ji urnai galės pradėti 
mokėti aliantams reparacijas.”
Amerikietis Young — generalis 

reparacijų agentas.

PARYŽIUS, rugp. 23. — 
Amerikietis Owen D. Young, 
New Yorko General Electric 
kompanijos pirmininkas, busiąs 
generalis reparacijų agentas pro 
tempore, o buvęs finansų pasek- 
retorius, Sparker Gilbert, irgi 
newyorkietis, nuolatinis genera
lis reparacijų agentas. Mano
ma, kad amerikietis pulk. James 
Logan busiąs reparacijų komisi
jos narys.

Aš 
jei

BERLINAS, rugp. 23. — 
Reichstago posėdy kanclerius 
Marx, užsienio reikalų ministe- 
ris Stresemann ir finansų minis- 
teris Luther — delegatai tarp
tautinei konferencijai Londone 
— šiandie davė pranešimus apie 
tai, kas buvo toje konferencijoj 
padaryta ir kaip buvo reparaci
jų klausimai išspręsta.

Pranešimo metų vieni tik Lu- 
dondorfo fašistai, bendrai su ko
munistais, kėlė triukšmą, kitos 
partijos aiškiai pritarė padary
tam susitarimui; dagi nacionali
stai užsilaikė blaivai.

Tuo tarpu iš okupuotų sričių 
parlamentai! plaukia daugybė 
telegramų, taipjau delegacijų iš 
Ruhro krašto nuo įvairių politi
nių, visuomeninių, pramonės ir 
darbo organizacijų, be skirtumo 
partijų ir srovių, reikalaujančių, 
kad Londono sutartis reparacijų 
vykdymo Aplami butų tuojau 
ratifikuota?”' |

Pirmadienį ir antradienį 
reichstage eis debatai dėl prie
monių, reikalingų reparacijų 
planui vykdyti, o po to įvyks 
balsavimas dėl sutarties ratifi
kavimo. Jeigu valdžia nelaimė
tų didžiumos ir sutartis nebūtų 
patvirtinta, valdžia nusistačius 
reichstagą paleisti.

Jei taip įvyktų, tai yra, jei 
reichstagas butų paleistas, res
publikos prezidentas Ebertas 
tuomet įgaliotų Marxo-Strese- 
manno minįsteriją Londoną su
tartį ratifikuoti, i

Tai butų paskutinė išeitis, 
bet manoma, kad prie to nepri-Į 
eis,
dar prieš antradienį sutartį pa
tvirtins.

PARYŽIUS. (E.) — “Echo de 
Paris” korespondentas praneša 
iš Stockholmo, kad, jei jau III 
internacionalo penktojo kongre
so viešos rezoliucijos labai reikš
mingos, tai galima įsivaizduoti, 
koki esą slapti nutarimai. įėjus 
Zinovjevui, Stalinui ir Buchari- 
nui į centralinį vykdomąjį ko
mitetą, internacionalas virstąs 
paprasta politine įstaiga, pri
klausančia Rusijos vyriausybei. 
Ateity visas komunistų darbas 
busiąs surištas su Sovietų Ru
sijos policija ir raudonosios ar
mijos* vyriausio štabo žvalgyba. 
Europa padalinta į tris dalis, 

I kur bolševikų propaganda ir 
Į žvalgyba veiksiančios .artimiau
siu kontaktu.

; Į pirmąjį sektorių įeinanti 
centralinė Europa su sostine 
Pragoj ir militariniu skyrium 
Berlyne, kur panašus Dostova- 
lovui ir Dobrovolskiui renegatai 
bendradarbiauja su buvusiu vo
kiečių pulkininku Baueru, par
sidavusiu dabar bolševikams.

Antras sektorius apimąs arti
mųjų rytų valstybes ir Balka
nus su sostine Konstantinopoly. 

| Internacionalo jėgos ypač gau- 
| šiai sukoncentruotos Pietųslavi- 
joj ir iš ten manoma pradėti 
veikimas. Radičui pavesta sukel
ti revoliuciją.

Ir pagaliau, trečias sekto
rius apimąs Belgiją, Angliją, 
Italiją, Šveicariją, Ispaniją, Por
tugaliją ir Franci ją su sostine 
Paryžiuj. Zinovjevui, Stalinini 
ir Bucharinui pavesta koordinuo
ti visų revoliucinių darbų kate
gorijos. Trockis, revoliucinės ka
ro tarybos pirmininkas, Frun- 
ze, vyriausio štabo akademijos 
viršininkas, Dzeržinskis, o taip 
pat Bielborodas, caro nužudyto- 
jas, paskirti 
lams.

politiniams reika-

aiškiai supranta- 
šalių komunistų

Kiekvienam 
ma, kad visų 
partijos virstančios paprastu 
raudonojo štabo įrankiu, švedų 
spauda praneša, kad bolševikų 
vyriausybė ypač stengiantis su
žinoti Mažosios Santarvės mili- 
tarinio pasipriešinimo jėgas, nes 
ten mananti padaryti pirmuo
sius savo žingsnius.

Pažymėtina ir tai, kad nau
jas Sovietų Rusijos atstovas 
Pragoj Avsiejenko busiąs Sovie
tų Rusijos revoliucinės karo po
litinės sekcijos viršininkas.

Slekeris badu nusimarino
reichstagas veikiausia Jaunuolis, suimtas ir padėtas 

kalėjiman, po 42 dienų ba- 
‘ davimo, mirė.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Bolševikų teismas pas 
merkė 24 žmones 

sušaudyti
už

So
pa*

Pasmerktieji buvo užmušę 3 
komunistus, keršydami 
nuskriaudimų mokytojos 

—i-------------

BERLINAS, rugp. 23. — 
vietų tribunolas Maskvoj
smerkė sušaudyti dvidešimt 
ceturis asmenis, tarp jų keletu 
aunu moterų, mokytojų, kalti

namų dėl nužudymo trijų ko
munistų.

Pasak 
vos, tie 
užmušti
riai nuskriaudė vienų mergai
tę mokytojų, 
Atėję pas jų į

telegramos iš Mask- 
trys komunistai buvo 
už tai, kad jie biau-

MISSOULA, Montana, rugp. 
23.— Praeitų naktį Fort Mis- 
soula kalėjime mirė badu Aati 
Tyrkainen [iš vardo pavardės 
matyt suomis].

Jis buvo prieš kurį laikų su
imtas kaipo “slekeris,” kurs 
karo metais, kai jaunuoliai bu
vo verstinai imami kariuome
nėn, buvo nuo kareiviavimo 
pasislėpęs. Dabar jis vis dėl to 
buvo susektas ir suimtas 
Buttė’j, ir įkištas kalėjiman 
Tuojau, kai tik jį padėjo •ka
lėjimam Tyrkainen atsisakė 
priimti maistų, paskelbęs bado 
streikų. Jis išbadavo keturias
dešimt dvi dieni ir vakar badu 
mirė.

dokumentų patikrinti tie trys 
komunistai jų išgvoltavo.

Tarp pasmerktųjųvardu Ivanovų.
namus neva jos yra ir pati Ivanovą.

sušaudyti

dino- 
epokoj, ir galų gale

PARYŽIUS, rugp. 23.— Gar
susis franeuzų astronomas, Ca- 
mille Flammarion’as, laikraš
čio Petit Parisien klausiamas, 
ar mes, Žemės gyventojai, ga
lėsime kada mirs susižinoti su 
savo kaimyno dausose, plane
tos Marso gyventojais, atsakė: 

“Kažin, gal būt jie, marsie- 
čiai, bandė susižinoti su mu
mis dar iguanbdonų ir 
saurų
jiems tatai nusibodo.

“Kai dėl žibančių stulpų, ku
rie pastebėta Marse — ar tai 
yra signalai, ar tik saulės ato- 
spindžiai kalnų viršūnėse? Tai 
paslaptis, kurios aš nedrįstu 
nei patvirtinti, nei moksliškai 
užginti. Kažin, ar tas klausi
mas bus bent šiemet išspręs
tas.” '

Žvaigždininkas Flammario
nas neabejoja, kad Marsas yra 
gyvenamas. Jis sako:

“Kad 'Marse yra gyventojų, 
tokia išvada tenka daryti iš tos 
planetos observavimų. Del ko
kių stebuklų 
ekzistuojančios 
lygose, turėtų
tenai, o vaisingos čionai? 
pasaulis yra nuostabiai pana
šus j mūsiškį.

“Marsiečiai 
ne kaip mes

Marse gyventų koki nors gyvi 
sutvėrimai, jis tečiau neabejo
jus, kad ta planeta yra gyve
nama, kadangi ji turinti visus 
tinkamus gyventi elementus ir 
sąlygas.

Bet Yerkes observatorijos 
(VVilliams Bay, Wisconsin) 
astronomai — prof. Bies- 
broeck ir prof. Frost — neti
ki kad Marsas butų gyvena
mas. Jų nuomone, jei ten yra 
kokia organinė gyvybė, tai ne
bent kas nors panašus į že
miausios veislės augalus, kaip 
grybai ar kerpės.

Astronomai labai susidomė
ję Marsu dtl to, kad jis dabar 
yra arčiausiai prie žemes — 
apie 34 milijonus mylių. Kitą 
kartų taip arti prie Žemės jis 
beprieis tik po 120 metų.

Esant gražiam orui, Marsų 
gali kiekvienas dabar matyti 
naktimis, raudona šviesa 
čiai žibantį pietų dange, 
kitų žvaigždžių jis yra 
čiausias ir didžiausias.

Anglai piktinasi Soviety 
elgesiu su Britų atstovais
Anglų misija Maskvoj įkiriai 

čekos žvalgybos sekiojama.

skais- 
Tarp 

skais-

Soviety atstovai dalina 
suvonirus

gamtos jėgos, 
tolygiose sų- 

but bergždžios

Pašto kongreso delegatai gavo 
revoliucijos metų pašto ženk
lų kolekcijas

Lietuvos žinios
KUNIGAS BAŽNYČIOJ 

IšRUPUžIAVO

yra laimingesni 
ir, visų pirma, 
inteligen tingesni.

dėl to, kad jųO tai, viena, 
planeta yra daug milijonų me
tų senesnė už mūsiškę Žemę, o 
progresas yra įstatymas; ant
ra, dei to, kad jie menkiau val
domi medžiagos,
ten kur kas mažesnis, 
ar moteriškė, kur 
150 svarų, Marse 
50 svarų.

“*Be to, kadangi 
beveik dvigubai ilgesni,

svarumas
Vyras 
sveria 

tik
čia 
svertų

metai ten 
mar- 

sietis bus tik penkių dešimčių 
metų amžiaus, kuomet žemietis 
turės 94 metus. Pagaliaus ir 
klimatas ten daug lygesnis.”
Kiti astronomai abejoja dėl 

buvimo gyventojų Marse
Kiti betgi astronomai abe

joja, kiti vėl visai netiki, kad 
Marse butų gyventojų. Profe
sorius Schaer, direktorius 
Jungfrau-Joch’o observatorijos 
(Šveicarijoj; aukščiausia pa
sauly observatorija), sako, kad 
jo pastebėjimai jam parodę, 
kad Marse yra vanduo ir oras, 
taigi tokios sųlygos, kurios lei
džia panašiems į žmones gy
viams ekzistuoti. Bet ar Mar
sas yra tikrai gyvenamas, pro
fesorius Schaer visai atsisako 
spręsti.

Amerikos astronomai įvai
riai mano. Lo\vell’io observa
torijos (Flagstaffe, Arizonoj) 
direktorius Slipher sako, kad 
nors nėra jokių įrodymų, kad

STOKHOLMAS, Švedija, rug
pjūčio 23. — Nesuvokiami tie 
sovietų rusai. Štai čia, Danų 
sostinėj, laikoma pasaulinis 
pašto kongresas. Ir rusų daly
vaujantys delegatai šiandie, 
pavyzdžiui, padarė nemažo 
siurprizo kitų valstybių dele
gatams. . Po plenario posėdžio 
rusų delegatai susirikiavo ties 
durimis ir draugingai šypsoda
mies kiekvienam delegatui pa
dovanojo pilniausią Rusijos re
voliucinių metų pašto ženklų 
kolekcijų. Suprantamas daly
kas, kad nė vienas delegatas 
negalėjo atsisakyti priimti do
vanų, ypač kad kolekcijon įėjo 
ir Kerenskio išleisti ženklai, ir 
kiti, kurių nominale vertė pa
žymėta milijonais rublių.

Iš aviatorių kelionės 
aplink pasaulį

Amerikiečiai Grenlandijoj

24.

ORAS
Chicago ir apielinkė.

mai gražu; menka temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis ve
jas, — taip šiai dienai prana
šauja federalis orakulas.

Apla-

PINIGŲ KURSAS
Šeštadienį, rugp. 23, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.50
Belgijos, 100 frankų ........... $5.01
Danijos, 100 kronų ............... $16.23
Italijos, 100 lirų ................... $4.42
Francijos, 100 frankų ........... $5.40
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.91
Olandijos, 100 florinij .... ......  $38.86
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.57
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.79

WASHINGTONAS, rugp.
— Keliaujantieji aplink pasau
lį Amerikos lakūnai, leitenan
tai Smith ir Nelson, kurie pra
eitų ketvirtadienį atskrido iš 
Islandijos į Frederiksdalą, 
Grenlandijoj, vienu skridimu 
padarę 825 mylias, šiandie iš 
Frederiksdalo atlėkė į Ivigtuta, 
Grenlandijoj. Tų radio žinių 
gavo Washingtone aviacijos 
viršininkas maj. gen. Patrick.

Italų lakūnas Locatelli 
prapuolė

Kartu su Amerikos lakūnais 
buvo išskridęs iš Reykjaviko, 
Islandijos, į Grenlandiją taip
jau italų aviatorius Įeit. Lo
catelli. Kelionėj jis buvo ame
rikiečius pralenkęs, bet į Fre- 
deriksdalų neatvyko, — jis ka
žin kur šekeliui dingo. Bijo
ma, kad jam ir jo trims bend
rakeleiviams nebūtų atsitikus 
nelaimė. Jungtinių Valstijų 
patrolės kreiseriai: Richmond, 
Raleigh ir Barry išvyko jo ieš
koti, tečiau iki šiol ieškojimai 
nedavė jokių vaisių.

Anglų kolonizavimas Kanadoj

0TTAWA, Ont., rugp. 22. — 
Britų valdžia skiria 5 milijonus 
dolerių kolonizavimui savo pilie
čių Kanadoj. Tos sumos jai pa
rkaks atgabenti ir kolonizuoti 
3,000 anglų šeimynų.

LONDONAS, rugp. 23. — 
Nežiūrint, kad sutartis buvo 
pasirašyta su sovietų atstovais, 
Anglijos diplomatiniai santy
kiai su Maskva — pasak gerai 
informuotų ratelių Londone — 
vis tik tebėra ne geriausi.

Pranešama, kad Britų misi
jų Maskvoj čeką apstačius nau
ja savo slaptųjų agentų sargy
ba ir Britų atstovas, p. Hodg- 
son, turi kęsti įvairių nemalo
numų dėl nuolatinių žvalgybos 
persekiojimų.

Joks rusas negali atsilanky-

TAURAGĖ. — Liepos 13 die
ną Tauragės bažnyčioj buvo 
vieno darbininko jungtuvės. 
Jaunasis buvo muzikantas ir 
pasiprašė draugų sugriešti dū
domis, jungtuvėms pasibaigus. 
Tauragės bažnyčioj taip pa
prasta. Tai va muzikantai ir 
drožtelėjo maršą. Dūdas už
girdęs, kur buvęs nebuvęs iš
šoko perpykęs klebonas ir iš 
viso balso ėmė muzikantus ta
šyti: — Jus, rupūžės, ar jums 
čia karčiama? Išeikit! Jukš, 
rupūžės!

Nuo tų žodžių visos dūdos 
iš sarmatos nutilo ir išėjo iš 
bažnyčios. Dabar klausimas:

ti misijon, jeigu jis nenori būt l<as laikėsi bažnyčioj kaip kar- 
čekos areštuotas ir kalėiiman ėiamoj, — klebonas ar dūdos?čekos areštuotas ir kalėjiman 
įkištas kaipo šnipas. Ateiti ga
li tik valdininkai oficialiais 
reikalais. Kiekvienas Britų mi
sijos žmogus stropiai sekioja- 
mas ir dabojamas, jų telefo
nai nuolatos klausomi. Tie 
žvalgavimai ir persekiojimai 
kasdie darosi įkyresni ir įky
resni.

Iš Vilniaus
žydų protestas

Žydų Centralinė Sąjunga švie
timo platinimui įteikė Lenkų 
Seimui per žydų frakciją pro- 

.J testą prieš žydų teisių siaurini- 
mą, nes projekte dėl mažumų 
kalbų žydų kalba nepaminėta.

Londone su sovietų atstovais 
elgiamos visai kitaip, nei so
vietai su Britų atstovais Mask
voj. Bolševikų agentai Londo- Laikinojo Lietuvių Komiteto 
ne visai liuosi nuo bet kurios 
policijos priežiūros.

delegacija Varšuvoje

Liepos 7, 9 ir 10 d. Vilniaus 
lietuvių delegacija iš Laik. Liet. 
Komitęto pirmininko d-ro D. Al
seikos, “Ryto“ pirmininko kun. 
P. Kraujaliv ir redaktoriaus K. 
Velecko viešėjo Varšuvoje sąry
šy su naujais įstatymų projek
tais dėl kalbų, kuriuos tuo me-

N:EW YORKAS, rugp. 23.—- fu Varšuvos seimas svarstė, ir 
Andais buvo suimta trisdešimt kitais lietuvių reikalais. Liepos 
vienai italas, kurie slapta at- 10 d. d-ras D. Alseika ir kun. 
vykę iš savo tėvynės norėjo p Kraujalis atsilankė nas Len- 
kontrabandos

Dėdės Šerno tarnautojai 
begalo žiaurys

norėjo p Kraujalis atsilankė pas Len
keliu įsigauti į bijos ministerį pirmininką Grab- 

Jungtines Valstijas. Jie, supran-(S^į ir “kalbėjosi įvairiais klausi- 
tamas dalykas, bus deportuoti. mais Tarp kita ko paliesta: Vil- 
Bet to negana. Jie dar turi būt 
nubausti. Kokia bausme?

Imigracijos komisaras,
Curran, rekomenduoja
smerkti juos dvidešimčiai
tų kalėjimo, o kai tų bausmę pat buvo kiek paliesta ir ben- 
atkentės — deportuoti. jdra politinė padėtis Vilniuje.

niaus ir Švenčionių lietuvių in- 
i teligentų pilietybės klausimas, 

p. [naujų abiturientų priėmimas į 
pa-‘ universitetus, gimnazijos ir mo- 
me- kytojų seminarijos teisės, o taip

50 Centų
Už Telegrafines Pinigy Perlaidas

Tai yra greitas, pigus ir saugus būdas pa
siuntimui pinigų Lietuvon. Nuo 19 d. gegužio 
iki dabar jau apie 1500 siuntėjų yra pasinaudoję 
musų Telegrafinėmis Pinigų Perlaidomis ir di
delė didžiuma, žodžiu ar raštu yra pareiškę 
savo padėką už įvedimą šios stebėtinai geros pi
nigų siuntimo sistemos.

Štai talpiname tik porą padėkavonių, iš 
daugelio kitų:
“Brangus Tamstos: —

“širdingai dėkavoju Tams
toms už prisiuntimą man 
kvitos, kuri parodo, kad ma
no pinigai liko išmokėti grei
tai ir saugiai. Labai ačiū.

“Jurgis Lamsargis,
5626 W. 64 St.,

Chicago, III.

“Brangios Naujienos: —
“Duodu žinoti, kad aš ga

vau per jumis kvitą nuo pi
nigų iš Lietuvos; buvo labai 
greitai išmokėti. Mano tėve
lis yra linksmas gavęs pini
gus, o aš širdingai dėkavoju 
už greitą patarnavimą.

“A. K. Prakuliauskas, 
2421 W. 46 St., 

Chicago, III.

Naujienų Telegrafinės perlaidos pagreiti
na pinigų išmokėjimą Lietuvoje nuo 2 iki 3 
savaičių, o kainuoja tik 50 centų daugiau negu 
paštu siunčiant.

1739 So. Halsted St < III
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March 2nd, 1&J9.

naujienos eina kasdien, iiakiriant 
lakraadienius. Leidžia Naujiena Beo- 
tovi, 1789 So. Halstad 8t, Chlcago 
fll. — Telefonas i Raosevelt 8(^1
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Besimoz^jimo kalnai 
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UŽ NACIONALISTUS AR Už
LIAUDININKUS?

Sandariečių spaudoje prasidė
jo ginčai dėl Lietuvos tautinin
ku. “Vienybė”, kaip jau šioje 
vietoje buvo minėta, išėjo tauti
ninkus girti. Griežtai priešin
gą poziciją užėmė J. Sekys, ku
ris šią vasarą lankėsi Lietuvoje 
ir tik-ką pagrįžo Amerikon.

“Sandaroje” jisai rašo, kad 
agitavimas už tautininkus yra 
amerikiečių klaidinimas, nes tie 
tautininkai yra niekas kita, kaip 
atžagareiviškos Pažangos liku
čiai.

“Susidariusią Tautininkų 
Partiją”, sako p Sekys, “to
kia pat laimė apglobs, kaip ir 
Pažangos Partiją: įdėtu vos 
liaudis jau pabudus ir mato, 
kur klerikalai-kademai su 
įvairiomis ūkininkų sąjungo
mis, federacijomis veda; jie 
gerai matė ir žino užmigusios 
pažangos partijos darbus ir 
pamatys, kad tie patys vadai 
tveria Tautininkų Partiją, ir 
gerai žino, kad jie tik su tur
tuoliais ir dvarininkais sė
brauja ir nieko gera darbinin
kams ir valstiečiams nežada 
ir ištikrųjų nieko neduos. Ir 
liaudis prie Tautininkų Parti
jos nesidės apart Smetonos 
plauko bespalvių valdininkė
lių, kurie patys nebežino nei 
kur einą, nei ką bedirbą... Be
sikuriančioj! Tautininkų Par
tija Lietuvoje yra vien dvari- 

» ninku ir buržujų padaras. 
Mums amerikiečiams Sanda
ros Partijos nariams toki gai
valai nepakeliui.”
Tas pats Sandaros veikėjas 

kratosi dabar jau ir nuo Neo- 
Lithuanijos studentų korpora
cijos, kuriai čia rinko aukas 
Marčiulionis su Banaičiu. Jisai 
sako:
\ “Kada nebuvau Lietuvoje 

ir nežinojau nusistatymų 
‘tautininkų-korporantų’, juos 
rėmiau ir padėjau jiems dirb
ti, bet kada ten apsilankiau 
ir savo akimis pamačiau, tai 
galiu pasakyti, kad tie stu- 

' detitai yra Pažangos partijos 
rėmėjai.”
Bet Brooklyno “Vienybė” ir 

Glevelando “Dirva” dar ir šian
die tebeagituoja už tuos studen- 
tus-korporantus.

Tuo budu matome, kad daugu
ma Sandaros laikraščių stoja už 
atžagareivius tautininkus. O 
taipe Sandaros narių vieni eina 

už tautininkus, kiti prieš juos. 
Katra srovė — nacionalistų ar 
liaudininkų — paims viršų sam 
dariečiuose, šiandie dar sunku 
pasakyt.

Kairiemsiems sandariečiams, 
kurie laikosi liaudininkų nusi
statymo, yra bėda, kad jie ne
turi žymesnių vadų. Sirvydo 
frakcija todėl juos iki šiol nu
stelbdavo.

“KAPITALIZMO SAU- 
(JOJIMAS”.

• * * . ’• ’A į
— ■* 1 į f

“Septyni mėnesiai jau pra
slinko nuo to laiko, kaip Ang
lijos Socialistų Partija (Dar
bo Partija. “N.” Red.) lai
mėjo parlamentiniuose rinki
muose ir jos bariai atsisėdo 
valdžios vežimaip Tai, paly
ginant, neilgas laikas. Bet 
vis dėlto jo pakanka, kad pa
rodyti svietui savo siekius. 
Ir jie puikiai parodė.

“Tokio plauko socialistai, 
kaip MacDonaldas ir Snow- 
denas, nieku nesiskiria nuo ki
tų kapitalistų tarnų, kurie nu
žemintai tarnauja kapitaliz
mo interesams...

“Ne vien tik Anglų, bet, ap
skritai imant, beveik viso pa
saulio socialistai aiškiai pasi
rodė kuo esą — ištikimais 
sargais ir saugotojais kapita
lizmo nuo revoliucinių aud
rų.”
Tokią litaniją sukalbėjo “Lai

svėje” vienas josios “revoliucin
gųjų” rašytojų.

Ko jisai nori iš socialistų? 
Kad jie “darytų” revoliuciją? 
Bet juk kiekvienas protingas 
žmogus gerai žino, kad revoliu
cijos /‘pagal užsakymą” nesida- 
ro. Revoliucija yra tam tikrų 
visuomenes sąlygų vaisius; jei
gu tos sąlygos yra, tai revoliuci
ja kyla, nežiūrint ar kas nori, ar 
ne; jeigu tų sąlygų nėra, tai re
voliuciją iššaukti negalima.

Pagal iš anksto sugalvotą pla
ną galima padaryti tiktai sukili
mą, “putšą” (kaip sako vokie
čiai), bet ne revoliuciją.

Sukilimo tikslas yra nuversti 
valdžią ir pasigrobti ją į savo 
rankas. Bet socialistams visai 
nėra reikalo daryti tokius “pul
sus”. kadangi demokratinėse 
valstybėse jie ir be ginklo užka
riauja valdžias.

Valdžios paėmimas į savo 
raukas tai dar ne revoliucija. 
Socialistinė revoliucija reiškia 
visuomenės tvarkos pakeitimą. 
Jisai turi būt įvykintas, pai
mant visuomenės nuosavybėn ir 
perorganizuojant pramonę, su
sisiekimą, finansų sistemą, že
mės ūkį, mokyklas ir t. t.

Tą galima įvykinti tečiaus 
tiktai tuomet, kuomet dauguma 
žmonių tam pritaria. Prieš dau
gumos žmonių valią daryti tas 
permainas butų nesąmonė, — 
kas praktikoje,pasirodė Rusijo
je, kur bolševikai pradžioje ėmė 
viską urmu “socializuot”, o pas
kui buvo priversti vėl grąžint 
“buržuazinę” prekybos laisvę 
ir privatinę nuosavybę, duot ka
pitalistų kompanijoms koncesi
jas ir t. t.

Anglijoje, kaip žinoma, dau
guma žmonių dar nepritaria 
toms permainoms, už kurias sto
ja socialistai. Darbo Partija 
juk turi parlamente mažiaus, 
kaip trečdalį visų atstovų. Tai 
ką gi tuomet MacDonaldo val
džia turi daryt?

Pasak “Laisvės” mandro- 
čiaus, ji turi “nesaugot kapita
lizmą nuo revoliucinių audrų”. 
Ką tai reiškia?

Kokios audros grūmoja Ang
lijos kapitalizmui? Aišku, kad1 
ne bolševikiška audra, nes bol
ševikų visoje Anglijoje tėra tik
tai 2 ar 3 tūkstančiai. Bolševi
kai tenai grali padai’yt “audrą” 
negut tiktai stikle vandens.

Pavojingos Anglijos kapitaliz
mui “audros” šioje valandoje 
gali kilti tiktai, iš driti^šališka- 
pitalistų pusės. Jeigu kitų ša
lių kapitalistai paveržtų ang
lams rinkas ir tuo budu nupul- 
dytų jų biznį, arba jeigu kitų 
šalių kapitalistai pavartotų gin
kluotą jėgą prieš anglus — tai

Anglijos kapitalizmui butų blo
ga.

Bet ar tos “audros” atneštų 
ką gero Anglijos darbininkams? 
žinoma, kad ne. Nupuolus An
glijos pramonei, dar labiaus 
padidėtų bedarbė Anglijoje; o 
apie karo pragaištingumą tai nė 
kalbėti nereikia.

Nuo šitų “audrų” Anglijos 
darbininkų valdžia, žinoma, 
stengiasi apsaugoti, savo kraštą. 
Ji ne tiktai nenori, kad krašto 
pramonė ir prekyba nupultų, bet 
rūpinasi jos sustiprinimu; ji ne 
tiktai ne ieško progos įsivelti. į 
karą su Franci ja, bet daro di
džiausių nusileidimų, kad susi
taikius su ja.

Tai yra “kapitalizmo saugo
jimas”, bet tai >yra kartu ir 
darbininkų saugojimas. Tik be
protis gali norėt sugriaut kapi
talizmą tokid budu, kad po jo 
griuvėsiais pražūtų ir darbinin
kų klasė.

Keliavimas Lietuvon 
apsilankyti

Pagal naujuosius ateivystės 
įstatymus, Amerikos gyvento
jai, nepiliečiai, gali keliauti į 
Lietuvą aplankyti savo gimines, 
ir sugrįžti Amerikon daike vie
nų metų nuo dienos iškeliavi
mo iš Amerikos.

Amerikos ateivystes valdžia, 
Washingtone, duoda liudymus, 
tokiems keleiviams, kuriuos tai 
liudymus, kad gauti pirm iške
liavimo, reikia bent 30 dienų 
pirm iškeliavimo paduoti prašy
mas, arba greičiaus. Prašy- 
mus-peticijas reikia parašyti 
ant valdiškų blankų gaunamų 
tiktai Washingtone ir ateivys- 
tės stotyse, kurias tegali išpil
dyti akyli notarai, kurie ir pa
liudija aplikantą.

Pirmasis klausimas reikalau
ja padavimo dienos, mėnesio ir 
metų gimimo, ir kur, paskui 
tikrą atkeliavimo laiką į Ame
riką, dieną, mėnesį, metus, lai
vo vardą ir prieplaukos vardą.

Ateivystes viršininkas gavęs 
peticiją siunčia tokią į prie
plaukos stotį — New Yorką, 
Bostoną, Baltimore ir tt. pa
tikrinimui aplikanto atkeliavi- 
mą, o kas negalima padaryti, 
nes dauguma aplikantų neatsi
mena atkeliavimo laiko nei lai
vo vardo — ir daugelis negaus 
liudymų, jei jų atkeliavimo lai
kas nebus galima patikrinti.

Kiekvienas asmuo turi paduo
ti skirtą aplikaciją ir po dvi fo
tografijas su parašu po notaro 
akimis. Jei keliauja vyųas ir 
moteriškė su vienu pasu, tai liu
dymus sugrįžti Amerikon turi 
prašyti kiekvienas sau sky
rium.

Vedę moters turi paduoti 
savo pavardes po vyrui — ir 
savo mergystės (po tėvais) 
pavardę dėl suradimo atkelia-, 
vimo užrašų, nes Magdelena 
Brusokiutė apsivedus pastojo 
Magdelena Barkauskienė arba 
Magie Bark, ko jos atkeliavimo 
užrašuose nėra. (Blankose tam 
tikros vietos ir nėra).

Liudymai — leidimai sugrįž
ti Amerikon nereiškia liuosą 
sugrįžimą. Nepiliečiai turi pa
siduoti visiems ateivystes įsta
tymams kiekvieną kartą, kada 
sugrįžta Amerikon. Leidimas- 
liudymas paliuosuoja nepilietį 
nuo kvotos ir nuo mokėjimo 
skaityti, jei sugrįžta laike šešių 
mėnesių nuo iškeliavimo die
nos.

Kiekvienas asmuo-ypata prie 
peticijos prašymo sykiu turi 
pridėti $3.00 išperkant Money 
Orderį pašte ant vardo Com- 
missioner General of Immi- 
gration, Wašhington, D. C.

Nors blankoje ir nėra vie
tos, tačiaus reikalaujama pada
vimo adreso ir iš Lietuvos, kur 
leidimą, jei duos, valdžia nu
siųs aplikantui.

Daugelis agentų ir laivų 
kompanijų garsino laikraščiuo
se — skatino keliauti Lietuvon 
į svečius-vieŠnagėn ant visų 
metų, nes esą bus lengva su

grįžti, ir buvo manyta, kad lei
dimai bus greitai gaunami. 
Tūli keleiviai padavę aplikaci- 
jas ir nesulaukdami leidimų iš
keliavo Lietuvon. Bet nega
lint prirodyti tikro atkeliavimo 
laiko ir paduoti laivo vardą, 
daugelis negaus leidimų ir tu
rės daug klapatų iki sugrįžtant 
Amerikon.

Reikalavimas atkeliavimo lai
ko ir laivo vardo yra dėlto, kad 
leidimus gautų tiktai tiesotai 
atkeliavusieji gyventojai, o ne 
slapukai, kurių Amerikon kas

Laiškai iš Vilniaus
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LENKŲ VALDŽIA IR 
MOKYTOJAI
Vilnius, 28—VU—24. 

Kadangi ne visi norintieji įsto-; 
ti į Vytauto gimnaziją galėjo 
būti priimti ir iš dalies dėl to,j 
kad mokslas Vilniuje žymiai 
brangiau atsieina, buvo dar 
įsteigta lietuvių gimnazija Šven- 
čioniuose. Veikė tiktai keturios 
pirmutinės klasės. Bet dabar 
Švenčionių gimnaziją uždarė len
kai, neva dėl žemo mokslo laip
snio. Be tai tik priekabė. Len
kai švenčioniuose įsteigė savo 
gimnaziją, todėl jiems rupi pa
šalinti pavojingą konkurentą. Be 
to, jie tikisi, kad neturėdami sa
vo gimnazijos švenčioniuose, lie
tuviai leis savo vaikus į lenkų 
gimnaziją. Dabar rūpinamasi 
Švenčionių gimnazijos atnauji
nimu, bet kol kas nieko tikro ne
galima pasakyti, ar bus ji atei
nančiais metais, ar ne. Prašy
mas jau šeniau paduotas, bet vis 
netvirtina pristatytų direkto
rių: vieną, kad mokslo cenzas 
neatatinkamas, kitą kad prakti
kos mažą teturįs, kitą be jokių 
motyvų, ir t. t. Paskutiniu laiku 
Švenčionių “Rytas” pristatė net 
keturius direktorius, tik nežinia, 
ar iš jų ras lenkai nors vieną 
“tinkamą”. Tuo tarpu apšvietos 
Globėjas viešai ir neviešai skel
bia, kad esą, kaip tik lietuviai 
pristatysią atatinkamą kandida
tą į direktorius, tuojau lietuvių 
gimnaziją Švenčioniuose leisią. 
Gimnazijos direktorium sulig 
lenkų įstatymų gali būti žmo
gus su aukštuoju apšvietimu, tu
rįs mažiausia penkių metų mo
kytojavimo praktiką ir būtinai 
Lenkijos pilietis, šis paskutinis 
punktas mums lietuviams ir yra 
sunkiausias. Sulig dekreto Len
kijos pilietybę gali gauti tas, ku
ris gyveno Vilniaus krašte ne 
mažiau dešimties metų. Jei ku
ris ir gyveno dešimts ar dau
giau metų Vilniaus krašte arba 
apskritai Lenkijoj, tai dar rei
kia prirodyti. O prirodyti šiais 
laikais ne taip lengva, nes na
mų knygos dažniausia visur su
naikintos žmonės vis nauji; vals
čiuose taip pat visai kita tvar
ka. Jei ir prirodysi, gali dar ne
gauti pilietybės, nes žiuri dar 
politiškos ištikimybės. Taip an
tai, Švenčionių d-ras Rymas gy
vena Vilniaus krašte kur-kas 
daugiau kaip dešimts metų, bet 
pilietybės negauna. Be to, jei 
kas ir ilgai gyveno Vilniaus 
krašte arba Lenkijoj, bet jei ar
ba karo metu buvo išvažiavęs 
Rusijon, arba po karui bent 
trumpam laikui Lietuvon, taip 
pat gali negauti pilietybės, žod
žiu, pilietybės gavimas daug, pa
reina nuo valdininkų ūpo, nes 
įstatymai rašyti ne visiems, juo 
labiau, kad tuos įstatymus vi
saip galima aiškinti. O be pilie
tybės žmogus nieko čia ne pada
rysi: neleidžia mokytojauti, gy
dytojams praktika užsiiminėti 
ir apskritai iš Vilniaus koją iš
kelti be tam tikro leidimo kiek
vieną kartą. Del pilietybės D- 
rui Alseikai ir jo žmonai kelius 
kartus buvo praktiką užgynę, 
vėl leidę; irvėl užgynę.-Tas pats 
buVo su d-ru Rymu Švcnčioniub- 
se. Be to, dėl pilietybės užgynė 
gimnazijoj mokytojauti d-rui 
Alseikai ir p. Žebrauskaitei vir 
sai prieš pat vakacijas, taip kad 
negalėjo užbaigti einamojo kur
so. Dar keleto gimnazijos moky

dien įsišmugeliuoja visokiais 
keliais apie 1,000.

Moterims žinotina, kad kurių 
vyrai pastojo Amerikos pilie
čiais iki rugsėjo-September 22 
d., 1922 m., tai sykiu ir tokios 
moters pastojo Amerikos pilie
tėmis. Nuo rugsėjo 22 d., 1922 
m., moters nepastoja pilietėmis 
ir turi naturalizuotis — imti 
pirmas ir paskui antras popie- 
ras, kaip ir vyrai.

P. Mikolainis, 
188-190 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

tojų likimas taip pat neišspręs
tas. Kuratorius buvo jiems už
gynęs mokytojauti dar prieš va
kacijas, bet dėl kai kurių lenkų 
kairiųjų intervencijos Varšuvos 
Seime, leido mokytojauti ligi va- 
kacijų. Dabar dėl, tų mokytoj ų 
daromi žygiai Varšuvoje, bet kol 
kas nieko ne girdėti. Greičiau
siai kad iš to nieko ne išeis ir 
gimnazija dar kelių mokytojų 
neteks. Tada vėl juos teks pa
keisti kunigais, ligi, pagaliau, 
gimnaziją liks grynai kunigiška. 
Panašiai gali būti ir su Šven
čionių gimnazija. Gali ją leisti 
ir direktorių užtvirtinti, bet pa
skui pradėti košti mokytojus, 
taip kad vistiek jos negalima 
bus atidaryti. Reikia pastebėti, 
kad ne vien formalumais lenkai 
trukdo normalę mokyklų eigą. 
Kuratorijai reikalaujant, tiek 
įvesta į kiekvieną klasę įvairių 
lenkiškų pamokų, kaip antai: 
Lenkijos istorija, Lenkijos geo
grafija, Lenkų kalba, kad pa
tiems reikalingiausioms daly
kams neištenka vietos. Be to, 
Kuratorija dar reikalauja, kad 
Lenkų dalykams dėstyti butų 
pakviesti tikri lenkai ir dar ne
žinia, ar tik ir šiuo punktu ne 
prisieis Lenkams nusileisti. Jei 
bendras politikos kursas ne pa
sikeis, tai lenkų reikalavimams 
ir priekabėms nebus galo. Nu
sileidus vienam dalyke, reika
laus kito, ligi prieisime prie to, 
kad lietuvių mokyklų laikymas 
neturės prasmės. Bendram po
litikos kursui Europoje pakry
pus į kairę, ypač po rinkimų į 
parlamentus Anglijoje ir Pran
cūzijoje, mes tikėjomės, kad ir 
Lenkijoj valdžios kursas pasi
keis. Bet ligi šiolei ši hipotezė 
nieku negalima paremti. Lenki
joj po senovei tebevaldo dešinie
ji ir tendencija yra greičiau į 
dešinę, negu į kairę. Jei Lenki
joj ir kairieji paimtų viršų, tai 
mums lietuviams vis dėlto iš to 
maža butų naudos. Nes lietuvių 
klausimu visų lenkų, tai yra: en- 
dekų, socialistų ir šiaip įvairaus 
plauko “demokratų” nusistaty
mas yra vienodas. Juk mokyklų 
ir prieglaudų varymas iš butų 
kaip tik atsitiko “kairiųjų” val
dymo metu. Net lenkų bolševi
kai šiuo klausimu neatsilieka 
nuo endekų. Tai mes turėjome 
progos įsitikinti bolševikų oku
pacijos metu, kada Vilnių buvo 
užviešpatavę Lenkų bolševikai. 
Taigi, musų padėtis daug pa
reis nuo bendro Europos politi
kos kurso. Jei tas kursas nie
ko ne pasikeis, tai jau išanksto 
galima drąsiai tvirtinti, kad mu
sų padėtis šiais metais bus dar 
sunkesnė, negu pereitais me
tais. — Is. A v.
LATVIŲ MINISTERIS APIE 
PABALTAS VALSTYBIŲ IR 

LENKŲ KONFERENCIJĄ
RYGA (E). — Lenkų spau

da praneša, kad Latvių užsie
nių reikalų ministeris p. Sėja, 
kalbėdamas apie ministerijos 
darbus su spaudos atstovais, 
palietė tarp kita ko Pabaltos 
Valstybių ir T-enki jos konfe
renciją, kuri šaukiama rugpiu- 
čio mėn. Elsinkuose. Svarbiau
sias pasitarimų klausimas bus 
nustatyti tų valstybių liniją 
artimiausioj T. Sąjungos seri
joje. Ministeris Sėja pridūręs, 
kad sesija busianti labai svar
bi, nes bus iškelti bandymai 
naujai sureguliuoti politiniai 
ir ekonominiai santykiai Eu
ropos taikai stabilizuoti.

Jacob Wassermann

GOLOVINAS
7 ____________________

(Tęsiny./

“Mudu bijojova, kad neat
kreiptų dėmesį į tai, jog kaju- 
tą visuomet uždara. Jau vien 
dėl to mudu kvaišova iš baimės. 
Visur aplinkui žingsniai, žings
niai, oficierių ir pasiuntinių; 
alarmingi švilpimai, mašinų uži
mąs, geležinis didelio laivo 
dundėjimas. Traškėjimas vir
šuje ant denio, bangų užimąs už 
lango: ak, tos naktys, tos bai
sios naktys! Bučkiai, glamone- 
jimos ir baimė, amžina baimė! 
Ir prie viso to nuolatinis supi
mas. Kartą, kai kajuta buvo 
apžiūrima, man prisiėjo į sieno
je padarytą šėpą pasislėpti; ten 
buvo taip ankšta, jog aš per ke
lias savaites negalėjau pasitai
syti nuo skausmo. Velykomis 
Grigorius susirgo. Mudu visai 
proto netekova. Jam prisieidavo 
eiti ant denio. Kas gi buvo da
ryti? Reikėjo dėti visas pastan
gas, kad paslėpus ligą. Mudu 

jturėjova tik vieną išeitį: kartu 
jį jurą šokti. Liuosomis nuo 
tarnybos, valandomis, dieną ir 
naktį jis gulėjo mano glėbyje ir 
klausėsi vis tik klausėsi, ir aš 
klausiaus kartu su juo. Mud
viem prisieidavo arti susiglaus
ti, dviem vietos nebuvo. Kai jis 
nuvargdavo aš imdavau nuo jo 

■ pagalvę ir kaldrą ir guldavau 
ant žemes arba atsisėsdavau 
prie iliuminatoriaus ir žiūrėda
vau į dūkstančią jurą. Jį kanki
no mintis: kas bus, jeigu ant 
laivo kils gaisras, arba jeigu jį 
sužeis arba užmuš? Aš raminau 
jį kiek galėjau, bet tokioje bai
sioje padėtyje aš ir pati pradė
jau drąsos netekti. Jis imdavo 
išmėtinėti man, kad aš nusto
jusi jį mylėti. Aš nustelbda
vau jo išmetinėjimus beprotin- 
gais bučkiais. — Mudu prakeik- 
davom tas minutes, kai atsipei
kėdavo. Tankiai ant jo kaktos 
pasirodydavo šaltas prakaitas. 
Nedarė skirtumo, ar mudu kal
bojova ar tylėjova, — baimė 
su kiekviena diena didėjo. Gri
gorius prisipažino man, kad jis 
nuolat matąs raudonus ratus, 
ir ant denio, ir kajutoje- Jam 
rodėsi, kad vyriausybė jau ką 
tai nužiūri. —Nuo jo buvusio 
gyvumo nė pėdsako nebeliko. 
Aš klausdavau jo ar jis gailisi 
delei to, ką padarė. Jis prisi
glausdavo prie manęs, kaip vai
kas, kurį norima bausti, bet aš 
aiškiai pastebėdavau jo akyse 
kartu su meile ir neapykantos 
jausmą. Mažiausiam ūžimui į- 
vykus už sienos jis nusigąsdavo 
ir visas sudrebėdavo, jeigu pa
sigirsdavo kur šlamėjimas. 
Kartą naktį jis atsibudo baisiai 
surikdamas. Aš apkabinau jį ir 
lyg pati sau tariau, jog viskam 
galų gale yra ribos. Kokios ri
bos? su liguistu atkaklumu 
paklausė jis ir tol nepaliko ma
ne ramybėje, kol aš nedaviau 
pasižadėjimą nieko nedaryti be 
jo žinios. Tu mano pati, tarė 
jis, aš noriu tave padaryti savo 
pačia prieš žmones, nors po to 
mudviem ir ant amžių tektų per
siskirti. Taip ir atsitiko, lygi’ 
nai taip. O aš galvojau: tik 
kaip nors iš to pragaro išeiti! 
Pasilikusi viena, aš iki kraujo 
kandžiojau rankas. Aš nebetu
rėjau jokio supratimo apie lai
ką: jis tai pasiutusiu greitumu 
bėgo, tai įkyriai ir sudribusiai 
vilkosi. Blogiausia buvo tai, 
kad Petras staiga atsimainė. Jis 
jautė savo jėgą. Kova su juo 
mudu visai pribaigė. Aš negalė
jau daugiau matyti valgių, ku
riuos jis man kas dieną slapta 
atnešdavo. Jis visuomet stovė
davo ir žiūrėdavo į mane. Iš- 
pradžių prašė, o paskui ėmė gra
sinti. Pradžioje aš bandžiau 
tatai paslėpti nuo Grigorio, bet 
paskui sužinojau, jog jis taip 
pat atsineša ir į jį. Kartą vaka
re' Grigorius sugrįžo baisiai iš
blyškęs ir sušnibždėjo, kad mud
viejų paslaptis, be abejojimo, 
yra aikštėn išėjusi: kai kurie 
oficieriai neatsakė į jo sveikini-, 
mą, laike maldos visi kugždėjo-

eite Kast. Augusi

si, — jis esąs įsitikinęs, kad 
mudu dabar žusiva. Aš ban
džiau būti raini, pradėjau jo tei 
i autis ir supratau, kad ta bai
mė — tai tik jo vaidentuvės 
vaisius. Bet nuo baimės jis 
pasiliuosuoti nebegalėjo: nuo 
to laiko jis gyveno kokį tai kla- 
jingą gyvenimą. Taip pradėjo 
trys dienos, baisiausios trys die
nos. , Ant galo, laivas pasiekė 
uostą. Kas dėjosi paskutinėmis 
valandomis, kaip aš atsiradau 
sausumoje ir atsipeikėjau nuo 
nuomario, aš nebeatsimenu. Aš 
tik miglotai atsimenu ir tai, 
kaip Petras nuvežė mane į ko
kią tai purviną valgyklą, visai 
ne ten, kur jam Grigorius buvo 
įsakęs nuvežti. Vakare girtas 
Petras įsibrovė į mano kamba
rį, manydamas sutikti manyje 
bejėgę auką. Aš priešinaus 
jam iš visų pajėgų, bandydama 
paveikti jį ir žodžiais, Ir malda
vimais, ir ašaromis, ir, ant galo, 
šauksmais gelbėti, ant kurių 
niekas neatsiliepė, tarsi namuo
se visai nieko nebuvo. Mano 
akyse ėmė temti nuo pasibjau
rėjimo tuo žmoguani ir jo girta 
aistra. Tuo momentu į kamba
rį įbėgo Grigorius. Jis išlan
džiojo visus prie uosto esančiuš 
viešbučius ir galų gale surado 
mano pėdsakus. Jis atstume 
nuo manęs girtą , gyvulį, puolė 
ant kelių ir.verkdamas ėmė 
melsti įleidimo. Aš negalėjau 
suprašti, kodėl jis prašo atlei
dimo. Sekamą rytą, kaip aš 
jums sakiau, atvyko šventikas 
ir ant greitųjų davė mudviem 
šliubą. Aš gulėjau tarsi negy
va ir nieko nesupratau. Tą pa
čią dieną aš atsisveikinau su 
Grigoriu. Visa tai aš atsimenu 
taip neaiškiai ir miglotai, lyg 
tai atsitiko ne su manim, o su 
kuriuo nors kitu žmogumi. Da
bar aš visai nebe ta, kas buvau 
pirma. Mane stebina tik viena, 
kaip aš galėjau visa tai pasako
ti. Bet jus, tarsi jėga, priver
čiate spaviedotis. Kuo tai iš
aiškinti? Vienok man laikas 
jau eiti. Laikas jau!”

Marija atkreipė domesį į tai, 
jog juo tolyn, tuo Elizaveta 
Petrovna lėčiau kalbėjo, o prie 
galo tai beveik po kiekvieno 
žodžio sustodavo. /Prie to ir 
jos balsas darėsi vis tylesnis 
ir tylesnis, ir paskutinius žo
džius Marija dideliu sunkumu 
begirdėjo. “Jus norite eiti?” 
paklausė ji. “Bet kur? Jus pa
tys sakote, kad jums nėra kur 
eiti?”

“žinoma, nėra kur. Bet vis- 
vien, eiti aš privalau.”

“Kaip jus apskritai atsidūrė
te Kislovodske? Ar jus atvažia
vote kartu su juo, kunigaikščiu 
Grigorium?”

“Nė, ne. Tarp mudviejų buvo 
padaryta tyli sutartis, kad dau
giau nebepasimatyti. Ar gi aš to 
nesakiau? Kuomet jis apleido 
mane aš žinojau, kad jis dau
giau į laivą nebegrįš ir važiuos 
į Kaukazą. O jam buvo žinoma, 
kad aš važiuosiu į Kijevą, kur 
mano sesuo yra ištekėjusi už 
valdininko. Jis paliko man pi
nigų, bet aš juos visus atidaviau 
švogeriui. A|š gyvenau, tarsi 
pakvaišusi. Ąš žinojau, kas 
Grigoriu’ laukia. Ir štai vieną 
gražią dieną gavau telegramą, 
kad tuoj atvažiuočiau. Ne nuo< 
jo —o nuo Elenos Nikolaevnosu 
Ji tur būt tikėjosi, kad man pa
siseks jį išgelbėti. Jus galite sau 
įsivaizduoti, kokiame stovyje jis 
buvo, jeigu ji nutarė pakviestii 
mane, —mane! Bet jau buvo 
pervėlu. Nors vargu aš bebū
čiau jį išgelbėjusi, — mudviejų 
keliai tiek išsiskyrė, lyg mudu 
niekuomet t viens kitą nepažino- 
va. Labai sunku, žinoma, kad 
jis žuvo nepalikdamas jokio pėd
sako — nė laiško, ne ko kito.— 
Na, aš eisiu. Laikas!” i

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit
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ŽINIOS
Darrowas kalba

West Side Trust &Sav- 
ings Bankas išrinko liauju 

direktorių
. Išrinktas patyręs biznierius 

Regnery.

“Meile ir supratimu panaikinki
me neapykantą*’, sako didysis 
advokatas.

Pereitą penktadienį pradėjo 
savo garsiąją prakalbą garsusis 
Clarence Darrow, kuris gina ir 
stengiasi išgelbėti nuo kartuvių 
du jaunus žmogžudžius milionie? 
rius Nathan Leopold ir Richard 
Loeb, kurie kiek laiko atgal be 
jokio tikslo nužudė kito milio- 
nieriaus vaiką. Robert Franks.

l)arrowas pradėjo .savo pra
kalbą apie 2 vai. po piet, tuoj po 
pietų pertraukos. Dar ilgai 
prieš tai kelių tūkstančių žmo
nių minia susirinko teis
mo name ir bandė įeiti į teisėjo 
Caverly teismabutį, kad išgirsti 
l)arrowo kalbą. Susigrūdimas 
pasidarė tokis, kad kelios mote
rys liko sumindžiotos. Reikėjo 
keliais atvejais šaukti vis dau
giau policijos, kad kaip nors .su
valdyti minią. Moterys besi- 
grusdamos susidraskė sau dra
bužius, skrybėlės liko sutrintos, 
keli žmonės sužeisti ir policija 
ilgai prakaitavo ir net buožes pa
naudojo iki išskirstė minią ir 
išvžd-ėi gatvėn. Spėjama, kad 
mažiausia,,pora tūkstančių žmo
nių liko nuvaryta nuo teismo 
durų, nes teisme nebebuvo vie
tos. Teismas irgi turėję algai 
laukti iki viskas aptylo. Pats 
teisėjas i>er 15 minučių neįsten
gė įeiti į savo teismą. - Negalė
jo ateiti ir niekurie advokatai. 
Pats Darrovvas nebuvo išėjęs ■ 
pietums, kadangi jis tuo laiku 
rengė savo garsiąją prakalbą.

Turbūt dar nė vienas advoka
tas to nebuvo susilaukęs, ko su
silaukė l)arrowas: jo kalba ta
po ištisai patalpinta visuose lai
kraščiuose. Bet ir jo kalba bu
vo nepaprasta. Tai nebuvo ad
vokato kalba, bet greičiau filo
sofo, kuris atėjo ir drąsiai skel
bia žmoniškumo idėją, tiek pat 
drąsiai smerkdamas viską, kas 
nuožmu, negera, nežiūrint kas 
tai nū darytų, pavienis asmuo, 
ar valstybė. “Meile ir suprati
mu naikinkime neapykantą”, 
tokia buvo pamatinė mintis di
džiojo Darrowo kalbos. Jis ne
reikalauja, nemaldauja pasigai
lėjimo jauniems žmogžudžiams. 
Jie papildė žmogžudystę ir prie 
to jie prisipažino. Bet iš to dar 
neišeina, kad papildytą piktada
rybę galima atitaisyti kita pik
tadarybe — kad Franks užmuši
mą galima butų atitaisyti nužu
dymu jo žmogžudžių.

Darrowas numato ir ypatingą 
sunkumą gynime kaltinamųjų, o 
sunkumas — tai jų turtas. Mi
nia yra sukurstyta, o sukursty
ta minia visuomet reikalauja 
mirties. Sukurstyta ji todėl, 
kad kaltinamieji yra turtingi 
žmones. Jeigu čia butų netur 
tingi jaunuoliai ir jie butų prisi
pažinę prie kaltės, tai niekas 
apie kartuves ir nebūtų kalbėję, 
nebūtų kalbėjęs ir pats prokuro- 
ras. Jų Byla butų buvus jau se- 

nai užbaigta j y pasiuntimu ka
lėjimai!. Bet kaltinamieji yra 
turtingi, buvo skelbiama, kad jie 
milionus išleis apsigynimui — ir 
todėl tokia didelė byla, tokis, 
krykštaujantis reikalavimas 
kartuvių.

Darrowas savo prakalbą tęsė 
ir šeštadieny.

KONCERTAI PARKUOSE.

šią savaitę bus duoti vakari
nės miesto dalies parkuose šie 
benų koncertai.

Antradieny^Douglas panke — 
Mrs. Hario Gran t beno.

Trečiadieny, Garfield parke— 
Banda Roma beno. s.

Ketvirtadieny, Columbus par
ke — Henshell’s Band.

Penktadieny, Humboldt parke 
— Dante’s Greatest Band.

Koncertų pradžia 8 vai. vak.

Nesenai įvykusiame Wcst 
Side Trust & Savings banko di
rektorių tarybos susirinkime ta
po išrinktas į tarybą patyręs 
biznierius p. W. N. Regnery, 
prezidentas Western Shade 
Cloth Co., Chicago. Jo išrinki
mas yra tuo svarbus, kad jis per 
daugelį metų gyveno toj apielin- 
kėj, kurią aptarnauja bankas, 
pažysta tos apielinkės biznį ir 
pats yra sėkmingas biznierius, 
išauginęs savo įstaigą iki antros 
didžiausios panašios įstaigos 
Amerikoj.

Kiti banko direktoriai irgi yra 
patyrę biznieriai ir bankinin
kai. Tarp jų yra John A. Spoor, 
direktorius First National Bank, 
Chicago ir Guaranty Trust Co., 
New York; A. G. Leonard, pre
zidentas Union Stock Yard & 
Transit Co.; Irving N. Klein, 
vice-prezidentas L. Klein; Na
than T. Brenner, prezidentas 
American Insulated Wire & 
Cable Co. ir kiti.

GAMTOS MUZEJUS.

Field Muzejus paprastai siun
čia savo ekspedicijas į Afriką ir 
Pietinę Ameriką rinkti įvairius 
retus ir nepaprastus gyvūnus. 
Šiemet betgi tapo išsiųsta eks
pedicija prie Meksikos įlankos, 
rinkti ten nepaprastas žuvis,

kurių ir Amerikos vandenyse 
netrūksta. Paskui tos žuvis bus 
išstatytos muzejuje ir tai tokio- 
se gamtinėse aplinkybėse, ko
kiose jos buvo rastos.

Field muzejuje šiomis dieno
mis tapo atidaryta nauja paro
da — pilnas rinkinys Amerikos 
plėšriųjų paukščių. Jis yra 
Stanley Field salėj. Kiekvienas 
paukštis yra išstatytas tokiose 
aplinkybėse, kokiose jis gyveno 
gyvas būdamas, taip kad leng
viau suprasti kur jie gyvena, 
kuo maitinasi ir kokią žalą ar 
naudą daro ūkininkams. Plėš
rieji paukščiai Amerikoje nyks
ta, kadangi juos labai naikina 
ūkininkai, kaipo kenksmingus 
paukščius. Bet pasak zoologijos- 
departamento kuratoriaus Dr. 
Osgood, yra ir daug naudingų 
plėšriųjų paukščių, kurie gaudo 
peles, varles, žiogus, bet nelie
čia didžiųjų paukščių.

POLICISTŲ RUNGTYNĖS.

Rūgs. 6 ir 7 d. naują jame 
Grant Park Stadium įvyks dide
les policistų rungtynės, kuriose 
dalyvaus mažiausia 1,200 polici
stų. Policistai jau stropiai ren
giasi prie tų rungtinių ir lavina
si. Be rungtinių taipjau bus 
raitųjų policistų lenktynės, pa
vyzdžiai gražaus jodinėjimo, o 
motorciklėtų policistai suloš pa
vojingą “polo” lošį su motorcik- 
lėtėmis. Taipjau bus gražus 
“tire works”. Įvairios firmos 
sudėjo $10,000 vertės dovanų 
laimėtojams.

Pelnas eis policistų šelpimo 
draugijai, kuri rūpinasi nelaimė
mis ir našlaičiais užmuštųjų ei
nant pareigas policistų.

ELEKTRA
•viešą Ir pajiegą suvedame | seniui ii naujus naznee, taipgi dlrb- 

tuvee. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje

THE BR1DGEP0RT ELECTRIC CO„ Ibc.
A. BARTKUS, Pm.

1619 w. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicag®.
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KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Grisvvold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Grisvvold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Kay Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas jj ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISW0LD MEDICAL OFFICE

GRISVVOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av„ Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

"susivienijimas liet, ameriko?
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 laikraštį “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 į savaitę.
Del platesniu Informacija kreipkitės šiuo adresu:

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

? ...........j
VIENYBE

Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename 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 “Viehy^ę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

ĮMSM—« .. ■ ***

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- Į 
NYTI VISADOS JKREIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT, NAUDOS. |

Vienas kianas 
pertikrins 
JUMIS!

809 W. 35th St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

y

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewlcz

BANIS 
AKUŠERKA 
riu patyrimą.

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
mo kiekviename 
atsitikime. Tei-

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

3113 South 
Halsted St.

Labai lengva surasti, kad 
; Puritan yra RIEBI AUSIS, 

TVIRČIAUSIS malt cxtract. 
Tik pabandykit j j.

Dviejų rųšių — Paprastas 
Puritan Malt Extract trijų 
uncijų pakelis apynių ir Pu
ritan Hop-Flavored Malt Su- 
gar Syrup.

PuriTan
V____________ ___________ /

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Centrai 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 ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Western Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

MR. HERZM1N-®1

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago A ve.
Tel. Hayinarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybė. Utarninko ir ketver
ge vakare Naujienų ofise

1739 So. Halsted St.

MIS. MIGHNIEVICZ - 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.Ar jums skauda galvą?

Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių
S-...... .. i ......   .ii im.i/

A. A. Olis
ADVOKATAS

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

iikci i’ci i s
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705

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

h ■ i <

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.- LITTLE -
SPINOGPAPHS

Kaip daržininko šuva, 
nei pats ėda kopūs
tų, nei kitam duoda 
jų esti.
Nusistatymas, kad 

sergantis žmogus ne
gali pasirinkti sau 
daktaro, yra klaidin
gas.

Kuomet žmonės ži
no, kad sveikata nea
teina gydant senais 
metodais; natūraliai, 
jie tuomet kreipiasi 
Chiropractic — tikras 
kelias į sveikatą.

JOHN I. BAGDZIGNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose. Egsami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimu*.

7 South Dearbom Street 
Telefonu Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377
>1 — 1 ,1 III, 1 ........ .........................................................................

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
\ 77 W. Washington St.

Cor. WashiiiBtton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

Garsinkites Naujienose

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

| 29 So. La Šalie St. Rooin 520
Tel. 'Centrą!-63Q0

I Vak. 3223 S/Halsted^St., Chicago
!! * i • iTeL*Yords-4681 j

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notąry.T rtblic 

3405< Deodor Street
Phone: hubaMa Harbor 279, \ 

♦.. : Indiana Harbor, Ind.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. x

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
Telefonai:

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Are., 2 libos 

Chicago, Illinoia 
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 vali 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 38Š0

............. lį|»g'n m
«. -...

'T
ftf

^Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

r

Kreivos Akis Ištaisomos

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 d: 

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 
vakare. Nedėliomis nuo

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas 

Akiniai $5 ir augščiau 
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St„ Chicago, 111.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olsclio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Havmarket 1018. Haymarket 4251

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

iki 12 dieną.

9
10

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. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, 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., CMcafo 

arti 81st Street
Valandos 1-^-3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

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

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkalė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą 

3265 So. Halsted St.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Nedėliojo nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Francuziškas 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 Banlfo , 
a;? Telefonas" Canal 0464

Valandos) 2:30 -iki 5 ir 8 iki 10. 
Nodziini nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Vai. nuo .12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8
4348

f
Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3878

Dr w Beaudet A

i
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Lietuvių Rateliuose
Iš “Birutės”

“Birutė” ruošias naujam sezo
nui. — žada pateikti čikagie- 
čiams tikrų meno puotų.

“Birutė” turėjo visą liepos 
mėnesį vakacijų, atsikvėpti nuo 
sunkaus darbo, ir prisirengti 
dar sunkiam darbui, — pateik
ti Chicagiečiams dar geresnių 
dailės ir muzikos vakarėlių at
einantį sezoną.

Chicagiečiai ištikrųjų pasiilg
sta “Birutės” ir su nekantrumu 
laukia to vakaro, kuriuo bus ati
darytas “Birutės” sezonas. Ir 
Birutiečiai taipgi, rodos, išsiilgo

JONAS BRAŽINSKAS
Atminčiai metinių sukaktuvių 
musų mylimo sunaus, kuris mi
rė rugpiučio 24 d., 1923.

Pamaldos atsibus šv. Jurgio
Bažnyčioj spalio 6 dienoj, 

Panedėlio ryte. Meldžiame bū
ti ant pamaldų giminėms ir pa
žystamiems. Metai laiko jau 
praėjo nuo mirties musų myli
mo sūnelio, bet mes negalim 
jo užmiršti ir dar ilgai neužgis 
žaizdos musų širdyj, kuri pada
rė begailestingoji mirtis atim
dama mums sūnelį Joną.

Liekame nuliūdę
Tėvas Justinas, Zuzana 
Bražinskai ir sesutė 
Zofija.
3603 So. Union Avė.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

vėl darbuotis, ką parodo jų pir
mutinės repeticijos ir jų ener
gingumas dainavime.

Aš dažnai pamąstau apie tą 
gražų būrelį lietuvių ir lietuvai
čių, kjurie taip nuoširdžiai užsi
ėmę diailės darbais, ir klausiu 
savęs, kas juos taip stipriai lai
ko prie tos draugijos. “Birutė” 
jau gyvuoja suvirš 17 metų, ir 
nors buvo ir blogų laikų, betgi 
ji vis siekėsi aukštesnio laips
nio dailės, ir kas kart geriau at
lieka. Ir nors per tuos 17 metų 
nė viens Birutietis negavo jo
kio finansiiško atlyginimo už sa
vo pasidarbavimus, jie jaučiasi 
patenkinti. Kokia misteriška ga
lybė duoda jiems tiek energijos. 
Jeigu kuris Birutietis ir esti pri
verstas laikinai pasitraukti iš 
draugijos, idant kitus reikalus 
atlikti, jis nerimsta, iki nesugrį- 
šta vėl prie to būrio. Šį sezoną 
sugrįžo daug senesniųjų narių 
prie choro, ir kas repeticiją grį
sta jų vis daugiau.

Kaip ir praeity, pirmiausias 
sezono darbas yra sutvarkymas 
aktyvių narių ir narių rėmėjų. 
Dabar yra ypatingos progos 
naujiems nariams, o ypač teno
rams iš vyrų, ir altams iš mer
gaičių ir moterių. Prisirašyti 
galima ketvirtadienių vakarais, 
8 vai., Mark White Sąuare, prie 
29th ir Halsted St.

Girdėjau, kad eina kontestas 
tarp narių dėl prirašymo dau
giau narių rėmėjų. Bus duoda
ma dovana tam, kuris daugiau
sia gaus narių rėmėjų, (žino
ma, tik tie nariai gali priimti rė
mėjų mokesnius, kurie turi val
dybos ingaliojimus).

“Birutė” tikisi turėti suvir
si! m 100 narių rėmėjų šį sezo
ną.

Ar tamista esi “Birutietis?” 
Jeigu aplinkybės nedaleidžia bū
ti aktyviu nariu, galite būt na
rių rėmėju.

Ar žinote, ką Birutė veiks at
einantį sezoną?

Ir vėl Dailės Mylėtojas.

Motery Globos Komiteto 
Susirinkimas Pranešimai

Palengvins akių įtempimą, 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervųątų- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 Weat 47th St.

Phone Bcnlevard 7589

Roseland

Aušros 
Kadan- 

buvo graži iš 
tai ii’ žmonės 

rinktis. Jau 
buvo

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimą* dantą be ikamma 
Bridge geriausio aukso. Su rausą 
pleitom galima kiečiausią m*l-
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemai musų kainas. Sergėkite iav< 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai.

1545 W«t 47tk Street,
Netoli Ashland Ava.

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

operacijų
4647 So. 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

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, 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

GERE Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

šeštadienio vakare, rugpiučio 
23 d. vyko Moterų Globos Komi
teto posėdis. Nors atsilankiusių 
buvo nedaug, delei karšto oro, 
bet kadangi pasisekimai pri- 
plauso netiek nuo narių skai
čiaus, kiek nuo jų darbštumo, 
tai šiam susirinkime buvo nu
tarta nemažai svarbių klausimų. 
Moterys rimtai rūpinasi Lietu
vos našlaičių likimu ir stengiasi 
visais galimais budais jiems pri- 
gelbėti. Už kiek laiko žadėjo 
surengti bazarą, duoti koncertą 
ir visą gautą pelną paaukoti 
Kauno ir Vilniaus našlaičiams. 
Ar bereikia geresnio tikslo? 
Linkim musų lietuvių moterims 
pasisekimo tame darbe, kuriam 
vyrai ir norėdami negali nieko 
plataus nuveikti.

Berods tam Moterų Globos 
Komiteto susirinkiman buvo 
atėję ir trys vyrai, bet, jie grei
čiaus patys būdami “našlaičiais” 
ir reikalaujantys moterų globos, 
negalėjo nieko gero patarti. Už
tai greit ir apleido posėdį. Ben
dram veikime visgi aš patarčiau 
vyrams mokinties iš moterių, 
nes praeis dar kiek laiko ir jos 
ne juokais mus “subitins” dar
buotėj dėl Lietuvos labo.

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
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.,

Chicago, 111!

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams 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 į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, ULĖ. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iU ryto į savo 
namus, 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 
žmogui. 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.

Kada bus kitas to Komiteto 
posėdis, tikrai nežinau, bet ti- 
kiuosiu kad ponia Zolpienė pra
neš kiekvienam norinčiam pasi
darbuoti musų dviejų sostinių 
beaugantiems didvyriams.

Pullman

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas įvyks antradieny, 
rugpiučio 26 dieną, 7:30 valandą va
kare, Mildos svetainėje 3142 South 
Halsted St.

Visi delegatai esate kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime, nes ran
dasi svarbių dalykų aptarti; taipgi 
reikės išrinkti patarnautojų dėl Su
sivienijimo Draugijų pikniko, kuris 
įvyks rugsėjo 7 d., Justice Parke.

— A. J. Lazauskas, rast. .
Birutės choro dainų repeticija vienų 

vyrų įvyks aug. 26, utarinnko vaka
re, Raymbnd Chapel, 8 vai. vakare., 
816 W. 31 St. Visi choro vyrai bukit 
laiku; taippat esate kviečiami ir nau
ji dainininkai atsilankyti ir įstoti į 
chorą. Choro vedėjas A. J. Kveda
ras. — Valdyba.

PRIŽIURĖJIM A S K U1 )I KIŲ 
VASARĄ.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai 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 prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING HARDWARE CO., 

3149 So. Halsted St., 
Tel. Yards 7282.

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA aprėdalų krau

tuvė, pelningas biznis, geroj vie
toj ir pigi renda, parduosiu la
bai pigiai.

Telefonuok Boulevard 9408

PARDAVIMUI kriaučių ša
pą, valymo, prosinimo, randasi 
geroje vietoje, geras biznis 
dėl lietuvio, atsišaukite

A. Vidiček,
1025 W. 18th St.

NAMAI-2EMĖ t
PARDAVIMUI — 1701 So. Union 

Avė. — septynių rendų už $60 visu 
mėnesinių rendų. Kaina tiktai $4200, 
išlygos $800 cash ir kitus po $50 į 
mėnesį. Štai yra jūsų proga.

$1000 cash kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, nupirksite naują, 5 
kambarių bungalow, su dideliu augš- 
tu, cementinis skiepas, fumace šildo
mas, viskas modemiška, su 60 pėdų 
žeme, 5428 W. 31 St., Hawthome, Ci
cero, III., kaina tiktai $7300. Raktai 
randasi 5424 W. 31 St.

su
ga

IŠRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA ŠTORAS 

ruimais ir garadžium. Gera pro- 
bučeriui padaryti gerą bizni. 
Kreipkitės:

836 \V. 20th Street 
(Kampas Peoria)

PARDAVIMUI bekernė puikioj 
vietoj. Biznis gerai išdirbtas. Par
duosiu arba mainysiu ant nąmo. Tu
ri būti parduota j trumpą laiką.

Atsišaukite
4530 So. Honore St.,
Tel. Lafayette 8583

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, trokas ir visi įrankiai kokie tik 
reikalingi tam bizniui, vieta išdirpta, 
gausit bargeną. Priežastis pardavi
mo viena moteris negali užlaikyti 
biznio.

Kreipkitės
3428 Auburn Avė.

$25 cash ir $5 į mėnesį nupirksite 
lotą 30x125, netoli Archer Avė. ir 
Kostner Avė. Tiktai 56 liko, kaina 
tiktai $325.

$25 cash ir $5 į mėnesį nupirksite 
% akro lotą ,tokį didelį kaip miesto 
7 lotai prie Joliet Avė., netoli 44 St., 
Lyon.s, III., 3blokai į pietus nuo Og
den Avė., tiktai 3 yra parduoti iš 
282 likusių, kaina tiktai $675.

RENDAI štoras, gera 
visokiam bizniui. Renda 
lysą gausit pagal sutartį.

732 W. 18th St.

vietą 
pigi;

IŠRENDAVOJIMUI
BRIGHTON PARKE

Rendai du kambariai. Tame 
flate yra vana.

2510 W. 46th Street
2 augštas

REIKIA DARBININKĮI
VYRŲ ir MOTERŲ

BEI KALINGAS pardavėjas arba 
pardavėja vaikščioti per Storus ir 
pardavinėti musų Trading Stamps. 
Geras uždarbis dėl patyrusio par
davėjo. Atsišaukit nuo 10 iš ryto 
iki 12 dienos bile dieną. Klauskit 

Mr. Morris 
3410-12 S. Halsted St.

PARSIDUODA valgykla ir gro
sernė, bučernė; galima pirkti at
skirai ar abu krūvoj. Parduosime 
pigiai. Priežastis pardavimo, — ne
galim abiejų prižiūrėti.

Kreipkitės:
2279 Archer Avė.

ŽIEMINIS anglių ir gazu kūre
namas pečius. Gražus, šviesiai mė
lynas, mažai vartotas. Parduosiu 
pigiai. Priežastis — namo savinin
kas įeina į apšildomus kambarius 

2441 W. 45 Place

$700 cash, kitus po $50 į mėnesį nu
nirsite prie 3808 Wallace St., 6 kam
barių mūrinį ir biskj medžio namą, 
visi moderniški įtaisymai. Turi būt 
parduotas tuojau, kaina tiktai $4200.

FRANK J. PETRU,
1443 West 18th Street, 
netoli Ashland Avenue 
Telephone Canal 0806

TIKRAS 9 FLATŲ BARGENAS
Atneša 22% ant viso investmento, 

randasi ant gero Englevvood kampo, 
2-3 ir 4 kambarių apartmentai, garu 
šildomi, didelis boileris fixtures, plieno 
konstrukcija, tiktai užbaigtas ir iš- 
rendoutas geriems žmorfiems už 
$7260 į metus. Pirmas morgičius 
$22,000, numažinta kaina iki $43,500 
dėl greito pirkėjo. Paimsime dalį pi
nigais. Jei norite daryti biznį atsi
šaukite prie Mr. Ray, Normai 3678.

Tur būt niekur taip darbinin
kus neišnaudoja, kaip Pullmano 
prekių vagonų dirbtuvėj. Kad 
apie tai darbininkai nesužinotų 
ir nepradėtų organizuotis, tai 
Pullmanas, kaip kada jiems su
rengia koncertus ir jais palink
smina savo darbininkus. Dar 
yra įrengta prausykla dėl poros 
šimtų darbininkų. Praustis 
darbininkams leidžia tuomet, 
kuomet švilpukas užbliauna; 
kurie neklauso, tai atstato nuo 
darbo. Boseliams ir raštinin
kams valia nusiprauti ir pirm 
švilpuko užbliovimo. Jie netik 
nusiprausia pirm švilpuko už
bliovimo, bet ir pavalgo. Pietų 
laike boseliai ir raštininkai me
to arklių pasagas, nes jie nusi- 
sėdėję nori pasimankštinti. Bet 
darbininkai prisimankština iki 
valios ir darbo laike, per pietus 
pavalgę, kiek atsikvėpę ir vėl 
turi dirbti tą sunkųjį darbą.

l’eikia simkiat, o wž<1ii4L>ti 
galima mažai, tik ant skurdaus 

pragyvenimo. Jau pradėjo dirb
ti paskutinį užsakymą, nebetur 
nė dviejų tūkstančių prekių va
gonų padaryti. Jeigu daugiaus 
nebegaus užsakymų ,tai bus pa?

Rugpiučio 17 d. Washington 
Haights miške įvyko Draugijų 
Sąryšio, palaikančių 
knygyną, išvažiavimas, 
gi diena 
pat ryto,
pradėjo anksti 
apie dvyliktą valandą 
labai daug žmonių prisirinkusių. 
/Susirinkusieji tuoj pradėjo žais
mes. Apie trečią valandą po 
pietų pribuvo ir muzikantai, ku
rie pradėjo grajinti armonika, 
smuiką ir klarnetu. Šokėjai 
tuoj nustojo žaisti, o pradėjo 
šokti. Jiems papuolę gera die
na šokti, nes nekaršta buvo. 
Prisirinko iki valios. Apie šeš
tą valandų vakare prasidėjo pro

gramas. Jis susidėjo iš prakal
bų. Kalbėjo Andrulis. Po pra
kalbų prasidėjo laimėjimai; bu
vo leidžiami ant išlaimėjimo ra
šoma mašinėlė, dviratis, radio,t 
moteriškos šilkinės pirštinės ir t leisti iš darbo keli tūkstančiai 
daugelis smulkių daiktų. Po 
laimėjimui prasidėjo šokiai ir 
įvairios žaismės, kurie tęsėsi iki 
sutemos, žmonių buvo labai 
daug, senjai buvo buvę tiek žmo
nių sąryšio išvažiavime, kaip 
pereitame sekmadieny. . Daug 
buvo atsilankiusių tokių žmonių, 
kurie niekad nelanko išvažiavi
mų. Mat ir jie atsilankę, kad 
parėmus sąryši,o išvažiavimą. 
Manau, kad sąryšiui liks pusėti
nai daug pelno.

Sąryšis šiemet turėjo eilę iš
važiavimų, kurie beveik visi nu
sisekė. Jis su išvažiavimais už-

taip 
Kuo- 
' bus

pa

darbininkų neapribotam laikui. 
Darbininkai yra neorganizuoti 
ir sunku jiems įkalbėti kokią 
organizaciją, kuomet jie 
nukankinti sunkaus darbo, 
met tas būrys darbininkų 
paleista iš darbo, tai jis
kriks it žydo bitės. Kuomet 
Pullmanui vėl reikės darbinin
kų, tai jis juos pašauks atgal ir 
mokės tokią algą, kokią jis no
rės. Ar ne laikas dabar ^darbi
ninkams butų pagalvoti apie 
uniją? Skelbimai prisegioti vi
sur prie sienų, kad nevalia rū
kyti, kurie neklauso įsakymų,

dirbo pusėtinai pinigų, galės su’atstato nuo darbo. Vargas da- 
jais palaikyti Aušros knygyną, bar su alga; moka du kartu į 
Sąryšis kas mėnesį turi išlaidų 
apie keturiasdešimts dolerių 
Aušros knygyno užlaikymui. 
Tie pinigai yra surenkami iš pa
rengimų. Draugijos, kurios pri
klauso prie Sąryšio nemoka jo
kių mokesčių užlaikymui Aušros 
knygyno, o naudotis Aušros 
knygyno kambariais ir knygo
mis gali kiekviena draugija be 
jokio atlyginimo.

— Alginis Vergas.

mėnesį, kuomet švilpukas už
bliauna, tad kol gauni algą rei
kia išlaukti net po porą valandų. 
Kuomet pradeda lyti, net pusėti
nai reikia sušlapti belaukiant 
algos. Bedarbių yra prie Pull- 
mano prekių vagonų dirbtuvės. 
Iš kitur nepatartina važiuoti čia 
ieškoti darbo, neperdaugiausia 
jo turime ir vietiniai, o tuojaus 
tas pats pasibaigs.

— Alginis Vergas.

Kuomet naujas kūdikis gimsta, mo
tina tankiai užmiršta apie buvusius 
kūdikius, jei jie yra 3 metų senumo. 
Ji labai pradeda rūpintis apie naują 
kūdikį ir labai tankiai užmiršta apie 
kitus savo kūdikius.

Bet tai yra didelė klaida, 
kitę, kad iki 2 ir 3 metų 
kiekvieną kūdikį reikia gerai 
rėti. Tas taipgi ' yra 
prižiūrėjimo odos, 
skirdamas, spuogai, 
nuo miegojimo. P 
pasidaro neramus ir nervuotas. 
praranda apetitą. Jis pradeda 
klausyti motinos.

Jei jus turite kūdikį 3 metų am 
žiaus, jus turite atsiminti, kad jus tu
rite labai gerai prižiūrėti. Taip pri
žiūrėkite to kūdikio odą, taip kaip ir 
3 ar 6 mėnesių amžiaus.

Maudykit šį kūdikį kasdien su šil
tu vandeniu ir grynu kūdikių muilu. 
Prašykite jūsų aptiekoriaus muilo ku
ris yra geras kūdikių maudymui. Po 
išmaudymo, apibarstykite su grynu 
vaikų talcum pauderiu ir ištrinkite jį 
gerai. Paskiau duokit kūdikiui porą 
valandų pamiegoti. Tas turi būti pa
daryta kasdien po pietų, po to kaip 
kūdikis žaidė visą dieną ir yra nuil
sęs. Miegas suteikia kūdikiui dau
giau gerumo negu valgis.

Keletą sykių dienoje ištrinimas kū
dikio su šlapiu skuduru, yra geras 
dalykas. Paskiau išbarstykite su 
jęrynu talcum, o ypač po pažastimis.

Nevartokite su parfumu talcum dėl 
kūdikių. Yra negeras dėl nervų ir 
negeras dėl odos.

Padarykite tuos dalykus ir jus tu
rėsite gerą kūdikį. Ir kūdikiams bus 
geriau šiltame ore ir jums bus daug 
geriau. (Apskelbimas).

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

NAMAI-ŽEME
N. E. COR. 56th & WHIPPLE STS. 
o turiu parduoti savo modernišką 
2 flatų mūrinį namą — ką tiktai už
baigtą. — Aš pastačiau šitą namą la
bai gerai — bufetai — ugnavietė — 
knygynai — miegojimui porčiai, geri 
Rasiniai pečiai, lauke ice baksai. Fia
lai yra 5-5 kambarių, sun parlorai. 
i ra garu šildomas pečius, užtektinai 
didelis dėl 4 flatų, gražus elektros 
fixtures. Man reikia pinigų ir turiu 
numažinti kainą iki $16,500, parduo
siu ant išmokėjimų — arba mainysiu 
Į bungalovv arba lotus, bet reikalauju 
pinigų. Pamatykite jį — Telefonuo- 
kite savininkui Wentworth 9141.

TURIU PARDUOTI BIZNIO 
KAMPĄ

Esu priverstas parduoti savo namą 
prie N. E. kampo 59 ir Morgan Sts,
3 vieno augšto murinės krautuvės ir
4 flatų mūrinis namas iš užpakalio. 
Aš gaunu $3810 į metus, pigi renda, 
pečiais šildomas ir elektros šviesa —• 
geriausias kampas šiame distrikte. 
Pirmas Morgičius, $16,000, kaina da
bar tiktai $38,000. Telefonuokit savi
ninkui ,Rosen, Normai 3678.

PARDAVIMUI mūrinė bungalow 
5 ruimų, ką tik pastatyta, garu 
šildoma. Viskas moderniškai įreng
ta. Galima tuojau kraustyti į vi
dų. Mainyčiau į lotą ar į kokį ki
tą biznį; $1500 įmokėti, likusius 
lengvais išmokėjimais.

5434 So. Homan Avė.
Tel. Stevvard 0144

Atmin- 
amžiaus, 

prižiu- 
tiesa ir dėl 

Niežėjimas, su- 
sulaiko kūdikį 

Be miego kūdikis 
Jis 
ne-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU pusbrolio Jono Ma- 

cerautko, Tauragėnų parap., Šedui- 
kių kaimo, Utenos apsk. Apie 10 
metų atgal gyveno 76 Market St., 
Brighton, Mass.

Vincas Kausi la,
119 E. 107th St., Chicago

JIEŠKO PARTNERiy
REIKALINGAS' partneris į 

bučernės ir grosernės biznį; 
gera vieta visokių tautų apgy
venta. Arba galiu šitą biznį 
parduoti už prieinamą kainą.

821 W. 34 Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MOTERIMS PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonės gijos dėl 

nėrinių visokios rųšies. Kaina 
4 oz. Matkos 30c, 35c, 40c, Mar- 
škonios gijos dėl mezginių ir 
siuvinių. Kaina Į000 jardų 10c 
ir 15c. Laikas apsirūpinti žie
mai svederiais ir pančiakoms. 
Atdara kasdieną, sekmadiepiais 
ir vakarais. FRANK SELEMO- 
NAVIČIA, 504 West 33rd St., 
1 lubos.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui regsų.

Kreipkitės
1017 S. Fairfield Avė.
Tel. Seeley 0234

REIKIA OARBININKĮJ
VYRŲ

REIKIA vyrų j landrę.
Atsišaukite

947 Cullerton St.
Mr. Remington

REIKALINGAS pirmarankis beke- 
ris, kuris moka baltą, juodą duoną ir 
saldžius keksus kepti. Mokestis 
gera.

Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St. 

Bok 143.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė, grosernė 

ir delikatesen, fruktų, kendžių, 
krymo, tabako, cigarų; randa 
lysas ant trijų 
riai gyvenimui, 
tis — turiu du 
giai.

10433 So.

ais- 
_ . pigi,

metų, keturi kamba- 
Pardavimo priežas- 

bizniu, parduosiu pi-

Michigan Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai groser
nė, galima įtaisyti buč.ernę, priežas
tis pardavimo — turiu apleisti 
cagą į trumpą laiką.

, D NORKUS, 
258 W. 117 St., 

Chicago.

Chi-

PARDUOSIU grosernę ir bučer- 
nę labai pigiai arba mainysiu ant 
loto arba automobilio.

Savininką galima matyti 
3601 S. Lovve Avė.

restauranas
yra

PARDAVIMUI 
arba parendavosiu. Viskas 
prirengta.

Joseph Stras, 
522 No. State St.

barbernė 3
Garu apšildoma. Pigi 

Priežastis einu į kitą 
Kreipkitės
1711 W. 46th St.

PARDAVIMUI 
krėslų, 
renda.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Sena įstaiga, geras 
biznis prie gero kampo, pigi 
renda.
3600 Union Avė. Tel. Yards 0297

RARGENAS
6 kamb. bungalow, 4 lotai extra; 

vanduo, beismentas, garadžius dėl 
vieno karo, pusė bloko nuo mo
kyklos, vienas blokas nuo Archer 
karų linijos. Karvė, vištos ir kilo
ki paukščiai; labai puiki vieta dėl 
gyvenimo, medeliais apsodinta, kai
na $4750 ant išmokėjimų. Turim 
lotų ir akerių žemės už mažą kainą ir 
ant lengvų išmokėjimų, kur gali
ma už trumpą laiką dubiltavai pi
nigus uždirbti. Statoma namus su 
mažu įmokėjimu. Kas reikalaujat, 
meldžiu atsišaukti^ Matykit P. Malkus 

J. N. ZEWERT & CO.
5882 Archer Avė ir Central Avė

MOKYKLOS

4 KAMBARIŲ medinė cottage ir 
3 lotai pardavimui. Yra augštas 
skiepas, vasarinė virtuvė, vana, 
elektra, ir gasinis boileris.

5516 So. Kolin Avė.
5 blokai į vakarus nuo 

Crawford Avė.

PARDAVIMUI ūkės 80 akrų že
mės su gyvuliais ir visu inventorių, 
arba mainysiu ant bile kokio biznio, 
namo, loto, farma arti gelžkelio, ce
mentinio kelio ir keturios mylios nuo 
miesto .

Kreipkitės 
3352 S. Morgan St.

NAMAS ANT Pardavimo, apielin- 
kėje Vienuolyno 6600 So. Artesian 
Ave.,inaujos mados. Parduosiu pri
einama kaina. Namas 2 pagyvenimų 
Ir 2 karų mūrinis garadžius. Parduo
da savininkas.

A. STIRBIS,
6600 S. Artesian Avė.

Tel. Republic 3989

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas su lunch room, arba mainysiu 
į automobilių, lotą arba grosernį. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos, 
nam’as

443 W. 43 St.,
2113 So. Halsted St.

PUIKUS moderniškas 2 flatų, 6-6 
kambarių, gražiai dekoruotas, ką tik 
užbaigtas, kieto medžio trimingai, 
tile vanos, garu šildomas, gražioje 
vietoje, atsišaukite nedėlioj, kaina 
$15,500.

6108 S. Sacramento Avė.
Tel. Rockvvell 4762

PARSIDUODA dviejų aukštų me
dinis namas, 6—5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj', lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
$10,500.

2441 W. 45th Place

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 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglu ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklyboi 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytą 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etirnalogijos, Oratorystes.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iŠ ryto iki 4 po pietų;
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: į nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chlcage. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite! 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
KAMPINIS 2 AUGŠTŲ MŪRINIS NAMAS

Yra didelė krautuvė ir 6 kambariai ant 1 augšto, vienas 5 kitas 6 
kambarių flatai ant antro augšto. Namas gerai pastatytas presinių 
plytų, su skiepu, elektra, gasas, netoli karų linijos, pačiame vidury 
lietuvių kolonijos. Rendos $1,140 į metus, cash $2,500, kitus lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Tas bargenas nebus ilgai.

JOHN ZAGAR & CO.
2400 Wentworth Avė.




