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Vokiečiai su Pran
cūzais susitarė

Lenkai išsigandę—jaučias 
Francijos apleisti

Fašistų nužudyto Matteotti 
kūnas surasta

vės, išskiriant kraštutiniuosius 
nacionalistus. Ministerinė spau
da ir premjero Herrioto draugai 
sako, kad jis padaręs tiek nusi
leidimų, kiek tik bebuvę Fran- 
cijai galima nusileisti-

Nacionalistų spauda, ypač po- 
incarininkų Libertė ir rojalistų 
Action Francaise, aitriai atakuo
ja premjerą, vadindami jį “Vo
kiečių žmogum’’, dagi insinuoda- 
mi, kad jo kampanijos fondas 
buvęs Anglijos ir Amerikos vo
kiečiams pritariančių finansi
ninkų pripildytas.

Šita Francijos politinio pasau
lio grupė yra betgi visai nežymi, 
ir nėra abejonės, kad parlamen
tas premjerui, dėl jo nuveikto 
Londone darbo, pareikš pilno 
pasitikėjimo.

Kabinetas nutarė sušaukti 
parlamento posėdį ateinantį 
ketvirtadienį.

Lenkai susirūpinę dėl 
FrancuzŲ-Vokiečiy 

susitarimo ;
Jaučias Francijos apleisti ir 

pastatyti pavojingon padėtin 
tarp dviejų galingų priešų.

PARYŽIUS, rugp. 16. — Ma
žosios antantos valstybės, ku
rios iki šiol savo politiką ve
dė, kaip buvo Francijos politi- 
kininkų patariamos, dabar, 
dėl suistarimo Londono kon
ferencijoj ir dėl įvykusios at
mainos Francijos politikoj su 
Vokietija, be galo susirūpino. 
Kai kurios jų iki šiol mat trak
tavo Vokietiją dagi grieščiau 
nei Francija.

Lenkija ir Rumanija dar la
biau susirūpinusios nei Jugo
slavija ir Čekoslovakija, nes 
jų padėtis darosi labai pavo
jinga ne tik iš Vokietijos pu
sės, bet ir iš Rusijos.

Lenkai buvo perdrąsus su 
Vokietija

Lenkijos atstovai Paryžiuj 
tiesiai panikos apimti. Mat nuo 
pat 1919 metų Lenkija uoliai 
klausė Francijos, beveik iki 
jotos pildė jos instrukcijas, ir 
su savo kaimynu Vakaruose— 
šu Vokietija — elgės perdaug 
drąsiai, tvirtai įsitikėjus, kad 
sąjunga su Francija duoda jai 
pakankamos garantijos, kad 
Vokietija nedrįs jos užkabinti'.

Taipjau ir su Rusija lenkai 
laikėsi griešto nusistatymo, 
jausdamies esą pilnai apsaugo
ti savo bičiulybe su Francija, 
kuri kiekvienų atveju eis iš- 
vieno su Lenkija.
Herriotas priėmė Lenkų atstovą 

tik trims minutėms
Francijos premjero Herrioto 

politika lėčiau sukėlė didelio 
neramumo lenkų lyderiuose. 
Jų susirūpinimas virto tiesiai 
panika po to, kai jie atsižino- 
jo, kad lenkų ambasadorius 
Londone, kurs prašė p. Her
rioto audiencijos išaiškinti jam

Vokiečiai ir Prancūzai su
sitaikė; paktas pa-

- sirašytas
Ruhro kraštas bus okupantų 

evakuotas bėgiu vienų me
tų iki 1925 rugpiučio 15.

LONDONAS, rugp. '16. — 
Prancūzai su vokiečiais galų 
gale priėjo prie susitarimo 
Ruhro evakuavimo klausimu. 
Einant tuo susitarimu Franci
jos ir Anglijos okupacinė ka
riuomenė turi būt galutinai iš
traukta bėgiu vienų metų — 
iki 1925 m. rugpiučio 15 die
nos. Evakuavimas turi prasi
dėti šių metų rugpiučio 30 die
ną, kuomet okupantai turės 
apleisti Dortmundą ir miestus 
bei plotus esančius už Ruhro 
sričių.

Sutartis tapo pasirašyta šeš
tadienio vakarą, 8:45 vai. Ją 
pasirašė visi konferencijos de
legatai, išskiriant serbus, ku
rie nebuvo atėję; jie padės sa
vo parašus vėliau.

Pirmas pasirašė Anglijos 
premjeras MacDonaldas; po 
juo sekė Francijos premjeras 
Herriotas, Belgijos premjeras 
Theunis, Vokietijos kanclerius 
Marx, pagalios mažesniųjų 
valstybių atstovai. Jungtinių 
Valstijų atstovai, kadangi jie 
nebuvo pilni delegatai,, nepasi
rašė.

Penki priediniai dokumentai 
buvo pažymėti tik inicialais, 
bet protokole susitarta, kad vi
sų valstybių delegatai vėl susi- 
rinks Londone rugpiučio 30 
pasirašyti priedinius dokumen
tus, taip'kaip jie dabar yra 
surašyti, be jokių pakeitimų. 
Tai tik formalumas išpildyti 
premjero Herrioto ir kancle- 
riaus Marxo norus, idant jie 
galėtų gauti formalį savo par
lamentų pritarimą.

Pirma tikroji taika
Įvykus susitarimui, premje

ras MacDonaldas sveikindamas 
delegatus dėl sėkmingo konfe
rencijos darbų baigimo, savo 
kalboj pasakė:

“Gal būt, kad mums dar ne
pavyko pašalinti visai, kaip 
kad troškome, visų tų baimių 
ir įtarimų, kurie kaip piktžo
lės buvo įsikeroję Europoj ir 
visam pasauly, bet kiek jų 
dar liko, tie likučiai veikiai 
nudžius ir išnyks.

“Aš tikiu, kad mes davėme 
Europai truputį daugiau nei 
formalę advokatų surašytą ir 
popiery atspaudintą sutartį. 
Mes padarėme pirmą po karo 
tikrą taikos sutartį. Kiekviena 
jos dalis bus vykdoma — mo
raliai jausimės priversti tatai 
daryti — dėl to, kad ta su
tartis tai nėra ultimatumų pa
daras.”

Francija patenkinta
PARYŽIUS, rugp. 16. — Pa

darytąja Londone sutartim
Francijoj patenkintos visos sro-

kokio nusistatymo Francija 
laikysis ateity Lenkijos saugu
mo reikalu, buvo premjero 
Herrioto priimtas vos trims mi
nutėms pasikalbėti, ir tuojau 
atleistas.

Tautu Sąjunga neduoda 
saugumo.

Lenkų valdininkai nesuma
no nei ką daryti. Jie gerai su
pranta, kati Tautų Sąjunga 
anaiptol neteikia jai pilnos ap
saugos nuo Vokietijos, tuo la
biau Tautų Sąjunga neapgins 
jos nuo Rusijos puolimo. Len
kai bijo, kad, nežiūrint visų 
Tautų Sąjungos užtikrinimų, 
Lenkijos nepriklausomybė, tarp
tųdviejų galingų kaimynų, ga
li greitai pasibaigti.
Lenkai tarias su Romanais.
Rumanijos padėtis nėra taip 

pavojinga, kaip Lenkijos, nes 
jai tegrumoja vienas priešas 
— Rusija. Bet tas pavojus žy
miai padidėjo, kai dėl bendro 
pavojaus iš Maskvos Lenkija 
su Rumanija nori padaryti ar
timesnę tarp savęs sąjungą. 
Yra žinių, kad abiejų vyriau
sybės pradėjo tartis dėl naujos 
situacijos ir ieškoti priemo
nių, kaip ankštesniu koopera- 
vimu pašalinti pavojus. Jiedvi 
daro tatai rizikuodamos, kad 
dėl to gali visa mažoji antan- 
ta pakrikti, nes Jugoslavija ir 
Čekoslavija dėl savo gyvento
jų slavų ir vokiečių, neturi to
lygių priežasčių bijotis vokie
čių ar rusų.

Pasitarimai dar tik pradžios 
stadijoj, kadangi Rumanija ir 
Lenkija laukia, kaip pasielgs 
Francijos parlamentas su pa
darytomis Londono konferen
cijoj sutartimis.

Fašistą nužudyto Mat- 
teotti’o kūnas surastas

ROMA, rugp. 16. — Fašistų 
nužudyto šių metų birželio 12 
dieną socialistų parlamento at
stovo Giacomo Matteotti kūnas 
liko šiandie surastas miške, ne
toli Romos ir apie tris kilomet
rus nuo Scorfano miestelio.

Kūną surado miško sargas 
Ovididio Caratelli. šį rytą einant 
jam mišku, jo šuo landžiodamas 
po krumus staiga pradėjo vie
name krumyne draskyti žemę ir 
aitriai loti. Sargas tuojau pasi
šaukė karabinierius ir su jų pa
galba ėmė ieškoti. Po kelių mi
nučių buvo atkasta duobė ir joje 
paslėptas lavonas su žaizdų žy
mėmis- Lavonas buvo jau labai 
gadintas, tečiau atvykę socialis
tų atstovai Mastracchi ir Tonel- 
lot jį pažino.

ŠARVUOTI KARAI SERGĖS 
PAŠTĄ NUO VAGIŲ

NEW YORKAS, rugp. 17. — 
Norėdamas apsaugoti paštą nuo 
apvogimų Jungtinių Valstijų 
pašto departamentas nutarė* už
sakyti 3000 tam tikrų, stipriai 
šarvuotų ir gerai apginkluotų 
karų, kurie išsklaidytų užpuoli
kus. Vienas tokių karų jau esąs 
padarytas ir jeigu bandyme pa
sirodys tinkamas, busią užbaig
ti ir kiti karai.

Karvelis perskrido 700 mailių 
per 49 valandas

KEWANEE, III., rugip. 16- — 
Naminis karvelis, priklausąs 
Gamiel Buysse, nežiūrint blogo 
oro perskrido 700 mailių per 
keturiasdešimt devynias valan
das, laimėdamas tuo budu nau
ją rekordą. Kitas to paties savi
ninko karvelis atskrido iš tos 
pat vietos keturiomis valando-

Lenkijos padėtį ir paklausti jį, mis vėliau.

Kas buvo kaltas dėl 
karo sukūrimo

PARYŽIUS, rugp. 16.
Premjero Herrioto laikraštis 
Ere Nouvelle šiandie išspaudi- 
no keletą telegramų, siųstų 
1914 metais viens antram Vo
kiečių von Moltkės ir Austri
jos užsienio lųinisterio Berch- 
toldo. Telegramos parodo, kai! 
karas buvo priruoštas be bu
vusio kaizerio Vilhelmo ir be 
ciesoriaus Frano Juozapo ži
nios.

Šilas cxpose papildo pirmes- 
nias rcvcliacijas, parodžiusias, 
kad dėl karo sukūrimo 1914 
metais kalti yra sąmokslui in- 
kavę p. Poincarė su rusų am
basadorium Izvolskiu ir caro 
ministeriu pirmininku Sazono- 
vu.
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1000 žmoniy kovoja su 
mišką gaisrais

SAN FRANCISCO, rugp. 17. 
— Daugiau negu 1000 ugniage
sių kovoja keturiose vietose su 
dideliais gaisrais Californijoj, 
norėdami sulaikyti liepsnas. 
Oregone 2000 akrų miško, Was- 
ko ežero srity, užsidegė. Wash- 
ingtone dideli lietus užgesino 
daugelį gaisrų, bet Nevadoje, 
arti Californijos sienos, ugnys 
yra nenugalimos.

Pavojingas gaisras esąs Su- 
gar Pine Flats, San Bernardino 
apskrity. Vakar ugnis sunaiki
no Rowell sanatoriją ir aštuone
tą namų.

Šiemet busiąs blogas 
obuolio derlius

SPRINIGFIELD, III., rugp. 
17.— Surinktos statistikos ži
nios rodo, kad šiemet obuolių 
derlius Illinois valstijoj yra 
daug blogesnis už pereitų me
tų. Rugpiučio mėnesio apskai
čiavimu, šiais metais busią su
rinkta tik 667,000 bušelių, tuo 
tarpu kaip pereitais metais bu
vo surinkta 1,351,000 bušelių.

Netinkamas oras yra svar
biausia priežastis derliaus su
mažėjimo. Calhoun Kauntė, 
kuri paprastai duoda pusę vi
sų Illinois obuolių, dabar su
teiksianti tik 35%. Visose 
Jungtinėse Valstijose šį mėne
sį busią surinkta 184 milijonai 
bušelių. Ohio, Michigan, Mis- 
souri ir Illinois obuolių der
lius šiais metais esąs mažes
nis, New Englande, New Jer- 
sey ir Virginijos didesnis.

PARVYKO J V. AMBASADO- 
RIUS FRANCIJAI

NEW YORKAS, rugp. 16. — 
Garlaiviu Paris šiandie parvyko 
Amerikos ambasadorius Franci- 
jai, Myron T. Herrick. Jis čia 
pabus du mėnesiu.

0APEt6wN, Pietų Afrika, 
fugp. 16. — Premjeras Hert- 
zog vakar Unijos seime pasa
kė, kad atėjęs laikas Pietvaka
rių Afrikai [buvusi Vokiečių 
teritorija] turėti šiokią ar to
kią savivaldą.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, rugp. 16, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.52
Belgijos, 100 frankų ............... $5.22
Danijos, 100 kronų ............... $16.33
Italijos, 100 lirų ................... $4.50
Francijos, 100 frankų ........... $5.70
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.02
Olandijos, 100 florinų .............$39.19
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
Švedijos, 100 kronų ....s...... $26.66 
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.90

Trockio trys didžiausioji 
pasaulio žmonės

Du jau mirę, Marksas ir Leni
nas; trečiasis dar gyvas — 
jis pats, Trockis.

BERLINAS, rugp. 16. — So
vietų karo komisaras Trockis 
parašė naują knygą: “Lenino 
gyvenimo darbai.” Toj savo 
knygoj Trockis sako, kad pa
saulis davęs tik tris tikrai di
džius žmones. Du jų jau mirę, 
trečias dar gyvas. Jie yra: Ka
rolis Marksas, komunizmo te
orijų įsteigėjas; Nikolojus Le
ninas, kurs Marxo teorijas pri
taikė praktikoj, ir Leonas 
Trockis, esamasis sovietų Rusi
jos vadas.

Ta Trockio knyga buvo iš- 
spaudinta valdžios spaustuvėj 
Maskvoj, bet centralinis sovie
tų komitetas nutarė neleisti 
jos platinti dėl’tos priežasties, 
kad draugas Trockis Lenino 
biografiją pavertęs patsai sa
vęs gyrimui ir garbinimui.

Lietuvos žydai urmu ke
liauja Palestinon

KAUNAS [N-nų koresp.]. — 
Nors rodosi žydams kol kas 
nebloga gyventi nepriklauso
moje Lietuvoje, vienok pa- 
skiausiuoju laiku pastebimas 
jų veržimąsi į Palestiną. Jau 
prieš porą mėnesių per Kauną 
iškeliavo Palestinon gana di
delis būrys žydų šeimynų. Gi 
liepos 23 d. 10 vai. ryto išei
nančiu iš Kauno j Virbalį trau
kiniu vėl iškeliavo į Palestiną 
bent trys vagonai žydų.

Iškeliaujančiųjų ūpas buvo 
labai pakilęs, labai linksmai 
tarp savęs šnekučiavosi, o su
judus iš vietos traukiniui ap- 
leidžiantieji Lietuvą žydai ėmė 
garsiai dainuoti. Palydėti iške
liaujančius stoties perone susi
rinko didelė žydų minia, kurie 
pradėjus eit traukiniui visi 
mosavo baltomis skepetaitėmis. 
Kai kurie iš jų verkė.

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
OPERUOTOJAI GRESIA 

STREIKU

NEW YORKAS, rugp. 17. — 
Pildomasis krutamųjų paveiks
lų unijos komitetas pareiškė, 
jog rugsėjo 1 d. busiąs paskelb
tas streikas jei teatrų savinin
kų prekybos rūmai nepakeis sa
vo nusistatymo apie paskyrimą 
trečiųjų teismo algų klausimu- 
Tuo budu New Yorko krutamie- 
siems teatrams gal teks užsida
ryti iki pasibaigs streikas.

KINAI ATIDARO ŠVENTNA- 
MIUS TVANŲ PABĖGĖ

LIAMS PRIGLAUSTI

PEKINAS, Kinai, rugp- 16.— 
Pekinan suplaukė daugybė žmo
nių, pabėgusių iš vandens užlie
tų sričių. Jie labai suvargę; dau
gelis sergančių. Nelaimingiems 
priglausti tapo atidaryti švent- 
namiai keturiuose Pekino prie
miesčiuose. t

STANDARD OIL SUMAŽINA 
SAVO OPERACIJAS RU- 

MANIJOJ

BUCHARESTAS, riigp. 16.— 
Amerikos Standard Oil kompa
nija paliovė visus savo statybos 
darbus Rumunijoj ir sumažino 
savo štabą- Kompanija svarsto 
begu nepaliauti visai savo ope
racijų Rumunijoj delei naujai 
išleistų kasyklas ir naftos šalti
nius liečiančių krašto įstatymų.

Harvey Lietuvių biznierius 
mirtinai sužeistas

F. Jakaitis, neklausęs žmonos 
įspėjimo nešelti su automobi
liu, atsidūrė ligoninėj.

Feliksas Jakaitis, kur netoli
mame nuo Chicagos Harvey 
miestely turi smuklę su parašu 
ant lango: “Soft drink parlor”, 
jeigu dar išliks gyvas, tai kitą 
kartą žinos, kad ne pro šalį kar
tais ir žmonos paklausyti.

Duokdie tik, kad jis dar pa
sveiktų-

Užvakar jis su savo žmona ir 
dviejų metų kūdikiu važiavo 
automobiliu. Važiavo greičiau 
nei priderėtų, ir žmona atkarto
dama baudė jį, kad nelėktų taip 
smarkiai.

—Jei tau nepatinka mano 
važiavimas, tai lipk laukan ir 
važiuok sau strytkariu! — šovė 
jai vyras.

Jakaitienė pasiėmė kūdikį ir 
išlipo. Jakaitis važiavo sau vie
nas. Palėkęs bloką, jis nepatai
kė pasukti savo automobilio ties 
South Halsted ir 159-ta gatve, ir 
jo mašina persivertė ragožiais-. 
Jakaitis buvo sunkiai sužeistas. 
Jį nugabenta Ingalls Memorial 
ligoninėn. Daktarai sako, kad jis 
.vargiai begu išliksiąs gyvas.

Už NUPIRKIMĄ CIGARŲ 
NUŽUDĖ

INDI ANAPILIS, Tnd., rugp. 
17. — William Hughes tapo 
suimtas policijos ir pasodintas 
kalėj imap nužudymą savo 
pačios. Tą dalyką jis aiškina 
šiaip: ji nupirko cigaretų ki
tam vyrui ir užmokėjo už juos 
mano pinigais, dėlto aš (ją ir 
nušoviau.

SPAUSTUVNINKAI ATŠAU
KĖ STREIKĄ

TORONTO, Ont., rugp. 16.— 
Internacionale spaustuvių unija 
nutarė atšaukti streiką, kilusį 
gegužio mčn. 1921 m- dėl ketu
riasdešimt keturių valandų dar
bo. Nutarimas tapo priimtas 
posėdy, užsitęsusiam iki vidur- 
nakties.

v

Lenky įsisvajotos baimės 
dėl lietuviy puolimy

SEINAI [:Lž]. — Gegužės 
pabaigoj ir birželio pradžioj 
Seinų lenkai labai nerimasta- 
vo, 'laukdami apie Sekmines 
lietuvių puolimo.

To dėliai birželio 3 lenkų 
valdžia darė kratą kan. P. 
Dvaranausko bute, bet nieko 
neradus įvairiais budais jį te
rorizavo.

Birželio 6 Seinuose žmonės 
išėję iš bažnyčios kalbėjosi su 
kan. P. Dvaranausku savais 
reikalais. Lenkai pastebėję 
tuos žmones nuvarė į policiją. 
Taip pat tuos kaimiečius, ku
pė buvo jam atnešę maisto 
(pieno ir sviesto) suėmė ir 
maistą atėmė.

Birželio 8 lenkai laukė, kad 
lietuviai pulsią Seinus. Keturi 
policininkai stovėjo prie baž
nyčios durų ir laukė pamaldų 
pasibaigiant. Po sumos suėmė 
visus jaunus vyrus ir nugabe
no j kalėjimą. Paskum tikrino 
dokumentus. Vienus suimtuo
sius tardė labai ilgai ir vari
nėjo po visas įstaigas, o kitus 
žadėjo gabenti j Suvalkus. Bu
vo suimta jaunuoliai nuo 15— 
20 metų.

Be to, lenkų valdžia savo rei
kalui sumanė statyti kardoną 
prie Galinių ežero, tarp Bur
biškiu ir Galinių kaimų, čia, 
matomai, nori pateisinti girių 
naikinimą.

NORI VĖL LEISTI SIDARB- 
RINIUS DOLERIUS

WASHINGTON, D. C., rugp.
16. — Pinigyno departamentas 
projektuoja vėl leisti apyvarton 
sidabrinius dolerius, kurie prieš 
dvidešimt metų buvo plačiai 
vartojami, bet dabar jau retai 
kur bepasirodą- 

700,000 VOKIETIJOS BEDAR
BIŲ GAUNA Iš VALDŽIOS 

PAŠALPĄ

HAMBURGAS, Vokietija, 
rugp. 16. — Neokupuotoj Vo
kietijoj daugiau nei 700,000 be
darbių vyrų ir moterų gauna 
valdžios pašalpą.
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Osumonojuno Kalnai
Uhicagoja — paltui

Metams......-....... -■■■ ...------------ |8.N
Pusei metų —............——— 4.90
Trinas raineliams ___ —
Dviem minaaians ------------ ------
Jianarn minėsiu! _»------- —>■ .75

Mhicagoje per ueilotejnal
Viena kopija----------------------— 8c
daeaitei —-------------  . ........  18c
Mineaiui ------ . — 75c

4uvtsnytoM Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams________
Pusei metų ------
Trims mlnaciams 
Dviem minesiam 

, Vtcuam minėsiu!

|7.M
150

. 1.75

. 1.25

. .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoM! 
^Atpiginta)

Metams -------- ---- ------- -- —- $8.00
Pusei matų 4 00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su atsakymu.

tur-buTgyvena ANT 
MARSO.

“Draugas” rašo apie Ameri
kos politines partijas ir tarp kit
ko sako:

“Kas link komunistų, tai 
šie tik slapta gali veikti.”
Tuo tarpu komunistai stato 

savo kandidatus į prezidentus ir 
vice-prezidentus, rengia viešas 
prakalbas, leidžia laikraščius 
ir t. t.

Komunistai buvo slapta orga
nizacija keletas metų atgal, bet 
ne dabar. Planetos Marso gy- 

ventojai gal būt dar nepatyrė 
apie tai, bet žmonės, kurie gyve
na Jungtinėse Valstijose, senai 
tą žino.

Kadangi “Draugo” redakto
rius yra taip blogai painformuo
tas apie tai, kas dedasi šioje ša
lyje, tai mes nesistebime, kad 
jisai rašo, buk Amerikos Socia
listų Partija “neturi reikšmės”. 
Reikia tikėtis, kad už dvejų- 
trejų metų jisai kartu su visais 
Marso gyventojais gaus tikres
nių žinių ir apie socialistus.

“TIESA APIE RUSIJĄ”.

“Laisvė” pripažįsta, kad prie 
bolševikų valdžios Rusijoje vieš
patauja žiaurus teroras ir žmo
nių gyvybės yra naikinamos 
masėmis; bet ji mano, kad bol
ševikų priešai perdeda, kuomet 
jie tvirtina, kad sovietų dikta
toriai išžudę pusantro miliono 
žmonių su viršum. Ji sako:

“Lankėsi Sovietuose Ame
rikos ir Anglijos politikai bei 
mokslo vyrai, ne komunistai. 
Nė vienas iš jų nedrįso tvir
tinti, kad bolševikai butų iš
žudę bent dešimtą dalį to 
skaičiaus savo priešų, kurį 
skelbia ‘Naujienos’. Kiek 
esame tėmiję, daugių dau
giausia jie skaito, kad galėję 
būt mirčia nubausta į 60,000 
juodašimčių (? “N.” Red.), 
veikliai kovojusių prieš So
vietus. Bet dar didelis klau
simas, ar tiek buvo jų nužu
dyta.

“O kai dėl daugiau kaip pu
santro miliono nužudytų, tai 
žioplinusia, nachališka nesą
mone.”

Vadinasi, “Laisvės” nuomo
ne, skaičius “mirčia nubaustų
jų” gali siekti ne daugiaus, kaip 
60,000. ♦. |

Mums išrodo ir šita skaitlinė 
be galo baisi. Tik pagalvokite: ris, apiplėšęs savo auką, primu-
iešiasdešimts tūkstančių žino- ša ją ir užriša burną, kad ji ne-

nių gyvybių, sunaikintų val
džios rankomis begiu keleto me
tų! Tai yra toks kruvinas re
kordas, kokiu vargiai gali pasi
girti bent kuri kita valdžia pa
saulio istorijoje.

Prie to gi pati “Laisvė” sako, 
kad tai esą tiktai “mirčia nu
baustieji”, t. y. tie žmonės, ku
riuos bolševikai buvo suėmę ir 
nuteisę mirčiai. Suprantama, 
kad tai nėra visos bolševikų au
kos. Į tą skaičių neįeina tie 
žmonės, kuriuos bolševikų poli
cija arba kariuomenė išžudė, 
malšindama visokias riaušes ir 
pasipriešinimus valdžiai arba 
stengdamasi suimti tuos, ku
riuos valdžia norėjo nugala
binti.

Kiekvienas žmogus, kuris turi 
bent šiokią-tokią nuovokų apie 
tai, kas dedasi, kuomet valdžia 
vartoja ginkluotą jėgą prieš ne
paklusnius gyventojus, žino, 
kad tokiuose atsitikimuose vi
suomet žuvo didžiausias skai
čius valdžios priešų pirma, ne
gu ji ką nors suareštuoja ir ima 
teisti. Visi atsimena, kokias 
baisias skerdynes padarė caro 
valdžia Lenos aukso kasyklose, 
malšindama streiką; o mirties 
nuosprendžių tenai nebuvo nė 
vieno. Be jokio nuosprendžio 
caro valdžia iššaudė daugybę 
žmonių taip pat ir garsiojoje 
sausio 9 dienos demonstracijoje 
(1905 m.).

Taigi, jeigu bolševikai galėjo 
nugalabinti 60,000 žmonių, pas
merktų mirčiai, tai nėra jokios 
abejonės, kad visų nužudytųjų 
žmonių skaičius turi būt milži
niškas. Todėl sakyti, kad išžu
dytųjų žmonių skaičius yra pu
santro miliono arba dauginus, 
visai nėra “nesąmonė”, kaip 
tvirtina “Laisvė”. Iš jos pa
čios žodžių išeina, kad tai grei- 
čiausia bus tiesa.

Mums tečiaus svarbu yra ne 
tiek bolševikiško teroro aukų 
skaitline, kiek pats teroro fak
tas ir nusistatymas teroro klau
simu. Tikrą skaitlinę žmonių, 
kuriuos nugalabijo bolševikai, 
šiandie negalima patirti, nes be
šališkos statistikos tai “komuni
stines darbuotes” sričiai juk nie
kas neveda. Apie tą skaitlinę 
galima tiktai spėjimus daryti. 
Bet pats teroras, kaipo masinis 
žmonių žudymas, yra sovietų 
Rusijoje neužginčijama tikre
nybė. »

Šito fakto mums pakanka, 
kad charakterizavus bolševikų 
valdžią, kai budelių ir kraugerių 
gaują. Ir kadangi ta valdžia 
savinasi “darbininkišką” ir “so- 
cialistišką” vardą, tai mes jau
čiamės turį juo didesnę prieder
mę drėbti jai ir jos šalininkams 
tuos žodžius į akis. Nes ji 
šlykščiausiai apgaudinėja pa
saulį.

Yra pastebėtina, kaip tie kru
vini Rusijos diktatoriai ir jų 
bernai kitose šalyse (tokie, kaip 
“Laisvė”) mėgina atremti tero
ro priešų užmetimus. Jie gin
čijasi apie skaitlines ir kitokius 
detalius. Iš kur, girdi, jus žino
te, kad buvo nužudyta pusantro 
miliono žmonių? Ar jus viso- 
k iems kontr-re vol iucion ieriams 
tikite? žiūrėkite, ką sako rim
ti “politikai ir mokslo vyrai”: 
jie surado nužudytų ne dau
giaus, kaip 60,000! Reiškia jū
sų tvirtinimai yra melas! Jus 
melagiai, žiopliai, šmeižikai, 
niekšai, svoločiai!!. Kaip jus 
drįstate užsipuldinėti ant “vie
nintelės darbininkiškos val
džios”?

Kaip Brooklyno bolševikiš
kam šlamštui, taip ir kitiems 
panašiems gaivalams tenka at
sakyti į tai ve kas: Jeigu so
vietų valdžia sako, kad jos prie
šai skelbia netiesą, tai kame gi 
yra ta tiesa? . Kodėl sovietų 
valdžia yra panaikinusi žodžio 
ir spaudos laisvę Rusijoje? Ko
dėl bolševikai neduoda Rusijos 
žmonėms ir Visam pasauliui pą- 
tirti, kas tikrai dedasi toje ne
laimingoje šalyje? * *

Pas padorius žmones nėra 
priimta tikėti razbaininkui, ku

galėtų šauktis pagelios, ir fcol 
bolševikai nenuims pančių nuo 
Rusijos liaudies, tol joks pado
rus žmogus jais netikės. Tas 
faktas, kad jie neleidžia liau
džiai kalbėti, liudija prieš juos.

A. Vanagaitis- artis
tas ir kompozitorius

Nesenai atvyko iš. Lietuvos 
artistas ir kompozitorius Anta
nas Vanagaitis, kuris su savo 
draugais žada koncertuoti po 
Amerikos lietuvių kolonijas su 
tam tyčia paruošta linksma pro
grama, į kurią įeina vodeviliai, 
monologai, dekla'macijos, vaidi
nimai ir dainos.

A. Vanagaitis amerikiečiams 
žinomas iš jo išleistų pora dai
nelių: “Stasys”, “Dūdelė” ir 8 
liaudies uainos’. Jo tos daine
lės tiek Lietuvoj, tiek Amerikoj 
turėjo didelį pasisekimą.

A. Vanagaitis muzikos moks
lus ėjo Dresdeno Konservatori
joj (Vokietijoj). 1920 nu, kada 
S. Šimkus grįžo Lietuvon, • re
komendavo A. Vanagaitį “Bifu- 
tei’ vadovauti. Bet . netikėtai 
susidejusioš aplinkybės dėl emi
gracijos privertė A. Vanagaitį 
pertraukti mokslą, ir tokiu budu 
jis liko Kaune, kur išpradžios 
darbavosi Operoj, o vėliau įsto
jo į Dramos teatrą prie L. Meno 
Kūrėjų Draugijos. Dirbo jisai 
su režisierium ir artistu K. 
Glinskiu ir kitais teatro darbuo
tojais, kol Dramos teatras tapo 
Valstybinis.

Teatro darbas A. V-ui nebuvo 
svetimas, nes jisai jau nuo 1913 
metų, pats vaidino ir statė leng
vesnius veikalus “lietuviškuose 
klojimuose”. Pažymėtinas jo 
darbas Vilnijoj-— dzūkų krašte 
(Valkininkas, Daugai, Nemu
naitis, Alytus ir t-t. Atsižymė
jęs, kaipo gabus teatralas ir mu
zikas — chorvedys, jisai su pa- 
gelba Vilniaus visuomenės vei
kėjų — Smetonos, Biržiškos, 
šaulio ir kitų— buvo išsiųstas 
Vokietijon muzikos ir teatro 
meno studijuoti. Gavęs leidimą 
įvažiuoti Vokietijon, A!. Vana
gaitis vienas iš pirmųjų meni
ninkę išvažiavo studijuoti. Tai 
buvo 1918 m. vasario mėn. Vo
kietijoj išbuvo iki 1920 m. rug
sėjo mėn., kur jis lankėsi po di
desnius miestus studijuodamas 
teatro ir muzikos meną. Grįžęs 
Lietuvon, jis atsižymėjo sceno
je, kaipo gabus artistas ir mu- 
zikas-kompozitorius. Gerb. Kip
ras Petrauskas, Operos kūrėjas, 
matydamas A. Vanagaičio ga
bumus, skatino jį rašyti dainas- 
romansus, kuriuos K- Petraus
kas pats išpildydavo su dideliau- 
siu pasisekimu.

Per tą trumpą laiką A. V. pa
rašė daug dainų ne tik solo, bet 
ir chorams. Kaip teko girdėt, 
jis atsivežė apie 50 naujų kuri
nių, kuriuos žada Amerikoj 
spausdinti. Tuo reikalu tariasi 
su p. X. Strumskiu.

Lietuvoj jo yra išleista pra
džios mokykloms, dainų vadovė
lis “Dainuok” (pirma dalis), ku
rį švietimo Ministerija priėmė. 
Turi atidavęs spaudon ir antrą 
dalį. Tie vadovėliai jo parašy
ti specialiai mokykloms, nes jis 
gavo praktikos būdamas “Sau
lės” mokytojų Seminarijoj mu
zikos ir dainavimo mokytoju- 
Turėdamas “Saulės” chorą, o 
vėliau būdamas “Šaulių choro” 
dirigentu, jis parašė daug dainų 
chorams. Jo daina, apie atva
davimą Vilniaus, — “Ei pasauli! 
Mes be Vilniaus nenurimsime’, 
turėjo ukariavus pirmą vietą 
dainų repertuare-

Amerikoj, reikia tikėtis, jo 
dainos turės pasisekimą, nes 
daugumoj yra lengvos ir links
mos—komiškos. Pirmas leidi
nys—“8 1. d” jau talpina savy
je komiškas ir linksmas dainas-

A. Vanagaičio tikslas — ap
rūpinti Amerikos lietuvių jau
nimą dainomis-romansais, kad 
išvengus ‘svetimtaučių.'

Būdamas Valstybines Dramos 
Teatro m’uzikalės' dairės vedėju, 
jjs parašė daugeliui veikalų mu
ziką. Apsistojęs kur nors il
gesniam laikui, jis žada pasta
tyti nekurtuos veikalus su mu-
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zika ir, dainomis, kurie ėjo Kau
ne. Jis labai apgailestauja, kad 
Amerikos lietuviai neturi savo 
teatro rūmų, kuriuose galima 
butų statyti didesni veikalai ir 
gastroliuoti visai trupei iš Kali
no, kaip Operos, taip ir Dramos 
Esant Lietuvoj užtektinai ar
tistų, galima būt pasidalinti ir 
Amerikos lietuviams parodyti 
lietuvių teatrą. Jisai su drau
gais atvažiavo tuo tikslu ir, 
kaip girdėt, važinėdamas su 
koncertais tarsis su vietos teat
ro ir muzikos darbuotojais, kaip 
tas darbas įkūnyti- Jisai reiš
kia pageidavimą, kad patys 
amerikiečiai užmirštų nekuriam 
laikui partijas ir stotų darban— 
teatrą kurti. Lietuvių teatras 
mums labai reikalingas, nes mes 
galėtume kuo nors pasirodyti 
prieš svetimtaučius.

Prieš išvažiuodamas jis tarė
si su Teatro Direkcijomis ir 
švietimo Ministerija bei kitais 
menininkais, kurie pritarė tai 
idėjai ir žadėjo remti. Tuo 
tarpu jie atvyko tik vienam se
zonui, kad paruošti dirvą atei
ties darbams.

A. Vanagaitis pervažiavęs vi
sas kolonijas žada apsistoti ne
kuriam laikui Chicagoj ir su«- 
rengti keletą spėk,taklių-. “Biru
tei”- v > ,. i* • - \ \

Birutiečius jis maloniai prisi
mena, kaip jie, per S. Šimkų, 
nusiuntė jam Dresdenan pašal
pos. Atsidėkavodamas, žada 
“pavaišinti” savo dainomis.

KORESPONDENCIJOS

Racine, Wis.
Ruošiasi prie žiemos veikimo. 

—Kurs lietuvių kalbos mo
kyklėlę.—Rengs protestą prieš 
klerikalų valdžią. — Rengs 
kaukvakarį.

Lietuvių Dramos Kliubas 
imasi už darbo/kad prisirengus 
ateinantiems ' rudens ir žielnios 
sezonams. Tame reikale Dramos 
skyrius turėjo susirinkimą jie- 
pos 25 <1. KlinJjo svetainėje. 

Paimtas mokintis veikalas “Ka
ralaitė Tikroji Teisybė”. Vaidi
loms išdalinta rolės ir to veika
lo repeticijos bus laikomos kas 
savaitę penktadienio vakarais.

* * *
ALT. Sandaros 35 kuopa L. 

D. Kliubo svetainėje liepos 30 d. 
laikė susirinkimą- Nutarta at
vėsus orui steigti mokyklėlę 
priaugantiems vaikams; joje 
bus mokinama lietuvių kalbos, 
rašybos ir t.t. Pas mus augęs 
jaunimas sutvarkytas gerai, vi
si jaunuoliai-lės nuo 14 metų ir 
augesni susispietę į L. D. Kliu- 
bą, kuris tankiai ruošia įvai
riausius parengimus. Sandarie- 
čiai matydami gyvą reikalą rū
pintis ii’ priaugančio jaunimo, 
imsis už darbo sutvarkyti taip, 
kad tėvams, kurie to norės, be 
jokio klapato.jų vaikučiai bus 
išmokinti prigimtos kalbos- Ta
me reikale vėliaus bus praneštos 
visos taisyklės.

Nutarta pasiųsti Sandaros 
naujai valdybai pasveikinimas 
su pareiškimu, kad 35 kuopos 
nariai yra patenkinti dabartine 
organo Sandaros dvasia ir davė 
žodį, jog eis sykiu su C. V. ir 
pildys pagal išgalę jos sumani- 
mus.

Nutarta šaukti masinį vietos 
lietuvių susirinkimą, kad išne
šus atatinkamą protestą prieš 
Lietuvos klertkališką valdžią už 
persekiojimą Lietuvos pažan
giųjų veikėjų ir t.t- 

* * ♦
Lietuvių Dramos Kliubas Lie

pos 31 d. laikė susirinkimą Kliu
bo svetainėje. Likosi nutarta 
atvėsus orui suruošti pirmutinį 
maskaradinį balių.

Prie Kliubo veikia jaunimo 
bplininkų skyrius, po vadovys
te kapitono Jubzo ? Juškas DA- 
bar priėijo - dartrik'ta ? biznio/iyę- 
dimui manažerius .Jo'ųas’Tįltb- 
nas- Bolininkų< praktikos , pa
vyksta kas savaitę antradienio 
vakarais, kaip 6 vai., prie 9 ir 
Birch gatvių. 

w * Jt.

įtugpiučfio 2 d. Š. L. A- 100 
kuopa laikė susirinkimą L. D. 
Kliubo svetainėje. Mažai narių 
susiėjo, bet ir tie patys neramiai 
užsilaikė. Nariai kad kiek kada 
ir išsišoka, yra atleistina, bet 
pirmininkas pradeda karščiuo
tis, rėkti ir stalą daužyti, tai 
jau ne kaip atrodo. Atleistina, 
gal 100 kuopos pirmininkas ne
žinojo, jog pirmininko pareiga 
narių reiškiamas mintis tvarky
ti, One skerečiotis išsižiojus. 
Minimasai davė raportą iš 10 
apskričio pusmetinio suvažiavi
mo. Raportas su patenkinimu 
priimtas, tik nariams netiko ir 
šlykštu darėsi, kuomet pradėjo 
daryti nepamatuotus 10 apskri
čiui priekaištus, jam tas netin
ka, tas negerai ir- t.t- Priežodis 
sako, kas nieko neapkenčia, nie
kina, tas pats save paniekai pa
sistato. Apart ginčų nieko ge
ro nenutarta, nes visą laiką 
praleista tuštiems ginčams. Jei 
pirmininkas nori, kad nariai 
gerbtų, buk savo vietoje, kitaip 
gausi pešti. —Meldinietis.

Iš Brazilijos Rio De 
Janeiro

Darbininkų gyvenimas ir 
lietuvių vargai

Vienas Naujienų skaitytojas 
gavo iš Brazilijos sostinės sekan
čio turinio laišką:

Apleisdamas Lietuvą važiavau 
be vizos ir atsidūriau štai kur. 
Sunku čia labai su kalba: mai
šosi lietuviška,^ lenkiška, rusiš
ka, vokiška, portugališka, žydiš
ka. Musų dirbtuvės prižiūrėtojai 
yra vokiečiai, darbininkai gi 
kalba įvairiomis kalbomis. Na
mie, savo kambary, kalbuos por
tugališkai. Kuomet susieinu sa
vo draugus, tai pasišnekam ir 
lietuviškai. Be prigimtosios ir 
rusiškos, kitokių kalbų sunku iš
mokti. Anglų kalbą, kuri butų 
man reikalingiausia, nėra laiko 
mokintis. Liuosų valandų turiu 
tik astuonias ir jas su vartoj u po
ilsiui.

Išryto keliuos pusę po ketu
rių. Išsiviręs ir pavalgęs, pusę 
po šešių, einu darban ir pakely 
sugaištu pusę valandos. Grįžtu 
namo vėlai vakare, taip jog apie 
mokyklą nėra ko ir svajoti.

Už pusdevintos valandos dar
bo moka tiktai 6 milereizus, o 
kuomet dirbu pusvienuoliktos, 
tai gaunu 8 milereizus. Jeigu 
valgį gaminčiau ne namie, o ei
čiau į valgyklą, kaip jus Ame
rikoj darot, tai tų pinigų neuž
tektų pragyvenimui. Išnuomuo- 
ti kambarį ir vien plikas sie
nas, kainuoja 30 milereizų mė
nesiui. Pirma už vieną dolerį 
gaudavai 8 milereizus, dabar gi, 
valiutai krintant, siūlo jau 11. 
Mat čia revoliucija, kareiviai su
kilo prieš dabartinį prezidentą 
ir nori jį nuversti.

Musų žmogui yra labai ilgu. 
Negirdi savo kalbos, nėra lietu
viškų laikraščių. Tik vienas žy
delis iš Plungės čia randasi, su 
kuriuo dažniau pasikalbam. Sun
kiausia tai grinoriui, nemokan
čiam kalbos. Bet žydeliai čia už
dirba gerus pinigus. Jie prie- 
kiauna gatvėse, parduoda ant iš
mokėjimo ir tuomi gerai verčia
si.

Daugelis atkeliavusių turi 
blogą įprotį bereikalingai mėty
ti pinigus, visai nepagalvojant 
apie rytojų. Mėgsta puikiai ap
sirėdyti, linksmai pagyventi, o 
apie taupymą jiems neateina į 
galvą. Tuom tarpu darbininkai 
baisiausiai išnaudojami ir mažai 
apmokami, darbai gi labai sun
kus. — Pranas.

Pasimirė garsus daktaras

Dr. Bertram W. Sippy, chica- 
gietis, gal geriausias vidurių li
gų specialistas centrai i pe§e vaL 
stijose, netikėtai ; pasimirė Aup 
širdies ligos '.sav^o 1 vaįąrnartii 
prie Woodruff ’e^ęro, netoli Lų- 
dington, Mich.'Jis-buvo 57 me
tų amžiaus. Niekas nežinojo, 
kad jis turi širdies ligą ir pasi
mirė jis dirbdamas sodne.

Jacob Wassermann

GOLOVINAS
(Tęsh.fM i

Kunigaikštienė susimąstė. 
“Man sunku į tą klausimą atsa
kyti”, kukliai atsakė ji “aš per
daug apie jį žinau. Mums, aukš
tosios draugijos nartams, per
daug žinoma viens kito gyveni
mas, ir todėl mes nepajėgiame 
tikrai žmogų įvertinti. Jis atro
dė man visuomet savyje pasinė
rusiu. Tikslo jis siekė didžiau
siu griežtumu. Juk jis iš Pa- 
baltės krašto? Na, o Pabaltės 
žmonės visi tokie. Išoriniai jam 
Ąieko nebuvo galima priminti ir 
jis darė kuopuikiausį įspūdį. Į jį 
buvo beveik visos merginos įsi
mylėjusios. Bet kai kurioms jis 
atrodė perdaug šaltas ir pame
tęs kelius žmogaus širdžiai pa
siekti. O tai, žinoma, parėjo 
nuo jo ilgo vienatvinio gyveni
mo. Juk aš tiesą kalbu, ar ne?”

Marija linkterėjo galvą. “Jū
sų nuomonė apie jį kaip siluetas, 
— ir panašus ir ne. Kad jis 
griežtas, — tai gal ir taip.. Jis 
sulenkė mane, — būtent sulen
kė, bet nesulaužė. Aš galėjau 
lūžti, bet tąsyk,' aš bučiau buvus 
ne toki, kokios jis norėjo. Ap
linka, kurtoje man pirma teko 
gyventi, buvo koki tai neaiški: 
nė tai aristokratija, nė tai bur
žuazija, bet kas tai vidutinis. 
Gimiau aš Vokietijoje, auklė- 
jausi Austrijoje, kur savinga 
socialinė atmosfera neužgrudo 
charakterį. Manyje gimė karš
tas protestas prieš visą, kas 
buvo aplinkui; aš visakuo sky
riuos nuo kitų ir su visais bar
davausi- Bandydama pati save 
surasti arba ką nors kitą, prie 
ko galėčiau prikibti, aš dairiaus 
aplinkui, nepaisiau tradicijų ir 
prietarų, pasidariau visai nebe
sukalbama, ir jau buvau pasi
rinkusi labai pavojingą kelią. 
Su giminėmis aš nutraukiau ry
šius- Tuo tai laiku aš ir suti
kau Aleksandrą. Man tai buvo 
skirtingiausias momentas. Aš 
buvau visai susimaišiusi. Iš 
vienos pusės, buvo noras visus 
pančius sutraukyti, iš kitos, 
jaučiau didžiausį ne patvarumą. 
Kaip kartais dvi priešingybės 
viename žmoguje susipina. Bet 
tąsyk buvo jau toks laikas, kad 
pilnumo visiems truko, kad 
žmonės vieni kitais nepasitikėjo 
ir šalinos tų, kurie ryžosi tiesiu 
keliu eiti. Su Aleksandru man 
neteko kalbėti. Jis atvyko su 
oficiale misija ir draugijoje tik 
retkarčiais tepasirodydavo, 
griežtai išsiskirdamas iš visų 
kitų vyrų tarpo. Kad jis atkrei
pė į mane dėmesį ir stebėjo ma
ne, aš, žinoma, tuoj pajutau- 
Jeigu aš tikėjau savo magne
tizmu, tai jo magnetizmas buvo 
kur kas stipresnis, nors ir ne 

'tiek stiprus, kad susyk paliuo- 
suoti mane nuo visų pančių. Nu
tarimą praleisti savo gyvenimą 
kartu su manim jis padarė vi
sai netikėtai. Aš nevarginsiu 
jūsų mudviejų romano smulk
menomis. Svarbu tik tai, kad 
mudu apsivedėva ir supratova, 
jog visą savo likimą ant kortos 
pastatėva. Kokie kančių pilni 
buvo tie metai, kunigaikštiene! 
Mudu nuolat vedėva dvikovą. 
Paskui kartą jis man prisipaži
no: esą jeigu pripuolamai ne
būtų pastebėjęs užguitą ma
no tikrąją esmę, tai jis pačioje 
pradžioje butų pasiuntęs mane 
namo. Aš buvau nesuvaldoma, 
turėjau klaidingą ir prietaringą 
supratimą apie meilę, ženatvę, 
vyro su moterimi santykius, etc. 
Tavo krutinėję visa Europa, 
tankiai jis sakydavo man, ir aš 
ilgai nesupratau, ką jis tuo no
rėjo pasakyti. Aš priešinaus 
jam- Bet jis mano asmenybę, 
kaip gėlės lapelius, vieną po kito 
nutraukė, kol nieko daugiau ne
beliko, apart gėdos ir atkaklu
mo. Ir nežiūrint to, Jis nepalio
vė ieškojęs mapyje teisybės 
grūdą: nenuilst&rieiai, diena iš 
dienos, su dideliu žmogaus , sie
los pažinimu jis savo darbą dir
bo. Jis liuosavo mane nuo ma
rę;. pačios; draskė į dalis, kad
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Vertė Kast. August.

iš tų dalių sukinus naują asme
nybę. Man buvo skaudu. Būda
vo dienų kunigaikštienė, kuo
met aš pradėdavau uždusti ir 
svyravau tarp meilės ir neapy
kantos. O jis, — jis visą laiką 
stovėjo prie manęs su dvasiniu 
botagu: tu privalai tas kančias 
perkentėti, nors nuo jų ir žūti 
tektų, geriau jau susyk abiem 
žūti, negu trisdešimts metų lėta 
mirtimi mirti nuo tarpusavi
nio nesusipratimo ir slaptų žaiz
dų- Ir galų gale aš visgi pasi- 
liosavau pati nuo savęs ir jam 
prilygau. Jis surado mane, ant 
galo. Tai buvo mano pirmo 
nėštumo periode, penkeriems 
metams praėjus po apsivedimo. 
Kad ir jis nemažai persimainė, 
tatai pats savaime suprantama: 
jeigu aš neimčiau galėjusi jam 
nieko suteikti, jis nebūtų pai
sęs manęs. O visgi aš buvau jo 
kūrinys, ir jaučiau tatai. Tuo 
laiku jisjmėtė draugiją, mudu 
išvažiavova į dvarą ir pradėjo- 
va dirbti- Visi mudviejų užda
viniai ir siekiai buvo bendri. Vi- 
sakame galų gale mudu sutikda- 
vova. Skaitėva vienas ir tas 
pačias knygas, vienaip galvojo- 
va ir vienodai į viską atsinešda- 
vova. Jis sau nieko neatleisda- 
vo; jo pasielgime buvo kas tai 
asketinio. Nebuvo tokiq ‘išro- 
kavimo, kuris butiį^ galėjęs jį 
priversti neteisingai pasielgti,— 
lengviau butų; buvę kalną iš vie- 
to^p^judinti. Jis niekuomet 
neaprubežiuodavo rėmais savo 
pareigas bei gyvenimo tikslus, 
—jam tai buvo nuolat tekanti 
srovė- Jis reikalavo iš savęs di
delio įtempimo, ir tokio jau į- 
tempimo jis reikalavo iš manęs. 
Nuo mažens aš buvau linkusi 
atsiduoti tuščioms svajonėms. 
Jis galutinai išgydė mane nuo 
tos silpnybės. Kartais aš Meda
vau karčias ašaras iš pykčio ir 
savęs pasigailėjimo, kuomet jis 
perdaug reikalavo. Bet kuomet 
aš galų gale nugalėdavau save, 
jis vienu maloniu žodžiu pri- 
versdavo mane užmiršti savo 
pyktį. Tik nereikia save lepin
ti, nereikia jausmams pasiduoti, 
kuomet išmintis turi spręsti, —- 
jis nuolat sakydavo- Taip jis at
sinešdavo į visą pasaulį, į savo 
vaikus, į savo tarnus. Visoki 
užmetimą jis atremdavo savo 
asmeniniu pavyzdžiu. Jame gy
veno didelė jo nacijos idėja, di
delė galingumo idėja, kuri gims
ta iš papročių gerbimo. Į carą 
jis žiūrėdavo tokiomis jau aki
mis, kaip ir paprastas kaimie
tis. Rusija, jos žmonės jam bu- „ 
vo visokių dorybių šaltinis... 
Kuomet aš kalbu apie jį, tai vis- 
vien ką ir apie save. Aš jokio 
skirtumo nematau. Ir jis, ir 
aš, — mudu ištirpova tame mis
tiniame pasaulyje, iš kurio ėjo 
ta galinga jėga. Kai jis pakel
davo žemės saują, aš žinodavau, 
kad jis savo protiniu žvilgsniu 
žiuri į visą žemę, visą šalį, su 
jos žmonėmis ir dangumi vir
šuje- Kai jis eidavo su kaimie
čiais ir jų ginčus spręsdavo, tai 
aš žinodavau, .kad jis daro tai 
jausdamas didelę atsakomybę, 
tarsi išneša amžiną, neatmaino
mą nuosprendį. Jie nuolat krei
pėsi į jį pagalbos reikalaudami 
ir jis niekuomet neatsisakydavo.. 
Tolimos kelionės žiemos šalto
mis naktimis buvo ne retenybė. 
Bet prie viso to jis pasilikdavo 
ponu, mokėdavo visuomet juo 
būti. O aš buvau poni; tokia' jis 
mane padarė. Ponia ir motina, 
*Mam tai buvo beveik tas pats: 
motina visiems- Kaimiečiai ma
ne taip ir vadindavo: ponia-mo- 
tina. Na, kunigaikštiene, ar da
bar visa tai neatrodo paprastu 
dalyku?”

“Aš suprantu jus, suprantu”, 
sušnibždėjo ^kunigaikštienę/ “vi
sa tai, žinoma, labai paprasta.

(Bus daugaiu)

Mi >ii’/ki1 n i’l.H m!..f
NAUJIENAS
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Septyni vaikai žuvo 
nelaimėse

, ■ 1 n.,...

Du nutroško skrynioje, vienas 
sudegė, vienas nusinuodijo, 
du traukinio užmušti, vienas 
užsimušė.

Pereitą penktadienį įvairio
se nelaimėse žuvo septyni vai
kai; žuvo dėlto, kad jie yra 
vaikai.

Mrs. Paul Konchas, 915 
Concord PI., apsilankė pas sa
vo giminaitę Mrs. Walter Du
rnele, 1920 Burling St. ir abi 
išvažiavo į vidurmiestį, Kon
chas palikdama savo 12 m. 
|sunų Frank prižiūrėti du Du
rnele vaikus, Peter ir Bose, 5 
ir 3 m. amžiaus. Kada jos su- 
gryžo iš sankrovos, tai 3 m. 
Rose pasigyrė, kad jie sma
giai žaidė ir kad kiti vaikai pa
sislėpė, o ji nuėjusi gulti. Pra
dėta vaikų jieškoti -ir rasta 
Frankį ir Peter nebegyvus, už- 
trošktįsius skrynioje, kur jie 
buvo pasislėpę.
Mrs. Georgette Darias, 2258 

S. Wabash Avė., su savo dviem 
vaikais, Peony, 2 metų ir Pe
ter, 11 mėnesių, nuėjo apsilan
kyti pas Mrs. Dorothy Tingos, 
325 Fk, 20 St. Ten Peter vis
ką apžiurėjo ir besibovidamas 
atsukę gaso kranus. Kada vė
liau Tingos įėjo virtuvę už
degti pečių, tai gasas Kęksplio- 
davo ir kilo gaisras. Tingos, 
Darias ir Peony labai apdegė, 
bet Petras, kurį šokant per 
langą visai užmiršta, žuvo 
gaisre. Peony galbūt irgi mirs.

Bobert S. Ja nes, 2 m., pa
matęs kad jo motina plaunant 
grindis ką tai pilia iš tamsios 
bonkos, sumanė ištirti kas ten 
yra ir paragavo. Tai buvo nuo
dai ir vaikas neužilgo mirė li
goninėj. Nelaimė įvyko prie 
467 N. Waller Avė.

Būrys vaikų žaidė prie ge
ležinkelio South Chicagoje 
prie Calumet upės. Pamatę at
einant pasažierinį traukinį, 
yaikai sumanė parodyti savo 
greitumą ir pažiūrėti kuris spės 
greičiau perbėgti skersai bė
gius traukiniui neatėjus. Kada 
traukinį mašinistas spėjo su
stabdyti, du vaikai jau buvo 
(sutrinti po sunkiais jo ratais: 
tie nespėjo perbėgti. Tai Ben- 
jamin Paolone, 12 m., 9511 ► 
Avė. ir Joseph Sasek, 11 m., 
9203 Avė. L.

Būrelis vaikų prie 68 ir 
Jloyne Avė. bandė kuris ge
riau gali lipti į lempos stulpą. 
Donald \Vehling, 2121 W. 67 
PI., įlipo beveik viršunėn ir 
reikėjo tik nusitverti už skers- 
balkio, bet neišlaikė, rankos 
atsileido ir vaikas nukrito že
mėn ant cementinio šalygatvio. 
Penktadieny jis pasimirė ligo
ninėj.

Naujas federalis teismas 
Chicagoje

Federalinis distrikto prokuro
ras Olson paskelbė, kad Chica- 
jgai liks paskirtas dar vienas fe
deralinis teisėjas ir kad naujas 
teismas atsidarys rugsėjo 15 
<1- Tas teismas bus pašvęstas 
vien teismui munšainerių ir 
butlegerių. Dabartiniai teisėjai 
yra tiek užversti įvairiomis by
lomis, kad nebespėja prieiti prie 
munšainerių, todėl munšaineriai 
pasiliuosavę už kauciją vėl gali 
tęsti savo darbą. Atsidarius 
naujam teismui prokuroras tiki
si .visas užsilikusias bylas užbai
gti iki Naujų Metų ir nuo tada 
visi munšainerįai, kurie,paklius 
į federalinės valdžios nagus, ga
lės būti teisiami už 48 valandų 
nuo jų suėmimo. Tai esą suma
žinsią prasikaltimus prieš pro- 
hibiciją, nes esą niekas taip 
prasikaltimus nesumažina, kaip 
greitas teismas prieš prasikal
tėlius. . u.

KORONERIS APKALTINO
MERGINĄ ŽMOGŽUDYSTĖJ

Tris dienas vedusi Pearl Pries- 
kop kaltinama užmušime 

savo vyro.

Pearl Prieskop, 21 m., kuri 
tik trys dienos prieš tai buvo 
vedusi Raymond Gunther, Cice
ro koronerio teismo liko apkal
tinta nušovime savo vyro keletą 
dienų atgal Cicero, prie dirbtu
vės, kurioj jis dirbo naktimis. 
Kaip policijai, taip ir koronerio 
teismui ji liudijo, kad ji prieš 
jo norą buvo atvažiavusi pasi
matyti su juo ir jiems besikal
bant jis nusišovęs. Tečiaus prie
žasties saužudystės ji nežino. 
Nežino nė to, kaan ji pasitvėru- 
si revolverį parvažiavo namo, nė 
nepažiūrėjusi ar jis gyvas ir ne
pasirūpinusi suteikti kokią nors 
pagelbą. Revolverį davusi jam 
ji diena prieštai, esą jis bijojęs 
eiti į darbą be ginklo. Bet jis 
eidavo ir gryždavo iš darbo ka

KODĖL Chicagos
Žmonės Perkasi

PuriTan
n.A¥M*t» lul A iTP «XT*ACT

“Hirhest O.utJity’’

—Jie ŽINO “L” patarnavimą. Jie gali matyti kaip 
jų pinigai uždirba. 1923 metais 203,953,574 pasa
žierių važiavo ant “L” karų. Kasdien vidutiniškai 
važinėjasi 600,000.

—Nuolatinis uždarbis. “L” patarnavimas reikalingas 
kiekvieną valandą, kiekvieną dieną.

—Reikalingas patarnavimas. “L” patarnavimas yra 
nuolatinis. Per 32 metus pagelbėjo Chicagai ir 
apielinkėms augti.

—Progresyvia Managementas. “L” linijos dabar 
yra po priežiūra Air. Samuel Insull iv jo 
pageliu ninku. “Pasažierių Ovvnership” valdymo 
būdas yra tas pats kaip ir “Customer Ownership” 
valdymo būdas tų pačių managerių kaip ir Com- 
momvealth Edison Company ir The Peoples Gas 
Light and Coke Company.

—-Employee Partnership. 4,284 “L” darbininkų 
(73% visos organizacijos) yra investavę į “L” 
Šerus.

—Virš $18,000,000 uždirbta 1923 metais. Atskaitant 
operavimo išlaidas, taksus, nuošimčius ir kitas iš
laidas, 1923 viso uždarbio buvo apie tris sykius 

'daugiau metinių dividendų reikalaujamų dėl šio 
stako išleidimo.

—Augimas. Skaitlius “L” pasažierių 1923 metais 
buvo 12^% didesnis negu 1922.

—įtaisymų planai. Kompanija planuoja pirkti 100 
naujų plieninių karų ir pailginti platformą del'6 ir 
8 karų traukinių. Ekonomija ir padidėjęs biznis 
tas padarė mums galimu, yra apskaitoma, kad bus 
$400,000 uždarbio j metus.

—Mėnesiniai Dividendai. Tie Šerai yra $100 kiekvie
nas, jie atneša iš kompanijos uždarbių į metus 
$7.80 už serą. Jie yra paliuosuoti nuo asmeninių 
taksų Illinois valstijoj ir nuo normalių Federalių 
įplaukų taksų.

—Lengvų Taupymų Planas. Jus galite pirkti už pi
nigus arba išmokėjimais $10 įmokėjus ir $10 kas 
mėnesis už šėrą; suteikiama 7% už įmokėtus 
pinigus.

Del smulkmenų pakalbėkite bile su 
vienu “L” darbininku arba atsiųskite 
kuponą dėl pilnų informacijų. Mes 
taipgi atsiųsime dykai knygutę Chi
cago Rapid Transit Kompanijos, 
Chicagos miesto gatvių nurodymą.

Utility Securities 
Company

72 West Adams Street, Chicago

GAUKIT JŪSŲ KOPIJĄ
John J. Moran, Roonu 843 — 72 W. Adams St., Chicago.
Be jokios man atsakomybės, malonėkite prisiųsti man pilnas infor
macijas apie Chicago Rapid Transit Company’s 7.8% JPrior Preferred 
Staką ir complimentary kopiją kompanijos išleistą Chicagos miesto 
gatvių nurodymą.
Vardas
Adresas

triasą ir pajiagą imdama | Mnoa 11 naujai lamu, taipgi diritb 
tavas. Caah arba ant išmokijlnno.

____Pirmatini Lietarių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, !■«,

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

■i—■ ■ ........ ....

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

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

Kuomet jus atlankysite Griswold 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- 
za m i nacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray 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.

Gycfytoja^pasąkys^jum’s. įcįek jlą'rokuos;už,išgydymą, ^ei vienas į , 

‘tojaus, pagelią ir mokėti 
Gydytojaus mokestis yra 
tiką, nei.vienas sergantis neturi’abejoti/ailankjrti.,jį.,

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.

Gydytojau pasakys J uiy^įcįck jis|• rokui___ r
urPšalintis. kas link piniginiųMalykų.''Kiekvienas gali.ifraSittfgy^y-1

. , - ' i- kas ^savaitę, arįba, mėnesį, taip kąip rji^gąli.,P
Gyaytojąus mokestis yra tokią maža, t^del, kpd jis turi'didelę prak,-’ 
tiką, nei.<vienas sergantis neturi’abejoti .ailankjrti Jį,

Eikit pas jį ir pasveikite. >Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISW0LD, MEDICAL OFFICE

GRISWOLD MEDICAL OFKJCE,' 541 Woodward Av., Detroit, Mich.
Netoli Congress St, vienas'Jhlokas į pietuę nuo City Hali 

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

da dar yra šviesu ir per metus 
laiko jis tai darė ir nesibijojo, o 
dabar urnai pradėjo “bijotis”.

Bet kiti liudijo kitaip. Keli 
liudijo, kad Gunther jiems sakė
si, kad jo jaunavedė jam grūmo
jusi ir vieną kartą buvo atsta
čiusi revolverį, o ir tą naktį jis 
nenorėjęs eiti su ja pasimatyti 
ir išreiškė baimę, kad tai gal 
paskutinė jo gyvenimo diena. 
Be to dešinės rankos drabužiai 
apie alkūnę yrą apdeginti para
ko, kas rodo, kad jis buvo susi
dėjęs rankas ant krutinės kada 
į, jį šauta į krutinę.

Prieskop yra šokių mokytoja 
vienoje kavinėje, rėdosi daug 
jaunesne negu ji yra, moka žai
sti akimis ir yra gera aktorė. 
Bet jos akutės»vistiek nepavei
kė į koronerio teisėjus ir jie ne
patikėjo jos pasakojimams apie 
saužudystę ir jie nusprendė ją 
atiduoti grand jury išnešti žmo
gžudystės apkaltinimą. Ji po ko
ronerio teismo liko perkelta iš 
Cicero į pavieto kalėjimą.

M

-

Puritan
Malt

Prašykite kiano puritan ir gaukite 
turtingiausi stipriausi, malt extract 
dėl geriausių pasekmių.

Jus nežinosite kaip geras jis yra 
kol nepabandysite.

Padarykite bandymą — šiandien.

Dvi rųšis — Plain Puritan Malt 
Extract 3 uncijų pakelis apynių ir 
Puritan Hop-FIavored Malt Sugar 
Syrup.

i DR. VAITŲSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų ba skausmą. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojama visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite sav< 
dantis, kad nekenkiu jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

V—x..................... .... —   ,,
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Plumingo ir,’Apšildymo įrengimai 

Obelio 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.

Haymarket 1018, llaymarket 4251

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Bajevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

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 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisė* ir real estate — 
specialybė.

— —
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A. A. Olis
ADVOKATAS

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

3301 S. Halsted St, Tel. Blvd. 6705
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

PėtnyČios. j
b I B I I » I ....................——i
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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.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda byla* viauoM Teismuoaa, Egzami
nuoja Abetraktug, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentu* ir Įgaliojimo*.

7 South Dearbom Street 
Telefoną* Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefoną* Canal 1167.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullm-an 6377

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS i ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington St. 
Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Of is&s e
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

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

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

■ ■■ - -i--------------•——----------- J------- —t

(
V. W. RUTKAUSKAS ”

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 520 

ĄTel. ,Central 6390
Vak. 322^.SS- ^Hąiąted St, Chįcdgo

‘ '• ’.-h Tel.‘\Yords 4681./,;*/; Į; į

L Sj. bucęrzan
J < ADVOKATAS '■

Notary .Public
3405. Deodor Street į

Phoriė: Indiana Harbor 279, / > 
, Indiarm Harbor, Irid.

1 i- ...................

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą l 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 |val. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė. /
Kampas Western Avė. ... 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir motettį. 

drabužius.

MIS. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
hučiuose. Sąži
ningai patar
nauja/ visokio
je ligose prieš 
gimdymą, laike 
■gimdymo ir po't 
gimdymė. ' ’ * •

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.

... **---
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Turėkite draugystę su 
gerais vyrais ir jus 
padauginsite j ų 
skaitlių.
Geri vyrai yra ži

nomi pagal jų princi
pus kokius jie turi ir 
kokius budus jie var
toja.

Tūkstančiai gerų vy
rų tiki į Chiropractic, 
nes jie žino iš patyri
mo, ką jie padaro 
tiems, kurie turi ligą.

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

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams*

1 1
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

1. 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 i^i 12 švaU.dienos ir 
Nuo'2 iki 9 vai. vakare^

V . 1 fttfi

i Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 Sov Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146

■Tel. Blvd. 8188
■ M. Woitkewicz 
| BANIS
į AKUŠERKA 
riTuriu patyrimą. 
■Pasekmingai pa-
■ tarnauju mote-
■ rims prie gim(ly- 
ąino kiekviename 
iri atsitikime. Tei- 
4kia ypatišką pri- 
jjg žiūrėjimą. Duodu 
■patarimus mote- 
I rims ir mergi-
■ noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

^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.

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
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė, 2 Inboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir J 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: ' " f 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 val^p- 

dos ryte iki 12 vai. po pietų 
Telefonas Midway 2g80f ■ 

............. .. ---------------------- s i.u: l o + 

...........................—---------- i-------
- ...........
Telephoųe. Wrds 0994
DŽ. 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.
. ...................................... ... i ■ į i

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 SI.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

..................... 1 «
Dr. M. žilvitis

DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

t- - - __________ ___
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Lietuvių Rateliuose
Atsakymas melagiams

Del neteisingo bolševikų apra
šymo Bridgeporto 
susirinkimo.

draugijų

(laikrašty 
aprašo

JUOZAPAS MILIAUSKAS 

po sunkios ligos August 15 die
ną 1924 m. 12:10 po pietų per
siskyrė su šiuom pasauliu pa
likdamas nubudime moterį ir 
penkis kūdikius: moteris Elz
bieta ir vaikai : Edvardas — 
14 metų, Malvina — 10 metų, 
Albinas — 8 m., Juozapas 4 m*, 
ir Leonas 2 metų. A. A. Juo
zapas pragyveno 20 m. Ameri
koje, dasiekęs amžiaus 34 metų; 
paliko 4 brolius ir 3 seseris: 
Kazimierą ir Antanas Ameri
koj, kiti broliai, seserys ir tė
veliai Lietuvoj. Paėjo ir Lie
tuvos Vaiguvos vai., Šiaulių ap., 
Gedužių kaimo. Laidotuvės at
sibus August 19, utarninke, 9 
vai. ryte iš namų 1730 S. Union 
Avė. j Apveizdos Dievo Bažny
čią, o iš ten į Šv. Kazimiero 
Kapines. Kviečiam visus gimi
nes ir pažystamus atiduoti pas
kutinį patamavinrcą neužmirš
tančiam A. A. Juozapui.

Nubudę
Moteris Elzbieta ir vaikai.

ir ypatų. Tai netiesa, 
jokių užsipuldinėjimų 

ir nesake, kad “Vilnis” 
ir niekina Auditoriją, 
pasakė, kad direktorių

DOMICĖLĖ 
GEDAMINSKIENĖ 
Po tėvais Kolicaitė

Numirė rugpiučio 15 d., 1924 
metais 11:30 vai. vakare. Pa
liko vargšą nuliūdusį savo my
limą sužieduotinį ir keturis my
limus kūdikius: Juziukę 12 me
tų, Albertą 9 m., Oną 4 m., Juo
zapą 11 mėnesių.

Kviečiame visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse, kurios atsibus pirmadienį, 
rugpiučio 18 d., antroj valandoj 
po pietų, po numeriu 4605 So. 
Hermitage Avė.

Norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės pas vyrą

Juozapą Gedaminckį, 
908 W. 37 PI., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 6402
Juozapas Gedaminckis ir vaikai

I

KIENĖ

Po tėvais Urpšaitė

Mirė rugpiučio 17, 1924, 2 vai. 
ryto, 30 metų amžiaus. Išgyve
no Amerikoj 11 metų. A. A. 
Marijona paėjo iš Lietuvos Kau
no redybos, Raseinių apskričio, 
Jurbarko parapijos, Aleksandra- 
vo dvaro. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Kazimierą ir du 
sūnų: Bronislavą 5 metų, Kazi
mierą 6 dienų; pusseserę Mari
joną Balakavičienę, Lietuvoj 
motinėlę ir 2 seseris: Petronėlę 
ir Veroniką ir du boliu: Joną ir 
Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 4541 So. 
Hermitage Avė.. Laidotuvės 
įvyks utarninke, rugpiučio 19 
d., iš namų 8 vai. ryto, j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kur įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir draugus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nubudę
Vyras, vaikai ir pusseserė.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

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

ROSEIANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

$

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet
a?

Žalpis davė spau- 
“Vilnį” nes mes 

tas spaustuves, 
mus. Taipgi A.

laike 
ak- 

pasi- 
adv.

(Vietos bolševikų 
Atstovas (P. Žalpis) 
liepos 29 d. įvykusį Bridgepor
to Draugijų Susivienijimo su
si rink?; mą ir taip meluoja, kad 
būtinai reikalinga tuos Žalpio 
melus atitaisyti.

Žalpis sako, kad pirminin
kas Butkus užsipilki i nėjęs ant 
sriovių 
Butkus 
nedarė 
šmeižia 
Bet jis
posėdyje Žalpis sakė, kad ne
reikia Šerų parduoti Grigaičiui 
ir Jurgelioniui, nes tada Bend
rovė turėsianti nuostolių. Bet 
tai yra tiesa ir tų savo žodžių 
Žalpis užsiginti* negali.

Kai dėl “Vilnies” Butkus 
nieko nesakė, tik direktorių 
pirmininkas A. Zalatoris pasi
priešino kam 
dos darbus į 
turime remti 
kurios remia
Zalatorius pasakė, kad 
apvaikščiojimo kertinio 
mens kada ant pagrindų 
rodė P. žalpis, atvažiavo 
Bagdžiunas, kuris buvo prisi
žadėjęs kalbėti, bet pamatęs 
kalbant Žalpį, pasakė, kad su 
tokiais žmonėmis nenorįs ant 
vienų pagrindų būti, nes jis 
esąs padorus pilietis, ir nuva
žiavo. Toliau A. Zalatoris pa
pasakojo kaip tą patį vakarę 
laike šokių Žalpis norėjo Ben
drovės ir Susivienijimo atsto
vus išvaryti į kiemą, bet jam 
pačiam teko nešdintis ir ka< 
ten pat tas pats kuprelis Žal
pis pasisakė, kad jis nepirko 
ir nepirksiąs Auditorijos serų, 
nes neturįs Auditorijai pasiti
kėjimo.

Tai išgirdęs vienas atstovų 
(o ne pirmininkas Butkus) da
vė įnešimą pareikalauti iš SLA. 
36 kp. kito atstovo vieton kup
relio Žalpio, 
kaip Žalpis, 
gas tam ir 
kibesniam 
stovauti tos
suojant balsai pasidalino ly
giai (3 prieš 3). Pirmininkas 
Butkus norėjo perbalsuoti ant
ru sykiu, bet vienas iš delega
tų davė pataisymą, kad palik
ti Žalpį ir ant tolinus — gal 
pasitaisys. Pataisymas liko pri
imtas 21 balsu prieš 3. Bet 
delegatų susirinkime buvo apie 
55, reiškia toli ne visi balsavo. 
Tokiu budu kuprelis Žalpis pa
silieka atstovu ir toliau.

nes tokis žmogus, 
kuris yra priešin- 
kiekvienam kitam 
darbui, negali at
klioks turtą. Bal-

KAZIMIERAS BOGUSH

47 metų amžiaus, mirė rugpiu
čio 15, 1924, 5:30 vai. po pietų. 
Paėjo iš Kauno redybos, Taura
gės apskričio, Šilalės parapijos, 
Jucaičių kaimo. Paliko 6 kūdi
kius ir moterį. Dar pirm savo 
mirties jis prašė visų savo gi
minių ir draugų, kad už jį pasi
melstų.

Laidotuvės atsibus utarninke, 
rugpiučio 19, 1924, 9 vai. ryto 
iš namų 4634 So. Fairfield Avė. 
į šv. Kazimiero kapines. Pra
šome giminių, draugų ir phžys- 
tamų dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę

Moteris ir vaikai.

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubij, 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
» .riTi fi Ii >rt i .........—

Nepamatuotai į užsipuolęs ant 
pirmininko Butkaus, žalpis pas
kui šoka ir ant F. Tveri jono, ir 
tiek pat nepamatuotai. F. Tveri- 
jonas pasakė, kad mes turime 
remti tas spaustuves, kurios re
mia mus, ypač “Naujienas”, kur 
yra talpinami visi musų prane
šimai, agitacijos straipsniai ir 
t. t. Kuprelis žalpis tada pašo
kęs ir klausia Tverijono: “Ar 
daug tu rašei į “Vilnį” ? Kitas 
atstovas atsakė, kam rašyti j 
“Vilnį”, kad “Vilnis” turi tik 
pusantro tuzino skaitytojų. To
dėl žalpis meluoja, kad jam nie
ko nebuvo atsakyta-

Klausimas taipjau kodėl žal
pis meluoja rašydamas savo bol
ševikų laikrašty, kad nieko kito 
nebuvo svarstyta. Kodėl jis ne
parašė, kad komisija paėmimui 
daržo išdavė savo raportą ir 
pranešė, kad yra paimtas Blins- 
rupo daržas dėl rugsėjo 7 d. ir 
kad atnešė tikėtus, kuriuos iš
dalinta draugijų atstovams dėl 
išplatinimo tarp narių. Bet kam 
apie tai rašyti? Tokie dalykai 
žalpiui ir kitiems bolševikams 
nerupi. Jiems rupi tik meluoti ir 
šmeižti kitus, kam jiems neduo
da gaspadoriauti. Tokia mat jau 
Maskvos tavorščių mada-

Tokis delegatas kaip kuprelis 
žalpis, turėtų būti kuogreičiau- 
sia iš Susivienijimo pašalintas, 
nes kiekvienam yra žinoma, kad 
bolševikų tikslas yra griauti 
kiekvieną kiltesnį darbą ir šmeiž
ti kiekvieną ne jų nusistatymo 
žmogų. Jie kiša savo purviną 
nosį visur, bet tik tam, kad 
savo šlamšte paskui apdrap- 
ščius purvais kiekvieną orga
nizaciją, 
bolševikų
gi dirbame didelį darbą, 
ris reikalauja didelių jėgų 
mes negalime gaišti laiką su bol
ševikų zaunomis.

Tokis kuprelis Žalpis verčiau 
tegul nesikabinėja nė prie But
kaus, nė prie Tverijono. Butkus 
yra sutvėręs tą Susivienijimą, 
jį išauklėjo į milžinišką organi
zaciją ir pasidėkavojant jam 
mes, lietuviai neužilgo turėsime 
nuosavą gražią ir didelę Audito
riją. Tas žmogus nemiega ir 
naktimis, dirbdamas svarbų vi
suomenės darbą- Bet ką yra nu
veikę tokie šmeižikai, kaip kup
relis žalpis? Jie nieko nežino 
kito, kaip meluoti šmeižti ir ar
dyti kitų darbą ir taipjau kišti 
savo purviną nosį ten, kur visai 
jiems nereikia. —Pumpuras.

jog aš turiu teisės. Dabartinio 
apskričio paaiškinimo, kurs 
visai nesutinka su apskričio 
iždininko paaiškinimu, mums 
neužtenka.

—Vienas aukotojų.

APSIVEDIMAI

kuri 
diktatūrai.

nepasiduoda 
Mes 
ku- 

ir

Kiekvienas savaip
Netyčiomis teko užtikti Nau

jienose p. Krukonio paaiškini
mas apie likimą surinktų ne
priklausomybės puotoj aukų. 
Nors p. Krukonis pusę metų 
atgal pasižadėjo kaipo iždinin
kas išsiųsti tas aukas Vilniun, 
vienok jis to nepadarė net iki 
šiam laikui. Atsakomybę už tai 
jis suverčia ant A. L. T. S. 
Chicagos apskr. Bet apskričio 
valdyba, nesenai pareiškė at
sargioj formoj, kad aukos, po 
apmokėjimo išlaidų bus pasiųs
tos iždininko p. Krukonio Vil
niun. Aš, žinoma, nenoriu kiš
tis į apskričio reikalus ir ieš
koti jame kaltininkų delei to
kio nedovanotino apsileidimo, 
bet man, kaipo aukavusiam, 
svarbu butų žinoti, kode! au
kos yra siunčiamos tokiu žai
bo greitumu? Kode! aukų glo
bėjai snaudė ir pabudo tiktai 
tuomet kai laikraščiai pradėjo 
apie tai garsinti? 'Kode) ne
duodama , viešos atskaitos vi
suomenei? Aš suprantu, kad 
musų žmonės yra užimti viso
kiais gyvenimo reikalais; dalei- 
džiu taipogi, kad ponas iždi
ninkas tuojau nesuspėjo išsiųs
ti aukų, vienok nesurandu jo
kios priežasties, kodėl turėjo 
puotos ir apskrities iždininkas 
laukti pusę metų ir laikyti pas 
save aukas, tuom tarpu kaip 
Vilnija, josios prieglaudos, mo
kyklos skursta? Toks prasižen
gimas moraliu atžvilgiu yra 
didelis ir neatleistinas ir lie
tuvių visuomenė turėtų žinoti 
tikrąjį kaltininką, kad ateity 
galėtume išvengti panašių da- 
ykųi Aš kaipo vienas aukau

tojų norėčiau žinoti ir manau,

Pranešimai

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku bi- 
le tik dora, mylinti dorą gyvenimą, 
ne senesnės kaip 38 metų. Aš esu 
vaikinas 42 metų 5 p. 3 c. augštumv, 
uždirbu gerai. Meldžiu atsišaukti 
per laišką, , duosiu atsakymą kiek
vienai.

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.
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 

Amerikoje 2 kuopa rengia puikų ban
ketą pagerbimui baigusiems studen
tams mokslus, šis banketas bus kar
tu ir priešseiminis puokilis. Jis įvyks 
penktadieny, rugpiučio 22 dieną, kai 
9 vai. vakaro, Morrison hotely, Ma- 
dison ir Clark gt. Bankete dalyvaus 
žymus lietuvių darbuotojai, kurie pa
sakys daug įvairių kalbų ir linkėji
mų. Visi svečiai ir moksleiviai ma
loniai prašomi dalyvauti ir išklausyti 
ką turi pasakyti baigusieji mokslus 
studentai ir ką jie mano pradėti veik
ti ateity.

Bilietus galiama gauti Dr. Drauge
lio aptiekoje, 4101 S. Francisco Avė., 
Aušros knygyne, 3210 S. Halsted St., 
Naujienų raštinėj, 1739 S. Halsted St., 
Chas Montvido vaistinėj, 1824 Waban- 
šia Avė .ir pas visus moksleivius.

— Komitetas.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti is ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į 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 reikaląvim-ą telefonu: 
Boulevard 9663.

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
{’arns ir rėmėjąms šiuo pranešame, 
;ad 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 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, I11.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.
'f «Į ■

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos Valdybos susirinki
mas įvyks, panedėlyj, rugpiučio 18 d. 
1924 m. Liuosybės svetainėje, 7:30 
vąkare. Valdybos nariai susirinkite 
laiku. — Sekr. X. Shaikus.

LSS. 4-tos kuopos susirinkimas bus 
laikomas antradienį, rugpiučio 19, 8 
vai. vak. Raymond Chapel salėj, 816 
W. 31 g-vė. Visi nariai kviečiami 
būtinai dalyvauti. Valdyba.

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Stellos Urbaitės ir 

Volterio Jasel. Stella turi 14 metų; 
bet atrodo kaip 16, turi (randus) vie
na ant kairės pusės kaklo palei ausį, 
o kitą ant kairės rankos palei didyjį 
piršta, augščio 5 pėdų 7 colių; turi 
nukirptus plaukus šviesiai juodus ir 
duobutę smakre. Dreses gal nešios 
juodą su karoliais ir raudoną su bal
tais lašiukais.

A. Volter Yasel nešioja plaukus 
aukštyn, atrodo jaunas, bet jau 29 
metų, muzikantas, augščio 5 pėdų 10 
colių, užsiėmimas kriaučius operato
rius mašinos, siutus nešioja margą ir 
rudą. Išnešė 22 dol. už burdą ir 70 
dol. pinigų ir išplėšė register banku- 
tę; taipgi nukirto telefono vielas.

Stella meldžiu sugryžt da tu jauna; 
bet jeigu policija suras, tais bus blo
gai. Mes esame labai susirūpinę, nes 
jisai apleis ją p. Urbienė labai ser
ga. Kas žionte arba patėmysite to
kias ^ypatas meldžiu pranešti šiuomi 
antrašu:

JUOZAS ir KATARINA URBAI 
7001 So. Emerald Avė., Chicago, III.

Tel. Triangle 1929

PAJIEŠKAU Karoliaus Tamašaus- 
kio 4 metai atgal gyveno Akron, O. 
Dabar nežinau kur randasi. Kas 
žinote apie jį arba jisai pats tegul 
atsišaukia, nes labai svarbus ret- 
knlcis.

FRANKIS STUGA,
5252 So. Ashland Avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI
JIEŠKO MERGINOS

APSIVEDIMUI

Jieškau merginos arba našlės ap
sivertimui ne jaunesnės 18 metų ir ne- 
senesnes 35 metų, pageidaujama to
kia kuri myli blaivų gyvenimą. Aš 
esu 29 metų senas, nevedęs. Kuri 
nori sueiti į pažintį malonėkite atsi
šaukti per laišką, kiekvienai 
atsakymą.

A. STANKUS, 
650 West 14 St., 

Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris į 

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

821 W. 34 Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mų — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana Prieinama kaina — nirma narni
duosi kitam virš pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted StH 

Tel. Yards 7282.

at-

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., 
Phone Lawndale 0114.

SIŪLYMAI KAMBARlįl
RUIMAS ANT RENDOS dėl vieno 

arba 2-jų vyrų. Taip čia galės jei 
norės patys sau pasigaminti valgį. 
Ruimas gana geras.

Kreipkitės tiktai nuo 5 vai. vakare. 
2818 So. Emerald Avė.

TINKAMAS kambarys dėl 
vieno arba dviejų vaikinų. 
Kambarys šviesus, su visais 
patogumais.

3127 Emerald Avė. 
3rd floor flat

REIKIA ŪARRININKl
MOTERŲ

REIKALAUJAIME 6 mergai
čių norinčių mokintis ant nur- 
sių; 2 metų kursas. Atsišaukit 

St. Paul Hospital 
828 W. 35 Place

MOTERŲ

Mums reikia 125 patyru
sių moterų prie šilkinių 
liampų shade siuvimo, dėl 
augštos rųšies shade. Musų 
merginos uždirba iki $50 j 
savaitę. šviesi dirbtuvė. 
Nuolat darbas.

HAMJLTON-ROSS CO. 
1253 So. Michigan Avė.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo, mažai šeimy
nai. Vakarais gali eiti namo.

DR. SUSAN A. SLAKIS, 
6733 Crandon Avė., 

Phone: Hyde Park 3395
REIKALINGA .sena moteris į na

mus pridabojimui mažų vaikų, valgis 
ir kambarys. Su užmokesčiu susi
taikysime. Darbas ant ilgo laiko.

Kreipkitės po 5 v. vakare.
JONAS MARTINAITIS, 

1745 N. Wood St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGI du vyrai ant 
farmos dirbti, arti Chicagos; 
gera mokesnis, darbas ant vi
sados. Kreipkitės tuoj. J. Na
mon, 2418 W. Marąuette Rd., 
arti Western Avė.

Phone Prospect 8678
REIKALINGAS bučeris, 

tyręs savo darbą; darbas ant 
sados. Atsišaukit greitai:

1840 So. Halsted St., 
Tel. CanaI 5821

pa- 
vi-

RAKANDAI
PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra

kandai, kaip nauji. Didelis barge- 
nas. Mohair parloro šetas, riešuto 
valgomo kamabrio setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianas, $750, 
vartotas 3 nrėn, už $350, kaurai, liam- 
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 S. Lincoln St.

AUTOMOBILIAI
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS

Naujas, 1924 modelio Ford 
touring karas, chasis, truck 
chasis ir Chevrolet truck cha
sis.

Didelis atpiginimas ant listo.
Atdara nedėlioj.

WARSHAWSKY & CO.
1915 So. State St.
Tel. Calumet 7315

Nėra skyrių.
-------- —■ _ X --------- -

LINCOLN TOURING KARAS
Demonstratorius, 4 mėnesių senu

mo, važinėtas 1000 mylių, vertas 
$4200 ,parduosime už $3300 pinigais 
arba lengvais išmokėjimais. Tikrai 
gaarntuotas kaipo naujas karas.

EVANS SCHUSTER CO. 
3704 So. Western Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Restoranas, vieta 

graži, biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas partnerių. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
2065 Coulter St.

PARDAVIMUI ar rendai barbemS 
3 krėslai, viskas gerai įrengta. Ly- 
sas 5 metams. Pigi renda. Priežas
tis pardavimo liga.

Kreipkitės
3008 W. 47th St., 

Tel. Prospect 5277.

PARSIDUODA grosemė ir 
delicatessen; turi būt parduo
ta šią savaitę, nes apleidžiu 
miestą ir parduosiu pigiai.

5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groserlukas rūky
tos mėsos, ice creamo, kendžių ir 
visokių daiktų krautuve. Vieta ge
ra, biznis nuo senai išdirbtas, lysas 
4 metams. Renda $35 į mėnesį, 4 
ruimai pagyvenimui. Parduosiu už 
teisingą pasiūlymą. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

524 W. 33rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirptas per 10 metų. 
Renda pigi. Visi įrankiai bučernei, 
trokas, priežastis pardavimo nesvei
kata, persunkti vienai moteriai.

MRS. C. PETROŠONIS, 
3428 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 12 
siuvamų mašinų, vienas didelis moto
ras, stalai ir visi įrengimai. Galima 
naudot dėl vyrų ar moterų rūbų siu
vimo.

Atsišaukite laišku,
Naujienos, 

Box 537

GROSERNfi, Notion ir Ice Cream 
parlor parduosime už $1000, verta 
$2000, geras biznis, greitai parduo
siu, netoli mokyklos ir bažnyčios, 
renda prieinama, 4 ruimai pagyveni
mui užpakalyj.

3856 So. Sacramento Avė.
Tel. Prospect 5173

GROJIKLIS PIANAS
Iš priežasties netekimo darbo ir 

didelio reikalo pinigų, parduosiu sa
vo $700 vertės pianą ir 87 rolelius, su 
benčiumi ir kabinetu už

$110
ir $18 storage .iškaščių. Klauskite 
M r. Larson’s piano.

3323 Lincoln Avė.
1 floras

VISAI . prirengtas siuvėjų Storas, 
4 dideli kirpim-ui stalai, 2 dideli veid
rodžiai, visas setas patemų, karpetai 
ir krautuvė. Parduosiu skyrium, la
bai pigiai.

3936 So. Lincoln St.
Lafayette 7921

PARDAVIMUI barbernė, vie
ta garu apšildoma. Pigi renda. 
einu į kitą biznį. Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted St., 
No. 142.

NAMAI-2EME
DIDŽIAUSIA CHICAGOJ 

SUBDIVIZIJA
Yra atidaroma Canfield Road Sub- 

divizija dėl jūsų, štai yra jūsų pro
ga nusipirkti biznio arba rezidencijų 
lotą labai pigia kaina. Biskj įmokėti 
ir 4 metų kontraktas išmokėjimui. 
Transportacija netoli nuo Jefferson 
Parko. Neatidėliokite, bet klauskite 
dėl pilnų informacijų nuo musų

TUPONICH & SIMAN,
Div. Mgr.,

1344 W. 18 St., 
kampas Blue Isalnd Avė.

duosiu

PARSIDUODA 2 kambarių rakan
dai, pigiai, nes savininkas turi aplei
sti Chicagą. Priverstas greitai par
duoti. Katrie pirks rakandus, tai ga
lės ir tuose kambariuose gyventi. 
Renda pigi, gali gyventi merginos ar
ba vyrai. Ant pirmų lubų iš užpaka
lio. Savininką galit matyti 7 vai. 
vakare.

3236 So. Emerald Avė.

Namas išsimaino ant 
biznio

2 flatų mūrinis namas, 6-6 kamba
riai, su visais įtaisymais, garadž'us, 
parsiduoda labai pigiai. Savininkas 
mainys ant bile kokio biznio, priims 
lotus už pirmą įmokėjimą.

C. P. Suromskis and Co.,
3352 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

LOTAS PIGIAI PARSIDUODA 
su daug imprumentų, suros, gasas 
vanduo ir elektra, viskas yra išmo
kėta ir randas gražioj vietoj priešais 
Marųuette Parką, ant Washtenaw 
Avė (ir 69.

6837 So. Washtenaw Avė.

.... '...................................................... ........- . ........■. ...................., ■ ....... ______________________________ __________

*• NAMAI-ŽEME .
PARSIDUODA 3 kampiniai namai, 

trijų pagyvenimų kiekvienas. Ran
dasi keturi bizniai, Gazas, elektra 
ir nekurtuose maudynės. Pečiais šil
domi. Kaina visų namų $17,500, 
cash $8000 ,kiti ant moričio. Pelno 
neša $300.00 į mėne^.

Savininko adresas:
JOSEPH BALTRĖNAS, 

2500 W 39th St., |
Tel. Lafayette 0919

ŠTAI GERAS PIRKINYS
2842 Union Avė., 2 augštų, šu augi- 

tu skiepu, mūrinis, 3 flatų namas, 
pirmas augštas 7 kambariai garu šil
domas, 2 augštas 4 kambariai, pečiais 
šildomas. Yra 2 augštų medinis na
mas iŠ užpakalio. Gera vieta ,del 
pieno stoties ,daktaro rezidencijos ar
ba siuvėjų šapos, kaina tiktai $13,500, 
su apie $4,000 cash įmokėjimu. Vei
kite greit.

WINT0N & NARTEN, 
6829 So. Halsted St.

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

Atsišaukite Į
112 Spaulding St.

M t. Greenwood, III.

EXTRA BARGENAS 
Spekulinatams ir biznieriams 

Pardavimui bizniavas lotas 30x150 ant 
67 bulvaro, arti Westem Avė, vieta 
tinkama ani kokiam bizniui.

Kreipkitės
J. NAMON, 

2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blvd. 
arti Westem Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų, 
15 kambarių namas, 

3811 S. Emerald Avė.

2 FLATAI KURIŲ JUMS REIKIA
Naujas 6-6 kambarių gražus na

mas, garu šildomas, aržuolo trimin- 
gai, porcelinis virtuvės kabinetas, 
pigi kaina, atdaras dėl apžiūrėjimo, 
7944 Hermitage Avė. Savininko tele
fonas Stewart 3372.

PARDAVIMUI 2 aukštų m-edinis 
namas . Kampinis lotas 30x169, 6 ir 
7 ruimai, nupirksit pigiai. Kreipki
tės prie savininko į frontinį namą.

4625 Wallace St.

PABDAVIMUII namas ir 2 
bizniai su pagyvenimu prie
šais Tautiškų kapinių, klaus
kite J. Kazlauskas

’ < v U;. .
Justice Park.

W00DLAWN, 15 apartmen- 
tų, 6500-6502 Greenwood Avė., 
labai geras namas, randasi ant 
gero kampo, viskas 4 ir 5 kam
barių, kaina $82,000, pinigais 
$15,000. Ernis E. Feeney, 

559 W. 31 st St.

MOKYKLOS
*R»M^MMWW*'******'*^*********'1****'*'****'*-**1* 
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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, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
—'

Amerikos Lletuvig Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglu ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystšs Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiu, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinis Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystšs. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

V. , , ..u— I. „i u .. I

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooa 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniųsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8801 So, Halsted Chlcage. 
(kampas 88-ėlos gat., 2-ros luboe) 
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurčHmų 
įic. išmol H< i I i h • ■ i’ ;:.ii ' I 11. 
Jlll.il <li.il Inr <i;:l lui' I '.'.i l> :■ l -I 
jus inokinsitčs o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis n vaV.niais V.hso* 
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