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Amerika ir Turkija 
pasirašė sutartį

Grūmoja boikotu kietie
siems anglims

Vėl protestuoja prieš Bulgariją
Amerika su Turkija pasira

šė sutartį
Pasirašyta dvi sutartys: preky

bos išdavimo nusikaltusiųjų

(LAUSANNE, rugp. 6. — 
šiandie Ouchy Jhotcly, -daly
vaujant nedideliam (nireliui 
amerikiečių tapo pasirašytos 
dvi Amerikos sutartys su Tur
kija. Viena sutartis yra drau
gingumo ir prekybos, o kita— 
išdavimo nusikaltusiųjų.

Už Turkiją pasirašė užsienio 
reikalų mihisteris Ismct Paša, 
Riza Nur Bei ir Hassan Bei. 
Už Jungt. Valstijas pasirašė 
Amerikos ambasadorius Švei
carijoje Joseph C. Grcw. Pa
skui Ismct Paša ir Grew pasa
kė trumpas prakalbėles, iš
reikšdami pasitenkinimą pa
darymu sutarties.

Didelių ceremonijų pasira
šant sutartį nebuvo dėlei pre
zidento Hardingo. mirties.

Klausimas Turkijos pripa
žinimo Amerikos pilietybes tei
sių liko atidėtas tolimesniam 
laikui, Amerikai pasilaikant 
visas teises Amerikos piliečių 
Turkijoje, nežiūrint ar jie bu
tų Amerikoj gimę, ar patapę 
piliečiais natūralizacijos keliu.

Prekybos sutartys suteikia 
amerikiečiams labai patogių 
sąlygų ir ji užima vietą pir
mesnės prekybos sutarties, pa
darytos dar 1830 m. Naują su
tartį prisiėjo daryti todėl, kad 
amerikiečių padėtis /Turkijo
je butų pasidarius kibai neaiš
ki, po to kaip tapo panaikin
tos Turkijos kapitaliacijos.

Susitaikymas su Turkija bu
vo gana sunkus ir derybos už
sitęsė daug ilgiau, negu kad 
buvo tikėtųsi. Turkai nieka
dos neduodavo galutino atsa
kymo kad ir į svarbiausius 
klausimus. Tą patį sunkumą 
sus/itarimo su turkais turėjo 
ir talkininkai.

Kadangi naujoji Turkijos 
sostinė Angora yra -mažas 
miestelis, kur nėra net ir Ko
telių, tai ambasados veikiau
sia pasiliks Konstantinopoly, 
kur bus ir Turkijos užsienio 
r-eiksilų min islcrio 
kas, o Angoroje bus pastatyti 

ambasadų sekretoriai.

Darbų Nelinksta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterjs ant 
lygios su vyrais.

Grūmoja boikotu kietie
siems anglims

BOSTON, Mass., rugp. 6. — 
Massachujsetts bendras specia- 
linis anglių tyrinėjimo komi
tetas paskelbė, kad jeigu bus 
angliakasių streikas, tai publi
ka iš savo pusės sustreikuo
sianti. Komitetas pranešė ang
liakasių unijai ir antracito ka
syklų savininkams, kad jei 
bus antracito angliakasių strei
kas rugsėjo 1 d., tai Massachu- 
setts, o *gal ir visa Naujoji 
Anglija paskelbs boikotą kie
tiesiems anglims ir visur pra
dės vartoti minkštuosius ang
lis. Naujoji Anglija gi sunau
doja penktą dalį visos antra
cito anglių produkcijos.

Komitetas sako, kad antra
cito anglių kainos liko iškeltos 
tiek, kad tie anglys pasidarė 
veik neįperkami, o dabar gi 
gręžia (naujais kainų .pakėli
mas. Jeigu dar prie to prisiei
tų susilaukti ir anglių truku
mą delei streiko, tai žmonės 
turės paskelbti boikotą ir dau
giau kietųjų anglių nebevar
toti, nes ir be jų galima ap
sieiti.

Mažoji entente protestuoja 
prieš Bulgariją

Leidimas makedoniečių de
monstracijų sujudino Bal
kanus.

SOFIJA, rugp. 6. — Iš prie
žasties Bulgarijos valdžios lei
dimo makedoniečiams rengti 
demonstracijas visoje šalyje 
vakar, taipjau delei valdžios 
leidimo atsteigti makedoniečių 
sukilimo organizaciją Ilinden, 
kurią Stainbulinskio valdžia 
buvo uždraudusi, Iššaukė 
smarkų mažosios entente pro
testą.

Jugo Slavijos atstovas nuro
dė, kad jo valdžia negali pa
kęsti atsteigimo Ilinden drau
gijos ir kati jo valdžia su nuo
žiūra žiuri į Bulgarijos val
džios ryšius su makedoniečių 
svukiledių. vadovu Ajlcksandro- 
vu. Nuožiūrą dar labiau padi
dina jau* įvykę susirėmimai 
tarp makedoniečių ir serbų 
ties Strumnica.

Valdininkai yra labai susi- 
ri^pinę mažosios patente pro
testu, kadangi tai yra pirmas 
kartas, kad Rumunija ir Ce
cho Slovakija veikė išvien su 
Jugo Slavija painiame Make
donijos klausime.

Makedoniečių demonstraci
jos vakar buvo ramios, bet 
Bulgarijos kabinetas pilname 
posėdyje svarstys padėtį, kuri 
susidarė dėl mažosios entente 
protesto.

PENKI ŽMONĖS UŽMUŠTI.

WIDDWOOD, N. J., rugpiu- 
čio 5. — Keturi vyrai ir vai
kas, grįštantys iš žuvavimo, 
liko užmušti traukiniui užga
vus jų automobili .

Lietuvos atstovybė pagerbė 
mirusį prezidentą Hardingą

WASHiINGTON, D. C., rugp. 
3 (LIB). — šiandien Lietuvos 
vėliavti ant Atstovybės namų 
buvo nuleista ligi puses stie
bo, kaipo ženklas gėdulos dėl 
Prezidento Hardingo mirties. 
Išryto Atstovas Čarneckis ap
silankė Whito Ilouse reikšda
mas savo kondolencijos.

Šiandie Hardingo lavonas 
pasieks Washingtoną

WASHINGTON, rugp. 6. — 
Ryto prezidento Hardingo la
vonas spccialiniu traukiniu pa
sieks Washingtoną. Didėlės 
procesijos lydimas jis pirmiau
sia bus nuvežtas į Baltąjį Na
rni’, o poryt bus perkeltas į 
kapitelių.

Prosesijoj be prezidento 
Goolidgc dalyvaus du ex-prczi- 
dentai — Wilsonas ir Taftas.

Trečiadieny lavonas bus iš
vežtas į Marion, O., kur bus 
palaidotas penktadieny.

Penktadienis nebus tikroji 
šventė

WASHINGTON, rugp. 6. — 
Nors penktadienis tapo pa
skirtas kaįpo gedėjimo Idiena 
delei prezidento Hardingo mir- 
;ics, ji tečiaus nebus padary
ta nacionalinė šventė ir biz
nio įstaigos nebuą prašomos 
;ą dieną užsidaryti. Betgi biz
nio įstaigos gali užsidaryti sa
vanoriai. ,

Niekuriose gi valstijose bet
gi penktadienis tapo padarytas 
lacįonaline švente ir ten baiir 
<ai ir kitos panašios įstaigos 
urės užsidaryti.

Pamaldos už Hardingą 
Kaune

KAUNAS, rugp. 6.— Gedu- 
ių pamaldos už prezidentą 
Tardingą įvyko čia laikomoj 
Baltijos metodistų čpiskopalų 
konferencijoje. Vyskupas Jo
nas L. Nuelsen laikė prakal
bas, o Dr. Simmons pasakė 
pamokslą.

Pamaldose dalyvavo Lietu
vos premjeras Galvanauskas, 
Amcrijkos konsulas iClement 
2. Edfvvards ir vietos diploma- 
;iniai atstovai.

Gal nešauks nepaprasto 
kongreso posėdžio

WASH>iNGTON, rugp. 6. __

Prezidentas Coolidge nemano 
šaukti nepaprastų kongreso 
posėdį, bet tie, kurie lankėsi 
pas prezidentą, gavo įspūdį, 
kad jis dar nėra tikrai nlisis- 
prendęs tuo dalyku.

Apie nepaprastą {kongreso 
posėdį svarstė su prezidentu 
Gompersas ir Morrison, pre
zidentas ir sekretorius Am. 
Darbo Federacijos. Federaci
ja nori nepaprasto kongreso 
posėdžio pravedimui niekurių 

įstatymų apie darbininkus.

DU CHICAGIEGIEčIAI 
PRIGĖRĖ.

GARY, Ind., rugp. 6.’ — Du 
chKcagf/?čiai, Jes^e HSlbruner 
ir P. Paczatek, 1748 W. 20 St., 
prigėrė iCarr maudyklose, 'ne
toli Gary, vandens nuslinki- 
mui juos pagavus.

Vokietijos socialistai išdir
bo savo! programą

Reikalauja didesnio valdžios 
veikimo ir uždėjimo dides
nių taksų ant didesnių turtų

BTRLTNAS, rugp. 6. — So
cialdemokratų partija reichs
tage, apsvarsčiusi vakar savo 
programą, priėmė rezoliuci
jas, kuriose pabrėžiama, kad 
gręifiiialutis ir užsie
nis Vokietijos politikos sus
mukimas paeina delei šalies 
pasyvingumo. Rezoliucijos to
dėl reikalauja dalesnio veiki
mo užsienio politikoje, kad 
galima butų susitarti su tal
kininkais kontribucijos klau

sime, tuo pačiu laiku išlaikant 
šalies vienybę, išlaikant Pa- 
rcinį ir paliuosuojant Ruhr 
distriktą.

Partija taipjau skaito, kad 
griežčiausi aktai prieš sabota
žą ir uždraudimas laikyti gink
lus neteisėtoms organizaci
joms yra būtinai rcikailngi ne
tik šalies vidaus politikai, bet 
dar labiau šalies užsienio po
litikai.

Rezoliucijos pareiškia, kad 
kontribucijos turi būti išmo
kėta uždedant didesnius mo
kesčius ant tikrojo turto.

Pasiūlymas išreikšti nepasi
tikėjimą Cuno valdžiai liko at
mestas.

Iš Londono į Persiją į *40 va
landų.

LONDONAS, rugpiučio 5.— 
Dabar galima yra dš Londono 
pasiekti Persijos rubežių į 
40 valandų. Tai, žinoma, pa- 
gclba aeroplanų.

Dabar atsidarė naują aero
planų linija tarp Maskvos ir 
Tifliso. Londonas ir Manchcs- 
ter jau turi? aeroplaninius su
sisiekimus su Berlinu ir Mask
va. Galbūt už kiek laiko ae
roplanu bus galima pasiekti ir 
Indiją. Dabartinis kelias butų 
patogiausias kelias į Indiją, 
kadangi jis aplenkia juras ir 
augštus kalnus kurie trukdo 
skraidžiojimui.

šalis bus be vice prezidento

WASH1NGTON, rugpiučio 
3. — Vice prezidentui Coolid- 
ge užėmus prezidento vietą, 
šalis pasiliks be vice preziden
to iki sekamų rinkimų. Jei ši
tokiame atsitikime mirtų ir 
antras prezidentas, tai jo vietą 
užimtų valstybės sekretorius, 
o jei ir tasis mirtų, tai prezi
dentu liktų pirmas po jo mi- 
nisteris. Bet dar nebuvo atsiti
kimo, kad valstybės sekreto
rius butų turėjęs užimti prezi- 
clonto vietą.

Devyni žmones sužeisti 
viesulos.

SPRINGFIELD, III., rugp. 6. 
— Viesulą vakar perėjo per 
Mcrrick dalį Springfield, ap
griaudama apie 50 namų ir 
spžeisdama 9 žmones. Du su
žeistųjų gal mirs.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 6 d., užsienio pi- 

a» mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
buvo skaitoma Amerikos pini- 
taipi

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.69
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.46
Belgijos 100 frankų ........... $4.62
Danijos 100 markių ........... $18.15

Finų 100 markių ................... $2.78
Franci jos 100 frankų ........... $5.78
Italijos 100 lirų........................ $4.34

Lietuvos 100 Litų___ _______ $10.00
. Trenku 100,000 markių ........ 47%c

Norvegijos 100 kronų ....... $16.16
Olandų 100 kronų ............... $39.34
šveicarų 100 kronų ...,....... $17.94
Švedijos 100 kronų.............. $26.65

_ Vokietijos 100,00Q markių 7 VA c

Shane Co. rubsiuviŲ 
streikas

Streikas tęsiasi penktą savai
tę. Lietuviški boseliai nusi
minę negaudami streiklau
žių.

CHICAGO. — C. B. Shane 
and Co., 325 W Madison str., 
rubsiuvių streikas tęsiasi jau 
penktą savaitę Bet streikierių 
ūpas netik nepuola, bet dar 
nuolatos geri naši ir jis vis ene
rgingiau kovoja už savo reika
lus.

Užtai lietuviški boseliai yra 
labai susirūpinę. Jie buvo pri
žadėję kompanijai į trumpą 
laiką gauti reikiamą skaičių 
streiklaužių, taip kad darbas 
eitų taip, kaip kad ėjo prieš 
streiką. Bet jiems- tai padary
ti nepasisekė. Jie gavo tik ke
lis streiklaužius, bet ir iš jų 
jokios naudos nėra, jie darbo 
nepažįsta. Boseliai delei to yra 
nusiminę', o kompanija į juos 
šnairuoja. Girdėtis, kad tie 
boseliai nesitikėdami ilgiau 
pasilikti toje dirbtuvėje, buk 
ruošiasi kitur atidaryti nuo
savą dirbtuvę, pasitikėdami 
tuo budu gauti daugiau strei
klaužių.

Prieš streiką M. Shane pa
sakosi, kad jei darbininkai no
rį unijos, tai jis sutinkąs ją 
pripažinti ir pasirašyti po jos 
kontraktu. Bet lietuviškieji 
boseliai unijos nemėgsta ir jie 
prikalbinę kompaniją išimti 
injunclioną ir pradėti kovą 
su Amalgamėtų unija. Dabar 
boseliai jaučiasi tiek privirę 
košės, kad jie patys nori bėg
ti laukan.

Streikieriai gi tik juokiasi 
iš boselių bėdos. Jie sako, 'kad 
jie streiko pralaimėti negali, 
kad jis tęstųsi ir labai ilgą lai
ką. Darbo gi yra tiek, kad 
jei tik streikieriai panorėtų 
dirbti, tai jie visi ir šiandie 
rastų darbą. Kitos kompanijos 
ateina net maldauti streikie
rių, kad jie eitų pas jas dirb
ti. O Shane Co. vistiek turės, 
anksčiau ar vėliau, nusileisti 
darbininkams, ir kuo greičiau 
ji tai padarys, tuo jai pačiai 
labiau išeis ant naudos, nes 
tokiai maižai dirbtuvėlei išsi
laikyti prieš organizuotus dar
bininkus yra negalimas daik
tas. —Toksai kaip kriaučius

Per 40 metų neturėjo dantų— 
nauji išaugos.

iCOFFEYVUjLE, Kan., rug
pjūčio 5. — Per virš 40 metų 
Elizabeth Fravelienė neturėjo 
dantų, bet jai sulaukus 80 m. 
amžiaus, išaugo nauji, treti, 
gerai išsivystę dantys. Be to 
ji per daugelį metų nebepri- 
rnate, liet šeSctą niet atgal 
jos regčjimas savaimi pa šita i- 

sė, taip kad ji galėdavo skaity- 
ti laikraščius be akinių.

88 m. meksikietis tėvas 45 . 
vaikų.

SIANTA ANA, Ca!., rugpiu
čio 5. — Romulu (Delsi, 88 m. 
amžiaus meksikietis, vedęs 
keturius kartus, yra tėvas 45 
vaikų. Keletą dienų atgal gimė 
mergaitė, o keletą metų atgal 
jiems gimė dvinukai. Kiekvie
na jo pačių turėjo mažiausia 
po dešimt vaikų. Jis dirba ant 
Andrew Cook ūkės.

' ' — •‘"■ — y1 >' * ■

Nulinčiavo negrą.

SARDĮS, Miss„ rugp. 6. — 
Negras FĮotoyv liko govedos 
paimtas iš kalėjimo ir pakar
tas. Jis buk prisipažinęs užpuo
lęs baltą moterį.

300,000 Graikijos bežemiu 
gaus žemes

NEW YORK, rugp. 6.— Ap
skaitoma, kad naujaisiais Grai
kijos įstatymais, apie 3,000,- 
OOOakrų bus atimta iš dvari
ninkų ir išdalinta bežemiams 
valstiečiams. Ta žemė yra ver
ta iki $33,000,000.

Manoma, kad apie 300,000 
valstiečių gaus žemių, nors 
iškali čiius Graikijos gyventojų 
siekia 5,000,000. Apie 1,2(M) 
dvarų bus paimta. Niekuriose 
vietose ant paimtosios dvaro 
žemės yra ištisi miesteliai.

Taipjau bus atimta dideli 
žemės plotai ir iš vienuolynų, 
kurie tas žemes valdo jau vi
duramžių.

Lietuvos menininkai 
Amerikos spaudoje

Washington, liepos 31 (L. 
I. B.) — “Fello|wship Press 
Service“ New Yorke rengia 
spaudai įdomų veikalą, kuria
me tilps įvairių šalių dabar gy
venantieji kompozitoriai, dai
lininkai ir skulptoriai.

Lietuvos menininkai turės 
atskirą tomą, su savo/ foto
grafijomis, hijogra.fi jomis ir 
savo veikalų sąrašais.
z Minėtoji New Yorko orga
nizacija kreipiasi atskirai prie 
kiekvieno lietuvio kompozito
riaus, dailininko bei skulpto
riaus prašydama suteikti jai 
apie save žinių.

Tai bus pirmas tos rūšies 
leidinys anglų kalboje išimti
nai pašvęstas supažindinimui 
pasaulio su Lietuvos kompozi
toriais bei dailininkais.

AšTUONI ŽMONĖS 
UŽMUŠTI.

BUFFALO, N. Y., rugp. 6.— 
Aštuoni žmones liko užmušti 
ir du sunkiai sužeisti, trokui, 
kuriuo jie važiavo į pikniką 
pakliuvus po traukinio ratais.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai 

e

!■ .'..i

NAUJIENOS
l739S.Halsted‘St.

Chicagolll.

Krata lietuviy parapijos 
piknike

Rasta munšaino; suimtas dar
žo savininkas.

CHICAGO. — Pereitą sep- 
tintadienį Wcst Pullmano lie
tuvių Šv. Petro ir Povilo para
pija turėjo savo pikniką Ka- 
rečkos darže (netoli tos vietos 
kur buvo Naujienų piknikas). 
Policija padarė antpuolį ant 
pikniko, jieškodama munšaino. 
Tikrai, munšaino liko rasta ir 
už tą liko nuimtas daržo sa
vininkais Karečka, kurį ^vėliau 
paleista už kauciją.

Penki žmonės užmušti
CHICAGO. — Pereitą šeš

tadienį ir septintadienį penki 
žmonės liko užmušti automo
bilių Chicagoje.

35 ŽMONĖS SUŽEISTI 
VIESULOJ.

SCOTT CITY, Kas., rugp. 
6.— 35 žmonės liko sužeisti 
ir veik visas Lcoti miestelis 
sugriautas viesulos. Tik vienas 
banko namas išliko nepažeis
tas.

Marke vėl nupuolė.
NEW YORK, rugp. 6. — 

Šiandie Vokietijos markė bir
žoje vėl nupuolė 40 nuoš., taip 
kad milioną markių galima 
buvo pirkti už 53c.

BRACEVMjLE, IH., rugpiu
čio 5. — Russcl Gray, 19 me
tų, liko užmuštas žaibo, kada 
jis bego pažiūrėti žaibo pa
gimdyto gaisro.

ŠIANDIE — giedra 
siau.

Saulė teka 5:48 v., 
8:0^ vai. Mėnuo teka 
landą nakty.

ir vė-

leidžiasi
1:29 va-

hijogra.fi


fetfįfaiUi

rusų)' litėrfttifroi

archeologija.

S.Į, FABIONAS CO

♦ !
PAIN-EXPELLERIS

JUMS PAGELBĖS!
Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga-

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom 8L, Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

S323 So. Habted Si. 
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v, kiek-

„Antradienis, Rugjp. 7, 1923

Lietuvos Universiteto 
Humanilarlnly moks- 

. ly Fakultetas .
k Fakultete veikla keturi sky

riau kalbotyros (lietuvių filo
logija), Istorijos ir filosofijos.

& Fakulteto mokslo skyrius 
išeinamas per 8 semestrus, 
Studentas, išėjęs visus savo sky
riaus mokslo dalykus per 6 se
mestrus fakulteto nutarimu ga
li laikyti egzaminus iš specialių 
dalykų (galutinai).

8. Norintiems įstoti į Huma
nitarinių Mokslų Fakultetų, rei
kia turėti, be beurų statuto rei
kalavimų, pažymiai lotynų kal
bos, visiems fakulteto skyriams 
privalomos, išskyrus literatūros 
skyrių; graikų kalbos pažymiai 
reikia turėti stojantiems į kal
botyros, istorijos ir filosofijos 
skyrių. , ,

Neturintieji šių pažymių pri
imami studentais su sąlyga išlai
kyti egzaminus iš minėtų kalbų 
per 2 metus Universitete tam 
tikra nustatyta programa.

4 Senovės kalbų literatūros 
skyriaus klausytojams privalo
ma tik toji kalba (graikų, loty
nų), kurios literatūrų studentas 
piisirinko eiti.
\ Prie senovės kalbų autorių 

prileidžiami klausytojai tik išlai
kiusieji egzaminus iš bendrojo 
kalbų kurso.

G. II ui n. Mokslų Fakult. klau- 
f£tojal turi klausyti ir laikyti 
egiamenus prieš galutinius val
stybinius egzamtas ’ bent iš 
dviejų svetinių kalbų (anglų, 
prancūzų, vokiečių). Iš reika
laujamųjų kalbų viena gali būti 
slavų kalba (rusų, lenkų, čekų). 
Reikalaujamos kalbos tekstą 
studentas turi suprasti, laisvai 
skaityti ir mokamai atpasakoti 
skaitytųjų kalba.

7. Hųm. Mokslų Fak. litcra-

turas skyriaus klausytojams pri
valomos dvi Vakarų Europos 
(prancūzų .anglų, vokiečių) kal
bos ir viena slavų kalba .(rusų, 
lenkų, čekų) atsakomai tpms li
teratūroms, kurias klausytojas 
pasirinko eiti*

8. Hum, Mokslų Fakultetų ben
dri planai: A. Kaltotyros skyriui 
(Lietuvių filosofija^.'

— Privalomi pagrindiniai da
lykai: Lietuvių kalbos fonetika, 
morfologija, sintaksė, dialekto
logija, istorija; lyginam, indo
europiečių kalbų gramatika; ais- 
tiškųjų kalbų lyginamoji grama
tikai

— Privalomi papildom, daly
kai: kalbotyros įvadas, senoji 
bulgarų kalba, lotynų ir graikų 
kalbos su autoriais. Lietuvos 
istorija, lietuvių litera t istorija, 
literatūros įvadas arba Vakarų 
Europos literatūra, logika, psi
chologija, pedagogijos istorija, 
latvių, lenkų kalba, rusų kalba, 
Aiščių senovė.

— Rekomenduojami dalykai: 
sanskritas, gotų kalba, senoji 
prūsų kalba, graikų liter., romė
nų literatūra, visuotine istorija, 
filosofijos įvadas.

B. Literatūros skyriuje.
— Privalomi pagrindiniai da

lykai: Lietuvių literatūra (tau
tosaka, senoji, naujoji, naujau
sioji) ; graikų ir romėnų litera t. 
istorijos; slavų (lenkų ar rusų) 
literat. istorijos; Vakarų Euro
pos dvi literaūtrų (prancūzų, an
glų, vokiečių).

— Privalom, papildom, daly
kai: Lietuvių kalbos bendrasai 
kursas; lietuvių kalbos fonetika,

sintaksė, dialektologija, istorija; 
Lietuvos istorija, visuotinė isto
rija, psichologija, logika, peda
gogijos istorija.

— Rekomenduojamieji daly
kai: latvių literatūra, Rytų lite
ratūros istorija, antroji seno
vės literatūra, antroji slavų li- 
teratura> trečioji Vak. Europos 
literatūra, filosofijos {vada, te
atro istorija, meno istorija, grai
kų autoriai, lotynų autoriai, et- 
nopšichologija.

C. Istorijos skyrius.
— Privalomi pagrindiniai da

lykai: Lietuvos istorija, visuo
tinė istorija (senovė, viduram
žis, naujoji), Aiščių senovė.

— Privalom, papildom, daly
kai: lietuvių kalbos bendr. kur
sas, lietuvių literatūra, Lietuvos 
geografija, Lietuvos teisė, lite
ratūros {vados arba Vak. Euro- 
I)os literatūra, logika, psicholo
gija, pedagogija, pedagogijos is-

Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žuyplelejimu 
roumatiSko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančia ir riečian- 

2V čio į kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu- 

■įpsipirkito Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linlmento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Eipelleris turi musų INKARO 
vaisbažonkli. Visi kiti yra pa- 
mčgzdžiojimafs. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiokoso arba iŠ

F. AD. RICHTER & CO.. 
104-114 South 4th St., Brooklyn, N. Y.

Į 
i

r
k

Z

Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

• Kaipo balai atatin- 
karnas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(plmluMs Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO.
CĘDAR RAPIDS, IOW/\

tori ja, ekonomika; graikų kalba 
su autorę lotynų kalba su autot, 
diplomatika, paleografija, fštori- 
jografija, chronologika.

— Rekomenduojami dalykai: 
slavų istorija, istorijos metodo
logija, Lietuvos archeologija, is- 
toriosofija, kalbotyros įvgda, fi
losofijos istorija, graikų ir ro
mėnų literatūros, slavų (lenkų

D. Filosofijos skyrius.
— Privalom, pagrindiniai da

lykai: Filosofijos įvadas, logika, 
gnoseologija, psichologija, etika, 
ontologija, kosmologija, filosofi-

jos istorija, religijos filosofija. |
— Privalom, papildom, daly

kai: graikų ir lotynų kalbos iu 
autoriais, lietuvių kalbos ben
drasai kursas, lietuvių literatū
ra, visuotinė istorija. Lietuvos 
istorija, Literatūros įvadas arba 
Vak, Europos literat., eksperi- 
mentalė psichologija, sociologija, 
pedagogika.

w

NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS

JfrS. TAS JUMS BUS 
5nt NAUDOS.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam Kunigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutinė proga 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22ftd 8t„ arti Leavitt St.
Tėlephonaa Canal 2552

Valandos t 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, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo mergišiaus 

lengvomis išlygomis.

Palyginimas

F—9 **

°£t“s DR.H.A.BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 Wėat Madison Street, kariib. 1202. Kampas State gatvės. 

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.
T

šinius nuo
Borden ve

žiko.

Yra padaromas kuomet
jus norite geriausio da

lyko. Persitikrinkite kas
įeina pagaminime Bor-

den’s “Selected” Pieno
Jūsų nusprendimas tuo
met bus inteligentiškas

Pirkit Svies
tą ir Kiau BORDENS 

fimfhdtttsCo. oF Illinois 
Francu 3110

Prašafinimui skausmo 
nugarojef

Moterįs gali pasitikėti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 

Compound.

Minnfcapolia, 
daug girdėjau

Minn. — “AS labai 
apie Lydia E. Pink- 

nam’s Vegetable 
CorrąJound ir kuo
met aš supratau 
aš pradėjau varto
ti jas, kad prašali
nus mano ligą,igal- 
vos Ir nugaros 
skaudėjimą ir at- 
budavojus mano 
sveikatą. Aš sir
gau jau keletą me
tų, jau nesvėriau 
nei 100 svarų, bet 
dabar aš turiu to

kias geras pasekmes nuo šio gydy- j 
nvosi taip kad aš rekomenduoju Vege
table Compound kiekvienam”. — Mrs. 
J. J. Bieber, 3939 — 18th Avė., South 
Minneapolis, Minn. !

Draugas, tikras draugas.
“Kiekviena moteris kuri brangina i 

savo sveikatą gali pasididžiuoti jei | 
turi tikrą draugą kaip Vegetable! 
Compound”, sako Mrs. W. E. Shaw, Į 
3227 Walnut Street, Chicago, Illinois. I 
“Aš turėjau moteriškus silpnumus! 
taip kad nelabai pastovėti ir ant ko-l 
jų galėjau. Pusę savo laiko praleis-Į 
davau gulėdama lovoje ir turėjau | 
skausmus nugaroje kurie buvo visai I 
nepakenčiami. Aš bandžiau viską ką j 
tik galėjau kad pagelbėjus sau ir kuo-1 
met vienas draugas patarė man Lydia I 
E. Pinkham’s Vegetable Compound aš Į 
pradėjau juos vartoti tuojau. Aš pa-1 
tariu ją be jofcių abejojimųV {

3tt
*

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant iSmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC COn Ine.

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

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V Ą” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMžI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS,* Dvimėnesis žurnalas, iliusthiotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00 -
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 38 spalvuoti 
paveikslai, . Piešė Adomas Varnas. Tekstą paraše Vaišgantas. 
kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tiį knygų aprašymas telpa DIĘVOJE.x
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

7907 Superior Avenue Ckveland, Ohio.

Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų
Ai/.vrikos Pilietis. 
Barbora Ubrika ... 
Darbas (romanas) 
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija 
Gludi-Ludi (eilės) ....... 
Kas( Išganys Liaudį..... 
Kas Yra Socializacija . 
Macbeth (Drama)......
Macbeth (Drama) apdaryta 
Maratas ........
Mįslių Knyga > n « « » • e
Nuosavybės išsivystymas 
Palydovas........ .................
Pasakojimas apie Jėzų .... 
Pasakos (Soc. Dem. leidinys) 
Skaitymai ................ .............. .
Socializmo Minties Blaivumas 
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) 
Minikų Kunigų darbai Filipinuose 
Namai Pragarai 
Pačiavimas pas įvairias tautas 
Paskendusis Varpas (drama) 
Aukso veršjs (drama) *«<*■. t*.*.... O. k
Spąstai (komedija) .................. ...........
Trimitas .................. ........................... .
Vokiečių rieprigulm. Soc. Programas 
žemaitės Raštai....... ..............
Apie Rusų Politines Partijas 
Audėjai (drama)........ ...........
Janonio Raštai................. ..
Kaip žmogus mąsto_______ ___ ___________
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet* angį.) 
Kunigas Macachas....................
Lietuviu Soc. Dem. deklaracija 
Lokis (lietuvių legenda) 
Moralybės Išsivystymas 
Mulkių Apaštalas 
Musų žinynas .... 
Gera Galva.........
Gyvulių Protab ... 
Iš širdies............ .
Kas yra taip, o kas ne taip 
Kelias į Socializmą..... .
Kryžius^(drama) .............
Kur Protas (komedija) ... 
šešiolika Kristų .................
Slepemingoji žmogaus didybė 
Teisingos Paslaptis 
Tėviškė....... ............
Bludas (romanas).......................... .
Kaip susikūrė Judgt. Am. Valstijos

25c 
50c 
75c 
50c 
50c 
5Qc 
15c 
75c

$1.00 
... 10c 
$1.00

50c 
50c 
20c 
20c 
40c

$1.00 
$1.50

35c 
10c 
20c 
50c 
15c 
15c 
10c 
35ė 
50C 
30c 
50C 
50c 
15c

$1.25

10c 
ISc 
25c 
15c 
75c 
10c 

$1.00 
.. 15C 
...50c 

10c 
30c 
10c 
30c 
25c 
25 c 
10c 

$1.00 
.... 30c 

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiysk money orderį arba čekį 

į Adresuok: . ; . j

NAUJIENOS
1^0 S. Halsted St Chicago, Illinois

Tel. Dearbom 9057

A. A. SIAUS *
•< Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel. s Hyde Park 3395

"■ '■>i . ......... .. "
•£

V. W. RUTKAUSKAS
. j Advokatas

29 So. La Šalie Sfc Room 530 
Tel, Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted SL, Chicago. 
Tel. Yards 4681

■■ ----- -■ r

S. W. BANES, Advokatas' 
Valu 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 Weet Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards,lQ15. Vai.: 6 iki 9 vai.
L —'X« - ~ - •- - k- / J 1 . k f. • •. ♦ » . . . . u3

R
J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

(Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SL,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais t 10736 So. Wabash Avė. 

TeL: Fullman 6377.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui.
• Užganėdinimas garantuojamas.

PĖOPLES PLUMBING & HEATINČ 
8UPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St
Telephone Haymarket 1018

,..tO > ............................

LIEPOS
ORABUZiy 
PATUSTINIMO
Miras

Jei Jus esate atidėję pirkimą Ju 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl I 
pardavimo sezono, Štai yra Jūsų p r 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar

Perskaityk atsargiai šias kainas.
ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
.... $18.50 
. - 1 $32.50 ir 
.... $25.06

vyrų vertės' nuo $37.50’, '$42750 h 
$47.50. Dabar.................................. $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 fe 
$27.50. Dabar ............................. $18.58

r

v

nuostoli.
1
vyrų vertės
$27.50 dabar ............_____
i ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, f““’ 
$85.00. Dabar ..........................$25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų

siutai vert*
t27.50.®t ____________
Pa|m Beach ir Mohair 2 šmotų sta
tai už $12.50 ir augščiau.
Valkams 2 kelnių siutai po $8.50 lt 
augščiau.

S. GORDON
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo 8 rytd lig, 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 Vakar) 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 8 po piet.

....____ ____ _________ -______ ________ :.................i
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KORESPONDENCIJOS-- - - - - - - - - - -  - - ——s—=—_
New Yorko-Brooklyno 

padangėj
Biniba išme8tas iš S. L. A. 

kuopos. Kcršulis suspenduo
tas metams. Komunistai 
vartoja kumštį.

Brooklyn, N. Y. — RugpiU- 
čio 2 d. buvo vietinės' SLA. 
kuopos L. Citizen Kliubo kam
bariuose susirinkimas. Teko 
patirti, kad susirinkimas bu
vęs labai trukšmingas, nes 
prisiėję svarstyti Susivieniji
mo Lietuvių Amerikos Centro 
Valdybos išmetimą Bimbos iš 
Susivienijimo. Komunistai at
ėjo į susirinkimą su rezoliuci
ja už Bimbą, bet kuopa tą jų 
rezoliuciją atmetė, ir išmetė 
Bimbą iš SLA. kuopos. Susi
rinkusieji buvę taip įsikarščia
vę, kad ir Bimbos rėmėjas 
Kcršulis reikėję metams laiko 
suspenduoti. Šitas Kcršulis, 

kuomet komunistai pralaimė
jo Bimbos klausioje, vieną 
kuo-|X>s narį, būtent F. Baški- 
nį, išvadinęs visokiais nešva
riais žodžiais. Tuojau po to 
kilo reikalavimas apkalbėti. 
Keršulio elgesį organizacijos 
susirinkime ir po apkalbėjimo 
KerŠulis 
metams 

šituo
Kuopos
siinas stipendijos teikimo Lie
tuvos Universitetui, kurio ve
dėju yra dr. Čepinskis, šito 
klausimo pakėlimas begalo 
suerzino komunistus ir jie 
pradėjo plūsti dr. Čepinskį, 
nors jie jo visai ir žinote ne
žino.
būtį
toj Čepinskio butų koks kuni
gas. Plūdimų, karščiavimosi, 
ypatingai iš komunistų pusės 
netruko. Bet plūdimai tai vis 
dar ne viskas; pamatysim kas 
įvyko toliau.

Susirinkimas užsibaigė vi
sišku komunistų pralaimėji
mu, o asmeninis kerštas pa
siekė; augščiausio įkaitimo lai
psnio; tokio laipsnio, kur ti
rpsta ir kiečiausia medžiaga. 
Komunistai tiek buvo įsiutę, 
kad

žaus turtelio, ir seiles ryja į 
jį žiūrėdami. Nemanykit, ger
biamieji, kad jie nori užgrieb
ti Susivienijimą tam, kad jo 
reikalus pataisius. Anaiptol! 
Mūsiškiams komunistams, tik
riau sakant jų vadovams rupi 
visai ne Susivienijimo gerovė, 
ne jo reikalų gerinimas, bet 
Susivienijimo pinigai, kuriais 
tie lyderiukai galėitlų' puikiai 
gyventi.—A. P. Serbas.

savo
dabar ju-
jau neša

Paskolos 
par-

So. Omaha, Nebr.

bet sakysime 
taip kad visa

po
87,500 suma

nuo-

priklausomybę skaitome už 
tuščių svajonę ir prieš anų 
atvirai /protestuojame. Sar- 
giečiai, o su jais ir visa kon- 
servatyviška lyg kaulų sme
genų Lietuva pripažįsta Ru
sijos ciecorių už tikrų savo 
valdonų ir nuo Rusijos ne- 
rupinas skirtis,”

kų išgirdę Lietuvos sūnus, tik
rieji vaikai, patriotai, dar la
biau susivienijo ir smarkiaus 
dirbti pradėjo leisdami tam 
tikras knygeles, pav., “šalin 
šventoji caro valdžia” ir kitas, 
aiškindami lietuviams savival
dybes-demokratijos idealus,

nepriklausanti
ir valstijoms

vyriausybė vi-

kaip ir jau 1902 metais įku
ria Lietuvos (Demokratų Par
tiją, kurios tikslas yra:

1. Laisva ir 
kitoms tautoms 
Lietuva;

2. Gyventojų
suose Lietuvos reikaluose, taip
gi demokratija, pačių žmonių 
valdžia.

Papa su visais pulkais ku
nigų ir kvailių davatkų nebu
vo, nėra ir nebus laisvos de
mokratijos šalininkais. Jie yra 
senoviški despotai , ir jiems 
tiktai despotizmas perlipi.

-/■Tautietis.

taix) suspenduotas 
laiko.
viskas neužsibaigė, 

susirinkime inkilo kilau

Komunistams, matyt, 
daug maloniau, kad vie-

Nors vietos kunigas dažnai 
bara žmones už ištvirkavimą, 
už girtavimą ir tt., bet nieko 
nepadeda: žmonės siurbia tą 
durnaropių primaišytą na
minę degtinę, gombleriauja 
etc. Nuo tėvų ima pavyzdžio 
ir vaikai — jie irgi susibūrę 
kur už gatvės kampo 
kailiukais iš pinigų, 
darni jų iš tėvų, ir tuo 
jau iš mažens mokosi gemb- 
leriavimo ir kitokių blogų dar
bų. Tėvai nesirūpiną duoti 
vaikams ką nors geresnia, 
auklėti juos, kad iš jų išeitų 
geri žmonės ir naudingi visuo
menės nariai.

Kunigai nuolatos prikaišio
ja, kad buk “bedieviai”, nuto
lusieji nuo bažnyčios blogai 
elgiasi, blogais darbais užsii
ma; bet iš tiesų tai čia jie 
nuo skaudamos galvos bėdą 
suverčia ant sveikos. Pas' mus, 
pavyzdžiui, “bedievių” nedaug, 
ir kiek jų yra, gyvena gražiai, 
liuosesniu nuo darbo laiku už
gimdami daugiau (skaitymu 

ar šiaip kokiais nors naudin
gesniais dalykais. Bet pasižiū
rėkite į 
čiausiai 
kuriose 
gyvena — ten ir dedasi 
tai, ką savo, korespondencijos 
pradžioj minėjau.

4 — Parapi jonas..

• lošia 
pasivog-

budu

fas pastoges, kur ar- 
prie bažnytėles, ir 
anaiptol ne bedieviai 

visa

Įima atmokėti Lietuvos skolų" 
Suvienytoms Valstijoms dali
mis ir per 6—7 metus butų 
buvusi išmokėta skola su nuo
šimčiais. Dabar krykštaukite, 
klerikalų “didvyriai”, 
“laimėjimai^”, nes 
sų griovimo darbas 
vaisius...

Lietuvos /Laisves
Bonų prie Jono Vileišio 
duota už $1,700,000 dolerių. 
Kiek L. L. P. Bonų parduota 
prie Valdemaro Čarneckio, nė
ra buvę garsinta dėl perma- 
žos mažumos 
bent $50,000;
paskola bus $1,750,000, 
5 nuošimčius 
reikalinga išmokėjimui 
šimčių kas metai, kas butų 
buvę apmokėta iš Lietuvos 
Piliečių iždo kas metai, ir dar 
šauna suma butų vis atlikusi 
Atstovybės reikalams Ameri
koje ir Lietuvos kreditui.

Dabar nuošimčius už pa
skolų turės užmokėti Lietuvos 
valstietis, kuris yra mokesčiais 
ir visokiais atėmimais-rekvizi- 
cijomis apkrautas daugiau, ne
gu pajėgia išsimokėti.

Lietuvos valdžia turės at
siųsti Baltic States bankui 
$87,500 kas metai apmokėji
mui nuošimčių. Neužmokant 
nuošimčių už L. L. P. Bonus, 
puls ir puls Bonų vertybė, kaip 
ir visokeriopų lietuviškų “ben
drovių” šėrai, kas sukels pir
kėjų ūpų prieš Lietuvos vals
tybę, prieš klerikalų spangus 
“didvyrius,” Jcurie atliko tokį 
juodų darbų griovime Lietu
vos valstybės, užšaldė Ameri
kos lietuvių patriotizmų, iš
niekino pačiuose lietuviuose 
aukščiausį savo pagarbos var
dų Lietuvos pilietis, ant nau
dos kruvinųjų musų priešų 
lenkų, kurių vergystėn ir vėl 
musų klerikališki “didvyriai”- 
demagogai parduoti 
giasi priedanga 
tikybos.

šitoks Lietuvos
■darbas turėtų apšviesti ir per
tikrinti kiekvienų geros valios 
lietuvį, kuriam rupi Lietuvos 
ateitis, Lietuvos labas, kac 
nenueitų veltui musų ir musų 
prometėjų darbas atgaivinime 
Lietuvių Tautos, atnešimas iš 
senovės šventos lietuviškos 
tautiškos ugnies ir kurstymas 
tos ugnelės lietuvių širdyse, 
kuri vis ir vis daugiau širdžių 
atšildė-uždege tėvynes meile.

Todėl neklausyti tų musų 
naminių tėvynės neprietelių ir 
parodyti jiems kelių j Varša- 
vų ir Romų, kaip ir bolševi
kams j Maskvą, nes jiems tarp 
lietuvių ne vieta, nei Lietuvo
je, nes jie yra 
vikai musų ir 
mon verguvėn, 
jų programas,
kiai parodo jų darbai, vis ap
dengti tikybine skraiste, kac 
geriaus galėtų apgauti mažiaus 
susipratusius lietuvius. Kada 
tikrieji Lietuvos /suniks dirbo 
ir galvas guldė už Lietuvos 
gerovę, tai musų vadinami ti
kybos vadovaUkunigai taipgi 
dirbo musų nenaudai, ilges
niam palaikymui musų cariš
koje verguvėje, kaip jie ir net 
viešai skelbė savo manifestų 
“Tėvynės Sarge” num. 12, 
1900 metuose, ant puslapio 4 
sekančiai:

NORTHWl ' _ _ 
-----LLOYD”-

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms Lietuvoje per

BREMENĄ
Ant didžiausio naujo Vokietijos 
laivo

COLUMBUS
Arba populiarių vienos klesos 
cabin laivų. Autorizuota linija 
Lietuvos valdžios dėl emigran
tų. Del informacijų bile prie 
vietinio agento, arba
North German Lloyd

100 No. La Sali. SU 
Chicago, III.

RMAN

Mis. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal» 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
I lalgusi akušeri
jos 
gai 
si 
jos

kolegiją; ii 
praktakavu 

Pennsylvani 
ligonbučiuo

:arnauja, viso-i 
etose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitSs, o rasite 
pagelbą. I

mus ren- 
apgynimo

griovimo

Lietuvos Laisvės pasko
la, Lietuvos piliečių są

junga ir klerikalų 
“didvyriai”

(Atsiųsta)
jiems tik progos reikėjo, 
vėliau galėtų pateisinti 
žvėriškumus kai vieną, ar 
savo oponentų sumuš,

Ir jie
Štai būrys Su-

savo 
kita 
galvą sudaužys ir t.t. 
prie to priėjo.
sivienijimo narių eina iš kuo
pos susirinkimo. Ginčas dėl 
Lietuvos Universiteto ir dr. 
Čepinskio tęsiasi, einant gat
ve, tarp komunisto Jono Bui
vydo ii* Antano Rubino. Bui
vydas plusta dr. Čepinskį ir 
Lietuvos Universitetą, o Bub- 
nis pastebi Buivydui, kad jis 
tiek daug neplūstų, nes, girdi, 
gali ką užpikinti ir kad kar
tais neužvažiuotų per burną.

padarė, taip Buivydas ir kirto 
Bubniui į smilkinį. Butų iški
lę gal ir didelės muštynės, bet 
A. Bubnys yra labai lėtas ir 
rimtas žmogus, o be to ėjo 
daugelis irgi rimtesnių žmo
nių su jais, dėl to tuomi muš
tynės pasibaigė. Ant rytojaus 
A. Bubnys išėmė “suniimons” 
ir rugpiučio 6d. bus jų teis
mas.

A. Bubnys, žinoma, daug ne
nukentėjo ir kas bus per teis
mas, dar nežinia. Bet faktas 
pasilieka faktu, kad komunis
tai pritrukę argumentų varto
ja kumštį. Dabar visuomenė 
goriau supras, kam yra kvie
čiami policistai «į susirinkimus. 
Ar-gi apsimoka su jais muš
tis? Daug yra geriau turėti 
susirinkime policistą negu tu
rėti su komunistais muštynes. 
Su šituo sutiks kiekvienas do
resnis žmogus.

SLA. turėtų kreipti daugiau 
domesio į komunistų šturmar 
vimą; jie matomai pasiryžę 
spėka užkariauti Susivieniji
mą, nes jie ten dar mato gra

Likviduojant Lietuvos 
nansų Misiją, kurią klerikalai 
su boikotavo toli pirm likvida- 
cijos-palaidojiino, nuošimčių 

išmokėjimas už Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonus' po 5% 
tapo perkeltas ar parvestas 
Baltic States Bankui, New 
Yorke, kuris, negavęs nuo Lie
tuvos valdžios dolerių minėtų 
nuošimčių nemoka. Bonų sa
vininkai nukeliavę į Banką su 
kuponais gauti nuošimčių, 
grįžta namo su savo kuponais 
jau garbindami Lietuvos ka| 
talikišką valdžią ir Amerikos 
lietuvių klerikalų “divyriuš,” 
kaip antai kun. Joną Jakaitį, 
profesorių dr. kun. Bučį, “Gar
so” redaktorių Simutį, “Dar
bininko” redaktorių Gudą ir 
visus kitus, kurie iš visų savo 
pajėgų pasidarbavo išgriovi- 
mc Lietuvos Piliečių Sąjun
gos, Lietuvos pusiau-valstybi- 
nės organizacijos, , sutvertos 
patriotiškais pamatais su mo
kesčiu po $2.00 Lietuvos val
stybės reikalams,, ir po $1.00 
Skyrių (kuopų) reikalams -4 
arba po 25 centus kas mėnuo.

Priegtam Lietuvos Piliečių 
Sąjungos tikslas buvo suregis
truoti visus Amerikoje gyve
nančius lietuvius.

Aiškiąi buvo permatyta ir 
protingai apgalvota, kad Lie
tuvos Piliečių Sąjunga bus di
delė parama Lietuvos valsty
bei finansinias, nes prisirašius 
(suregistravus) tiktai 100,000 
lietuvių, Lietuvos valstybė bu
tų turėjusi naudos $200,000 
dolerių pilnai. O suregistravus 
500,000 lietuvių, Lietuvai nau
dos butų buvę milionas dole
rių kas metai. Turint tokią 
sumą po ranka butų buvę ga-

išdavikai-parda- 
tėvynės sveti- 
o kad toks yra 
tą visiems aiš-

Lietuvos ne-

19
19

NKW YOBK. PLYMOUTH 
BAVRE-PARIS

LA 8AV0IE Aa*. 11. 8»»t. 8. Oct. 20
PARIS Aug 10. Supt. 11, Oetober 3 

PRANCE .... Aug. 22, 8«p 10, Oct.
LAFAYBTTE Sept. 1, Sept. 29. Nov.

NBW YORK, VIGO (BPAIN), 
BORDBAUX

Rąžykite dėl žingeldšlou aprašomai 
knygute* jutę vietiniui agentui arba i 
didiJi •>«»• BUto Street New York.

. ...,.................... .

Išpardavimas utarninke ir seredoje. Nepriimame 
orderių per telefoną ir paštą.

Pirkite laivakortes atgabenimui 
savo giminių iš Lietuvos.

mieros 2 iki 5 metų, 
verti iki
98c ............... VWU

Valandos nuo

tų, nuo 6 iki 9 
vakare.

MOTERŲ CARTER’S 
UNION SIUTAI

Atletiško styliaus che- 
cked nainsook arba ma- 
dras materijolo, bodice 
styliaus, mieros 36 iki 
44, verti$1.00 ............ OvC

CALIFORNIJOS FI
GŲ SYRUPAS 

60 c butelis 42c
Dvigubos stampos ar

ba pirkinio tikietas 
utarninke

VAIKŲ RŪBAI
Panty DresSs, Rompe- 
riai ir Creeperiai iš 
chambray ir gingham,

Šilkiniai Lace — 36 co
lių. Allover šilkas, 
Flouncing, 10 skirtin
gų spalvų, iškaitant 
juodą ar, baltą, $1.98

....$1.39

MAZGOJIMUI AUDEKLAI. Storas Terry audeklas, gražių 
spalvų, specialiai kiekviens..........................................................
MAUDYNEI RANKŠLOŠČIAI. Stori bleached, Terry au
deklo, miera 18x36, kiekviens........................ .............................
GINGHAM. 27 colių Standard Zephyr, vienodi ir čekioti, 
verti 25c, jardas ...................................•............................... .
SATEEN. Mill remnants 36 colių satecn, visų spalvų ir juodi, 
dėl kautų ir jaketų pamušalų, jardas ..................................... .

14 c

White Star. Line
N. Y. Cherbourg — Southampton 
Majestic .... Aug. 11; Sept.l; Sept. 22 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic Aug. 18; Sept. 8; Sept. 29 
Homeric .... Aug. 25; Sept. 15; Oct. f
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Mongolia .......... Aug. 16; Sept. 2(
Minnekahda Aug. 23; Kroonland A. 3( 
Manchuria Sept. 6; Finland Sept. 13 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Zeeland ..........  August 15; Sept. 12
Lapland Aug. 22; Belgenland Sept. 15 

Danzig via Antwerp
Gothland ..............  Sept. 26; Nov. 13

Geras maistas. Uždaromi patogus 
kambariai. Dideli vieši kambariai. 
Kreipkitės prie vietinių agentų arba

PASAŽIERIŲ SĘYR1UJE, 
127 So. State StM Chicago, III.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3318 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^»DR. HERZMAN^l
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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 Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

1 ( Dienomis: Canal
3110 arba 0375 
Naktj Drexel 950 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

STORI SKUDURINIAI 
KARPETAI

30x60 colių rit ir miss 

audimo, ver $1.15 
ti $1.48 po

- - - . —

KORTINU PA
NELIAI

Fringed Lace Kurtinų
Panels, parinktų pat- 
ternų, natūralių spal-

$1-23

ELEKTRINIAI
PEČIAI

Kombinuotas elektrinis 
pečius ir toasteris, 6 
pėdų dratas ir plug, 

vertas $1.45 $1
už ................

VAIKINŲ SIUTAI
Vaikinų 2 kelnių siutai 
visi vilnonio tweeds — 
dryžuoti ir maišyti, 
šviesių ar tamsių spal
vų kurios galima dėvė
ti visą metą. Pasiūti 
pagal žinomo Norfolk 
styliaus, abejos kelnės 
su pamušalu, verti 
n3:60.. $9.85

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Tel. Blvd. 8138
M. Wn!tkew!ch

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą.

įtarimus

viename 
kime. 
patišką 
jimą. I

pa- 
notenms 

kiek- 
atsisiti- 

Teikiu y- 
prižiurė- 

Duodu pa- 
p r i e 

vėlir merginoms
ELEKTRINIAI

FANAI

Polar Cub, 6 colių bre- 
sines blade, verti $5.00, 
specialiai $3.95

VAIKINŲ BL1UZES 
Pasiūtos iš percale, 
chambray ir khaki, 
sportiški arba su guzi- 
kaiš, iki kaklui styliai, 
labai numažin- Jį E 
ta kaina, už

3113 South 
Halsted St.

MONARCH KAVA, 3 svarų klanas, ................................. 89c
BUDWEISER APYNIAI IR SALYKLAS, už setą, ........., . Kr 49c
MILTAI, “GOLD META L”, 24 tt svaro maišelis, ............. 89c
SVIESTAS. Geriausios sviesto išdirbystčs, gero 
skonio, svarui............................................................................ 43c

J. OPPENHEIMER & CO. 
...................      -....... .i...........  i z

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji 
greičiau galėsi parašyti 
ką kitą, negu su ranka.
šia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

ir 
ar 

Geriau-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

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

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

nuo 5:80 iki 7:89 vakare.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5834 /

DR. P. G. WIE6NER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškai, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

11..................... .....
Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų. 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted SI., Chicago. III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St
Valandas: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabanęia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

1 i...—— ..................... a

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGp, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas •

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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

, Optometriat
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos jjat.

* 2-roa lubota 
-

DR. V. A. MUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8815 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Ganai 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryfo 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D 

2359 So. Western A ve.
Valandos priėmimo:
Nuo 9 A. M. iki 2 P. M.

Nuo 5 I4. M. iki 9 P. M.
Nedėliomis pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

% 4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL.

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Pranešu savo pacijentams, kad aš 
sugrįžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 
praktika, kaip ir pirmiau.
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“Gi musų gocialistėliai ką šiandien garbina. Ir ku- 
iš kailio neriasi, kad pa- nigams rupi ne tyras Kris- 
naikinus tikybą, darbinin- taus mokslas, o pigios rųšies 
kus padaryti beždžionei-1 politikavimas. Kun. Dam- 
kiais. Kol socialistai kovos brauskas atvirai pasakė, jog 
prieš tikėjimą, tolinės ko-[dauguma kunigą mažai tesi- 
vosime prieš juos.” rūpina tikėjimo reikalais. 

.Bet kada tą nuomonę išreiš- 
Kaip tai, — padaryti bež- Į kia socialistai, tai jie skai- 

džionvaikiais? Kiek mes ži-|toma aršiausiais tikėjimo 
nome, visi evoliucijos teori- griovikais.

. . f Taigi čigoniškos politikos
llu.cln'“kams* M Pastarieji laikosi patys kunigai: jie tai 

! CMcago,’ iib/uodat th» act #f jPriPazi3t^> kad žmogus' pa-1 ištikrųjų kerta krikščiony-

. |jos ignorantai primeta evo

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonaai Roosevelt 8500.

Užsimoki jimo kainai 
Chicagoje — paštai 

Metams----------------v r ,
Pusei metų-------------
Trims minesiams . r-T 
Dviem mlnesiam ■ ■■ 
Vienam minėtini

Chicagoje per nešiptojusl 
Viena kopija ------ .

18c 
Minėsiu! ---------T-------- - 75c

Suvienytose Valstijose, na .Chicagoje, 
paštu: ’ . . , .

1 Metams---- ------- 7 , $7 00
Pusei metų __ _____________  3.50
Trims mėnesiams___ ____  1.75 j
Dviem mėnesiam , L ,___ , ,T 1.251
Vienam mėnesiui  ,

Lietuvai ir kitur užsieniuose} 
‘ „ (Atpiginu) 

Metams_ _______
Pusei metu 
Trinas

Pinigus reikia 
Orderiu, kartu su

Į einąs iŠ1 beždžionės, žinoma, 
I jeigu tie ignorantai pasirū
pintų susipažinti su evoliuci
jos teorija, tai jie tokių pai
kų priekaištų nedarytų. Ne
kalbėtų ir “Draugas” apie 

rbeždžionvaikius”, jeigu jis 
kiek rimčiau imtų galvoti. 
Girdi, socialistai pirmon gal-| 
von norį panaikinti .tikybą. 
'Nejaugi? Lietuvoje socialis
tai prakalbose ir atsišauki
muose kovoja prieš tą ‘kuni
gų įsipolitikavimą, kuriuo 
net Vatikane pradedama 
štykštėtis. Kuomet bažny-l 

•75 Į čids paverčiama mitingų vie-
Į tomis, kuomet išpažintis pa- 

$8.00 naudojama kademų politi- 
. 2.001 kos tikslams, kuomet kuni- 

[gai visai užmiršta tikybos 
reikalus, tokiame atvejy
je priminimas dvasiškiams 
apie jų tikrąsias pareigas 
nėra tikybos ardymas. Ir iš
viso patys kunigai, kaip 
“Liet, žin.” sako, labiausia 
prisideda prie tikėjimo grio-1 
vimo. Ta nelemta kunigų

bės šaką, ant kurios patys 
tupi.

t Apžvalga

rekomendacijų iŠ įvairių sovietų’ valduos proteguojamų organizacijų^ o geriausia, iŠ komunistų partijos. Tuo budu universitetai paversta kolegijomis privilegijuotiems žmonėms,”Toliau “The Slavonic Re- view“ sako, jog yra tokių atsitikimų, kad daktaro sūnūs nėra priimamas universitetan kaipo buržujus. Pats mokslas univcrsitetuos|e įtempiama ant koimunistinioi kurpalio. Mokslo programon įtraukiama tokie dalykai, kaip komunistine politika, etc. Gi humanitari- liat mokslai (ekonomija,, filosofija, filologija ir kt.) siaurinama arba visai šalinama iš programos. Universitetai ne-
■MM

$8.00 
.4.00 
,2.00 
, 1.50 
, .75

Money

Tikėjimas ir 
politika.

Draugas”' bando įrodyti, 
jog jis nevartoja dvejopo 
mąsto pažangumui matuoti.
Esą Amerikos ir Anglijos [politika atbaido žmones nuo 
darbo atstovus jis giriąs už bažnyčios. Ir jeigu Anglijo

je DArbo Partijai nėra rei
kalo kovoti su tikėjimu, tai 
tik todėl, kad anglų dvasiš
kiai yra kultūringesni ir pa
žangesni, negu Lietuvos ku
nigai. O tai parodo kad ir 
tas. faktas, jog Darbo Par
tijai priklauso nemažas bū
rys dvasiškių.

“Draugas” baigia šiaip: j 
“Ir ne pas katalikus yra j 

‘dvejopas mastas’ pažan
gumui mastuoti. VerčiauS| 
reikia stebėtis iš musų be- 
dievukų, kad teisybės ir 
meilės principus pasisko
linę iš krikščionybės, jie 
tos krikščionybės taip ne
apkenčia. Mes dėlto prieš 
juos taip kovojame, kad 
jie panašus yra į tą čigo
ną, kurs kirto tą šaką, ant 
kurios pats tupėjo.”
Ne tikrosios krikščiony

bės socialistai neapkenčia, o 
jos priedų, šiandien juk nie
kas nesilaiko Kristaus mok
slo. Pati katalikybė nuolat! 
kitėja. Vakar ji degino tai,

tai, kad jie.rupinasi daugiau 
darbininkų reikalais, negu 
tikėjimo ąrdymu. Visai ki
taip esą su Lietuvos socialis
tais:

“Musų gi cicilikėliai yra 
kitoniški. Jie pirmoje ei
lėje pasistatė kovą prieš 
Bažnyčią. Nes tiesą pasa
kius kitoniškų skirtumų 
tarp socialistų ir pav. 
Darbo Federacijos Lietu
voje nedaug ir tėra.”
Ištikrųjų? 'Nejaugi jau 

ir nėra didelio skirtumo 
tarp Darbo Federacijos ir 
socialistų? Manome, “Drau
gas” surastų didelių skirtu
mų, jeigu ieškotų jų ir va
dovautųsi žinojimu, o ne 
spėjimais. Kiek ta Darbo 
Federacija yra pažangi, ro
do tas faktas, jog jus orga
nas “Darbininkas” talpina 
chuliganiškus straipsnius 
prieš žydus ir pilnai pritarė 
murzinimui Kauno iškabų.

Bet klausykite, ką “Drau
gas” toliau sako:

(Persispausdint uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)Jeigu tęatre visa taip turi būti kaip gyvenime, tai kokiam galui man reikalingas .teatras?! Juk ar maža dar tenka matyti šiokiadieniame gyvenime skaudžių dramų ir gailestingų komedijų, ar maža dar šiokiadienis gyvenimas mus savo smulkmenomis ėda ir smaugia!... Jeigu teatras man neša tik ta pat, ką aš galiu gauti gyvenime, tai norėčiau bėgti nuo4okio teatro kuotoliausia! Ar bereikia didesnės dramos ar skaudesnės tragedijos, kaip buvusis pasaulinis karas — koks teatras sugebės duoti tai, ką mums yra davus žiauri tikrenybė, o vis dėlto mes už dalyvavimą tokiame reginy ne tik nieko gera valia nesirengėm mokėti, bet keikėm, kiek tik mokėjom karo' pradŽiniųkus! Ne teatro dalykas rankioti visus gyvenimo Šlamštus ir vilkti juos į aikštę! Natūralistinio teatro apaštalai mokina, kad Žiūrėtojas niekuomet neprivalo atsiminti, kad jis yra te-

•r* «•«»*■ t *{«<•••*«*

RUSIJOS UNIVEftSrfĖtAtGeresni rusų profesąrlai tu- Irėjo važiuoti į užsienį arba prievarta būva ^‘deportuojami”. Gi pasilikusieji profesoriai, mažomis išimtimis, pasižymi savo , ‘ nemoksi!ngumu. Net patys studentai ima pro testuoti prieš tuos profeso
rius. Įsigavhnui į profeso- riauš vietą ne pasižymėjimo nė mokslo cenzo nereikia. Le
ktoriai p<> trijų metų darbo | “įšventinama” “The Slavonic Revicvv’4“Sovietų, valdžia dar toliau griovime pamatų normalinio siteto gyvenimo:< pasiJiupsavOsii 'nuo zuotose šalyse priimtos pa- | žiūros, kad universitetai turi būti tikrų mokslininkų rankose, sovietų valdžia paveda universitetus kontrolei tokių žmonių, kurių apšvietimas yra labai menkas. Pavyzdžiui, Maskvos Universiteto dabartinis rdktoriite, Volgin, ne tik , nieko moksliško nėra parašęs, bet jis nėra išlaikęs net tų kvotimų, kurie yra reikalaujami iš žmonių, norinčių užimti lektorių vietas universitetuose. Žinoma, Volgin priklauso komunistų Partijai.“Sovietų valdžios patvap- kymas kai dėl studentų priėmimo irgi atnešė daug ble- dies. Bėgiu trijų metų universitetan buvo. priimami įvairaus prisirengimo »žmonės. Buvo žiūrima į amžių, o ne į tai, ar norintis universitetą lankyti turi pakankamai prisirengimo. Tokiomis sąlygomis vienodumo lekcijų skaityme ir praktikos darbuose nieku budu nebuvo galima nustatyti. Tiesa, vėliau ta neįmanoma sistema, taip charakteringa Sovietų valdžiai, liko pa-1 naikinta. Bet. įvykusi inaina buvo dar labiau ne- normalė. Stojant universitetan pirmenybė atiduodama tiems, kurie gali pristatyti

£ali savarankiai tvarkytis. Jie visą laiką yra valdžios agentų priežiūroje. Tie agentai, patys būdami visiški ignoi^antai, kišasi į mokslo reikalus ir diktuoja profesoriams, kaip reikia mokyti. '‘Atskalnhai” profesoriai be jokios atodairos yra šalinami. Žurnalas baigda-^ mas straipsnį sako:“Iš menkų šalies išteklių | nai specialinę apsčiaji j .. • > . ■ . ,raudonosios armijos užlai-1 ty vį supratimą jo galimybių, I Kiti artistai visai

rikoj prie aukščiau tnfnėtų y- patybių dar reikalaujama: gražumo, jaunumo ir nuojė- gos.Sakydama, kad aktorius turi būt inteligentas aš nebūtinai manau, kad jis turėtų ge-1 valgė vakarienę ir diskusavo neralinę inteligenciją, bet — I apie vaidinimą. Rossi paėmė savo!rankon sąrašą valgių ir sakes

Kad aiškiau parodžius kukiu stebuklų galima nuveikti balsu, pasakysiu vieną atsitikimą su italų dramaturgu, rodos, Rossi. Koks ' pustuzinis artistų, tarp kurių buvo Rossi,
- i kad pasiekti aukštumos f l iI profesijoj, jis turi turėti būti-1 paskditysiąs jį taip, kad visi j inteligenciją I jie “bliausią” nuo susigraudi- Ipini^ai Į apie dailę. > Turi turėti intui-Į'nirtio liedami gausias ašaras, uždai- Ityvį supratimą jo galimybių, I Kiti artistai visai netikėjo, kynyii ir lavinimui, o taipgi I jo rubežių. Gryną įžvilgį į jos Į kad tai yra galima; jie nebuvo vedimui komunistinės pro-Į (dailės) principus ir mokėti Į tengvatikiaji Ižiu^itojaa; visu pagundos Rusijoje ir užsie- j greitai prisitaikintį prie jų. Į jie bu^o užkietėję visokiems niuose. Bet universitetams| Kad jis turi žinoti yisą efektą I savo profesijos “triksanis ’ ir sovietų valdžia skiria tik I to, ką jis daro, arba kodėl jis Į jie šypsojos dėl jo išsišokimo, menkučius trupinius, zna nnn-rie atlieka biudžeto.” Įdaro, aš nesakau, anaiptol!ĮPitmus žodžius jis skaitė pap- I Man rodos, kad dažniausia to- Į rajstąi, laipsniškai eidamas Įbuliausis darbas artisto yra I prie patoso. Toliaus jo pilnas I instinktyviškas. Jis* doro ką I gilus balsas pradėjo drebėti Ijis daro todėl, kad jam yra tik I lyg baimėje, ir vis kilo, kilo, vienas būdas taip daryti. Į drebėjimas didėjo, tartum Kelios dienos atgal man pa-1 kalbėtojo siela buvo perverta sitaikė būti studijoj genialaus Į mirtingos agonijos. Nežiūrint Amerikos architekto Ferris- rprieštaringų žodžių, kurie nus- s’o. Žiurėjau į jo puikius pie-Įtojo būt aiškiai suprantami — šinius naujų “skyscraper’ių”, [ graudus tonai pilni smarkių kurie atrodė tartum Dievo na-Į emocijų buvo nepergalimai Įmai, ypatingai darydami mani užkrečiami. Ir dar jam nebai-. vertinti save., ■ įkoiosalį įspūdį savo majesto-lgus lapo visi jo draugai žiūrė-\Člficagos gabesnieji amato-1 tingu praskrodimu debesų, iš Į jo kits į kitą ašarotom akim, riąj pabuvę mano dramos kur-1 kurių mušė Šviesa dyvinai ap-į Iš to, ąš manau, kožnam ai- suose vieną trumpą ‘terminą kviesdama šešėliais. įvairias Į šku kaip svarbu yra mokėti patyrė, kiek daug yra ir reikia I skyseraper’^o pus£s. Paklaus-! valdyti balsą, ir atsickimui to ko žinoti apie teatrą ir kiek Į tas, kuo vadovavos jis piešda-lieikulingas techninis ir grie- maža težinoma. O aš mokin-Įmas tą šviesą ir taip stebėtinai 

dama juos patyriau, kad tarpe I sukombinavo sykiu išdidžiai ir jų ir aplamai visur lictuviuo-1 natūraliai paskleisdamas ją, še yra daug labai gabių scenai! jis atsake, kad žėdnas, kuris abiejų lyčių jaunuolių, kurie Į tik pažiūri j, piešinį, po kompetentiŠko ranka pasiektų viršūnes. To-1 niekaip nemokąs de'lei Dramos mokykla rimtai I nes padaręs tai instinktyviŠ- teatro ^žinovų, (profesijos I kai. ‘žmonių vedama, yrė begalo | reikalinga! Kuo greičiau, kuo' anksčiau ji bus atidaryta, tUo[ arčiau busim “dailės teatro”, prieangy.Asmuo taip pat piešėju, ’• zrz r

, ku- nuo‘ valstijos
Unė

f" [Truputis apie Teatrą 
ir Artistus.

. metų į profesorius.sako:nuėjo pačių univer- visiškai civili-

Kol Amerikos lietuviai teatro mėgėjai rengė vakarus tik saviems žmonėms ir savose salėse, visi buvo patenkinti 
—ne visuomet vaidinimu jų, bet jų geru noru, gražia idėja — ir džiaugės jais. Bet ka
da tie patys mčgejai užsimojo labai plačiai net ligi Broad- way teatro slenksčių, tuomet lietuvių lintdligcntijtt susirūpino, aiškiai numatydama nemalonias pasekmes nepasisekimo, o beabejo pakenkimą lietuvių vardui amerikonų akyse, kuris ir taip jau nekaip stovi—paskutiniu laiku ypatingai New Yorko “Woridc” ko- [ne kasdien pasirodo straipsniai apie lietuvių nekultūringumą Lietuvoje ir čia pat.Bet grįštu prie tėmoš. [“Lietuvių, dailės teatro” sU- [ manymas yra gražus, bet... sumanytas ne laiku — peran- ksti ir labai naiviai pradėtas vykinti visai ne iš to galo, taip sakant nuo pabaigos užsibrėžta eiti 'prie pradžios! Ir tikslas nekoks y— propaganda ir pinigai!Iš nieko —nieko nepadarysi; kaip be materijos nepasiųsi rūbo, taip be artistų nesitversi teatro. Todelei negalima šiuo laiku kalbėti apie lietuvių teatrą pilnoj to žodžio ► prasmėj.Teatro negali būti be keturių dalykų: be scenos, be veikalo, be publikos ir be aktorių. Jeigu nors vieno keturių nėra :— nėra teatro! O pas mus kaip tik svarbiausio teatro elemento — aktorių! Nėra nors bent kiek pakenčiamų! Jei kas nesutinka su šiuo pasakymu jei keno ambicija paliesta, aš bandy- per-|siu trumpai pasakyti ką turi turėti asmuo norintis tarnauti teatrui — mcBO įstaigoje; propagandos, kiekvieno mėgėjo sąžinei

ir džiaugės jais. Bot ka-

atre, jis visuomet turi jaustis, tarytum jis dalyvautų realingo gyvenimo sukury. Bet kur jus matėte, kad gyvenime kur butų grį- 
čia, susidedanti iš trijų sienų! Jeigu jau taip, kaip gyvenime, tai jau logingai galvojant, tektų padaryti sieną scenoj ir į publikos pusę, ir aktoriams tektų vaidinti atitvertiems nuo publikos..... Tai .yra gal paradoksas, gal profano galvojimas, tebūnie, — bet tegu natūralistinio teatro apaštalai pabandytų tinkamai atsakyti j tuos klausimus!Scenos įrengimas. Piešiama, ] džiui, koksai kambarys. Jis gali būti piešiamas tiktai perspektiviniu budu. Tai yra artimesni daiktai į žiūrėtojus turi būti didesni, o tolimesnieji daiktai nuo žiūrėtojų turi vis mažėti. . Tapyboj tai visai normalus daiktas. Tuo budu paveiksle galima vaizduoti ruimai, erdvė, talpumas ir .tt. Iškarto, kai aktoriai randas priekinėj scenos daly, perspektyvinė dekoracija gali garmonuoti, atrodyti tokia, kaip gyvename galėtų vaįzdas

kiek|tas, kuo vadovavos jis piešda-I reikalingas techninis ir Ižtas studijavimas.Grįžtant prie mokyklos klausimo,—man z rodos dveji ar treji metai kasdieninio studijavimo dramos mokykloj lyra užtektinas laikas aptašy- mui busimo aktorio ar aktores nelygumų, rupumų. Per Įtiek Jaiko jis ar ji gali susipa- Įžinti su teatro istorija, litera- [tura, kostiumais, grimu, technika, dikcija, plastika ctc. Į Šiuo tarpu mes Amerikos lietuviai privalėtume mąstyti tik apie įkūrimą tokios mokyklos, o ne apie kokį nors teatrą. Kožnam maždaug civilizuotam Europos kontinente ̂ aktoriai yra išėję dramos kursus. Franci ja šiandien labiausia pasižymėjus savais geriausiai ti*eniruotais aktoriais. Faktas: 99% aktorių yra baigę jų National Conscr- vatoirc. O Teatre Francais, ‘kuris renkas Sau aktorius iš tų konservatorijų ir kuris didėlės domės kreipia į aktorių Įtarimą, visoj šalyj yra pagarsėjęs kaipo vienintelis gta- 'žiausios, taisyk'lingiausios kalbos šaltiniu ; ?i Germani joj, pavyzdžiui, te- lairo direktoris neklausia “kokį patirimą turi?”, bet “kokį [mokslą gavai, kokią teatro ’schulę pabaigei?“ Rusijoj, Ita- Įlijoj — taip pat.[ Dar kartą kartoju, kad tarp 'Amerikos lietuvių teatro mė- Į gėjų visose kolonijose,» kurioje tik man teko rengti vakarus, pastebėjau laibai gabių, daug žadančių teatrui asmenų, kurie uoliai pastudijavę dramos mokykloje kelis metus su laiku galėtų sutverti tą geidžiamąjį “Lietuvių Dailės Teat- . rą ”

klausius aušimą ir kad jis paaiškinti,
I Didžiausis aktorio turtas, 
Į tai turėjimas gero maloĮians 
I tenoro balso ir mokėjimas var Itoti emocijas.
Į Išreiškime emocijų balsas negimsta aktorių, I yra didelė pagelba. Kiekvie- ncgimstaĮnas aktoris neturįs fizinio de- poetu. Įtekto gali išlavinti balsą taip, Gamta, žinoma, apdovanoja Į kad juo galės reprezentuoti žmogų tam tikrais gabumais, Į įvairias fazes emocijų ir teikti bet jau jo i>aties pareiga yra Į repertuarą trijų ar keturių išpiešti juos, iiupolišuoti, at- Į skirtingų charakterių. Balsas siekti tobulumo per mokslą. įyra< dvasios eksponentas. Ga- Gramatika yra visose dailė-Į įima nugrimuoti veidą, gali- se, ir aktorius turi savą, kurią Ima pefmainyti figūrą galima (būtina)! (jis turi išmokti ir I dėvėti ki/tus plaukus, galima žinoti. ' IavSti batais kad permainiusJudėjimas, jb^lsas, Instinktas J ūgį, galiųia persimainyti įvai- temperaaiientals, sumanumas^ Į riausiais budais, bet balsas patos, fizionomija — suteikia-1 anksčiau ar vėliau atidengs ini gamtos, ne mokyklos, bet Į asmenį tokiu koks jis kad yra. jie bus beverčiai, jei aktoriui Į Tpip, kaip rašytojo styliuS nepridės prie jų visiško savo Į apreiškia jo charakterį, taip profesijos paslapčių žinojimo;[balso kokybė parodo aktorio jeigu jis nemokės komanduoti[asmenį. ' V;-/ysavo instrumentais. Aš toš [ Mansfield sako: įsivaizduok nuomones, kad aktoriui nei balsą spalvuotu. Čia yra bal- proga nei imaginacija negaili tas balsas, dangiškas, eterinis; užvaduoti mokslo. Profesiona-1 mėlynas—balsas maldos; ne- line instrukcija nėra aktoriui I malonus, pavydas arba gelto-- destruktinga, bet , atbulai —Inas balsas; pilkas balsas —ty- yra puikus fundamentas. Dra-Įkaus sariiazmo; rusvas balsas mos mokykla padarytų gerd neprileisdama scenon žmonių, kurie ten nepriklauso.Kad būti aktorių reikia turėti šių kvalifikacijų: balsą, asmeninį magnetizmą, temperamentą, inteligenciją. Ame- 

L. ....f balą,v išplautą čirvų tuzč pavydalu. Publika Visa šiurpuliais virpėjo.Arba Vėl, statant Goethe’s Faustą, kur eina kalba apie pūdelį, tūlas režisieris buvo sumanęs išvesti scenon gyvą Šunį. Pudelis ’ buvo gana išmiiitingas, elgės visai padoriai pamėgdžioti paršo žviegimą. Ir tasai paršo . ir darė tiktai tai, ko iŠ jo buvo reikalauja-- 11 ma, bet publika jį pamačiusį, nefverdavojuokais/ O kuomet phdelis nebebuvo lei-

kaip jis skulptorių,

iš šiųnėra

ir paliksiu ap-

— bevilties, nublankęs raudonas — baisaus įniršimo; linksmas balsas — spalvos žalios juros, kurioj vilnys tarpu savęs šiužena. Ir dar yra gra- žus mažas ružavaS balsas su Šešėliais pijonkos dažo!
racija — vienas pagrindinių teatro dalykų. Bet ne čia dar esmė, šit vienas kitas kito- .. i .ikios krypties pavyzdys,

Ar atsimenate seną Aizopo pasaką apie kaimietį ir paršą? O buvo šitaip. Tūlas . valkata mugės dieną žmonių minioj šumanė balso nudavimas jam taip gerai vyko, kad aplinkinė minia juo atsidžiaugti negalėjo.Vienas kaimietis irgi sumanė publika patie- , i džiamas J sceną; aktorius vietoj Šunies kreipę atro refo šyti, ir pažviegti neblogiau už valkatų kome- I davos i užkulisį, kur neVa turėjo pudelis bi? ! ’ kodami...
. klJ 4--2 1*n ■ivv-* Ttnln Y>/1l ACI llr'! ***pavyz- > t dniriką. Paslėpė užanty gyvą paršą ir pra- 1 ' ti, publika persiimdavo valandos rimtimi iki

nai. Antra vėl vertus, juk aktoris ~ gyvenimo padaras, jis negali kitaip daryti, kaip gyvi žmonės daro, jis negali visai atsisakyti nuo realingumo. Bet jis nbgali ir grynai “gyvenimiškai” elgtis. Vadinas turi būti < derinama “gyvenimiški” ir “negyvenimiški” ; elementai. Bet kaip padaryti, kur rasti pradas, kaip tas derinimas turi vykti?..#Atmetę pilką nuogą natūralizmą, visi teatro reformatoriai vargsta to prado beieš- (Bus daugiau)
•... ..... ... .... -......................-—..............

atrodyti tokia, kaip gyvenime galėtų; vaįzdas rastis. Bet juk aktoris turi judėti. Nueina jis scenos gilumon —'• daiktų proporcija tikrenybei visai nebeatitinka. Jei aktoris kalba ar daiiiupja atsiremdamas į debesis, dekoracijoj nuteptus, ar savo figūra užusto- ja kokius nors rumus ar bokštus, tai čia jau pasidaro toli gražu nebegyvenimiškai. Deko-

dėjo jį žnabyti; paršas ėmė žviegti. Ir ką — publiką kaimietį iššvilpė, kumščiu į kuprą palydėdama. Kodėl .taip atsitiko? Juk paršas tikrai neblogai paršiškai žviegė, jis nebuvo joks menininkas. Arba vėl. Yra toks veikalas, Vebster’io parašytas “Alina- bella ir Džiovanni.” Ten yra viena vieta, kur herojus nužudo , savo mylimąją ir ihbėga į sceną, savo mylimosios j §irdį ant kardo už- vėręs. Tūlas režisierjs įsakė užmauti ant kardo' avyno tikrą širdį1 ir su ja drožti į sceną. Avyno širdis tikrai jau nebloga širdis, — gerokas mėlynos mėsos gabalas. Ir ką-gi '—/ publika, pamačiusi tokią Štuką — jautė tiktai neišpasakoiną koktumą ir pasibiaurėji- mą. Kita kartą jis įsake užmaufi*aht kardo vietoj avyno širdies raudonos flanelės ga-

gelmei^ kiti net pasakojo, kokie sunkus pudelio žingsniai buvo girdėti. Arba dar pavyzdys. Bavarų O b e^a m m e r g a u ir austrų. E r 1 pereitais metais vaidino kryžiaus kančias. Kaip Viename, taip ir kitame teatre įeina paveikslas, kur getas piemuo ieško paklydusios avelės. Bavarų teatre avelės scenoj nedalyvadja, bet tas ieškojimo procesas sudaro Ypatingo gražaus ūpo. Aii- strijokai gi paleidžia į sceną gyvas avėles. Piemuo vaikščiodamas Šventas giėsrties gieda, ir dvelės, jį sekiodamoš, labai liūdnai bliauna. Nors momentas vienas rimčiausių — Krystų tuojau ant kryžiaus kels, tačiau salė plyšta juokais!Pavyzdžiai aiškus ir labai pamokinanti. Ne viskas, kas . gerai gyvenime, tinka sce-

Boris Melngailis.
Pavasario lietus.Verkia dangus — lietus lyja — Gėles tyli.. gėles tyli!Bet pavasaris dar čia — Ir širdis dar myli!Suskaičiau dangaus lietų, Suskaityčiau ašarėles —« • 'Bet pavasaris dar čia, Nors ir tyli šiandien gėlės...Veį šypsosis linksma saulė Nebeverks daugiau dangus, Nes pavasaris dar Čia — Rudens lietus — dar tolus!...
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Uodai
Vaistai ir apsisaugoji

mas nuo jų.

II. MaxvvelLLefroy iš Indi
jos padaro slastus* iš medinės 
skrynutes, 
žaliu 
niu) 
mis.

Plėšikai atėmė $8Keturios automo park. Bėt jos arklys pasibai
dęs ir jų nud susižeidimo iš
gelbėjo policistas, sulaikyda
mas jos arklį.

300 greit važiuojančių 
tų areštuota.

autois

k O. Howard, Ph. D.

(Tęsinys)

Mimmso uodų naikintojas 
(Mimms Culicide).

Tas maišinys yra sudarytas iš 
lygių dalių sveriant karboliaus 
rukšties kristalių Ir gominio 
komparo. Rukšties kristalus 
reikia ištirpyti ant mažos ugnies 
ir išlengva pilti ant gumos. Kom- 
paras susigeria ir pasidaro skai
drus truput) kvepiantis maloniu 
kvapu skystimas. Tas skysti
mas nesimaino ir gali būti laiko
mas uždarytauose buteliuose per 
kiek laiko. Išgaruodink ant 
kokios nors degančios lempos 
tris uncijas to mišinio ant 100( 
kubinių pėdų erdvės. Lengvai 
ir patogus aparatas gali būti pa
darytas nupjaunant blekinio pe
čiaus kamino galą, iškarpyti vie
na galą taip, kad oras galėtų iš
eiti. Potam pastatyk alkonoli- 
nę lempą po apačia, o plačiu du
gnu blokinę su milteliais ant vir
šaus. Milteliai nors ir gali užsi
degti, tečiau jie nesprogsta. Ga
zai žmonėms nepavojingi, jei jų 
nėra perdaug, bet ir tuomet tik 
galvą paskausta, tai ir viskas. 
Rūkomieji kambariai turi būti 
akliniausiai uždaryti.

Sietinis dioksidas (Sulphur 
Dioside).

Jei reikia išnaikinti uodus, ku
rie žinai, kad turi ligos, perus, 
pasekmingiausiai yra sudeginti 
2 svaru sieros (šmoteliuose ar 
milteliuose) ant kiekvieno tūks
tančio pėdų erdvės.

Kiti rūkalai.

: šuo įkando dviem 
daug išgąsdino

turi pa- 
pa v esy j e 
kaip tai 

|kerlėse 
ar kur 

incina į

išklotos tamsiai 
kučbaikiu (storu vilno- 
su atidaromomis duri- 
Tie šlaistai yra dvylikos 
ilgumo, dvylikos colių

platumo ir devynių colių gi- 
luino. Viršuje skrynutės yra 
maža skylė, lengvai uŽdengiai- 
ma medžio ar metalo dangte
liu. Kadangi uodai 
protį ieškoti šaltos 
vietos, kur miegoti, 
kambario tamsiose 
arba knygų , šėpoje, 
nors kitur, tai jie
skristus patys, jei tie šlaistai 
yra padėti tokioje kambario 
dalyje, kurioje uodai mėgsta 
buvoti. Iš knygų šėpos juos 
išvejama su šluotele arba ta
bokos durnais. Taip išvyti jie 
eina į kitų jiems pageidauja- 

vietą miegoti per
Durys tuomet yra užadromett 
ir pro ažųjų skylutę ant skry 
nutės viršaus, inpilaina arba
tinis šaukštukas ar mažiau 
benžino*s. Tas užmuša visus 
uodus viduje, potam skrynutę 
reikia išvalyti išvėdinti ir vėl 
atgal padėti. Tokiuo budu Le- 
froy sugauna daug uodų. Kai- 
kurių dienų jis sugauna 
šum aštuonias-dešimtis.

(Bus daugiau)

Pereitų septintadienj Cbica- 
goje areštuota trys šimtai au
tomobilistų už greitų važiavi
mų. Policija deda didžiausių 
pastangų pašalinti nėlaimes 
gatvėse nuo automobilių. To
dėl jokio pasigalėjimo prasi
žengėliams nėra daroma. Areš
tuotieji laikomi kalėjime iki 
teismo dienai, jei jų niekas ne- 
išbyluojai

Mrs. iCatherine Daro, 31 
metų, 334 38 gat., sekmadienio 
naktį tapo 'mirtinai sužeista 
susidūrus automobiliams prie 
Grand boulevard ir 38 gat. Ji 
iiiii-o vežant jtj. į ligoninę.

Frank S. Trainor, 0248 
Drexel avė., mirė nedėlioj. Jis 
tapo , sunkiai sužeistas pereitų 
penktadienj.

Edjvvard Dethrone, 17 metų, 
tapo mirtinai suvažinėtas.

Ketvirta automobilių auka, 
tai Charles Anderson, 3038 
Darfvvin terraėc.. Jis tapo su
žeistas šeštadienį, mirė sekma-

Spėjama, kad George Wat- 
son, 1807 Dempster gat., Evan 
stori, pagedęs š.ub /įkando 
dviem žmonom ir daug kitų 
išgąsdino, kol policistai jį pa
gavo.

Pastaruoju laiku Chicagoje 
pasitaiko gana daug panašių 
atsitikimų. Tat patartina nuo 
šunų apsisaugoti. Ypač reikia 
daboti savo Vaikus.

Plėšikai pastojo R, C. Wil- 
lets, 6448 University avė., ir 
p’aličpe jam ir Misš Ruth Gear, 
6207 Blackstone avė., išlipti iš 
savo automobiliaus. Jie tatai 
paklausė, nes pabijojo plėši
kams priešintis. Pliktadariai 
atėmė iš jų $8, nes jiė tik tiek 
teturėję.

Nukando vyrui lupą

Town of 
Lake

Ir policistai krato 
kišenius

Harry Koralas, 717 Blue Is- 
land Avė., randasi kauntėS 
ligoninėj, o Niek Marno, 834 
Vcrnon Ave5, dabar “ilsisi” už 
grotelių. Dalykas tame. Abu
du susipešė ir “besifRituojant” 
Marno nukandęs Heralui apa
tinę lupų.

Naujienų Skyrius perkel-
1 . ’ '■ . ' i

tas { haujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau- 
fieririmfe.

Siunčia pinigus Lietuvon

X.

G. Benešios
1616 W. 47th Street

37
ir

Thomas Carroll, 901 W 
gat., šouth park policistas 
John Kane, 5646 South Union 
Avn, gatvcikariųi kondukto
rius, tapo areštuoti kaipo tb 
šenvagiai.
...e.- aJh

$100,000 tardymams
Union League kliubas šuke

le $100,000 tardymams Lun- 
dlin-Thomjpson buvusioj mies
to administracijos.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Pagelbėjo Sergan
čiam Draugui

Kurs Per Tūlą Laiką Buvo 
Labai, Labai Silpnas

šitaip rašo ponas Floyd Burton iš 
Jefferson, Tex.: “Aš apgailestauju 
kam aš nerašiau jums seniau kaslink 
jūsų stebėtinų gyduolių Nuga-Tone. 
AŠ paėmiau 3% bonkutes jūsų gyduo
lių ir tapau žymiai pagydytas. Tuo 
pačiu laiku aš patariau jas savo drau
gui, pil. L. T. Little, kuris per tūlą 
laiką buvo labai, labai silpnas. Aš 
daviau jam dvi bonkutes. Jis prade- ’ 
jo jausti geriau ir užsiorderiavo dau
giau; ir dabar, kiekvienas stebėsi iš 
jo geros sveikatos.”

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 
stebėtiną gyduolę šitokiuose atvejuo
se. Pabandyk jį. Jis yra taip papra
stas, malonus ir veiklus, taip, kad 

į keletą dienų jus stebėsities, kaip ge
riau jus jaučiaties. Nuga-Tone panau
jins jūsų stiprumu ir energiją tuo- 
jaus, greitai pataisys kraują, nervus 
ir kūną, suteiks pailsinantį miegą ir 
labai puikiai reguliuos vidurius. Iš
dirbėjai Nuga-Tone gerai žino, jog 
jis veikia šitokiuose atvejuose, užtai 
jie priverčia aptiekorius garantuoti jį, 
arba sugražinti jūsų pinigus, kada 
jus nebūsit užganėdintas. Rekarien- 
duojamas, garantuojamas ir parduo
damas per visus aptiekorius, arba pri
sėskit $1.00 ir gausit tiesiog iš Na- 
tjonal Labaratory, 1014 So. Waba.sh 
Avė., Chicago, 111.

Sorfcanti žmonės užpraSomi
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 
Chroniško
Nervingumo 
Kraujo '' 
šlapumo

KAS’ ISPjeSITE SVARBIAUSIA MO
TERŲ IR MERGINŲ TRUBELK 
0ELKO TAIP DAUG DIVORSŲ? 
DELKO MEILUŽIAI GREIT ATŽA
LA, KAD IR ŠILTAM VASAROS 
LAIKEI •

-----------  ; J' ZJ
Sis svarbus klausimas tapo išriš

tas šiandieninio mokslo.
Mokslas jau priparodė, f kad svar

biausia priežastis yra dvokiantis pra
kaitąs paeinantis nuo nuŠutimo kūno 
dalių. \

Geriausias būdas prašalinti nemalo
nų dvokiantį prakaitą, yra pavartoji
mas ANTITRIGINE.

ANTITRIGINE yra Francuziškas 
išradimas nuo nuŠutimo ir smirde- 
jfrno kojų ir pažastų; nuo patinu
sių kojų, paraudusios odos ir kitų 
odos trobelių.

ANTITRIGINE yra ypatingai par 
lai m a darbininkų motenj.

ANTITRIGINE yra švelninantis, 
šaldantis, gydantis ir duodantis 
greičiausias pasekmes,

ANTITRIGINE parsiduoda už 85c 
vidutinio >fcaizo baksiukas. *

Del platesnių informacijų prisėski
te 2c s tempą, arba siųskite tiesiog 
užsakymą įdedami už 5c stempą dėl 
prisiuntimo lėšų.
ANTITRIGINE PRODUCTION CO. 

(Not Ine.)
P. O. Box 881, 
Chicago, III. ;

vir-

800 žmoniy areštuota
COME PUT OF THE B F, AT E N PATU

$32.50

Patarimas Sergantiem

Garsinkites Naujienose
fiY WjiS kltHA kl>

bilo kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

neprisi- 
kai ku- 
dar at-

Daug skystimėlio ir munsainui 
daryti aparatų užgriebta.

kviT>/ 
vau r 

~ 0y 
YVĄV yoU^ FtiCt

Streikas palies apie 400 
ninku. — Reikalauja 
dinti užmokesnį nuo 
$1.25 valandai.

;£F£>f?E
Mctarthy

Chicago
vakare. Sere-
Nedėlioje nuo

darbi- 
padi- 

80 iki

mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką lig$, odos ligą, 
reumatizmą, silpnumu ar kraujo užnuodijimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad

kad ligos yra j

bet nesusi-
Darbi-

Pasižiūrėkite j musų 
išpuoštus langus.

BE E a/

Rezidencijos Tel. Brunsvick 4887

Dt C. Yiitius D. C. Ph. Q
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be opefacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. .

Šventad. 9-12
1579 Milvaukce Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Miss Gertrudc Byrncs, 18 
metų, 1700 W. Jackson boule
vard, nusitarė pereitų septin- 
tadienį pasijodinėti Lincoln

HUB BRES1NŽS LOVOS
3 colių postai, stori fileriai, žvil
gančio likėruota, satin ir polet už
baigime, visų mierų, Cį7 ££ 
extra specialiai
įmokėkite $1 — pristatysime vie

ną šmotą j namus.

jKfJgs RAKANDy IŠPARDAVIMAS ,Ss
Dolerj įmokėjus, metinis vieno šmoto rakandų išpardavimas.

Tai
Negraži
Žaizda

abejotinose atsitik imoee užsi-

Ar turite reuma-

išbėrimus? Ar slenka jūsų plau- 
turito šašus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiatios 
sunervuotas ir ar neturite noro. 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

padeda

DAVII) RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pilkite anglis tiesiai iš retai kie- 
pvų* Visur pristatom.

South Siete ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

iii. ............... -

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tie išpardavimai tik 
šią savaitę.

Daktaras John B. Smith pata
ria deginti durnaropes (Jimson 
weed, Datura stramonium). Jis 
pataria vartoti sutrintų žolių 8 
uncijas ant kiekvieno tūkstančio 
pėdų erdves. Jis sako, kad ge
riausiai tai padaryti paprašius 
aptiekininko kad jis sumaišytų 
tris dalis tų žolių su viena dali
mi salietros. Jis sako, kad dū
mai nenuodingi žmonėms, ne
ėda drabužių ar metalo ir gali
ma be jokio pavojaus vartoti. 
Deginti geriausiai ant blekės, 
ar ant lopetos.

Japonų daktarai pataria nuo 
uodų deginti džiovintus pome- 
rančių lupenas, jų durnai nepa
tinka uodams ir jie nuo jų šali
nas.

Gaudyti Uodams priemonės.
Daugely vietų Suv. Valstijose 

patogiai ir pasekmingai yra var
tojama namie padaryta prietai
są uodams gaudyti. Ji padary-> 
ta iš blekinio puodelio arba vai
sių dėžės viršelio prikalto prie 
ilgo pagalio taip, kad j jį ga
lima įpilti apie šaukštų kero- 
sino, ir potam su pagaliu pris- 
paudi prie lubų jį taip, kad 
uždaryti vienų uodų po kitu. 
Kuomet taip uždarai, sugauta
sis uodas bando išbėgti ir ink- 
ririta į kerosinų. Tuo budu 
dauguma uodų miegamajam 
kambaryje, jei ne kur kitur, 
tai nors tuos kur palubiais 
stovi, galima išgaudyti prieš

s Langu valytojai nu 
tarė streikuoti

Chicago |Windoįw .Washers 
unijos darbininkai laikė savo 
susirinkimų pereitų penktadie
nio vakarų (180 W. Waslring- 
ton gat.) ir veik kaip vienu 
balsu nutarė streikuoti.

Unija turi • apie 400 darbi
ninkų. Ji vedė' derybas su 
Window Washers Asociacija 
veik visą mėnesį,
taikė algų klausime.
trinkai dabar gauna 80c valan
dai. Jie reikalauja padidinti 
iki $1.25. Kiek laiko atgal, 
sako, darbdaviai, tai yra kon- 
traktoriai pasiute darbinin
kams $1 valandai, ir darbinin
kai buvo tų pasiūlymų pri
ėmę, bet po kiek laiko darbda
viai atšaukė savo pasiūlymų.

Sako, kontraktoriai daro ge
rų pelnų, mokėdami darbinin
kams tik po 80 centų darbo 
valandai. Sako, kad nuo kiek
vieno darbininko kontrakto- 
riams lieka po nuo $12 iki $14 
kas dienų.

Perskėlė prieteliui 
galvą

Mark Bacich, 38 metų, 1610 
Fisk gat., randasi kauntės li- 
i Girinėje. George Bobock, ku
ris du mėnesiu pas Bacich’ą 
dykai išgyveno, perskėlė jam 
galvų pereitų septintadienj.

Pereitą šeštadienį policija: 
pradėjo vajų prieš munšainic-. 
rius. Tą dieną areštuota arti? 
penkių šimtų asmenų ir daug 
skystimėlio ir inunšainąi da
ryti aparatų konfiskuota. Sep- 
tintadienis irgi buvęs policijai 
sėkmingas. Tą dieną areštuo
ta taipgi nemaža žmonių ir 
daug munšaino ir jam daryti 
aparatų konfiskuota. Viso iki 
septintadienio 12 valandai die
nos areštuota 820 žmonių.

Pasikorė kalėjime
William Doscr, ..348 So. Sta

te gat., pasikorė Evanston po
licijos nuovadoje. Policija spė
ja, kad jis tatai pasidaręs dėl 
to, kad bėgy trisdešimts va
landų negalėjęs gauti narkoti- 
škų vaistų.

Jo tėvas, daktaras, taipgi 
nusižudęs dėl narkotiškų vais
tų.

Prigėrė besimau 
dydamas

Albert Schauster, 1059 Bal- 
mbral Avė., pereitų septinta- 
dienį prigėrė besimaudydamas 
ties Bryn Mawr Avė. Jo žmo- 
1ia šaukė jam pagalbon, bet iš 
; niekur jos laiku neprišaukta. 
Paskiau ji šoko upėii gelbėti 
savo vyrų ir vos pati 
girde. Vėliau atbėgę 
rie žmonės jų tečiaus 

■gaivino.

Policistas išgelbė
jo mergiiią

TIKROS SKUROS’ TRIJŲ 
ŠMOTŲ SETAS

Del living kambario ir parloro, 
masyviški fremai, mahogany už
baigimo, plieniniai. springsų setai, 
tinkliniu pamatu 3 plačios sėdynės, 
augštais užpakaliais — tikra skū
ra apmušta. Spe- CCO Cfi 
daliai.......... i.
įmokėkite $1 — pristatysime vie

ną Šmotą į jūsų namus.

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą.

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

(Įtampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorit}' iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedSl- 
dieniais 10>4 po £iet. Panedėlyj, 
Soredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

SIMMONS DVIGUBOS 
DA-LOVOS

Atidaromos kaip pilnos mieros lo
vos, plieniniai frame kaip riešuto 
•medžio, Simmons užbaigimo tvir
to plieno išdirbimo, visas felt ma
trosas su storu ere- C f 7 OK 
tone. Labai specialiai ▼ ■ f
Įmokėkite $1 — pristatysime vie

ną šmotą i namus.

KRĘSLAI 
Pritaiki

nami krė
slai prie 
spalvų kam
bario. Ispa
niškos odos 
slidžios sė
dynės, aug- 
šti užpaka
liai, tik 4 
krėslai kos- 

‘ 1, 
specialiai,

$4.85

Queen Anhe stylius, tikro 
Jacobean aržuolo, dideliu 
viršų, 6 pėdų padidina
mas. Francuziško išdirbi
mo kojos, padarytas vi
sam amžiui, šiame iSpar- 

davime

......  r tumeriui, 
įmokėkite $1 — prista- specialiai^

tysime vieną šmo- C
tą' i namus. <.

Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate.ir kokį gydy
mą jus lųi^ote. baidykite gauti patarimą nuo 1\. 
Vau Faing, kuris pasakys juim, ka’’p gauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Kay ir dasižinokite teisybę 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką liga( 
reumatizmą, silpnumu ar kraujo užnuodiju 
jus reikalaujate specialio gydymo.
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl, 

, vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
pąeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 

ir bukaprotystė gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.
' . DR. J. VĄN PAING

Specialistas
3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAYS1
EGZAMlNAČIJA j

Tikras ogzaminavlraaa yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagolba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaiiinkite laiko nei 
-pinigų su nepatyrusiais daktarais, nea gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Pčr anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo organizmo

i ■•‘C-
J* į

N .i LC»f

MENTHOLATUM 
yra antisepti- , 
kas ir pamažu

--------- . - -------------- ------ ....................................y I 2 . _ _  _______________ - .ĮjiTĮ, - hi t , -'kSOUIRE EDGEGATE—~The Sguin? Prives Intė a Mole and Has to Back Opt!

1 /Inter-natT Cartoon Co., N. Y.

MU / 
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TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnetsiua ir savaites gydeties be jo

kių pasekmių, Šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 136 South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

sefumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifižkų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome _______ ____ „______ ______

krėtimą, nežiūrint. ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt!________  _____
tiškus skausmus k aulose? Šašus, rudas plėt- 
inas arba 
kai? Ar 
Įėję ? Ar 
pavargęs, 
gyventi? _ ___ _ ___
stov| jūsų -sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuotnet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nerVuoti ir nekantrus, > ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Eleclro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G.

136 Wabash Avė....
Valandos nuo 9 nito iki 6 

doj ir subatoj iki 8 vakare 
9 vai. ryto iki 1 vaE po pietų.

youe

7
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KUOMET JŪSŲ 
KOJOS

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge

dausiąs gyduoles 
SWED0LA

Pasekmės bus tikros, tik už 50c. 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., CkfcsagA-
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

šešios “žuvys” pakliu
vo “džėlon”

Trys vaikinai ir trys mergi
nos, visi juodukai, areštuota 
negarbinguose namuose, 3322 
Cahimct avė., pereitą sekma
dienį.

Lietuvių Rateliuose
Del Naujienų pikniko sap- 

nas tikrai išsipildė
Daugelis žmonių netiki į 

sapnus, l>ct tikrenybėje jie ti
krai išsipildo, ypatingai kai 
juos sapnuoja “Naujienų” 
korespondentu — Raganius 
arba IJrsus. Sapnas dėl p lės 
Marijonos Rakauskaitės kon-, 
celro (pereitais metais įvyku
sio) išsipildė. Gi Naujienų pik
niko sapnas išsipildė dar ge
riau ! Naujienose neberanda 
vietos kur galėtų savo draugus 
rėmęjus tinkamai priimti. Vi
si daržai yra permaži, žmonių 
nesutelpa. Pereitų sekmadie
nį (rugpjūčio 5 dienų) Naujie
nų antrame metiniame pikni
ke atsilankė apie 4,000 sviete
lio!

Tai dar nėra girdėtas įvy
kis Chicagos istorijoje! Ir tai 
kuomet Draugas irgi turėjo 
savo piknikų tų pačių dienų. Ir 
dar ten pat ant vietos Šv. Pet
ro ir Povilo Draugija turėjo 
savo piknikų. Ir dar kuomet 
“Aušros” išvažiavimas buvo 
surengtas tų pačių dienų. (Au
šros knygynų palaiko Roselan- 
do, Kensingtono ir West Pul- 
Imano Draugijų Sąryšis).

Nežiūrint viso to, Naujienos 
turėjo 4,000 publikos. Kiek 
Naujienos butų turėjusios pu
blikos jei ne kitų piknikai 
bei išvažiavimai? O kad ištik- 
rųjų buvo keturi tūkstančiai 
publikos, tai dar ir šis faktas 
rodo, nes prie vartų parduota 
3,500 tikietų. Bet daug žino-

MADOS

No. 1792. Kiekviena moteris ar 
mergina turėtų pasisiūdinti šį apatinį 
rūbą. Mat, šią vasarą visos viršuti
nės suknios pasiūtos iš vienos dalies ir 
sunku apsieiti be panašaus rūbo, jei
gu norima dailiai atrodyti.

Norint gauti vieną ar dauginus viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį* pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
Idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
•entų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti;

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

• NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, IH.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.......... ~

Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardėj 

(Adresas) 

(Miestas ir valst.) 

nių įėjo su pirmiau įgytais ti
ksėtais. Čia bus galvosūkis 
Naujienų vedėjams, kur jie 
sutalpins publikų kitais me
tais?

Pats piknikas buvo gana 
įdomus, nes ten buvo žmonų 
iš tolimesnių miestų, mieste
lių. Sutikta žmonių iš Detroi
to, Rockfordo, Indiana Har- 
br, Kenoshos ir k. Ir ypatin- 
tingai tokių žmonių chicagie- 
čių, kurių niekur kitur negali
ma pamatyti: čia juos mes 
radome.

Nuo dešimtos valandos ryto 
jau publika važiavo grupėmis 
tai gatvekariais, tai automobi
liais į Naujienų piknikų. Man 
bevažiuojant dvyliktų valandą 
dienos State gatvės gatveka
riais, prie 95 gatvės įlipo dide
lis būrys lietuvių. Žinodamas, 
kad West Pulimano Šv. Petro 
ir Povilo Draugija taipjau tu
ri savo pikniką, susidomėjau, 
kur jie tokiu /Jemonstrątyviu 
būdu važiuoja, į Naujienų pik 
niką, ar į Šv. Petro ir Povilo? 
Žmonės tarp savęs kalbasi lie
tuviškai, ypač moterys. Aš au
sį pastatęs klausausi jų kalbos. 
Štai stambi moteriške mėly
nai pasirėdžiusį 'kalbasi matyt 
su savo vyru:

“Kasžin ar bus čalis iš Bc- 
loito? Jis rašė, kad busiąs. 
“Jis prižadėjo, tai be abejo 

ir bus,” atsake vyras.
*Aš nežinau kodėl tie žmo

nės visi važiuoja į Naujienų 
piknikų? Nors tas laikraštis 
yra cicilikų, bet žiūrėk kad bus 
žmonių tiek, kad mes let pa- 
tilpsime į daržą. Štai pirmas 
Naujienų piknikas šiemetai 
buvo Chernausko darže. Aš 
ten irgi buvau. Visą dieną lijo, 
o žmonių vis tik buvo pilnas 
daržas...”

Čia kitas labai aukštas vy
ras įsimaišė ir sako:

“Ant ko daugiausiai užpuo
la, tai tą visi gina ir remia. 
Jeigu Naujienų neužpuldinėtų 
ir nešmeižtų tiek daug, tai 
gal butų ir kitaip.”

Moteriškė nieko neatsakė, o 
t,>: numikė. Ir čia man buvo 
a;Bu. kur jie važiuoja. Perė
jau į kitą sėdynę gatvekąry. 
Jauna pora sėdėjo ir kalbėjosi 
tarp savęs, kad jie atvažiuoja 
nuo La Salio stoties ir važiuo
ja Naujienų piknikan. Neteko 
tik patirti iš kur jie.

Atvykus į daržų lygiai pusę 
po dvylikos jau buvo pilnas 
daržas žmonių. Svietelis tik 
mirga, siūbuoja, tartum vil
nys jurėj... Ir kas minutė tai 
su gatvekariu, tai su automo
biliu vis plaukia naujo sviete
lio piknikan. čia viens 'kitą 
pasitinka: draugas draugą, 
drauge, draugai draugus, — 
visi sveikinasi, tartum jie bu
tų ilgą, ilgų laikų visai nesi
matę. Visi šnekčiuojasi • ir 
kalbasi tarp savęs.

Orkestrai užgriežus, pilnas 
pavilionas šokėjų. Svietelis 
trepsėjo, kad net visas pavi- 
liono stogas siūbavo.

Antrą valandą dienos jau 
automobiliai nebetilpo daržan, 
prisėjo palikti juos ląuke. 
žhnonių meujteiganėdinimas. 
Vieni neužganėdinti todėl, kad 
perdaug darže automobilių, o 
kiti, kad negali įvažiuoti į dar
žą.

Kiek palaukus LSJ. Lygos 1 
kuopa išsirengė rungtinėsna 
dėl lietuvių čiainpionato ten- 
nise. Išpradžių jie tingiai 
kaip ir miegodami mėtė, mušė 
bolę, bet priėjus laikui pusę 
po keturių įvyko tikras “su
sirėmimai. .. Pasekmės „viso 
lošimo laimėtojais buvo p-lė 
Ksavera Naglevičaitė ir p. Mo
tiejus Jusius. Toliau sekė žai
dimai. Didelis būrys žmonių 
žaidė tai ratu sustoję, tai sė
dinti, tai vėl ratu sukdamiesi 
aplink dainuodami žaidė įvai
rias žaismes iki pat vėlumai. 
Nors ir buvo pradėję linoti, 
bet žaidėjai nekreipė į tai jo
kios domės.

Gerai sutemus apie devin
tą valandą buvo leidžiami fa- 
Jervorkai, 'bengalinės ugnyjs, 

kurių buvo gana daug. Ir tai 

visokių spalvų, visokios rū
šies šies. Iš publikos tiktai ir 
girdėjosi nusistebėjimas: “A- 
a-ara... Kitoms įvairioms 
ugnims pasirodžius, vėl iš pub 
likos žingeidus “Ohio” pasi
girsta, ir pabaigai tapo užde
gtos, tartum iškąbos kokios 
mėlynos spalvos V ^Naujienos” 
ir antra "Lietuva.“ Iš publi
kos pasigirdo didžiausias del
nų plojimas.

Žmonės pradėjo skirstytis. 
Vieni važiuoti, kiti pėksti, vie
ni tylėdami, kiti dainuodami 
traukė namų link, visi minty 
turėdami, koks ir kur bus 
Naujienų ^Įknikajs kitajis me
tais. /

— Raganius-Ursus.

Ko ir kiek sutvarkote 
Naujieny piknike

Automobilių darže buvo 
600, o lauke iki *00.

♦ * *
Šaltos košės “icc crearn” su 

vartota 60 galionų, 2,250 “ice 
crearn cones”.

* * *
“Cracker Jack” išparduota 

500 baksiukų.
* ♦ ♦

Popierinių torclkaičių ir 
šaukštukų suvartota 1,000.

* * ♦
75 svarai suvartota frank- 

forts. (Į kiekvieną svarą eina 
20 kilbasaičių, kiekviena tarp 
3 ir pusės iki keturių colių il
gio).

♦ ♦ ♦
98 kcisus (24 bonkos eina į 

kuisą) suvartota alaus.
. m n m * A

' ’ ' 1 . .101 keisas (12 bonkų eina į 
icisą) suvartota sodos bei pap- 
so.

♦ * *
4 ir pusė mažų keisų (po 24 

Mirikas) papso ir sodo.
♦ ♦ ★

4 boilcd hams (po 20 svarų) 
2 dūli hmn (po 15 svarų).

♦ * *
120 kepalų dilč>hd£

— R-U.

Naujieny Pasažierai
Per Naujienų laivakorčių sky

riaus patarnavimą atvažiuoja iš 
Lietuvos laivu "Polonia”, kuris 
pribus New Yorkan apie 8 d.’ 
Sugpiučio,

Bronislava Abraškevičiutė, 
Alukenų kaimo Traukinės vals
čiaus. Pas švogerį D. MiHeri, 
gyvenantį 2225 So. Western Av.

Pranciška Petrunaitė, iš šu- 
conių kaimo, Vabalninku val
sčiaus. Paą Povylų Atkačiu- 
ną, 342 So. <jrawford Avė.

Kurių čion antrašai yra netei
singi, malonėkite pranešti Nau- 
;ienų ofisan, kad galėtume laiku 
pranešti apie jų pribuvimą Chi- 
cagon.

Naujienų Laivakorčių Skyrius.
— —     ■■■' ■ 1 T— ■■ 1          

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
>rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau Jei dar'nesi prisirašęs. Dėda

mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
’arke Naujienų išnešiojimas ir par? 

davinėjimas pereina į globa Melrose 
Park Nevvs Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway," telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
ia augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

Bridgeportas. — Lietuviu Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
’ark svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Storintieji prisirašyt malonėkit atsi- 
ankyt. — Organizatorius.

Roseland. — Lietuvių Scenos My- 
ėtojų Ratelio susirinkimas bus šian

die, rugpiučio 7, 8 vai. vak., Strumi- 
lo svet. Yra svarbus reikalas, dėlto 
visi nariai kviečiami atvykti.

— Valdyba.

PRANEŠIMAS
Išsiplėtojus bizniui, kuris 

jau viršija $3,000,000.00 do
lerių, dabartinė Universai 
State Banko vieta pasidarė 
maža.

Kad galėjus duoti savo 
depozitoriams kuogeriausį 
patarnavimą, greitumą ir pa 
rankumą, bankinio biznio 
atlikime, šio Banko Direk
toriai nutarė dabartinę Ban
ko vietą perdirbti nuo fron
to iki galui iiamo.

Tokis remontas (remodel- 
ing) užims apie porą mėne
sių laiko.

Todėl pabaigoje šios sa
vaitės visas dabartinis Ban
ko biznis bus laikinai per
keltas į buvusios drukarnės 
vietą, tame pačiame name, 
tiktai nuo 33cios gatvės po 
No. 814.

Per porą mėnesių, kolei 
visi nauji pirnfos klesos Ban
ko įrengimai bus užbaigti, 
šioje laikinoje vietoje, bus 
atliekami kaip ir pirmiau vi
si Banko reikalai, kaip tai: 
taupimo, paskolų, apdrau- 
dos, Pinigų Siuntimo, Laiva
korčių ir 1.1.

Jeigu šiuo trumpu laiko
tarpiu musų gerbiami depo- 
zitoriai sutiks kokius nepa
rankumus delei mažumo vie
tos, iškalno atsiprašome ir 
užtikriname, kad už tai mu
sų naujojoje vietoje, kaip 
perdirbsime namą, visi Chi
cagos lietuviai ras paranku- 
mą, tvirtumą ir greičiausį 
musų patarnavima.

Tai bus ištikro GRAŽIAU 
SIAS, DIDŽIAUSIAS IR 
STIPRIAUSIAS Amerikos 
Lietuvių Valstijinis Bankas.

Valdyba ir Direktoriai.
Per J. J. ELIAS, 

Prezidentas.

APSIVĖDIMAI.
JIEŠKAU merginos, apsivedimui ku

ri butų daili, diktia ir sveika, nuo 25 
iki 35 metų amžiaus. Aš ne dėl to 
jieškau, kad mergaitės negaunu, kad 
kendės labai brangios. Aš jieškau to
kios mergaitės ktiri > žino viską, ne
tik kendes valgyti. Užtai mergaitės 
supraskite, kodėl aš jieškau. Wm. E. 
S., 984 Maple St.,vMilwaukee, Wis.—------- „-i..------------------- •

“MERGINOS", frei randasi kuri ne
turi draugo — vaikino, dėl apsivedi
mo, ir tik dėl tos priežasties turite 
būti nevedusios. Tši gal mylėtumei 
susipažinti iš paieškojimo.. Aš esu 
vaikinas, man yra reikalinga draugė 
apsivesi, ne jaunesnė 20 ar 30 metų 
amžiaus. Davatkų ir vyrų meldžiu ne- 
rašinėti. JOHN PETERS, 1739 Seuth 
Halsted St.

RASTA-PAMĖSTA ~
KAS radote Naujienų Pikni

ke virš $100.00 bukit malonus 
sugrąžinti už ką duosiu pusę tų 
pinigų dovanų. ,

A. BRIEDELIS, 
8515 So. Halsted St.

JIESKO KAMBABIĮI
JIEŠKAU kambario su val

giu. Bile kokioj daly Chicagos, 
kad tik butų arti karų linijos.

Atsišaukite:
Naujienos Box 800.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfl

Trijų stogų ^prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apię- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO„ 
3411-13 Ogden Ave^ 

Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKU 
moterų"

REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavimui skudurų. Gera 
mokestis.

Atsišaukit:
1416 Blue Island Avė.

‘ K ♦

REIKIA moterų sortavimui 
skudurų. Gera alga ir sanitarės 
darbo apystovos. Atsišaukite Mr. 
Rosenberg, c/o Gumbįnski Bros. 
Company.

2261 So. Union Avė. ”

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ

Automobilių plovėjų, $25 į savaitę. 
Kalvių, 75c iki 80c į vai. Inžinierių 
$40 savaitę. Pečkurių, 55c iki 65c ; 
vai. Kotelio pagelbininkų, $50 iki $60 
į mėnesi, kambarys ir valgis. Maši
nistų, 75c j vai. Steamfiterin ir pa
gelbininkų, 50c iki 75c į vai. Sargų, 
$27.50 iki $30 į savaitę.

MOTERŲ

Virėjų ir pagelbininkų, $17 iki $25 
i savaitę. Indų plovėjų, $15 iki $17 
j savaitę. Kotelio darbininkų, $45 iki 
$65 į mėnesį, kambarys ir valgis. Ja- 
hitorių, $78 į mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOY- 
MENT BUREAU 

4191 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris ar vyras 
ant ūkės arti prie Chicagos. Prižiū
rėti namus ir 7 metų vaiką, nes aš 
dirbu mieste. Norinčiam praleisti va- 
kacijas čia yra gera proga, arba 
dirbti už algą. Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS,
3210 So. Halsted St., Box 2

REIKIA DARBININKU
______ VYRŲ y

REIKIA patyrusio kukorio 
(cook) dirbti naktimis, ir vie
no pagelbininko. Gera alga, 
trumpos valandos. 1

Atsišaukit į Naujienų ofisą 
Box 299.

FINIŠERIŲ
, Sprayers prie rakandų. Gera 
mokestis.

Atsišaukite:
PULLMAN COUCH CO., 
3759 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS šoferis prie 
išvažiojimo duonos, turi turėti 
laisnį. Mokestis nuo $40 lig $50 
į savaitę. (

8651 Baltimore Avė.,
, So. Chicago, III.

REIKIA VYRŲ prie 
tvarkymo lovų springsų, ant 
naktinio darbo.

Atsišaukite:
KINNEY ROME CO.
3601 So. Racine Avė.

REIKIA tuoj gero bučerio. Athi- 
šaukit jei Ir qar|)ą turit, o iš toliau 
per laiškus. Algos mokėsiu daugiau 
negu kitur. Yra geros sąlygos.

J. GRYBAS, 
219 E. 115 St. 1 
Kensington, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas ran

dasi geroj vietoj ir biznis per 
daug metų gerai išdirbtas, dėl 
svarbių priežasčiių turiu par
duoti greitai. Parduosiu labai 
pigiai 2649 W. 47 Str.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su arba be namo. 
Biznis yra “caslV* Priežastis 
pardavimo patirsit ant vietos. 

700—702 W. 59th St.

PARDAVIMUI pieninė. Vis
kas gerame padėjime. Atsi
šaukite nuo 5 iki 7 vai. vaka
re. J. Thompson

4103 S. Campbell Avė.
Lafayette 5949.

GROSERNE ir delikates- 
sen storas parsiduoda pigiai. 
Lysas 3-ms matams. Renda 
pigi. Čia pat ir gyvenamieji 
kambariai. Kreipkitės:

950 West 18th St.

PARDAVIMUI saliunas, kur 
galima gerai biznį daryti. Prie
žastis nesusitaikymas partne
rių. Kreipkitės r

5959 So. State St.

PARDUOSIU ar mainysiu ga
liūną ant loto ar pamo.

Atsišaukite:
444 W. 29th St.

PARDAVIMUI nekamė, lietuvių ir 
lenkų kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
septynis metus. Priežastis pardavimo 
— apleidžiame' miestą. Turi būt par
duota per dvi savaites. Parduosiu 
pigiai.

4550 So. Wood St.
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REIKALINGAS barberis, dar
bas nuojatinis arba vakarais. At
lyginimas gana geras.

Kreipkitės:
704 W. 35th St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

rūkytos mėsos Malt and Hops 
Vieta gera. Rennda pigi. Biz
nis einan gerai, Priežastis par- 
davimo patirsite ant vietos.

945 W. 33-rd St.

PARSIDUODA už mažiau negu pu
sę kainos nauji fiksčiuriai dėl bučer- 
nės ir grosernės. Viskas yra kas tik 
reikalinga, galima gauti ir lysą kas 
norėtų uždėti biznį.

Atsišaukite tuojaus.
10445 S. Michigan Avė.

\ Roseland.

BUČERNE už pusę kainos, arba 
priimsiu partnerį į biznį. Biznis da
romas suviršum šimtą į dieną. Ne
mokantį išmokinsiu biznį. Priimsiu 
namą, lotus, ar saliuną į mainus.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne, užpakaly kamb. pagyve
nimui, renda tik $30 į mėnesį. 
Savininkas galima matyti nuo 9 
ryte lig 12 pietų. Kaina $280. 
Atsišaukit greitai. 2515 W. 38 PI

PARDAVIMUI bučernė įr gro 
šerne labai geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Par
duosiu už teisingą pa^u'lymą, 
nes noriu apleisti Chicagą. Atsi
šaukite: 4248 S. Artėsian Avc.

REIKALINGAS jaunas, paty
ręs savo amatą bučeris. Mokes
tis geya, darbas ant visados.

Atsišaukite:
2009 S. Halsted St. 

Chicago, III.

BARBERNe ant pardavimo.
Gera vieta yra. t

Atsišaukite::
3336 So. . Halsted St.

Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir 
fruktų krautuvė, čia galima lai
kyti ir bučernė, nes viskas yra 
dėl bučernės. Priežastis pardavi
mo, savininkas apleidžia miestą. 
Atsišaukite 2547 S. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinis sa- 
liunas su visais įtaisymais. Biz
nis geras arti didelių dirbtuvių. 
Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. 2300 W. 48th PI., ir 
Oakley Avenue.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 pasažierių auto

mobilius; 6 cylinderiai; visi 5 taje- 
rai beveik nauji; mažai vartotas, bė
ga ir atrodo kaip naujas. Parduosiu 
už $450.00.

Atsišaukite pas:
JOSEPH YUSHKEWITZ, 

4034 Archer Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilius 
Mitchell 5-kių pasažierių. Par
duosiu už cash arba galiu mai
nyti ant troko ar mažesnio au- 
tomobi'liaus. Kreipkitės: Krikš
čiūnas (Bučernė). 3562 South 
Halsted Street

NAMAI-ZEME
BARGENAS, 2 flatų namas, krau

tuvė ir 6 kam-barių flatąs su 2 karų 
garadžiumi. Geros įplaukos, puiki 
apielinkė North West Sidėj. Krautu
vėje yra bučemė. Tik už $11,000, $2,- 
500 pinigais, kitus po $50 į menesį, 
renda $125 į mėnesf. Jacovelli Real- 
ty Co., 8618 W. Division St., Phone 
Belmont 1178.

GERIAUSIS bargenas markete. di
delė 5 kambarių murinę cottage. kar
štu vandeniu šildoma, .lotas 30x125, 
prie Kedvale Avė., 1 blokas į pietūs 
nuo Division. Tik $6,800, $3,000 pi; 
nigais, kitus kaip rendą. Jacovelli 
Realty Co., 3618 W. Division St., 
Phone Belmont 1178.

Didžiausia bargenas ant 26tos 
gatvės. Lotas 50x125, viskas įtai
syta, su 3 augščių frante namu, 
2 krautuvės, 5 flatai, rendos | 
metus $1,300.00. Kaina tik $8,- 
500, turi turėti $3,000 pinigais. 
Tas atneš jums apie 25% ant jū
sų investmento. Pasimatykit su 
Mr. Keller saldainių krautuvėj.

530 W. 26th St.

PARDAVIMUI šubdivizi- 
ja kaimelyje McHenry, III., 
yra 104 lotai, mažiausi lotai 
yra 60 pėdų. Dideli medžiai 
ir 1.1. Geroje vietoje, tik 50 
mylių nuo Chicagos.

FAULKNER & COOK, 
3605 So. State St., 

Victory 4597

NAMAI-2EME

DIDŽIAUSIA PROGA PIR
KIME NAMŲ!

PARDAVIMUI 3 augštų muro na
mas; statytas 8 metai atgal pagal 
naujos mados; 5 pagyvenimai ir Sto
ras; aržuolų ištrimuotas pagal nau
jausios mados; karštu vandeniu šil
domas; rendos neša $345.00 į mene
sį; namas randasi ant Halsted gat
vės prie 33-čios; geriausia lietuvio 
biznio vieta; kaina $30,000; apie pu
sę ar daugiau turėdamas gali pirkti.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 4 didelius kamba
rius; su maudynėms, gasu, elektra 'ir 
kitais parankumais; namas statytas 
7 metai, atrodo labai gerai ir randa
si Brighton Parko lietuvių apgyven
to;) vietoj; kaina $7,800; tas yra tik
rai geras pirkinys ir yra vertas pa
matymo.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
muro namas 5 kambariai; su pasu, 
elektra, maudynė ir kiti parankumai; 
namelis yra statytas prieš karę pa
gal naujos mados; lotas 30 pėdų plo
čio; randasi apie 10 blokų už Kedzie 
Avė. Kaina $4,500.

_ Viršminetiems namams nereikia tu
rėti visus pinigus, galima gauti mor
fijus lengvais išmokėjimais. Ateiki
te dieną ar vakarais pas:
BRIGHTON REALTY COMPANY 

4034 Archer Avė., 
prie Califomia Avė.

PARDAVIMUI gražus naujas na
mas, 6 kambariai, vana, pentrė, kie
to medžio dvigubos grindįs ir trimin- 
gai, gražus didelis skiepas ir viršui 
kambarys; barnė dėl karvių, vištinin- 
kas ir kiaulininkas, garadžius, 2^ lo
to žemės greitai augančioj lietuvių 
apielinkėj. Parduosiu pigiai, nes krau
stausi kitur. Ateikite ir pamaty
kite.

1227 W. lllth PI.

PARDAVIMUI 2 augštų, 4-4 kam
barių, frame namas, elektra, gasas, 
pečiais šildoma, 1 blokas nuo karų, 
1 blokas nuo mokyklos. Krautuvės la
bai netoli. Kaina $3,500.

Atsišaukite 2 fl.,
5315 Emerald Avė.

ĮMOKĖKIT VIENĄ TŪKSTANTĮ
Nupirksi 2 flatų murinį namą 6-6 

kambariai, su visais įtaisymais, auk
štas beizmentas, garadžius. Kaina 
$8,500. Mainysiu ant bučernės, gro
sernės. Priimsiu lotus į mainus.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641

MAINAU Į 
Botą ant automobiliaus.

Atsišaukite:'
Lafayette 1921

Po 6 vai. vakare.

ŠTAI KUR BARGENAS. South 
Sidej prie 70 St. 6 flatų kampinis 
muro namas, 10 metų senas, 4 fla
tai po 7 ir 2 flatai po 8 kambarius. 
Rendos į mėnesį $440.00. Kaina tik 
$25,000, cash $8,000, arba priimsiu 

lotą. J. AUGAITIS, 808 W. 33rd 
PI., Boulevard 1550.

BARGENAS. 2 flatų frame, ce
mentiniu pamatu, fumace šildoma, 50 
pėdų lotas, netoli 67th St. ir Marsh- 
field Avė., $6,900 išmokėjimais. Taip
gi nepaprastas bargenas 4-6-8 ir 18 
flatų bifdingai. SCHĘTTER & BEN- 
LINE, 6706 So. Ashland Avenue.

Prospect 8466

MORTGĖCIAI-PASKOLOS
<' PARDAVIMUI, $650, pirmas 
morgičius 7% apsauga. South 
West Side, tuščias kampas, 120x 
125. Aprokuota kaina $1,600.
REAL ESTATE ASSETS CO., 

17 N. La Šalie St.

Antru morgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title elczaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

. 2407 West Madison Street, 
Tel. Secley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

MOTINOS IR TfiVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visose šakose beauty 
culture, water Vaving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona
li asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
Vietos.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

2595, S. W. kampas Dearbom- 
Harrison Sts.

i . /

- ■ ■ "" -■ .................. .. ..........


