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Vokietija tęs ’iikd mini-

užpuolimo
yra išpil-

Ruhr darbininkai už 
griebė kasyklas

Prezidento Hardingo vai 
stybinės laidotuvės

Pradės trumpinti dar 
ho valandas

Streikieriai užpuolė dar 
bininkę kongresą

priešinimąsi

Tautų sąjungos kari 
nė sutartis

Ruošia intervenciją 
Chinijoje

Franci j a susirūpino franko 
puolimu

savo ginklavimąsi 
mum.

Jeigu atsidūrusi 
pavojuje valstybe 
džiusi visus sutarties reikala
vimus, tautų sąjungos taryba 
turi susirinkti už keturių die
nų nuo gavimo žinios apie už
puolimą ar gręsiantį užpuoli
mą ir nuspręsti ką veikti. Jei
gu bus sutarta duoti pagelbą, 
tai visoms valstybėms turi 
būti apie tai pranešta ir re
komenduota keikią pagelbą 
kiekviena valstybe turi arba 
gali duoti.

Sutarties sąlygomis, (tautų 
sąjungos taryba gali paskelb
ti blokadą, pareikalauti iš val
stybių karinės pagelbės arba 
duoti užpultą jai valstybei fi
nansinę pagelbą. Taryba taip
jau gali paskirti vyriausiąjį ko
manduotųjų, kuris vadovautų 
bendromis visų valstybių spė
komis.

Kitur pastatė kartuves ir išga
vo savo algą. Daugelio darbi- 

, ninku algos dar ir dabar tebė
ra neišmokėtos.

šiandie prezidento kūnas yra 
yra vežamas į Marion tikro
sioms laidotuvėms.

Plieno trustas gal nuo ateinan
čio pirmadienio pradės nai
kinimą 12 vai. darbo dienos.

Vokietija ir toliau tęs pa 
šyvį priešinimąsi

Vokietija negalinti išpildyti 
Francijos reikalavimo, sako 
Cuno.

Chinijai gręsia svetimu 
šalių intervencija

Jau daroma tam prisirengimą.
Nota
Jungt.

Chinijai ruošiama.
Valstijos irgi pasira-

RERLINAS, rugp. '8.—Kan
cleris Cuno šiandie kalbėda
mas reichstage kontribucijos 
klausimu, prisiminė ir apie 
Anglijos pastangas fišrišti tą 
klausimą.

Kancleris sakė, kad princi
pai, ant kurių Anglija pastatė 
savo pasiūlymus, yra Vokieti
jai nemalonus. Vokietijos val
džia, sake jis, negali išpildyti 
Francijos reikalavimo, kad 
valdžia prikalbintų Ruhr gy
ventojus sustabdyti pasyvį 
priešinimąsi. Todėl Francijos 
procedūra daro derybas su 
Francija visai negalimas, sakė 
kancleris.

Jeigu dabartinės derybos 
tarp pačių talkininkų neduos 
jokių pasekmių, tai, sakė Cu
no, Vokietija pilnai įsitikins, 
jog ji gali tik savimi tepasi
tikėti ir tęsti kovą vadovau
jant tai savęs pasitikėjimo 
dvasiai.

Kancleris taipjau paskelbė 
pienus įvairioms finansinėms 
ir ekonominėms reformoms, 
kurias valdžia tuojaus pradės 
vykinti, tikslu sustiprinti vi
durinę šalies padėtį. Svarbiau
siomis priemonėmis yra už

traukimas vidurinės aukso pa
skolos ir įvedimas mokesčių 
sulig nustatytos piniginės ver
tės.

Nepasiduosianti Francljdi.
Pareikšdamas, kad Vokieti

jos valdžia negali išpildyti 
Francijos reikalavimo sustab
dyti pasyvį priešinimąsi Ruhri PARYŽIUS, rugp. 8. —Pir- 
distrikte, kancleris pasakė: Imas žingsnis padarymui svė

rės negalime ir nesutiksi- timų šaįių intervencijos Chi- 
me atsižadėti Vokietijos že-Į n į j oj jau ^ap0 pa(]arytas, pa
mes ir neišduosime savo vien- Į ruošiant talkininkų notą; ku- 
genčių... Mes atsisakome dir-|rj reikalauja iš Chinijos val- 
bti po durtuvais musų pris-1 (jžios duoti užtektinas karines 
paudėjų.” | spėkas, po svetimų šalių ofi-

“Pihiai ir be jokių sąlygų I cieriy komanda, saugojimui 
pasidavę Francijos reikalayi- Chinijos geležinkelių.
mui , tęsė, Cuno, mes tik pir-| Užsienio reikalų ministeri- 
ktumėm dokumentą, kuris už-|ja sako, kad tekstas notos jau 
deda ant mus negalimas obli-1 Veik paruoštas ir duoda su- 
gacijas, kurias visas pasaulis!prasti, kad po nota pasirašys

'X • 4- rx T x m, I* w TTIl** 1 * 1Valstijos, kurios da- 
pasi tarimuose

gacijas, ]
pripažįsta absurdu.” |jr jun(rt.

Kancleris sakė nematąs prie|]yvavo 
žasties tikėtis kokių nors pa-Į Chinijos padėtį, 
sėkmių iš Anglijos veikimo I Pasak

Konclerio kalbą tankiai I luotą
pertraukė reichstago nariai I darosi veik 
komunistai. I (mlinivbės

DUSSELDORF, rugp. 8. — 
Francuzų ir vokiečių žinių šal
tiniai sako, kad nerimavimas 
tarp Ruhr darbininkų kasdie di
dėja.

Arti Recklinghausen, Schlae- 
gel ir Eisen kasyklų angliaka
siai uždarė kasyklų direktorius 
jų raštinėse ir paskelbė save 
kontrolėje kasyklų.

Salzerneulck kasyklų viršinin
kai pranešė angliakasiams, kad 
jie neturi užtektinai popierinių 
markių algų išmokėjimui. Dar
bininkai nieko nesakę tuojaus 
prie kasyklos pradėjo budavoti 
kartuves; po to algos tuojaus 
liko išmokėtos be jokių tolimes
nių derybų.

Visi Ruhr angliakasiai reika
lauja, kad tuojaus butų išmokė
ta 2,000,000,000 markių rugpiu- 
čio algų sąskaiton .ir kad pas
kui algos butų mokamos auksu. 
Jie taipjau reikalauja, kad jų 
algos už liepos mėnesį, kurios 
daugely atsitikimų tebėra neiš
mokėtos, butų padidintos 800 
nuošimčių. Kadangi tie reikala
vimai tebėra neišpildyti, tai dar
bininkų taryba grūmoja grieb
tis tiesioginio veikimo.

Dclei įvairių sumišimų ryti
nis rubežius tarp okupuotosios 
ir neokupuotosios Vokietijos bus 
uždarytas paprastiems kelei
viams vienai savaitei. Prancū
zai betgi paskelbė, kad bus 
griebtųsi reikiamų priemonių 
užtikrinimui pergabenimo mai
sto.

8.— 
lai-

Tautę sąjungos karinė 
sutartis

Siūloma sutartis bendrai gel
bėti užpultą valstybę.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEME”.

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo' metais.

ministerijos, gink- 
intervencija Chinijoje 

neišvengtina. Ir 
intervencijos visai 
nuo Chinijos val- 
irgi panaši yra tai 

kokia buvo pasiųsta 
prieš padarymą (intervencijos 
Chinijoje kelioliką metų atgal 
laike bokserių sukilimo.

Vatikanas rūpinasi taika

neslepiama 
džios. Nota 
notai,

Prancūzai susirūpino 
franko puolimuPARYŽIUS, rugp. 8. — 

Tautų (sąjungos laikfinė mai
šyta komisija sumažinimui 
ginklavimosi šiandie priėmė p oincare net į Paryžių sugrįžo 
tekstą tprcjjektuojamos jsuitan-1
ties bendrų gvarantijų, kurią- Į PARYŽIUS, rugp. 8. Lė- 
ja taikoma sumažinti ginklą-Į^s, bet nuolatinis franko .puo- 
vimąsi. Ta sutartis bus pa
duota pilnam tautų sąjungos 
susirinkimui ateinantį rugsėjo 
mėn.

■Niekurie priimtieji svarbus 
projekto punktai iššaukė ma
žumos pasipriešinimą, tad ma
noma, kils dėl jų aštrių gin
čų ir pačiame sąjungos susi
rinkime.

Tekstas sutarties, kaip jis 
bus paduotas susirinkimui, pa
tiekia visuotiną sutartį, ku
rią turi pasirašyti visi tautų 
sąjungos nariai ir kuri užtik
rina pagelbą visiems užpul
tiems, ar esantiems užpuoli
mo pavojuje nariams.

Sutartis, ant kiek ji paliečia 
karimų spėkų naudojimą, yra 
kontinentalė ir nė viena pasi
rašiusioji valstybė nėra ver
čiama duoti karinę pagelbą 
kitame, negu ta valstybė yra, 
kontinente. Taip Pietinė Ame
rika ir Kanada nebus verčia
mos siųsti savo kariuomenę j 
Europą.

Teisė užpultosios valstybės 
gauti kitų šalių pagelbą pri
klauso nuo to, ar ji sumažino

limas, nežiūrint visų pastangų 
tą puolimą sustabdyti, priver
to Francijos užsienio reikalų 
ministeriją vėl susirūpinti 
kontribucijos klausimu.

Ekonominis spaudimas, apie 
kurį tankiai kalbėjo Anglijos 
laikraščiai, pasirodė, nėra tuš
čias žodis, frankui vis puo
lant. Premjeras Poincare šian
die net iš atostogų sugrįžo į 
Paryžių ir tuojaus padarė pa
sitarimą su patarėjais apie 
kontribuciją; Jis taipjau per 
Anglijos ambasadą surengė 
ryto konferenciją su lordu 
Robert Cecil.

PakVibtimas Įtapo pasiųstas 
Belgijos premierui ir užsienio 
reikalų ministeriui atvykti į 
Paryžių apsvarstyti padėtį, o 
Francijos ambajsadorius prie 
Vatikano grįsta į Paryžių per
statyti papos nusistatymą.

Pusiau oficialinis Temps .gi 
Siūlo, kad kontribucijos komi
sija pradėtų veikti ir pilnai 
ištirtų Vokietijos jnuojiegumą 
mokėti kontribuciją.

Laikraščiai gi puola Angli
ją, buk tai ji nupuldžiusi Fran
cijos frankus.

Daromi esą pasitarimai su fran- 
euzais ir vokiečiais.

LONDONAS, rugp. 8. — Pa
sak Daily Telegraph, Vatikanas 
darąs nuolatinių pastangų išriš
ti Ruhr klausimą.

Francijos ambasadorius prie 
Vatikano vėl turėjęs ilgą ir svar
bų pasitarimą su papa, o buvęs 
Vokietijos kancleris Wirth ir 
ambasadorius prie Vatikano turi 
nuolatinių pasitarimų su papos 
valstybės sekretorių kardinolu 
Gasparri.

Esą stiprios Vokietijos politi
nės spėkos tikisi, kad Vatikanas 
susilpnins Francijos pasigriebi- 
mą Pareinio, o reichstagas esąs 
nusisprendęs j ieškoti kelių pri
eiti prie Paryžiaus. Vokietija de
danti didelę viltį 'ąnt Vatikano, 
bet visgi esą dar
kyti, kad Vatikano ?keliai butų 
naudojami tiesioginiam susiži
nojimui tarp Berlino ir Pary
žiaus.

WASH)INiGTOiN, rugp. 
Šiandie įvyko valstybines 
dotuvės mirusiojo prezidento 
Hardingo. Traukinis su prezi
dento lavonu atvyko į Wash- 
ingtoną labai susivėlavęs, nak
tį. Kūną tuojaus perkelta iš 
traukinio į Baltąjį Namą.

Ryte gi, apie 10 vai., kūnas 
didele procesija liko išlydėtas 
iš Baltojo Namo į kapitelių 
(kongreso namą). Toj laido
tuvių procesijoj dalyvavo pre
zidentas Coolidge, du buvusie
ji prezidentai, Wilsonas ir 
Taftas, visi užsienio diploma
tai, kariuomenes (vadlai,) įkabi
nėto nariai ir visi augštesnie- 
ji valdininkai. Procesijai at
vykus į kapitelių, buvo laiko
mos laidotuvų pamaldos. Pa
maldos buvo gana trumpos. 
Jomis vadovavo kun. Ander- 
son, kurio bažnyčioj preziden
tas lankydavosi, būdamas 
VVashingtone.

Po pamaldų karstas liko 
atidarytas ir prileista publiką 
paskutinį kartą pamatyti mi
rusįjį prezidentą. Žmones ėjo 
dvejomis eilėmis, apie po 6,- 
000 žmonių į valandą.

šiandie vakare prezidento 
kūnas bus išvežtas į Marion 
Ohio, kur penktadieny bus pa
laidotas. Nuvežtas į Marioną, 
kūnas bus perkeltas į jo tėvo 
namus, ir tą pačią dieną, už 
kelių valandų bus išlydėtas į 
kapines. Čia, prašant Hardin
go žmonai, didelių ceremoni
jų nebus ir paskutinės pamal
dos ant kapinių bus atlaikytos 
dalyvaujant tik artimiau- 
siems šeimines nariams. Ka
riuomenė ir organizacijos pro
cesijoje nedalyvaus.

Bet į Marioną suvažiavo ir 
vis dar važiuoja tiek žmo
nių, kad reikėjo pasiųsti vals
tijos miliciją palaikymui tvar
kos ir dabojimui kad 
tiktų daug nelaimių.

CHICAGO. — Tikimąsi, kad 
naikinimas 12 vaalndų darbo 
dienos ir įvedimas 8 valandų 
darbo, bus pradėtas niekuriose 
plieno trusto dirbtuvėse Chi
cagoje ir Gary ateinantį pir
madienį, nors apie tai oficiali- 
nio paskelbimo dar nėra. Dar
bo valandos bus trumpina
mos laipsniškai, pagal atskirus 
departamentus, kada trustas 
galės gauti užtektinai pigių 
darbininkų.

Spėjama, kad pirmiausia 8 
Valandą darbo diena bus įves
ta niekuriose dalyse United 
States Steel Corp. Gary, Ind., 
ir Illinois Steel Co., So. Chi
cago, liejiklų.
Carnegie liejiklos sutrumpins 

darbo valanda®.
NEW YORK, rugpiučio 8.— 

Plieno trusto galva Gary pas
kelbė, kad 12 valandų darbo 
dieną bus panaikinta Carne- 
gic Steel Co. liejiklose atei
nantį pirmadienį. Tos liejiklos 
priklauso plieno trustui. Vie
nur bus įvesta 8 valandų dar
bo diena, bet niekuriuose sky
riuose darbininkai turės dirbti 
10 valandų*. Darbininkai da
bar gauna 40c. į valandą. To
kia pat mokestis pasiliks ir 
sutrumpinus darbo valandas, 
bet dirbantys 8 vai. gaus po 
50c. į valandą.

DUBLINAS, rugp. 8. — Bū
rys iš 150 žmonių, sakoma, 
dokų streikierių, šiandie sėk
mingai įsilaužė per šonines 
duris į namą, kur Airijos dar
bininkų unijos 
gresą. Posėdis tuojaus 
pertrauktas, o <’ 
užsibarikadavo 
tai atvyko policija ir puolikus 
nuvijo nuo durų. Posėdis ta
da atsinaujino.

Dokų streikieriai jau ne 
pirmą kartą užpuola darbinin
kų unijų kongresą. Jie bandė 
įsilaužti į svetainę keletą die
nų atgal ir keletą darbininkų 
delegatų sumušė. (Streikieriais 
vadovauja žinomas amerikie
čiams IWW. agitatorius Jim 
Larkin, kurį nesenai paliuo- 
suota iš New Yorko kalėjimo, 
kui' jis sėdėjo už peržengimą 
kriminalinio sindikalizmo įs
tatymų, ir paskui deportuota 
į Airiją.

laikė savo kon-
i liko 

delegatai duris 
kėdėmis. Grei-

Atšaukė Rakovskį
LONDONAS, rugp. 8.— Ru

sija ofiiealiniai pranešė Ang
lijai kad ji panaikino buvusio 
Ukrainos f‘pi<ezidento” Ra- 
kovskio paskyrimą galva Ru
sijos delegacijos Londone, nes 
tam paskyrimui išdalies Ang
lija priešinosi.

DANVIIJLE, III., rugp. 8.— 
Vietos gatvekarių darbininkai 
nutarė sustreikuoti šeštadieny, 
jei kompanija nukapos jiems 
algas.

ranksti sa-

400 žmonių užmušta
CHICAGO. — Nuo pradžios 

metų iki užvakar, automobi
liai Chicagoje užmušė 400 
žmonių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 8 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini- 
tais iitaipi

Anglijos 1 bv. sterlingų .......  $4.59
Austrijos 100,000 kronų $1.45
Belgijos 100 frankų.................$4.50
Danijos 100 markių ........... $18.32

Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $5.71
Italijos 100 lirų.... ....................$4.34

Lietuvos 100 Litų.......... ..........$10.00
Lenkų 100,000 markių ........  45c
Norvegijos 100 kronų............ $16.16
Olandų 100 kronų ....'.......... $39.40
Šveicarų 100 kronų ........... $18.15
Švedijos 100 kronų ........... $26.60
Vokietijos 1,000,000 markių .... 23c

neatsi-

Miesto judėjimas sustos 
vienai minutei,

CHTCAGO. — Veikiančiojo 
mayoro O’Brien įsakymu, vi
sas judėjimas mieste sustos 
vienai minutei ateinantį penk
tadienį, lygiai 3 vai. dienos. 
Tai bus padaryta išreiškimui 
pagarbos mirusiarh preziden
tui. Gatvekariai, automobi
liai, praeiviai, darbininkai, 
visi yra prašomi sustoti vienai 
minutei ir tylomis stovėti.

Visi bankai, biržos, viešos 
raštinės, niekurios sankrovos 
dirbtuvės užsidarys penkta
dieny visai dienai. Paštas irgi 
tik dalinai veiks, o vienai va
landai visai darbas apsistos.

SOUTH DAKOTA NUPIGINO 
GASOLINO KAINĄ 10c.

PURRE, S. D., rugp. 8. — 
Gubernatorius įsakė ^vallstijos 
sandeliui pardavinėti gasoliną 
publikai po 16c. už galioną, 
kadangi gasolino kaina South 
Dakotoj esanti tikras plėši
mas žmonių.

Kaltindaimais, kad Standard 
Oil Co. lupasi 100 nuoš. pel
no, pardavinėdama gasoliną 
po 26c. už galioną, gubernato
rius ragina miestus ię mies
telius pirktis gasoliną vago
nais, kad tuo visoje South La
kotoje nupiginus gasolino kai
ną iki 16c.

Rado apsikabinusius nušautus

INDIANA HARBOR, Ind., 
rugp. 8. — Policija moters na
muose rado apsikabinusius ir 
negyvus Mrs. Blanche Best ir 
John Cartinas Jie abu nušauti. 
Į moterį paleista keturios kul
kos, o vyrui kulka įėjusi į 
smegenis. Policija mano, kad 
Cartinas iš pavydo nušovė mo
terį, o paskui pats nusišovė.

ŠIANDIE — veikiausia gie
dra; maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 5:50 valandą, lei
džiasi 8:01 valandą vakare. 
Mėnuo teka 3:02 valandą nak-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosfmonėsir 
taiffpataria' Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739'S.HalstedSt

Chicago III
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NAUJIENOS, Chiaęo, Ui Ketvirtadienis, RugĮ). 9,

Iš Klaipėdos krašto
Klaipėdos krašto Gelbėjimo 

Komitetų Seimas.

Lieiiios m. 8 dieną Mažosios 
(Lietuvos gelbėjimo komiteto 
sušauktas seimas, dalyvaujant 
apie 50 delegatų nuo komiteto 
skyrių visame krašte, apsvar
stęs dabartinę krašto padėtį 
ir atsižvelgdamas į. dabar ve
damas derybas Paryžiuje vi
sais balsais priėmė šiokią re-

“Mažosios Lietuvos gelbėji
mo komiteto seimas, susirin
kęs savo pilname sąstate 1923 
metų liepos mėn.8 dieną po 
piet 1 valandą Klaipėdoje “Ry
to” viešbučio salėje, aptaręs 
Klaipėdos krašto politinius ir 
ekonominius rjeikaili^s, nutarė 
viso pasaulio akyvaizdoje Lie
tuvos vyriausybei ir Klaipėdos 
krašto delegacijai Paryžiuje 
pareikšti: Pasirašymą Klaipė
dos Krašto statuto arba kitos 
sutarties, kuria remiantis ga
lėtų lenkai arba kiti gauti to
kių teisių krašto valdyme, per 
kurias galėtų buti siaurina
mas Lietuvos suverenitetas 
Klaipėdos krašte ar tai butų 
uosto vandens kelių ar gele
žinkelio valdyme, mes to kra
što gyventojai niekad nepri- 
pažįsime. Jš musų 
Paryžiuje griežtai 
me nenusileisti ik 
laikytis jai duotų 
Jų.”

Miesto butų nuomininką są
jungos susirinkimas.

Birželio 20 dieną Klaipėdoje 
dalyvaujant atstovams iš 
Smalininkų, Rusnės ir Prieku
lės, buvo Klaipėdos mieisto 
butų nuomininkų sąjungos 
susirinkimas. Dalyvavo apie 

3000 žmonių (2(MX) vyrų ir 
1(MM) moterų,. Buvo svarstoma 
butų brangumo klausimas, at
mainius įstatymą dėl butų 
kainų sunormaviino.

Susirinkimo išrinkta 9 na
rių komisija, kuriai pavesta 
susinešti tuo reikalu su Kraš
to Direktorija. Butų nuo
mai pavijus prieškarines kai
nas, o uždarbiui vos 30 
prieškarinio skaičiams, 
nuomininkai ncištesa

delegacijos

i n st nikei-

nuoš. 
butų 

butus

Invalidų šelpimas.

Lietuvos Vyriausybės įgalio
tiniui Budriui pavesta sudary
ti, jam pačiam pirmininkau
jant komitetą Klaipėdos kraš
to invalidams šelpti. Lietuvos 
vyriausybė atm reikalui asi-

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa
spirtų visų kitų metų “ąuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. I’asažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriams per jų pačiu darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dcl to, kad priveda pasažierius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui.

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba:
CUNARD LINE, 
140 N. Dearborn 
St., Chicago, III.

gnavo 10,(XX) lit. ir be to 5,000 
lt. specialiai protezams gamin
ti.

Mareografas Palangoj

Sąryšy su žvejų uosto Šven
tosios žiotyse statymu š. m. 
liepos m. 13 d. pradėjo veikti 
Palangoje pirmasis Lietuvoje 
mareografas, t y. aparatas, ku
ris automatiniai užrašinėja 
juros horizonto stovį. Jo tiks
las —• ištirti horizonto svyra
vimus, veikimą vėjo, potvynio 
bei atoslūgio surasti amplitudę 
horizontų ir svarbiausia duoti 
vidurinę juros horizonto alti
tudę, kuri priimama už pama
tą krašto nuotraukoms, gelž- 
kelių ir upių niveliacijomis ir 
kitiems mokslo tikslams. Ma
rkgrafui pastatyta 'Palangos 
prieplaukoje ibudlulė, per ku
rios langą Palangos kurortą 
lankantieji svečiai gali maty
ti juros horizonto užrašus.

Mareografas yra lengvo, lai
kinojo typo, bet ateityje ma
noma pastatyti nuolatinį tam 
tikrame šulinyje, surištame su 
jura pavandeniniu vamzdžiu. 
Panašus mareografas buvo 
prieš karą Klaipėdos uoste.

Įrengimas Palangos mareo- 
grafo yra pirmas žingsnis Lie
tuvos juros tyrinėjimo srity, 
jis pastatytas Plentų ir Van
dens Kelių Valdybos parėdy
mu Hidrometrinės Partijos, 
kuri nuo šio pavasario pradė
jo tyrinėti Lietuvos upes, inž. 
Steponui Kolupailai vadovau
jant. (“Elta”).

Gudijos kolonizaci 
jos brangumas

Gudų laikraštis “Kryvič” 
deda žinių, kiek kainavo len
kams per 1921 ir 1922 metus 
Gudijos kolonizacija. 1921 me
tais kariams kolonistams 'len
kai išdavė iš viso pašalpų 300,-

000,000 1. markių, o 1922 m. 
—1,000^000,000 1. m. Be to dar 
statybos reikalams išduota 
156440 kub. metrų medžių, 
13,660 kub. metrų lentų, 420,- 
205 štukos čerpių, , 553,449 
štukų plytų, 289 gatavi tro
besiai, 69,263,427 markių gry
nais pinigais ir 26 bustai at
remontuoti.

Rezidencijos Tel. Brunsvick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C. 
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

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

ftventad. 9.-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
FZL ^8. TAS JUMS BUS Į 

'ANT NAUDOS. f

S. L FABIONAS CO.

Compdjnte

Oct. 20 
3 

10 

10

8. 
October

19, Oct.

NEW YORK, PLYMOUTH 
□ AVRE-PARIS

LA SAVOJE Auk. 11. Sept.
PARIS Auk 1S. Sept. 12.

FRANCE Aūf. 22, Hep
LAI AYETTE Kept. 1, Sept. 29, Nov.

NEW YORK. VIGO (8PAIN), 
UORDEAUX

Ilniyklte dcl Ungeldltoe npriJomoe 
Jua« vietiniui agentui arba l 

ofia> 19 Stato Street New York.

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui 

savo giminių iš Lietuvos.

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

(Pasaulio didžiausia laivas)
Olympic Aug. 18; Sept. 8; Sept. 29 
Homeric .... Aug. 25; Sept. 15; Oct. 6 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Mongolia .......... Aug. 16; Sept. 20
Minnekahda Aug. 23; Kroonland A. 30 
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

PASAŽIERIU SKYRIUJE, 
127 So. State St« Chicago, IM.

Garsinkite Naujienose

S-S- L.EVIĄTHAN

Pasaulio Champion Laivas
GREIČIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS, GERIAUSIAS

Didelis laivas Laviathan dabar jau pasirodo, kaipo grei
čiausia pasažierinis laivas ant jūrių. Jis perviršijo visus 
greitumo rekordus, padarant 687 jūrinių mylių į 25 va
landas.

Padaryk tavo kelionę į Seną Tėvynę ant šio tvirto lai
vo. Jo didumas užtikrina didelius kambarius, ruimingas 
socialines poilsio vietas ir daugelis denių. Del trečios klia- 
sos kainų eikite dabar pas vietinį agentą arba rašykite

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., ' Chicago, III.

Vietiniai agentai visuose miestuose.
Canadian ofisas: 79*Queen Str. W., Toronto 

Managing Operatore for
UNITED STATES SHIPPING BOARD

NORTH „ 
GERMANI

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokict. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

Nori h German Lloyd 
100 No. La Šalie St.,

Chicago, III. ,

Jaučias Kaip Nau 
jas Vyras

Viduriai Yra Geri; Miega Puikiai
Wm. H. Sherman iš Minneapolis, 

Minn., rašo: “Tūlas laikas atgal, ap
turėjau jūsų laišką, kaslink gyduolių 
Nuga-Tone. Esu jas gavęs ir, turiu 
pasakyti, jog tai geriausias tonikas, 
kokią aš esu vartojęs. Aš jaučiuosi 
kaip ir naujas žmogus. Mano viduriai 
yra geri ir aš miegu puikiausia. Jus 
galit pasiųsti bile ką pas mane pa
siklausti apie jūsų gyduolę, aš kiek
vienam pasakysiu, ką ji padarė dėl 
manęs. Wm, H. Sherman.”

šio laikraščio skaitytojai atras Nu
ga-Tone stebėtiną . gydytoją tokiose 
atvejuose, kaip kad vidurių keblumai. 
Pabandykit jį. Jis yra taip paprastas, 
malonus ir . veiklus, jog į keletą die
nų jus patys stebėsities, kaip gerai 
jaučiaties. Jis urnai panaujins jūsų 
stiprumą ir energiją ir pataisys jūsų 
kraują, nervus ir kūną. Nuga-Tone 
išdirbėjai, taip gerai žinodami jo veik
mę šitokiose atvejuose, priverčia vi
sus aptiekorius garantuoti iį ar su
gražinti pinigus jei jus nebūsit už
ganėdintas. Rekamenduojamas, garan
tuojamas ir parduodamas per visus 
aptiekorius, arba prisiųsk $1.00 ir ap- 
laikysit tiesiog iš National Labara- 
tory, 1014 So. Wabash Avė., Chicago, 
Illinois. - . .

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam įtaigus ir 
Parduodam Laivatearltea.

—m——* <4

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13

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

3323 So. Halstcd St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9

Su šituo 
naujos rusės mudu

mirkymas užima velijimo vietą
Tik mirkykit į puikias Rinso putas tikrai pasi- 
liuosuoja visi nešvarumai. Jus tik išgręšite skal
binius ir liuosi nešvarumai išsimazguoja tuojau!

Del tų vietų kur jums reikėdavo labiausiai 
dirbti-velėti — kalnieriai, rankogaliai, keliai, 
romperių sėdynės — jums dabar tik reikia bis- 
kj pavelęti užbarsčius sauso Rinso,

Nedaro skirtumo kaip jus skalbiate savo 
skalbinius, Rinso padaro tai lengviausiai. Jis 
geriausias dėl skalbimui mašinų. Jis yra taipgi 
labai geras dėl virinimo. Ir jis yra puikiausias 
tik dėl mirkymo paprastose skalbimo geldose.

> ; i
Vartokite jį vietoje šmoto muilo." Tai Rinso 

ir yra dėl to. Jis prašalina ant visados tą sunkų 
velėjimą, kuris būdavo paalsina jumis ir jūsų 
skalbiniai nusidėvėdavo.

Rinso yra padarytas išdirbėjų Lux, didžiau
sių muilo išdirbėjų pasaulyje. Jus rasite jį viso
se grosernėse ir departamentinėse krautuvėse, 
paprasta miera ir naujus didelius pakelius. Le- 
ver Bros. Co., Cambridge, Mass.

Vartokite šį naują muilą —vietoje šmo
to muilo šeimynų skalbiniams.

Z

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broa<Jvay, NevSork.'NY U

Sei LIETUVA
1 , PE& HAMBUn.GA.PlI 
/I ! /• AKLA UEPOjq

PER HAMBURGĄ.PTLIAA 
/ ARBA LIEPOJĄ 
" Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja j Piliavą , 
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 

VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. POLONI A .............................. Aug. 18

S. S. LITUANIA ..........................  S’ept. 19
TREČIOS KLESOS KAINOS Į:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Ofiso Telefonas TĄ T? H A RROAD Busto TelefonasCentral 4104 Uit. M. iilVV/117 Annitage 8209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatves.

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

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

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

TURIME UŽ GARBĘ PRANEŠTI JUMS
Kad musų įstaiga — supažindymui draugų su drau

gėms — yra teisingiausia šitoje šalyje, štai mes save re
komenduojame drąsiai, nes turėsite progą apie tai per
sitikrinti kaip i musų biurą įsirašysite.

Mums yra svarbu patarnauti naudingai tokioms ypa- 
toms, kurios dėl daug įvairių priežaščių negali sau tin
kamų gyvenimui draugų pasirinkti.

Mes turim laiškais atsišaukimų iš visų kraštų Ame
rikos, pradedant paprastais darbininkais ir farmų užlai- 
kytojais, baigiant rųšies biznieriais, profesionalais ir fi- 
nansieriais.

Jeigu esate nevedę, atsiųskit 10c, o mes jum prisiu
sime visas informacijas, jūsų vardas niekam nebus iš
duodamas.

Dėl Merginu arba Našliu Moterų
/ ' I •

Kurios norėtumėt įstoti į musų biurą, paveikslai bus 
imami uždyką; tėmykit musų apgarsinimą ateinančią 
subata.

Mes perspėjam draugus, kurie turite ču mumis rei
kalus. Mes pirmiau vadinamies C. M. B. Dabar persikė
lėm į naują vietą, ir užvardijom. /

SOCIAL AID BUREAU
105 W. Monroe St., R. 412, Chicago, III.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

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

Privatinių
Ligų

Hgą, 
kad

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Jeigu jus turite bile kokią 
nenusiminkite. Atvažiuokite 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą.

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to aUgšto 

Priėmimo kambarys 506, 
CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Suoatoj vakarais 6-8 v.

TRISREMMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

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

y

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą menesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionali mokestį, būtent 
$12‘.5O bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atvdą, kaip, kad 
jus mokėtumet • pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žingmą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
837 W. Madison SI 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 n> 

tai — puikiausias 
parodymas, kad ą, 
p esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS' GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas »jusų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrink it! Gyvas
tis yra perdaug brangų kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam r-ydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydyniui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijaųtų, kurie 
jlaukte plaukia į mano gydymo kam- 
>ariusv kasdien. Ateik tuojau dėl dy- 
co apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo. '
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad. 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p., 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1. 
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, III.

Garsinkilės Naujienose

Tol. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor, VVashington & Clark

Nauru Tel. t Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halated St, Chicago.
Tel. Yards 4681

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

1811 Itecter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halated St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lieturyg Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6877.

TlUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kais a tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av.. 461 N. Halsted S4.
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lefayvtte 4221

patarnauju kuogariavaM.
AL Taika,

W. «8tk 8t, IU.

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umauz iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės/nuo $30.00, $32.50 ir 
$85.00. Dabar ..........................  $25.04
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42-56 n 
$47.50. Dabar...........................T. $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 ta 
$27.50. Dabar..........................  $18.M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

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



Ketvirtadienis, Rugp. 9, ’23 NAUJIENOS, Chicago, UI.'

L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, kartą savaitėlę, 

ketvirtadieniais.

pasauliui taikų sugyvenimą.
Tat vienas svarbiausių pro

letariato uždavinių kiekvienam 
krašte yra: pridaboti valdžios 
užsienio politiką; visomis prie
monėmis stabdyti susikirti
mus tautų tarpe, šalinti karo 
pavojų; kovoti prieš tautų pa
vergimą, už teisę joms laisvai 
apsispręsti; kovoti už taikų 
visokių nesusipratimų išspren
dimą bešalio trečiųjų teismo 
keliu.

Tie proletarų uždaviniai ge
riausia seksis jiems vykdyti, 
kai kiek^idno (krašto darbi
ninkai remsis visų pirma su 
savąja buržuazija parlamen
tuose ir gyvenime visomis (kla
sinės kovos .priemonėmis. Tos 
atskirose šalyise įvedamos (im
tynės turi vis jungtis, įgau
damos tarptautinio pobūdžio ir 
pasaulinio masto.

Darbininkų klasė turi ša
lintis tautinės kovos; ginti 
tautines ir tikybipes 'mažu
mas, ^padedant joms (iškovoti 

ZJ tautines demokratingai tvar- 
J komas autonomijas. Ji priva

lo priešintis kolonijų užgro
bimui, kolonijų gyventojų iš
naudojimui, jų ūkio formų 
smurtu griovimui; ji privalo 
reikalauti, kadi Męnijų (gy
ventojams butų patikrinta au
tonomija ar bent prie jos ei- 

Taflkos sutartys .'nepataisai n am a. Darbi įlinkai turi būti 
tik pablogino padėtį. Nuveik-Į priešingi protekcionizmui, bū
tąsias šalis jos padarė netikras I ti už prekybos ir kilnojimosi 
savo ateities; nuolat belaukiau-1 laisvę.
čias naujų smurtų, netekusias! Darbininkų klasė turi visur 
kredito, neturinčias galimy-Į siekti |visuo(tinojo n msi gi n kla
bės sutvarkyti savų finansų. | vimo, spirdama valdžias eiti 
Netekę vertės pinigai nuskur-1 ton pusėn, 
dino minias nuveiktuose kraš
tuose. Salys — laimėjusios ir I priešintis slaptoms karo 
neitralės-dėl suardintos pašau-1 tartims ir sąjungoms, dėl 
linės rinkos nebegauna kur|rjų vietiniai susirėmimai 
parduoti prekių, nedarbas jo-1 to pasauliniu karo gaisru.
se didėja, darbininkams algos I Darbininkų klasė privalo 
nutraukiamos. Nugalėtojų tar-1 stengtis perdaryti Tautų Są- 
pe lx\gėdiškas išdykumas, nu-1 jungą iš reakcijos įnagio į tai- 
gaflėtuose neapykanta, karštas I kos palaikymo, tautų tdisdų 
keršto noras; ir pas vienus, iri ginimo ir jau sudarytoms su
pas antrus vystosi taikai atka-Į tartims peržiūrėti įrankį. To
rus nacionalizmas. Tai tokios I kio perdarymo reikia siekti, į- 
yra dabartinio, imperialisti-1 vedant Tautų Sąjungon visas 
niai-karingo kapitalizmo pa-1 tautas^ sudemokratmus jds 
sekinės. I organizaciją, pastačius darbi-

Atskirų šalių bandymai gin-lninkų priežiuron pasiųstų Są- 
tis nuo katastrofos protekcio-l jungon atstovų veikimą.
nizmu tik drasko ir ūkio I Sujungus da+ribiuiukų iegas 
žvilgsniu politiniai jau suskirs- Į visose !š0ysc, (Socialistinis 
tytą Europą, tik didina suįru- Į Darbininkų internacionalas 
tę. Imato pamatinį savo tikslą ko-

Atskirų šalių ginklavimas I vo j e su karus kurstančiu ka- 
virto nebeįmanomas: nuolati-l pitalizmu. Jis mato būtino 
nūs armijos visur pasidarė di-Į reikalo pilnai išaiškinti prole- 
desnės, kaip kada nors buvu-1 tariatinių partijų elgimosi pa- 
sios. I grindus karui ištikus. Tų klau-

Didžiųjų valstybių varžymosisimų ištirimas yra Jnternacio* 
del to, kurios jų valdys pašau-Įnalo priediermė. Internacio- 
lio anglies, žibalo ir rudos at-lnalas kviečia darbininkų mi- 
sargas, pavirto nuolatine ko-1 nias visose šaliyse liautis skal- 
va, kuriai aukojama ištisosIdžius savo organizacijas, kvie- 
tautos, kuri žadina vis naujų I čia sutraukti visas savo iegas 
karų pavojų. Imperializmas I suvienytai kovai su imperializ- 
panaudoja pagalios savo įtakai Imu.
išplėsti ir savo grobimams I Pagrindu tai kovai turi būti 
naujai pabudusias iš pavergi-1 darbininkų atsisakymas viso- 
mo tautas ir jų pastangas at-|se šalyse remti bent kokį im- 
gauti laisvę. Į pcrialistinį karą, atsisakymas

Valdančių kapitalistinių kla-1 parlamentuose duoti savoi su
siu imperializmas žada vėl I tikimo, duoti pinigų tokiems 
įvelti žmoniją į naujus karus, I karams vesti.
jeigu pasaulinis proletariatas I TT ~ „ .. , . „
nepajėgs pastoti kelio. O nau-Į dėl Ry
jąs karas vis tobulesnėmis I politikos
naikinimo priemonėmis reikš-1 PftSVarstęiS pelitinę (padėtį, 
tų ne kų kitą, kaip tik visišką Į kurt- yra su-sidariu'si Europos 
dabartinei civilizacijos galę. [Rytuose, Kongresas šiaip nu- 

Tai toji imperializmo politi-1 tarė:
ka nustato ir darbininkų kla-| Kongresas patvirtino Antro- 
sūs uždavinius. Europos proloĮjo Internacionalo ir Vienos 
tar'iatas laimėjo 1918 metų| Sąjungos nutarimus dėl Gru- 
revoliucijas, nuvertė monar-|zijos ir reikalauja, kad Tary- 
chijas centro Europoj ir pa-|bų valdžios kariuomenė apleis- 
tiekė darbininkams naujų ko-1 tų Gruziją, kad gruzinų tautai 
vos priemonių, sukurdamas I butų grąžinta laisvę ir nepri- 
demokratines respublikas. Eur | klausomybė.
ropos proletariatas, piasiliuosa-1 Kongresas reiškia protesto 
vęs nuo Rusų carizmo, milži-| prieš kruvinąjį režimą, taiko- 
niškai išvystęs savo organiza-|mą Armėnijai Turkijos ir Ra
cijas, ypač Angluose, prieš ka- sijos ir reikalauja, kad arme- 
pitalo imperializmą stato sa- nų tautai butų patiekta teisė 
vąją politiką, — taikos, tautų apsispręsti.
laisvės ir socializmo politiką, I Kongresas kreipia darbinin- 
Ruri viena pati tegali laiduoti Ikų minių domės į ^ai, kad

Hamburgo Kongreso 
Rezoliucijos

Socialistinių partijų Kong
resas Hamburge, posėdžiavęs 
nuo 21 iki 25 gegužės dienai, 
atliko du pamatiniu darbu. 
Kongresas vienbalsiai nutarė 
sujungti visas socialistines par
tijas į vieną Socialistinių (Dar
bininkų Internacionalą ir pri
ėmė pačią Internacionalo kon
stituciją — jo statutą. Kongre
sas be to apsvarstė ir išspren
dė einamuosius Internaciona
lo politikos klausimus. Šie 

ti rezoliucijos formoj. Svar
besnes (Kongreso ’rezoiiucij«s, 
kai ką jose sutrumpinę, čionai 
spausdiname.

I. Apie, imperialistines tai
kąs ir darbininkų uždavinius

Pasaulinis karas, pradėtas 
turtams užkariautu phsibaigė 
tuos turtus išnaikindamas. Po 
milžiniškų karo griovimų ir 
pustymų prasidėjo neregėtai 
ilgas ir smarkus pasaulinio 
ūkio krizis. Del jo milionai 
darbininkų neteko darbo, ga
myba ir prekyba sumažėjo per 
pus, nepaprastai sunkus pali 
ko musų skurdas. 

■»

Darbjninkų klasė turi visur 
su- 
ku- 
vir

tautų teisė liuosai apsispręsti 
sumindžiota ne tik Vakaruose, 
bet ir (Rytuose.

Atsiskyrusiuose nuo Rusijos 
plotuose nuo Baltijos juros iki 
pat Juodųjų, Balkanų pusiau- 
safly ir Europos centre dauge
lis sienų nustatyta ne tautų 
apsisprendimo pagrindu, o ga
liūnams įsakius. Kongresas 
dedta visoms socialistinėms 
partijoms pareigą kovoti už 
visų tų tautų teisę liuosai ap
sispręsti. S. D. Internaciona
lo vykdomasis organas turės 
nestatyti dairbimiinkų klasei 
suderintos kovos budus už 
taikų, demokratingą išspren
dimą ginčų, kviesdamas tam 
tikslui ypatingas interesuotųjų 
partijų konferencijas. ■

III. Kova su tarptauti
ne reakcija

Vienas pavojingiausių paliki
mų, kurį pasaulis gavo iš karo, 
yra žmonių palinkimas rišti vi
sokius politinius ir ekonominius 
nesusipratimus, iegos pasigau- 
nant. Visuomenės klasės, ku
rioms ima gręsti proletarų sti
prėjanti galybė, atsižada demo
kratinių valdymo būdų ir stve
riasi smurto, kad jo pagalba at
gautų viešpatavimą visuomenėj. 
Tai nuo tų buržuazinių smurto 
priemonių darbininkų klasė pri
valo ginti demokratinę tvarką. 
Kongresas pakartotinai reika
lauja, kad politiniai emigrantai 
butų neliečiami ir gautų prieg
laudos; reikalauja, kad butų pa- 
liuosuoti iš kalėjimų visi socializ
mo idėjų kovotojai ir kviečia vi
so pasaulio darbininkus griežton 
ir suvienyton kovon su pasauline 
reakcija.

1) Kongresas yra tos nuomo
nes, kad kiekvienos šalies prole
tarai patys privalo kovoti už sa
vo politinį ir ekonominį pasiliuo- 
savimą. Jis griežtai protestuo
ja prieš visokius karo interven
cijų, blokadų ar boikoto bandy
mus. Kongresas smerkia Rusų 
valdžią už tai, kam ji vartoja te
rorą ir paneigė pamatines demo
kratines teises, statydama tuo 
pavojun ne tik Rusų darbinin
kus, bet ir užgaudama gyviau
sius tarptautinio proletariato 
reikalus. Bet tuo pačiu laiku 
Kongresas kviečia organizuotus 
darbininkus priešintis kapitalis
tinių valdžių intervencijai (gink
luotam užpuolimui) prieš Rusus, 
vis tiek kurioj formoj tokia in
tervencija vyktų. Nes buržua
zinių valdžių vedama interven
cija panaikintų ne dabar esamas 
rusų revoliucijoj ydas, tik pačią 
revoliuciją. Ji neleistų atsigau
ti Rusuose demokratinei tvar
kai, ji tik sustiprintų kruvinos 
kontrrevodiucijos viešpatavimą, 
kad jos pagalba vakarų imperia
listai galėtų išnaudoti rusų 
liaudį.

Todėl Kongresas kviečia visas 
socialistines partijas, labiausia 
santarvės ir Rusams kaimyni
nėse šalyse, kad jos ne tik prie
šintųsi intervencijai, bet su ypa
tingu atsidavimu kovotų už tai, 
kad Rusų valdžia butų pilnai pri
pažinta, kad butų kuogreičiausia 
atnaujinti diplomatiniai ir pre
kybos su Rusais santikiai.

2) Kongresas kviečia visų ša
lių darbininkus, kad jie nepails- 
dami sektų valdančių klasių už
sienio politiką ir neleistų jai sti
printi socialę ir politinę reakciją 
kituose kraštuose. Pakartoti
nas Antantos valstybių smurtas 
prieš Vokietiją stumia vokiečių 
liaudį nacionalistinės reakcijos 
glėbin, kurios laimėjimas neša 
pavojų visuotinai taikai,parauna 
pasitikėjimą vokiečių liaudies 
uotais pažadais ir reiškia re
akcijos laimėjimą visoj centro 
Europoj. Tokia padėtis gręstu 
pavojum Vokiečių respublikai, 
stiprintų militarizmą, didintų 
smurto pavojų prieš Vokietijos 
darbininkus. Todėl Kongresas 
kviečia Vokietijos proletariatą 
griežtai kautis su reakcija ir 
versti vokiečių kapitalistus, kad 
jie išpildytų duotuosius kitiems 
eraštams pasižadėjimus (dėl re
paracijų). Kongresas kviečia so
cialistines partijas Antantos ša
lyse paremti kuo galima drau
gus — vokiečius, pasipriešinant 
savųjų valdžių politikai, kai jos 

stveriasi smurto ir užgrobimo 
priemonių.
, 3) Kongresas kviečia darbi
ninkų socialistines partijas ko
voti visose šalyse už tautinių 
vaidų pašalinimų. Tai yra ypa
tinga socialistų pareigą tuose 
kraštuose, kur tautines autono
mijos: kai kuriose šalyse fašiz
mas įgyja atisemitinio pabudžio 
ir tuo darosi dar pavojingesnis. 
Todėl Kongresas kviečia sociali
stines partijas tuose kraštuose, 
kur yra tautinių mažumų, ypač 
naujai susikurusiuose, kovoti su 
visu griežtumu už demokratines 
valdymosi formas ir už tautiniai 
— kultūrinę tų mažumų autono
miją, nes tik tų pradų įgyvendi
nimas sutaikins mažumas su gy- 
venamąją valstybe.

4) Kongresas kreipia darbi
ninkų domės į tai, kad kapitalis
tinės valdžios bando įsitvirtinti 
kituose kraštuose ekonominėmis 
ir finansinėmis priemonėmis. 
Taip jų daroma Austrijoj, stipri
nant kapitalistus ir reakcinin
kus prieš darbininkus; taip jų 
slegiama ir pavergiama naujai 
susikurusių valstybių vidujine 
ir užsienių politika. Kongresas 
kviečia socialistines partijas 
griežtai kovoti ir su -tomis slap
tomis tarptautinės reakcijos 
priemonėmis.

5) Kongresas skaito, kad In
ternacionalas paskelbdamas pa
saulio žiniai informacijų pavar
tos tikriausią priemonę apginti 
draugams tose šalyse, kur šėlsta 
reakcijos teroras., Baltasai tero
ras Vengruose, fašistų diktatūra 
Italuose, armėnų persekiojimai 
Turkijoj ne tik sugniužino de
mokratiją tuose kratuose ir pri
slėgė darbininkų klasę, bet tokio 
pavojingo pavyzdžio, kuris gali 
užnuodyti politinį gyvenimą ir 
kitose šalyse.

Kongresas kviečia visų šalių 
proletarus sujungti visas savo 
iegas kovai su tarptautine reak
cija, atmušti kapitalizmo puoli
mus, . atstatydinti demokratinę 
tvarką visam pasauly ir tuo bil
du paruošti sąlygas socializmui 
įgyvendinti.

IV. Rezoliucija dėl Rusijos
Kongresas po senovei skaito vi 

sų pasaulio darbininkų pareiga 
kovoti visomis priemonėmis 
prieš imperialistinių valstybių 
pastangas kištis į vidujinius Ru
sijos reikalus ir kurstyti Rusuo
se naują naminį' karą. Imperia
listinių smurto intervencijų vie
ton Kongresas stato moralę pa
saulio proletariato įtekmę. Kad 
Rusija galėtų išlikti kaipo revo
liucijos ginėja ir atrama, kad ji 
nevirstų pasaulinės reakcijos ži
diniu, Kongresas, primindamas 
Rusų tarybų yaldžiai jos prole
tarinę kilmę, palaiko sekančius 
rusų socialistų reikalavimus:

1) kad Tarybų valdžia tuojau 
liautųsi šlykščiai persekiojus so
cialistus ir kitokių pažiūrų dar
bininkus ir ūkininkus Rusuose ir 
užgrobtoje Gruzijoj. Tuojau pa- 
liuosuotų iš kalėjimų nuteistuo
sius, suimtuosius arba ištrem
tuosius už jų politinius įsitikini
mus.

2) kad tuojau atsižadėtų par
tinės, teroristinės diktatūros ir 
atstatydintų politines laisves ir 
demokratinę liaudies savivaldy
bę.

Kongresas reiškia visiems nu- 
kentėjusiems nuo bolševikų te
roro Rusuose ir Gruzijoj sociali
stams savo karštos simpatijos ir 
deda socialistinėms, partijoms 
■pa&'&i.&fį. teikti moralas ir, rnatėri- 
alčs paramos visiems rusų soci- 
alistams, kurie veikia vaduoda- 
mies šioj/ rezoliucijoj paskelbto
mis mintimis.

ItorBeautitul 
K
'Meke the Ūse of
Murinę a Daily Habit.

Lotion soon makea 
Eyes Clear, Radian^ . 
Beautilul! Harmlt*9> Erfafabl*

LSS. Pildomojo Komiteto 
Posėdžio Protokolas

,LSS. P. K. posėdis įvyko rug
pjūčio 1, 1923. Posėdy dalyva
vo šie P. K. nariai: A. Kemeža,
J. Vilis. A. Grebelis, J. šmotelis,
J. J. Čeponis,*-P. MilTėr ir LSS. 
Sekr. A. žymontas. Drg. J. De
gutis nedalyvavo.

Tvarkos vedėju išrinktas d. P. 
Miller.
? Perskaiytas pereito posėdžio 
protokolas, kuris likosi priimtas 
vienbalsiai.

Skaityta laiškai: nuo LSS. 14 
kuopos ir nuo Hilląuito. Laiš
kai priimti svarstymui.

Trumpai suglaudus, nutarimai 
buvo sekami:

Kad LSS. Sekretorius vestų ir 
toliau derybas su Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija 
dėl LSS. pinigų, kurie liko at
gauti nuo komunistų.

Kad LSS. Sekretorius parašy
tų laišką d. Hermanui ir para
gintų jį išduoti pilną apyskaitą 
iš gautų pinigų vedimui bilos su 
komunistais.

Kad butų paskelbta pilna fi
nansinė apyskaita kaip galutinai 
bus susitarta su Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija.

Atspausdinti 500 LSS. konsti
tucijų, taip kaip yra projekte 
paduota. Kadangi keletas LSS. 
kuopų išreiškė savo nuomonę, 
kad konstitucija butų taip at
spausdinta, kaip yra projekte, 
tai LSS. P. K. patvirtino tą nuo
monę. Ir LSS. konstitucija bus 
greitu laiku atspausdinta.

Nutarta leisti referendumui 
paskyrimą buveinės LSS. Pildo
mojo Komiteto. Skiriamos dvi 
vietos: Chicagos apielinkė ir Bo
stono apielinkė. Kadangi LSS. 
P. K. buveinė jau treti metai yra 
Chicagos apielinkėj, o konstitu
cija rodo, kad tik dvejus metus 
gali būti vienoje vietoje, tai LSS. 
P. K. mato reikalo paleisti narių 
nubalsavimui.

Nutarta, kad LSS. P. K. su
rengtų Sąjungai maršrutą po vi
sas didžiąsias lietuvių kolonijas, 
kur yra LSS. kuopos ir kur jų 
nėra.

Nutarta ir vėl pergabenti iš 
Lietuvos knygų. Dabar bus per
gabenta nesenai išleista Kauts- 
kio knyga, “Seimas ir Demokra
tija”. Ji bus duodama LSS. na
riams dykai.

Tenka pažymėti, kad visi P.
K. nariai turi gero pasiryžimo 
veikti LSS. labui. Reikia many
ti, kad tokio pasiryžimo randasi

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

nuo 5:80 iki 7:33 vakare.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7716 

ir pas kuopiečius. Musų organi
zacija, pergyvenusi visas sunke
nybes, pradės savo tolimesnį dar
bą be didelių keblumų, nes ma
terialiai ir moraliai mes stovime 
labai gerai. Vieno tik reikia — 
daugiau padirbėti savo organiza
cijai. Tas paliečia kiekvieną 
musų organizacijos narį.

A. žymontas,
LSS. Sekretorius.

r ----------*\

Ką kuopos veikia 
l .........................— ■

LSS. 4-toji Kuopa
Chicago. — '“Aušros” svetai

nei užsidarius š. m. 'liepos 
pradžioj, LSS 4-toji Kuopa su 
visa savo manta — knygynu 
etc. — persikėlė į Raymond 
Chapelį, 816 W. 31-ma gatvė 
(.pusė bloko j vakarus nuo 
Halsted). Tenai bus dabar 
laikomi visi kuopos susirinki
mai. Saliukė labai patogi ir 
rami, nes 31-maja gatve stryt- 
karai kad jlr vaikščioja, (bet 
ne taip dažnai, taigi netrukdo 
susirinkimams.

Pirmas naujoj vietoj susi
rinkimas įvyko liepos 25 d. 
Narių dalyvavo vidutiniškai, 
taipjau atsilankęs buvo ir vie
nas svečias—kitą kart buvęs 

darbštus 4-tos kuopos narys, 
bet vėliau—pasitrakęs. Be abe
jo jis ir vėl sugrįš jon darbuo
tis.

Kadangi finansų sekretorius 
d. Kavaliauskas dėl darbo ne
gali vakarais lankytis į susi- 
rinkjimris, vieton finansų 
raštininku dar praeitą mitin
gą tapo išrinkta d. Nellė Kaz
lauskaite. Paskirta tam tikra 
komisija knygoms ir apyskai
toms priimti iš buvusio fin. 
sekretoriaus pranešė, kad kny
gos dar neperimtos, bet iki 
sekamo susirinkimo tatai bus 
padaryta ir apyskaitos sutvar
kytos.

Draugo Čeponio sumanymu 
nutarta surengti kuopos narių 
ir jų draugų išvažiavimą į Pa
los parką. Rengimo komisi- 
jon išrinkta dd. Čeponis ir Mi- 
šeika, kurie paskirs ir laiką 
išvažiavimui.

Kuopos reguliariai susirin
kimai ntutarta laikyti paškuti- 
nį antradienį kiekvieno mėne
sio.

Priėmus LSS. konstituciją, 
taip kaip ji surašyta, susirin
kimas tapo uždarytas.

—Sekretorius.

DR. M. T. STRIKOL'S
Ijetuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutartį

■■■■ "" 11 i i n

Telephone Yards 6082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

• CHICAGO, ILL.
. i ’ m ■ I Z

Iš LSS. 81 kuopos 
darbuotės

Rugpiučio 4 dieną Liuosybės 
salėj LSS. 81 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Delei lie
taus ar kokių nors kitų priežas
čių narių į susirinkimą atėjo ma
žai. Išduodant kuopos viršinin
kams raportus, raštininkas pra
nešė, kad kuopos paskola iš Lie
tuvių Socialistų Sąjungos dar 
neatgauta. Pereitas susirinki
mas raštininkui buvo įsakęs 
kreiptis j LSS. Centrą su prasi
mu grąžinti 81 kuopai * keletos 
desėtkų dolerių paskolą, kurią 
musų kuopa buvo davus Sąjun
gai užvedus su komunistais by
lą. Bylai pasibaigus 81 kuopa 
savo paskolą iš Sąjungos nori 
atsiimti. Kuopos raštininkas tuo 
reikalu pasižadėjo kreiptis į A. 
žymontą.

Po to perskaityta iš Socialis
tų Partijos laiškas, kur kuopa 
prašoma prisidėti prie Soc. Par
tijos rengiamo rugsėjo 2 dieną 
Riverview parke pikniko. Bile- 
to kaina 30 centų ir Soc. Partija 
kuopoms skiria 10 centų nuo 
kiekvieno parduoto bileto. Kuo
pos raštininkui įsakyta paimti 
200 bilietų ir išdalinti pardavinė
tojams. Kuopa pardavėjui ski
ria 5 centus nuo kiekvieno par
duoto bilieto. Norintieji parda
vinėti bilietus gali kreiptis į 
kuopos raštininką J. Lapaitį 
(3308 Evergreen Avė.).

Socialistų Partijos rengiamam 
sekamą sekmadienį White City 
parko piknike kuopa delei tolu
mo ir stokos laiko prisidėti ne
galėjo.

Kuopos pramogų rengimo ko
misija pranešė, kad 19 dieną 
rugpiučio ji rengia į Jeffersono 
mišką išvažiavimą.

Ilgokai kalbėta apie tai, kad 
įvedant Naujienose LSS. reika
lams skelbti skyrių, toks jau 
skyrius manyta turėti ir Keleivy. 
Bet tokio skyriaus Keleivy iki 
šiol nepasirodė. Nutarta papra
šyt Centro Sekretoriaus, kad 
svarbesnius LSS. Reikalais raš
tus jis pasiųstų ir Keleiviui.

— Reporteris.
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Valparaiso 
Universitetas

pa-Nesenai laikraščiai 
skelbė žinią, kad užsidaro 
Valparaiso universitetas. Ka 
dangi ta mokslo įstaiga bu
vo per metų eiles labai po- 
puleringa lietuvių tarpe, tai 
musų reporteris išklausinėjo 
buvusių valparaisiečių, kad 
sužinojus jų nuomones delei 
to įvykio. Nuomonių buvo 
įvairių — prielankių ir ne
prielankių universitetui. Ant 
galo, Ne-valparaisietis pava- j 
dino tą universitetą “žemos 
rųšies diplomų fabriku”. Ta
tai labai sujudino buvusius 
valparaisiečius, kurie sušau
kė net specialinį susirinki
mą, kad užprotestavus prieš 
mokyklos žeminimą.
. Labai gaila, kad taip at
sitiko. Bet jeigu jau tai įvy
ko, tat prisieina skaitytis su 
faktu. Ir mums nieko dau
giau nebelieka daryti, kaip 
tik kalbėti atvirai ir iki ga
lo.

Visų pirma apie moky
klos žeminimą ir šmeižimą. 
Mes manome, kad išreikšti 
nuomonę apie daikto geru
mą ar blogumą dar nėra 
šmeižtas. Juoba, jeigu ta 
nuomonė yra pamatuota. I

DAUGIAU LOGIKOS 
IR SENSO,

Bet kiti, kurie turSjol 
ii» naaiavnniimn ntsio-

Buvusių valparaisiečių ži
niai mes priminsime, kac 
vienas žymiausių Amerikos 
švietėjų ir mokslininkų, Dr. 
David Starr Jordan, sako, 
kad tokios mokyklos, kaip 
Valparaiso universitetas, iš- 
davinėjusios “Bachelor of 
Surfaces” diplomus, ir kad 
Vokietijoje jos butų uždaro

kos su policijos pagelba 
(žiur. “The Voice of Scho- 
lar”, etc.). Bet tuščia to. 

(Mums čia labiau rupi at
kreipti domesį į kitą daly
ką: daugelis geresniųjų A- 
merikos mokyklų nepriim- 
j • - I MA VtUAAA AK (4<l VA M U A ▼ VV*M • A.K.UU AA\ZJL A AAAVAKJ VAM T

avo ir net dabar nepriima raįso universitetą dėl kai paraiso universitete (gan-
Valparaiso universiteto kre- kurių valparaisiečių neigia- 
i ų. ai faktas. Mums yra mo pasižymėjimo. Ne moky- 

zinoma nemažai atsitikimų J kla kalta> kad jiems> tariant
Northwest- kjek pakeistais poeto žod 

žiais, “Aukščiausias Dievas 
skyrė po pelkes braidyti, o 
jie braido po pievas”. Bet 
faktas juk yra ir tas, kač 

šiandien mes turime nema
žai profesionalų, kurie lan
kė Valparaiso universitetą. 
Ar jie savo profesijoje yra 
blogesni, negu kiti? Žinoma, 
čia reikia kalbėti aplamai, o 
ne apie atskirus žmones. Iš
imčių pasitaiko. Bet išviso, 
ar lankiusieji Valparaiso 
universitetą daktarai yra 
blogesni, negu tie, kurie tos 
mokyklos nelankė? Nema
nome. Tie, kurie įdomauja 
savo profesija, visuomet 
įstengia pasivaryti pirmyn.

I Antra, Valparaiso savo 
laiku vaidino gana svarbų 
vaidmenį. Ten susispiesdavo 
nemažas lietuvių būrelis, 
[kuris bandydavo ir savitar- 
pyje lavintis. Iš to buvo dve
jopa nauda: išmokdavo šio 
to mokykloje, o taipgi ir 
viens nuo kito. Pigumas ir
gi buvo vienas svarbesnių 
dalykų, kuris traukė lietu
vius. Drąsiai galima sakyti, 
kad daugeliui nebūtų atėję 
į galvą mokytis, jeigu nebū
tų buvę Valparaiso universi
teto. Kas butų drįsęs, turė
damas kelis šimtus dolerių, 
siekti daktaro profesijos? 
Svarbiausia jie nežinojo nei 
kaip tai galima padaryti nei 
kur. Tuo tarpu Valparaiso 
garbė augo: vi^ur buvo kal
bama (ir laikraščiuose ir gy
vu žodžiu), kad ten galima 
trumpu laiku ir pigiai daug 
ko išmokti. Ir tuos žmones, 
kurie niekuomet nemanė 
mokytis, paėmė pagunda: 
jie pasiryžo tapti mokytais. 
Su daugeliu atsitiko, kaip su 
anais vokiečiais — jie sugrį
žo namo su didelėmis pre-

— tai tokj žmogų neišganys 
nei Valparaiso nei kokia ki
ta mokykla. Mokykla dar ne 
viskas. Joki mokykla negali 
suteikti žmogui išmintį, jei
gu jis jos neturi. Yra šimtai, 
kurie turi daktaro filosofi
jos laipsnius, o vienok nėra 
verti nė išėsto kiaušinio. Iš 
kitos pusės, yra daug žmo
nių, kurie beveik jokios mo
kyklos nelankė, o vienok žy
mų vaidmenį vaidina taip li
teratūroje, taip moksle.

Tos minties vedami, mes 
ir norime pasakyti: nėra jo
kios prasmės kaltinti Valpa-

kurių valparaisiečių neigia

ern, Chicagos ir kiti univer
sitetai atsisakė priimti val- 
paraisiečius. O tai reiškia, 
kad Valparaiso universitetas 
priskaitoma prie blogesnių- 
jų mokyklų.

Ir jeigu tai yra faktai, 
kuriuos gali patirti kiekvie-l 
nas, kuris tik nori, tai kodėl 
jų nepripažinti? Kodėl ne
žiūrėti kiek plačiau į daly
kus. Nuomonių ir pažiūrų 
siaurumas yra pažymis ne- 

I kulturingumo arba fanatiz
mo. Vyriausias švietimo tik
slas, pasak JVilliam Jameso,| 
yra suteikimas žmonėms ga
limybės pažinti gerybę, kai 
jie susiduria su ja. Taip, at
skirti gerą nuo blogo — 
štai viena stambiausiųjų 
švietimo misijų. Apšviestas 
žmogus turi mokėti tinka
mai įvertinti gyvenimo reiš
kinius, orientuotis juose.

Nesvarbu, musų suprati
mu, diplomas tos ar kitos 
mokyklos. Svarbu tai, ką 
žmogus žino ir kaip jis mo- 

! ka tą žinojimą panaudoti ge
riems tikslams. Ir tai dar ne 
visa. Yra sakoma, kad jeigu 
žmogus turi 75% žinojimo 
ir tik 25% sveiko suprati
mo, tai iš tokio žmogaus nie
ko gero nelauk. Senovėje vo
kiečiai važiuodavo į Franci- 
ją “apsitrinti”: įgyti mane- 
rų, kaip apsieiti aukštojoje 
draugijoje. Anglai šiepdavo 
juos, sakydami: “That gos- 
ling flew over the Rhine to 
get ‘polished up’ in France 
and returned home — the 
bigger goose than ever”.

Tikrai taip. Jeigu žmogus 
neatsineša rimtai į mokslą, 
o tik nori greičiau baigti I 
mokyklą, kad paskui jau ne- I 
besukus sau galvą visokiais ; 
mokslo klausimais, o tik da-L 
ryti lengvesnį pragyvenimą, tenzi jomis ir menku žino ji

(Persispausdlnt uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

Kad toks esminis sutapimas galėtų būti 
įmanomas, reikėtų scenoj vietoj gyvų žmo
nių, paleisti trijų matavimų lėles, arba kaip 
jas teatralų žargonu vadina, marionetes. Bet, 
nežiūrint į visas silpnybes, Fuchs’o mintis 
neliko nepastebėta. Ją ėmės toliau rutuloti 
kitas didis teatro reformatoriau G o r d o n 
C r a i g h , pats anglas, bet ilgą laiką dar
bavęsis rusų taip vadinamam Laisvam 
Teatre (kurio vienas žymiausių steigėjų 
ir ideologų buvo dabartinis Lietuvos atsto
vas Maskvoj Jurgis Baltrušaitis) ir Mas
kvos DailėsTeatre, o. taip 
pat ir Italijoj, Venecijos teatruose. Jie irgi, 
kaip ir Fuchs’as manė, kad scenos įrengimas 
tik tuomet gali turėti meninės vertybės, jeigu 
gyvas trijų matavimų ak toris bus esminiai 
surištas su tam tikrai įrengta scena. Bet jis 
manė, kad tokio sutapimo galima pasiekti 
vaduojantis ne skulptoriniu principu, ■ kaip

kad Fuchs’as manė, bet statybiniu, arkitek- 
turiniu. Craigh sako, kad žmogus, kaip gy
vosios gamtos dalis pats savyje teturi tiktai 
kreivas linijas, o tesioji jam kaip ir visai 
svetima. Todėl jam fonas gerausia esą su
daryti iš tiesių, gulsčių ar stačių linijų. O 
tiesiosios linijos tai ir esąs arkitekturos pra
das. Sutapimas kreivų ir tiesių linijų esanti 
didžiausia garmonija. Jis aiškina:

“Kada žmogus savo kunu ir krauju nori 
įeiti į meną, kaipo tam tikra sudėtino paveik
slo dalis, jis ieško pradmenų papildyti savo 
paviršiaus pavidalą, kad sukurti darnus pa
veikslas, ir tuo jis yra verčiamas priešpasta
tyti savo prigimties banguotajam linijai tie
siąją.”

Craigh’o dekoracijos paprastai suside
da iš kubų, paralepipcdų ir visokių kitų tie
siais kampajs geometrinių figūrų. Sutikime 
šventos ramybės delei, kad kaikuriems vei
kalams ištikrųjų butų gera turėti tokią geo
metrinę dekoraciją, bet kaip sutalpinti joje 
kad ir Ibseną. Annunzio, Strindberg’ą, 
Shaw’ą ir kitus jiems tolygius?... Bet Craigh 
šiuo klausimu nėra pasiryžęs nusiminti. Jo 
dekoracija iš esmės yra ąbstrakcijos padaras, 
ji žiūrėtoją toli nuvaro nuo šio šiokadienio 
pasaulio. Tačiau, aktoris juk vi^ai reajingas 
apčiuopiamas daiktas, su juo į jokį kitą pa

“Draugas” nesilaiko net tos tai
syklės: ir apie sekmadienio įvy
kius jis kalba neteisybę.

Eikime toliau. Jis kalba apie 
“N-nų” sieksninius skelbimus ir 
fajervorkus. Kas tame blogo? 
Jūk buvo ir išpildyta, kas bu
vo pažadėta. Į biznį “nothing 

“Draugas” aprašydamas savo|^or something” tiki tik bažny- 
“ į neiškentė nepadaręs kur, pasak anglų, “every- 

tUO Dačiu laiku mes necali-1piktų PriekaiStU “Naujienoms.” thin£ Corning in and nothing tuo pačiu laiKU mes negan 1S gomg out except a holy
|water”. Jeigu “N-nos”, kaip 

Bet reikia pažymėti, kad|paįa “Draugas” kad sako, išlei- 
ir musų žmonių susipratimas džia daug pinigų piknikams, tai 
kįla kasmet. Kaip tyčia tą die-1 įag reiškia, jog jos nenori gau
ną “N-nos” surengė savo pik- ti “something for nothing”. O 
nikų. Skelbė ji sieksniais, fa-!delei to daryti priekaištų gali 
jerverkus žadėjo, patriotizmu tik tie žmonės, kurie visai ne-Į 
prisidengdami žmones viliojo. moka logiškai galvoti. 
Ir visgi šį metą žmonių mu- . v.siikiij nepaviliojo. Tūkstanti-Į ^bąr pažiūrėkime l “Drau- 
nės minios atvyko pasižmong- pikn‘k,? “t M 
ti su savaisiais, su katalikais. ^ra“g0 . moks!as ‘sten«e ^a' 
Mūšų vienybė aplink katali- Sdkytl aple 
kiškąjį musų dienraštį stiprė-Į “ ‘Draugo’ piknike bus ga
ja. Jaučiama, kad bedieviams I Įima gauti vištienos, kiaulie- 
vis brangiau prisieina mokė-1 nos ir karvių pieno. (Paukš
ti, kad žmones patraukti. Iri čių pieno nebus, dar neišras
tai vis jiems mažiau žmonių! ta).
belieka.” Į “Piktieji gyvuliai turės ki

tur pikniką. Taip pat bež
džionės. Musų bedievukai sa
ve vadina bezdžionvaikiais. Jie 
ir susirinks į savo būrelį.

“O katalikai žmonės, ne 
bezdžionvaikiai, visi renkasi į 
‘Draugo’ pikniką, nedėlioję, ; 
National Grove.”
Išeina, kad tie, kurie dalyva

vo “N-nų” piknike, yra “piktie- 1 
ji gyvuliai,” “beždžionės” ir 
“bezdžionvaikiai”, o “Draugo” 
piknikan susirinko “katalikai 
žmones.”

Dabar matote, kaip reikia 1 
“katalikiškai” Savo tavorą gar
sinti. Mus stebina tik viena: 
kodėl Dievo dovanotoms galvoms 
iš “Draugo” pasigailėta suteik- ' 
ti truputį daugiau logikos ir 
senso? Kaip gali kunigo, “ne 
bezdžionvaikio”, redaguojama
me laikraštyje tilpti tokie da
lykai, — to mes ištiktųjų ne
suprantame.

mu. .
noro ir pasišventimo, atsie
kė savo tikslo — liko profe
sionalais ar šiaip apšvies
tais žmonėmis.

Taigi mes nešmeižiame 
Valparaiso universiteto. Jis 
daug prisidėjo prie musų iš
eivijos sukulturinimo. Bet I pikniką

me pritarti tai siaurai pa
žiurai, kad Valparaiso gali 
prilygti Chicagos, Harvardo 
ir kitiems geresniems uni
versitetams. Kuriems ga
lams prigaudinėti save ir ki
tus? Kas nori mokytis Vai-

dai apie jo uždarymą, kiek 
galima spręsti iš vėliausių 
žinių, yra neteisingi), tegul 
važiuoja ten: kauru kelias. 
Jeigu jiems tikrai rupi mok-1 
slas, — jie pramoks šio to. I 
Bet tegul jie neužmiršta iri 
to, kad Valparaiso kreditais 
nelengva tėra įsigauti į ki
tas mokyklas. Tatai išgelbės 
juos nuo bereikalingų ne
smagumų ir širdgėlos.

Prie pabaigos mes dar no
rime sustoti ties tuo buvu
sių valparaisiečių susirinki
mu. Susirinkimas išrinkęs 
komisiją, kuri pareikalau
sianti iš “N-nų” atšaukti 
šmeižtą. Priešingame atve
jyje, girdi, ji versianti tą 
“šmeižtą” anglų kalbon ir 
siųsianti Valparaiso univer
siteto valdytojams. Kiek gir
dėjome, vienas' žmogus net 
dideliu užsidegimu rekomen
davęs, kad susirinkimas pa
tartų universitetui patrauk
ti “N-nas” į teismą!

Koks neįmanomas nerim
tumas. Šovinistai savo tėvy
nės “garbės įžeidimą” yra 
pasiryžę ginti su ginklais 
rankose. 0 kai-kurie buvu
siųjų valparaisiečių (susirin
kime jų dalyvavo visai ma
žas būrelis, ir iš jų tarpo to
li gražu ne visi tepritarė su
manymui) nori teismo pa- 
gelba įrodyti, kad Valparai
so universitetas yra gera 
mokykla. Kaip jums tai pa
tinka? Mes galime tik tiek 
pasakyti: pas kai-kuriuos 
žmones, pasak vieno juokda
rio, yra “an ‘abundance’ of 
brains and a plentiful lack 
of common sense.”

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

ryto iki 2 vai. po piet

ivus kaimietis pamatęs zoologi
niame darže žirafą nusispiovęs 
tarė: “Aš visgi netikiu, kad ga
ilėtų būti toks gyvulys!”

Mes nežinome, ar tas ponas 
iš “Draugo”, kuris rašo apie 
“mažėjimą” žmonių, buvo “N- 
nų” piknike. Jeigu jis buvo, tai 
jis, kaip anas kaimietis, maty
damas nenorėjo matyti to, kas 
dėjosi darže. i

Mes neturime jokio noro įro-Į 
dinėti, kad šiais metais “N-nų” 
piknike buvo daugiau žmonių, 
negu kada nors. Tatai žino vi
si, kas tik buvo tame piknike. 
Bet visgi negalima nepastebėti 
vieno dalyko: net pats “Drau
gas” nedrįso pasakyti, kad jo 
piknike dalyvavo daugiau žmo
nių, negu “Naujienų.” Iš kur 
atsirado pas jį tas drovumas?

Vienok apie Ui nebūtų reika
lo kalbėti, jeigu “Draugas” ne- 
sitvėrtų gan žemų priemonių 
kovai su savo oponentu. Kad ir 
netiesioginiai jis nori skaityto
juose) palikti tą įspūdį, jog “N- 
nos” rengė tą dieną pikniką tuo 
tikslu, kad pakenkus “Drau
gui”. Tuo tarpu sutartis su dar
žo savininku dėl “N-nų” pikni
ko buvo padaryta sausio 10 d. 
Tada buvo įmokėta ir rankpini
giai ($50) čekiu No. 20265. Ne
užilgo po to “N-nose” buvo pa
skelbtas ir pikniko laik'as. Tad 
“Draugas” tikrai žinojo, kada 
įvyks musų piknikas, ir nežiū
rint to, jis visgi pasirinko savo] 
piknikui tą pačią dieną. Juoba 
keistas atrodo tas supuolimas,] 
kuomet mes prisiminame, jog ir 
praeitais metais “Draugas” ly
ginai taip pat pasielgė. Ir štai . 
akyvaizdoje tų faktų, “Drau
gas” visgi nori įkalbėti, kad, 
mes pasirinkome tų dienų, kad 
pakišus jam koją! ]

Kai kurie žmonės yra nors 
tiek sąžiningi, jog bando teisy
bę kalbėti kad ir vieną kartą] 
savaitėje

saulį nepabėgsi. Craigh ir nebėga, tik jis 
aktorį nori visai prie savo dekoracijų prilip
dyti. Aktoris pas jį turi kalbėti ne savo 
žmogišku balsu, bet ypatingu patosu, kuris 
atatiktų jo geometrinėms figūroms. Be to, 
aktoris pas jį nėra joks kūrėjas: pas jį kū
rėjas tėra tiktai vienas režisieris, kurio akto
ris turi aklai klausyti ir pataikauti, ir prisi
taikinti. Todėl geriausia butų, jeigu aktoris 
butų tiktai mašina.

Vystydan^s toliau Fuchs’o /teoriją, jis 
iš aktorio ir tereikalauja tebūti marione
te, lele, o kadangi aktoris vistiktai gyvas, 
tai jis jam skirtumo delei pasiūlo vadin- 
ties viršmarioniete, ir tokias pareigas eiti. 
Vadinas, čia atsidurta dygiai tekioji pat 
baloj, kurioj naturalizmąs iki šiai dienai 
tebesikapsto, tik gal toji bala randas ki
tame žemės ašygaly. Nei Fuchs, nei 
Craig — nei vienas teatru, kaipo tokiu 
nesusigalvojo. ! Vienas iš jų ]<(teatrą darė 
skulptūros Vergu, į kitas • arkitekturos. 
Jeigu natūralistinis teatčas iš aktorio kū
rėjo, daro gyvenimo beždžionę bloga to 
žodžio prasme, tai šie reformatoriai iš 
aktorio padarė abstraktinės formulos bež
džionę. Ar gorila, ar šimpandze, ar dar 
kurios kitos veisles — beždžionė pasilieka 
beždžione: jai toli iki mbno kūrybos pa

sekmadieniais.

Padirvėmis
Arthun Brisbane sako: 

“Fancija turi šešis šimtus tū
kstančių sausžamio kareivių ir 
trisdešimts penkis tuksian
čius, {išlavintų oro įlaiivynui, 
dėl to ji galėtų paimti Londo
ną, Liverpulį ir Mančesterį 
per dvidešimts keturias valan
das”.

Kodėl 'Brisbane /nepasakė 
tiesiai, kad franeuzai per dvi
dešimts keturias valandas ga
li paimti New Yorką, Bostoną, 
Cliicagą, — tuomet Dėdė Še
rnas gal butų jo baubo labiau 
nusigandęs.

Musje Gabrys de Garlcva 
tai tikras prancūzas — pui
kiausiai moka ant pirštų galų 
vaikščioti#: ^iiqkas inogfiįrdėjo, 
kaip jis Chicagon atstypčiojo 
ir niekas negirdėjo, kai jis iš 
čia išstypčiojo.

slapčių !
Trečiais didelis teaftro Ireformatoris 

rusas Vscvolod Mejerchofd pramanė dar 
trečią beždžionę. Jei nepavyko teatras pa
vergti arkitekturai ir skulptūrai, jis su
manė Jį pavergti tapybai. Tiesa, gal čia 
pats Mejercholdas gal ir keikti taip nerei
kėtų, jį “išvedė iš kelio” jauni, talentingi 
dailininkai, kaip autai Sudeikin, Sapunov 
ir k. Jis iškarto juos pasikvietė dekoraci
joms piešti, o kaip vaidinimą tvarkyti dar 
pats aiškiai neniusivokdamas.

Talentingi dailininkai, pasiilgę darbo 
dideliame maštabe, didžiausiu noru ėmės 
darbo, ir anot Cezario — veni, vidi,, vici 

—atėjo, pamatė, nugalėjo. Mejercholdas, 
pamatęs jų darbuose daug naujo, ko iki 
šiol teatras nebuvo regėjęs, nudžiugo ir 
nusprendė prie jų prisitaikinti. Kaip pats 
Mejercholdas sako: “Natūralistinio teatro 
beprasmis scenos užgromozdinimas Nau
jame Teatre pakeista pripcipu, ak
torių vaidinimą taip derinti, kad jis ab- 
soliutingai prisitaikintų linijų ritmingam 
judėjimui ir spalvų muzikaliniam akor
dui”. Teorijoj — tai Visa labai gerai, bet 
kas iš to išėjo!

Įlai’lininkai nupiešė ištykrųjų įstabias 
dekoracijas. Bet jeigu jas patalpinti sce- •

Lietuva jokiu Mu negal 
užleisti lenkams Vilniaus, jaJ 
dėl to, kad Aušros Vartai jJ 
Kalvarijos daugiau neša pelno 
negu Klaipėdos uostas.

Kad visi santarvininkai su 
puolę parbloškė Vokietiją, jk 
ją pavedė Francijos globai 

Vo-Dabar Francija ir daro su 
kietija taip, kaip kate su 
gyvc peliuke.

k!e-Kaip Čia senai “pasiutę 
rikalai” keikdavo Istrcikuojan-] 
čius darbininkus maištininkais 
ir ‘valkatomis, o šiandie jie 
ugningus spyčius jiems rėžia. 
Tas dar 'kartą patvirtina fak
tą, kaip jie moka taikytis prie 
aplinkybių. •

—Vargo Vaikas.

TIK Aš VIENAS IŠSIGEL
BĖJAU.

Vienas buvęs rusų karys 
įsikarščiavęs pasakoja:

—Smarkiausia mušis pasi
baigė. .. Mes, žinoma, laimė
jome... Vokiečiai pabėgo vis
ką mums palikdami. Labai ge
ro konjako paėmėm. Taigi su
sirinko mus štabas į vieną 
dvarą, susėdo aplink stalą ir 
linksminasi dėliai laimėjimo, 
geria. Bet sužinojo apie tai vo
kiečiai nevydonai.

Atlėkė net dviejais orlai
viais. Įmetė į vieną kaminą 
bombą, įmetė Į kitą — visus 
namus į skeveldras sudraskė! 
Visi žuvo ligi vienam...

—Tai kaipgi Tamsta gyvas 
išlikai? — klausia vienas klau
sytojų.

—Aš tuo laiku kaip tik bu
vau išbėgęs samogonkos atneš
ti, — atkirto pasakotojas ir 
akia nemirktelėjęs.

—(Karys).

Skebai atpigo

Buvo laikai, kada už skobus* 
mokėdavo po penkis ir po de
šimtį dolerių. Chicagos vienos 
firmos siuvėjų streike skoba u- 
jautieji darbininkai už atga
benimą naujo skebo gauna tik 
vieną dolerį. Taigi kad uždir
bus penkis dolerius, reikia at
gabenti penki skobai, kas ne 
taip lengva.

Buvo laikai, kada atgabenus 
Amerikon negrus parduodavo 
po kelis šimtus dolerių, ir tai 
pirkliai manė, kad pigiai gau
ną. Šiandie lietuvis lietuvį par
duoda darbdaviui, kurio kiti 
darbininkai streikuoja, už vie
ną dolerį ir giriasi, kad gerai 
uždirbęs. Įdomu, kaip jau
čiasi tas lietuvis, kurs savo 
brolį parduoda už dolerį, tur
būt ne kitaip, kaip kad Juda 
pardavęs Kristų už 30 sidab- 
riniukų. — Streikieris.

G E R B. Naujienų skai
tytojo# ir skaitytojai 

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

nos gilumoj, tai publikai jos nebelabai 
matomos belieka. Todėl jie reikalavo tas 
dekoracijas stumti kuoarčiau žiūrėtojų, 
vadinas sceną mažinti. Ir ištikrųjų scenai 
taip sumažinta, kad beliko panaši į grabą. 
Aktoriui ir teatrui! Toliau. Jeigu toks pa
daras, kaip aktoris nuolatos valuzojas ties 
dekoracijomis, tai jis kenkia jomis gėrė
tis: geriausia, kad jo scenoj visai nebūtų.

(Bus daugiau)
---------------—i————    ....................-, .. ............. ................-į

I - šiury s

Kraujų vaizdai.
Kiek apylinkėj matai, 
Įžiūrėjęs žemės tolius — 
Čia tik kerštas žudo brolius, 
Vien rausvi kraujų vaizdai.

čia apšerpėję kapai, 
čia įtužusios bedugnės — 
žemėj dega baisios ugnys, 
Kiek apylinkėj matai.

Kiek apylinkėj matai, 
Vien tik mirtis ir kapynai, 
Vien tik širdys geležinės, 

x Vien rausvi kraujų vaizdai....
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Uodai.
Vaistai ir apsisaugoji

mas nuo jų.

L. O. Howard, Ph. D.

(Tęsinys)

Culex pipiens, L. šiaurėje ir 
Culex ųuinųuefasciatus, Say ir 
(Stegomyia) Aedes calopus. 
Meig. pietuose veisiasi ten, kur 
tik randa šiek-tiek vandens apie 
gyvenamas vietas, ir kad juos iš
naikinti reikia panaikinti visas 
tokias vietas, kuriose vanduo 
stovi.

Kame yra reikalinga turėti lie
taus vandens bačkas arba ke
taus vandens kubilus jie turi 
būti uždengti. Apie namus ap
leistos vietos turi būti gerai iš- 
jieškotos, išžiūrėtos, kad nebūtų 
blėkinių dėžių, butelių, medinių 
arba blėkinių skrynių ir panašių 
dalykų, kame vanduo gali užsi
laikyti. Kur augštų medžių ša
kos svyra ant stogų, ten tas pats 
gali atsitikti nuo krintančių la
pų ir šakų. Vištoms gerti IIP 
dai, vanduo naminių gyvulių lo
viuose, vandens puodelis ant to 
kilo yra vietos, kame uodai vei
siasi, ir reikia žiūrėti kad van
duo juose nestovėtų ilgiau kaip 
vieną dieną.

Pietuose vanduo iš kubilų tu
ri būti arba išpiltas arba turi 
būti į jį indėta kaip nors, kad 
uodai negalėtų veistis. Nevv 
Orleano mieste kapinių urnose 
buvo susekta, kad uodai veisiasi 
labai gerai. Švęsto vandens ak
menyse, ypatingai pietuose, yra 
taip-pat gera uodams veisimos 
vieta. Pelkėse arba žemesnėse 
vietose, galvijų ir arklių išmin
tos pėdos yra gera vieta uodams 
veistis. Viename kaime kuria
me buvo daug daržovių daržų, 
molingoje dirvoje lietuotame 
metų laike atrasta, kad uodų pil
nos vagos kuriose buvo vandens 
prisirinkę.

Net ir namuose tie uodai vei
siasi daugely vietų, jeigu jie esti 
nepatėmyti. Jeigu vanduo gė
lių paduose nėra tankiai permai
nytas, uodai veisias. Jie veisias 
rynose, praustuvėse, kurios nė
ra tankiai vartojamos ir kito
kiose vietose, jei jos nėra daž
nai plaunamos tyru vandeniu. 
Verauzėse ir uostuose jie labai 
veisiasi po kibirus ir vandens 
bačkas, kurios stovi dėl gesini
mo gaisrų, žinoma, tokios vie
tos gali būti panaikintos, bet tai 
turi būti daroma taip kaip yra 
pasakyta kitoje vietoje šio pra
nešimo.

Ūkių namuose, Pietuose, ka
me skruzdės yra labai inkirios ir 
kame yra paprotys statyti stalo 
kojas į mažus puodelius van
dens, uodai veisiasi tuose puode
liuose, jeigu nėra į juos inpilta 
kerosino. Kame sudaužyti bu
teliai yra statomi ant muro sie
nų vanduo susirenka į butelių 
šomtus po lietaus ir uodai ten 
veisiasi.

(Bus daugiau)

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

C. B. Shane kompanijos 325 
W. Madison gat., rubsiuvių 
streikas vis dar tęsiasi. Kas 
dieną išgirstame ’ką nors nau
jo iš lietuviškų boselių ir jų 
pagelbininkų darbuotės. Strei- 
kieriai jų užmiršti negalės, nes 
jie pusėtinai atsižymėjo savo 
darbais. Jų užduotis bei parei
ga yra prižiūrėti darbą dirb
tuvėje, bet jie kartu su poli
cija vaikštinėja gatvėmis ir 
policistams nurodinėja strei- 
kierius. <',.

Vieną rytą buvo toks atsiti
kimas. Pusėtinai diktas bose
lis sutikęs gatvėje streikierį 
paėmė jį už rankos ir nusitem
pė prie policisto. Jis paliepė 
policistui jį areštuoti, bet poli- 
cisto butą geros širdies žmo
gaus ir jis streikierį paleido. 
Tai pastebėjęs boselis net kai 
keptas vėžys iš piktumo pa
raudo. č1|Wįj!

Gaila, kad toki lietuviai dar 
drįsta save vadintis lietuviais! 
Pas tokius žmones, matyt, nė
ra nė kibirkštėlės lietuvystės.

Kitas boselis, biskutį men
kesnis, tik kiek aukštesnis, 
vieną rytą atėjęs valgyklon 
pusryčiauti pastebėjo vieną 
streikierį. Jis tuojaus prie jo 
pribėgo ir pradėjo jį visaip 
kamantinėti. Tik dar laimė, 
kad streikieris buvo drąsus 
vyras, tai jis tinkamai atsikir
to.

Bet tai nė naujiena. Bose 
liai kaip įmanydami darbuo
jasi, kad tik kaip nors pakrik- 
dyti streiką. Tat jie įvairiau 
sius budus tam pavartoja. Y- 
pač jie labai šėlo išpradžių. 
Dabar jau pradeda biskutį ap
siraminti, nes nesykį gavo nu
laužti ragus. Ir jie patys jau 
pamate, kad jie eina prie ga
lo.

Pirmiau streikierius ' auto
mobiliais veždavo dirbtuvėm 
bet firmos savininkas pasakė, 
kad kurie bijosi gatvekariais 
atvažiuoti darban, tai tokių 
darbininkų jiems nerelijkja: 
loki gali būti namie;

Streikieriai apie tai sužino
ję juokais negali tverti. Mat 
jau ir bosai pradeda daryti tai 
kad streiklaužiai susiprastų... 
ir t nustotų dirbę su skobais.

Ar ilgai dar streiklaužiai ne
susipras ir nepradės bendrai 
ginti savo reikalus? Rodos, 
jiems nereikėtų prisidėti prie 
tokio darbo, kuris sumažina 
jiems patiems duonos kąsnį. 
Be to, juk visi jau žino kas 
per vieni tie streiklaužiai. Jie 
vis tik savo vardų negalės 
paslėpti. Yra ir tokių streik
laužių vyrų, kurie netik patys 
eina skebauti, bet dar ir savo 
moteris atsiveda.

—Toksai kaip kriaučius.

lifomia Avė., liepos 30 d.
Willie Kokenis, 2325 Rice, lie

pos 28 d,
Chrlstian Raudonis, 12204 

Union Avė., liepos 24 d,
Felix Bražinskas, 4525 

Paulina St., liepos 81 d.
Dorothy Jonas, 2300 W, North 

Avė., liepos 27 d-

So.

Lietuvių Rateliuose
Iš “Birutės” pastogės
Choro repeticija įvyks šį 

vakarą.

rytai Konservatorijai Univer- 
sal banko name.

Del išdirbimo viso plieno ir 
nustatymo mokinių kursų bei 
mokesties tapo išrinkta komi
sija iš trijų narių: pp. A. Olis, 
A. Kvedaras ir M. Juozavitas. 
Pakol kas į fakultetą mokyto
jų įeina p. S. Byanskas, žymus 
pianistas, p. M. Yuozavitas ir 
p. A. Kvederas, balso nustaty
mo ir dramos skyriui. Kompo
zicijos ir smuiko bus pakvies
ti amerikonai profesoriai.

✓

Mes manom, kad Chicagos 
visuomenė pritars šiam pra
kilniam darbui, ypatingai tė
vai atvesdami savo jaunuolius 
mokytis muzikos ir kartu kel
dami aukštyn musų dailę.

“Birutės“ Konservatorija 
randasi Universal State banko 
name, 3252 So. Halsted Str.

—. “Birutė.”

Ar moksleiviai stato sa
vo ant juoko?

“Vilnies” num. 61 tūlas Gil
ija parašė gana ilgą žinutę iš 
moksleivių dšvažiavimo į Jef- 
ferson girias, liepos 29 dieną. 
Jis pastebėjo tiktai mokslei
vius, o apie kitas šešias orga- 
nizacjas, tai nė žodelio. O gal 
jis matė daugiau “garbės” ra
šyti tik apie moksleivius? 
Gal... bet čia jis netyčiomis 
savo tikrąjį veidą parodė. Gir
di, eidamas pasitikęs ant kal
nelio komunistus, kurie jį taip 
ir užžavėję, ypač buvusi ten 
graži gamta. Bet tikrenybėj 
ten jau net žolė nuo komunis
tų sandvičių nušutusi! Todėl 
moksleiviai ir turėjo susirasti 
geresnę vietą pakalnėje.

P-nas Gilina yra moksleivių
(Tąsa ant 6-to pusi.)

Moteris taip nusiminusi 
ir ji verkė

Todėl, kad ji sirgo. —- Pa
sako, kaip ji gavo pagelbą 
vartodama Lydia E. Pink- 
lam’s Vegetable Compound.

Burlington, Iowa. —- *‘AŠ visuomet 
drebėdavau kuomet ateidavo mėnesi-

kaip žinote,

“Birutčs” choro repeticija į- 
vyks šį vakarą Mark White 
paiko salėj, 29 ir Halsted gg. 
Pradžia lygiai 8 vai. vak. Visi 
nariai ir narės yra kviečiami 
atsilankyti, nes,
jau yra pradėta mokyti opere
tę “Sylvia”. Jeigu kuris ne
lankys pamokų kiekvieną ket
virtadienį, tai negalės daly
vauti scenoj. Kadangi kiek
vieną -ketvirtadienį |priruošia- 
ma nauja daina chorui, tai vi
si choristai-ės nepamirškite 
laiku susirinkti ir naujų na
rių atsivesti.

Bet tik toki nariai yra pa
geidaujami prie choro, kurie 
turi gorus balsus ir pasižada 
kiekvieną clioro pamoką lan
kyti. Prisirašęs naryste prie 
‘IBirutčs” choro gali išmokti 
gerai dainuoti, lankydami pa
mokius reguliariai.

Birutės” konservatorija
“Birutės” valdyba x laikė 

specialį posėdį dėl išdirbimo 
viso pliano savo ką tik atida-

PRANEŠIMAS

Pagerbimui 
WARREN G. HARDING’O 

Buvusio Suv. Valst. Prezidento

Dienoj laidotuvių, pėtnyčioj, rugp 
(Aug.) 10,1923 m., musų bankas 
bus uždarytas. Pradedant suba- 
toj, Aug. 11, visi banko reikalai 
bus atliekami po No. 814 W. 33rd 
St., laikinoj vietoj, kaip jau buvo 
pranešta.

UNIVERSAL STATE BANK

Amžinai Atminčiai ir pagerbimui 
mirusio Suvienytą Valstiją Pre
zidento WARREN GAMALIEL 
HARDING, šis bankas bus užda
rytas Pėtnyčioj, Rugpiučio-Au- 
gust 10, 1923, dienoje palaidoji
mo.
Musą bankas bus atdaras kaip 
paprastai visą dieną subatoje nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare.

WEST SIDE TRUST & 
SAVINOS BANK 

Roosevelt Road & Halsted St. 
“Po Clearing House priežiūra”.

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikatą.

• Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmiaus Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkieteji-i 
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 50 ir 86 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Gimimai
Chicagos Sveikatos Departa

mente įregistruota gimę:
Vosiiius Pantelis, 1339 S. Ca-

Atydai fioseM ir apiMės lieluviy. Didžiausia išpardavimas Ovar Globa Savaip
PRASIDĖS RUGPIUČIO—AUGUST 9 IR TĘSIS IKI 25 DIENAI.

Mes rengiame tokį išpardavimą tik sykį į metus.' 
tinio išpardavimo eina 10 tūkstančių (10,000) porų čeverykų 
vo padarymas jų.' Pasirinkimas bus didelis, nes musų krautuvė yra d’id

Musų krautuvėj pirkdami ir ant išpardavimo ne apsigausite, nes mes popierinių čeverykų neti 
Over Globė čeverykai yra 100% skuros. Jei jus turite bėdos su gavimu didelių ir plačių čeVerykų 
kitę pas mus, bėdos nebus su kojom, nes mes išdirbam čeVerykus dėl lietuviškų kojų.

Over Globė čeverykus išdirba Lietuvių Kooperatyve Draligovė susidedanti iš 800 šėrininkų Rose- 
lande — Chicagoj. Krautuvė randasi ' 1

11138 South Michig’an Avė.
P. S. Mes dėl to taip pigiai parduodam, kad išleisti seną tavorą, o vietoj to naują sudėti. Mes pa

tįs išdirbam čeverykus savo fabrikoj.

Todel būna labai didelis nupiginimas. A|nt šio nae- 
everykų. Pigiai parduosim, nes mums pigiai kaina-

ierinių čeverykų neturime.
i, atei-

niai periodai, nes 
jie ateidavo kas 
antra savaite ir 
tęsdavosi per dvi 
savaites ir tame 
laike aš būdavau 
nusiminusi ir veik 
davau. Nuo to lai
ko kaip pradėjau 
vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound aš 
esu tokia užganė
dinta, net nemoku 

to nei išreikšti. Aš sveriu daugiau 
keletą svarų ir išrodau puikiai. Aš 
patariau savo draugams vartoti jūsų 
gyduoles ir jus galite skelbti viešai 
mano laišką kaipo paliudymą. Lin
kiu, kad jūsų gyduolės pagelbėtų taip 
ir kitoms, kaip man gelbėjo.” — Mrs. 
Kalph Gail, 2021 Dės Moines St., Bur
lington, la.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra gyduolė nuo moteriškų li
gų. Jos yra vartojamos nuo tokių 
■tieshiagumų daugiau kaip 50 metų ii 
tunkstančiams moterų pagelbėjo taip 
kaip ir Mrs. Gail, vartojant tas pui
kias gyduoles.

Jei jus kenčiate nuo nereguliarišku- 
mų, nervingumo, galvos skaudėjimo 
arba melancnolijos, jus privalote tuo
jau pradėti vartoti Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound. Jos yra 
puikios gyduolės sustiprinimui syste- 
mos ir pagelbsti atlikti viską lengvai 
ir reguliariai, i

DR. VAITUSH, O. D
Lietivis aidų i>6cUUbIm

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIūIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Fennsylvani 
jos liponbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose pri
gimdymą, lai k 
gimdymo Ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; 
kitės, o 
pagalbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

jt^rDR. HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—
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: Nilo. 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 95Ū 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Palengvins akių (tempimą, kurta 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoto- 
mo, skaudamą akių karšti, atitols* 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausia/ 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
i mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

skausmo

Lietuvių Dentistas netar
naus geriau/

Traukimas dantų
Bridge geriausio aukšti. Su musą
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS.

ChroniŠkų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
Kenčiančių žmonių.

. Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chicago, UI.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

DAVID RUTTER & COJ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai Av.
1Tel. Yards 2296.

GARSINKITIES
NAUJIENOSEW. F SEVERĄ CO. 

CEOAR RAPIDS, IOVVA

>;v

“ITel. Blvd. 3138
I M. WoitkewJdi 
j BANIS
; AKUŠERKA 
iTuriu patyrimą. 
IPasekmingai pa
barimus moterims 
Igimdymo kiek

yj viename atsisiti- 
^kime. Teikiu y- 
"jpatišką prižiure- 
^ jimą. Duodu pa
la tarnauju prie 
H ir merginoms voi 
altui.
g 8113 South 

Halsted St.

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

Tel. Boulevard 0537

DR.MARYA
Z3WIAT—nSASS

17OT W. <7tk 6t.
Valandos nuo 8 iki f2 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693 i

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
-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

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAL

Optometrlst
Tel. Boulevard 6487 
4649 8. Ashland Avė 
Kampas 47-tos gat.

2-ros lubote
*

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

2359 So. Westem Avė.
Valandos priėmimo:
Nuo 9 A. M. iki 2 P. M.

Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.
Nedaliomis 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 Avė., 
netoli 46th ’St., Chicago, III. I

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Pranešu savo pacijentanvs, kad ax 
sugrįžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo c 

praktika, kaip ir pirmiau.
—................................ Į ■ ■ . . 1.^



NAUJIENOS Chicago, III. Ketvirtadienis, Rugp. 9, ’23

Lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kuopos narys.
bai savotiškas žmogus, 
studijuoja komunizmą,

Bet jis yra la- 
Jis 

o ne 
profesiją. Kitaip jis nerašytų
žodį “pažangieji!’ svetimženk- 
liuose. Tas yra rimčiausiu 
klausimu visiems mokslei- 
viems kaip pagyti nuo tos par
tinio įpročio ligos.

I*rie iLPMS. moksleivis 
priklausyti l>e skirtumo

savo pažvalgų, nes tas gimdo 
ginčus, trukdo mokslą ir pa
galios ardo organizaciją. To- 
kis mokslcivys gali veikti po
litinėj dirvoj tik už susivieni
jimo sienų. Bet p. Gilmos 
nuomone, studentas tik tas yra 
pažangus, kuris, kai tas kliac- 
kas taukuose, persigėręs ko
munizmu. Jau kelis tokius 
karštus 'Gilinąs pažįstu, kurie 
tapę dideliais ^progresyviais” 

pasiliko mokykloje tikrais re
gresyviais. Tik ačiū tani, kad 
žmonės nieko apie tai nežino... 
Toki “pažangininkai” stovi 
mokykloje kaip ant vištos ko- 

tik dėl to, 
leidžia tuš-

būti 
tas, 
gin-

jos.. . O tai vien 
kad perdaug laiko 
tiems dalykams.

Koks moksleivis 
naudingesnis žmonoms: 
kuris užsiima frakcijiniais
čais, ar tas, kuris atsidėjęs 
studijuoja savo profesiją ir 
baigęs ją joje praktikuojąs? 
Suprantame, į šį klausimą ir 
kiekvienas atsakys: “Matai, jis 
tik savo profesija užsiima tai

ANTANAS ŠULCĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

pirmadieny, 6 d. rugpiučio, 1923. 
Jis turėjo 8 mėnesius amžiaus. 
Paliko nubudimo tėvus, Joną ir 
Agotą šulčus ir seserį Barborą.

Pagrabas atsibus, ketvirtadie
ny, 9 d. Rugpiučio-August, 8 
vai. ryte, iš namų 1459 W. 
112th Place į bažnyčią, 108 gat
vės, Roseland, III., ir į švento 
Kazimierio Kapines.

Visi giminės ir pažįstamai 
yra kviečiami į pagrabą.

Pasiliekame nuliudime
Jonas ir Agota Šulcai.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryai didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėti ir 
greičiau galėsi parašyti laišką al
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, III.

ir geresnis...”
Bet kai kurie musų mokslei

viai matyt nori dar išanksto. T ~ .. . ...„f.,, . . ,, . . , I Roseland, III. — Jaunų Darbininkųpasiskelbti garsiais , kad tuo I Lygos susirinkimas įvyks rugp. 9 d., 
budu prisirengus prie “koštu- P,-30. v,,vak* Meldžiu visų narių at- 
merių . Suprantama, toks _ sekr. O. Dargiutė.
mokslcivys dar studentu bu-1 ------------
damas išvirsta į biznierį. Idea- Vaidylų Brolijos naktinis išvažiavi-

...... y Imas, prie Tautiškų kapinių, Subatos lizinas pas bizmerj irgi UŽ-1 naktį, rugpiučio 11 d., 1923. Pradžia 
mirštąs ,nes jis žiuri, kad tik 7,:3°, ,val. vakare. Bus programas ir 
būti VISU teumtll flUOŠimčių i draugus bei pažįstamus dalyvauti, 
biznierium... Taigi, toki mo-l — Komitetas,
ksleiviai, kurio lenda frakci-| ~ ,... . . I Chicagos Lietuvių Draugystes Savi-
jon SU įvairiais receptais savo I tarpinės Pašelpos mėnesinis susirinki- 
niotksli.ngumo žmonėms nepa-|™as iv/k^ ™gp' ^7 2 vai. po pietų, 
rodys, nes jie perdaug laiko j Avė. Visi nariai malonėkite laiku 
padeda redaktorių žodynams. I susirinlcti, ne\7sckrVaAbiJLunievil

Daugumoje moksleiviai yra! e r* unRev
pažangus ir nesibijo eiti prie Liet. Teatr. Draugijos “Rūtos” lš- 
minių. Jeigu jie bogo liepos važiavimas į Bevertį mišką įvyks sek-, 
29 dieną, tai ne nuo pažangos, jr Lincoln gatv. Visus kviečia, 
bet nuo tokių žmonių, kurių _________ •— Valdyba. į
visi šalinasi — nuo komunis-| _ _ T . . 77 . . .XT i i • • . i . . | L. S. J. Lygos lavinimosi susinnki- 
tų. Nes moksleiviai dar atsi- mas įvyks rugp. 10 d., 8 vai. vaka- 
mena tuos komunistų išvažia-| re> Raymond Chapely (816 W. 31st.) 
vimus, kur buvo vartojama _ Komitetas,
šlykščiausi žodžiai prieš jiems I -----------
priešingos nuomones kalbėto-L Lietuvių Socialistinės Jaunuomenės 
. i x . v y. , I Lygos Orkestro praktika ;vyks šian-
|US. Del tų priežasčių moks- dien, rugpiučio 9 d., 7:30 vai. vak., 
kiviai ir nusitarė rengti savo|M.ark White Sųuare Svetainėj (En-

. . . ° ... I gine room) prie 29-tos ir Halstedprogramą bendrai su socialis-1 gatvių.
tais ir sandariečiais, kur bu-1 Draugai ir draugės, malonėkite vi- 

v. v . ... I si laiku atsilankyti.vo nemažiau žmonių kaip iri — J. A.
pas komunistus. Ir progra-| ....... . T--.........   - ■ ' Į
mas moksleiviams pavyko.

Kas dėl p-les Narmontaitės, 
kad buk ji gyrėsi, įog ii viena. TTT,ATZ ATT A , Axx 
darbuojasi ir organizuoja kuo- ni mėnesiai atgal gyveno Chicagoj. 
pa, liek reikia pasakyti, kad jj Girdėjau, kad išvažiavo į mainas. Buk 
\1 . , , J. . . J Jloskavas atrašyti greitai. lunu svar-
danbavosi ir darbuojasi kuo- bu reikalą.
pos naudai, bet kas link jos| ’ u89 WJ- place
ginmosi, tai netiesa. Jeigu p.
Gilma įvertina p-lės Narmon- 
taitės pasidarbavimą surengi

me moksleivių vakarienes, tai 
meluoja tai sakydamas. Taigi, 
p. Gilma, jūsų žodžiais 
mainys-tčs reikia vengti*

Pažangias 
šiandie su komunistais negali
ma, nes moksleiviai nėra ly
gus jiems... Juk ir p. Gilma 
žadėjo kalbėti “moksliškoje” 
temoje, o dabar jau kalba apie 
idėjų pažangumą, kurios tu
rėjo būti Jeffersone išdėsty
tos. P-lė Narmontaitė ir Ši
leikis savo kalbose 
de kam nors ant 
minti. Jie kalbėjo 
kalais, bei dalinosi 
moksle žiniomis su publika.

Sakyti, kad minia iš moks
leivių tyčiojosi, tai tiesiai da
ryti bereikalingą 
t imą.

Turiu taipgi 
priminti, kad p. 
save tikru progresyvio plauko 
žmogum. Jis, neva 
jos prieraše, dar net 
savo draugus pagyrė, 
ganizuoti moksleiviai 
jau esą perdaug mizerni žmo
nės. <

LPMS. Seimas įvyks 18 die
ną rugpiučio, —17 dieną 2-ji 
moksleivių kuopa rengia 
priešseiminį vakarėlį su 
programų Meldažio svetainėje. 
P-nui Gilmai ir vėl bus pro
gos dar daugiau paskelbti 
moksleivių nuopelnus.

d’Mentus Amoris.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

APSIVEDIMAI.

REIKIA DARBININKŲ

“veid- 
!. .

idėjas dėstyti

nė neban- 
korno už- 
savo rei- 
įgytomis

miniai užme-

prie progos
Gilma skaito

redakci- 
ir kitus 
Bet or- 
vis tik

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
jienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

JIEŠKAU merginos apsivedimui ku
ri būti) daili, dikta ir sveika, nuo 25 
iki 35 metų amžiaus. Aš ne dėl to 
i'ieškau, kad mergaitės negaunu, kad 
:endės labai brangios. Aš jieškau to

kios mergaites kuri žino viską, ne
tik kendes valgyti. Užtai mergaitės 
supraskite, kodėl aš jieškau. Wm. E. 
S., 984 Maple St., Mihvaukee, Wis.

“MERGINOS”. Jei randasi kuri ne
turi draugo — vaikino, dėl apsivedi- 
rwo, ir tik dėl tos priežasties turite 
būti nevedusios. Tai gal mylėtumei 
susipažinti iš pajieškojimo. Aš esu 
vaikinas, man yra reikalinga drauge 
apsivest, nejaunesne 20 ar 30 metų 
amžiaus. Davatkų ir vyrų meldžiu ne- 
rašinėti. JOHN PETERS, 1739 South 
Halsted St.

ISRENDAVOJ1MUI
ANT RENDOS didelis štoras. Ga

lima uždėti saliuną, ice cream parlor 
arba restauraną. Priešais didelį Crane 
fabriką, kur dirba 25,000 žmonių. 
Renda pigi, $45.00 į mėnesį. Savinin
ką galima matyti nuo 10 ryto iki 9 
vai. vakare.

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7309

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario vienam 

vaikinui. West Sidėje arba Bri- 
ghton Parke. Kas turite kamba
rį, malonėkit pranešti.

S. LUTIK,
2355 W. 20 St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai dėl merginų 

vienos ar dviejų. Ruimas šva
rus ir patogi vieta dėl gyveni
mo. Kreipkitės:

658 W. 31 St.
3 lubos užpakalyj

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par^ 
davinėjimas pereina į globą Melrose 
Park News Agentūros, kunos ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Bark 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimai Cnicagoj ir aple- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.,
» 8411-13 Ogdeii Ave^

Phone Lawndale 0114.

KAM reikalingas yra pento- 
rius. Aš pentoju, popieroju ir 
varnišioju medžius. Darbą atlie
ku atsakančiai ir pigiai. Kreip
kitės į Naujienų ofisą, 

Box 303

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet, 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” mė
nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, rugpiučio 9 d., 8 vai. vak., Da- 

i vis Square Parko svet Visi nariai-ės' 
/ susirinkite. — Valdyba.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų prie namų 
apvalymo, 40c į valandą ir dau
giau. Atsišaukite:

S. K. GLOMSKI & SONS 
Tel. Main 4061 
300 N. Wells St.

MOTERŲ
REIKIA merginų prie kuk- 

nės ir kambarių valymo, vasari
niame resorte, netoli nuo Chica
gos. Gera alga.

Atsišaukite:
Phone Dorchester 4554

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

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 lovy springsų, ant 
naktinio darbo.

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

REIKIA darbininkų į geležies 
atkarpų jardą. Gera mokestis, 
nuolat darbas.

Atsišaukite:
JACOB LANSKI, 

37th St. & Homan Avė.

Reikia —
VYRŲ DARBUI
Į PIRTĮ.

Atsišaukite:
1115 S. Paulina St. *

REIKIA patyrusių shearme- 
nų į geležies atkarpų jardą.

Atsišaukite:
A. LEVINE & CO., 
1475 So. State St.

REIKIA tuoj gero bučerio. Atsi- 
šaukit jei ir darbą turit, o iš toliau 
per laiškus. Algos mokėsiu daugiau 
negu kitur. Yra geros sąlygos.

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

ŽIŪRĖKITE —
Mes reikalaujame tuojau:

Vyrų į virtuvę.
Darbininkų.
Orderių priėmėjų
Janitorių
Pališcrių
Prie bėnčiaus vyrų
Trukerių
Lengvam dirbtuvės darbui
Paneli press operatorių
Į landrę darbininkų. Tuojau. 
Atsišaukite į Naujienų ofisą,

Box 302

Reikia —
DARBININKŲ
GERA MOKESTIS 
NUOLAT DARBAS 
DARBAS DIENOMIS

ARBA NAKTIMIS
ATSISAUKIT

AVESTERN F(EL.T WORKS, 
4115 Ogden Avenue

REIKALINGAS kriaučius prie 
vyriškų drapanų siuvimo. Dar
bas ant visados.

Kreipkitės:
E DEGIMAS, 

832 W. 33rd St.

REIKALINGAS barbens, dar
bas ant visados, ir turi visą biz
nį prižiūrėti.

Kreipkitės:
3714 So. Wood St.

REIKIA —
DARBININKŲ, 
50c į valandą.

Atsišaukite:
CHICAGO TUBE & IRON CO.,

2531 W. 48 St

PARDAVIMUI
PARSIDUODA už mažiau negu pu

sę kainos nauji fiksčiuriai dėl bucer- 
nės ir grosemės. Viskas yra kas tik 
reikalinga, galima gauti ir lysą kas 
norėtų uždėti biznį.

Atsišaukite tuojaus.
104*6 S. Michigan Avė.

Roseland. <

PARDAVIMUI pekamS kepama vi
sokia duona ir keksai. Senas biznis 
per daug metų išdirbtas ir visados 
biznį gerai galima daryti. Priežastis 
pardavimo patirsit ant vietos. Nu-

siSfHilritA •
3222 So.' Ashland Avė.

M** "

PARDAVIMUI
BUČERNĖ už pusę kainos, arba 

priimsiu partnerį į biznį. Biznis da
romas suvlršum 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

BARBERNĖ ant pardavimo. 
Gera vieta yra.

Atsišaukite::
3336 So. Halsted St.

Chicago, III.

PARDAVIMUI restaurantas lietu
viškoj kolonijoj. Senas ir išdirbtas 
biznis. Labai gera vieta dėl lietuvio, 
nes aš nemoku kalbos. Parduosiu už 
pigią kainą.

Kreipkitės:
3740 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas su barais 
ir fixturiais. Gera užeinamą vieta 
darbininkų. Priežastis pardavimo, tu
riu 2 biznius, vieną turiu parduoti.

Meldžiu atsišaukti:
1120 S. Canal St.

PARDAVIMUI 
sAliunas IR 
BARBERNĖ, 
PIGIAI.

Atsišaukite:
2801 Emerald Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras ir namas, ar
ba parduosiu atskirai.

Atsišaukite:
2556 Blue Island Avė.

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

PARSIDUODA saliunas su vi
sais barais, labai geroj vietoj, 
svetimtaučių apgyvento j vietoj. 
Parduosiu už pusę kainos. Par
davimo priežastį patirsit ant 
vietos. Atsišaukite:

6618 S. State Street

PARDAVIMUI, cigarų, ciga- 
retų, kendžių, ice creamo parlo
ras. Geroje vietoje. Kas nupirks
— laimės. Priežastis pardavimo
— apleidžiu Chicagą.

1907 S. Ęalsted St.

PARDAVIMUI saliunas, kur 
visados biznis yra gerai daro
mas. Parduosiu pigiai, dėl prie
žasties ligos, ip nesutikimas su 
partneriu. Kreipkitės:

3204 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, arba mainysiu ant auto
mobiliaus, labai pigiai.

Atsišaukite:
3500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, vie
ta išdirbta per 15 metų, biz
nis eina gerai. Apgyventa, lie
tuvių, lenkų ir airių. Savinin
ką rasit ant vietos: 4960 So. 
Princeton Avė. Ph. Yards 3560

PARDAVIMUI Ice cream par
lor, įvairių smulkmenų; cigarų 
ir tabako, prieš didelę mokyklą. 
Ant pareikalavimo parduosiu ir 
rakandus, nes turiu važiuot Lie
tuvon. 2700 So. Wallace Street.

PARDAVIMUI grosemė, Ice 
cream, rūkyta mėsa ir minkšti 
gėrymai. Geroj vietoj, biznis iš
dirbtas, lysas ant 3 metų. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite:

2858 W. Pershing Road

PARDAVIMUI grosemė. Tu
ri būt parduota tuojau iš prie
žasties ligos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
S. MOSNI, 

1915 So. Union Avė.

TURIU parduoti savo $275 
vertės viktrolą, vartotą du mė
nesiu, yra daug rekordų, dei
mantinė adata, $65.
2502 W. Division St., 2 flatas 

Phone Armitage 1981

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.

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME
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.

DIDŽIAUSIA PROGA PIR
KIME NAMŲ!

PARDAVIMUI automobilius King 
1920, nauji tajerai (tires). Viskas ge
riausiame stovyje. Norinti pirkti, ma
tykite šitą, nes yra geras ir pigus. 
Parduosiu už pusę kainos.

Telefonuokite po 5 vai. vak. 
Lafayette 1329.

NAMAI-ZEME
BARGENAS, 2 flatų namas, krau

tuvė ir 6 kambarių flatas su 2 karų 
garadžiumi. Geros įplaukos, puiki 
apielinkė North West Sidėj. Krautu
vėje yra bučernė. Tik už $11,000, $2,- 
500 pinigais, kitus po $50 į mėnesį, 
renda $125 į mėnesj. Jacovelli Real- 
ty Co., 3618 W. Division St., Phone 
Belmont 1178.

GERIAUSIS bargenas markete, di
delė 5 kambarių mūrinė cottage, kar
štu vandeniu šildoma, -lotas 30x125, 
prie Kedvale Avė., 1 blokas į pietus 
nuo Division. Tik $6,800, $3,0(10 pi
nigais, kitus kaip rendą. Jacovelli 
Realty Co., 3618 W. Division St., 
Phone Belmont 1178.

PARDAVIMUI subdivizi- 
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

PARDAVIMUI 3 augštų muro na
mas; statytas 8 metai atgal pagal 
naujos mados; 5 pagyvenimai ir Sto
ras; aržuolų ištrimuotąs pagal nau
jausios mados; karštu vandeniu šil
domas; rendos neša $345.00 į mėne
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 fintai 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 j vietoj; kaina $7,800; tas yra tik
rai geras pirkinys ir yra vertas pa
matymo.

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

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

4034 Archer Avė., 
prie California Avė.

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

Atsišaukite 2 fl., 
5315 Emerald Avė.

MAINAU

Lotą ant automobiliaus.
Atsišaukite:

Lafayette 1921
Po 6 vai. vakare.

ĮMOKĖKIT VIENĄ TŪKSTANTI
Nupirksi 2 flatų mūrinį namą 6-6 

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

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641

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, jęaradžius, 2 Va lo
to žemės greitai augančioj lietuvių 
apielinkėj. Parduogiu pigiai, nes krau
stausi kitur. Ateikite ir pamaty
kite. . . ,

1227 W. lllth PI.
BARGENAS. 2 flatų frame, ce

mentiniu pamatu, furnace šildoma, 50 
pėdų lotas, netoli 67th St. ir Marsh- 
field Avė., $6,900 išmokėjimais. Taip
gi nepaprastas bargenas 4-6-8 ir 18 
flatų bildingai. SCHETTER & BEN- 
LINE, 6706 So. Ashland Avenue.

Prospect 8466

TIKRAS bargenas Englevvoode, $15 
000 2 flatai už $13,000. Presinių ply
tų frontas, 5-6 kambarių, garu šildo
mas, elektra, aržuolo grindįs ir tri- 
mingai, lotas 33%xl23, prie elės, pu
sė pinigais, gera transportacija, baž
nyčios ir mokyklos. J. W. Bamey, 229 
W. 63rd St. Phone Normai 0361.

PARDAVIMUI namas, geras 
bargenas iš priežasties nesutiki
mo. Parduosime už $4,300. 
rime parduoti greitu laiku. 

3544 So. Lowe Avė.
(Užpakalis 2ras floras)

EXTRA BARGENAS

No-
61^9 So. California Avė., pardavi

mui 3 kambarių mūrinis namas, 30 
pėdų lotas, Marųuette Manor, yra su
ros, vanduo, gasas, elektrą, bufetas ir 
1.1. Kaina $3,250, $1,500 įmokėti. Tuo
jau galima gyventi.

KEDZIE REALTY CO., 
6245 So. Kedzie Avė., Prospect 9200

Mūrinis, 3 flatų, 6 kamba
rių, taipgi frame 2 flatų, iš už 
pakalio, elektra, rendos $1,296 
į metus. Kaina tik $9,500.

Gera mūrinė cottage, neto
li Halsted ir 50 St., 5 kamba
rių, vana, elektra, furnace šil

doma, kaina tik $5,000.
Geras mūrinis namas, 2 fla

tų, 6-6 kambarių, 2 furnaces, 
elektra, kieto medžio užbaigi
mo, netoli ‘55 St. ir 
Blvd. Kaina $11.500.

ERNIS E. FEENEY 
559 W. 31 St

PARDAVIMUI, 3601 Diversey, kam 
pas Central Park, 4 krautuvės 2-6 
kambarių apartamentai, 3 augštų, 
presuotų plytų, garu šildoma, 6 me
tų senumo. Priežastis — apleidžiu 
Chicagą, $10,000 pinigais, kitus leng
vais išmokėjimais. Savininkas rakan
dų krautuvėje.

PARSIDUODA medinis namas 3 
flatų, štoras (grosemė) ir 3 ruimų 
namelis užpakalyj. Garadžius 2 auto
mobiliams. Parduosiu viską už $5500. 
Turiu parduoti, nes susirgus moterei 
negaliu pats vienas vesti to reikalo.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 301

Drexel

PARDAVIMUI prie Craw- 
ford Avė. biznio lotas, 30x125, 
netoli 63 gt. Kaina $650, ver
tas $1.100, tik $275 pinigais, 
$15 į mėnesį. Didelis bargenas 

Real Estate Assets Co.
17 North La Šalie St.

PARDAVIMUI 6 ruimų na
mas, lotas 125x300, gera barnė. 
Parduosiu labai pigiai, nes ser
gu. Kreipkitės pas savininką. H. 
Hrons, 105th PI. ir Central Park 
Avė., Mt. Greenwood, I1L

PARSIDUODA namas su Sto
ru ir automobiliu. Galima pirk
ti viską krūvoj, ar atskirai kiek
vieną.

Atsišaukite:
1817 Union Avė.

PARDAVIMUI namas su bar- 
berne. Pigiai, nes apleidžiu mie
stą. Gera vieta lietuviui.

Atsišaukite:
2620 W. 47th St.

PARSIDUODA namas su 4 
lotais, kurie sudaro žemės 100 
pėdų pločio per 244 pėdų ilgio. 
Namas visai naujas 6 kambarių. 
Randasi Mt. Greenwood, III. 
10912 Uticka Avė., arti 109 St.

MDRTGECIAI-PASKOLOS
PARDAVIMUI, $650, pirmas 

morgičius 7% apsauga. South 
West Side, tuščias kampas, 120x 
125. Aprokuota kaina $1,600. 
REAL ESTATĖ 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 ekzaminaciją, 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. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimsas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakadjų 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 TĖVAI 
$40 — Tik $40

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

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

2595, 8. W. kampas Dearbom- 
Harrison Sts.


