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plečiasi
Stressemann—naujas 
Vokietijos kancleris

Francija šėlsta dėl Angli
jos atsakymo

Naujoji Vokietijos valdžia tęs 
pasyvį priešinimąsi

Riaušės Vokietijoje 
plečiasi

Mūšiai tęsiasi daugely Vokie
tijos miestu. Komunistai už
ėmė miestą.

BERLLNAS, rugp. 13. — 
Kruvinos riaušės visoje Vokie
tijoje netik nemažėja, bet dar 
labiau plečiasi. Susirėmimai 
tarp riaušininkų ir policijos 
Įvyko daugely miestų ir daug 
žmonių tuose susirėmimuose 
liko užmušta ir sužeista.

šiandie Seitz, Saksonijoj, 
įvyko smarkus susirėmimas 
tarp komunistų ir milicijos'. 
Komunistai šturmavo miesto 
salę, kur buvo užsidarę karei
viai, taipjau buvo susirėmimų 
gatvėse. Devynių komunistų 
lavonai liko atgauti. 30 žmo
nių sužeista, taipjau sužeista 
ir daugelį kareivių.

Crefelde, okupuotame kraš
te, keli vokiečiai liko užmušti 
laike demonstracijos už “Pa- 
reinio respubliką.”

Aix La Chapelle, irgi oku
puotame krašte, keturi vokie
čiai liko užmušti ir 40 žmonių 
sužeista, policijai šovus į ke
lių tūkstančių žmonių minių, 
kuri buvo susirinkusi prie po
licijos buveinės, .reikalauda
ma iš miesto valdžios ką-nors 
daryti, kad pašalinus bulvių 
trukumų.

Komunistai pasigriebė Lue- 
beek miestų, išvaikę ten sona
ta. Į miestų atvyko reiclis- 
\venhro kareiviai, kad atstei- 
gus tvarkų.

Keli streikieriai liko užmuš
ti ir daugelis sužeista susirė
mime Hamburge tarp polici
jos ir streikuojančių laivų bū
davo) imo vardų darbininkų. 
Susirėmimas ištiko kada strei
kieriai bandė neleisti streik
laužiams įeiti Į yardus.

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bėdftvoti kad dlarbo 

neturi.
Nes dal bų šiandien netrūksta.
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

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

1

Streikai Vokietijoj.
Berlinas vis dar neturi tran- 

sporlacijos delei streiko. Net 
ir omnibusai nevaigšto. Užsi
darė ir daugelis didelių dirb
tuvių, kurių darbininkus ko
munistai įstengė prikalbinti 
streikuoti.

Bet žinios iš gilumos Vo
kietijos rodo, kad streikai ne
siplečia, nors ir būna daug 
riaušių iš priežasties trukumo 
maisto.

Prieš Cuno rezignaciją ko
munistai Rotthausene buvo 
tris sykius pabudavoję krau
tuves, ant kurių pakorė (amo 
ir Stinnes pavydą lūs. Polici
ja jas sunaikino, bet ištiko su
sirėmimas, kuriame vienas 
policistas ir penki žmonės li
ko užmušti ir 10 sužeista.

Iš provincijos pranešama, 
kad augštos maisto kainos ir 
stoka pinigų gimdo daugelį 
riaušių.

13 žmonių liko užmušta ir 
daug sužeista susirėmime tarp 
policijos ir demonstrantų Ne- 
urode. Hanovere trys žmo
nės užmušti ir 10 sužeista.

Didelių streikų yra Perline 
ir kituose miestuose. Ties He
ra streikuoja durpių kasėjai, 
o Stassfurte, Saksonijoj, visos 
kasyklos ir dirbtuvės stovi už
darytos. Tarp streikierių ir 
nacionalistų ištiko susirėmi
mas, •kuriame vienas žmogus 
liko užmuštas. Frankcnhaus- 
ene plėšiamos yra sankrovos.

Komunistų paskelbtas gene
ralinis streikas Perline susta
bdė darbų miesto dirbtuvėse, 
tad niekuriose miesto dalyse 
nėra elektros ir gaso. Vandens 
pompos dirba.

Riaušės siaučia ir okupuo
tame krašte

Daug žmonių užmušta Ruhr 
distrikte.

DUSSELDGRF, rugp. 13. - 
Riaušės kartu su plėšimais 
sankrovų įvyko daugely oku
puotojo krašto miestų ir ne
mažai ten žmonių užmušta ir 
sužeista.

.Gelscnkirchene du žmonės 
liko užmušti ir iki 20 sun
kiau sužeista. Nors ten atsteig- 
ta tvarkų, bot riaušės gali at
sinaujinti bile valandą, nes 
gyventojai yra labai sujudę 
delei didelio maisto trukumo.

Crefelde riaušės tebesitęsia 
ir dar daugiau žmonių liko už
mušta ir sužeista. Policija ten 
areštavo 120 žmonių, kuriuos 
sugauta plėšiant sankrovas, 
arba verčiant sankrovų savi
ninkus pardavinėti savo pre
kes beveik už niekus.

Bcinhauscne komunistų gru
pė užpuolė policijų ir vienų 
polieistą užmušė, o tris nu
ginklavo.

\Valtropc būrys lazdomis 
ir peiliais apsiginklavusių dar
bininkų nuėjo pas ūkininkus 
ir privertė juos parduoti jiems 
maisto.

Naujas Vokietijos kabine
tas jau sudarytas

Susidarė keturių partijų koa
licija, prom taraujant |StresH 
semannui. Socialistai daly
vauja valdžioje.

LONDONAS, rugp. 13. — 
Iš Berlino pranešama, kad ten 
oficialiniai paskelbta, jog nau
jas kabinetas jau liko sudary
tas. Kancleriu ir užsienio rei
kalų m misteriu yra fabrikan
tų partijos vadovas Dr. Gus
tave Slressmann, o finansų 
ministeriu yra Ililferding, ra
dikalas. Justicijos ministeriu 
patapo socialistas Badbruch, 
vidaus reikalų ministeriu yra 
klerikalas Fuchs.

Keturių partijų koalicija.
BERLINAS, rugp. 13. — 

Kokis bus naujojo kancle
rio Streusemanno atsineši mas 
linkui kapitalistų dabar, kada 
jis patapo galva socialistiniai- 
buržuazinio kabineto, yra 
klausimas, kuriuo politikieriai 
yra susidomėję. Pats Stresse- 
mannas yra kapitalistų “volks- 
partei” (liaudies) partijos įkū
rėjas ir vadovas.

Cuno kabinetui rezignavus 
susidarė nauja keturių parti

jų koalicija — fabrikantų, de
mokratų, centro (kerikalų) ir 
socialistų. Naujoji koalicija tu
rės didelę didžiuma balsų 
reichstage, nes iš !(?.) atstovų 
opozicijoje bus tik 71 nacio
nalistas ir 26 komunistai. Toje 
koalicijoje yra stipriausi socia
listai, kurie reichstage turi 173 
balsus, kuomet kitos trys ko
alicijos partijos turi viso 193 
balsus.

Kodėl socialistai taip grei
tai sutiko įeiti šion koalicijom 
dar nežinoma. Keli mėnesiai 
atgal, kada rezignavo \Virth 
kabinetas ir buvo manoma 
tų patį Stressemannų paskirti 
kancleriu, tai socialistai griež
tai atsisakė įeiti koalicijom 
kur dalyvautų fabrikantų par
tija. Daugelis spėja, kad socia
listai todėl permaino savo nu- 
isstatvma linkini Stnesseman- " v ,
no, kad pastarasis gal priėmė 
socialistų reikalavimus dėl 
naujos valdžios politikos.

Tęs pasyvį priešinimąsi.
Kiek yra žinoma, naujoji 

valdžia ketina tęsti pasyvį prie
šinimąsi okupuotame krašte 
visomis savo pajiegomis, bet 
ji kartu bandys užmegsti ir 
derybas su Francija. Socialis
tų gi dalyvavimas valdžioje, 
tikimųsi, kiek nuramins pa
čios Vokietijos gyventojus.

Vokietija sustabdo mokė
jimu kontribucijos

Kontribucijos nuo dabar ne
gaus ir kiti talkininkai.

LONDONAS, rugp. 13. — 
Iš Berlino pranešama, kad Vo
kietijos valdžia paskelbė, jog 
sustabdymas kontribucijos mo
kėjimo Belgijai ir Francijai 
dabar yra praplečiamos ir ant 
kitų talkininkų šalių, nes ki
taip Vokietija neįstengia pra
vesti piniginės reformos.

(Nuo pradžios okupacijos 
Ruhr distrikto Vokietija buvo

VIENAS PASKIAUSIŲ MAG- 
NUSO JOHNSONO PA

VEIKSLŲ.

Magnus Johnson Farmerių 
Darbo P-jos narys tapo išrinktas 
nuo M i n nesotus valstijos į Su v. 
Valst. Senatą vietoj mirusio 
Kini te Nelsono. Johnsonas su
mušė republikonų Kandidatą gu
bernatorių J. A, O. Preus didele 
balsų didžiuma.

sustojusi mokėti kontribucijų 
Francijai ir Belgijai netik pi
nigais, bei ir prekėmis, l>et 
ji nepaliovė mokėjusi kontri
bucijos kitoms talkininkų ša
lims; ypač ji stenggsi prista
tyti kontribucijos sutarty nu
žymėtas prekes, ant kiek tai 
galima buvo padaryti prie vis 

bluigūsiancjos padėties. Dabar 
gi sustabdomas mokėjimas 
kontribucijos ir toms šalims).

Londonas numato krizi 
Anglijos atsakyme

Anglija nepripažįsta Ruhr oku
pacijos ir reikalauja užmo
kėti skolas.

LONDONAS, rugp. 13. — 
Anglijos nota Belgijai ir Fran
cijai, kurioj Anglijos valdžia 
pareiškia, kad ji skaito Ruhr 
okupaciją nelegalę sulig Ver- 
salės sutarties, bet sutinka tų 
klausima pavesti arbitracijai, 
padarė čia didelį įspūdį. Visi 
skaito, kad nota pagimdo nau
jų padėtį, kuri turės rimtų pa
sekmių. Visi liko nustebinti 
nelik valdžios ; žingsniu, bei 
ir pačios notos aštria kalba.

Nota pakartoja, kad Angli
ja yra nusisprendusi reikalauti 
iš Vokietijos kiek tik toji pa- 
jiegia užmokėti, bet Vokietijos 
nuojiegumą mokėti turi nusta
tyti komisija po bešališko ty
rinėjimo. Iš savo puses Angli
ja pasitenkintų, jei ji gautų 
tiek kontribucijomis iš Vo
kietijos ir skolų atmokėjimu 
iš talkininkų, kiek [Kiti Angli
ja yra skolinga Jungt. Valsti
jom. Nota sako, kad Ruhr pa
dėtis gimdo rustų politinį ir 
ekonominį krizį ir ypač atsilie
pia ant prekybos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 13 d., užsienio) pi

nigų n® mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
bankij buvo Rlrstiiarna Ąmarike^ plni- 
rals Kitaip i

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.59
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............  $4.53
Danijos 100 markių .........  $18.40

Finų 100 markių ....... . .......... $2.78
Francijos 100 frankų ...........  $5.56
Italijos 100 lirų ............   $4.27

Lietuvos 100 litų............. $10.01
Trenku 100,000 markių ........... 45c
Norvegijos 100 kronų .......  $15.32
Olandų 100 kronų $39.31
šveicarų 100 kronų ........... $18.1(
Švedijos 100 kronų ........... $26.6(
Vokietijos liOOOjOOO markių ttn 30«

Nota aiškiai pasako, kad 
Francija turi užsimokėti savo 
skolas Anglijai ir nuo to ji 
negali išsisukti, nes Anglija 
niekad ir nemaniusi panaikin
ti tų skolų kada ji pati turi 
užsimokėti savo skolas Jungt. 
Valstijoms.

Anglijos laikraščiai užgiria 
I savo valdžios nusistatymų ir 
tik niekurie apgailauja, kad 
to nepasakė jau kiek laiko at
gal, kada Ruhr distriktas ne- 

į buvo okupuotas. Tik vienam 
kitam laikraščiui nota nepatin
ka, kad ji esanti peraštri ir 
jie pranašauja visokių baise
nybių. Ret visi kartu pripa
žįsta, kad atėjo krizis talki
ninkų santikiuoe ir jei Fran
cija nepanorės nusileisti, tai 
talkininkų sąjunga galutinai 
suirs.

Francuzai labai nepaten
kinti Anglijos atsakymu

Sako, kad Anglija ginanti Vo
kietijos reikalus ir Francija 
internacionalinin teisman ne
stosianti.

PARYŽIUS, rugp. 13. — 
Anglijos atsakymas Francijai 
dėl pastarosios atsakymo į 
Anglijos kontribucijos notų, 
Francij'jos o filialini ucjne Patč
iuose yra skaitomas, kaipo 

Anglijos pasmerkimas karo 
draugų Ir aiškus ginimas Vo- 
detijos reikalų. Manoma, kad 
’remieras Poincare atsakys į 
;ų savo laiku, nors užsienio 
reikalų ministerijos nuomone, 
:as Anglijos atsakymas yra 
Jok pilnas propagandos, kad 
Francija galinti jį ignoruoti.

Ministerija sako, kad Angli
ja toje notoje grūmoja Fran
ci jų ir Belgiją atiduoti inter
nacionaliniu teisman, bet Fran
cija su Belgija nesančios pasi
rengusios stoti tan teisman 
net ir Anglijos šaukiamos. Mi
nisterija spėja, kad nota yra 
parašyta tikslu patraukti Ame
rika.

Francuzai labiausia šėlsta 
delei to, kad Anglija išreiškia 
abejojimų delei legališkumo 
Ruhr okupacijos. Taipjau 
Prancūzams nepatinka ir tai, 
kad nota jungia karo skolas ir 
kontribucijų ir kad Anglija 
pasako, kad ji tik tiek suma
žins skolas, kiek Vokctija ga
lės užmokėti kontribucijos ir 
kuo mažesnis bus Vokietijos 
nuojiegumas 'mokėti kontri
buciją delei Ruhr okupacijos, 
tuo mažesnis bus sumažini
mas skolų, kurias Francija 
yra skolinga Anglijai.

Franci jos atsakymas, jei jis 
kada bus pasiųstas, tik pa
kartosiąs pirmesnį j į Franci jos 
nusistatymą ir nedarysiąs jo
kių nusileidimų, nes Frranci- 
ja nė vienu coliu neatsitrauk
sianti nuo politikoe Ruhr dis
trikte.

Laikraščiai irgi šėlsta dėl 
Anglijos atsakymo. Jie sako, 
kad tuo savo atsakymu Angli
ja sunaikina sąjungų ir gim
do prieš save Francijos ne
apykantą. 

■ ■ -..... > ■ .■ 

Belgija nepatenkinta
Bet mano, kad Anglijos nota 

sudaro paanatą. deryboms.

BRIUSELIS, rugp. 13. — 
Anglijos atsakymas > Belgijai 
pagimdė BcŲpjos oficialiniuo- 
se rateliuose labai nemalonų 
įspūdį, ypač delei tvirtinimo, 
kad Ruhr okupacija yra ne
legali. Betgi Anglijos pasiūly
mas priimti tiek kontribuci
jos ir talkininkų skolų Angli-

jai, kiek pati Anglija yra sko
linga Jungt. Valstijoms, ma
noma, sudaro pamatų tolimes
nėms deryboms.

Premjeras Theunis ir užsie
nio reikalų ministeris Jaspar 
yra išvažiavę atostogoms, bet 
jie notų gavo ir jų studijuoja.

Lietuvos užuojauta
Lietuves valdžia išreiškė užuo

jautą dėl prezidento Har
dinio mirties, o atstovybe 
kartu su kitomis atstovybė
mis sudėjo ant karsto bend
rą vainiką.

WASHINGTON, D. C., rug- 
piučio 11 (LIB). — Apie Pre
zidento Hardingo mirtį Lietu
vos Atstovas Čarneckis rugp. 
3 dienų vakare gavo oficialj 
valstybės sekretoriaus Hughes 
pranešimą, kuriame valstybės 
sekretoriaus prašyta liūdnų 
žinių pranešti Lietuvos vyriau
sybei. Kaipo atsakymų į pra
nešimų Lietuvos ministeris 
pirmininkas Galvanauskas at
siuntė kabelį, pavesdamas Ats
tovybei [pareikšti Amerikos 
vyriausybei Lietuvos gilių už
uojautų dėl prezidento mir
ties. Tas buvo padaryta per 
Valstybės ĮDc parlamentą pir
madienyje, rugp. 6.

Antradienio vakare visos 
esančios Washingtone svetimų 
kraštų atstovybės uždėjo, sa
vo simpanijos išreiškimui mi
rusiam prezidentui, vieną 
bendrų didelį vainikų. Pasku
tinei pagarbai atiduoti trečia
dienio ryte buvo susirinkęs 
VVliite IIonsc visas diploinnti- 
nis korpusas, dalyvaujant ir 
Lietuvos atstovui, ir iš ten pa
lydėjo prezidento Hardingo 
kūnų ligi Capitol, kur buvo 
atlikta pamaldos ir iš kur vė
liau kūnas buvo išvežtas prezi
dento Hardingo tėviškėn palai
dojimui.

Nuliūdimo ir pagarbos žen
klui Lietuvos vėliava buvo nu
leista ligi pusei stiebo per visų 
savaitę ligi rugp. 10 d. Taip 
pat Atstovybės ir Lietuvos 
Konsulato New York e raštinės 
buvo uždarytos trečiadienį, 

SIŲSKIT PER 
HAUJSENAS 
PINIGUS LIETUVON 

* u

1b prašo Lietuvosžmoneslr 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS 
l739‘S:Hal§tecKSt.

Chicago III.

rugp. X d. (laidotuvių dieną 
Washingtone) -ir penktadienį, 
rugp. 10 dienų (pakasynų die
ną).

Bumšo telegrama dėl Čar
neckio atšaukimo

Sako, kad klerikalai socialisto 
atstovo nerems. Kiti rengia
si dek uoli valdžiai už Čar
neckio atšaukimą.

CHilCAGO. — Kun. Rum
šas, užgirdęs, kad Lietuvos at
stovas V. Čarneckis bus atšau
ktas iš Wasbingtono ir per
keltas į Ryga pasiuntęs Lietu
vos premjerui 'Galvanauskui 
sekamų telegrama:

“Protestuojame prieš Čar
neckio atšaukimų. Socialisto 
neremsime. Cbicagos lietuvių 
katalikų vardu Federacijos 
pirmininkas kun. Bumšas, se
kretorius Klimas”.

Kun. Bumšas chicagicčiams 
yra žinomas kaipo “pasiutęs 
klerikalas,” kaip jis save tai]), 
sako, pavadinęs viename susi
rinkime.

Girdėjome, kad kai kurios 
kitos pažangiosios organizaci
jos rengiasi siųsti Lietuvos 
valdžiai padėkos telegramas, 
kad pagalios valdžia susipra
tus Čarneckį atšaukti, nes jo 
pažangesnioji Amerikos lietu
vių visuomene nemėgia.

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

PUEBLO, Col., rugp. 13. — 
Penki traukinių darbininkai 
liko užmušti susidūrus Colo- 
rado A SoucnCrn pasažieriniam 
traukiniui su Santa Fe trauki
niu.

ŠIANDIE — apsiniaukę ir 
šilčiau, veikiausia lietus į 
vakarų.

Saule teka 5:56 valandų, lei
džiasi 7:54 valandą. Mėnuo lei
džiasi 8:40 valandą vakare.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

— » i ■ |<W

Kaunas
—R. ni. liepos mčn. 18 d. apie 

11 vai. vak., Gimnazijos g. 
N r. 5 savo kambary, nusišovė 
Piliečiu Apsaugos Departamen
to valdininkas Vitoldas Modes- 
tuviČius apie 20 m. amž. Nusi
šoviau) priežastis dar neišaiš
kinta. (“L-va”).

Iš Okupuotos Lietuvos
Iš Vilniaus.

Liepos men. 1 d. mieste bu
vo įregistruota 1(KM> bedar
biai. .Jų tarpe buvo 196 inte- 
lektuolial darbininkai, 182 
juodadarbių ir 141 metalo dar
bininkų.

—Statistinės komisijos da
viniais, vidutiniam pragyveni
mui dabar darbininkas turi iš
leisti kasdien po 50,000 1. mar
kių.

Tuo metu kai Varšavoj kai
nos miltams, kruopoms ir pa
našioms prekėms krinta, Vil
niuj jos vis kyla. Kolon laji
nėms prekėms jos taip pat 
Lisdien keičiasi su tendenci- 

uukštvn.
v *

pats praleido pastotį ir 
pribėgęs davė revolveriu | 
dantis Dailidei. Kilus riksmui 
subėgo piliečių, gelžkelio tar
nautojų ir Virbalio stoties žan
darai, kurie norėjo mušeikų 
sumušti. Dailidė atvedė jį 
stotin ir surašė protokolų. 
Tardant pasirodė, kad mušei
ka yra Kybartų žvalgybos vir
šininkas Plaušinaitis, kuris čia 
pat, visiems girdint pasakė, 
kad Dailidė gali džiaugtis likęs 
nenušautas. Gydytojas, (apžiū
rėjęs Dailidę, konstatavo, kad 
jam yra permušta apatinė lu
pa.

Tai yra vienas iš daugelio 
atsitikimų apie kuriuos ne va
lia spaudoj minėti, apie ku
riuos žmonės tik draugams 
pašnabždomis pasisako.

Nors šeši jau metai gyvena
me nepriklausomu gyvenimu 
valstybėj, kurioj ant popieros 
piliečiams garantuotos nelie
čiamybės teisės, bet kada gi, 
pagaliau, Lietuvos visuomenė 
pasiliuosuos nuo žvėriško sau 
valiavimo, kada bus sudraus
ti tie niekintojai Lietuvos var
do, mindžioto,jai žmogaus tei
sių?! Valstietis.

“Suvalkų sutarties laužyto- ' 
jums ir Uotu vos sostinės plė
šikams Klaipėdoje nėra vietos 
nei pėdos, Šalin Jankų ranka 
nuo Klaipėdos! Mes jų “pol- 
nisclie Wirtschaft” netrokšta
me. Šalin lenkai iš Vilniaus!”

Klaipėdiečiai įsteigė 
“Lietuviu Laivyno” 

bendrovę
“P. L. Balso” pranešimu 

š. m. liepos 14 d. Klaipėdoj į- 
sikurus akcinė bendrovė “Lie
tuvių Laivynas”. Įsteigėjai 
yra asmenys, kurie organiza
vo ir vadovavo Klaipėdos su
kilimų, būtent: Martinas Jan
kus, Budrys, Symonaitis, Mar
cinkevičius, Lebertas, Bruve- 
laitis, Šaulinskas ir Borcher- 
tas. Bendrovės uždavinys esųs 
statyti ir išnaudoti prekybos 
laivus. Pirmas laivas numa
toma pastatyti iki ateinančių 
metų pavasario. Bendrovės 
akcija esanti KM) litų.

MADOS”

DIDŽIAUSIĄVERTYBĖ

DAKTARAS 
VAN PAING

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.

!|norEdaMi
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
) NYTI VISADOS KREIPKITĖS

F/ 4>S. TAS JUMS BUSI 
ANT NAUDOS. I

l miras co
— X-RAY —

3101 S. Halsted St., 
Chicago, 111.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Šalin "Polniše Virtšaft”!
- sako P. L. Balsas

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

B Pasekmingai siunčiau?. Įmigus ir
8 Parduodam Laivakortes.

Lietuviu suėmimai vis dar 
) ‘siliauja. Be aukščiau suimtų 

1111 i :i u S. m :vizi jos : 11 > i 111 r i c' i 1 -
Ii dabar suimtas tėviškėj irgi 

Ls gimnazijos abiturientas 
Kumpa. Visi jie sėdi Vilniaus 
I dėjime.

Druskininkuose taip pat 
b ivo suimtas šiemet baigęs 
V dniaus mokytojų semin irijų 
p Smaliukas. šį tačiau lenkai 
C.u paleido.

—Seniau suimtieji abiturie- 
n ai vis dar tardomi, nes m - 
i.irandama kaltės. Pirmiau
siai juos lenkai kaltino už ne- 
s'ojimų kariuomei|ėn, vėliau 
išnipinėjimų svetimos vals- 
t; bes naudai, dabar gi už tai, 
.k ui jie esu lietuvių šauliai. Be 
to suimant abiturientų atimta 
i abiturienčių liudijimai. Kai 

u 4ios abiturientės nuėjo pas 
tardytojų, tai pastarasis nu
siuntė jas j politinę jailicijų. 
čia jas tardyta ir prikalbėta 
„oms įvairių nebūtų dalykų, 
»?t kas charakteringa, tai abi- 
urienčių prašyta, kad jos nie- 

.< > nurašytų apie suėmimus 

.i ikraščiuosna.
Liepos mėn. 12 d. skirta 

nagrinėti “Rytų Lietuvos” re
daktoriaus A. Juodvalkio bylų. 
Jis ’ kaltinamas už neteisingu O 4. 

(neva) žinių skleidimų apie 
Įvykius Liubave, kur lenkai 
užmušė lietuvių mokytoja, na
vininkų ir du milicininku.

Iz'nkų laikraštis “Kurjer 
\Vorszawski” rašo, kad lenkai 
Paryžiuje būtinai reikalausiu 

sau laisvo tranzito Nemunu.
ir<li. K lu i-pčchi l>e Tronic ijos ne

galinti ukiškai kilti. Kilti Lie- 

tuva Lenkijai priešinasi, lai 
esųs, yirdi, Vokietijos darbas, 
kad Lenkijai uždaryti duris 
Rytuose. Bet Lenkai nepasi
duosiu, nors dėlto reikėtų ir 
peštis.

“Prūsų Lietuvių Balsas” ši
taip tiems prošėpanams atsa
ko:

“Lenkų Klaipėdoj nėra nei 
vieno tikro piliečio Ir niekados 
nebuvo ir nebus. Kati lenkai 
Klaipėdoj tačiau reikalauja 
sau ypatiškų teisių, tai jau be
gėdiškumo pats aukščiausia ga
las.

Išdirbėjai HELMAR cigaretų visados 
džiaugiasi pasitikėjimu HELMAR rūky
tojų, dėlto, kad jie duoda pilnų vertybę už 
jų pinigus.
Besidauginąs pardavimas HELMAR Ci- 
garetu, prirodo tą faktą, jog jie užsitikri
no tą pasitikėjimą duodami HĮelmar rūky
tojams 1007c tyrą Turkišką Tabaką, kokį 
jie mėgsta.
20 HELMARŲ kaštuoja truputį daugiau 
negu paprastų cigaretų, bet su kiekvienu 
HELMARU Jus gaunate keliolika sykių 
daugiau malonumo.
HELMAR yra supakuoti kietose skrynu
tėse, kas apsaugoja juos nuo sulaužymo 
ir susimankymo. Paprasti cigaretai yra su
pakuoti i pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ

' seimynpsiRv'ę ika ta.

• Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmiaus Gyvasties Balzuniaa).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

"Lietuvos Deržimordos”
Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Rezidencijos Tel. Brunsvvick 4887

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

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

šventai). 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.
DR. J. JAKUBAUSKAS

NAPRAPATH
Pasekmingai gydau naprapati- 

jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stu ir operacijų.

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m. 

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė. 

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullnvan 5147 

Roseland, 111.
Nedėliomis pagal susitarimo

r

SUSTOKIT SiRGį
Jei jus sergate ir negalite gauti 
pageltos paprastu gydymu, atei
kite ir pasi milty ki t o su mumis. Mu-

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. 1 
ir I 
per 
Namus, Farmas ir Biznius.
na Pinigus ant pirmi) morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Egzaminuoja Abstraktus 
ladirba visokius Dokumentus, 
<ant arba parduodant Lotus, 

Skoli-

“Lietuvos Žinioms” rašo:
Virbalio gelžkelio sargas 

Dailidė. 2 VU 23 vai. eidamas 
pareigas, gavęs signalų, uždarė 
pervažiavimų, kadangi artino
si traukinys.

Tuo pačiu laiku nuo Eitkū
nų prisiartino prie pervažiavi
mo per gelžkelį paslotis su as
meniu, apsirengusiu kareivio 
uniforma, šis pil. pareikalavo, 
kad Dailidė praleistų pastoti, 
bet paskutiniam atsisakius

Nuvyk skaus
mų Šalini

Kaišau petys, mo3- 
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytaa sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skau
sto. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai padalintas. P«in-Expelleris ir 
įkaitimas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. R1CHTER & CO.

104-114 South 4th St.
Brookiyn, N. Y.

Ilgai liemuo madoj.
Nei daug laiko, nei sunkumo nei 

kantrybes nereikia, kad pasisiudynus 
šių gražią suknelę. Tik 2ba yardo 40 
colių materijos ir % yardo 30 colių 
materijos aprengimui, reikia šiai suk- 
nei.

Galima vartoti šilką ar paprastą 
materiją.

Sukirptos mados 16 metų, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti rnierą ir ais
čiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
klresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
laistei! St., Chicago, III.

• NAUJIENOS Pattern Kept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) ,W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

ATGAIVINANTIS MIEGOJIMAS

iru

šinius nuo
Borden ve

žiko.

Stiklas Borden’s “Selccted
i ra pageidaujama dovana.

Pieno biskį apšildyto prieš
einant gulti yra rekomen

duojamas kaipo pagelbinin-
kas normaliu ir poilsį tei

kiančio miego.

Pirkit Svies
ta ir Kiau

F-0

BORDENS
BnnhodMsCo. of~ Illinois 

Frankiiii 2110

Ofiso Telefonas FU? M A RROAD Busto Telefonas 
Central 4104 11* Annitage 3209

VJDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaįmą.

Šviesą ir padegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb- P 
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. |

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje w
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. g

A. BARTKUS. I’res. I
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago. g
■saMMMMnHaHHaBaKBaMMmaMMMaaBHEBanBaaMgMi?

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

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

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

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti <, 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas. 
Kaina $2.00

; Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI- v 
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu: v

“D IR V A”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

..... ........  ' ----- d

irias ir gydymas.
Klinikos valandos: Panedėly, Sere- 
doje ir Pėtnyeioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

. Progressive College 
of Chiropractic

517 So. Ashland BJvd., 
Chicago, 111.

Tel. Dearborn 9057

A. Ai SLAKI5
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

V CHICAGO TEMPLE BLDG.
N. 77 W. VVashington St.

iCor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Vark 3395

r

™ ..........■■■■■■

Town of

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

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Fine for Lumbago<
Musterole drives pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEE

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
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, 111.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. T. VVA1TCHES
LAWYER Lietiivys Advokatas

Dienomis Įtoom 514-516
127 N. Bearborn SI., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. VVabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEAT1NC
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted St
Telephone Haymarket 1018

lai. l^fay«tt« 422M
Ph\mbing, Heatfnf

Kaipo lietuvis, lietu▼ lama viaades Į 
patarnauju kut>K*ri»««UJ.

M. Yuška, (
5228 W. Chlcaic IU. >

LIEPOS 
DRABUŽIU 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Ju?ų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dei IL 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaui iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes 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 
$35.00. Dabar ........................... $25.0(1
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 ’• 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 tr 
$27.50. Dabar .............................$18.5®
Palm Beach ir Mobair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 it 
augščiau.

S. GORDON r
739 W. 14th Str.

1-inos durys j rytus nuo Halsted Str 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vaL 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakar? 
Nedaliomis nuo 8 ryto lig po pieų
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Kur nuėjo 
amerikiečių 

dovanos?
(Laiškas iš Kauno)

Šių metų liepos 21 dienų ei
nu Kaune pro pašto rūmus ir 
girdžiu nepaprasta klegesį. 
Užeinu, sakau pasižiursiu, 
kas čia per lermarkis. O gi 
prisirinkę žydu, čigonų ir šiaip 
visokių Kauno šmugelninkų. 
Už stalo sėdi ir popierius knai
bo trys-keturi vyrai. Keturi 
darbininką} neša užplombuo
tus maišus, iš kurių supuvi
mu atsiduoda, ir meta suolais 
atskirtoje vietoje. Nutraukia 
vieno maišo plomba, atidaro 
maišą, iškrato — skarmalai: 
motoru bluskos. jakės, panėe- 
kos, marškiniai, kelines, pal
tai, vaikams rūbeliai — pa
prastos mi'džiagos ir šilkiniai 
ir 1.1, ir 1.1, ir pradeda auk
ciono bildu šimtą gabalu nuo 
50 litų siūlyti pirkti. šmu- 
gelninkai litas po lito kelia, 
kol Įvaro 100, ar 200, net 300 
litų ir didelėmis partijomis nu 
pmka. Nors daiktai, matyt, 
ilgai gulėję drėgname rūsyje, 
nors yra supelėjusių ir apipu 
vusių, bet kai kas dar gana 
geras ir nepigiai parduodamas; 
be to dar už nupirktus daik 
tus tur užmokėti nuo perka
mos kainos 20r< muito.

Pradėjau teirautis: kaip, 
kodėl ir kieno tuos skarmalus 
pardavinėja ir štai kų paty 
riau:

'Tie daiktai, tai siųstos iš 
Amerikos dovanos, Amerikoje 
gyvenančių lietuvių savo tė
vams. vaiikams, brodiam/s, (se
serims, giminėms ir 1.1., pašto 
drėgnuose' ^rūsiuose 'gulį jau 
2 3 metai, kurie dėl šiokių ar 
tokių priežasčių nebuvo pa- 

> imti arba išduoti tų daiktų 
savininkams.

Valandą žiurėjau i tuos daik
tus ir galvą lingavau. Matyl 
butu gražių daiktų; ‘brangių 
rūbų, bet visi suniurkyti, su- 
glamž\ti. suv;iIkiot i, supursiu- 
ti.

Kodėl sakau juos 
parduodat ? Juk tai svetimas 
turtas! (lai nevieni žmoneliai 
laukia jnio savųjų dovanėlių 
iš Amerikos, o čia jus žydams 
ir šmugelninkams parduodat!?

Matai tamsta, — aiškina 
tūlas pašto vaikezas, — tie 
daiktai atėjo suplyšusiuose 
siuntiniuose, be adresų, neži
nia kam juos atiduoti.. .

Kaip jie čia pataikė ateiti, 
jei buvo lh‘ adresų? — pa
klausiau.

Į šį klausimą vaikezas pasi- 
vaijięs nieko nebeatsakė, o 
triikšmas tarp pirklių ir par- 
daviku mudviejų kalbą nu- 
t raukė.

Galvoju šiaip, galvoju taip 
ir niekaip negaliu sau išsiaiš
kinti: Kai]) svetimas, karo lai
ku nukent, ėjusiems aukotas 
turtas taip lengvomis pašto 

• valdininkų rankomis parduo
damas!? Juk jeigu jau besiun- 
ėiant adresai būt ir “nudilę“ 
ar siuntiniai suirę, tai per po
ra metų siuntėjai ir gavėjai

uoga Įėjo 
Siuntėjai

siuntė j ų 
siųstus daiktus

visi sykiu išmirt. 
yra Amerikoj, ga- 

Liotuvoje. Dauguma 
parvažiavo ir savo 

žodis į žodį

rojęs gauti dovanų turi sura
šius. kas išsiųsta, koki daiktai 
ir 1.1., bet Pašto Valdybai, 
matyt, lengviau parduoti ir pi
nigus į kišenių Įsidėti, negu 
j ieškoti kokių nors priemonių, 
kokių nors būdų, kad siunti
niai, už kurių siuntinių užmo-

Be to, ji įsteigė dar savo 
siuvyklos skyrių ties Laisvės 
Alėja, kame gaminami tik už
sakymai. Su kariuomenėls In
tendantūra susitarta pagamin
ti ikeliasdešimt tūkstančių 
naujų uniforminių kepurių N 
kariuomenes pulkui. Skubotai 
gaminami rūbai visai Lietu
vos milicijai, 
pradėta sinti

tokiu dovanu maišu!
C. ve-

raštį “Lietuva” Nr. 154 
radau šitokį skelbimų: 
m i Paštų, Telegrafų 
fonu Valdvba skelbia, kad š. 
m. liepos mėn. 19 d. .skiria
mos varžytinės pardavimui į- 
vairių rūšių prekių ir medžia
gos iš rastųjų sudraskytuose 
amerikoniškuose siuntiniuose, 
kurie gauti Kaune be antrašų

ttilegrafo Kursų

siuo-

Lais-
Paštu€

Peruką i tęs pamąsčiau: 
tau merga kukuliai!

—Pranės brolis.

“Rūbo” Bendroves 
plėtotė Kaune

“’Kubo” U>-vc padariusi su
tartis su įvairiomis viįllstybės 
Įstaigomis teikti rublis išsi
mokant, nei m dama už tai be
veik jokių nuošimčių. Išsimo- 
kėjimo laikas tęsiasi 3 mėne
sius. Tuo badu kas mėnesis 
išduodama rūbų už 10—15,000 
litų.

NORTI 
—LLOYD“ 

LAIVAKORTĖS
Jusų giminėms Lietuvoje per

BREMENĄ
Ant didžiausio naujo Vokietijos 
laivo

RMAN

COLUMBUS
popu lianų vienos klosos 
laivų. Autorizuota linija

Arba 
cabin
Lietuvos valdžios dėl emigran
tų, Del informacijų bite prie 
vietinio agento, arba
North German Lloyd

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

Expresinis patarnavi
mas į Bre

meną.
Reguliariai laivų 
išplaukimai sere- 
domis ir subato- 
mis. Dideli, grei
ti laivai. Geriau
sia maistas ir vie
nam*, dviem arba 
keturiems lovos. 
Padarykite savo 
kelionę malonių 
ant

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
VALDŽIOS LAIVŲ

S. S. Leviathan Aug. 18, Sept. 8 
S. S. Pres. Harding Aug. 21, S. 22 
S. S. Pres. Arthur Aug. 25, Oct. 2 
S. S. George Washington

Sept. 1, Oct. 6 
S. S. .America Sept. 11, Oct. 13 
S. S. Pres. Itoosevblt Sept. 15. O. 23 
S. S. Pres. Fillmore September 18 
Rašykit dėl informacijų apie iš
plaukimą, kainas ir t. t.

UNITED STATES LINES 
110 S’. Dearborn St., Chicago, III. 
Vietiniai agentai visuose miestuose

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. SHIPPING BOARD

tokia pat uni
forma ir Klaipėdos krašto mi
licijai. Kasdien pasiuvama po 
35 komploktuis. Siuvamiems 
rūbams medžiaga imama da
linai užsienių, dalinai (Lietu
vos gaminiai, daugiausiaT rojau 
audyklos .Juodupėje, 
galima bus 
mas bustas, 
perkelti kitur
vykių. Sekančių vasara 
ma pasistatyti nuosavų namų. 
Tam reikalui numatoma bent 
kelios namo statymui vietos.

Lenkų šmeižtai
Sąrišy su Klaipėdos statu to 

svarstymu Paryžiuje. Lenki
jos apmokamas “Temps” deda 
Varšuvos korespondentų strai- 
psniių> kuriuose pnirašoma 
įvairiausių šmeižtų, prasima
nymų ir tt. Pažymėtina, 
“Temps” nepriima jokių 
trstraipsnių, ir replikų į 
šavos autorių straipsnius.

kad 
kon- 
Var-

Liet. Tautos Katalikų
BAŽNYČIA

Motin. Dievo Šidlavos
3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636

Garsinkitės Naujienose

FComer
AsNani

Jei tik 
atatinka- 
mano ina

gauti
žiemai

ir pradėti šili
ma no-

l LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui 

savo giminių iš Lietuvos.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg —■ Southampton 
Olyinpic Aug. 18; Sept. 8; Sept. 29 
Homeric .... Aug. 25; Sept. 15; Oct. 6 
Majestic Sept. 1; Sept. 22; Oct. 13 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Minnekahda ...... Aug. 23; Sept. 27
Kroonland Aug. 30; Manchuria Sept. 6 
Finland Sept. 13; Mongolia Sept. 20 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. T. Plymouth-Ch«rbourg-Antwerp 
Lapland ............... Aug. 22; Sept. 19
Belgenland Sept. 5; Zeeland Sept. 12 

Danzig via Antwerp
Gothland ................ Sept. 26; Nov. 18

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

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St.. Chicago, III.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI9

FRANCE . Aug. 22, Bep 
LAFAYETTE 8ept. 1. Sept. 
LA 8AVOIE Bep 8, Oct. 
PARIS

10
10
24
24

19, Oct.
29, Nov.
20, Nov.

Sep. 12, Oct. 3, Oct.

N1W YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDEAUI

Kabykite d«l žingeidžios aprašomos 
knygutės jus, vietiniui agentai arba | 
didįjį afiša 19 State Street New York.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

uGpartmant ^toro
MUSĮJ PUSMETINIS 19c IŠPARDAVIMAS

UTARNINKE IR SEREDOJE
Sekami dalykai perstatų tik dali iš keleto šimtų pasiūlomų šiame sensa- 
ciniame išpardavime 19c. Ateikite ir pasinaudokite proga!
Muslinas, 36 colių, sto
ras, neblunkantis, tin
kantis dėl pagalviu ir 
paklodžių *1
2 už ........... ■ ****
Vyrų pančiakos. Vyrų 
šilkines pančiakos, juo
dos ir kitų spalvų, dai
lios arba dryžuotos, dir
btuvės kaina *f Qr« 
79c už   IWU
Vaikams. Vaikų rompe- 
riai ir dresės, padaryti 
iš gingham, parinktų 
spalvų, mažiems vai
kams iki 3 metų am
žiaus, 89c 19c
Keptuvai. Enamelioti, 
pilki ir balti, verti 49c 
specialiai, 19c
Lentynų alyvinis au
deklas. 12 colių, labai 
daug spalvotais kraš
tais, daugiausiai mėly
ni, specialiai
2 jardai už I ww
šliperiai. Moterų ir vai
kų šliperiai, karpeti- 
niais_ padais, 1 Q A 
porai ........... I w U
Žirklės. Sampeliai ir 
seconds, paprastai 25c, 
specialiai, *1Qa
2 už*........ IvU
Paduškų įpilai, 45x36, 
pasiūti iš storo neblun- 
kamo muslino, 3 colių 

Svie:... 19c
Maudynėms rankšloš- 
čiai, 15x24, balti, mink
što audimo, 1 Q A 
2 už ........... IvV

■ i .........................— 1 i ■

Stalui šaukštai. Peiliai, 
šakutės, šaukštai, svie
stui peilis, sviestinyčia, 
verti iki 59c pasirinki
mui kiek- 1 Q A
Arbatiniai šauk 1Qa 
štukai 2 už .... I wv
Vaikams bliuzės. Pa
siūtos iš gražių mar
gų parcelių, baltos ir 
mėlynos, taipgi khaki 
ir sport bliuzės, *fl Qp 
specialiai .... ilvw

Gingham. 32 colių ze- 
phyr dresės, gingham-, 
gražios plaids dėl mo
terų dresių ir *|C)p 
wraperiu, jardas ■

Šilkinės pančiakos. l\To- 
teri| $1.00 šilkinės pan
čiakos, su siūlo užpa
kaly, m-ieros 816 iki 
10, vertos $1, 
porai ........... I

Apatiniai rūbai. Mote
rį} vertės, vatiniai, že
mu kalnieriumi, visų 
mierų, verti 1Qa
29c 2 ’už IvV
Vaikų pančiakos. Bust
er Brovvn pančiakos, 
juodos, baltos, beveik 
visų mierų, geros pu
šies, vertos 39c, 4 
2 poros ......

Bloomeriai. Moterų jer- 
sey nertiniai, balti ai- 
mėlyni, elastiniai prie 
veistės ir kelių, visų 
mierų, verti 
39c už ........... ■

Groseris. Kava, puiki 
Bourbon San- 1C|p 
tos, svarui

Šilkines pirštinės. Mo
terų šilkinės Lisle pirš
tinės, tik pilkos, visų 
mierų, 79c vertos, spe
cialiai, 1Qa
pora...........I v U

Tar muilas. “Topsy” 
tar m-uilas, 10 1 Q p 
šmotų už I ww
Francuziška Ivory. Bu
feriai, nagų pielyčaitės, 
eutiele peilukai, šepe
tukai, šukos, ir 1.1, ver
ta iki $1.00 pasirinki- 
mvui 19cuz............... ■ w
Tabakas. Tuxedo suka
potas rūkymui tabakas, 
paprastai 17c I Q f* 
pakelis, 2~ už I Dw
Cigarai. Visi 5c ciga
rai, 5 už 19c. Visi du 
už 15c cigarai, 4 už 
19c. Visi 10c ei- 1 
garai, 3 už I w U
Maudynėms kepurės. 
Moterų ir vaikų mau
dynėms kepurės, pada
rytos iš gum ruborio, 
vertos iki 59c
2 už ........ JDC

Navy Beans. Geriausi 
Michigano binzai, ran
komis . surinkti, 1 Q f* 
2’4 svaro I DU
Bohemian kviečių mil
tai, 5 svarų 1C|a 
maišelis . lwU

Morton’s geriausia dru» 
ska, 10 svarų *|Qo 
maišelis ............ IUU
Grandžiai, vidutinio di
dumo, 2 4
tuzinai ..............I v V

Canvas pirštinės. La
bai geros rųšies, mėly
nais nertais viršais, 
2UŽPOT0’....... 19c
Vaikų kepurės. Pasirin
kimui iš musų viso sta- 
ko vaikų šiaudinės skry 
belės, rahrahs, middies 
ir jūreivių, visų spal
vų, parsiduodavo už 
$1.00, $1.25 
ir $1.50 ....

Hand Bags. Moterų 
hand bags, juodi ir 
spalvuoti verti iki 75c, 
specialiai 19c
Band žiurstai. Gingham 
ir pereale, dėl moterų, 
verti 39c, 19c
Korsetų viršai. 
extra m-ieros 
viršai, mieros 
52, verti 75c 
už..............

Moterų 
korsetai 

44 iki

19c
J. OPPENH^IMER & CO.

Mrs. HickeHaip buvo silp- wrs. a michnievicz-vidikienE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Ofisas su Dr. J. F. Van I’aing

Tol. Yards 1119

na vos tik pastovėjo
Ji pasakojo, kaip Lydia E 

Pinkham’s Vegetable 
Compound pataisė jos 

sveikatą.

Worcester, Mass. — “Aš turėjau 
kai kuriuos nesmagumus, kurie paėjo 

P --— "1 nuo moteriškų sil-
IIIIIMII III pnumų ir aš taip 

buvau nusilpusi 
nuo jų. kad vos tik 
galėjau stovėti ant 
kejų ir vaikščioti. 
Daktarai davė m*an r i visokių pilių, bet
niekas negelbėjo 
ni;U1, Pasitaikė su- 
tikti draugę, kuri 

/ variojo Lydia IL y z Pinkham’s Vege-
, ' i ■■■■■■J įab|e Compound,

aš pamaniau pabandyti jų. Po var
tojimui savaitę laiko, aš pradėjau pa
sitaisyti ir dabar aš jaučiuosi gerai ir 
dirbu visą savo stubos darbą, įskai
tant skalbimą, siuvimą ir namai ap
valymą. Aš rekomendavau jūsų gy
duoles mano draugams ir aš noriu, 
tad jus suvartotumėt šį mano laišką 
kaipo paliii<ly.jhną, todėl, kad aš no
riu pagelbėti ir kitoms moterims, taip 
kaip man gelbėjo jūsų gyduolės.” — 
Mrs. Di’lia Hickey, 4 S. Ludlovv St.,

Lydia E. Pinkham’s Privatė Text 
Knyga apie “Ailnvcnts l’eculiar to 
Women” bus atsiųsta jums dykai, joi 
reikalausite. Rašykite The Lydia E. 
Pinkham Medicina Co., Lynn, Mass. 
Ta knyga turi savyje daug naudingų 
informacijų.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie- 
mij. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 229G.

Kenosha
Lietuviai

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai p raki aka vu 
si Pennsylvani 
jos Jigonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose pri
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims i 
merginoms; k re;
kites, o rasite 
pagelbą.

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., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

—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 SI.

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Dabar laikas siusti 
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAISYS
220 Mihvaukce Avė., 

Kenosha, Wis.

Tel. Blvd. 3138
M. WoTfkew!cIj 

BANIS
AKUŠEREA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa

muš moterims 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarnauju prie 
ir merginoms veJ 
tui.

3113 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. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2880

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

L ,..m , i nu. i i i .i..... ,, i ................................■■■ii. .i.,..............

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

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

Tel. Kenwood 5107

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avc. 

Tel, Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 : 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

iš

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:8® vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pielų.

6
8

Rezidencijos tek Van Buren 0234 
Ofiso tol. Boulevard 9693

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 . ’
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną. 
Ros. 1139 Indepcndence Blvd. Chicago

no piet, 
2 dieną,

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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

Optometriat 
Tel. Boulevard I 
4G49 S. Ashland 
Kampas 47-to» 

2-roa lubobe

6487
Avė
gat.

dr. v, a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

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.
Nedeliomis pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1939 I
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandbs: Į
9 iki 12, 1 iki 3 dieną J
ir 6:30 iki 9:30 vakare •

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

DR. P, ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574. 
CHICAGO, ILL.

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

savo pacijentams, kad
Chicagon Rugpiučio-Au-
1923. Ir užsiimsiu savo

HK -Pranešu 
sugrįžtu 
gust 12,

praktika, kaip ir pirmiau.
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Publiihed Daily, ezcept Sunday by 
Lha Lithuanian Newg Pub. Co., Ino.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rposevelt 8500

Subficription Kates i 
8.00 per year in Canada. 
7.00 per year outside of Chicago. 
8.0t per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonas] Roosevelt 8500.

$8.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50

.75

8c 
18c 
75c

kitokiais vardais. Bet įdo
miausia buvo,tai, kad rinkti 
dešimtines buvo parėdyta ne 

. Lietuvos valdžios, o Atsto
vybės. Valdžios išleistuose 
patvarkymuose tokio aukšto 
mokesnio amerikiečiams ne
buvo numatoma.

Tai vienas “stambus” p. 
Čarneckio nuopelnas, kuris 
tiek daug sukiršino ir suju
dino amerikiečius.

Išviso Amerikos pažan
gioji lieuvių visuomenė be 
didelio džiaugsmo pasitiko 
tą “gabiausį” diplomatą ir 
be didelio liūdesio palydės jį. 
Ištikrųjų liūdėti nėra ko: 
vargu naujasis atstovas (jei
gu p. Čarneckis tikrai bus 
atšauktas) galės pasižymėti 
dar didesniu netaktingumu, 
kaip dabartinis atstovas, ku
rio nusistatymą registraci
jos klausimu Amerikos 
tuviai dar ilgai minės.

lie-

****wrwwr^w*^i m i1 > 'i. ...
užkariauti taš nesumatomas 
oro erdves, vėjo putų kara-

Antradienis, Rugp. 14, 1923

Uisimoktjimo kainai 
Chicago je — paltui 

Metams_ _______________
Pusei metų......... ..... -
Trims mėnesiams________
Dviem mėnesiam_________
Vienam mėnesiui_________

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija______ -—

Savaitei_____________ __
Mėnesiui ......... ....................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams____ _____________ $7.00
Pusei metų ......... __ __ ____  3.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviem mėnesiam __________  1.25
Vienam mėnesiui __________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams...................................$8.00
Pusei metų............._... ..... 4.00
Trims mėnesiams......-......... — 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Moncy 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Kas toliau?

Čarneckis 
atšaukiamas.

Draugas” praneša, kad 
yra atėjusi žinia iš Lietuvos, 
jog valdžia žadanti atšaukti 
p. Čarneckį iš Amerikos ir 
paskirti jį atstovu Rygon.

Pasak “Draugo”, p. Čar
neckis buvęs gabiausias mu
sų diplomatas, kuris išgavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą iš Amerikos. 
Tai, žinoma, nesąmonė. Kad 
Amerika pripažino Lietuvą 
dc jure, tai įvyko ne dėl p. 
Čarneckio gabumo diploma
tijos srityje. Ko, ko bet to 
gabumo Į). Čarneckis parodė 
kuomažiausia. Lietuva buvo 
pripažinta d e jure drauge su 
kitomis Baltike respubliko
mis. Tad kur čia p. Čarnec
kio tas nepaprastas nuopel
nas?

Iš kitos pusės, p. Čarnec
kis padarė tokių dalykų, ku
rie ne tik “gabiausiam” dip
lomatui, o ir šiaip vidutiniš
ko gabuivo atstovui nieku 
budu nebuvo galima daryti. 
Kas neatsimena tą liūdnos

Po ilgo svyravimo Anglija 
pasiryžo prabilti griežtesniu 
tonu. Franci jos džingų nu- 
sistatytymas pradeda išves
ti anglus iš kantrybės. Ir 
tai labai natūralia dalykas. 
Vokietijos smukimas skau
džiai užgavo ir Anglijos eko
nominį gyvenimą. Praeitą 
žiemą ten siautė tokia bedar
bė, kokios Anglija nebuvo 
turėjusi. Taip parlamente, 
taip spaudoje atkartotinai 
buvo reiškiama ta mintis, 
jog negalima laukti norma- 
lumo industrijoje tol, kol ne
susitvarkys Europos reika
lai ir, pirmon galvos, kol 
Vokietija neatsistos ant ko-

Iš to matyti, kad Anglija 
labiausia negu kuriai nors 
kitai valstybei svarbu, kad 
Vokietijai butų duota pro-

savo ekonominį gyvenimą. 
Bet kaip ji gali tai padaryti, 
kuomet franeuzai laiko už
ėmę Ruhr ir kitas sritis, be 
kurių Vokietijos industrija 
negali tinkamai gyvuoti. An
glis — tai industrijos mais
tas. Ir to maisto Vokietija 
neteko, nes turtingiausius 
anglies laukus 
franeuzai.

Taip dalykams susidėjus, 
Anglijai noroms - 
prisiėjo griežčiau nusistaty
ti sulig Francijos džingų. 
Ne humaningumas prispyrė 
padaryti tą žingsnį, o gry
nai ekonominiai išrokavi- 
mai.

Francijai pasiųstoje noto
je anglų užsienio reikalų mi- 

formacijų Biuras buvo pasi-i nisteris primeta Poincarė 
samdęs kokį tai bernioką, j valdžiai sekamus dalykus: 
Seirijų Juozą, kuris koliojo,l) kad franeuzai siekiasi pa- 
amerikiečius išgamomis ir'silaikyti Ruhr sritį ant visa-

varkymą? Nežiūrint į tai, 
kad amerikiečiai buvo griež
tai nusistatę prieš registra
vimosi ir mokėjimą $10, p. 
Čarneckio žinioje esantis In-

(Persispausdini uždrausta)

Padegėlis Kasmatė.

Teatro Revoliucija
(Tęsinys)

- - —■»
Ak toris negali atidėti savo kurinio į šalį, 
kaip kiti menininkai, kad iš tolo pažiūrėti 
į jį. kad šaltomis akimis pačiam peranali- 
z.noti. Nes, aktoris nebekuria — nebėra jo 
ir kurinio, aklorio kūrinys gyvas tiktai 
kuriamąjį momentą. Kitas menininkas 
savo kūriniui gali pasirinkti kuogeriau- 
sios medžiagos, kuogeriausiu priemonių 
ir įrankių, aktoris nieko panašaus padary
ti negali — koks gimė, toks ir mirs. Ir 
aktoris turi vaidinti kurti ne tada, kada 
noras užeis, bet kada pakils uždanga. Va
dinas, turi būti taip aktoris sutvertas, kad 
uždanga į jį turėtų magingos reikšiuės, 
kad uždangos pakilimas sukaltų jame nau
ją, kitą ne šiokiadienį gyvenimą, kuria
mąjį gyvenimą. Bet tie, kurie rūpinęs 
žmonių veislės įkūrimu pasauly, matyti 
bus užmiršę teatro reikalą, nes šiuo žvilgs
niu padarė žmones visus vienodais...

užgriebė

nenoroms

dos; 2) kad Francija ir Bel
gija reikalauja iš Vokietijos 
du ar tris kartus daugiau re- 
peracijų, negu joms išpuola 
gauti; 3) kad Francija, gau
dama iš Vokietijos repara
cijų, nenori atmokėti savo 
skolas; 4) kad reparacijų 
komisija, kurioje vadovauja 
franeuzai, negali išnešti be-1 
šališko nuosprendžio, ir 5) 
kad Francijos ir Belgijos ......... ... ......... .... ..
reikalavimai, kad joms repą- hetarams reij£|tt jokios ato- 
racijų mokesniai butų atmo- Į dairos kraujas lieti, kaip tai 
keti pirmiausia, nęra pama- (tarp bolševikai. Kruvino tero- 
tuoti. Iro apaštalais buvo ne Marksas

Toliau Anglija siūlo su*[su Engelsu, Tais apaštalais 
kurti bešališką komisiją, j yra Leninas ir ypač Trockis, 
kurią įeitų ir Amerika. Ta Į J*7.° k(> privedė “kraujo ir ge- 
komisija turėtų išnaujd per
kratyti padarytas su Vokie
tija sutartis. Anglija nori
gauti tik 14,200,000,000 auk-Į ki^'tienuTy.Nmo"būdams, 
sinių markių is Francijos ar |apje kuriuos tenka konstatuo- 
Vokietijos. Tuo ji Žada irlti: operacija pasisekė kuopui- 
pasitenkinti,nors jai priklau kiaušiai, pacijentas numirė. O 
so nepalyginamai daugiau, kad po bolševikiško pervers-

Įdomu dar ir tai, kad fran- mo komunistines tvarkos ne- 
euzų įsiveržimas j Ruhr sri- įvykino, tatai niekam ne pas- 
tj vadinama Versailės sutar- laPtis- Tad tuo žvilgsniu bolše- 
ties laužymu. Išviso ši ang-Į viJ<įska evoliucija visai berci- 
lų nota franeuzams yra Prahejo neįmanomai
griežčiausia iš visų seniau|caug krauJ°- 
pasiųstųjų. Tai savo rųšies ^oNfiS^Fi^iAUSIAS 
ultimatumas, kuris, ko gera, turtas
gali sugriauti Antantę. Ži-Į ______
noma, dabar viskas priklau- ««eleivis» p;lduo(ia iš 
sys nuo franeuzų valdžios. voje Kusskojc Stovo 
Bet reiškiama mažai vilties, straipsnį: 
kad Poincarė nusileistų.

Tuo pačiu laiku ateina iš 
Vokietijos žinių, kad Cuno 
valdžia sugriuvo. Naujojo 
kabineto sudarymas paves
ta Dr. Gustav Streseman- 
n’ui, populistų (Volkspar- 
tei) partijos vadui.

Anglijos nota ir permai
nos Vokieijos valdžioje yra 
labai svarbus įvykiai. Ne
noroms kyla klausimas: kas 
bus toliau? Aišku, kad Eu
ropos politikoje turės įvykti 
permainų. Dabartinis gyve
nimas darosi nebepakenčia
mas. Taigi, ar šis krizis 
reiškia pradžią permai- j 
noms? Už kelių dienų tatai! 
paaiškės. Bet išviso yra pa
mato manyti, kad Europos 
politikoje reiškiasi persilau
žimas.

“ 'Naujienoms’ tie žodžiai 
primena baisų raudonąjį 
militarizmą.

“Marksas ‘Komunistų Ma
nifeste’ rašė: ‘Tedreba bur
žuazija prieš komunistinę 
revoliuciją.’ ”
Tai ir viskas. Bet juk Mark

sas niekur nesakė, kad pro-

ležies” bado ir baisenybių bol
ševikų režimas, — šiandien 
visi mato. Bolševikiškas per
versmas, pasak Kairiškio, pri-

“Ne
sekamų

“Kuomet kalbama apie 
valdžią, apie politiką, apie 
finansus, retai atsimenama 
patįs žmonės.

“O jie — didžiausis turtas
“Jei žmonės stiprus, svei

ki kupini energijos, jų šalis 
žydi. O jei žmones nuvargę, 
be kraujo, jų kraštas smun-

“Ištisi karo ir revoliucijos 
metai, nuleido kraują Rusi
jos liaudžiai ir atėmė iš jos 

21,000,000daugiau 
žmonių.

buvo išnai- 
jos žino- 

menininkų,
kinta geresniųjų 
nių, mokytų,, 
rašytojų, pedagogų, galvoto
ji-

“Karas ir pagimdyta jo 
revoliucija prarijo 13>/2 nuo 
šimčių visų Rusijos gyven-

Apžvalga
KAM ČIA UŽ MARKSO 

SLĖPTIS.

“Laisvė” porina:
“A. Vincaitis neseniai ra

šė ‘Laisvėje 
jos kraujas 
rašalas... 
raudonoji
proletarai nusitvėrė šaudyk
lę, paskui jie paleido darban 
armotas. Dabar jie pasiryžo

kad ‘rcvoliuci- 
tai ne

Išpradžių
vėliava.

barščių 
iškilo 

Paskui

Senojoj Indijoj, kur teatro menas bu
vo labai aukštai iškilęs, iš aktorio buvo 
reikalaujama: “Skaistumo, gražumo, kad 
butų malonus pilnas veidas, raudonos lu
pos, gražus dantys, apvalus, gražus kak
las, gražiomis linijomis rankos, didus ūgis, 
stiprios šlaunys, buvo reikalaujama žavin
gumo, gracijos, prakilnumo, išdidumo, 
dvasios stiprybės, apie talento ypatybes 
jokio-s kalbos nebuvo” — (Silevan Levy: 
“Le theatre Indien”). Pabandykite dabarti
niam artistui tokių reikalavimų pastatyti! 
Ne dyvai, kad į sceną ropoja žmonės, ku
rie kartais pusės alfabeto ištarti negali, 
kurie nei pasisuki, nęi pasigręžt, kaip vil
kas kaulą prarijęs, nemoka!

Tairovas tokias musų dienų aktorių 
savybes vadina biauriu diletantizmu, ir 
reikalauja iš aktorio maestringumo. Maes- 
tringumas yra vidaus, ir išorės.. Ir vienas, 
ir kitas gali būti įgytas tiktai ilgais dar- 
bavimos metais. Kadangi senų artistų, ku
rie mėgsta ’ pas|girti, kad jie jau esą “įsi- 
vaidinę” nebepataisysi, tai į naują teatrą 
reikalinga ieškoti naujų žmonių, jaunų, 
ir juos pervaryti peY atitinkamą mokyk
lą. Tairovas kuria teatralinę mokyklą. Jo
je be paprastų “teatralinių” dalykų moki
nama, kaipo butini, privalomi dalykai

“Ant 
Rusijoj 
žmonių išėjusių ; “
mokslų. O jų žuvo ne 4 —5 
milionai, bet keliatą kartų 
daugiau.

miliono gyventojų 
pripuldavo tik 250 

augs tesu į

AYuiiib ir revoliucija su
naikino nepaprastai daug 
išlavintų Rusijos žmonių. Jų 
vieton atsistojo prastesni.

“šitoks kraujo nuleidimas 
nepraeis taip lengvai ir at
silieps ant .Rusijos labai liū
dnomis pasekmėmis.

“Rusijai tankiai 
kraują. Dėlto ji ir 
taip lėtai.

“Karai, vidujiniai nesuti
kimai, mirties bausmės

leido 
vystėsi

tremimai greitai ir srtiarkiai 
nuvargina šalį.

“Tas pražudė Graikiją. 
Tas išardė Romą. Nuo to 
žuvo karingieji barbarai, už
plūdusieji kitąsyk Europą. 
Sunyko totoriai, nusilpo 
švedai, franeuzai ir ispanai.

“Ramybė augina liaudį, o 
karas ją naikina.

“Ramybe iškėlė Japonus. 
Ramybė pripildė energija 
Suvienytas Valstijas.

“Kokia ramybė nebūtų, 
ji visuomet geresnė už karą. 

^Leidžiant žmonėms krau
ją, neišgelbės Rusiją 
galutino apmirimo 
kie internacionalai, 
formos.

“Nes žmonės ir 
tai didžiausis šalies

nei 
nei

nuo 
jo- 
re-

kraųjas, 
turtas.”

Straipsnio “truputis 
apie teatrą ir artis
tus” atitaisytinos 

klaidos
Išspausdintame “Naujienų” 

leidiny rugpiučio 7 d. straips
ny “Truputis apie Teatrą ir 
Artistus” korektoriaus neapsi
žiūrėjimu įsibriove keletas ne
malonių klaidų, kurias būtinai 
reikia atitaisyti.

Pirmos špaltos pabaigoj iš
spausdinta: ...meno įstaigoje, 
propagandos, — turi būt: ... 
meno įstaigoje, ne propagan
dos.

Antroj špaltoj priešpaskuti
nio posmo pirmi žodžiai: Ju
dėjimas, balsas..., turi būt: 
Sudėjimas, balsas, etc.

Trečioj špaltoj, vidurinis 
posmelis reikia skaityt šiaip: 
Didžiausias aktorių turtas tai 
turėjimas gero, malonaiis 
tembro balso ir mokėjimas 
var to Ii enunciaci jas.—Strajpsv- 
n y klaidingai buvo išspausdin
ta “tenoro'”, Vietoj tembro, 
ir “emocijas”, vietoj enuncia- 
cijas.

Lietuvos Uni 
versitetan prie 
mimo sąlygos.

KAUNAS.
Einant Universiteto Tarybos 

nutarimu š. m. rudens semetras 
prasidės rugsėjo mėn. 16 dieną.

Rugsėjo 15 d. 12 vai. Univer
siteto salėje įvyks iškilminga 
primtųjų Universitetan klausy
tojų imatrikuliacija. Prašymai, 
lietuvių kalba rašyti. Rekto
riaus vardu paduodami į Un-to 
raštinį. Prašymuose turi būti 
nurodyta į kurį fakultetą, kurį 
skyrių ir kuri semestrą prašyto
jas nori įstoti. Kartu su prašy
mu turi būti paduodami šie do
kumentai: a) baigimo aukštes
niosios mokyklos atestatas arba 
tolygios (dvasines katalikų se
minarijos, realinės, komercijos 
mokyklų ir t. p. b) gimimo met
riką, c) pilietybės 'liudijimas, d) 
trys fotografijos, e) einantieji

ir I valstybinę tarnybą, privalo pri-

i statyti savo vyresnybės sutiki
mą.

Svetimų šalių atestatai bei 
i liudijimai paduodami musų at

stovybei paliudytuose į lietuvių 
, kalbų vertimuose.

Nuo rugsėjo mėn. 1 d. iki 14 
d. priimtieji prašymai bus svar
stomi fakultetų tarybose.

Visi priimtieji į Universitetą 
klausytojai privalo įnešti nevė
liau š. m. spalių m. 1 d. Lietur 
vos Ban^an švietimo Ministerijos 
pajamų sąmaton § 31 str. 4. 
imatrikuliacijos mokesnį 5 k ir 
mokslo mokesnį už rudens se
mestrų 50 1.

Turėdama galvoje, kad Lietu
vos Universiteto statutu (2 §) 
mokslas Universitete turi būti 
dėstomas lietuvių kalba ir norė
damas užtikrinti reikiamų klau
sytojų studijų sėkmingumų, 
Universiteto Taryba šių 1923 m. 
kovo 18 d, nutarė reikalauti dės
tomos (lietuvių) kalbos mokėji
mo iš klausytojų jau stojant į 
Universitetą. Drauge Universi
teto Taryba nustato tuo reikalų 
taisykles, suimtas į 8 g, šio tu
rinio :

1. Įstojantieji į Lietuvos Uni
versitetų klausytojai turi mokėti 
gerai lietuviškai kalbėti,
PASTABA. Iš įstojusių iki šiol 

klausytojų, nemokėjusių lie
tuvių kalbos, reikalaujamas 
šios kalbos mokėjimas padary
tas atskirų fakultetų nutari
mais,

2. Atestatai, išduoti aukštesnio
sios mokyklos, kurioje mokslo 
dalykai dėstomi lietuvių kalba, 
yra pakankamai tos kalbos mo
kėjimo įrodymai,

3. Asmeniui, baigusiam moky
klą, kurioje mokslo dalykai dės
tomi ne lietuvių kalba, tos kal
bos pažymys negali užtektinai 
įrodyti jos mokėjimų, kiek Uni
versitetui reikia.

4. Lietuvių kalbos mokėjimo 
liudijimų stojant į Universitetų 
galima gauti: augštesnėje vals
tybės mokykloje, išlaikius egza
minų iš lietuvių kalbos drauge 
su baigiančiais mokiniais, jei to
je mokykloje dėstomoji kalba 
yra lietuvių, arba pačiame Uni
versitete tam tikroje kalbos eg
zaminų komisijoje.

5. Į tam tikrų Lietuvių kalbos 
egzaminų komisijų kiekvieno se
mestro pradžioje skiria Univer
siteto Senatas tris asmenis. Joje 
gali dalyvauti interesuoto fa
kulteto įgaliotas atstovas. At
lyginimų už posėdžius dalyviai 
gauna tik būdami komisijos po
sėdžiuose.

6. Komisija turi teisės pripa
žinti studentų užtektinai mokan
tį lietuvių kalbų, jei jis laisvai 
susišneka lietuviškai ir atpasa
koja paskaitęs komisijos parink
ta mokslo turinio straipsnį.

7. Studentas, norįs gauti komi
sijos liudijimą, prie prašymo tu
ri pridėti Senato paskirtą 
kesnį, kuris jokiu atveju 
grįžta įmokėjusiam.

8. Universiteto Senatas 
teisės atleisti svetimšalius 
dentus nuo lietuvių kalbos 
kėjimo.

Atskirų fakultetų mokslo tai
sykles bei planus norintieji gali 
rasti knygoje “Lietuvos Uni
versitetas” 1923 m.

Rektorius Prof. J. Šimkus.

PRAŠAU GEROS V AI JOS 
ŽMONIŲ PAGELBOS.

Ką tik sugrįžau iš Bušų ne
laisvės. Brolį radau paimtą 
Lietuvos kariuomenėn^ Mano 
kūnas visas sulaužytas, svei
katos nėra. Dar neturiu nė 
30 metų, dirbti mažai tegalė
jau sklypelį žemės. Bet čia 
mane ištiko da didesnė nelai
mė: Vieną dieną išvažiavau 
valsčiui medžių vežti, sugrįžęs 
radau tik pelenų krūvą vieto
je namų. Ten sudegė ir pas
kutinė drapana. Turiu seną 
motiną ir seserį, kur dabar 
neturime gyvenimui vietos, nė 
pinigų, nė duonos. Išmaldoms 
reikia gyventi. Todėl labai 
bučia dėkingas, jei Amerikos 
lietuviai paaukautų keletą do
lerių nors sėklom nusipirkti 
laukui apsėti, kuo galėsiu pra
dėti gyventi, dėl kurių prie
žasčių aš kreipiuosi pas tams
tas prašydamas padėti mano 
vargams, už ką visą savo am
žių busiu dėkingas.

Aukas meldžiu siųsti tiesiai 
man arba per 
kurios persiųs 
paduotu adresu, 
mano nelaimės 
mano pusbrolis
moksleivis, ChilcagojĄ 
yra gerai žinomas 
noms”, nes ir jo tėvai rašė apie 
mano nelaimę.

Liekuosi su dėkinga vilčia 
Jonas Šileikis

Kaimas Lcmenėlis 
Ežerėnų apskričio 
Degučių pašto ir vals.

“Naujienas”, 
man žemiau 
Del tikrumo

Mikas Šileikis, 
kuris

1923 m. 1
Lietuva.

Vasaros Rytas
Viens, du trys—spindulys. 
Teka saulė iš rytų...
Visa žemė prasidžiunga. 
Nebsimato debesų.

Kaip gražu. Pamažu 
Kyla visas sutvėrimas, 
Prieš saulutę šaipos-vaipos.
Daros didis subruzdimas.

Su dalgiu, grėbleliu 
Eina paros į lankas, 
Eina vyrai ir merginos 
Susitvėrę į rankas.
Daug žolės. Pradalgės 
Ligi kelių susikaups 
Ir pailsę pradalgėlėj 
Pusrytėlių nešant lauks.
Atsisės. Pasilsės — 
Ir dainelę uždainuos...
Skambus balsas nuaidėjo

—P. b.

mo-
ne-

turi 
stu- 
mo-

Ar jus žinote, kad
Kiekvienas Lietuvos studentas iki 24 
metų amžiaus yra liuosas nuo kariuo
menes tarnystės? Ar jus žinote, kad 
labai daug rųšių cigaretų kurie yra 
siūlomi publikai, Helmar Turkiški Ci- 
garetai yra vienatiniai cigaretai, ku
rių rūkytojai reikalauja vis daugiau 
ir daugiau?

dar — šokiai, muzika, dainavimas, ritmin
ga gimnastika, fechtavimas, akrobatika 
ir tt. Vadinas visi tokie dalykai, kurie 
šiuo ar tuo budu lavina žmogaus kūną, 
daro jį elastingu, ištvermingu, galinčiu 
realizuoti visokius judėjimus ir veiksmus. 
Aktorio menas dar sunkesnis, negu balet- 
ninko, o šie juk nuo jaunų dienų savo 
mokslo mokinas, ir niekuomet nesiliauna 
treniruotis.

Taip aktorio klausimą suprantant, 
Tairovas, žinoma, griežčiausia smerkia se
niau slidbtąją virš-'inarionečių teoriją, va
dindamas ją stabu, sakydamas kad ma
rionetės į sceną jau vien todėl grįžti ne
galėtų, kad jos jo'je niekuomet ir buvę 
nėra. Toks visokeriopas kūno savybių iš- 
rutulojimas duoda aktoriui galimybės įgy
vendinti kuriamąją idėją, daro aktorį iš 
diletanto—maestro. Bet to pasiekti — tai 
tiktai puse darbo. Aktęris privalo būti 
maetro;' ne tik išorės, liet? ir vidau^į žvilgs
niu. Vadinas, be šios išorifaės technikos 
dar turi įgauti vidaus technikas, kuri 
gelbsti vidui kuriamai idėjai krjstalizuo- 
tią, kaip išorinė technika — tai idėjai 
reikštis. Kas tai yra ta vMaus technika ir 
ką ji reiškia?

Visa natūralistinio teatro galia ir yra

tame, kad rodomieji pergyvenimai, kaip 
jie vyksta gyvenime, žiūrėtojus, taip sa
kant, užkrečia. Juk ne veltui Ispanai, reng
dami grandiozines viešas jaučių skerdyk
las, jas Įrengia ‘“'teatrališkai”. Kaikuric 
sociologai pasakoja, kad tai todėl Ispani
joje nė kaip negali įvykti revoliucija, nors 
jai dirva yra daugiau negu parengta. Mat 
valdžia numano žmonių psikologiją ir no
rus. Kaip tik užeina kokie neramumai, 
sumišimai, valdžia tuojau organizuoja 
grandiozinius, iškilmingus jaučių skerdi
mus, publika veržias, laužias Į regyklą, 
virpa skausminguose pergyvenimuose visą 
naktį — ir žiūrėk — revoliucinis ūpas jau 
dingęs! Ne veltui Ispanų komunistai pir
moj eilėj reikalauja įstatymo keliu už
drausti viešas jaučių skerdyklas!(Rus (Jaugiau)

Miško Aidas.

Ar galėjo dar tikėti...
Sužibėjo, 
suliepsnojo 
mano dienos amžių viltos, 
ir prikėlė 
jaunyštėlę,

ten, kur kaupias dienos kiltos.

Paslaptojį 
dangaus žydrė 
man saulužės pavydėjo, 
ir šaltosiom 
šiurpo šriovėm 
tamsią praeitį kuždėjo.

Jau nemanė 
beišvysti 
mano akys skaidrios giedros, 
ir širduže 
vis vaitojo, 
lyg bangužės, lyg žuvėdros.

Bet su aušra, 
su rasota, 
stiebės gėlės, kur nuvyto.
Jų žėrėti 
jautrus žvilgsniai 
puošė vdidą mi^no ryto.

i
O brangioji 
svajonėlė!
Ar galėjo dar tikėti, 
kad tavoji 
šalta širdis 
užsimotų dar mylėti.
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Uodai
Vaistai ir apsisaugoji

mas nuo jų.

CHICAGOS 
ŽINIOS

L. O. Howard, Ph. D.

(Tęsinys)

Pasirenkant aliejų reikia atsi
žiūrėti į du dalyku: pirmiausiai, 
jis turi lengvai skleistis ant van
dens; antra, jis turi neišgaruoti 
greitai. Tirštesnieji aliejai ne- 
siskleidžia gerai ant vandens, 
bet laikosi šmotais ir vienas vie
tas apdengia storai, kitų visai 
neapima. Taip-pat svrabu, kad 
filmą greitai skleistųsi. Vienoj 
uncijos ke’-osino paprastai turi 
užtekti penkiolikai kvadratiškų 
pėdų ir esant ramiam orui, be 
vėjo, filmą pasilieka per dešimtį 
dienų arba kiek ilgiau. Net ir 
tuomet, kuomet žvilgančioji fil
mą nuo vandens išnyksta, kero- 
sino smarvė ant vandens pasi
lieku. Vėjuotame ore kerosinas 
yra supučiamas į vieną pusę, bet 
vėjui persimainius, jis vėl eina 
atgal ir larvos išgaišta. Netik
tai larvos ir pupos išgaišta nuo 
kerosi no, bet daugel augusių uo
du, kurie tik nusileidžia ant vir
šaus, ar tai gerti vandens, ar tai 
kiaušinių dėti, galą gauna. Cali- 
fornijoj H. J. Quayle vartoja mi
šinį tiršto aliejaus 18J gravita
cijos ir skysto 3 1 gravitacijos 
proporcijos 1 prie 1. Tas miši- 
šinys padaro aliejų, kuris užtek
tinai skystas, kad galima gerai 
aplieti ir užtekamai tirštas, kad 
gali ilgai išbūti neišgaravęs. Jis 
liejamas iš bačkinės jiumpos. 
kur ją turi, arba rankinėmis 
pumpomis, ku rdidžiųjų nėra. 
Vieną kart;} užliejus užtenka 
keturioms savaitėms. Suv. Val
stijų kariuomenė Kuboje aliejų

Telegramo leidėjas atsidu 
rė teisme’už skolų 

nemokėjimą

Kalbėtojai bus:
Dr. Biežis, Al. Margeris, p-lė 

L. Narmontaitė ir A. A. Tulys.
Pasiskubinkite gauti tikėtus 

iš anksto, nes gali pritrukti 
vietų. Tikėtų kaina yra 
j opa.

Tikėtus galima 
vietose:

Elta Commerce
Universal State
Montvid Drug Store
Naujienos ir jų Skyriuose.
Pas visus moksleivių narius.

—Kp. K.

Rado trijų savaičių 
mergaitę

dve-

gauti

Iki ilk

šiose

Pereitą septintadienio vaka
rą policistas L. Holder rado 
Lincoln Park prie Grant pa
minklo paliktą baltuose drabu
žiuose suviniotą apie trijų sa
vaičių amžiaus mergaitę. Jokių 
indentilikaeijos žymių prie 
drabužėlių nerasta. Mergaitė 
atiduota St. Vineents Orphans 
asylum.

Alažas kūdras ir tvenkinius 
galima aplieti su paprastu dar
žų laistomu kibiru, arba net ir 
iš puodo arba iŠ stiklo tiesiai ga
lima lieti. Didesni tvenkiniai 
geriau lieti iš pumpos. Anglijos 
darbininkai Afrikoje pataria pil
ti kerosiną anl drabužių, pirštų 
ant ilgo pagalio ir po tam vai 
kioti viršum vandens.

Panamoje yra vartojamas se
kantis mišinys: 150 galionų kar
bolio virinama iki 212D F. po 
tam 150 svarų smulkiai sumal
tos smalos pilama tiesiai į kati
lą. Tas mišinys virinimą per 
kiek laiko. Botam pridedama 
30 svarų sodos ir vėl virinama 
tol, kol visai juoda emulsija pa
sidaro be jokio nustojimo anl 
dugno. .Mišinys laikas nuo lai
ko išmišomas ir smala susi var
toja iki galui. Viena dalis tos 
emulsijos į dešimt tūkstančių 
dalių vandens, sal<o, užmuša 
Anaphaloe larvas mažiau kai į 
pusę valandos, o viena dalis 
15,000 dalių vandens užmuša jas 
nuo penkių iki dešimties miliu
tų. Ankonos stotyje to mišinio 
padaroma 1,600 galionų, lėšuo- 
jant truputį daugiau kaip 14 
centų už galioną. Nors tas mi
šinys buvo daugiausiai vartoja
mas Panamoj, tečiau kerosinas 
taip-pat buvo vartojamas smar
kiau tenkančiame vandenyje.

Ponas V. Vilovičius, Tcleg- 
granio prezidentas, kasierius ir 
manadžerius, nebegali užsimo
kėti $90 skolos ir dėl to daly
ko jis vakar turėjo stoti teis
man.

šitą deviinio-sdešiimt dolerių 
jis prasiskolino Naujienų ben- 
Irovei jau metai laiko ir jo
kiais prašymais iš jo nebegali
ma buvo gauti užvilktos sko- 
'os.
ėius į tą tarpą pasidarė kasie- 
rium manadžeriu ir prezidentu 
savo Telegramo ir Telegramo 
'Daily Ne\vs” korporacijos, iš 
kurios ji: 
tūkstančių 
ru. Rodo L

Dingo kriaučiaus $3,300
Buvo susitaupęs parsikviesti 

savo žmoną ir vaikus iš Var
šuvos.

O vienok ponas V. Vilovi-

Sam Schnider, kriaučius, per 
vienuolika metų siuvo, valė ir 
prosino drabužius, 
“šapukę” turėjo 
W. Harrison gat. 
ir taupė pinigus,

pne
Jis vis

Sutvėrė kliubą “Coo- 
lidge for President”
Chicagos pirmas “Coolidge 

for President” kliubas sutver
ta vakar. Trumpame laike 
manoma gauti daug narių šiam 
kliubui ir įkurti panašius kliu- 
bus visoj šaly, kad tuo būdu 
prisirengus pastatyti Coolidge 
nominaciją kitų melų birželio 
mėnesį, rebublikonų konvenci
joj-

gavęs net keletą 
dolerių vertės šė- 

žmogus taip ėjo 
('galėjo ar nenorė

jo nors ir mažulės skolos už
simokėti.

Vakar munieipaliame Chica
gos teisme ponas V. Vilovičius 
prižadėjo pristatyti 'Įiareiški- 
mą po prisaika, kodėl jis 
moka skolos, 

įkas butų labai 
dalykas ir kairi 
kad toksai ponas
turėjo atsidurti teis

me už skolas. Juk tiek ir tiek 
[eismuose neiižsimokan-
ėių skolininkų kasdien. Bet 
ponas Vilo\ ičius per fas et lie
tas skverbiasi iš “daktaru” (o

svarbus 
rūpėtų,

ne

lie

čia

kaipgi!) j laikraštininkus ir 
tą nori atlikti ypačiai šmeiži
mu nekaltų žmonių. Taigi to
lei ir indomu visiems pasi- 

išeina aikštėn, kad 
raino prezidentas 

s savo valios
nenorems) nemokėti 
kitam laikraščiui, nors

ponas

pinigų? Nes negali 
savo skolos žmogus 
iš piktumo.

ar 
skolos 
viešai 

nepra- 
nebebulų 
būti kad 

nemokėtų

Pramoga jau čia pat
Jau nesykį buvo Naujienose 

rašyta, kad Moksleiviai ruošia
mi prie iškilmės, kokios dar 
Chicaga nematė. O ji čia pat, 

pėtnyčios vakare kai 7:30 v. 
rugpiučio 17 <|., Mcldažio svet.

su
Moksleiviai 
iškilme 

čia ir

pradės 
iš vakaro.

sios meno spėkos.
— geriau- 

O jos yra

p-lės sirvaite, Ši-

Da ne viskas. štai da ir 
daugiau artistų, kurie žavės 
musų širdis:

Lietuvių Vyrų kvartetas, 
Pirminas-Kelis duetas, gabus 
pianistas ir muzikas, p. M. Yo- 
zavitas.

Grieš p. Grušo orkestrą ir 
šokiai.

■namo and1 U

M

KLEIN BROS&Į
120 and lldslrtl Stropi!

NUPIRKO VISį STAKį NUO CHICAGO 
PARLOR FURNITURE COMPANY

The Chicago Parlor Furniture Company, 1327 Milvvaukee Avė., 
žinoma kaipo išdirbėjai gerų parloro rakandų, 
atiduoti jų visų stakų sutaupant jums % arba daugiau!

yra
Mes turime garbes

savo
107 

dirbo 
parsi-

kvietus savo žmoną ir vaikus 
iš Varšuvos, Lenkijos. Jis jau 
buvo susitaupęs $3,300, ku
riuos jis į vesta vo į real estate 
lionds, tam tikslui.

Šamui prireikė presoriaus. 
Jis savo “dirbtuvės” lange pa
dėjo “sainą”, paieškodamas 
preseriaus. Negras pastebėjęs 
tą “sainą” įėjo vidun ir pasi
sakė esąs geras kriaučius, o 
ypač geras preseris. Šamas jį 
priėmęs darban. Tečiaus po 
valandai laiko negras pasisakė, 
k iti jis nesijaučiąs gerai ir no
rįs eiti namo. Jis išėjo, bet 
su juo drauge dingo ir Šamo

Moteris iškrito pro 
langą

.Moteriškė apa t iniuose 
buose iššoko pro 
trecio pagyvenimo 
dor Clifton 
Monroe gal 
šinę ranką,

ru
imolangą 

iš VVinds- 
viešbučio, 28 
Ji išsimušė (le

sa-

savo vardu Mis. E. M. Burtom 
Ji buvo užsiregistravusi su vyrų, 
kaipo jos žmogum. Išklausi- 
nėjus minimą vyrą pasirodė, 
kad jis esąs Ed\vard Schniidt.

Staiga mirė besimau
dydamas

B. J. Uolines, 48 metų ain
ius, 6975 Greenviesv avė., 

ežere (tarp Green- 
Lunt avė.) su savo 
R. Uolines besimau- 
staiga apalpo.

žmona pastebėjusi 
dėjo šaukti.

niaudesi

žmona.
dydamas

Atbėgęs 
jį ant kranto

Jo 
pra- 

pagalbos. 
išnešė 

negyvą.
Vanduo, kur jis sukniubo bu
vo tik 5 pždų gylio. Manoma, 
kad jis turėjo širdies ligą.

Skaudžiai nubaudė au
tomobiliu vagį

Frank Mason, 1312 West 
Va n Buren gat., automobilių 
vagis skaudžiai nubaustas nak
tiniame teisme. Teisėjas La 
Buy nuteisė jį užsimokėti $200 
už pergreitą važiavimą ir 6 
mėn. kalėjimo ir $200 už pavo
gimą automobiliaus.

Policija užklupo 
plėšikus

Policija užklupo besidarbuo
jančius plėšikus, kurie buvo 
įsilaužę į Speedway Service 
shop, 5616 So. Halsted St. Plė
šikai pamatę policiją sušoko 
į automobilį ir pasileido bėgti. 
Policija savo automobily vida- 
mosi apšaudė plėšikus, 
kams pavyko ištrukti,
nia, jog vienas plėšikas 
sužeistas.

Skenduoliai

Plėši-
Mano-

tapo

Pereitą septintadienį 
skendo trys žmonės besimau- 
dydami.

Richard Derinau, 16 metų, 
nuskendo Salt (’reek upėj, 
netoli RrookKield, bcs^inaudy- 
danias su saVo draugais.

Arthur Burandt nuskendo 
Dos Planines upėj. Jis mau
dėsi su savo draugu.

Charles Lapreseti, 18 metų, 
nuskendo besimaudydamas 
Cream City prūde, Lyons.

Illl-

Nuvažiavus į Paryžių 
neteko $15,500

Mrs. Mary Bitini, 5120 Įlydė 
Purk boulevard, nesenai nuvy
kus į Paryžių. Dabar pranešė 
policijai, kad jai pavogė dai- 
montinius žiedus ir žemčiūgus 
$15,000 vertės. Ji buvo 
stojus CIaridge viešbuty.

Del nesveikatos 
nusišovė

apsi-

John Lynch, 73 metų, 
Emerald avė., persišovė 
galvą. Spėjama, kad jis tai 
pasidaręs dėl silpnos sveikatos.

7600
sau

Išdrąsėjo Chicagos 
plėšikai

Veik nėra tos dienos, kad 
neįvyktų bent keli apiplėši
mai. Ir lai ne tokiose vietose, 
kur esti daug žmonių ir nevė
lame laike.

Anksti pereitą septintadienio 
rytą du jauni plėšikai priva
žiavę automobiliu pastojo taxi 
cab važiuojant su trim vyrais.

Nuvargę, Nervuoti Žmo
nės Randa Naują Sma

gumą Nuga-Tone 
Jis Atlieka Darbą ir Atlieka

Jį Greitai
Kraujas privalo turėti Gelžies ir 

Non ai Fosforo. Nuga-Tone suteikia 
Gelžį Kraujui ir Fosforą Nervoms. Jiu 
yra moksliškas Kraujo ir Nervų Bu- 
davotojas. Tai yra stebėtina, kaip 
greitai Nuga-Tone sugražina gyvumą, 
jiegą ir energiją nupuolusioms ner
vams ir kūno audiniams. Taiso rau
donąjį kraują, ir duoda stebėtiną pa
tvarumą nervams. Suteikia gaivinan
tį miegą, gerą apetitą, tinkamą žleb- 
Čiojimą, regulioja vidurių veikmę, pa
didina entuziazmą ir ambiciją. Jei 
jus nesi jaučiat kaip reikiant, tai pats 
dėl savo labo turit išbandyti jj. Jums 
nieko nekainuos, jei nepagelbėtų. Jis 
yra malonus imti ir jus pradėsit jau
stis geriau tuojaus. Jei jūsų gydyto
jas dar nėra užrašęs jo dėl jūsų, tai 
eikit pas aptiekorių ir nusipirkit bon- 
kutę Nuga-Tone. Neimk įkaito. Imk 
jo per keletą dienų ir jeigu jus po 
to nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią dalį pakiuko 
pas aptiekorių ir jis atgrąžins jums 
jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
Įsako visiems aptickoriams garantuo
ti jj ir sugrąžinti jūsų pinigus, jei 
neužganėdintas. Rekamenduojanvas, 
garantuojamas ir parduodamas per 
visus aptiekorius.

$200

B

šino
M 
M 
ud 
H

Mokėkite 
$1.25 į sa

50 
setų 

tiktai

— 2 šmotų Living 
gražus velour upholstery; 
kaitomis. Nereikia laukti, 
patarnaus jums, 2 šmotai

$1.25 i savaitę.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Velour 
arba

Tapestry
kambario setas; 

liuosuomis paduš- 
extra salesmenas

į*

Tikras epzaminaviman yra būtina! reika
lingai tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl ajfcirt 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių bu 
pagalba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Noj'aišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo organizmo

— 3 šmotų Colonial setas, tikros odos 
upholstered, aržuolo ar klevo užbaigimo. (Pi
giau negu pertaisymas jūsų seno seto), 3 
šmotai už

$1.00 į savaitę.

17970 Z.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimų iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo 
17929 J. Andruliui 
17965 M. Pilveliu te 

Pletkui
17975 J. šarmukšnis
17976 B. Petkaitei
17979 P. Antonavičiukė
17980 M. Urnežienė
17981 A. Jolkytė 
17990 T. Aukštikalnui
17996 A. Andrejaitienė
17997 D. Mauricienei 
18000 A. Vii’vilienė 
18006 IT. Petkus 
18008 L Ginčiauskas 
18010 J. Skudrickui 
18013 A. Navikas
18019 P. Kuprevičiene
18020 A. Skaudeikaite 
18021 
18022 
18024 
18025
18030 M. Rainienė
18035 O. Marcinkienė
18036 V. Eidintienė 
18038 L Straukas
18042 J. Uselifi
18043 Pr. Lukauskui 
18050 J. Mačionicnei
18054 J. Mileris
18055 A* Sedbarui

Pr. Baranauskienė
A. Navickienei
A. Gaižutis
O. Pajuodienė

J. Lekavičiui
K. Karpinskui
J. Lorančiui
IT. Paulauskiui

V. Ramčius
F. Kazlauskui
P. Brazienė
J. Petrilioniui

18059
18069
18070
18071
18072 A. Janušavičius
18180 M. Czerbauskienė
18087 A. Mulius
18088 St. Paviiauskienė
18089
18091
18100
18102
18103 Z. Bobynulei
18104 P. Odin
18105 M. Remaitiene
18106 A. švetasiui
18107 R. Kajackienė
18108 F. Mačiuliai
18109 B. Valiunienė
18110 K. Savicką
18113 J. Zlatkui
18115 1. Gudmonas
18117 V. Svirskis
18118 F. Svirskis
18120 E. Rugšteliukė
18123 P. Adašiunas
18127 V. Chernauskas
18130 M. Kazlauskui
18132 Gr. Kungienė
18133 Uršulė Stancelienė
18134 O. Jenceinė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
Naujienų” ofise.(Tąsa ant 6-to pusi.)daugiau)
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Jeigu mėnc.ius ir savaites gydėties be jo
kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą įmiki; pa..iu!>mą, pagamintą per 
ELE'CTRO MED1CAL DOCTORS, kurift gy
vena nuolat po num. 136 South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinuB Hakteriun, o 
taipgi Europiškus intrevenauu specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą. nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti „ 
tiškus skausmus kaulose? šašus, 
mns arba 
kai? Ar 
Įėjo? Ar 
pavargęs, 
gyventi ? 
stovį jūsų sveikatos, 
vai yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas
svarbią suirutę organizme, 

nervuoti ir nekantrus, ar turite 
sukimą, ar pametėte energiją ir

abejotinose atsitikimose 
iurint ant kiek menkas 
ali iSrodyti Ar turite reuma- 

rudas plėt- 
išhėrimus? Ar slenka jūsų plau- 

turite fia&us ant lupų arba gerk- 
nnpuola svarumas, ar jaučiaties 
sunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrų 

Atsiminkite, kad ner- 
gyvastim, o gyvastimi nervų yra

visuomet reiškia 
A r esate 
galvos
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo i 
veda 
jūsų 
malio 
noru, 
egzaminą 
inas sveikatos yra

Electro-Medical Ooctors
Po vadovyste Dr. R. G.

136 VVabash Avė.. ..
Valandos nuo 

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

organuose? Suirutė organuose tankiai 
prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 

sveikata ir energija yra žemiau nor- 
i laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti bu 

ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
dykai. Pagydymas ir HUgrąžini- 

musų gyvenimo užduotis.

9 ryto iki 6

McCarthy
Chicago

vakare. Sere-
Nedėlioje nuo

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li
gų.

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai į 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kj mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų.
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die- 
na. I’jincdelyj, seredoie. ir
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NAUJIENOS, Chicago, Dl. Antradienis, Rugp. 14, 1923
• v • • jį politiką, ir galop jis ironiš-

VzlllC&g^OS ZiniOS kai paklausė kitų narių ar kas 
-------- -------  jų suprato ką Narmontaitė 

(Tąsa nuo 5-to pusi,) norėjusi pasakyti. Nes, girdi, 
Tai įvyko prie Peurson ir jis jos visai nesuprantąs. Pa
state gat. Iš šoferio plėšikai galios pradėjo kiti nariai aiš- 
atėmė $15, o iš kitų žmonių kinti, kad antraeilis tikslas ne
tik $7.---------------------------------- ra tas pats kaip griežtas nesi-

I kišimas į politinius ginčus, 
Vakacijos vaikams bct j‘s maždaug reiškia tą pa- 

gryname ore tį ktai.p ir p.irin‘%cli tik^’ ,tik ° J _ Ine taip svarbų. Po neilgų dis-
Chicagos Ųnivenitcto Setb- kusijų ir pats Margeris atsaky- 

lementas praneša, kad dar yra damas kitiems nariams atvi- 
vietos vaikams to scttlcmen- ra i prisipažino, kad šeštas pa
to "kempėj” ties Miller, Ind. ragrafas reiškia negriežtai da- 
(Sand Dunes). Vaikai turi tenĮlyvavimą politiniuose ginčuo- 
puikiausias 
me ore, prie Michigano ežero, Ikimą politikoj.
pamokant tik 2 doleriu savai- mes politikoje visai nedalyvau- 
tėj. Kas nori savo vaikus (ber-Įsime, tai kas gi mus užjaus? 
niūkus) leisti ten, tesikreipia K kur mes gausime bent ko- 
j Settlementą 4600 Grass avė. kią pašelpą? Ir antra, jei 
(lo\vn of Lake). įmes to paragrafo ir neįdesime

I seime, tai jis vėliaus ar ankš- 
į I čiaus visviena bus įdėtas, nes

I mes, kaip ir kiekvienas mąs- 
Itantis asmuo, gyvendami po- 

. | litinio sūkurio gadynėj nieku
, Ibudu negalėsime politikos išauto- ,. 1v | vengti, uzmu- n i , .Well, kad mąstantis asmuo 

šioje politinio sūkurio gady
nėje negali išvengti politikos 
ir kad organizacija neveikda
ma politikoj negali egzistuoti, 
tai aišku, bet taipgi yra aišku, 
ka šie du dalykai yra skirtin
gi. Ir pats Margeris tai a iš- 

Lietuviu Rateliuose 1™-'"^*=, s:; _  I ignoruodamas teisingesnės 
■ J V • -v ■ HBIA A i minties asmenis jis pareiškė, 
SDllUŽldl IS LrMSi 2 KDi ka<1 antraeiliai tikslai bei prin- 

L r_________ . . ■ ■ I eipai reiškia neigiamą darbuo-
specialio susirinkimo •. I ■ ■ • a j ■ *1* 4-" 1 1 II aiškinti, kad antraeilis tikslas

* yra mažne tas pats kaip ir P-nas Margeris deda pastangų.p . ... .. . ... ,, . v. . . * i | pirmaeilis (kaip tikrenybėjkad ši organizacija butų bu- , . . .. v. . . „ .... - I kad yra), tik ne taip jau svar-tinai užtempta ant politines I t i ax.. , v bus. —L J. A.partijos kurpalio.

gryna-pe, bet daugiau ar mažiau vei- 
Girdi, jeigu

Automobilistai
bijo džėlos

Kai pradėjo kalėjimu 
ti greit važiuojančius 
mobilistus, automobilių 
Šimai sumažėjo Chicagoj c 42
nuošimčiais. Beveik nuo ket
virtadienio iki šeštadienio ry-1 ‘ 
tu i nei vieno žmogaus neuž
mušta. Sako, tai retas toks 
atsitikimas.

Plačiau apie svarbesniuo
sius šios bepartijinės mokslei
vių draugijos tarimus lx?i ki
tus įvykius iš praeito specialioj Musų dainininkė p. 
susirinkimo, įvykusio šeštadie-1 Augienė užvakar _ sugrįžo at- 

nį, rugpiučio 11 dieną, vakare,Ghicagon, viešėjus daugiau 
p-lės Narmontaitės name ma-|kaip du mėnesiu Connectieutc. 
nau parašys oficialis kuopos Artistas Juozas Babravičius 
korespondentas. Tat aš tik parvyko atgal į musų miestą, 
noriu ši karta išreikšti savo Praleidęs vasaros karščius 
nuomonę apie keletą įspūdžių Wisconsino, girynuose. Stipriai 
iš minimo susirinkimo. Svar-1 pasitaisęs. Trumpu aiku p. 
biausia apie tai, ar ši organi- Babravičius renkasi išvažiuo- 
zacija būtinai turi užsitempti i Bytus j Washingtoną 
savo darbuotės tikslus I kitus miestus, 
principus ant bent kokios po
litinės partijos kurpalio?

Kiek teko man susipažinti 
su LPMS principais ir didžiu
mos narių nusistatymais, kaip 
organizaiijos tikslas taip ir 
didžiumos narių nusistatymas, 
yra jungti visų srovių moks
leivius į vieną bendrą organi- 
zaoiją; visiems moksleiviamls 
kartu sėkmingai varyti ben
drą visuomenės lavinimo ir 
švietimo darbą ir griežtai ne
sikišti į politinius bei religi
nius ginčus. Kalbėdamas apie 
nesikišimą į jiolitinius bei re
liginius ginčus aš turiu ome
ny tiktai šios organizacijos 
tikslą ir tą narių nusistatymą, 
kuris liečia šios organizacijos 
darbuotę, bet ne aplamą na
rių nusistatymą, arba įsitikini
mus politikoje bei religijoje.

Tarp kitko, minimame su
sirinkime .buvo svarstyta 
LPMS įstatų projektas, kuris 
turėsiąs būti patiektas ateinan
čiam seimui. (Projektas buvo 
pagamintas medicinos studen
to Margerio). Besvarstant jį 
prieita prie šešto organizacijos 
tikslo paragrafo, kuris skam
ba, kad LPMS veikia politiko
je antraeiliai. čia p-lė Nar- 
montaite išreikšdama savo 
nuomonę griežtai pasipriešino 
tam paragrafui, ir ji davė su
gestiją, kad ši organizacija 
griežtai nesikištų į politinius 
ginčus, kad ir antraeiliai. Ta
da moksleivys Margeris pasi
prašęs balso tiesiog pasakė 
p-4ei Narmontaitei, kad ji ne
mokanti lietuvių kalbos ir to
dėl nesuprantanti to, ką šeš
tas paragrafas sako, nes antra
eilis tikslas šios organizacijos 
veikti politikoje reiškia tą pa
tį, kaip ir griežtas nesikišimas

Po vakacijy

Bridgeportas

lt

“Jau-

o vėliau atve
ji pradės pamokas 

kalbos, gramatikos, 
ir scenos—lošimo,

jie 
ne- 
ge-

“Jaunoji Birutė”.
Šiluma, ne šiluma, bet 

noji Birutė” vis tik dar 
si: dainuoja, griežia ir žaidžia. 
Tai tik dabar 
sus orui 
lietuvių 
sintaksės
deklamavimo.

Choro ir orchestra mokyto
jas p. Petras Sarpalius prane
šė, kad jis turės naują muzi- 
kališką jaunuomenei veikalą. 
Todėl nėra abejonės, kad 
sugebės pastatyti veikalus 
prasčiau už kitus, nes turi 
rus mokytojus.

Ateinantį trečiadienį Mark 
Whitc Square parko svetainė
je, prie 30 ir Halsted 7 valan
dą vakaro įvyksta pamokos. 
Yra pageidaujama, kad tėvai, 
kurių vaikai dar neprirašyti 
prie draugijos atsivestų juos 
prirašyti, nes čia nėra ne poli
tikos, nė tikėjimo, tik muzika 
ir daile.

Tėvams turėtų rūpėti toki 
dalykai, kad vaikai, vieton po 
gatves 
siimtų 
gu sau

laksčius, mokytųsi, už- 
kuo nors geru, naudin- 
ir visuomenei.

— Pypkius.

Tautiškos parapijos 
išvažiavimas

12 d.Sekmadienį, rugpiučio 
Tautiška parapija— turėjo savo 
antrą šimetinį išvažiavimą į 
Ik'vletfly 'mfišką. Kadangi <die>- 
na buvo graži, tai žmonių mi
ške buvo gana daug. Pačios

parapijos išvažiavimas 'buvo 
neperdidžiausias, pačių para- 
pijonų nedaug. Buvo daugiau 
s i m pa t izuo j a nčių ž m on i ų.

Prie išvažiavimo vietos bu
vo pakabinta dvi Amerikos 
vėliavos, jų tarpe ir Lietuvos 
vėliava. J

Žmonės žaidė, dainavo ir 
užkandžiavo. Padaryta pro
gramoj is, pasakė pora žodžių 
Tautiškos parapijos klebonas, 
kun. Ks. M. Žukauskas ir J.

kingų pasakėlių iš kunigų gy
veninio. Programini pasibai
gus tęsėsi žaislai iki vėlumai.

— Raganius.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

EXTRA POSĖDIS.
S. Pildomojo Komiteto extra 
įvyks seredoj, 
vai.

Yra skubus
P. K. nariai 
sėd y.

L. S. 
posėdis 
1923, 8

rugpiučio 15, 
vakare, Naujienų name, 
reikalas aptarimui. Visi 
malonėkite dalyvauti po-

A. žymontas, 
L. S. S. Sekretorius.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

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

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.

L. P. M. S. 2 kuopa rengia prieš- 
seiminį vakarą rugp. 17 d., su pro
gramų, Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23 PI. Pradžia kai 7:30 vai. vak. Ti- 
kietus galima gauti iš anksto: “Nau
jienų” ofise, Universal State Banke, 
Ch. Montvido aptiekoje ir pas kuopos 
narius. Komitetas.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas bus Mildos svet. ant
radienį rugpiučio 14 d., 7:30 vai. vak. 
Meldžiam gerb. atstovų nesivėluoti, 
nes labai daug svarbių reikalų randasi 
aptarti. — Valdyba.

Ar jus žinote, kad
Visi vyrai jaunesni negu 45 metų, ku
rie yra Lietuvos piliečiai ir kurio gy
vena Lietuvoje yra priversti tarnauti 
kariuomenėje? Ar jus žinote, jei jus 
kada perkate baksą Helm-ar Turkiš
kų Cigaretų, jie suteikia jums dienos 
užganodinimą, nes tik 100% gryni 
Turkiški Cigaretai gali tai jums su
teikti ?

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pačios E- 

milijos čižauskienės, po tė
vais Janušauskaitės, kuri, už- 
bučiavimosi su Cecil Webb, 
mano krautuvės darbininku; 
už važinėjimosi ir deitų dary
mų su Jerald Skaggs ir už mei
liškų laiškų susirašinėjimų su 
Jonu Butėnu, buvo skaudžiai su
barta ir sugėdinta. Negalėdama 
įkelti didelės gėdos, Liepos 26 
dienų prasišalino pasiimdama be
veik keturių metų mergaitę, ra
kandų ir naujutukų Hupmobile 
automobilių.

Jeigu kas žinot jos adresų, 
meldžiu man duot žinoti.

J. J. ČIŽAUSKAS 
Springfield, IU.

AŠ ONA- SEMAŠKIUTĖ po vyru 
Lauraltienė, pajieškau Augustą Macą 
ir Agotos Jononiutės po vyru Glaz- 
nienė. Panevėžio pavieto, Remigalos 
valsčiaus. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite. Turiu labai svar
bų reikalą. Adresuokite: ONA LAU- 
RAITIENĖ, 2024 S. Peoria St. Chicago

PAJIEŠKAU dėdės Jono Girčiaus 
paeina šviekšnos valsčiaus, Stankiš- 
kių kaimo, Tauragės apskričio. Daug 
metų leaip gyvena Amerikoje. Meld
žiu atsišaukti, arba kas žinote pra
neškite, Už ką busiu dėkingas. AS ką 
tik pribuvau į Ameriką. Pranas Gir- 
Čius, 3333 So. Wallace St., Chicago, III

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui mergai

tės, arti 80 metų ir lig 40 metų am
žiaus. Meldžiu atsišaukti tos mergai
tės, kurios turi pinigų sučėdyjusios 
ir aš seivinu pinigus ir turiu savo liz
dą susisukęs ir esu blaivus. Aš esu 
vaikinas. Joseph Joksawicz, 1509 Har- 
vey Avė., Oak Park, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI
REIKALINGAS kambarys dėl vie

no žmogaus, tarpe 33 — 39 gat., kad 
nebūtų toliaus per 3 blokus nuo Hal
sted St. Kad kartais galėtų ir val
gį pataisyti. Į kambarį turi būt at
skiras įėjimas. Atsišaukite:

J. R.
768 W. Congress St., Chicago

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS didelis Storas. Ga

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

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7309

ANT RENDOS Storas, Cicero, la
bai gražioj vietoj, prie pat Lietuvių 
Bažnyčios, 1439 S. 49th Court. Vie
ta tinka dėl fruktų Storo, grosernės 
arba dėl barzdaskutyklės. Panašių biz
nių arti nėra. Galima prie Storo ir 4 
ruimus rendavot.

Savininkas 1221 S. 51st Avė., ant
ras flatas iš užpakalio. Galima ma
tyti iki 12, ir vakarais nuo 6, ir ne
dėlioję.

PILIPAS RUMBAUSKAS,

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS puikus kambaris. 

šviesus ir didelis, apšildomas, prie 
mažos šeimynos, vaikinams ar mer
ginoms, ar ženotai porai. Su valgiu 
ar be valgio.

JOS. KASPAR
1608 So. 50th Avė., Cicero, III.

Phone Cicero 3357

RUIMAS rendai vyrui ar 
merginai. Ruimas šviesus, elek
tra, maudynės. Matyti galima 
vakarais po 6 vai.

3337 So. Emeraid Avė.
1 lubos

RENDAI ruimas vienai arba 
dviem merginom, ar ženotai po
rai. Elektra; maudynės ir švie
sus ruimas. Kreipkitės:

658 W. 81st St
3 lubos užpakalis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDE^GTYSTfi

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

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Are., 

Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
moterų

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
siuvimo baltų kelnių, kautų ir bath- 
robes. Gera mokestis, nuolat darbas, 
šviesi dirbtuvė ir mandagus apsiėji
mas.

HESS BRAUM COMPANY, 
920 West Randolph St. 

Sangamon Street entrance.

REIKIA moterų operatorkų 
prie spėka siuvamų mašinų. Pa
tyrimas reikalingas.
ENGLANDER SPRING BED 

COMPANY, 
3961 Lowe Avė.

REIKIA merginos arba mote
ries prie namų darbo.

Atsišaukite:
į krautuvę. •
2405 Wentworth Avo.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Karpcnterfų, 75c į valandą. Anglių 

pilstytojų, 65c į valandą. Pečkurių, 
65c iki 72c į valandą. Inžinierių, $40 
į savaitę, 8 vai. darbo. Drill ir punch 
presą pagelbininkų, 60c i valandą. Pa- 
siuntinėjimui vyrų, $4.50 į dieną, 8 
vai. darbo. Vyrų prie namų, $60 į m8- 
nesį, kambarys ir valgis, janitorlų, 
dienomis arba naktimis, $120 Į mėną- 
sj. Darbininkų, 55c j valandą. Maši
nistų, 75c į vai. Steam fiterių, 70c Į 
valandą. Sargų, $27.50 i savaitę.

MOTERŲ
Indų plovėjų, dienomis arba nakti

mis, $18 į savaitę. Janitorkų, nakti
mis, trumpos valandos, $16 i savai
tę. Veiterkų, $17 i savaitę. Dirbtuvės 
darbininkių, 88c iki 40c Į valandą.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 S. Halsted St

70c i

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS barbens vi
sados, nuolatinis darbas, mokes
tis gera. Atsišaukite 2108 
Brt>adway St, Indiana Harbar, 
Ind. Stanley Kantrimas.

VYRŲ
REIKIA darbininkų į geležies 

atkarpų jardų. Gera mokestis, 
nuolat darbas.

Atsišaukite:
JACOB LANSKI,

37th St. & Homan Avė.

REIKIA langų plovėjų į ofisų 
bildingus ir kotelius. Turi turė
ti patyrimų ir nuolatiniai darbi
ninkai. Pradžiai $40 į savaitę.
CITY WIND0W CLEANING 

CO., 673 W. Madison St.

PAJIEŠKAU pilnų unijistą ir 
singelį janitorj. Gera mokestis ir 
kvatėra. Atsišaukit:

M. A. DRIGNAT, 
6200 University Avė.

Chicago, III,

Reikia -
Metalo pilstytojų į faund- 

rę. Didžiausia alga.
Kreipkitės:

STROMBERG MOTOR
DEVICES CO.,
64 E. 25th St.

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus prie namų darbo, prie mažo ho- 
telio, geras darbas dėl žmogaus, ku
ris negali sunkaus darbųr dirbti. Kam
barys ir valgis ir geras užmokestis.

Atsišaukite tik blaivas.
1606 So. Halsted St.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis, turintis patyrimų.

Atsišaukite:
8651 Baltimore Avė.,

So. Chicago, IH.

Darbininkų darbui įfaun- 
drę. Nuolat darbas, 50c iki 
54c į valandą.

Kreipkitės:
STROMBERG MOTOR 

DIVOS CO.,'
64 E. 25th St.

REIKIA salesmenų tuojau ir 
nuolatiniam darbui pardavinėji
mui lotų už 2 blokų nuo didžio
jo įėjimo j naujų Fordo Fabri
kų. Didelis nuošimtis. Room 511, 
85 So. Dearborn St.

REIKIA — \
Tinerių ir pagelbininkų.

Atsišaukite: 
MECHANICAL MFG. CO., 

89 St. & Loomis St.

REIKIA stipraus ir patyru
sio vyro darbui į geležies atkar
pų šapų. Gera mokestis.

Atsišaukite:
H. ROTHSTEIN, 

1463 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pekamė, lietuvių ir 

lenkų kolonijoj. Biznis Išdirbtas per 
septynis metus. Priežastis pardavimo 
— apleidžiame miestu. Tun būt par
duota per dvi savaitės. Parduosiu 
pigiai.

BENIS VISOCKIS, 
4550 So. Wood St.

BARBERNR pardavimui la
bai gražioj vietoj, ir gerai {tai
syta. Svarbi priežastis pardavi
mo. Kreipkitės:

8336 So. Halsted St 
Chicago, I1L

PARDAVIMUI kampinis ga
liūnas su visais {taisymais. Biz
nis geras arti didelių dirbtuvių. 
Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. 2300 W. 48th PI., ir 
Oakley Avenue,

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

Meldžiu atsišaukti:
1120 S. Canal St.

PARDUOSIU ar mainysiu 
liūnų ant loto ar namo.

Atsišaukite:
U4 W. 29th St

sa-

PARDAVIMUI —
SALIUNAS LIETUVIŲ
KOLONIJOJ

Atsišaukite
.1723 South Jedferson St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, 1 metus vartoti. Gar 
Ii gauti ir kambarius, jeigu no
ri, 729 W. 17th PI. 4 augštas, 
trepai iš užpakalio.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Parduosiu už gana 
prieinamą kainą. Priežastis — 
apleidžiu miestą.

Kreipkitės:
3347 So. Union Avė.

PARDAVIMUI restoranas. Ge 
ra vieta. Gera proga porai. Par
davimo priežastis, senatvė ir li
ga.

Kreipkitės:
11955 Halsted St

BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė, ge

roj vietoj lietuvių apgyventa ir ma
žai Jkitos tautos. Priežastis išvažiavi- 
ir.'ui j Washingftoną.

Atsišaukite:
J. BALČIAUSKIS, 

3401 S. Auburn Avė.

Už PUSĘ KAINOS parsiduoda bu
černė ir grosernė, arba mainysiu ant 
namo, loto arba automobilio. Priežas
tis labai svarbi. Jeigu norit gauti bar- 
geno, skubėkite.

Kreipkitės:
671 W. 14th PI.

TIKRAS BARGENAS
Priverstas esu parduoti grosemę ir 

rūkytos mėsos, gera vieta dėl mote- 
rės arba mažos šeimynos. Trys rui
mai pagyvenimo, renda $15.00 į me
nesį. Lysas ant 14 mėn. Atiduosiu už 
$150.00. Nepraleisk progos.

3726 Wallace St.

PARDAVIMUI 2 saliunai, galite pa
sirinkti vieną iš dviejų. Abudu biz
niai ^erai išdirbti ir galima pusėti
nai pinigų padaryti. Nupirksit už pri
einamą kainą. Priežastis pardavimo 
svarbi.

Kreipkitės:
10318 So. Michlgan Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
už gana prieinamą kainą. Biznis iš
dirbtas nuo gana seniai ir randasi 
lietuviais apgyventoje kolonijoje.

Priežastį pardavimo sužinosite vie
toje.

Kreipkitės:
8140 So. Wallace St.

PARDAVIMUI 
SALIUNAS.

Atsišaukite:
LEO BRUCE, 

1011 West 19th St.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj, apgyventa visokių tautų. 
Biznis gerai išdirbtas. Turiu 
parduoti greitai ir todėl leisiu 
pigiai.

2114 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė labai pigiai. Priežastis 
pardavimo turiu 2 bizniu ir ne
galiu vienas išlaikyti.

1822 Canalport Avė. 
549 Liberty St,

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė ant bizniavos gatvės. No
rinčiam biznio, gera vieta. Visi 
geri rakandai, 2 skelai, mašina 
mėsai malti ir pjaustyti, kavai 
malti. Registeris, trakas ir di
delis šuo. Parduosiu viską sykiu 
už $2,100.00. Nepraleiskite ge
ros pragos, o ilgai tokios nebus.

Kreipkitės pas:
S. BALČIŪNAS, 
3200 Lowe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

PARDAVIMUI grosernė ir 
rūkytos mėsos, Malt and Hops. 
Vieta gera. Renda pigi. Biz
nis eina gerai. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

945 W> 83rd St

PARDAVIMUI saliunas, kur 
galima visados gerą biznj dary
ti ir geroj vietoj. Priežastis ne
sutikimas partnerių.

Kreipkitės:
5959 So. State St.

PARDAVIMUI saliunas, kur 
visados biznis yra gerai daro
mas, tarpe didelių dirbtuvių. 
Renda pigi su gyvenimo rui
mais. Norinti pirkti kreipkitės: 

2621 Ogden Avė.

RAKANDAI

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.

2423 W. 46th St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant mažesnio automobilio, 
taxi cab, tinkantis prie Hub Cab 
Co., viskas gerame padėjime.

Atsišaukite: '
930 W. 35th PI.

NAMAI-ŽEME
VIENAS akras žemes Mt. Green- 

wood, Illinois ant 108tos gatvės, pen
kių kambarių medinis puikus namas, 
galima pasisodinti daržoves ir laiky
ti vištų. Parduodama labai pigiai. 
Kreipkitės pas: John J. Zolp, 4601 
So. Marshfield Avenue.

Yards 0145

PARDAVIMUI kampinis na
mas. Gera vieta dėl rcstaurano. 
{plaukų $350 į mėnesį. Barge- 
nas.

Atsišaukite:
1256 W. Harrison St.

BARGENAS. Turi būt par
duota 2 augštų mūrinis namas, 
pečiais šildomas ir 3 kary gara- 
džius. Kaina tik $8,500, tik $1,- 
500 pinigais reikia. Atsišaukite 
į krautuvę. 3047 Lcxington St.

BARGENAS ant Bridgeporto. Mū
rinis namas 3 aukščio po 6 ruimus, 
beizmentas 7 pėdų, gasas, vanos ir 
kiti parankunvai. Rendos j mėnesi 
F90, kaina $8,000, cashz$4,000 ir pri
imsiu lotą ar automobilių.

JOS. AUGAITIS,
808 W. 33rd PI., Phone Blvd. 1550

SOUTH SIDE BARGENAS
5644 So. Elizabeth, 2 flatų naujas 

mūrinis namas, vėliausios mados {tai-* 
symais, po 5-6 kambarius, 2 furnacc 
heaters. Parsiduoda pigiai.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS, 

8346 So, Halsted St., 
Phone Blvd. 9641.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 flatų mūrinis namas, elektra ir 

maudynės. Kaina $8,500. Mainysiu ant 
bučemės, lotų arba kitokių biznių.

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS,

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641.

PARDAVIMUI 2-2 flatai, randasi 
6210-12 So. Fairfield Avė. Parduosiu 
pigiausiai apie $3.500 arba $4,000 pi
nigais. Jei jus reikalaujate namo, ne
praleiskite šios progos iš jūsų ran
kų. Kas nors jumis ten pasitiks vi
suomet. Arba atsišaukite pas: A. II. 
MOGILL, 130 N. Wells St., Phone 
Franklin 1423.

EXTRA BARGENAS
Namas 6 kambarių, mūrinis bun- 

?alovv, pečiu apšildomas, geriausioj 
lietuvių kolonijoj, netoli vienuolyno. 
Parsiduoda tiktai už $5,900.

Savininkas:
2547 W. 47th St.

$500 ĮMOKĖTI. Nupirksite 5 kam
barių modemišką frame bungalow su 
1% akro žemes, W. Elmhurst, 3 blo
kai nuo Aurora-Elgin elevatorio. Su
ros, vanduo, gasas, elektra ir t. t. 
Vištininkas, vaisiniai medžiai ir t. t. 
A5,950. $50 J mėnesi, iškaitant nuo
šimti. Loeb-Hammel, savininkai, 140 
S. Dearborn, Randolph 5757.

PARDAVIMUI biznio prapertė frame 
namas, 8 flatų, 3-4-6 kambarių. Yra 
krautuvė Su gyvenimui kambariais. 
Geras pasiūlymas. Įplaukų daugiau 
kaip $100 i mėnesi. Agentai neatsi
šaukite.

Savininkas:
2815 W. 38th St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Antru mergišių paskola — $500 

ki .$10,000, pigiausia kaina; $75 komi
sine 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. Dearborn St.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 Weet Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jauni| -merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rąžykite 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, S. W. kampas Dearbom- 
Harrlsęn Sts.
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