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Pilietinis karas Bra 
žili joj tęsias

Bulgarija amnestavo karo 
laikų kabinetą

Daug žmonių žuvo gaisre po 
įvykusios ekspliozijos

Pilietinis karas Brazilijoj 
tebesitęsia

siunčiami i Sao Paulo apgygar-

ne
ne

Sprendžiamo mūšio iki šio1 
įvykę todėl, kad valdžia 
pasitikinti savo kariuomene.

Apie Sao Paulą veikią 15 tūk
stančių federalės kariuomenės, 
ir miestas esąs nuolatos bom
barduojamas.

MONTEVIDEO, Uraguaja, lie
pos 17. — Kova tarp Brazilijos 
valdžios jėgų ir sukilėlių Sao 
Paule tęsiąs be laimėjimų ar 
pralaimėjimų vienos ar antros 
pusės, sako gauti čio au lentingi 
pranešimai.

Bulgarija amnestavo Ro 
doslavovo kabinetą

Buvo pasmerkti už 
krašto pasauli n in

įvėlimą 
karan.

liepos 17.SOFIJA, Bulgarija, 
— Sobranje (Bulgarijos Sei
mas) šiandie priėmė rezoliuciją, 
kuria suteikiama pilna amnes
tija buvusiam karo metais Bul
garijos premjerui Rodoslavovu 
ir jo kabinetui. Premjeras ir jo 
kabinetas buvo pasmerkti de 
Įtraukimo Bulgarijos pasaulinin 
karan centralinių. valstybių 
(Vokietijos ir Austrijos) pusėj.

Santos padėtis rimta.
A t vykstantieji iš Santos žmo

nės pasakoja, kad tasai uosto 
miestas esąs beveik apsiaustas 
sukilėlių ir padėtis esanti rimta.

Vienas įžymus Pietų Ameri
kos asmuo, atvykęs iš Santos į 
Montevideo italų laivu Duca 
D’Osta, sako, kad sukilėliai pil
nai kontroliuoją ‘ Sao Paulą ir 
kad federalės kariuomenės pa
stangos įveikti juos iki šiol ne
davė jokių vaisių.
Revoliucininkus moraliai remią 

civiliai gyventojai.
“Įvykus sukilimui, tą pačią 

dieną Sao Paulo valstijos prezi
dentas Da Campos buvo priver
stas bėgti j Rio de Javeiro,” sa
ko tas Pietų-amerikietis. “Su-j 
kilėlių dabar skaitoma apie 20 
tūkstančių, neminint to didelio 
skaičiaus civilių, kurie moraliai 
remia revoliucininkus. Vietoj 
trauktis, kaip kad valdžios ofi
cialiai pranešimai skelbia, suki-( 
lėliai kasdien daro pažangos.
Valdžia neišsitiki kariuomene, įbenti ligoninėn tuojau ten mirė.

Kiti šeši gaisrininkai, kurie taip 
jau buvo sugriuvusios sienos

Daug žmoiiiy žuvo gaisre 
dėl ekspliozijos

Septyni lavonai išimta iš 
vėsių, dar dvidešimties 
gendama.

ši i u- 
pasi-

KANSAS CITY, Mo., liepos 
17. — Septyni negrai sudegė, 
du gaisrininkai mirtinai ir šeši 
kiti sunkiai sužeisti įvykus ek- 
spliozi jai ir gaisrui, sunaikinu- 

1‘ šiam vieną sankrovą ir aparta
mentų triobėsį negrų gyvena
majame distrikte.

Abudu gaisrininkai buvo pri
slėgti sienai sugriuvus. Nuga-

“Jokio sprendžiamo mūšio iki 
šiol neįvyko dėl to, kad valdžia užversti, kad ir sunkiai sužeisti, 
bijosi didelio susirėmimo, nes 
neišsitiki savo kariuomene, — 
bijos, '............
reitų sukilėlių pusėn, 
pasitiki tik savo laivynu.

bet ne pavojingai, pasveiks.
Iš gruvėsių išimta septyni ne- 

kad ji bet valandą nepe- grų apdegę lavonai. Pasigenda-
- - • aidžią ma dar dvidešimties. Manoma,

yra ir daugiau žuvusių.
Valdžią

< kad
Federalė valdžia siunčia i Sao 

Paulo sustiprinimų. 4 žmonės žuvo traukinio 
katastrofojVVASHINGTON, D. C., liepos'

17. — Jungt. Valstijų ambasa
da Rio de Janciroj praneša val
stybės departamentui, kad va-Į MEKSIKOS MIESTAS, lie
kai’ į Santos atvykę 3,000 vai- pos 17. _ Keturi pasažieriai li- 
džios kariuomenes, iš kur jie ko užmušti ir dešimt sužeisti.

■ ■ ------- --— ' ’ pasažieriniam traukiniui, bė-
Jt ................. —-t gančiam iš Oaxaca į Pueblo nu

siritus nuo bėgių. Visi traukinio 
vagonai sudaužyti.“CIGARO DŪMAI

Tuo vardu “Naujienų” 
šeštadienio laidoje tilps V. 
Bariatinskio apysaka. Vie
noje vietoje apysaka šiaip 
skamba:

“Klausykite: arba jus 
mane nužudysite, arba 
pats turėsi mirti. Pasirin
kite. ,Tai mano paskutinis 
žodis. Aš suskaitysiu iki 
dešimties, ir tada vienas 
mudviejų turjs mirti. Aš 
pradedu. Vienas, du, trys, 
keturi, penki—”

Tat neužmirškite per
skaityti apysaką “Cigaro 
durnai.”

TARPTAUTINĖ SKELBIMO
AGENTŲ KONVEN

CIJA PASIBAIGĖ

Ateinančiais metais tokia kon
vencija įvyks Amerikoj.

LONDONAS, liepos 17. — 
Tarptautinė skelbimo agentų 
konvfencija Wembley pasibarigė 
šiandie. Ateinančiais 1925 me
tais tokia konvencija nutarta 
laikyti Haustone, Tex., Jungti
nėse Valstijose.

Tarptautinės skelbimo kliu- 
bų sąjungos pirmininkų išrink
ta Lou E. Holland, sekretoriu- 
iždininku Jesse H. Neal.

Kanados žmonės nebenori
blaivybes

Saskatchewano provincija vi
suotinu balsavimu atmeta 
prohibicijos įstatymą.

Sovietai duoda kaliniams
“atostogų”

Menkesnius nusikaltėlius atleis 
lauku valymo darbams.

REGINA, Saskatche\van, lie- kaliniai 
pos 17. Kanados Saskatehe- už menkesnius 
\vano provincijoj vakar įvyko bus paleisti “vak'aeijoms”, 
visuotinas žmonių balsavimas galėtų 
de.I blaivybės įstatymo. Pilnų 
balsavimo davinių dar nėra, 
bet iš 2,581 visų balsuojamų 
vietų gauto? iš 830 vietų žinios 
parodo, kad žmonės blaivybę 
atmeta. Tose 830 balsavimo 
vietose už palaikymą blaivybės 
balsų paduota 36,585, o už pa
naikinimą blaivybės 53,657.

Sasikatche^vano provincijoj 
blaivybės įstatymas buvo pri
imtas ketveri metai atgal.

Ontarijoj irgi baksnos

TORONTO, Orit, liepos 17. 
—Ontarijo?. provincijos valdžia 
nutarė svaiginamųjų- gėrimų! 
klausimą paduoti referendu-l 
mui. Visuotinąs balsavimas 
įvyks šių metų spalio 23.

MASKVA, liepos 17. — Visi 
ėdintieji kalėjimuose 

nusikaltimus, 
kad

ūkininkams padėti 
suimti javus nuo laukų.

Tokių “vakacijų” gaus ypa
tingai kaimiečiai ir buvusieji ; 
raudonosios armijos kareiviai, 
kurie pateko kalėjiman už men
kas vagystes, papildytas ne dėl 
to, kad jie butų tikrai vagys, 
bet dėl to, kad vargas buvo pri
spaudęs.

Vokiečiu rašytojas Toller 
ištremtas iš Bavarijos

Del dalyvavimo komunistų re
voliucijoj išsėdėjo penkerius 
metus kalėjime.

Alijanty konferencija
Pirma Dawes’o plano vykdymo 

sąlyga — Vokietija turi gau
ti 200,000,000 dol. paskolą, 
rako francuzai.

17. — 
francu- 
kad li-

LONDONAS, liepos 
Aliau tų konferencijoj 
zų delegacija pareiškė, 
gi Dawes'’o planas galėsiąs pra
dėti veikti, Vokietijai turinti 
būti suteikta 200,000,000 dole
rių paskola. Kol tokia paskola 
nebus jai užtikrinta, Francija 
negalėsianti pripažinti Daiwes’o 
planą pradėjus veikti,
tik paskola busianti pasirašy
ta, Francija tuojau grąžinsian
ti Vokietijai jos ekonominę 
vien vbe. <■ c

Ir kai

Meksikoj areštuota du 
Amerikos švindleriu

Japonija priėmė prabangos 
muito įstatymą

A
Muitas nustatyta 100 nuoš. im

portuojamo prabangos daikto 
vertės.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
17. — Guadalajaroj suimta du 
Jungtinių Valstijų piliečiu, 
Charles Shervin ir Ilarris 
Schwards. Juodu buvo čia pra
dėję daryti didelio švindelio biz
nį, įsteigę dausose “aukso ka
syklų” kompaniją ir pardavinė
dami jos akcijas.

Užsienis apie kabineto
permainą Lietuvoje

Kaunas. — “Lietuvos Žinių” 
bendradarbis praneša iš Rygos, 
kad užsienių atstovai Rygoje, 
kurių dauguma akredituoti ir 
prie 'Lietuvos vyriausybės, taip 
pat Latvijos politiniai sluogs- 
niai labai apgailestauja buv. 
užsienių reikalų ministerio p. 
Galvanausko pasitraukimą nuo 
Lietuvos užsienių politikos va
dovybės. P\ GaVvanauskas yra 
laikomas vienu gabiausiųjų Lie
tuvos politikų, kurio vardas 
jau senai peržengė Lietuvos 
sienas. Užtai jo pasitraukimas 
laikomas dideliu Lietuvos pra
laimėjimu ta prasme, kad už
sienių reikalų vadovybė išleista 
iš prityrusio ir garbingo as
mens rankų. Taip pat trijų Pa- 
baltijos valstybių sąjungos įdė- 
jos šalininkai susirūpinę nese
nojoj Kauno konferencijoj pra
dėtojo darbo likimu. Ir bendrai 
koalicijos sugriovimas, iš ku
rios išėjo demokratiškasis ele
mentas, sumažina užsienių pa
sitikėjimą Lietuva.

Toks užsienio atsilėpimas į 
'Lietuvos vyriausybės permai
ną! Jis nežada nieko gera.

Lietuvos žinios.
SŪNŪS NUŽUDĖ TĖVĄ.

KAUNAS [Lž]. — Birželio* 
14 d. Vyriausiajame Tribunole 
buvo nagrinėjama 17 metų vai
kino P. byla, kuris kaltinamas 
nužudyme savo tėvo. Tardymas 
parodė, kad šis vaikinas sužino
jęs, jog tėvas už blogą elgimąsi 
jį nori iš namų išvaryti ir ūkį 
perduoti kitam asmeniui, kartą 
įbėgo į namą, kuomet apart tė
vo nieko nebuvo, šovė B revq» 
verto į tėvą, bet nenušovė, tik 
sužeidė. Vėliau sužinojęs, kad 
tėvas dar gyvas, galutinai su

keistąjį tėvą nužudė ir pats nu
bėgęs policijon pranešė apie 
visą įvykį. Teisme jaunas žmo
gžudys prisipažino kaltu. Teis
mas jį nubaudė 15 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

GARLAIVIO NELAIME 
NEMUNE.

iš Nieder-
Paleido,

BERLINAS, liepos 17. — 
Vokiečių rašytojas Ernst Toller, 
kurs dėl dalyvavimo Bavarijos 
komunistų revoliucijoj buvo pa
smerktas penkiems metams ka
lėjimo, dabar savo bausmę atsė
dėjęs liko paleistas 
shccnfeldo tvirtovės,
bet neleido pasilikti Bavarijoj 
gyventi. Jis buvo atgabentas 

TOKIJO, liepos 17. - Abeji :ien°" ir isak-v,as nePas* 
Japonijos parlamento rūmai rodvtl dal^ Bavarijos nboSe. 
šiandie priėmė valdžios įneštą Į 
įstatymo projektą, kuriuo 2501 ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
prabangos daiktams pakieliama| KENTE,
muitas iki 100 nuošimčių impor
tuojamo daikto vertės.

Įstatymas buvo priimtas ne
žiūrint aitraus protesto biznie
rių, užsiimančių prabangos dai
ktų importu.

Darbo ir pramonės krizis 
Lenkijoj

SMARKI AUDRA

TAŠ-

Trys žmonės užmušti, daug na
mų sugriauta.

MASKVA, liepos 17. — Gau
tomis čia žiniomis Taškente ir 

lapielinkėj praeitą trečiadienį 
įvykęs smarkus žemės drebėji- 

Prapuolė Anglijos lakunas|™“„^“.,X‘"”“
McLaren

Bijoma, kad nebūtų atsitikus 
jam nelaimė.

VIKTORIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO

TOKIJO, Japonija, liep. 17.— 
Jokios žinios nėra apie Anglijos 
lakūną MacLareną, kurs išskri
dęs iš Jetorofu salos į Parama- 
širo salą, Kuriluose, viso 450 
mailių, jau vakar vidudienį tu
rėjo būt vietoj, 
kokia 
džius, 
ieško

MEDBO'URNE, Australija, lie
pos 17.— Viktorijos seimui 43 
balsais prieš 16 pareiškus ne
pasitikėjimą valdžia, premje
ras Sir Alexander Peacock ir jo 
kabinetas šiandie rezignavo.

Varšava (E). — Birželio 18 
diteną klarbiminkų delegacija 
turėjo konferenciją su lenkų 
ministėriu pirmininku Grabs- 
kiu dėl nedarbo Lenkijoj. At
stovai išdėstė apverktiną dar
bo stovį įvairiose pramonės ša
rkose. Beveik visa metalinė pra
mone sustojusi, medvilnių pra
monėj uždaroma didžiausi fab
rikai, kaip Widzewska Manu
faktūra, Kindlero fabrikas Pab- 
janicuose ir kiti. Kasyklų savi
ninkai vėl sumažino darbinin
kų uždarbį.

Buvo nurodyta, kad valdžia 
savo užsakymais remtų pramo
nės šakas ir būtinai palaikytų 
uždarytų įmonių veikimą.

Ministeris pirmininkas Grab- 
ski pažadėjo suteikti paskolą 
bedarbiams ir turėti omenyje 
Lodzės vaivadiją, tačiau dėl 
dabartinio Lenkijos ūkio sto
vio valdžia negalėsianti daryti 
priverstinų užsakymų.

ST. LOUIS, Mo., liepos 17.— 
Anksti šį rytą čia siautė smar
ki žaibų audra, /padarydama 
apie 200,000 dolerių žalos. 
Tūkstančiai medžių išlaužyta, 
daugybė telefono ir telegrafo 
stulpų išvartyta ir vielų nu
traukta. Sužeista keletas žmo- 
mų. 7 f '•

JAPONIJOS LEGACUA PEKI
NE PADAROMA AMBASADA.

TOKIJO, Japonija, liepos 17. 
— Japonijos valdžia nutarė sa
vo legaciją Pekine, Kinuose, pa
kelti į ambasadą.

Bijomasi, kad 
nelaimė nebūtų jį kliu- 

Japonijos karo laivai 
jo-

RENNES, Franci ja, liepos 
17. — Netoli nuo čia rasta fran- 
nizų rašytojo Le< Claretic ko 
nas su nukirsta galva. Patirta, 
kad pastaruoju laiku tarp jo 
ir jo žmonos buvę nesutikimų.

ŠEŠTĄ SAVO VYRĄ NUNUO
DIJO,

Kcli darbininkai sužeisti, o 
vienas turbut žuvo.

AUDRA NUNEŠĖ MALŪNO 
STOGĄ.

ORFIS^
FITCHBURG, Mass., liepos 

17. — Siautusi čia šiandie smar
ki audra nuvertė Parkhill malū
no stogą ir nunešė jį 100 pėdų. 
Keletas malimo darbininkų su
žeista, o vieno nesuranda. Bijo
ma, kad jis nebūtų užverstas 
griuvėsiuose.

TARPTAUTINIS BIBLININ- 
KŲ SUVAŽIAVIMAS?

Chicago ir apielinkė. — šiai 
dienai pranašaujama gražus 
oras ir taipjau vėsus kaip va
kar, tik po pietų busią šiličau; 
vidutinis, didžiumoj šiaurėry- 
čių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 610 F. 1

šiandie saulė teka 5:28, leid
žiasi 8:23.

MOUNT GILEAD, Ohio, lie
pos 16. — Šių metų birželio 28 
mirė vienas Cardingtono pilie
tis, Lewis Yeoman. Mirė netikė
tai, ir koroneris, padaręs tardy
mą, rado, kad jis miręs nuo 
nuodų. Įtarta jo žmona Elenora 
Yeoman’ienė,- ir areštuota. Da
bar teismo kvočiama ji prisipa
žino, kad tikrai savo vyrą nu
nuodijus. Moteriškė taipjau pri
sipažino, kad Yeoman buvęs jos 
jau šeštas vyras.

LAIVŲ KOLIZIJA

COLUMBUS, O., liepos 17.
Jepos 20—27 čia įvyks tarp
tautinis biblininką (“biblijos 
studentų”) suvažiavimas. Susi
rinkimai bus laikomi didžiulėj 
Coliseum salėj. Suvažiavime da- 
yvausią taipjau ir lietuvių bib- 
ininkai.

PINIGŲ KURSAS

PHILADELPHIA, Pa., liepos 
L7. — Nuo “Munšaino” nuodų 
mirė buvęs miesto mayoro sek
retorius Shuster.

Vakar,' liepos 17 d.; užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų ..... .........  $4.55
Danijos, 100 kronų ............... $16.27
Italijos, 100 lirų ......  $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.13
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų .......  $13.48
Olandijos ,100 florinų ........... $37.87
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 farnkų ....... $18.26

KOBE, Japonija, liepos .7. — 
Einant į Kobės uostą šiandie 
įvyko kolizija tarp Norvegu 
garlaivio Hallgrim ir Japonų 
garlaivio Havre Maru. Hallg
rim, stipriai pažeistas, išvilkta 
kraštam Žmonių nenukentėjo.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
DARBININKĄ.

IRON MOUNTAIN, Mich., 
liepos 17. — St. Paul gelžkely 
liko traukinio suvažinėtas gel- 
žkelio darbininkas Fitzgibbons, 
35 m. Jo kūnas buvo tekinių per
pjautas į dvi dali. .

KAUNAS [L] — Sekminių 
1 d. 7:30 vai. vakare, beplau
kiančiam iš Liet. Valst. Tam. 
profes. sąjungos gegužinės gar
laivy “Nemunas” atsitiko ne
laimė: garlaivio mašinų skyriu
je įvyko kaž koks sprogimas, iš 
ten pasirodė ugnis. Išsigandę 
keleiviai subėgo prie garlaivio 
krašto, kuris pakrypo. J nuleis 
tas čia pat valtis žmonės ėmė 
šokti be jokiog atodairos. Valtys 
neišlaikė ir ėmė skęsti, bet išsi
gandę žmonės tebešoko J Jas. Po 
viso to dvi valtys nuskendo. 
Skęstančius pavyko išgfflbėtF, 
bet ne visus, yra keletą žuvusių. 
Sunkiai sužeistas garlaivio ma
šinistas.

, PHILADELPHIA, PA., lie
pos 17. — Visuomenės saugumo 
direktoriaus Butlero įsakymu 
visuose miesto bravaruose pada
ryta revizija. Butlerui buvę pra
nešta, kad kai kurie bravorai 
slapta gaminę stiprų alų.
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Aš Pripažįstu Tą!
“Turiu rūkyti. .Negaliu be cigare
tę būti ir HELMARS randu pato
gumą ir smagumą atsakantį troš
kimui Turkiško tabako ir jaučiu 
patenkintas ir laimingas/'

Nėra geresnio tabako cigaretaięs 
už Turkišką Tabaką ir HELMAR 
Turkiški Cigaretai susideda tik 
iš gryno Turkiško Tabako. Jei da
bar rūkote cigaretus maišyto ta
bako, tai džiaugsitės permaina į 
Turkišką.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi- 
permaina į Turkiškus

Gamintojai augsčiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOXES <>/■ 10 orio

ELEKTRA
tvies* ir pajieg* suvedame | eonus Ir naujus namus, taipgi dirb- 

tuves. Cash arba ant iftmokijimo.
Pirmutini Lietuviu Elektro* Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Pfm.

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

Kas Dedasi 
Lietuvoj

NELAIMIŲ SAVAITE.

yZ***KV DI
/Gerovės skyrius
*DBL APRŪPINIMO 
į MOTINŲ IR JŲ I 
[KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

junmg

karvių. Tie visi samprotavimai yra, 
suprantamu, kalidingi. Dirbtinis mai
stas negali padaryti motinos pieno ne- 
suvirškomesniu, atpenč, motinos pie
nas regis, dar palengvina virškinimą 
dirbtino. Kiekvienas lašelis krūtų pie
no pagelbsti kūdikiui ir prirengia jį 

i prie dirbtinų valgių.
j Jei po gero išbandyųio motinos pie
no neužtenka, tai pasaldintas konden-

suotas pienas lapo rastas naudingą, 
kadangi jis iš visų preperatų lengviau 
šia suvirškomas. Jei motinos pieno 
visai nebūtų, tai pasaldintas konden
suotai; pienas yra gerfiausias duoti. 
Jei tinkamai duodamas, tai teiks ga 
nėtinąi sotumo normaliam augimui.

Skaitykit atydžiai sinns straipsnius 
kas savaitę ir pasidėkit ateičiai.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. TAS JUMS BU8K 

ANT NAUDOS. į

ŠIAULIAI [LU]. — Antroji 
pusė gegužės mėnesio atsižymė
jo nepaprastais nelaimingais at
sitikimais : kaip autai, gimė dar
bininkų šeimynoje kūdikėlis ne
paprasto stiprumo, nės trečią , 
dieną po gimimo, motinai prau- 
siant — atsisėdo. Įspūdis nepa-' 
prastas. Subėgusios moterys 1 
nusprendė, kad tai antikristo j 
esama ir norėdamos žmoniją pa- 
liuosuoti nuo nelaimės — kūdi
kį pasmaugė. Pakviesti gydyto
jai konstatavo, kad sulyg tam 
tikrų; raiščių ant kūno jis butų 
jyvęs nepaprastas < _ 
stipruolis. Gydytojąs. labai gai
lėjosi tokio fenomeno.

Antras atsitikimas irgi darbi
ninkų šeimynoje. Vyras iš prie
žasties nesutikimo pasmaugė 
savo žmoną ir su savo tėvu susi
barė nuvežti lavoną laivu :i vidu
rį ežero pririšti -ąkmenį ir Įmes 
ti gilumon. Jie benęšdami lavo
ną, susitiko pažįstamą ir išsi
gandę pametė lavoną, bėt( tuoj 
buvo pranešta policijai Ir visa- 
piktadarių kompanija suareš
tuota ir sėdi kalėjime.

Gegužės 27 d. dirbtuvėje šalt
kalviui iš neatsargumo irgi ne
paprasta nelaimė įvyko, šaltkal
viui Dambrauskui buvo atvež
tos dvi statinės nuo benzinos. 
Šaltkalvis ėmė išdegint neatsuk
tą statinę. Įkaitus statinė stai
ga sprogo ir skeveldra papuolus 
jam pačiam į galvą net smege
nis ištaškė. Jo padėjėjas persi
gandęs ėmė smagesnis rinkti po 
dirbtuvę ir iš to didelio išgąsčio 
pamišo. Šis tuojau tapo~ nuvež
tas į Tauragės ligoninę.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. Yuška,
3228 W. 88-th St., Chicago, III.

šiame skyriuje mes talkas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms Jau
ny kūdikiu

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos kelmynai Ir tautai 

ir mes Jaučiame, kad tai 

yra dalykas. kur| mes tu

rime reguHariikals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvIldenlL

STRAIPSNIS 81.

Ar savo kūdikį žindai.

Kur kas didesnis skaičius moteių
• pasaulinis galėtų savo kūdikius žindyti negu pa- L 

prastai yra manoma.1 Teisybę pasa
kius/ labai reta moteris : yisai negali 
žindyti. Taip vadinamas negalėjimas j 

dažniausia yra nenoras, b ne tikras Į 
negalėjimas . Daugelis moterų ma
no, kad negali, kuomet gali. Žindy- 
mas dažnai pertraukiamas dėl to, kad 
pienas lėtai pasirodo. Piėno dažnai 
neužtenka dar motinai lovoje begu
lint, i todėl nuo žindymo atsisakoma. 
Bet nėra nepriprasta ir pienui padi
dėti 'ir būti jo užtenkamai motinai 
atsikėlus ir vėl pradėjus ruoštis.

Kitais atvėjais nebandoma žindyti 
todėl, kad bijopia, buk tai pakenks 
motinai. Toišybč kitais atvejais žin- 
dymąs nesugadiiįa /motinoj Sveikatos. 
Reikia neužmiršti, kad žindimas yra 
normalė padėtis ir daugelis motinų 
jaučiasi geriau, kada žindo. O jei ir 
motina kiek nukenčia, tai ji privalėtų 
pasišvęsti, idant kūdikį pastatytų ant • * 
gero kelio. Dažnai sakoma, kad mo- Į 
tinos perdaug nervuotos žindyti, ir 
kad jų pienas dėlto busiąs blogas, o 
kūdikis bus suerzintas ir neaugs, i 
Tas teisybė keliuose atvejuose. Bet 
kitos moterys, nęžiurint kaip jos iš
rodo netinkančios žindyti, o vienok 
pasirodo geriausiomis auklėtojoms. 
Tai gi žindyti visados reikia bandyti 
ir nuo jo atsisakyti vėliau, jei pasiro
dys neatsakantis.

Kartais manoma, kad neapsimoka 
moterei žindyti kūdikio jei jį negalės 
ilgai to daryti. Bet šita nuomonė, su
prantama, yra grynai klaidinga, dėl
to, kad kūdikio gyvenime nėra kitos 
tokios valandos, kuomet motinos pie
nas taip svarbus iv reikalingas, kaip 
po gimdimo. Jokiu kitu Taiku taip 
kūdikio virškinimas greit neįra kaip 
tada ir taip sunku jį yra pataisyti. 
Kiekviena diena ar vaalnda, kurioje 
kūdikis gauna motinos pieno, ji pas
tato ant geresnių kojų ir lengviau 
prirengia prie dirbtino maisto vėliau. 
Vėl manoma ,kad neapsimoka kūdikio 
žindyti jei iš krtttų jis negauna už
tektinai. Kiti vėl mano, kad yra pa- , 
vojinga maišyti žmogaus pieną su

B OR.DE N 
BUĮLDING 
NEVVYOKK

BORDEtfS Eagle 
P,ienas neturi 

' nieko kito savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryną cukrų, 
nis maistas jūsų ka
stas kūdikiams per 63 
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neuž- 
ganėdina.

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai.

THE 
BORDEN 

COMPANY 
o

$

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, o

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-1B 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 8-4!
Gyvenimo vietai 

„ 8323 So. Halsted St.
Tol.: Boalevard 1310 

Valandos: nuo U iki J t, t, kiek
vieną vakarą, Išskyrus ketvergę. 

Sedulomis nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
- imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė

vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $15Q, 300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00,9.00 ir 12.00 j savaitę./
Del platesnių informacijų kreipkitžs šiuo adresu:

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

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St. 
Telephonaa Canal 2652

Valandos! 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose tale
ntuose. Egzaminuoja Abstraktu* 
ir padirba visokiu* Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namu*, Farmaa ir Biznius. Skoli
na Pinigu* ant pirmo morgičiaa* 

lengvomis illygomia.

S. W. BANES, Advokatai
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Beilding 
7* W«st Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2990 
Kez. 3203 8o. Halsted St.

Yard| Į015. Vąj.; 6 iki 9 vai.
■ . UI.4nhH.. I ..........................    „ „„u,,',', I^.i .M ...................................................................................'--------------------------------------------------

ISSIKISPKIT $lį APLIKACIJA, IŠPILDYKIT ATSIŲSKITE j NAUJIENŲ ŪFISį SU PINIGAIS
Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramą. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didelė ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturiaš dienas.

NAUJIENOS
FORjEIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET .CHICAGO. ILLINOIS

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
b

Pinigų siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus paduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE 
' 1 *

Vardas ir pavardė ..................................... ...... .................................... ................ ...............................

Numeris namo ar bakso...... ......... .......— ...............gatvė ..?...?.............................. -...........-..................—-

Miestas _________ ___________ _____________  Valstija _______ _____________ ____ ________

Indedu money orderį (ar pinigais) ...........—.......................  dolerių ................ centų ($........... ..)

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPĄTA

Vardas ir pavardė ............... ................... .................................................................................................... .....

Kaimas ___ ____________________ ____________  Valsčius..................................... .................................

Paštas ............................... ..................1___________  Apskritis......................._____ _________________

Siuntėjo parašas............. —------------ --------
PASARGA: Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.”

Litą Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
į tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietu vys Advokatą* 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SL, 

Telephone Rando]ph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.i Pullman 6377.
- — - ■ «--------------- .. j.,-*

............ . ...... 4 _

•r-1" 1 ■ ■ 1 1 " — -1

Tai. Dearbora 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

DfUun vidurzuiastyj i 
Rami m 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wasfaington St. 

Oor. WaahiDgton A Clark

Varne Tel.i Hyde Perk 8896
---------------- —

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas: 
011 Chicago Temple Bldg. 

77 W, Washin*ton St. 
Tel. Central 6200 

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

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

Z—......................  11

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room 2001 
Tel. Randolph 1034 •— Vai. nuo 9 i 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 67,5

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

V———»l . i" III «'

v. w. Rutkauskai" 
Advokatas

21 8*. La SaUe St. Room 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted 8t„ Oleaga 
Tel. Yard* 4681

P|umin«o ir Apiildymo {renginiai 
Olselio kainomis visiems.

PigiauDi dabar raditatorial ir bolle 
• $ai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesia: 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES /PLUMBING AND
HEATING STTPPLY CO. ( 
490 Milwaukee Avė. and

' ' 461 N Halsted St.
Haymarket 1018. Haymarkat 42S1

OR.DE


Penktadienis, Liep. 18, 1924 naujienos, chic»g«, ui.

Iš Socialistų Partijos Konvencijos
Cleve^nd, Ohio. — Liepos 6 

dieną š. m. VVinton Hotely pra
sidėjo Socialistų Partijos kon
vencija. Nedėlios ryte, 10 vai. 
d. B. H. Vyhite, exekutyvis par
tijoj sekretorius, pareiškė de
legatams ir visiems atsilankiu
siems, kimi S. P. konvencija 
prasideda. Palinkėjus geros 
kloties konvencijai, paprašo de
legatų, kad išsirinktų laikiną 
pirmininką. Pirmininku išrink
ta d. D. Hoan iš Milyvaukee, 
Wis.

Toliaus seka rinkimai sekre
toriato ir pirm, pagelbininko, 
o taipgi įvairių komisijų. Iš
rinkta komisija d<(l santykių 
su • konferencija lP!rogresyvi(> 
Politinio Veikimo, kuri atsi
buvo 4—5 dd., liepos, Cleve- 
lande. Nutarta, kad į šią ko
misiją nebotų, renkama dau
giau kaip po vieną delegatą iš 
valstijos; komisija susideda iš 
15 delegatų.

Konvencijos dienotvarkė pri
imta, kokią buvo patiekęs Pil
dantysis Komitetas.

Raportas kredencijų komite
to priimtas.

Delegatų dalyvauja pilniau
siai iš kiekvienos valstijos, ne
išskyrus ir Texas. Viso apie
300.

Broliškų delegatų nuo sve- 
timkalbių organizacijų dalyvau
ja nuo jugoslavų, žydų ir len
kų. Lietuviams irgi yra vieta 
paskirta, tečiaus tuščia.

Socialistų praka*bos
Nedėlioję, liepos 6 d., 2:30 

v. p. p. Minose Hali įvyko so
cialistų prakalbos, kuriose kal
bėjo svečiai delegatai. Tarp kal
bėtojų buvo vienas senelis 85 
metų amžiaus. Jis kalbėjo 
trumpai ir užbaigė šiais žo
džiais: “Aš esu aštuoniasde
šimt penkių metų amžiaus, bet 
aš tikiuosi gyventi šimtą metų 
ir išvyst šį žemės kamuolį ap
valytą nuo kraujo, kuriuo ap
lieta viešpataujant senosioms 
partijoms —■ republikonams ir 
demokratams!”

Žmonių atsilankė tarp 500 ir 
600; butų gal prisirinkę daug 
daugiau, tečiau kaip tik pa
čiam žmonių rinkimosi laiku 
užėjo taip smarkus lietus, kad 
žmogus ir dar taip norėdamas 
negalėjo pasiekt svetainės, 
jokiu budu nebuvo galima 
sirodyt ant gatvės.

Išvažiavimas

neš 
pa-

Po prakalbų delegatai išva
žiavo pamatyt miestą. Sugry- 
žus delegatams į VVinton Kote
ly, 7:30 v. v. prasidėjo vaka
riene. Vakarieniaujant, kaip 
pradžioje, 'taip pasibaigus ei
na visa eilė prakalbėlių ir ova
cijų, o prie pat pabaigos įvyks
ta veik pilnutėlės demonstra
cijos. Visi delegatai išreiškia 
viltį, kad jau netoli tas laikas, 
kada ilgų metų socialistų triū
sas virs visiems matomas' ir 
suprantamas.

Konvencijai prasidėjus.
Sesiją atidaro d. D. Hoan. 

Skaitoma telegramos ir laiškai 
nuo įvairių darbininkų organi
zacijų ir socialistų skyrių, o 
taipgi nuo svetimkalbių socia
listų organizacijų su įvairiais 
linkėjimais ir reiškiančiais di- 
deliausio pasitikėjimo Socialis
tų Partijai, kaipo vieninteliai 
darbininkų reikalų 
taipgi telegrama nuo 
Darbo Partijos.

Pirmininku išrinkta

ginėjai;
Anglijos

d. Lee

Toliaus seka raportai įvairių 
komisijų. Vieni jų priimami, 
kiti grąžinami komitetui per
žiūrėti išnaujo.

Rezoliucija dėl pripažinimo 
Sovietų Rusijos priimta 
balsiai.

Meksikos atstovo 
kalba

vien-

seka kalba Meksikos 
ir Darbo Partijos de- 
Robertho. Drg. Ro- 

kad jis galįs
jog Mieksikos prezi-

Toliaus 
socialistų 
legato d. 
bertho praneša, 
pasigirti,
dentu tapo išrinktas socialistas 
ant Darbo Partijos tikieto. 
Gandai, kurie vaikšto, kad esą 
Meksiką valdo bolševikai, yra 
neteisingi. Kad mes turime di-

anaip- 
sako

kontr-
di-

jus Amerikoje, tai tas 
tol nereiškia bolševizmo, 
delegatas.

Pastaroji Meksikos
revoliucija buvo sukelta 
d’žiuliįrt fciamų savininkų, baž
nytinių interesų ir aliejaus 
magnatų; pastariesiems vado
vavo Anglijos interesai, sako 
Robertho.

13 socialistų sušaudė• •
Dabartinei k o n t r-re vo 1 i i ic i j a i 

paėmus viršų, vienoj valstijoj 
tapo sušaudyta 13 socialistų,— 
Socialistų partijos viršininkų. 
Tečiaus didžiausia priežastis 
šios kontr-revoliuci jos, tai esą 
žemės dalinimo klausimas.

Meksikos 
nepriklausą 
kilsuojama 
tų partijoj,

darbininkai dabar 
niekur, tečiaus dis- 
esą ir kaip socialis
tą i p ir Darbo Par

tijoj reiškiasi 
prie Amerikos 
tijos.

Užtektinai

norės prisidėt
Socialistu Par

Drg. Lee pasiūlo debatam 
tvarką, komiteto nariams po 
15 min. atidarant ir uždarant 
debatus ir delegatams po 5 
min; debatus baigiant kaip 6 
v. v. Tvarka priimta su neapru- 
bežiuotu laiku delegatams.

King iš Calif. stoja už dau
gumos raportą ir įrodo, kad 
Socialistų partija privalo pa
remti progresyvį darbininkų 
judėjimą, neatsisakydama nuo 
savo principų ir tuomi padėti 
atsikratyti tiems darbininkams 
nuo senųjų partijų, kurie pri
mai pareiškė norą 4 ir 5 d. lie
pos C. P. P. A. miesto Audito
riuje.

Snoiw iš III. įrodo, kad tai 
principų ndsližadėjimas, sutin
kant remti programą pagamin
tą vieno žmogaus, kuris nie
kad nėra pasmerkęs senųjų par
tijų ir jis pats esąs republiko- 
nas.

Toliaus seka visa eile dele
gatų pareiškimų tai už didžiu
mos tai mažumos raportus.

Didžiumos raportų gina King, 
Hoan, Berger, Kelley, Willis ir 
kiti. Mažumos raportą gina 
Snow, Henry, teisėjas Panken, 
Choan, Pennsylvania delegatai 
ir kiti, žodžiu, eina karšti gin
čai dėl raporto, štai ir šešta va
landa, o debatai eina visu smar
kumu ir išrodo, kad delegatai 
dar nei neįpusėjo klausimo iš
rišime. Pirmininkas praneša, 
kad jau šešta valanda ir klau
sia delegatų, ką jie nori dary
ti: tęsti debatus be pertraukos, 
ar turėti exlra sesiją vakare? 
Nutarta laikyti extra sesiją.

Daugiau man neteko atsilan
kyti į konvenciją, todėl neži
nau kaip viskas užsibaigė.

Tečiaus kad žmonės intere-j 
suojusi socialistų veikimu, tai 
rodo tas faktas, kad lankyto
jų į konvencijos svetainę tiek 
prisirinkdavo, kiek tik galėda
vo sutilpti. —Savas.

Kenosha
kartai

sako: 
statyt 
JŲ Pa

amunicijos
Robertho sako, kad Meksi

kos darbininkų pritarimas so
cialistams ir socializmui yra di
delis, kai kur net 95 nuoš. dar
bininkų yra socialistai, bet jų 
supratimas socializmo 
yra miglotas, neaiškus.

Toliaus d. Robertho 
“Jei mes nutardavom 
kokius reikalavimus, tai
rėmimui mes visados turėda
vom užtektinai amunicijos ir 

šautuvų. Nes bandom siaučiant, 
kitokio išėjimo nebuvo.” 
Nutarta pasiųsti sveikinimas 
Meksikos Darbo Partijai.

ilkslegataą atsistojamu Išreiš
kė džiaugsmą dėl Meksikos 
Darbo Partijos laimėjimų.

Ginčai de1 La Follette ir 
atskiro veikimo

Raportas konstitucijos ko
misijos atidėtas iki bus išgirs
ta raportas komisijos santikių 
su Progresyvio Politinio Vei
kimo konferencija.

Perskaičius keletą telegra
mų, įeina komisija su raportu 
delei prog. politinio veikimo. 
Raportas nurodo, kad socialis
tų partija užgirtų C. P. ‘P. A. 
ir nestatytų savų kandidatų į 
šalies prezidentus, bet pati So
cialistų partija kaip buvo, taip 
ir pasilieka atskira politinė or
ganizacija, per kurią socialis
tai neštų j liaudį tyrą socializ
mo mokslą. Raportas šaukia 
dar energingiau darbuotis dėl 
Socialistų Partijos, idant įne
šus dienesnės įtakos j busiančių 
Darbo Partiją, kuri bus suor
ganizuota sausio mėn. 1925 m.

Mažumos raportas pasirašy
tas Henry ir Snow reikalauja 
atmesti C. P. P. A. ir statyti 
savus kandidatus. (Pertrauka 
pietum).

“VADOVAS” 
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
Prenumerata metams................................ ......
Pavienis numeris........................................ .......

• Antrašas:
“VADOVAS”, 

Hatfield Hali, Northwestem University,* 
Evanston, UI.

$2.00
.. 20c

PAJIEŠKOJIMAS

šiuo prašoma visų, kas žino, 
pranešti Lietuvos Respublikos 
Atstovybei Vašingtone kur gy
vena Jonas ir Stasys Džiugai, 
kilę iš Krakenavo valsčiaus.

Lietuvos Respublikos
Atstovybė. S. A. V.

Ar jus žinote, kad
Pasiremiant raportais iš Vienuos, 

ten yra dvi moterys genesniais Rau* 
donojoj Armijoj. Jų varčiai yra Ur- 
vantzeva ir Bullyo. Pirmutinė yra 
tarnavusi Maskvos garnizone, o kita 
yra vyriausia prižiūrėtoja laivyno di
vizijoj . Ar jus žinote, kad Helmar 
Turkiški cigaretai darosi daugiau ir 
daugiau populiarus tarpi* lietuvių rū
kytojų iš priežasties gardaus -skonio 
ir kvapsnio 100% gryno Turkiško ta
bako. Bandykit permainyt j Turkiš
ką tabaką, jus džiaugsitės permaina, 
‘kaip ir kiti.

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas Šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman.

Lietuviai
Dabar laikas siąsti 

pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir Į 
tvirčiausias pinigų siuntime • 
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 Mi1waukee Avė.. 

KpnnRha. Wir.

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

8191 So. Halsted
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Gerai lietuviam! žinomai per IK 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO., Dept. C 

31S Fourth Avė., New York

Melvin As Traylor, Prezidentas.

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles

Dabar yra laikas

Pritaikinkit savo aki- 
. nius prie okulisto 

25 metų patyręs
Iškaba

ŠIMTAI žmonių pradėjo savo 
naują taupymų sąskaitą pas 

mus, kuomet mes persikėlėm į 
musų parankų naują namą ant 
kampo 47th St. ir Ashland Avė.

Jei jus dar to nepadarėt, dabar 
yra laikas, nes liepos mėnesis yra 
pradžia naujo periodo musų tau
pymo departmente.

Sąskaitos atidarytos pirm arba 
21 d. liepos, gaus palūkanas nuo 
pirmos dienos mėnesio.

DEPOSITORS 
STATE BANK
Ashland Avė. prie 47th St.
Nariai Federal Reserve System

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Balansas 1923 m. Gruodžio mėn. 31 d.

Condensed statement at elose of business, Dec. 31th, 1923.
(Litas — 0,10 Dol. U. S. A.)

PASYVAS—LIABILITIESAKTYVAS—ASSETS
1. Kasa ir užsienio valiuta .............. .

Cash and foreign currency
2. Valstybės ir kiti % popieros,

ifkcijos, kilnojamas ir — nekil

nojamas turtas ..............................
Government Bonds, Stocks, other 
Securities and Inventdry

3. Diskontas.......r............;..v..............
Loanš and Discounts

4. Einamosios sąskaitos, skyriai,
bankai — korespondentai .............
Checking acc^|ints, branches and 
correspondents

„Lit. 26.008.774.32

..... 367.294.42 1. Akc. kapitalas ir rezervai ...........
Stock Capital & Surplus

15.169.110.39

•
t "

2. Indėliai ........................................................
Deposits

3. Vekselių perdiskontavimas ..........
Bills Rediscounted, J. ’

4. Bankai - korespondentai ir įvai
rios sąskaitos ........t......... ..........
Current & Special Accouąts.- 
Correspondents' . ./

5. Kiti pasyvai J.............. ........ ..........

5.436.999.58

... 308.329.35
16.011.680.08 t

. 7.101.085.25
. 4.439.395.75

» • -
’ \ r

... 307.538.06
. 2.528.714.57 Othei* Liabilities

6. Gryno pelno 1923 ...........................
Profits for 1923

.... 347.401.19•

Lit. 26.008.774.32

Lietuviai amerikiečiai, dėkite savo pinigus į šį tvirtą ir atsakomingą ban
ką įnešdami Amerikos doleriais, bankas pilnai garantuoja išmokėjimą dole
riais. Už įneštus pinigus mokama sekanti nuošimčiai: Vieniems metams ar 
ilgesniam laikui — 8%, pusei metų — 6%, kiekvienam pareikalavimui — 4%.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
31 Laisvės AL, Kaunas-Lithuania.

— besisukanti 
šviesa 

Paauksuoti
$5, $6, $7, $8, $9 ir $10 

Tikro aukso 
$7, $8, $9, $10 ir $12 

Kreivos akys ištaisomos. 
Tonsilai išimami

FRANgLIN O. CARTER, M. I). 
120 So. State St.

Valandos 9 iki 6, Nedėlioj 10 iki 2

BANDYK ŠITį ANT SAVO 
PLAUKŲ

,^15 DIENĮJ
Paskiau daleiskite jūsų veidrodžiui 

patikrinti pasekmes
Rašykit dėl pasiūlomų liberališkų 

bandymų
Jusv. plaukai neturi plonėti ir jus neturi
te nuplikti, nes yra būdas kuris sunaikina 
plaukų mikrobus, šis skirtingas metodas su- 
laikys plaukų plonejimą, atgaivins negy
vus plaukus, prašalins pleiskanas, niežie- 
jimą, patamsins žilus plaukus, sumažins nu
plikimą, prailgins pjaukų gyvenimą vyrų 
ir moterų. Atsiųskite tuojau savo vardą, 
kol dar nevėlu dėl pasiūlomo liberališkb 
bandymo.

AYMES CO.,
3932 N. Robey St. H 80. Chicago, III.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

St., kampas 31 tat.

MžgrDR, HERZMAH^K
-IŠ RUSIJOS—

Gydo stalgiai ir chroniškas ligai 
a, moterų ir vaikų pagal naa- 

ui metodui X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
Ir nuo fl iki 7:80 vai. vakarais.

Dienomis: Ganai 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 41M
Telefonai i

8411 So. Halsted S t.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. yak.

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 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 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

...................... ..... /

z—....  ■■■■,,
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q Iki 12 die
ną, 2 iki <3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Į Į -.......................................................................................................................

DR. M. J. SHERMAN
Specialistai moterų ligų 

1724 S. Lęomis, kampai 18 ir Blue 
Iiland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonai Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard. 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo I 
ild 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phonų 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phonų 
Procpect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:81 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S'. Ashland Ave^ etl 
viršaus Ashland State Bank?

, Telefonai Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 Ud 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4848 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo € Ud 8
Telefonai Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette ,
.   M       I M MII UYii I b
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NAUJIENOS
Published Daily Escept Sunday 
By The Lithuaaiea M«w« Pufc. Co., Ine

Iditor

i

Subacription Ratai 
$8?JC per year m Cauada. 
$7.1)0 per year ouUide oi Chtaip- 
$8.G0 per year iu Chicago. 

8c per capy.

Entered ai Second Clacc Mattei 
March 17th, 1914, et the Port Office 
pi Chicago, III., uuder the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, Įtekinant 
Itkmadienius. Laidiia Naujieną 
drovi, 1789 So. Halstad St, Chicagc 
UI. — Telefonas i Roosavalt

UtaimoiajHno Kalnai
Ehlcagoje — paltui

Metams............... .. ..........------
Pusei ______________
Trim* mineilama ..... ......—
Dviem minesiam
Vienam mineelui-------------

Chicagoje per neiiotejee) 
Viena kopija , ■ ....—
Savaitei-------------------------------. 18c
Mineaiui________________r— 7$c

Bevienytoee Valetijoae, ne Chlcagoje, 
paltui

Metami . , $7 00
Puiri metą .......   — 8.50
Trima mineaiama__________ - 1-75
Dviem minaslam 1.25 
Vienam minesiui  ...... --t .71

I

Lietuvon ir .kitur užaienluoae: 
(Atpiginta)

Metama ...........  — $8.00
Pusei metą ....... 4.00
Trima mėnesiams    2.00 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su u Įsakymu.

. 4.00

. 2.00
- 140

M

Londone prasidėjo 10 val
stybių konferencija, kurios 
tikslas yra sutvarkyti repa
racijų klausimų . Visi pri
pažįsta, kad tai yra svar
biausias tarptautinis susi
rinkimas nuo to laiko, kai 
buvo padaryta taika Versa-

Versalės konferencijoje 
pirmininkavo militarizmo 
apaštalas Clemenceau; šio
je konferencijoje pirminin
kauja socialistas MacDonal- 
das. Tai parodo, kiek pro
greso padarė pasaulis* per 
šiuos penkerius metus.

Londono konferencija, ži
noma, neketina apversti 
augštyn kojomis tuos santy
kius, kuriuos sutvėrė Euro
poje Clemenceau, Lloyd 
George, Wilsonas ir Orlan- 
do. Tos jėgos, kurios nori 
pakeisti Versalės taikos pa
grindus, dar tebėra mažu
moje beveik visose šalyse. 
Juos griauti šioje valandoje- 
reikštų ne sutverti geresnį 
pamatų tarptautiniems san
tykiams Europoje, o tiktai 
suardyti taikų.

Yra todėl juokinga, kuo
met MacDonaldo kritikai 
sako, kad jisai stengiųsis su
stiprinti kapitalistų viešpa
tavimų. Jisai stengiasi pa
šalinti tas kliūtis, kurios ne
duoda Europos valstybėms 
sugrįžti prie ramaus gyve
nimo.

Tie patys MacDonaldo 
kritikai pasakoja, kad kon
ferencija, kurioje jisai pir
mininkauja, daranti planus 
pavergti Vokietiją tarptau
tiniam kapitalui. Tai yra 
absurdas. Konferencija ieš
kos būdų taip išspręsti gin
čą tarpe Vokiętijos ir Fran
ci jos, kad pastaroji ištrauk
tų savo armiją iš Vokietijos 
žemės.

Antras konferencijos už
davinys bus stabilizuoti Vo
kietijos finansus, suteikiant 
jai paskolą ir padedant jai 
įsteigti naują emisijos ban
ką auksinėms markėms lei
sti. Be pastovios valiutos'

Vokietijos pramonė negali 
gyvuoti.

Sakyt, kad paliuosavimas 
Vokietijos teritorijos nuo 
francuzų olhipacijos ir su
tvarkymas Vokietijos finan
sų yra “Vokietijos pavergi
mas”, reiškia spekuliuot pu
blikos žioplumu. Šita dema
gogija yra ypatingai šlykšti, 
kuomet ji yra vartojama 
darbininkų mulkinimui.*

Jeigu reparacijų eksper
tų planas bus įvykintas, tai, 
girdi, Vokietijos darbinin
kai bus paversti Morgano ir 
kįtų tarptautinių bankinin
kų vergais. Bet kas butų, jei
gu francuzų armija nepasi
trauktų iš vokiečių žemės? 
Kas butų, jeigu Vokieti jos fi
nansai visai suirtų ir pra
monė sustotų? Kas tuomet 
daugiausia kentėtų —'ar ne 
Vokietijos darbininkai?

Franci jos naujoji valdžia 
rengiasi nutraukti ryšius su 
Vatikanu, kadangi ji ima 
rimtai tą principą, jogei 
bažnyčia turi būt atskirta 
nuo valstybės. O Rusijos 
bolševikų valdžia veda dery
bas su Vatikano atstovais, 
kad užmezgus ryšius su Ro
mos papa. Kažin ar ir tas 
yra daroma dėl “pasaulio 
revoliucijos^’ labo?

___________u.:. ~________________ _—

f

Apžvalga
DR. A. MONTVIDAS EINA 

DAKTARO-KVOTĖ.JO
PAREIGAS.

“Tėvynė” praneša, kad nese
nai išrinktas į SLA. daktaro- 
kvotėjo vietą Dr. E. <G. Klimas, 
iš PhiladelphijOs, išvažiavo lie
pos 5 dieną dvejetui mėnesių 
atostogų į Lietuvą. Jisai keti
nąs aplankyti taip pat Vokieti
ją, Franci ją, Šveicariją ir Ang
liją.

“Kadangi iki šiol buvęs 
SLA. Daktaras Kvotėjas — 
Dr. F. Matulaitis serga, tai 
laikinai eiti SLA. Daktaro 
Kvotėjo pareigas Dr. Klimas 
pavedė D-rui A. Montvidui, 
iš Chicagos.” •
Susivienymo seimas Dr. A. 

Montvidą išrinko, be to, Apšvie- 
tos komisijos nariu.

KĄ REIŠKIA ŽODIS “BOL
ŠEVIKAS”?

Vienas musų skaitytojas 
šo:

“Gerbiamoji Redakcija:
“Meldžiu Jūsų įdėti į laik

raštį išaiškinimą, su tikrais 
įrodymais, ką reiškia ‘bolše
vikas’. Daugelį ginčų tuo su
mažinsite. Yra žinoma, kad 
tai rusiškas žodis, bet kodėl 
jisai yra vartojamas lietuviš
kuose laikraščiuose? Ar ne
galima butų jį išversti lietu
vių kalbon ir vartot lietuviš
kai? Aš esu jau prisiklausęs 
daug ginčų; kad ir skaito 
katrie laikraščius, bet nežino, 
kas yra tas ‘bolševikas’ — ar 
tai pareina nuo vardo kokio 
įrankio, ar kokio gyvūno.

“Dabar yra tokių, kad per
skaito didoką straipsnį ir 
randa keliose vietose tą nesu
prantamą žodį ‘bolševikas’, ir 
eina per nieką visas skaity
mas. Jei butų išverstas tas žo
dis lietuviškai, tai tokio 
straipsnio mintis nesusimai
šytų — butų aišku, kas para
šyta.

“Tėmysiu tą Jūsų paaiški- 
r . nimą ir . raginsiu kitus, kad 

tėmyių, kurie nežino - to žo
džio. Tai bus labai svarbus 
straipsnis.”

Atsakymas.

Reikšmė žodžio “bolševikas” 
buvo aiškinta /Naujienose” ke-

aiškinimų

tam tikros
arba tos

lėtą (kartų,—dar /tuomet, kai 
Amerikoje žmonės tiktai pradė
jo išgirsti apie bolševikus. Au- 
gšjiaus išspausdintojo laiško au
torius. matoma, tų 
nepastebėjo.

“Bolševikas” yra 
rusų partijos narys, 
partijos pritarėjas.

Žodis “bolševikas”' yra pada
rytas iš rusų žodžio “bolše* 
(daugiaus) arba “bolšinstvo” 
(dauguma). Lietuviškai tą žo
dį butų galima išversti “dau- 
gumietis”.

Kai kurie žmonės (net ir dau
gelis bolševikų simpatizatorių), 
nežinantys Rusijos politinės is
torijos, mano, jogei bolševikų 
partija turi tokį vardą dėlto, 
kad jos programų reikalavimai 
yra didesni, negu kitų partijų. 
Bet tai yra netiesa. Su progra
mų tas vardas neturi nieko ben
dra.

Jisai atsirado visai dėl kito- 
j • * • L. ” .L •l

kios priežasties.
kurių vadinasi
(tikriaus sakant, dalis tų žmo
nių), kitąsyk buvo Rusijos So
cialdemokratų Darbininkų. Par
tijos nariai. Jie sudarė šitoje 
partijoje tam tikrą frakciją 
(srovę), pasireiškusią antrame 
partijos suvažiavime, 1903 me
tais, kur buvo svarstomas par
tijos programas ir konstitucija.

Socialdemokratų partija Ru
sijoje tuomet buvo nelegalč 
(taip pat, kaip ir dabar), iy jos 
suvažiavimas buvo, žinoma, 
slaptas. Jame dalyvavo viso 
apie 50 asmenų. Del pro- 
gramo tarpe delegatų nebuvo 
kiek žymesnių nuomonių skir
tumų, bet dėl konstitucijos (or
ganizacijos įstatų) kilo smarkus 
ginčai. Suvažiavimas pasidali

no į dvi srovi, kurių vienai va
davo L. Mąrtov, o antrai — N. 
Lenin (abu vardu buvo pseudo
nimai, slapyvardžiai; tikroji 
Martovo pavardė buvo Ceder- 
baum, o Lenino — Uljanov).

Čia ne vieta plačiai dėstyti 
tuos ginčus. Pakaks pastebėti, 
kad Leninas reikalavo stiprios 
centralizacijos partijai, >t. y. 
kad centro komitetas tdfėtų 
daug galios ir kad partijos kuo
pos bei nariai butų po griežta 
centro komiteto kontrole ir 'aš
tria disciplina. O Martovas sto
jo už tai, kadi partijos organiza
cija butų sutvarkyta demokra
tiniu budu, t. y. kad nariams, o 
ypač kuopoms butų palikta kiek 
galint platesnės teisės.

Smarkus 'susirėmimas tarpe 
Martovo ir Lenino kilo, svars
tant patį pirmutinį konstituci
jos paragrafą. Martovo šalinin
kų pasirodė daugiaus, tuo budu 
tas paragrafas tapo priimtas to
kioje formoje, kokią pasiūlė 
Martovas. Bet (toliaus Leninas 
suorganizavo savo pritarėjus ir 
jie visi (24 žmonės) laikėsi iki 
galo suvažiavimo, kaip vienas, 
ir balsavo pagal savo vado ko
manda.

Suvažiavimas tęsėsi apie tris 
savaites. Jam beeinant, būrys 
delegatų pasitraukė. Jie priklau 
Sė kaip tik tai pusei, kuri rėmė 
Martovą. Jiems pasišalinus, 
daugumą su važiavimeK j au»turė
jo Lenino frakcija, ir ji, pasi
naudodama tuo, pravedė visus 
Lenino sumanymus. Tari) kitko 
ji nutarė pasodinti daugumą 
savo žmonių į partijos centro 
komitetą ir paimti į savo rankas 
partijos organo redagavimą.

Ot, šita Leninui pritarianti 
dauguma (24 prieš 20), susida
riusi apie pabaigą suvažiavimo, 
ir ėmė vadinti save “bolševi
kais” (daugumos šalininkais). 
Savo gi oponentus, Martovo 
pritarėjus, jie vadino “menševi
kais” (mažumos šalininkais).

Įdomu čia bus pastebėti, kad 
bolševikus tame suvažiavime 
rėmė stambiausias socializmo 
teoretikas Rusijoje, G. Plecha- 
novas, kuris betgi vėliaus atsi
metė nuo Lenino frakcijos, ir 
bolševikai jį paskui labai nieki
no (jisai jau yra miręs). O vie
nas uoliausiųjų. Martovo frakci
jos rėmėjų tuometi buvo L. Tro
ckis, dabartinis karo komisar 
ras.

Taigi bolševikai prądžioje bu
vo niekas kita, kaip pripuolamai 
Susidariusi dauguma viename 
Rusijos Socialdemokratų Darbi-

Tie žmonės, 
‘bolševikais”

ninku Partijos suvažiavime. 
Pačioje partijoje jie neturėjo 
daugumos nei tuomet, nei vė
liaus.

Ir* po to suvažiavimo bolševi
kai laikė save socialdemokratų 
partijos nariais, reiškia—stojo 
už tuos pačius principus ir už tą 
patį programą, kaip ir “menše
vikai”; darė bendras su jais 
konvencijas, leido bendrus laik
raščius ir t. t. Laikui bėgant 
tečiaus, ginčai tarpe tų dviejų 
srovių darėsi vis didesni. Atsi
rado nuomonių skirtumų jau ne 
tiktai organizacijos klausimais^ 
bet ir taktikos (veikimo būdų) 
klausimais. Bolševikai, pav. 
1905-6 m. boikotavo rinkimus į 
Durną (Rusijos seimą), o men
ševikai dalyvavo rinkimuose. 
Tie nesutikimai privedė prie to, 
kad kiekviena frakcija sutvėrė 
atskirą sav$ organizaciją, ir 
tuo budu pasidarė tarytum dvi 
partijos po vienu socialdemo
kratų vardu.

Galutinai jiedvi persiskyrė 
po revoliucijos 1917 metų. Tais 
metais bolševikai nutarė pakei
sti savo programą. Pirma jie, 
kaip ir “menševikai”, sakyda
vo. kad sųcializmo tvarka gali 
būt įvykinta tiktai tokiame 
krašte, kur yra augštai išsiplė
tojusi pramonė; o dabar jie nu
tarė, kad socializmas turi būt 
tuojaus įvykintas ekonominiai 
atsilikusioje Rusijoje. Tam, 
girdi, nereikia nė didelės, pra
monės, nė skaitlingos ir gerai 
susiorganizavusios bei apsišvie- 
tusios darbininkų klasės, o tik
tai reikia disciplinuoto būrio 
drąsių ir pasiryžusių revoliucio
nierių.

Atsižadėję savo senojo pro
gramų, bolševikai dabar atme
tė ir savo senąjį socialdemokra
tinį vardą, ir pasivadino “ko
munistais”. Prieš socialdemo
kratus jie ėmė smarkiausiu bu
du kovot — ne tiktai prieš bu
vusius savo partijos draugus, 
“menševiklis”, bet ir prieš kitų 
šalių socialistus. Socialistinių 
partijų ardymui jie įsteigė ir 
savo tarptautinę organizaciją, 
“Komunistinį s Internacionalą” 
(arba “Komintėi'ną).

Taigi bolševikai yra buvusie
ji Rusijos socialdemokratai, 
kurie atsižadėjo savo principų 
ir pavirto pikčiausiais socialis
tų priešais, atgaivindami, Rusi
joje aršesnį despotizmą, negu 
prie caro valdžios, ir griaudami 
socialistų organizacijas, kur tik 
jie gali jas pasiekti.

Musų skaitytojas siūlo išvers
ti jų vardą lietuvių kalbon. Tą 
mes padarėm, aiškindami pras
mę žodžio “bolševikas”. Bet 
kiekvienas dabar mato, kad to 
žodžio prasmė nieko 'nepasako 
nė apie dabartinį bolševikų pro
gramą, nė apie jų išsivystymą 
iš socialistų į “komunistus”. 
Jie yra savotiškas Rusijos sąly
gų produktas, kurio pavadini
mui negalima nė surasti tinka
mesnio žodžio, kaip “bolševi
kas”. Jį vartoja ne tiktai lietu
viai, bet ir kitos tautos, — pa
našiai, kaip ir žodį “fašistas”.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakarykščiame Naujienų N.. 
Apžvalgos skyriuje, įsibriovė 
zeceriškų klaidų, ypa< 
dviejuose paragrafuose,! (kurie 
privalėtų jskiambėtii sekančiai:

“Ne, Marksas taip nemokino. 
Atvirkščiai, jisai tikėjo, kad 
tam tikrose sąlygose socializmo 
tvarka gali būti įvykinta be 
ginkluotos kovos ir be kraujo 
liejimo, šitokį savo įs itikinimą 
jisai išreiškė labai aiškiais žo
džiais viename tarptautinių 
Kongresų”.

“Internacionalo kongrese Ha- 
agoje, 1872 metais, K. Marksas 
laikė kalbą ir joje tarp kitko 
pasakė, kad yra šalys, kaip 
“Amerika, Anglija ir, jeigu aš 
genaus pažinčiau jūsų politiką, 
tai gal pridėčiau ir Hplandiją, 
kuri darbininkai gali pasiekti sa
vo tikslo ramiomis priemonė
mis.” ' ’

Kitoj vietoj, kur ' pasakyta: 
“kad po jau įvykusį faktą” tu
rėtų būti— “kaipo jau įvykusį 
faktą...”

Dėdė

Krikščionis Demokratai ir
< r - >

rinkimai klaipėdos krašte
—b e viešpatauti Klaipė
dos Krašte. O dabar jie buvo 
it kokie šeimininkai: dirbo, vei
kė, kaip jiems patiko. Bet kad 
butų kiek į Valstybės gerovę 
Klaipėdos valdymu atsižvelgta, 
—nė prie geriausių norų nebus 

Jie, mat,

rasta medžiaga, tai bent stul
pai, ant kurių laikysis šventna- 
mio viršus, turi būt ypatingu 
budu pastatyti. Taip galvoda
mos, japones* priėjo prie 'lynų iš 
nuosavų plaukų!..

Tų lynų pagalba buvo pastaty 
ta 98 stulpai. Užbaigus švcnt- 
namio statybą, šie lynai buvo 
sudėti šventyklon, pačion gar- 
bingon vieton, kur iki šiol ran
dasi. Taip kultūringi stabmel
džiai gerbia savo tikybos šven
tyklas. [“T.”]

Birželio 18 d. Tumėnas sudarė 
Kaune ministerių neva darbo 
kabinetą. Kad nėra reikalo abe
joti, kad tai ne darbo, bet parti
nis kabinetas, pasakys kiekvie
nas, kuris nors kiek bešališkiau 
pažiūrės į jo sąstatą. Juk ten
visvien sėdi ar tikri krikščionių tat galima patikrinti, 
demokratų bloko nariai arba jų' įpratę viešpatauti ir įsakyti dik 
šalininkai.

Nesenai pasirašyta Klaipėdos retų čia skaitytis su kokiu ten 
Krašto sutartis, taip buvusiojo Klaipėdos Krašto seimeliu, kurio 
Lietuvos premiero taip ir Pa-j atstovai visvien 
siuntinių Konferencijos Pary
žiuje. Belieka dabar sutartis 
ratifikuoti. Bet matyti, Lietu
vos Seimas, arba tiksliau pasa
kius, krikščionių demokratų blo
kas to dar nė manyti nemano. 
Ar šitas statutas ir visa sutar
tis ratifikuotina tokia, kokia ji 
yra, tai yra klausimas, kurio čia 
neliesiu. Noriu tik vieną daly
ką aikštėn iškelti, o tai yra rin
kimai Klaipėdos Krašte, taip į 
Krašto Seimelį taip ir į Lietuvos 
Seimą. Juk ar Klaipėdos kon
vencija ratifikuota ar nė, — pa
ties dalyko neliečia. Gal pasa
kys šalininkai tų, kurie tiems 
rinkimams priešinasi, kad . kol 
konvencija nepriimta, tol nesą 
juridinio pagrindo . leisti rinki
mus. Bet tAm prieš ir galima 
vėl pasakyti, kokiais juridiniais 
pagrindais rėmėsi Lietuvos Val
džia perimdama gelžkelius, paš
tą, uostą, muitus ir t.t. čia ne
ieškota nė jokių* juridinių pa
grindų tam. čia imta ir tiek. 
Juk ar ne visas kraštas paimtas 
sukilėlių smurtu? Kame čia da
bar palieka logika? Ten nežiū
rėta pagrindo: Lietuvos Valdžia 
perėmė visa iš sukilėlių rankų ir

tatoriniu bodu. O jie dabar tu-

i mažuma ap-
*šviestesni, negu davatkėlės ir
Žemaitijos sodiečiai bus! Todėl 
ir neduota rinkimų Klaipėdos 
Krašte. ' . m

Kodėl neduoda dabar rinki
mų? Kaip jau minėta, visa val
džia dabar jų rankose. Jeigu da
bar butų rinkimai, tuomet klai
pėdiečiai turi teisės išrinkti Lie
tuvos Seiman bent 6 atstovus. O 
tiek jau ir patys dešinieji apsi- 
skaitliavę yra, kad šitie šeši klai
pėdiečiai, ar jie bus lietuviai, ar 
vokiečiai, — tai jau ne jų plauko 
ir zakristijoniško pobūdžio žmo
nės. Tie jau neeis jų blokan. 
Kas gali atsitikti, jei‘kas užsi
manytų įnešti Seimui kokią in
terpeliaciją dėl Klaipėdos Kraš
to ir išeitų balsavimas, ar Val
džiai bepasitikėti ar ne ? Tuomet 
tik jau turbūt svarstyklių liežu
vėlis atsvertų jų nenaudai. Ir jų 
bloko viešpatavimas — finis! 
Todėl jie šitų rinkimų bijosi, 
kaip kokio nebepataisomo pikto. 

Bet ir veli juo rinkimai tęsia
ma į ilgį, tuo baisesnė susidaro 
valdžios padėtis. Juk šiandien 
kuone taip toli esama, kad ir 
centralinė valdžia ir vietinė, ku
ri priguli nuo šitų žmonių malo- 

tiek. O dabar ieškoma juridinės (nes, pametusi visą autoritetą, 
galimybės pravesti rinkimus.

Kuomet Galvanauskas 1923 
m. gegužio mėn. iškilmingai 
Klaipėdos Kraštui norėjo skelbti 
autonomiją, įspėjo jį vietiniai 
lietuviai to nedaryti, kad buvo 
galima pramatyti, jog nėra gali
mybės visa įvykinti, kas autono
mijos statute skelbiama. Bet 
visvien buvo skelbiama. Kas iš
ėjo? Krašto vokiečiams įteikė 
pati tuolaikinė Valdžia gerą agi
tacijai argumėntą į rankas, ku
riais įsikarščiavę agitatoriai ėjo 
į minią ir ten rėkė: “Žiūrėkite, 
kaip Lietuvos Valdžia pildo savo 
priežadų. Ji žadėjo mums rin
kimus, žadėjo mums autonomi
ją. Ar gavome?” — Ir minia 
klausė to, ir neramumas kilo 
krašte. Prie to dar prisidėjo vi
sokie netikslus Valdžios žygiai. 
Įvedę muitus, akcyzes, bandero
les, monopoles, nei vietos įstaigų, 
net nė Klaipėdos Krašto lietuvių 
neatsiklaususi. Pasekmės to bu
vo, kad ir patys lietuviai su ch- 
džiausiu nepasitikėjimu ėmė į 
Kauną žiūrėti.

Kodėl Klaipėdos lietuviai ne 
iškarto reikalavo rinkimų? Jie 
tikėjosi, kad Kaunas pasistengs, 
kiek tik įmanydamas, Klaipėdos 
Krašto žmones patraukti į savo 
pusę, kad jis sugebės parodyti 
klaipėdiečiams, kad geriau gy
venti Lietuvos pavėsyje, negu 
pasilikti freištatu. Ir galimu
mų tam pakankamai buvo. Bet 
Valdžia to nedarė. Ji.nesisten
gė patraukti klaipėdiečius į sa
ve. Juk ar bereikejo geresnio 
momento, kaip tokis, sugriuvo 
Vokietijos finansai, kaip patižo 
lenkų politika, kai pradėjo griū
ti f rausą pasitikėjimas lenkais 
ir tt. Ir būtumėm beturintys 
dabar Klai/ėdos Kraštą taip to
li, kad ir rinkimai jau butų besą 
prošalį, ir gyvenimas butų beei
nąs senąja tvarkinga vaga. Bet 
viso to nepadaryta. O kad rinki
mai ir po metų, ar po dešimties 
bus, — jie išeis'Lietuvos Valsty
bės nenaudai. IJas Įkaitąs?
Kode! TinkidiiaPiki šiol nfediiotą?č 
čia pasidaro neaišku. Galima 
spėlioti ir šiaip ir taip. Bet tik
riausias spėjimas tik jau bus 
tai, kad krikščionių demokratų 
blokui nebebūtų galimybės buvę

Krikščionių-demokratų blokui 
tegalima yienas pasakyti .-Grįž
kite, kol dar šviesu.

Įvairenybes
Dovana už pirmąją radio

gramą.

žemės dre-

aplinkui 
pamišę iš 

mėtėsi į visas

Kaiširo Qnemura, jaunas ja
ponų radio telegrafo tarnauto
jas, nesenai už pasižymėjimą 
radio telegrafo tarnyboje gavo 
medalį. Tai pirmas asmuo, kuris 
pranešė pasauliui apie ištikusią 
jo tėvynę negirdėto 
bėjimo nelaimę.

Metu, kai viskas 
griuvo bei degtą, kai 
baimės žmonės
puses, ieškodami kelių išgelbė
jimui savo gyvasties, Onemura. 
lyg suledėjęs, likosi savo vieto
je, radio stotyje ir pasinaudo
damas' pirmąja galimybe pa
siuntė į San Francisco (Ameri
ką) apie įvykusią Japonijoje 
tragediją trumpą telegramą.

Už šiokį Onemuros drąsų žy
gį, vertą pagarbos, AmeĮrikos 
Radio Draugija įteikė jam me
dalį drauge su 500 dolerių dova
nų.

Lynai iš žmonių plaukų, • • ; v .
Pasirodo, kad tokių lynų pa

saulyje esama. Iš žmogaus, ypač 
moters, plaukų ne tik kasas, 
bet ir virves gamina.

'Japonijoje, viename šventna- 
myje, garbingoje vietoje yra 29 
stori lynai, suvyti iš'žmonių 
plaukų. Tų lynų ilgumas sie
kia 200 pėdų.' Kokiems gi ga
lams jie buvo reikalingi?

Tai japonų moterų auka, su
dėta iš nuosavų plaukų švent- 
namio rūmams statyti. Tai buvo 
1879 m. miestelyje Higači Kon- 
gvani, kur Šventnamis buvo 
statomas. Rūpestingos krašto 
moters, gerbdamos tikybos rū
mus suvijo iš- savo plautių ilgus 
lynus šventnamio stulpams sta
tyti? Šios japonės manė, kad ne
gražu žmogui, kuriant dievams 
namus, savo nuodėmingomis 
rankomi^ liesti šventnamio me
džiagą. Jeigu jau neišvengia
mas rankų susidūrimas su pap-

Skaitytojų Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

DVEJOPI KOMUNISTAI

Birželio 24 d. “Draugas” rašy
damas apie . “bedievukus” pri
mena ir tai, kad krikščionys ir 
gi komunistai esą.

Dabar žinosime, jog turime 
dvejopų komunistų — Lenino 
komunistus ir krikščioniškus 
komunistus.

“Draugas” bando įrodyti, jog 
krikščioniškieji komunistai esą 
labai geri, o Lenino sekėjai blo
gi. Bet tikrenybėje skirtumas 
tarp jų yra visai menkas. Ir vie
ni ir kiti yra fanatikai. Kunigai 
liepia savo avelėms melstis ir 
kentėti, nes tokiu tik budu esą 
galima į rojų įsigauti. Tačiau 
patys jie apie dangiškus mig
dolus nesvajoja, o stengiasi pla-

• ičiai gyventi šioje ašarų pakal
nėje.

Lenino apaštalai irgi pasakas 
pasakoja apie Rusijos rojų, bet 
patys stengiasi gyventi buržua
zinėse šalyse, kur nereikia tokį 
skurdą kentęti, kaip Rusijoj.

Tuo budu kaip krikščioniškas, 
taip ir Lenino komunizmas yra 
paremtas tik utopijomis.

—J. Bardauskas

ŠIAULIAI

šunų kankinimas.

Rer trumpą laiką Šiauliuose 
buvo iššaudyta daug šunų. Da
bar jau žmonės gali vaikščioti 
daug saugiau negu pirma. Bet 
tas šaudymas yra ne šunies žu
dymas, tiktai jo kankinimas. 
Man teko matyti keletą šunų, 
kurie pašautomis kojomis stau
gė ilgą .laiką, kol neprisiartino 
mirtis. Ir dabar 
žmogų, kuris 
jam šuneliui 
Kultūringose 
prižiūri, kad 
kankinami, o 
nėra pildoma
globos draugija 
atatinkamą 
ir kitiems duodama pavyzdys, 
kaip reikia gerai šunį nušauti, 
kad jis dar galėtų parbėgti į 
savo šeimininkų namus ir pasa
kyti jiems sudiev. — Ciuckis, 

i —---------------

“ŠIAULIŲ NAUJIENAS”

vieną 
gera- 

kojas.

žinau 
gydo savo 
pašautas 
šalyse policistai
gyvuliai nebūtų 

pas mus netik to 
(nors “Gyvulių 

yra išleidusi
atsišaukimą), bet

susipažinimui, nemokamai

gaus kiekvienas Amerikos lieti* 
vis, kuris prisius savo antrašą į 
“Šiaulių Naujienų” redakciją— 
Šiauliuose, Bažnyčios gatvė, 58.

“Šiaulių Naujienos” yra są- 
vaitinis bepartyvis paveiksluo
tas laikraštis. (Paskutiniojo nu
merio susipažinimui yra Ir 
“Naujienų” redakcijoj).

Leonas Vitkauskas, 
“Šiaulių Naujienų” redak- 
torius-administržltorius,

Ar jus žinote, kad
Pirmutinis laikraštis New Yorke 

buvo New York Gazzette kuris pasi
rodė 1725 ant pusė lapo muilo vy
niojamos popieros. . “Savaitinis žur
nalai” atsirado devyni metai atgal. 
Žurnalizmas padarė didelj 
tarpe 1860 jy 1870 metų, 
atšh’ado į 1851, ^Tribūne”1
“World” 1860. Ar jus žinote, 
jus sykį pradėsite rūkyti Helmar 
Turkišku^ cigaretus, jus pilnai busi
te užganėdinti kodėl Turkiškas taba
kas yra geriausias tabakas yra dėl 
cigaretų. Kaip ir kiti jus ' džiaugsi
tės permainę į Turkiškus.

progresą 
“Times” 
1841 , ir 

jei

Garsinkifės Naujienose
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Ž1 UOS
Lietuvių Rateliuose

Geriau vėliau negu 
niekad

Cicero policistai traukia 
teisman aktorę

Trys Cicero policistai, jų tar
pe ir policijos viršininkas Svo- 
boda, kuris liepos 4 d. sumušė 
paskubusią aktorę Tosetta bun- 
can, dabar patraukė ją ir jos 
brolį Harold į teismą, reikalau
dami $60,000 atlyginimo. Poli
cistai reikalauja atlyginimo už 
tai, kad ji, mažą 120 svarų mer
gaitė juos, didelius virš 200 sva
rų vyrus sumušė ir apdraskė, o 
Svoboda atlyginimo reikalauja 
už jo garbės įžeidimą,

Šlapias Jurgis. — Purvinas ku
nigas. — Vagis ir bomai. — 
Baltgudžiai. — Nauja įstai
ga North Sidėj. — Vaidylos. 
—Svarbus paveikslai ir kit
kas.

ką, žinoma, ne savus; kiek vė
liau pagauta jį gatvėje su lo
biu ir tas svetimas turtas kon
fiskuota. Gėda minėti vardą 
“kunigo” ir tos vietos dėl to
kio kvailo ir purvino kunigo 
pasielgimo. Paliksiu vėliau.
Septintadienis, liepos 13 d.

• Diena graži. Raganius su
mano vykti į laukus, į pikni
kus. Štai didelis piknikas vie
nos didelės parapijos. Buvo 
manoma padaryti tą pikniką 

' visai šlapiu, bet daržo savinin
kui neleidus, nebuvo galima 
tai įvykinti. Mat daržo savinin
kas dagirdęs, kad pikniką ren
giama šlapią, tuojaus pranešęs 
kunigui, kad to nebus, kad pik
nikas turi būti “tirai.” Kiek 
kunigas nė maldavęs, bet sa- 

iNusimi-

AUTOMOBILIUS UŽMUŠĖ 
ADVOKATĄ.

Vogtas automobilius sužeidė 
motiną ir mergaitę.

Užvakar vidurmiesty auto
mobilius užmušė Clare H. 
Smjth, 55 m., iš Mason City, la. 
paskilbusį geležinkelių advoka
tą. Jis liko užmuštas prie Unį- 
versity Club. 76 W. Monroe St., 
taksikabo ,valdomo Peter Raber, 
1648 Cleveland Avė. Raber va
žiavo atbulas, kad sustojus prie 
šalygatvio. Smith gi kaip tik 
tuo laiku nulipo nuo šalygatvio 
užpakaly taksikabo ir liko par
mintas . ‘Žmonės pradėjo šauk
ti Robertui, betHąįs susimaišė 
ir pavažiavo atbulas dąj; toliau, 
pervažiuodamas per. Smith gal
vą. Raber tapo sulaikytas iki 
koronerio teismui.

Greitai lekiantis automobilius 
Užgavo laukusias prie 57 ir Ra-

tha Werner, 5653 S. Racine 
Avė. ir jos 4 m. dukrelę Geral- 
dine . Abi liko sunkiai sužeis
tos. Automobilius gi nulėkė sa
vo keliais, nė nesustojęs. Kiti 
paėmė jo numerį ir tai parodė, 
kad automobilius buvo pavogtas 
keletą dienų atgal nuo Ilarry 
Hess ,6309 Champlain Avė.

Antan Gilane, 11911 Indiana 
Avė., liko užmuštas Indiana 
Harbor, Ind., traukiniui Užga
vus jo troką.

Ro to automobiliais užvakai' 
sunkiai sužeidė du vaikus.

Jus visur ant kampų, kur yra 
didesnis susigrūdimas matote 
ant šalygatvių tris raides SOS. 
Tai reiškia “Sofety Or Sorrovv” 
(Saugumas ar Gailestis), ku
riuos matote ant kiekvieno stul
po, gatvekario ir ant daugelio 
automobilių. Tos raidės ir tie 
žodžiai taip įsikalė galvon Ale’ 
Hada, 552 E. 63 St., kad jis nuo 
jų pakvaišo. Jis pradėjo siun
tinėti grūmojančius laiškus val
dininkams ir net policijos Virši
ninkui, nes visi jie jį persekio
ją. Jis mat turys juos nužudyti 
pirmiau, kitaip jie jį nužudysiu.

Jis tapo pasiųstas beprotna- 
min.

Gerbiamieji, jau gal kurie 
manėte, kad aš kur prapuoliau, 
o gal rasi ir gyvo visai nėra? 
Nemanykite, nes apsigausite. 
Aš sveikas, drūtas ir gyvas iš 
savo Raganiškos macies, ko ir
jums visiems linkiu. Atsipra- vfninkas neatsileidęs, 
sau, kad aš taip pavėlavau su 
savo pranešimais, nes mat 
man kaipo*vietiniam ir vienati
niam Raganiui reikalinga daug 
žinių surankioti, o jų yra tiek
daug, kad net ir ant jaučio inųjų, 
skaros neužrašy tumei, taigi -per lengviausias būdas. Taip 
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ta. Jis sumanė, kad jeigu vie
name troke vežama taVoras, 
tai lengva surasti,, bet jeigu tą 
tavorą padalinus tarpe ištiki

mai bus saugiausias ir 
> ir 

tokią daugybę žinių man pri- padarė. Visi su šypsą važiuoja 
seina tas žinias apkarpyti ir piknikai) su pilnu įsitikinimu, 
paduoti ant kiek galima trum-, kad jie prigaus dėdes Šamo vai- 
piausioj formoj, nes kitaip jau kus, bet kaip lik netikėta nc- 
redaktorHus pradėtų karpyti,' toli nuo daržo užpuola Šamo 
kadangi iaikraštin netilptų. | vaikai visus pravažiuojančius

Na, pradėsiu nuo pat pra- automobiliuose ir pradeda k ra
džiu: | lyti. Ir dievulėliau tu mąflp:

.. .... ibonkos, buteliai visokio kafm-Sestadienis, liepos 12 d. i . , . eIro ir kvapsnies ir, bracia, Sa- 
Bridgeporto apielinkėn nu- mo vaikas kai tik paims į ran- 

tupė tūlas storas kunigas, da-(kas indą, tuoj pupt į žemę ar- 
bar esantis be parapijos, nieko ba taukšt į akmenį, ir taip vis- 
kito neveikia, tik almpžną ren-j ką išnaikint), sumušė, sudau- 
ka, o ką surenka Dievui ant že. Bet kaip ten nebūtų, visgi 
garbės, tą sau sunaudoja ant buvo gerų tavorčių, kurie ge- 
švenčiausio skystimėlio. Kada riau suprasdami, atsivežė skys- 
gi to prisitraukia, tai sudiev. timplio su savim “on hip” bu- 
pasaulj! štai ta pašenavota du. Visgi buvo pusėtinai to- 
ypata užeina į tūlą viešą įstai- kių, kurie su dvasiomis kalbė- 
gą ir taip prisišveitęs to skys-1 jo. Daugelis kalbėjo, kad visgi 
timėlio, kad kojos maiaiz ką piknikas sušlapo.
tarnavo. Bet tai dar ne viskas, • _ ..

v ..... i Ta pati diena,jis toj viešoj vietoj tuoj pra-,
National darže buvo baltgu- 

džių “šaut s-aid” mokyklos ir

Po sustabdymo skambalo 
vaikai vaikėsi Bridgeporto juo
dukus po ©les. Čia jau beveik 
kiekvienas namas turi juoku-, 
ką dženitorių; jie, dženitoriai,' 
čia gyvena ir dirba. Namų sa
vininkai sako, kad ant Bridge- 
porto nėra juodukų.

Iš šeštadienio į sekmadienį
Tą naktį apvogė mažą resto

ranėlį prie 35 ir Halsted gat
vių. Vagiliai jauni vaikėzai; 
niekurie jau paimti. Ką galėjo 
nešė, suvalgė pajus, o kurių ne
pajėgė suvalgyti, tai tuos su
mynė.

Septintadienis.
Apie 9 valandą vakaro 

pastoję kėlią bumeliai p. 
cui Bernotui, prie 32 ir
rald Avė. Čia tankiai atsitinka 
apiplėšimai. Tai yra biaurus ir 
purvinas kampas, nežiūrint, 
kad čia stovi Šv. Dovydo baž
nyčia. Vėliau, vakare, sako 
kad nuo to kampo policija nu
sivežė astuonias ypatas.

. * • • 
♦ *

šimtu žmonių. Buvo prakalbos 
vien rusų kalboje. Kalbėjo tū
las tavorčius iš Detroito And
rulio styjiumi ir lietuviams ge
rai žinomas Semaška; jis čia 
buvo perstatytas kaipo atsto
vas nuo baltgudžių. Aš saky
siu, tas žmogus turi daugiau 
drąsos negu proto. Jis kalbėjo, 
— lietuviams jau žinoma jo 
kalbos; vien tik tas, kad dabar 
jis yra jau tavorčius bolševi
kas. Baltgudžiai tik dabar 
tą pačią kovą, ką lietuviai 
gyveno du metu atgal.

Ta pati diena.
Apie šeštą valandą vakaro; 

Wilson’s Shoc Store, 3235 So.' 
Halsted St., pasileido “Burg- 
lar AJarm.” Žmonės subėgo iš 
visų pusių. Didžiausias sumi
šimas, atlėkė apie pustuzinis 
policiantų, aplakstė ir apžiurė
jo viską. Rado vieną užpakali
nį langą atidarytą; iš savinin
kų nė vieno nerasta, todėl ir' 
skambalo nebuvo galima nutil-j 
dyti. Apie aštuntą valandą at-^ 
ėjo savininkai ir sustabdė
skambėjimą. Nieko nepavogta. (Tąsa ant 6nto pusi.)

■,...,1'1 ■.. i..|ii .f,

cine Avė. gatvekario Mrs. Mar- dėjo ^a*P negražiai elgtis, kad

PAKVAIŠO.

net ir Raganiui sarmata skai
tytojams pasakyti ką jis darė. Darbo Partijos piknikas. Iš di- 
Kada jau jį iš ten norėjo “išpra- delio debesio buvo mažas lie- 
vodyti,” tai kunigėlis išėjo neši-*' tus; iš daug organizacijų ir 
iras tris kepures ir vieną švar- tautų privažiavo tik į apie du

Turkiškos, sulfunnes vanos ir elektrinis gydymas.

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išvadome mineralines sierines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmų, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai, 
iherapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentu mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra -vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika
linga.

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4552

PETKAS KAIKIS

turį 
per-

buvo
Vin-

Eme-

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 17, 1924, 6:85 vai. vakare. 
Turėjo amžiaus 48 metus. Pa
tiko dideliame nubudime moterį 
Pauliną ir dvi dukteris, Elzbie
tą, 12 metų, Stasiuką 1 metų ir 
8 mėnesių. 
Lietuvos Panevėžio 
Butkunų kaimo. 
Amerikoje 20 metų.

Velionis paėjo iŠ 
apskričio, 
Išgyveno

panedėly,Laidotuves atsibus panedėly, 
liepos 21 dieną, 8 vai. ryto, iš 
namų 3258 So. Union Avė., i 
Šv. Jurgio bažnyčią, iš tenai į 
Šv. Kazimiero kapines. Gimi
nes ir pažystami meldžiami da
lyvauti laidotuvėse. Lieka nu
budę žmona, dukterys, broliai 
ir švogeriai. Moteris paeina iš 
Metu vos Pakalnių kaimo, po tė
vais Paulina Miknaitė.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. ,

’ Mylėjom gyvus, negalim už- , 
miršti ir mirusius. Paminėjimas 
2 metų sukaktuvių Amžiną Atil- '

Fsį ZOFIJOS LĖTU KAITĖS. : 
Persiskyrė' su šiuo pasauliu [ 
1922 metais 17 d. liepos po nu
meriu, 4523 S. Wood St. dešim- . 
tą valandą vakare, 3 metų ir 3 
mėnesių amžiaus. Paliko dide
liame nubudime tėvelius ii’ tris 
sesutes Joau#, Prancišką ir Ste
faniją. Praleidus 6 mėnesius, 
sulaukė ir tęvelį pas save, Juo
zapą Lėtuką ,.katras ją už vis 
labiaus mylėjo. Aš, motinėlė, 

■ ir sesutės' tariame širdingai 
ačiū už puikius gėlių vainikus 
visiems giminėms ir pažysta
miems dalyvavusiems laidotuvė
se taipogi ačiū seserims ir - 
Aniolo Sargo Draugystei, ačiū 
graboriui J. I. Eudeikiui už ma
lonų patarnavimą. Ačių P. 
Venskevičiai ir P. Reksunevičiai 
už puikų sutaisimą beųo. Pasi- * 
liekame nuliudusios Joana I^e- » 
tukienė ir tris sesutės. Aplei- . 
do mane brangi dukrelė Zofija; 
pranyko akip kvietkelė iš mu
sų akių; atskyrė nuo musų bai
sioji mirtis ir juoda žemė, kuri 
juos paslėpė nuo musų švento 
Kazimiero kapinėse . Ilsėkitės 
brangus musų ramiai, laukite 
musų pas save, o mes neužmir
šime anų pakol savo širdy gyvą 
dvasią turėsime.

— Audrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.’} 
Visi linksmi!

į Jį V

Tūla lenkų šeimyna New Yorkei 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis ’ 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti j 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verki^hpių kū
dikių motinos pasiteisinirtio, kad ji 
negalinti verkian,qi^ vkikų nutildinti, 
nes jie verkią kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir, 
.užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į apticką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir. jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
^draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)

Vien tik Lietuviu krautuvė

Fashioni

HalstedfSt

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
>as kitus.

Dr. Serner Q. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, IIL
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v. 
Nedėlionaa nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Garsinkitės Naujienose
THE GEEVUM GIRLS

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

operacijų

4647 So. Halsted St., 
Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.

TeL Boulevard 47,74

ROSELANDO OFISAS 1 
1H32 S®- Micbiran Are. .

2 iki 7 vak. Tai. Fulnaan 6147

....... ... «■>■»
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Nesenai buvo rodomas Mil
dos teatre paveikslas “Petras 
Didysis.’’ Tai buvo istoriškas 
paveikslas ir lošiamas gabiau
siu Europos artistų. Bet kada 
lošia Europos artistai, tai ame
rikonai juos ignoruoja ir visai 
jų m|gairsina. Tas paveikslas 
eina mažesniuose teatreliuose.

, PRANEŠIMAI.
Melrose Park. — Draug. Simų ir 

1 Dukterų Lietuvos susirinkimai per 
’ tris mėnesius — liepos, rugpiučio 
ir rugsėjo bus laikomi kas trečių 
nedėldienį, 10 vai. ryte, vieton 1 
vai. p. p., J. Vaičiulio svet., 23 ir 
Lake gt. —Rašt. V. Kasparunas.

Northsidės jaunimo draugijėlės 
“Bijūnėlio” išvažiavimas j Jeffer- 
son girias įvyks sekmadieny, lie
pos 20 d. Chicagos lietuviška pub
lika yra kviečiama skaitlingai at
silankyti ir sykiu su jaunimu links
mai praleisti dienų ant tyro oro.

—Komitetas.
Gaila, kad jį praleista nejučio
mis. Dabar Mildos teatras vi-, 
suomiet duoda gerus paveikslus, 
kurie visuomet yra geri ir yra 
pirmas “run” po vidurmiesr- 
eio. 

♦ ♦ ♦
North Side įsisteigė nauja 

įstaiga siuntimo pinigų į visą 
pasaulį prie 1720 Chicago Avė. 
Kompanijos vardas — Inter
national Cable Bemittance Co. 
.Jie siunčia pinigus per telegra
mą už 50 centų nežiūrint kiek 
siunčiama ir kaip ilgas antra
šas. Lietuvis patarnauja.

* ♦♦

Vaidylų Brolija rengia nakti
nį išvažiavimą į miškus atei
nantį šeštadienį prie Tautiškų 
kapinių. Vaidylos mano paro
dyti ką tokio svarbaus ir pa
mylėti savo svečius vaidyliškai.

—Raganius.

Pranešimas
Draugijoms, kurios yra prisi

dėjusios ir pirkusios serų ir 
goki bonų Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj Bendrovės. Minėtų 
draugijų sekretoriai yra prašo
mi prisiųsti savo antrašus ir 
teisingai paminėti draugijos 
vardą.

Dėlto esate kviečiami taip da
ryti, kad kiekviena draugija, ku 
ri yra pirkusi serų ar gold bo
nų, turi teisę paskirti atstovą 
prie Chicagos Lietuvių Audito
rijos B-vės. Daugelio gi dr-jų 
atstovai nelanko bendrovės susi
rinkimų. Taigi Bendroves sek
retorius neturėdamas Draugijų 
valdybų antrašų negali kreiptis 
į draugijas pranešti apie nesi
lankymą jų atstovų. Draugijos 
gi neturėdamos raportų iš at
stovo, negali žinoti kas yra da
roma su draugijų pinigais. To
dėl meldžiu prisiųsti man ant
rašus draugijų sekretorių ir 
kaip neateis jusli atstovas į su
sirinkimą, aš pranešu apie tai 
draugijai.

—Bendrovės sekretorius
Augustinas Jankauskas, ....

3232 So. Emerald Avė. 
Chicago, III.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Vakarykščioj žinutėj “Keista 

istorija’’ klaidingai paduotas 
vardas Antano Baranausko; tu
rėjo būti -t- Antanas Baraus
kas.

LAIŠKAS P-NUI Z. MIC
KEVIČIUI

“Naujienų” Redakcijoje ran
dasi atėjęs iš Romos laiškas p 
Zigmui Mickevičiui.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip Ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

____________ • *

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
jnrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaite po dolerj-ldtą, nei 
nepatėmvsi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujieną Spulka 
1739 S. Halsted St

Roseland. — Boselando Lietuvių 
Namo Bendrovės išvažiavimas įvyks 
nedėlioj, liepos 20 d., Washington 
Heights miškuose. Pradžia 10 vai. 
ryto. Kviečia visus Rengėjai.

Lietuvių Moterų Draugija “Ap- 
švieta” rengia draugišką “Beach 
Party” Evanston, III. puikioje pri- 
vatiškoje ežero pakrantėje liepos 
20 d. Norintieji dalyvauti yra šir
dingai kviečiami (su savo užkan
džiais) susirinkti minėtoje dienoje 
10:30 vai. ryte didmiestin Adams 
ir Wabash gatvių ant pietrytinio 
kampo, iš kur imsime Evanslono 
elevatorį “express” ir važiuosime 
iki Evanston Central St. Jei toje 
dienoje pasitaikys šaltas oras ar 
lietus, tai tas visas išvažiavimas 
su toms pačioms išlygoms jvyks 
27 d. liepos. Kviečiame visus daly
vauti. —Rengimo Komisija*

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
pusmetinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, liepos 19 d., 7.30 vai. va
kare, šv. Jurgio parapijos svotai-, 
nėję, 32 PI. ir Auburn Avė. Visi na
riai malonėkite susirinkti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarta ir iš
girsite apie draugijos stovį, nes 
bus raportas pusės metų peržiū
rėjimo knygų komisijos.

—(P. K., rašt.

L. S. J. Lygos išvažiavimas į 
Sami Dunes įvyks sekmadienį, lie
pos 20, 7 vai. ryto. Susirinkimo vie
ta Baymond Chapel, 810 W. 31st 
St. Vietų registracija užsibaigs 
penktadienį, liepos 18, 10 vai. vak. 
L. S. J. Lygos Stygų orkestrus 
praktikose. Nepamirškit pasiimti 
maudomuosius rublis ir nesivėhio- 
kit, nes apleisiu) viršminėtą vietą 
lygiai 7 vai. ryto. —Sp. Komitetas.

Vaidylų piknikas šeštadienio va
kare, liepos 19 naktis yra paskir
ta Vaidylų piknikui, kuris atsibus 
miškuose prie Tautiškų Kapiniu, 
Willow Springs, III. Pradžia <8 vai. 
vakare. Pabaiga tada, kada kam 
patiks. Visi broliai Vaidylos ir jų 
draugai ir draugės su šeimynomis 
ir giminėmis kviečiami dalyvauti.

Įsakymu didžio perkūno, 
Kviečia Vaidyla.

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 19 Avė., 
Cicero, III.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

Lietuvių Moterų ir Vyrų Pašel- 
pinis Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, liepos 20 d., 2 
vai. po piet., Mark White Sąuare 
salėj, <W-ta gt. ir Halsted St. Visi 
nariai prašomi būtinai atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui.

Nut. Rašt. E. Juzaitienč.

K. K. Dramos Skyriaus susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, liepos 18 d. 
7:30 vai. vakare, McKinley Park 
svetainėj. Visi nariai turi atsilan
kyti. —Pirmininkas.

LSS. 174 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, liepos 20 d., 10 vai. 
ryte, M. Kasparaičio, 3827 Archer 
Avė. name, pirmas aukštas iš prie
kio (eikite per kontraktoriaus ofi
są). Visi senieji nariai turite pri
būti. nes yra labai svarbių reika
lų. Norintys prisidėti prie musų 
kuopos malonėkite atsilankyti su- 
sirinkiman, nes laikas jau pabusti. 
Jei bus šilta diena, galėsime eiti 
ir į parką savo reikalus apsvars
tyti. Malonėsite uesivėluoti.

—Laikinis Organizatorius.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoj 
2 apskrity? rengia didelį išvažiavimą 
nedėlioj, rugpiučio 3 d. j Beverly 
Hills miškus. Bus kalbėtojai ir ki
tokios žaismės. Kviečiami visi.

—- Komitetas.

L. M. S. A. 2-ros kuopos draugiš
kas išvažiavimas į Jeffenson miškus 
jvyks nedėlioj, liepos 20 d.

Visi moksleiviai ir svečiai prašomi 
atsilankyti ir pasilinksminti tyrame 
ore. Bus žaismių ir tt.

— Komitetas.

Mark White Sq. Parke, prie 29 ir 
Halsted gatvių, yra rengiamas, Beno 
ir Community Singing Koncertai, lie
pos 17 ir 31 d. ir rugpiučio 14 ir 28 d. 
Koncerto pradžia 8 vai. vak.; įžanga 
uždyką. Kurie mylit muziką nepra
leiskit progos.

— Aldona Grušaite.

Birutės Kalno Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą liepos 20 d., 1924 
A. Urbono svetainėje, 3338 Auburn 
Avė. 1 vai. po pietų visi drauge ma
lonėkite atsilankyti ir užsimokėti už 
mirusį draugą A. Barauską. Kvie
čia — Nut. Rašt. Leon Klepsis.

“Birutės” valdybos susirinkimas 
jvyks pėtnyčioj 18 d. š. m. Raymond 
Chapel svetainėje, 8 vai. vakare.

Visi valdybos nariai turi neatbūti
nai atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
yra labai svarbių reikalų, kuriuos tu
rime užbaigti. Taipgi kviečiame ne- 
siveluoti. — Rašt. Z. K.

ASMENĮ) JIESKŪJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio, Kazimiero 

Margio. Paeina Smeigių parapijos, 
Panevėžio apskr. Girdėjau, kad se
niau gyveno Detroit, Mich. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti, ai 
kas žinote, malonėkite tuoj pranešti.

STANISLOVAS KUČIS, 
2120 W. 15 Avė., Gary, Ind.

PA1EŠKAU savo brolio Pranciš
kaus Vaišvilo, paeina iš Giepaičių 
kaimo, Vegerės valsčiaus. Dveji 
metai atgal gyveno Biverton, III., o 
dabar girdėjau esąs West Frank- 
ford, III. Dirba anglių kasyklose. 
Turiu svarbų reikalą ir prašau at
siliepti ar kas Jį žino pranešti man 
jo adresą, už ką busiu labai dėkin
gas. W. VVaishvvelI, 1302 N. lt! Avė., 
Melrose Park, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI,
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbų galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTE

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. jstaiga 34 metii senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
•įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai .samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

ĮIEŠKO kambarių

B EI KALINGAS kambarys dėl 
vieno vyro; toks kambarys, kuris 
butų nelabai švarioj vietoj, kad 
galima butų atliekančiomis valan
domis smulkius darbus pasidirbti. 
Pageidaujama prie blaivų žmonių. 
Jei kas turite tokį kambarį, malo
nėkite pranešti. Ir kad nebutu to
liau kaip 2 blokai nuo Halsted St., 
tarp 21 ir 12 gatvių. Mano adresas.

G. B.
1136 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI fomi- 

šiuoti kambariai dėl vieno, dvie
jų, trijų ar daugiau vaikinu — 
vyrų. Kreipkitės: 2113 So. 
Halsted St. arba 443 W. 43 St.

PABANDAVOJU kambarį dėl vy
rų, merginų arba dėl našlės mote
ries, kad ir su vaiku. Su valgiu ar 
be valgio, arba kad norėsit patys 
pasigaminsi! valgį. Trečios lubos iš 
priekio.

J. K.
703 XV. 21 st Place, Chicago

RUIMAS rendai dėl dviejų 
ar vieno vyro. Švari vieta gy- 
ve n i m u i. K re i pk i tės:

915 W. 82nd St.
3-ėios lubos frontas

ISBENOAVŪJIMUI
PARANDAVO.JIMUI 3 kam

bariai dėl mažos šeimynos be 
vaikų, arba vieniems vaikinams 
ar merginoms, kurie turi savo 
rakandus, Brighton Parke.

4026 Artesian Avė.

IEŠKO DARBO
JIEŠKO DARBO

Pirmos klesos karpenderys, mo
kantis darbą, pažįstantis planus ir 
tinkantis užimti fornrano vietą. Kam 
reikia atsišaukit laišku.

Naujienos 
Bos 520 

_ ________ . ■_____j______

IEŠKAU darbo, esu našlaitė 14 
metų. Krautuvėj, grosernėj ar val
gykloj galėčiau šį tą pagelbėti. Kal
bu angliškai ir lietuviškai.

Eugenija Griuniutė
2951 W. Pershing Bd., Chicago 

Tel. Lafayette 4279

REIKIA DARBININKŲ ~
MOTERŲ

REIKALINGA senyva moteris ar 
jauna mergaitė prie vaiko dabojimo, 
vienų metų senumo, norintiems guolis 
ir valgis, darbas prie kūdikio pri
žiūrėjimo.

Kreipkitės
3401 So. Halsted St.

3 lubos frontas.

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo.

Atsišaukite
1444 So. 50th Ct., Cicero.

Ist fl. front

REIKIA DARBININKU
_________ VYKŲ_________

BUČERIS reikalingas tuo- 
jaus, atsišaukite

JOHN BAUKUS,
5617 W. 63 PI.,

Tel. Prospect 0567

REIKIA patyrusių darbinin
kų į geležies atkarpų jardą.

Kreipkitės *
•Levine and Co.

1475 S: State St;

NAUJIENOS, ChicžgO, HL

RAKANDAI
PARDAVIMUI pigiai rakan

dai dėl 4 kambarių, gerame 
stovyje.

E. Baubliene,
221 E. 115 St. 

Žemai nuo elės.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

(Moon) 1921 modelio. Visas ge
ras. Važiuoja kaip naujas, ^u- 
pirksite pigiai. Matyti galit va
karais po 6 vai. A. Barkauskas, 

927 W. 35th PI.

PARDAVIMUI automobilius, Hud- 
son coach, 1923 m. Taipgi Mor- 
nian automobilius, 1922 m. Vieną 
iš tų parduosiu pigiai, nes du nėra 
man reikalingi. Mainysiu ant Fordo 
t roko.

3300 So. Union Avė.

OAKLAND AUTOMOBILIAI
1924 modeliai, 6 cilinderių. atda

rų ir uždarytų stylių, keturių ratų 
brekiai, disk ratais, nesunaikinamo 
užbaigimo, vartoti mažiau kaip 
vieną mėnesį demonstracijų patar
navimui, taip kaip naujas. Bus par
duotas šią savaitę labai nužemin
ta kaina. Garantuojamas kaipo nau
jas karas, negirdėtomis kainomis 
taip žemai kaip $200 įmokėjus ir 
nkio 12 iki 18 mėnesių išmokėji
mais. Jei norite gerų vartotų karų, 
mes turime taip pigiai kaip $50 
įmokėjus. Atdaras kas vakaras iki 
10 vai. Jus galite pasikalbėti su sa
vo tautiečiu.

MAROUARDT OAKLAND CO. 
3844 Ogden Avo.

PARDAVIMUI Automobilius Sedan 
“Villie” 7 sėdynių, 1921 m. Visas 
geras. Galima naudoti cab biznyj. 
Nupirksit pigiai, nes apleidžiu mies
tą.

Kreipkitės
3430 Emęrald Avė. 

Vakarais po 5, subatoms visa dieną.

PARDAVIMUI
ČEVERYKŲ taisynvo šapa (£>hoe 

repairing) pardavimui. Sena išdirb
ta vieta, darbo užtektinai ir visos ma
šinos kokios tam amatui reikalingos 
randasi. Nupirksit pigiai, nes aplei
džiu šia šalį.

Kreipkitės
3303 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geras kampas ir apielinkė South 
Sidėje-; lietuvių apgyventa vieta, 
daug tavoro ir geri rakandai; Ford 
trokas. Galima mainyt į mažesnę 
savastį.

Naujienos
Box 518

TURIU parduot tuojaus grojiklį 
pianą iš priežasties apleidimo miesto, 
liepos 19 d., Parduosiu $700 pia
ną grojiklį su suoleliu ir 98 muzikos 
voleliais už $125 ir $11 storadžes 
kaštu.

1389 Milvvaukee Avė., 1 lubos 
Klausk Mrs. Pluezaks

------------------ ... ---------------
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė su trimis kambariais pagyveni
mui, gera vieta dėl biznio. Parduo
siu už bile teisingą pasiūlymą, nes 
turiu parduot greitai. Kas pirmes
nis tas laimės, priežastis — turiu ki
tą biznį.

5610 S. Kedzie Avė.

DUONKEPYKLA pardavi
mui, biznis senas gerai duodąs 
šaly nuo Chicagos tik viena ta
me miesčiuky. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 519.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
2050 W. 22 Str. už tikrą pasiūlymą 
galima nupirkti ir su namu. Biznis 
gerai išdirbtas, randasi lietuvių apgy- 
ventoj apielinkėj. Parsiduoda dėlto, 
kad turiu 2 bizniu. Taipgi mainyčia 
ant namo ar loto. Atsišaukit pas 
savininką

2210 W. 22 Str.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė visokių tautų apgyven- 
toj apielinkėj, lysas 5 metams, 4 
ruimai pagyvenimui, pirksite 
pigiai. 2602 W. 23 St., Chicago, 
Uinois.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, biznis ge
rai išdirbtas, visokių tautų ap
gyventa viet4į parsiduoda grei
tai, R. Romanauskas, 836 W. 
Cullerton St. arba 20 St.

PARSIDUODA Restoranas ir Chop- 
Sucy, taipgi geroj apielinkėj tarp 
dviejų strytkarių luinos gera biz
nio vieta per ilgus metus išdirbta 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą arba mainysiu ant namo ar auto
mobilio, pardavimo priežastis du biz
niu, vieną turiu parduoti. Atsišaukite 
tuojau, Naujienos, Box No. 521.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tessen krautuvė, randasi labai geroj 
vietoje, kuri apgyventa visokių tautų. 
Lysds yra ant trijų metų; 4 kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patirsite 
ant vietos.

10433 Sp. Michigan Avė. 
lioseland, III*

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė if groser

nė su namu, lietuvių apgyvento j vie
toj, pardavimo priežastis, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

Taipogi parsiduoda pusė (%) bu- 
čemės ir grosernės su namu arba pu
sė biznio. Šitas biznis yra seniai iš
dirbtas šitoj vietj yra proga pada
ryti pinigų kam reikia.

Šitie bizniai randas Racine Wis. 
Klausk pas

J. H. PHILIP, 
310 Main St., 
Racine, Wis.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė, vieta tinka ir bučernei. 
Pagyvenimui kambariai dideli. Ren- 
da pigi $17.00. Biznis išdirbtas. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju j 
kitą miestą.

Atsišaukite
1823 Canalport Avė.

PARSIDUODA grosernė ir rūky
tos mėsos krautuvė biznis išdirbtas 
per ilgus laikus .naujas stakas, geri 
fixtures ilgas lysas, 4 gražus kamba
riai pagyvenimui, garadžius dėl ka
ro, parduosiu pigiai nes einu j kitą 
biznį.

5135 So. Halsted St.
Tek Boulevard 1524

GERA PROGA
Maža grosernė su Soft Drinks, 

Ice Creamu Cigarais ir mokyklos 
smulkmenomis ,arti mokyklos, renda 
pigi su pagyvenimu.

Atsišaukite
6009 S. Racine Avė., 
Phone Normai 5252

PARSIDUODA grosernė su viso
kiais saldumynais ir su rūkyta mėsa, 
apgyventas lietuviais ir lenkais, biz
nis geras ir gera vieta. Trumpam 
laike turi būt parduotas.

Atsišaukite
945 W. 33rd St.

PAiRDAVIMUI Ice cream par- 
loras, saldainių, cigarų ir smul
kiu dalyku krautuvė.

‘ 657 W. 47 St.
Tel. Boulevard 6856

PARSIDUODA saldainių ir 
ice cream krautuve; gera pro
ga geram žmogui padaryti pi
nigų. Pardavimo priežastis — 
nesveikata.

3316 Union Avė.

PARDAVIMUI ubučednė ir 
groserne Roselande, • senas iš
dirbtas mznis; lysas 3>/2 metų, 
renda pigi; ųųpi^^it pigiai.

B. PETKUS,
10742 So. Michigan Avė.

ENTRA
Parsiduoda naujas bučernės 

Ice Rox. Pigiai. Kreipkitės.
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899 

--------------------------------- fru......
PARSIDUODA arba mainoma ant 

namo arba loto grosernė ir saldai
nių, ice cream ir kitokių smulkme
nų krautuvė. Gerai ir senai išdirb
tas biznis.

Kreipkitės
950 W. 18th St.

RESTAURACIJA, modernilkas 
kampas, ilgas lysas; žema renda, 
garu šildoma; labai tinkama vieta 
dėl lietuvių savininkų. Didelis bar- 
genas, savininkas apleidžia biznį.

Kreipkitės
3103 So. Halsted St.

PARSIDUODA nedidelė įvairių 
daiktų krautuvė; ice cream, ken- 
džių, cigarų, tabako, vaikams mo
kyklos dalykų ir kitokių smulkme
nų. Turi būt parduota greitai. Kai
na $650.

4602 So. Wood St.

NEPRALEISKIT progos. Parda
vimui štoras, Ice Cream, sodos, ken- 
džių, cigarų, tabako ir kitokių 
smulkmenų, ‘ 4 ruimai gyvenimui. 
Pardavimo priežastis liga.

Kreipkitės
3302 So. Union Avė.

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

Groseris ir delikatesen, ice cream 
parloras, nesvaiginami gėrimai, sal
dainiai, cigarai, notions. Biznis la
jai geroje vietoje, ant kampo, prie di
delio parko ir mokyklos, lysas 3 me
tams, pigi renda. Parduosiu pigiai, 
nes turiu kitą biznį,

5159 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI krautuvė, sa1- 
dainių, Ice Creamo, cigaretų, 
notion ir visokių smulkių daik
tų; biznis išdirbtas; g«ra pro
ga dėl lietuvio įsigyti pelningą 
biznį. Priežastį patirsit ant vie
tos. 114 E. 107 St.

Roseland.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, Ice Cream, founten ir no- 
tijfm krautuvė; prie mokyklos 
(school) ir 2 bažnyčių. 18 gat
vės apielinkėj. Vieta apgyven
ta lietuviais; biznis eina gerai; 
noriu greit parduoti, nes turiu 
du bizniu. Atsišaukite tuoj.

2012 S. Peoria St;

NAMAI-2EMĖ
MŪRINIS namas 2 augštų, 

3358-64 Archer Avė., 8 flatai po 
4 kambarius, gerame padėjime, 
geras investmentas. Graham, 
1821 W. 35 Street, Tel. Lafayet
te 3860.

REIKIA vyrų karų budavotojų, 
prie refrigeratorių karų, tiktai rei
kia patyrusių vyrų, darbas nuo 
štukų. Nėrą darbininkų trobelių, 

American CaP & Foundry Co.
2310 S. Paulina St.

2 FLATŲ MŪRINIS
C—1 kambarių, pečiumi šildo

mas, netoli B. I. stoties, tiktai 
$7,000, pinigais $1,500. Atsišaukite.

7737 S. Halsted St.

PUIKUS 10 FLATŲ BARGENAS
Netoli Marųiiette pąrko — naujas 

namas. Viskas yra labai puikia pri
rengta. Plieno konstrukcijos, Kc- 
wanee boileris, viskas 4 ir 5 kam
barių, $20,000 pinigais, kitus leng
vais išmokėjimais. Tai yra geriau
sia pirkinys pietinėj daly miesto.

Atsišaukite
7737 S. Halsted St.

NAUJI 4 FLATAI
Nesenai užbaigti, visi po 4 kam

barius flatai, netoli Chester High- 
lands, plieno konstrukcijos. Didelė 
vertė už $26,000, pinigais $9,000, 
atsišaukite:

7737 S. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui di
delis muro namas 8 pagyvenimų po 5 
kambarius ir du storai, pastatytas 
ant dviejų lotų mainysiu ant mažo 
medinio namo. Namas rendos ne
ša $200 į mėnesį, yra geram padėji
me, morgičius $10,000. Namas ran
dasi 5317 S. XVentworth Avė. Netoli 
bulvaro. Atsišaukite, 4716 S. Marsh- 
field Avė. Tel. Boulevard 2422.

PARSIDUODA 2jų augštų medinis 
namas 3639 So. Parnell Avė. 4 ren
dos 2-4 ir 2-3 kambariai, tikras bar- 
genas.

Kreipkitės:
4858 So. Lincoln St.
Tel. Lafayette 1814

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
pagyvenimų namas po 6 ir 4 kamba
rius. Viskas puikiai ištaisyta; savi
ninkas mainys ant bile kokio biznio. 
Priims lotus už pirmą įmokėjimą. 
Perkant reikia įmokėti $1,000.

C P. S.
3352 S.’ Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI arba mainymui me
dinis 2 flatų namas su bizniu. Ge
ras biznis ir geroj vietoj, štoras ir 
4 ruimai pragyvenimui užpakalyje, 
ant antro 6 ruimai. Elektriką, ren
dos $107 į mėnesį. Priežastis par
davimo apleidžiu Chicagą. Atsišaukit 
K. Galinskis, 3415 S. Wallace St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5—5 kambarių, ne
toli Douglas Park, yra elektra, 
gasas, varia, kaina $6,000.

2652 S. Springfield Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui dvi 40 akrų farmos su ge
rais budinkais, Michigan valsti
joj-

C. H. PIERITZ, 
4^)57 Princeton Avė.

NAMŲ IR 1NVESTMENTŲ
PROGA

2 flaųt medinis namas prie 
47 St., netoli Princeton. Visur 
kieto medžio trimingai, elekt
ros šviesa, pečiumi šaldomas, 
bargenas už $5,000, reikia pi
nigais $2,000.

2 AUGŠTŲ mūrinis, prie W. 
43 P'lace, netoli Halsted, 5 ir 6 
kambarių, pečiumi šildomas, 
$6,000, reikia pinigais $2,000. 
Mr. Scherer. *

H. J. Coleman & Co.
4729 Sr State St.

Drexel 1800

PARSIDUODA mūrinis 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius na
mas. Visi vėliausios mados įtai
symai.

3445 Fulton St.
Netoli Garfield Parko

VIENAS Iš DIDŽIAU
SIŲ PIGUMŲ. Medinis na
mas, 8 metai kaip statytas, 
septynių pagyvenimų. Ren
dos neša $108 į mėnesį. Kai
na $6000, įmokėti $1500, ar 
daugiaus. Namas randasi 
apie 18 gatvę ir Halsted 
Street.

S. MARKŪNAS 
635 W. 120 St., 

Tel* Pullman 2856

Penktadienis, Liep. 18, 1924

NAMAI-ZEME
Pardavimui nauji namai South 

Sidėje po 6 ir 6 kam b., karštu 
vandeniu apšildomi,’ įtaisyti pa
gal vėliausios mados. Vieta ge
rai žinoma — 66th Rockwell ir 
Talman Avė.

Brighton Parke, nauji namai 
po 4 ir 4 kamb., stogas, beizmen- 
tas ir visi parankumai, parduo
sim pigiai ar mainysim ant se
nesnių namų ar lotų.

Namai padėvėti 4 ir 4 kamb. 
tik 6 metų senumo; beizrrientas 
per pusę namo, stogas, viskas 
įtaisyta vėliausios mados. 4014 
So. Rockwell St.

4 ir 5 kamb. mūrinis namas, 
elektra ir visi parankumai. Na
mas gerame stovyje. Kaina $4,- 
100, cash $1,500. Likusius ant 
lengvų išmokėjimų. 3646 South 
Lowe Avė.

Pardavimui 3 ir pusė pagyve
nimų mūrinis namas gerame 
stovyje. Kaina $6,100, cash $2,- 
000. 3230 So. Lowe Avė.

Taipgi turime ir daugiau na
mų. Atvažiuokite pamatyti.

JOKANTAS BROS.,
4138 Archer Avė., Chicago 

Lafayette 7674

Tikri bargenai
6 kamb. Cottage su beizmentu, 

vanos ir kiti patogumai, striias iš
mokėtas. Kaina $2600, įmokė! rei
kia $1000.

NAUJAS 5 kamb. Cottage, ce
mentinis beizmentas su 2 akrais 
žemės, netoli karų linijos, $500 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais.

3 BIZNIAVI lotai ant7Kedzie avė. 
netoli Archer Avė. Kaina $3300, 
pusę įmokėti, kitus lengvais išmo
kėjimais arba ant mortgage.

2 FLATŲ naujas bizniavas mu
ro namas, štoras ir 3 kamb. užpa
kaly, viršuj 6 kamb. Savininkas 
parduos labai pigiai, reikia $5000. 
Taipgi mes turime didelių ir mažų 
formų ant pardavimo ar mainymo 
ant miesto praperčiu Illinois, In
diana ir Michigan valstijose.

J. N. ZEWERT & CO.,
4377 Archer Avė.,

South west corner Archer & 
Kedzie Avės.

PARSIDUODA naujas 2 
augštų muro namas 4-4 kam
bariai, pirmas augštas furna- 
su apšildomas, išmūrytas skie
pas, kur yra skalbykla; didelis 
viršus. 5124 So. Troy St.

PARSIDUODA namas su 
bizniu; taipgi ir privatiškas 
namas. Parduosiu už prieina
mą kaina .Kreipkitės 3232 So. 
Canal St. TeL Yards 3298.

PARSIDUODA < nedidelis namas, 
Bridgeporto apielinkėj, arba mai
nysiu ant bučernės, ar grosernės 
ai’ cigarų štoro. Norintieji pirkti 
ar mainyti atsišaukite sekamu ad
resu:

3538 S. Wallace St.
Agentai neatsišaukit

Farmos! Farmos!
$700 įmokėdamas nupirksi gra

žiausią farmą su tisais gyvuliais ir 
mašinomis, kas reikalinga ant for
mos. Taipgi mainysime ant namo 
arba bile kokio biznio. Priimsime 
lotus už pirmą įmokėjimą.

C P. SUROMSKI & CO.
3352 S. Halsted St., Chicago 
TeL |Boųlevard 9641

PARDAVIMUI mūrinė cottage, 
galima tuojau gyvent, viršuj 4 kam
bariai, yra augštas; toiletai ir va
nos. Apačioj yra vasarinė virtuvė 
ir ekstra toiletas, landrė, pleiste- 
riotas skiepas, gasas, elektra, stik
liniai porčiai, kieto medžio užbai
gimo. 5016 S. Talman Avė.

MOKYKLOS
.. ...................... ■' ' '■J Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, TU.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkites Barberystės 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti buvĮ 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 Soi Well« Strų Chicago.

♦




