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100 žmonių prigė 
re Meksikoje

Neramumai Sanhajuj, 
Kinuose, aptilo

PRAPUOLĘS ŽIEMIŲ AŠI
GALIO TYRINĖTOJAS Streikininkų riaušės Čilėj: Reikalauja imigracijos 

įstatymo revizijos
Iš okupuotos Lietuvos

patremptos

Sovietai išvijo Amerikos 
labdarius

Neramumai Bulgarijos sostinėj
7 žmonės užmušta

100 žmonių prigėrė pot 
vintuose Meksikoj

- - - - \
Svietas neturi žinot

Daug namų vandens nunešta ir 
javai laukuose visai sunaikinta

MEKSIKOS
8. — Telegramos iš Vera Cin
zo praneša, kad dėl upių išsilie
jimo ir tvano tarpjurio srltj* 
daugiau kaip šimtas žmonių 
prigėrę ir keletas kaimelių ta
pę visai sunaikinta.

Daug žalos tvanai padarę y- 
pač Oaxakos ir Veža Cruzo val
stijų dalyse. Vanduo nunešė 
kai kur ištisas šeimynas, jų 
triobas ir gyvulius. Dideli me
džiai buvo išrauti ir javą! lau
kuose visai sunaikinti. Tehu- 
antepeko miesto priemiestis 
San Blas esąs beveik visai nu
šluotas. 'į

Sovietai išvijo labdarius 
amerikiečius

Studentų šalpos Asociacijai pa
reikšta, kad sovietai nenori 
jokios kapitalistų pagalbas

Ispanijos, cenzūra nugniaužia * * žinias apie pasikėsymą prieš 
karalių Alfonsą t '

PORT BOU, Ispanija, birž. 8. 
— Keleiviai, atvyksta n tieji iš 
Barcęlonos į šitą Francijos pa
sienio miesteli, , pasakoja, kad 
Ispanijos spaudoj nė žodžiu

SANHAJUS, Kinai, birž. 8.-- 
Riaušės Šanhajuj šiuo tarpu 
aptilo, tečiau streikas studentų 
protestui prieš svetimšalių elge
sį su kinų streikuojančiais dar 
bininkaįs tebesitęsia.

Šį rytą iš Japonijos karo lai
vo Tatsua išsodinta dar du 
šimtai kareivių. Du Japonų 
karo laivai ir du ardomieji lai
vai išplaukė toliau Jangtsc 
Kiango upe, saugoti svetimša
liams kituose tos upės punktuo
se. Dar du kitu atvykusiu Ja
ponijos ardomuoju laivu pasi
liks šanhajuj.

Delegacija išvyko į šanhajų
» i

’ PEKINAS, Kinai, birž. 8. — 
Šį rytą į šanhajų išvyko spe- 
cialė delegacija, svetimų vals
tybių legacijų paskirta ištirti 
ten riaušėms, kurioms davė 
priežasties streikas kinų darbi 
ninku, dirbančių japonams pri 
klausiančiuose medvilnės fabri
kuose.

Pranešimai iš Keifengo, IIo- 
nano provincijoj, sako, kad 
streikas ir studentų neramumai 
sudarę ten padėtį labai rimtą.

NEW YORKAS, birž. 8. — 
Manufakturininkų 

Į Asociacija paskelbtame šiandie 
'savo pranešime sako, kad se- 

' i kongresas turėsiąs 
— šiandie oficialiai peržiūrėti išnaujo imigracijos 

kad komunistų su-'įstatymą ir padaryti jį lanka _ .La. 1 J • • 4 • 1 1 « • «

Trylika asmenų užmušta, tarp 
jų riaušininkų vadah; 400 as- Nacionalč 
menų areštuota

VILNIUS. - Vilniaus aps
kritis padidinta dviem Lidos ap
skrities valsčiais.

nesenai įvykusius pasikėsymus 
nužudyti karalių Alfonsą. ži
nios apie tai pasklydę tik po 
to, kai pats karalius atsilankė ]§ Taianfu, šantungo provinci- 
į artilerijos muzėjų Barcelonoį jojt vėl praneša, kad riaušinin- 
pasižiurėti bombos, kuri buvo į kai puolę Asiatic ^Petroleum 
paslėpta gelžkelio tunely, kur kompanijos įstaigas, 
turėjo eiti karaliaus traukinys. 
Bomba tečiaus buvo laiku at 
rasta ir ] 
na smarkių sprogstamųjų me
džiagų ir svėrė daugiau ne aš-1 
tuoniasdešimt svarų.

Po susekimu bombos tuojau Britų Sudano generai-ruberna- 
jvykę areštai. Buvę1 suimta 
daugiau kaip šimtas asmenų, 

. tarp jų keletas inžinierijos ir 
, medicinos studentų ir gelžkelio 

valdininkų.

pašalinta. Ji buvo pii-| Aštuoni egiptiečiai pa 
smerkta mirti

toriaus Starko užmušėjai bus 
pakarti

SANTIAGO, Čilės Respubli- kamasis 
ka, birž. 8. • ____ .
paskelbta, 1 
kurstytų salietros darbininkų tesnį, pritaikomą labiau ekono 
riaušės Koronoj ir Pontevedro’, miniams krašto reikalavimams 
tapusios kąrinomenės : 
tos. įkalu imigrantų.

Kadangi riaušininkai bandę įstalyrrtas esąs 
kariuomenei priešintis, trylika kad jis tik despotiškai apribo
tų buvę užmušta ir daugelis su-,ju įleidžiamų imigrantų skai- 
žeista. 'tarp užmuštųjų esąs čių, o nesirerrfia ekonominiais 
ir vyriausias riaušių lyderis. šalies reikalais. 

' Keturi šimtai asmenų buvę; -----------------
suimta ir pargabenta į Iquique, 
Tarapakos provincijos -ostinę. 

Buvę suimta taipjau nemaža 
sprogstamųjų medžiagų, tarp 
jų septyniasdešimt penkios dė
žės dinamito. 

Oficialis pranešimas skelbia, West lyentucky Coal kompani- 
kad komunistų agitatoriai, kai-' jai priklausančiose kasyklose 
ti dėl įvykusių darbininkų riau- 9 šiandie Įvyko ■‘marki ehs 
siu, busią aštriai nubausti. |pliozija, kurios užberta penkto 

lika ar daugiau darbininkų, 
i Kasyklose dirbo tuomet 200 
darbininkų, bet ekspliozijai įvy- 

Ikus apie 185 jų pabėgo‘iš 
'sykių pro kitus išėjimus, 
kimas užbertųjų darbininkų 

PERU, Ihd., birž. 8. — Neto- ka?. nežinomas.
..........Converse, Ind., šį rylą apvir- L  ___  

Norvegijos valdžia pa- to Chesapeake & Ohio prekilj BELGIJA TARSISA)EL SAVO 
ekspediciją jo ieškoti, traukinys, bėgdamas linijos už- SKOLŲ AMERIKAI 

atsukimu, kame darbininkai tai- J ----------- •
sėgelžkelį. Lokomotiva ir pen-1 VVASHINGTONAS, birž. 8.— 
kiolika ^vagonų virsdami palto- Pranešat kad liepos mėnesį A- 

merikon atvyks Belgijos val
džios paskirta oficialė komisija 
tartis su Washingtono valdžia 

________ ► Belgijos karo 
skolų Jungtinėms Valstijoms.

nugiauž- ir labiau apsaugomą nuo “radi-
Da’oartini®

nevykęs tuo,

15 darbininku užbertaC

kasyklose
STURGIS, Ky., birž. 8.

Sukilimas Graiku saloj

Kapitonas Kcald Amundse- 
nas, kurs gegužės 21 dieną iš
skrido 
puolė, 
s-iuntė

9 darbininkai žuvo Irau 
kiniui apvirtus Ra

ko t

j žiemių ašigalį ir pra-

Kaitru aukų -■ 481

SUĖMIMAI

VILNIUS, — Vilniuj suimtas 
Ignas Šurmavičius, kurį lenkai 
kaltina tariamu šnipinėjimu 
Lietuvos naudai.

SPAUDOS BYLA
VILNIUS, geg. 11 [Elta].

“Liet. Kelio’’ red. O. Zavišaitė 
jaunas rašytojas V. Uždtfvi- 

yra gavę kaltinamąjį aktą, 
abu traukiamu atsakomy- 
užtai, kad pirmoji “Lietu- 
Kely” atspausdino, o antra-

ir 
nys 
Jie 
bėn 
vos
sis parašė apysakėlę, pavadintą 
“Kaip ir apysakėlė”7ir l>e to tą 
apysakėlę išleido atskirai “Mil
dos” almanache. Kaltinimo ak
te sakoma, kad minėto.) apysa
kėlėj esąs aprašytas lietuvių 
gimnazijos išmetimas iš namų 
A. Mickevičiaus gatvėj, ir kai 
kuriais sakiniais nusidėta prie.8, 
įstatymus.

OKUPANTŲ VAKCHA- 
NALIJOS

Amerikos Studentų šalpos Aso 
ciacija. kuri *sn.kosi esanti iš
leidus Rusijoj 450,000 doleriu 
šelpdama rusų profesorius, 
mokslininkus ir kitus Rusijos 
universitetų ir kolegijų narius 
dabar tapo sovietų valdžios iš
vyta iš Rusijos. Asociacijos 
atstovams buvo pranešta, kao 
jų vįzos esą išsibaigusios ir kad 
sovietų valdžia atsisakanti dau
giau pailginti jų buvimo laiką.

Asociacija ką tik buvo gavu* 
dar didelę pinigų sumą iš 
Rockefellerio Fundacijos se
niems rusu mokslininkams šel
pti, tečiaus sovietų valdžia at
sisakė leisti tuos pinigus išda
linti pašalpos . reikalingiems. 
Asociacijos atstovam^ buvę pa
reikšta, kad jie, komunistai, ne-Į V 
norį jokios pagalbos iš kapita
listų.

Karo laivyno jėgos pasiųsta
Sumos salą maištui gesinti

ATĖNAI, Grakija, birž. 8. -r- 
Graikijai priklausančioj Sumos 
saloj kilo maištas. Salon pa
siųsta Graikų laivyno Jėgos.

Maištą sukėlė du broliai Va- 
fiadai, tariami banditai, 
pabėgo sąlon nuo arešto, 
taip miklus buvo, kad,
sau šalininkų, pagrobė valdžios 
įstaigas, nutraukė susisiekimo 
linijas ir ėmė deportuoti 4valdi- 
ninkus.

Jie
radę

Riaušės Bulgaru sostinėj;
septyni užmušti -

. I

Maištininkų išvyti civiliai val
dininkai, kareiviai ir milicinin
kai sako, kad insurgentų skai
čius siekiąs apie puspenkto šim
to žmonių, tarp jų esą nema
ža maištininkų paliuosuotų iš 
kalėjimo kalinių. Visi jie esą 
gerai ginkluoti šautuvais, atim
tais iš kareivių ir milicininkų, 
kuriuos jie buvo užklupę mie
gančius.

Tarp užmuštų yi’a vienas par
lamento narys; šimtai sužeistu

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI 
TRAUKINIŲ KATASTROFOJ

BEPuLINAS. birž. 8. — Gau
ti iš Sofijos .pranešimai skelbia, 
kad Bulgarijos sostinėj įvykę 
didelių riaušių, kuriose buvo 
užmušti septyni žmonės, tarp 
jų vienas parlamento narys. 
Skaičius Sužeistųjų siekiąs to
li per šimtą. Valstiečių par 
tijos vado namai buvę išsprog
dinti.

PARIS, Tenn., birž. 8. —
Dviem prekių traukiniam susi
mušus Louisville & Nashville 
gelžkelio linijoj, dvi mylios į 
pietus nuo Paris, buvo užmušti 
du traukinio tarnautojai ir vie
nas gelžkelio darbininkas.

Dvi mergaitės užsimušė

MOTERIŠKĖ NUSIŽUDĖ CAPE GIRARDEAU, Mo

PEOftlA, Iii., birž. 8. — Iš 
rūpesčio vakar vakarą nusižu
dė čia moteriškė Florence Ilorn. 
33 metų. Ji buvo su savo vy
ru išsiskyrus. Liko trys ma
ži vaikai.

KAIRAS, Egiptas, tyrž. 8'. — 
Aštuoni egiptiečiai, kurių teis
mas pasibaigė praeitą savaitę, 
ir kurie buvd rasti kalti dėl 
nužudymo Britų Sudano gene
ralgubernatoriaus ' ir Egipto 
sirdaro, Sir Lee Stacko, šiandie 
tapo pasmerkti mirties baus
mei. Jie visi bus pakarti. De 
vintas kaltinamųjų, takšikebo 
šoferis, padėjęs jiems pabėgti 
po papildytos žmogžudybės, pa
smerktas 
įėjimo.

Atvesti 
sprendžio
tieji laikėsi ramiai, 
teismo pirmininkas paskelbė 
nuosprendį, kad jie turės mir
ti kartuvėse, jie ėmė drasky
tis, rėkti ir bandyti ištrukti. 
Jie buvo mr?» išgabenti atgal 
į kalėjimą.

dvejiems metams ka-

teismo salėn nuo- 
išklausyti pasmerk- 

bet kai

Vartojimas bakterijų ka 
rui užginama

ŽENEVA, Šveicarija, birž. 8. 
— Jautų Sąjungos tarptautinė 
ginklų prekybos kontrolės kon
ferencija prie draudžiamų var
toti karui nuodingųjų dujų pri
dėjo dar ir ligas ir marą sklei
džiančias bakterijas, kurios 
taipjau užginama vartoti.

MERGAITĖ, KURI NUŽUDĖ 
SAVO TĖVĄ. PATI NUSIŽUDĖ

DUPO, 111., birž. 8. — Delta 
Nolte, 20 metų mergina, kuri 
prieš trejus metus nušovė sa
vo tėvą, \dabar pati tuo pa^u 
revolveriu nusišovė.

I Tėvą ji nušovė 1922 metų 
birželio 2 dieną, gindamą savo 

b. motiną, kurią jis žiauriai mu-
8. — Dvi merginos, Pearl Bay- š$. Ji buvo atiduota už tai tei- 
finger, 20, ir Grace Lamer, 25, smui, bet prisaikintieji teise- 
abidvi iš Cobden, III., užsimušė, jai, išklausę liudijimų mergai- 
o John Ilunter pavojingai susi- tę išteisino. Nežiūrint to, Del- 
žeidė aeroplanui, kuriuo jie la visą laiką krimtosi, papil- 
skrido, nukritus ir eksplioda- džius baisų darbą, ir dabar pa- 
vus. ' .sidarė galą.

Associated P|ess žiniomis, 
praeitą sekmadienį \nuo kaitrų 
mirė dar 157 žmonės. Pridėjus 
tatai prie vakar paskelbto 
skaičiaus 324, mirusių per pra
eitos savaitės kaitras, visas 
skičius dabar siekia 481.

Nors'Chicagoj sekmadienį ne
buvo taip karšta, vis dėlto ir 
čia du žmonės mirė. Rytų gi 
valstijose kaitros neatleido 
New Yorke sekmadienį nud 
karščio mirė 31 asmuo, o Phila- 
delphijoj net 71.

Lietuviai areštuoti už 
pinigų dirbimą

NEW YORKAS, birž. 8.
Praeitą šeštadienį čia buvo 
areštuoti du asmens, abudu sa
kosi esą lietuviai, Anna Sim- 
mon ir Joseph Rodchis (Ra
čius?). Juodu kaltinamu de’ 
padirbimo 100,000 netikrų 10- 
dolerinių banknotų ant New 
Yorkrt Chase National, Federal 
Reserve ir National Park ban
kų.

PERKŪNAS VIENĄ GOLFI- 
NINKĄ UŽMUŠĖ, ANTRĄ 

PRITRENKĖ

GUTHRIE, Okla, birž. 8. — 
Country kliubo lauke golfą be
losiant buvo perkūno užmuf-tas 
vietos teatro manažeris McQuiL 
kin; kitas žmogus, kur su juo 
lošjS, buvo pritrenktas, bef pas
kui atgaivintas.

*ORR

dojo pd savim aštuonis darbi
ninkus,, negrus, ir vieną trauki
nio tarnautoją. Visi jie buvo 
užmušti. Penkiolika kitų dar- dėl fundavimo 
bininkų buvo skaudžiai sužeis-1 
ti ir visi nugabenti j ligoninę | 
Gelžkelio valdininkai sako, kad 
skaičiuj užmuštųjų gal bus dai 
didesnis, kadangi kai kurių <lar 
pasigendama, o suvirtę vagonai 
dar ne visi judinti.

VILNIUS, gegJ 11 [Eita].— 
Vardaniškių sodžiuj lenkų pa
sienio korpuso sargybiniai įsi- 
briovė į vietos jaunuomenės su
ruoštą vakarą, išvaikė vyrus, o 
likusias merginas išžagino. Vie
nam jaunuolių Lunkianevičiui 
užprotestavus prieš toki lenkų 
žygį, šie jį nušovė ir kitą dieną 
pranešė policijai, kad tą sodžių 
puolę banditai, kurių vienas per 
susirėmimą užmuštas, o kiti pa
bėgę.

LENKINIMO METODAI^

ŽEMĖS ŪKIO LAIK
RAŠČIAI

Nori, kad pačioms butų 
mokamos algos

DETROIT, Mich., birž. 8. — 
Laikomo] čia Nacionalės Mote
rų Partijos vidurinių vakarų 
konfcrencijoh tapo įnešta rezo
liucija, reikalaujanti, kad orga
nizacija padarytų pamatingą 
ekonominį tyrinėjimą visose 
pramonėse, kuriose dirba mote
rys. Tikslas yra — sužinoti, 
koks jų darbas ir kiek jos gau
na už tatai algos, 
tuo butų galima 
ma algos, kurią 
vyro pati, kaipo 
ir išlaikytoja.

kad sulyg 
nustatyti nor- 

turėtų gauti 
namų kūrėja

• i
ARMIJOS AVIATORIUS

UŽSIMUŠĖ

SAN ANTONIO, Tex., birž. 
— Nukritus aeroplanui iš—500 
pėdų aukštumos,' leitenantas 
Sėarl užsimušė, o lėkęs kartu 
su juo kadetas Strickland mir
tinai susižeidė.

KARO SEKRETORIUS 
WEEKS TAISOSI

Žemės ūkio ministerija jau 
pradėjo ruoštis leisti du nau
jos žemes ūkio reikalams ski
riamus laikraščius. Vienas jų. 
“Ūkininko Patarėjas
puliarus, skiriamas specialiai

’ VILNIUS, geg. 11 [Eita]. — 
“Slowo” praneša, kad Vilniaus 
mokyklų kuratorija nusistačiu
si atidaryti - utrakvestinius 
(dviem kalbom) papildomus 
mokytojų kursus tiems lenkams 
mokytojams, kurie Jau kiek 
moką gudų kalbos ir dar nori 
joje pasitobulinti. Visi toki 
mokytojai busią skiriam: J gu

bos po- dų mokyklas.
Vilniaus gudų spauda žiuri į’ 

ūkininkams ir eis kas mėnuo.’šį kuratorijps žygį, kapio j len- 
Ministeri.ja nusistačiusi šio kinimo priemonę, tarp kita ko 
laikraščio leidimą sutvarkyti 'su ironija pastebėdama, kad da- 
laip, jog juo galėtų pasinau-Jbar gudų mokyklos bus aps€s- 
dcti kiekvienas ūkininkas. An- tos lenkų, kurie per du mėne- 
tras “Žemes Ūkis“ eis kas sius išmoksią gudų kalbos, 
trys mėnesiai knygos pavida
lu ir bus skiriamas žemės ūkio 
specialistams ir kitiems tos 
si^iies darbuotojams. Spėja
ma, kad abu laikraščiai pasi
rodysią birželio mėn.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoj.

Jūsų Pinigai

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė ~ Apla
mai gražu; gerokai vėsiau; pu
sėtinas šiaurvakaris vėjas.

Vakar temperatūra 7 yal. ry
to siekė 73°, 4 valandą po pietų 8 
88° F.

BOSTON, Mass., birž. 8. — 
Karo sekretorius Weeks, ku
riam čia buvo daryta operaci
ja, ir kurio padėtis po to buvo 
urnai pablogėjus, dabar jau ei
na geryn.

* 2,000 GALVIJŲ PRIGĖRĖ

SAN ANTONIO, Tex„ birž. 
Ūmai patvinus ir plačiai 

išsiliejus upėms, kl°ny tarp Ri- 
šiandie saulė teka 5:15, lei- vers ir Cotulla prigėrė apie du 

tūkstančiai galvų raguočių.džiasi 8:25 valandą.

Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Bankų, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų. /

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
30 dienų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St.,

_



Klausimas —

Rūkytojo paprastų 
cigaretų

Kokius cigaretus 4 
aš turiu rūkyti? f

Atsakymas —
Rūkytojo Helmar 

cigaretų
Kelmavus ’— todėl, 
kad jie turi savyje 
gryną Turkišką ta
baką ir jus galit 
nusipirkti juos už 
kelis centus bran
giau negu papras
tus cigaretus..

Turkiškas tabakas yra puikiausia ir 
geriausis tabakas dėl cigaretų ir 
f Irlmami turi avyje gryną Turkiš-

Baksas 20 arba 20

'‘lietuviai IŠDIRBĖJAI aukštos rū
šies SEKLYČIOS SETU (PARL0R SETS)

Kam jum mokėti augštas kainas, kad gulite pirkti <lau^ pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kuiie norite pirkti gerų rur- 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbų ir nia- 
terijolą garantuojame, mu-^i kostumerlai tų patvirtins. Musų ilgų 
metii patylimas geriausias, užtikrintas.

Globė Ujihoistering Furnitūra Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija z‘.merikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS Pres
ibi!) W. 47th br., Tel. Boulevard 7101, 1$92, Chicago

Tiedu naujos dvasios Liątuyąs rašytojai, lengva ir kiekvienam 
fuprantaina kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir guudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.“
Ten, tose giriose, įgyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė. x

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

. Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink. į 

Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str

Vilni
■ 1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
1--------------------------------- --------------  ■■■/

Wilkes-Barre, Kingstono 
ir apielinkės žinios

KINGSTON, PA.

poBirželio 2 diena, I vai. 
pietų čia buvo baisi viesulą. 
Viesulą buvo taip smarki, kad 
ant Sloham St., kur daug ir 
lietuviu gyvena, tapo iš šaknų 
išrauti dideli medžiui, kurie 
augo pri£ šalygalvių, tuomi su
gadino daug šalygalvių, išvers
dami cementų, kad dabar jau 
ne nebegalima šalygatviais 
vaigščieti. Taipgi nemaža nu
kentėjo ir nekurie namai. Žo- 
<l>iu, padaryta thiu-g nuostolių. 
Ir juos turės panešti daugiau
sia biednuoniK nė, ,nes viesulą 
ėjo per darbininkų apgyventa 
miesto dalį.

EIU\ ARDSVILLE. PA

šis miestelis stovi šalę King
stono. Jis yra Įdomus tuo, kad' 
čia gyvena gana daug lietuvių J 
Dalbai daugiausia anglių ka
syklose, kuriose lietuviai dali- *- 
gikusia ir dirba. , .

Reikia pasakyti, kad čia yni 
ir SLA gimtinė. Čia randasi ; 
SLA 1 kuopa, kurioje prįklau- 
so, apie ĮSU narių. Turto turi 
apie $600. Susirinkimus laiko 
kas aura sekmadieni kiekvieno » T
mėnesio. Per ilgus laikus šios 
kuopos pirmininku buvo p. 
Kapuirauskas, dabartinis SLA 
vice-prt zidentas.

Keikia pasakyti keletu žo
džių apie p. V. Kamarauską. 
Kamarauskas, kaip Čia, taip ir 
visoje lietuviškoje visuomenė
je yra plačiai žinomas; tolinus 
nuo šios apielinkės jis yra ži
nomas kaipo SLA vice-prezi- 
dentas, q čia, ant vietos, dar 
yra žinomas iv tuo, l;ad viso
kiuose reikaluose pas ji galima 
rasti nuoširdžiausius patarimus 
ir pag: įbes, ar tai (eisme, ar 
tai kituose reikaluose. Dabar 
j). Kamarauskas daugiausia 
dirba teisme, kaipo vertėjas, 
kur teisingai ir nuoširdžiai 
žmonėms patarnauja. Vielos ir 
apielinkės lietuviai visa tai, 
'įvertina, užtai p. K. turi gerą 
pagarbą žmonių tarpe.

WtLKES-BARRE, PA.

siomis dienomis i čia atvy
ko P. B. Balčikonis, L. S. S. 
organizatoris ir L. S. D. Par
tijos įgaliotinis. Jis čia žada 
apsistoti porai sąvaičių. P. Bal
čikonis tik ką yra gryžys iš 
Lietuvos, - tad pasikalbėjimuo
se daug kas naujo galima iš
girsti. Savo buvimo laike d. B. 
žada atlankyti ir apielinkės 
miestelius, kuriuose daug lietu
vių gyvena, ir kur j)iis gali
mybės, padarys viešus praneši
mus apie Lietuvą.

Tad butų labai gerai, kad 
Wilkcs-Barre ir apielinkės lie-, 
tuviai pasinaudotų proga ir pa
simatytų su d. Balčikoni u. Jį 
galima matyt pas d. St. Žu
kauską, 12 Keitli St., Lee Park, 
Wilkes-Barre, Pa.

Taipgi jis labai pageidauja 
pasimatyti , su “Keleivio” ir 
“Naujienų” skaitytojais ir šiaip 
visuomenes darbuotojais ir pa
sitarti Lietuvos reikalais.

Tad draugijų valdybos ir 
šiąjp darbuotojai esate kvie
čiami susižinoti < aukščiaus nu
rodytu adresu.

— Korespondentas.

TASTELE5S CASTOR OIL
Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg?# 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Lincoln Fordson

Cars-Triicks-Tractora
FRANK BRESKA ,

2501-03-05 South Kedzie Avenue. Telefonas Lawndaie 1113-11 
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salcsmenų.

- ------------- W ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .------------------------------------------------- ---------------

Su Naujienų Ekskursija
LIETUVON 

$186.

os vmpip ™>c U L I (VI I I V Lines
________________ '______________ Laivu

Liepos-July 9,1925 m.
Tai bus nuolątinis besitęsiąs piknikas, 

kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.

Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar
kys visų ekskursijų iš Chicagos Klaipėdon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

NAUJIENOS,
1739 So. Halstcd St., Chicago, III.

-------------- -------- 1

VIENYBE
Liaudies Universitetas

. r *

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Ęook Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir laetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBE,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

..... — .... ...... #

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la-, ' 
bai puikus ir patogus 
sufigdėjimui pirkimų: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pakinių. ; Gaunami Naujienų 
ofise, pridupdaut Šį skelbimą ir. 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
V39 Sii' lUIsted St, Chfcago, III.

M r. Frank Dugovic, 5426 West 
24th St., tušo: “Aš kentėjau per 
šešis mėnesius nuo skilvio ir žar
nų ligų ir negavau pagalbos nuo 
kitų daktarų. Aš atsilankiau j 
Chicago Medical Clinic ir gydžiau
si per du menesiu kur pilniausiai 
pasveikau.

Aš rekomenduoju gydymą Chi
cago Medical Clinic dėl visų žmo
nių kurie kenčia ir nori pasveik
ti, Čia gaus tikrą gydymą.

Nėra skirtumo kokia liga jus 
sergate Ir kiti negalėjo išgydyti 
mes kviečiame jumis'’ atsilankyti 
ir sužinoti tikrą tiesą apie ligą. 
Mes gydome visas chroniškas li
gas visame žmogaus kūne. Nervų, 
kraujo, odos ir socialus ligas vy
rų ir moterų. Skilvio, širdies, ke
penų, inkstų, pūslės trubelius. 
Reumatizmą, asthma, pilės, ruptu- 
rą, žodžiu sakant visas .sunkias li
gas.

Vyrai ir moterys, negaišinkite 
laiko besigydydami be pasekmių. 
Lai X-Ray pasako teisybę ir prie
žastį. Prisidekite prie būrio už
ganėdintų pacientų kurie atsilan
ko j musų gyllymo kambarius kas
dien.

Musų pilnas išegzammavimas 
laboratorijoj, atskleis jūsų sveika
tos jttovį, kaip knygą.

Musu prdktika didelė, musų kai
nos žemos. Jei norite greitų pa
sekmių,. atsinešk šį skelbimą ir 
tuomet gausi X-Ray egzaminaciją 
vertą $10 už $1.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
505 S. State St., kam. Congress St.

Privatis jojimas, 7 E. Congress 
St„ prieš I^ither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

TABLETS
BUILD YOU UP

GYDOME VYRUS 
$50 ■?£’.“ $10 ’ / * 

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin- 

Ar ser- 
esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

ga- 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti? 
norite 
veikti ?
kitę prie ma
nos dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
min Avimo.*

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
janių gydyto
jų, ateikite ir 
d a s į. ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero .gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčiu nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
0(|os, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savp. 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite Šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

“606- » “914”
TIKRA PAGELBA

Ičir^kimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo^ Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas), surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki Šiol' neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
soruin, Čiopos, Baktorynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve- 
ųpus gyduoles. Jei boa reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidekite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dyj;ai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
6:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų,

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

( HICAGO, II.L.
(Imkite elevatorių iki 12 augfctn)

Antradienis, Birž. 9, 1925

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-* 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS < 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. į

S. L FABIONAS Cb,

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t
Parduodam Laivakortes. • •

■ »i—t m*

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Kuoru 1111-1# 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4 
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 181(1

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS'
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Kuom 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

• Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuos© teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimat. — Pai- 
kola pinigą 1 ir 2 morgiči&ms.

f

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas
, . 2221 W. 22 St.

arti Ix;avitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki G 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

.......................  , J

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS- ADVOKATAS

69 W. Washington St. .Rootn 1316 
JTelephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roobevelt 9090

Namu Telefonai* Republic 9600 *
------ ... ...... ........................- - .. ... J



Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina du kartu į menesį

Telefonais:Vakacijos
80-

ne-

nors

Tik

žiausio

LIETUVIAI DAKTARAI

da-
Vardas ir pavardėsau

_ ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas

turi gaut Lietuvoj litais (jei noriPinigų prisiunčiu $

Adresas

v

•»

1739 So. Halsted St,

50 
100 
200 
800 
400 
500

EVOLIUCIJOS MOKYTOJAS 
SCOPES APKALTINTAS x

kovo 
save,

stipresne 
gijos 
sos į savo akis, gal veidas

val
ui a-

1

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

mo- 
tik-

siahdi'
Galų

per
pa-

netu- 
t i k tai

Namų telefonas Y arde 169* 
bo Tel. Boilevard 5*18

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos,

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė

Tel. Lafayette 4146

tyru oru ir tuo pačiu 
pas i m ok y t i, p as i 1 a v i n t i. 
yra moksleivių užduotis.
Studentas B. Simokaitis.

Paštu
. $5.75
. 10.75

21.00
. 31.25

41.60
. 51.75

doleriais parašyk doleriais vieton litų. • 
i

Siuntėjo parašas............ t........................

telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:36 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, UI.

Antradienis, Birž. 9. 1925

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

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

I ■ '

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
I

‘•Kas pusiau protauja, 
tas pu iau gyvena.” —Voltaire

M&nau sau: gal paliksiu kiek 
įgausiu naujos ener- 

daugiau saulutės švie- 
oe- 
da-

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietu via, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai. *

M. Yuška, x
8228 W.j8th St., Chicago, III.

L. _ _v—___________________________ - - - -- d

nebematysiu šilų rūmų, liet 
kartu ir gaila juos apleisti... 
Tai ir vėl nauja mintis atlekia: 
“kaip g: ra ir linksma išspruk
ti į laukus, žališs pievas ir miš-

NAUJIENOS, Cfileago, DL 
w *wa«» w*M"***v.-*m*  tit-į j _ r_irii U m imu,

Dr, Benedicf Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. ..Pb<ma 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Ofiso Tel. Boąlevard 5*18
DR. A. J. BERTASH

8464 So. Halsted Sto 
Ofiso valandos nuo 1 Iki I *■ 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedeliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

■ ■ --- —— 1 ' "

F. ŠEŠTOKAS, Vlce-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago.

J. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago.

J. LAZDAUSKIS, IMiniukas, 6044 S. Peoria St., Chicago.

"■ .............................. ■■

REDAKTORIUS:
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III. 

CENTRO VALD/BA:
B. SIMOKAITIS, Pirm., 5610 S. Sawyer Avė., ,Chicag

rijos

■ntM MM)

;»»' r.
m

......................   y 1 • — ................

Gyvenimas, mokslas ir 
moksleiviu užduotys

Gyventi Amogui be mokslo 
yra nuostolis, nors jisai pats 

kartais lo nežino. Bet gyveni
mo aplinkybės tai parodo. Iš
eikime mes j lauką ir pažvel
kime į begalinės erdvės plotą, 
o pasijusime, kad mes esame 
tiktai gamtos gyvybės 
Mes greitai pasijusime, 
mes galvojame

neįdomauja painiuoju gyveni
mu ir jo reiškiniais, tas tiktai 
dėlto gyvena, kad aplinkybės 
verčia jį gyventi. Tas visvienj 
kaip ir negyvena, nežino, kas 
yra gyvenimas. Jam vistiek kas 
atsitinka pasaulio gyvenime. 
■Jisai tiktai aplinkybių verčia
mas rūpinasi ką valgys ir kuo 
apsidengs. Jisai snausdamas 
nejaučia gyvenimo ir jam nei 
domu kas pasaulyje dedasi; ji
sai ir pmsilieka aplinkybių ver
gas. ’l’aip gyvenančių žmonių 
musų tautoje net perdaug yra. 
Tokių žmonių gyvenimas nėra 
galima skaityti tikru gyveni
mu. Tokie žmonės yra gyvieji

. numirėliai.
Kažin kaip\ toli pasaulio 

mokslas butų nužengęs, jeigu 
per visus amžius žmonės bu
tų gyvenę numirėliais? Supran
tama, jeigu visi žmonės taip 
butų gyvenę, lai pasaulio Kul
tūra ir mokslas nebūtų to pa
siekęs, kas šiandie yra atsiek
ta. Žmonės nebūtą galėję nau
dotis gamtos pajėgomis ir ne
botu aukštai išvystytos indus!- 
rijos, kuri šiandie randasi.

Visa tai šiandie yra įvykin
ta pastangomis genijų! Tai yra 
produktas protaujančio žmo- 
gaus-genijaus. Tiktai protas 
įstengė pergalėti gamtos jė
gas, pakelti gyvenimo audras

rytojų. Tiktai tas žmogus 
rė įtaką į gyvenimą ir patį gy
venimą kūrė ir padarė jį 
ir visiems laimingesnių.

Mes, moksleiviai, ruošiamės 
gyventi, kovoti su įvairiomis 
aplinkybėmis • ir kliūtimis. Ka
žin, ar negalėtume pasvajoti 
apie ateities gyvenimo laimę. 
Todėl mes turime dirbti, nežiū
rint viso skurdo, kuris mus 
spaudžia. Mes neturime jaus
tis pavargę ir paisyti įvairių 
kliūčių musų gyvenime; 
rime pasitenkinti vien 
nusiminimu ir lievilte.

Berkia gyventi, reikia 
ti. Gyvenimas pats per
Im* protavimo, turi mažos ver
tai. Visi tie, kurie ramiai snau
džia ir nedirba dėl geresnes 
ateities — turi visų pirma ži
noti, kad laimės pamatas ir 
džiaugsmo šaltinis yra darbas. 
Surask sau darbą ir dirbk. Pa
ties pamylėtas arba pamėgtas 
darbus jau. yra laimėjimas, yra 
didžiausi dovana už pastangas.

Dabar viską nugali, viską 
pasiekia. Šios dienos techniš
kas mokslas kaip ir koks ste
buklas stebina pasaulį. Bet 
juk tai yra ne kas kita, kaip 
tik ilgo ir sunkaus protavimo 
vaisiai I

kad vežėjas jau laukia. Aš pa* 
Ii pasigriebusi rišulius bėgu 
laukan, kad liktai greičiau iš
važiuoti. Atsiminiau, kad nė 
sudie nepasakiau šoirflininkei 
ir nepadėkojau už jos gerumą. 
Bėgu atgal. Bučiuodama jai 
ranką dėkojau už viską.

Mano velėjus nesiskubina, 
tartum jam visVlena, kur jis 
mane veža. Prašau, kad pasku
bėtų kiek nors gi. •

-Laiko yra užtektinai, po
niute, susinsime, — atsakė ve
žėjas. '

—Brt aš turiu dar bagažus 
atiduoti. >

Suspėsiva, vaikeli, ir daik
tus alidiiosiva, — kartojo jis.

Man darėsi pikta, kad tokia 
vežėjas pasilaikė: važiuoja vos 
lik krutėdanias.

štai jau ir pro gimnaziją va
žiuoju, kurioje aš mokinausi,

Štai, jau ir Vilnius! Nuo Vil
niaus mano gimtinė vieta jau 
nebetoli. Lž kelių minučių aš 
busiu jau namie. Kaip linksma 
darosi, bei neramu, norisi grei
čiau pamatyti pažįstamus ir 
saviškius. Jau ir sodžiuje atsi
dūriau, visi džiaugiasi mane 
pamatę, sveikina išsiilgę mai
nęs ir visko klausinėja. Kalbu 
su močiute. Ji- sako labai išsi
ilgusi manęs ir visą laiką neri
mavusi.

—Duok, Danute, aš tau pati 
arbatos įpilsiu. Tu gerk, val
gyk daugiau, kad .atsigautum, 
matai, kad sumenkusi, dukrele.

Man darosi linksma, kad 
čiule mane vaišina kuom 
tai galedafna.

—Dabar, Danute, bėgle į kai
nus, palakstyk, o kiti pareisi 
aš pataisysiu skanius Įlietus.

Aš einu tolyn nuo sodžiaus 
i girią, rugieną. Čia, rodosi,

man taip ramu, taip gera.... Bet ei
nu viena, lipu per kalnus, kal
nelius, žingsniuoju iš lėto ir, 
atsargiai. Kokia aš nusilpusi. 
Negi aš athigausiu, tiiek laiko 
išsėdėjusi prie knygų ir saulės 
nemačiusi. Iki rudens aš jau 
busiu atsigavusi. Mano akys 
įgaus kitokios šviesos’ ir nebus

su tokios nedrąsios.
Bet visgi kur aš einu? Kila-

Del Diles Ligų

Tel Blvd. 3T38 
M. \Voit kiewicz- 

l’.AMS 
A K USER K A 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
lykai moterims 

' * merginoms.
3113 South 
Halsted St.

■MR. HERZMAN^

Daugelis iš musų mėgtume 
dirbti, bei nežinomi' ką ir kaip 
pradėti. Todt 1 mes, moksleiviai, 
sujungę savo jėgas rusimi? daug 
darbo; nežiūrint to, kad mtisii 
visuomene daugumoje yra ap
snūdusi, mes galime rasti daug 
darbo ir naudingo darbo t dėl 
savęs rr visuomenes. 'I\xlel 
mums yra svarbu kuodauginu- 
sia sužinoti naujų dalykų ir 
juos studijuoti.

j Mokytis turime ne liktai iš 
knygų, bei ir paties gyvenimo, 

, ir stengtis * pažinti aplamą vi
suomenės judėjimą čia Ameri
koje ir kitur. Gyvenimas kas
dieną keičiasi, totlil mes turi
me sekti kasdieninį gyvenimą 
kibai a lydžiai. Visa tai mes 
galime atsiekti praleisdami po 
keletą vakarą j mėnesį, tai yra 
rengdami debatus, paskaitas ir 
referatus ir tl. Taipgi mes tu- 

I rime turėti šiaip pąsikalbėji- 
nią, nes pasikalbėjimai iš mok
slo srities arba api»e mokslą tu
ri daug reikšmės tarpi' moks
leivių. Kiekvienas žingsnis iš 
gyvenimo atsitikimų turi būti 

| mums pamoka. Reikia rimtai 
sekli gyven.iino reiškinius ir 
rimtai juos svarstyti.

Moksleiviai neturi vien lik
tai savo profesijos mokytis, bet 
jie turi sekti įvairią tuntu is
toriją, ypatingai Amerikos ir 
Lietuvos istorijos mums yra 
svarbu žinoti. Be lo mes turime 
savo tarpe moksleivių, kurie 
mokinosi įvairiose mokslo sri
tyse, kurie galėtų savo paskai
tomis supažindinti ir kitus 
moksleivius tose mokslo srity-- 
;e. Apskritai imant, ginčai ir 
klausinėjimai yra akstinas ty
rinėti, mokintis.

Šiandie važiuoju namo, 
- džino. Prieš save matau ir 

štilius sudėtus, bet vis dar 
galiu tikėti, kad jau šį vakarą 
nebebusiu Maskvoje. Vidurnak
ty tikiuosi būti jau Vilniuj, Lie
tu Vos sostinėj. Bet visgi tenai 
ilgai neužtruksiu, nes tai ne 
sodžius ir mano gimtinė. Aš 
noriu važiuoti sodžiui), kur au
gau ir džiaugiausi sodžiaus 
gyvenimu. Tenai gyvenimas 
yra kilokis: 'laukai be galo, be 
krašto, lygios puikios pakalnės, 
srauniai bėgančios upės ir mu
sų Lietuvos puikus ežerai, nen
drėmis apaugę. ()h, šięnapiutės 
laikas, tai gražumas! Taipgi 
linksmos jaunimo dainos.

Va, jau kelinta ' diena kaip 
ruošiuosi kelionėn. Knygas jau 
vakar sudėjau. Bet šiandie die
na tokia ilga ir nuobodi. Laik
rodis vos klelrena ant sienos. 
Man labai neramu, norisi tik 
greičiau apleisti šiuos nuobo
džius kambarius. Negaliu nei 
įsivaizduoti, kaip galėjau čia 
gyventi. Žiūriu j kaimyno sto
gą, reikės atsisveikinti su juo. 
Daugelį kartų užsimąsčiusi 
Žiurėjau i jį ir daug tlaug ką 
galvojau. Brt labai stebėtina 
šiandie, nė sįtogas nemalonus 
ir neįdomus, nė mano kamba
rys: kuriame aš gyvenau, 
norisi greičiau apleisti.

Šeimininke prašo mane 
nors ar išgulti, bet 
noro šiandie neturiu 

nors ir nepamenu ar 
valgiau ką nors ar ne. 
gali* tarnas pranešė,

ir išmokau. Prisiminė 
egzaminai, kur nemažai aš tu
rėjau jų pereiti. Prisimena jie 
man dabar, prisimins dar daug 
karių i,r pasiliks mano atmin
tyje ant visados. Daug paty
riau naujų dalykų tokių, kur 
gal niekados nebočiau patyru
si, jeigu ne ši gimnazija. Vis
kas čia buvo iškilmingai ir
dideliu mandagumu atlikta. 
Aš džiaiigiaus, kad daugiau jąu dos niekad j, tą kraštą aš nei-

štai, jau ir stotyje.
Kiek čia daug žmonių, dau

giausia jaunuomenės, mokslei
viai. Visi jie skubiai bėga į 
laukus, į girias ir į savo tėvy
nę., Kaipgi nebėgs, visų veidai 
išblyškę, akys įdubusios, o bet
gi visi jie linksmi, gyvumo ir 
džiaugsmo pilni, o tai dėlto, 
kad egzaminai pereita, o prieš 
akis slovi linksma vasara. Gal 
ne, vienas jų įsimylės į ką nors, 
dauguma atiduos savo širdis 
numylėtajam... gyvens kaip 
sapne. Butų gera; kad ir man 
taip atsitiktų. Jonas irgi rašė, 
buk grįšiąs iš universiteto, gal 
jisai lauks manęs...

Traukinys bėga greitai, kur 
nekur retkarčiais sustoja.

davuu, o dabar, tarytum kad 
kas mane įraukia į rytus. Pir
miau aš eidavau į vakarus.

Sustojau ir ilgai mąsčiau: 
Kodėl aš einu į rytus?... Te
nai, toj pusėj, jis gyvendavo, 
o dabar jis gyvena rytuose. # 

—Eilėn L. Puiris.
Redakcijos prierašas. šį ap

sakymėlį paraše virš pasirašiu
si autorė EI ten L. Pu tris pa
skelbiame konteste. Kontestas' 
išsibaigė, o kadangi tiktai vie
ną apysakaitę tegavome, tai ją I 
ir patalpiname “Moksleivių Ke
liuose“ kaipo pirmą prizą lai
mėjusią.

moksleivių Išvažiavimas
Į LAUKUS

Gegužės 23 d., LMSA. 2 kp'. 
laikytame susirinkime nutarė 
surengti draugišką išvažiavi
mą į laukus. Išvažiavimas žaj 
dama padaryti su prakalbomis. 
Busią keli kalbėtojai, kurie pa
sakysią prakalbas iš mokslo 
srities. Komitetas darbuojasi, 
kad susidėjus kartu su drau
gijomis, kurios taipgi rengia' 
išvažiavimus ir kad , galėjus' 
bendrai išpildyti programą.

—Narys.

Žmonės, kurie turi niežėjimus 
metų eilę, gauna ramų miegų ir 
ilsj bevartodami Cadum Ointment. 
.Jhs prašalina niežėjimų tuojau, su
minkština ir gydo odų kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimui 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių; suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t.
----- - .—___ _______--- -------------

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
/KUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yarda 1119
Baigusi akufie- 

kolegiją;
ilgai praktika- 

Fennsyl- 
ligon- 
Sąži-

patar- 
visokio-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisą# ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

vusi 
vanijon 
bučiuose.
ningai 
nauja, 
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tekiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
si te uagelbą.

z Valandos nu»

<.į„

•••
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DR. SERNER, 0. D;
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandom nuo 1 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St

DR. / CHARLES SEGAJL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 

ChicatfO. 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 8:3* vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų lirų 

1724*So. Loomis, kampas 18 ir Bis* 
Isiand. Ofiso valandos nuox2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarų.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

L

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Bus neprošalį paminėti, kad 
oaskailos ir referatai pas mus 
yra laikoma po susirinkimo. 
Tokios paskailos yra įvesta IL. 
M. S. A. 2 kuopos, kur susi
rinkimui pasibaigus vienas pus
valandis ar daugiau būna pa
švenčiama paskaitoms ir la
vinimuisi. Aš manau, kad mes 
pasinaudosime ta proga ir to
liau ir bandysime kuodaugiau- 
b'iai surengti paskaitų. Bandy
sime surengti- ir višuosc išva
žiavimuose paskaitų l^i pra
kalbų. Vasarą išvažiavus i lau
kus galima pasilsėti ir pakvė
puoti 
laiku

Tai

Dayfon, Tenn. vidurines mo
kyklos mokytojas prof. Scopes 
yra apkaltintas ir laukia teis
mo deliai dėstymo evoliucijos 
mokslo. Scopes buvo įtartas 
laužyme valstijos įstatymo. 
Tennesse valstijoj yra išleistas 
įstatymas, draudžiantis dėsty
ti evoliucijos teorijų valstijos 
užlaikomose mokyklose.

Jį apkaltino dėl dėstymo 
evoliucijos mokslo, kuris aiš
kina gyvūnų ir žmogaus kilmę. 
Jeigu butų buvę dėstoma sočia
is arba politinė evoliucija, tai 
gal ir bažnyčios šalininkai nie
ko negalėtų sakyti.

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ
' J

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

' 'T..................................—

Ofiso tek Boulevard 9698 
Razidencijoa tel. Drexel 91*1

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojau ir ChimrfM 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chlehgl 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak, 
daliomis iš šventadieniais 10—11 diatf

Telegramų Paštu
i 

Telegramų
......... *6.25 600 litų .......... .... $62.00 ....... ................ $62.50
____  11.25 700 litų ......... ..... 72.25 ....... ................. 72.75
____ 21.50 800 litų ......... ..... 82.50 ....... ................. 88.00
........ 81.75 • 900 litų — ..... 92.75 .......
......... 42.00 1000 litų .... t..... .... 103.00 ........ ................ 103.50
......... 52.25 5000 litų r.......... • ................ 514.50

______ „ „ ,,

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuos* reikaluose adresuokite:

naujienos
Chicago, Illinois

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Koom 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8683

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46011 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 193*. Ofiao valan
dos 2-4, 6 8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Jei ieškai bargepą 
skaityk Naujiena skelbimus.

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

ryto iki 2* vai. po piet
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NAUJIENOS
The Lithuaaiau Daily Naw»

PuDlishvd Daily Ezcept Suaday 
by the Lithuanum N«w» Pub. C®. Ine.

Eu tor P. 0K1GA1TI8 
1789 South Hahted Stmet 

ChicatfO, I1L 
Talephone HooMvalt 8500

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 

, $7.00 per year outside of Chlcago. 
* $b.tO per year in Chicago.

8c. per copy. ,

Užslmokijimo kainai
Jhicagoje — pAMui

Metams......................................... $8.00
l’usei metų..................  ..... 4.00
Trims mėnesiams .................... „ 2.00
Dviem .mėnesiams ......... w 1.50
Vieniem mėnesiui........ ..... .75

(Jhicagoje per nešiotojus a
Viena kopija ................... _.......... 3c
Savaitei —.......... ........... _......... ... 18c
Mėnesiui ........................ -........ 75c

JSjrut,© us Second Clasa MatterM a it h JL7th, 1014. at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius, leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 Su. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, no Chicagoje, 
paltui

Metams .............—.......... ........._ $7.00
Pubei metų .............. ........ ............ :. 8.50
Trims mėnesiams  ............ 1.75
Dtiem mėnesiam _ ......................1.25
Vienam iiiAstCMaivai .__________ .___________ .75

Lietuvon ir kitur utsianiaore;
* (Atpiginta) 

Metams ........—----- -------------- $8.00
Pusei metų ................    4.00
Trims mėnesiams............. ........... 2.10
Kiurus reikia siųsti palto Moary 

trdedu kartu su užsakyme.

ganizacijos dauginus kalba apie politiką, negu dirba 
praktišką politikos darbą. Dauguma musų pastangų vi- 

isuomenės judėjime susideda iš kultūros darbo.
I Kultūros darbe gi tarpe pažangiųjų žmonių stambių 
skirtumų nėra, čia susitarimas yra galimas. Susitarus gi 
ir susiorganizavus, pažangiajai visuomenei butų daug 
lengviaus ir su savo priešais kovoti, ir teikti pagalbą sa
vo vienminčiams Lietuvoje.

VIS TASAI “BENDRAS, 
FRONTAS”

Kai jiems tatai nepavyko, 
•tai jie dabar visai kų kitą gie- 
du.

Šiandie visi protaujan 
kietijos’ darbininkai 
bado komunistus ir 
“nionarihistų bernais”, 
kad nuo to priekaišto 
kus, “raudonieji” Inu
riai dabar, teisinasi: “Mes no
rėjome, kad darbininkai 'laimė
tų! Mes siūlomės- socialdemok
ratams j talkų, tiktai jie, svo- 
lačiai, atmetė musų bendrų

piršlais
vadina
— tai
iš sis u-

PAŽANGIOSIOS VISUOMENĖS NESUSIOK- 
GAN1ZAVIMAS
• •••••

DIKTATŪRA KRAŠTUTINĖSE SROVĖSE -
• •••••• •••••

DEMOKRATINIS SUSITARIMAS KULTŲROS 
DARBUI

“Laisvė” rašo:

Amerikos lietuvių pažangioji visuomene yra neorga
nizuota. Ji turi keletu organizacijų, bet jos veikia kiek-i 

,viena sau. Bendro darbo plano jos neturi, kaip neturi ir j 
bendro centro. Prie to dar reikia pridurti, kad toje visuo
menėje nuolatos eina partijų kova, partinių grupių kivir
čai, laikraščių peštynės ir t. t.

Ačiū tam, musų pažangiosios visuomenės darbas yra 
mažai vaisingas. Nė Amerikoje ji nieko žymesnio nenu
veikia, nė Lietuvos demokratijai nesuteikia kiek stam
besnės- paramos.

_______________ t

, Klerikalų vadovaujamoji, atžagareiviškoji musų vi
suomenės dalis' per paskutinius keletą metų yra nuveiku
si (langiaus. Ji, žinoma, dirba saviems tikslams, kuriems 
pažangioji visuomenė nepritaria. Bet reikia pripažinti, 
kad tiems tikslams klerikalai darbuojasi sekmingiaus, ne
gu pažangioji visuomenė saviems tikslams.

Ypatingai didelę paramą klerikalai yra suteikę savo 
vienminčiams Lietuvoje. Klerikalinėms mokykloms Lie
tuvoje, klerikaliniems moksleiviams ir kitokiems Lietu
vos klerikalizmo reikalams jie yra surinkę iš žmonių dau
gybes pinigų. Čia, Amerikoje, jie irgi yra pristeigę visokių 
savo organizacijų ir įstaigų, su kurių pagalba jie prieina 
prie minių, daro įtaką į jaunuomenės auklėjimą ir t. t.

“Menševikų ‘Naujienos’, 
gog. 28 d., nesitveria džiaug
smu, kad Vokietijos social
demokratai visus' komunistu 
pasiūlymus sudaryti bendrų 
frontą atmetė ir atmeta. 
Pa v., jnieš rinkimus komu
nistai pasižadėjo (? “N.” 
Red.) palaikyti socinlsemok- 
ratų kandidatą i prezidentus. 
Bet socialdemokratai atsi- 

• sakė ka nors bendro
su komunistais, savo kandi
dato nestatė, o balsavo už 
klerikalų Marx.

“Monarchistas Hindenbur- 
gas laimėjo rinkimus. Ko
munistai pasiūlė socialde
mokratams bendromis spė
komis paskelbti visuotinų 
darbininkų streikų per Hin- 
denburgo įkurtuves. Social
demokratai griežtai atmetė. 
Vietoj kviesti savo pasekė
jus į kovą, socialdemokratai, 
išgarbino (? “N.” Red.) 
Hindenburgų ir sudėjo jam

turėti' ?

Tuo pačiu tikslu jie po Hin
di nburgo išrinkimo paskelbė 
sumanymą ir.“generalį strei
ką” šaukti prezidento inaugu
racijom dienoje. Pirma skaldė 
darbininkų balsus ir tuo budu 
padėjo Hindenburgui laimėti, 

. paskui — “Streikuokime, 
draugai! • Protestuokime prieš 
monarchijos pavojų!”

Avigalviai! s Jie įsivaizduoja, 
kad šitokiais blofais jie kam 
nors apdums akis.

žinomas dalykas, kad į tuos 
blofus Vokietijos socialdemok
ratai nekreipia jokio dėmesio. 
Prie įvykinamo bendro darbi
ninkų fronto socialdemokratai 
eina,^bet- tuo tikslu jie ne de
rybų ieško su “raudonaisiais” 
humbugieriais, o stengiasi juos 
išvyti iš darbininkų judėjimo. 
Kai Vokietijoje 
šarlatanų biznis galutinai 
bankrotuos, tai 
vienybė bus įvykęs faktas.

komunistiniu 
su

proletarinto

Vienok klerikalinė visuomenė nėra stipresnė už pa
žangiąją visuomenę. Tikintieji katalikai toli-gražu nėra 
visi klerikalai. Didelis skaičius tikinčiųjų žmonių nesi- 
jdomauja jokiais visuomenės klausimais; klerikalų par
tija jiems rupi taip pat mažai, kaip ir kitos partijos. 0 iš 
veiklesniųj katalikų tai dar yra klausimas, ar didesnioji 
jų dalis eina su pažangiąja visuomene* ar su klerikalais.

Kleirkalams seka^ne dėlto, kad jie turėtų daugiaus 
jėgų, bet dėlto, kad pas juos yra organizuota vadovybė. 
Tą vadovybę pastatė ne žnwn;ų minios; ji yra minioms 
duota “iš aukšto’’. Bet ji yra, ir žmonės paskui ją seka. 
Todėl klerikaliniam judėjimui yra tam tikras planingu
mas ir sutartinas darbas.

Be to, iš pažangiosios visuomenės jau kokie šešeri 
metai kaip yra išsiskyrusi komunistinė srovė, kuri netie
sioginiu budu padeda klerikalams. Su klerikalizmu ko
munistai nekovoja; jie tik iš tolo jį keikia, bet visas savo 
pastangas jie kreipia prieš pažangiąją visuomenę. Jie 
ardo pažangiųjų' organizacijų viešuosius parengimus, 
skverbiasi į pažangiąsias draugijas ir stengiasi jas už
kariauti arba kelia triukšmą viduje, be paliovos šmeižia 
pažangiuosius laikraščius ir veikėjus ir mėgina pakenkti 
kiekvienam pažangiosios visuomenės sumanymui.

Komunizmo šalininkų skaičius tolyn eina mažyn, bet 
šiandie jie ,dar sugeba padaryti daug žalos, kadangi jie 
suorganizuoti panašiu budu, kaip klerikalai. Pas juos ir
gi yra “iš aukšto” duota vadovybė, paskui kurią įseka tam 
tikra minia. , ’

Čia yra dvi stambios mela
gystės. Viena socialdemokratai 
negarbino Ilindenburgo ir jo
kios ištikimybes jam “nedėjo”. 
“Laisvės” ignoraątas, matoma, 
nė to nežino, kad respublikos 
prezidento inauguracijoje “su
deda ištikimybę”, t. y. prisie
kia, ne kas kitas, o tiktai pre
zidentas. Ir Ilindenburgo inau
guracijoje priesaikų atliko Hin- 
denburgas, .o ne socialdemokra
tai. “Laisvės” Bimba gal-but 
prisiminė Rusijos caro vaini
kavimų. jeigu jisai mano, kad 
įh r Valstybės galvos “įkurtu
ves” piliečiai prisiekia ištiki
mybę. Bet Vokietijoje dabar 
ne monarchija, o respublika, 
ir todėl komunistų “literatams” 
butų patartina, jeigu jie neži
no Vikietijos tvarkos, ieškoti 
pasimokinimo bent Amerikoje, 
o ne maluškoje Rosi joje. Ar 
pe.r Coolidge’o inauguracijų 
šios šalies piliečiams reikėjo 
“sudėti ištikimybę” preziden
tui? > •

Vengrai. Suvienytose 
Valstybėse

Vengrijos 1848-49 melų 
priklausomybes revoliucija 
išpasakytai apsunkino revoliu
cijos sekėjams gyvenimų, ir 
kaipo pasekmės tos revoliuci
jos, pirma žVnii imigracija iš 
tos šalies prasidėjo į Suvieny
tas Valstybes.

Pirmas ieškotojas ramybės 
buvo Laszilo Ujhazi, kuris at
vyko šion šalin gruodžio 16, 
18^9 m. su žmona, dviem duk
terim, trimis Simais *ir keliais 
draugais. Tas visas būrelis- ap
sistojo Iowa valstijoje.. Jie to
nai tapo savininkais 10,000 ak
rų žemės netoli Missouri upės.

Neužilgo" daugelis kitų jų

ne-
ne-

Esant tarpe tų dviejų organizuotų srovių, pažangia
jai visuomenei sunku veikti, koliai ji pati nėra susiorga
nizavusi. Nėra reikalo, -žinoma, kad pažangieji žmonės 
skolintųsi organizacijos pavyzdžius iš kraštutinių sro
vių. Jie per daug myli laisvę, kad norėtų pakęsti klerika
linę arba komunistinę diktatūrą. Pažangiųjų žmonių su- 
siorganizavimas turėtų būt įvykintas laisvo susitarimo 
keliu. Bet žmonėms, pripažįstaritiems demokratybės prin
cipą, to pasiekti, rodos, neturėtu būt keblu.

Pažangioji visuomenė apima partinius ir nepartinius 
-elementus. Nė iš vienų, nė iš antrų nereikėtų reikalaut, 
kad jie savo nusistatymo atsižadėtų. Turėtų būt surastas 
toks susiorganizavimo planas, kad visi žmonės, kurie no- 
ri’darbuotis išvien su pažangiąja visuomene, galėtų lais
vai reikšti Savo nuomones.

Sunkiausia būna susitarti politikoje, nes čia griež
čiausia pasireiškia partijų sikrtumai. Bet Amerikos lie
tuviai politika nedaug teužsiima. Net musų partinės or-

Tai viena. Antra, yra melas1, 
kad Vokietijos komunistai prieš 
prezidentei rinkimus “pasižadė
jo. palaikyti socialdemokratų 
kandidatą”. Tokio pasiūlymo 
jie nedarė. Atvirkščiai. Kai Ru
sijos bolševikų vadai pamalė 
po pirmo balsavimo Vokieti
joje, jogei komunistų balsai 
nusmuko visu milionu per ke
letu mėnesių (gruodžio mene
syje jie buvo gavę 2,800,000, o 
kovo mėnesyje jau tiktai 
1,800,(MM) balsų), ir /inoVje- 
vas, nusigandęs, pasakė viešai, 
kad komunistai privalų keisti 
savo taktikų ir remti respubli
kos šalininkus, —, tai Vokieti
jos komunistų spauda šitų Zi- 
novjicvo kalbą visai paslėpė 
nuo savo skaitytojų. Jų išspaus
dino socialdemokratų “Vorsva- 
etls” ir prisispyręs klausė ko
munistinės “'Rote Fahne”, ko
dėl ji nepaduoda Kominterno 
prezidento žodžių; bet “Rote 
Kaline” tylėjo, kaip pažindyta. 
Vokietijos komunistai buvo 
pasiryžę kad ir čia da taip sta
tyti kandidatu “transporto dar
bininkų” Thaclmarinų ir apie 
joki bendrą veikimų su inilio- 
nais socialdemokratinių darbi
ninkų nenorėjo nė girdėti! x Jie, 
mat, tikėjosi, kad šitokia tak
tika jiems pasiseks daugelį 
darbininkų atitraukti nuo so
cialdemokratų.

gė gana didelę kolonijų’, kurią 
užvadino Nc\v Buda. Ujhazi 
buvo pirmas vengras, kuris ta- 
po Suvienytų Valstybių 
čiu. Vietos gyventojai jį 
ko pašto vedėju — tokiu 
jis buvo pįrmas vengras 
ui vieta šios

• v • įsnn-
budu 
užim-

šalies viešoje tar-

rudeny atvažiavo 
vengras Ameri-

1851 melų 
kita> garsus 
•kon, Louis Kossuth, kuris bu
vo levas ne pa sėkmingos 1818- 
19 metų revolliucijos. Ofieiaįė
Amerika jį puikiai priėmė. .lis 
daug draugų skaitė tarpe amie-

Nuo 1880 iki 1890 m. labai; 
daug vengrų atvyko Amerikon. 
1920 metų gyventojų skaičius 
paduoda vengrų skaitlių kaipo

397,282. šioje šalyje gimusių, 
auba pirma geni kurtė, dasiekia 
713,623, tokiu budu iš viso yra 
1,110,905 venerų ir Amerikoje 
gimusių vengrų Suvienytose 
Valstybėse. Skaitlinė įima tik 
tuos, kurie pasidavė save ven
grais. NieĮiriskaityti kiti, kurie 
atvyko čionai iš įvairių terito
rijų, kurios pirmiausi prigulėjo 
prie Vengrijos, ir kurių žmo
nės kalba vengrų kalbų.

šioje šalyje vengrai randasi 
!>ovoi)< 'kiekvienoje ti joj <*.
Daugelis jų apsigyvenę Nt^v 

Yorke, Ohio, Pennsylvanijoj, 
New Jersey, Illinois, Michigan, 
(’onnec t ietį t, Wisconsin ir In
diana. Now York’o mieste yra 
daugiaus vengrų negu randasi 
bile kitoje valstijoje, apart 
New York o, Ohio ir Pennsyl- 
vania. (lalimc sakyti, kad be
veik dešimta dalis visų ven
grų, kurie atvyksta čionai, ap
sigyvena New York’o mieste. 
Yru interesingai faktas, kad iš
skiriant Budapeštu, Vengrijos 
spstapilę, Nc\v York’o miestai 
turi didžiausių skaitlių ven
grų.

Kaipo darbininkai, jie dirba 
kasyklose ir plieno dirbtuvėsd. 
Daugelis metų atgal statė gelž- 
kdlius. ILaike katro amunicijos 
fabrikai samdė didelius skai
čius vengrų kaipo įrankių dir
bėjus, ir pirmos klasės mecha
nikus. Vengrai taipgi dirba šil
kų ir audeklų pramonėse.

Vengrai Suvienytose Valsty
bėse turi 46 laikraščius, iš ku
rių 3 dieniniai, 33 savaitiniai, 
5 mėnesiniai ir t. t. Tas no 
įima įvairius laikraštukus, ku
riuos išleidžia dvasiškiai.

Vengrai turi 5 tautiškas or
ganizacijas su 6(M) vietiniais 
skyriais. Turį 450 vietinių or
ganizacijų. Vyrai ir moterys 
gali prigulėki prie tautiškų or
ganizacijų. New York’e randa
si Hungarian-American Gham- 
ber of 'Commerce.

Tarpe garsesnių 
Amerikoje yra Isadore 
vogvl, teisdarys New 
valstijos Aukščiausio
pirmame distrikte; Morris Koe- 
nig; Gustave Hartman ir dath 
gdlis> kitų gerai žiflomų teisda- 
rių New .Yorkc.

Įsteigieijas vieno iš Amerikos 
garsiausių laikraščių “The 
New York World” buvo Jo- 
seph PulitŽbr, vengras. Pro- 
lessor ' Arpad (ierster, kurio 
medikaiiškos knygos vartoja
mos kiekviename universitete, 
irgi vengras.

Vengrai užima svarbią rolę 
Amerikos artistiškame ir 
trališkame gyvenime. 
York’e kas met pasirodo
rios Vengrijos dramos, ir be
veik kiekviename teatre Ame
rikoj tarpe orkestrų narių ra
sime muzikantų, kurie Vengri
joj gimę. [FI^LS]

P. čiučeJis.

Kryžius
(Tęsinys)

“Gana, Antanai, baisiai tu i niekuomet”, — 
kalbi, o jei taip kas išgirs, abu 
pakliūsime”, — įsimaišo Pet
ras — “Galop gal ir sveiki su
grįšime, vėl ramini gyvensime, 
<> dar ir nptlovnnoH. **
vadas sake, kad jau po 
ties Suvalkais 
jon ir buk mes gausią Vyties 
kryžius. Žemės taip pat duosiu 
kareiviams, nebe ponų valdžia 
sako ir pas mus. Laikraščiai 
taipgi rašo.”

“Ir ne žmonių valdžia,” — 
pertraukia jį Antanas. — “Ža
da tai žada, visokių gerybių ža
da. Žemės gal būt kad ir duos 
[šmotelį, ponui nebereikalingo 
dirvono, galulaukėj, kur kiš
kiai uodegas galanda, bet b? 
nieko pašvilpausi ir vėl eisi 
pas ponų vergauti. Kryžių ir 
gausi, daug jau mūsiškių mie
ga šaltoj žemėj, o jų tamsų 
dunksantį kapų puošia medi
niai kryžiai. Galų gale, jei ir 
puoš' tavo krutinę tas metalo 
žmotelis, tai kaipo liudytojas, 
kad tu geresnis už kitus žmog
žudys, kad narsiau plėšiai, mū
šai ir deginai, taip, Petrai, 
mums nieko, nieko gero apart 
mirties, skurdo ir bado neduos 
karas.”

mūšio

parašęs divizi-

” — sugriebė už ran- 
niurmiojančiai kalbantį

vengrų
Wasscr-

York’o
Teismo

Petras. — “Imk 
drebančiu balsu

a t.sako kitus 
balsas. “Aš grisiu laimingas 
namuo. Kryžius, žemė, tėvas ir 
verkianti darželio tvoros atsi
remia jo mylimoji Onutė šit 
v O: L Atsietojo «!<>-«<•. J ><■! jos nS 

turiu grįšti į savo gimUfjį kai

mų”, — mušto Petras, bet ko
ki tai keista baimė gilyn rau
sias jo'krutinėj. Jaučia jis, kaip 
šalta srovė nubėgdama iki už
kulnių atkariai supurtino jo 
jaunų ir tvirtų kūną. Staiga pa-

tea- 
New 
jvai-

. Niekas neali būti palyginama, kaip' 
> ištrynimas sų geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šakio, 
tuojaus naudokit šį garsų namini 
pagclbinink.j, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmykit, kad 
bųtų Inkaro vaizbaženklis ant pake
lio. '

f. aiTriciiter & CO.
> & South 5th Sts. 
rooklyn, N. Y.

VICE-PREZIDENTO NAMAS. — Kadangi vice-prezidentui 
nepatiko puošnus oficialinis vice-prezidentų namas, vice-prcz. 
Charles G. Dawes persisamdė Washingtone šį kuklesnį namą ir 
jame apsigyvens ateinantį rudenį.

“Tšš, 
kovės 
Antaną draugas. Jis ką tik gir- 
džiamai alsuodamas ėmė šnibž
dėti Antanui i ausį. • .

“Žiūrėk, žiūrėk, tenai va ka- 
žinkas juda, tai jie, jie tiesiai 
į mus ateina,” — kartojo iš
plėtęs akis 
šautuvą,” 
pridūrė.

i Petrės rodydamas ranka i 
ne taip tankia palaukę, kur iš
tik rų jų pro kerotas pušeles lyg 
kapinių šmėklos artyn slinko 
keli tamsus siluetai. Atydžiai 
prisižiūrėjęs ir Antanas pama
te priešo žvalg'iis. Už kokių 
poros šimtų žingsnių ėjo keturi 
priešų kareiviai. Du iš jų nešė 
ant pečių užsidėję ilgų lentų, 
matomai, norėdami sausomis 
kojomis pereiti .upokšnį, kuris 
tekėjo antroj pusėj miškelio 
prieš savųjų apkasus.

“Ar šaut?” — paklausė Pet
ras.

“Palauk, palauk
nepasukdamas galvos 
jį Antanas. — “Jei 
tai mes gyvus juos 
paimsime. Kai nueis
reikės atsargiai iš dviejų pusių 
pasivyti ir imti šaudyti. Jie, 
be abejonės, pasiduos. Tu, Pet
rai, vikriai ir^atsargiai, neper- 
laūždamas no žabelio užeisi iš 
anos pusės, o aš vysiuos iš čia. 
Kai aš . iššausiu, šauk ir tu, 
šaukdamas pasiduoti. Dabar gi 
marš abu.”

Petras atsikėlė, pasitaisė ke
purę ir lyg mago jėgos trau
kiamas paknopstomis pasileido 
pirmyn,

murziną kareivio kepurę. Jis 
lyg kieno sulaikytos sustojo 
tarp rviejų pušelių ir pakėlęs 
galvą ėmė ko tai klausytis. 
Slepeningai ošė senasis miškas, 
toli, toli aiškiau degė žvaigž
delė žiburėlis. Pasižiūrėjęs Pet
ras i jų pamanė:

“Jei pasieksiu anų seną pušį, 
pro kurią tik praėjo priešai ir 
ddjesys nepridengs žvaigždelės, 
lai aš liksiu gyvas, o jei... — 
Tpfu, galop gi” — nusispiovė 
Petras ir surinkęs visas pajė
gas ėmė sparčiai eiti pirmyn. 
l\io tarpu kur tai, Petras ge
rai nenugirdo supoškėjo*'šautu
vo šūvis. Drebančiomis ranko
mis iškėlęs šautuvą ir jis šovė.

“Pasiduoki!!” — suriko jis 
be. (I imas pirmyn, bet bėgant 
iš priešakio žibterėjo rausvos 
ugnies juostelė, paskui sausas 
velniško juoko aidas kvatoda- 
masis nulėkė j miškų ir Pet
ras pajuto, kad sunkiai virsta 
i ;(lrėgntls sųmanas. Pargriuvęs 
dar jautė, kaip negerai prisi
mygo ir susilenkė dešinė koja. 
Norėjo keltis, bet skaudžiai su
rikęs vėl visu sunkumu par
virto ant peršautos krutinės. 
Žaibo greitumu perbėgo jo gal
voje baisi mintis:

“Aš mirštu.”
Kietos ir žiaurios rankos pra

dėjo tempti jo kūnų, sugriežęs 
dantimis ir rankomis ėmęs 
plėšti šaltas samanas pajuto, 
kad kur tai skęsta galingų vil- 
nių supamas. Skendo ir supos, 
kol. visas dingo. Apie jo Stings-

drauge,”— 
ramino 

tik tiek, 
nelaisvėn 
už mus,

pat vėl ruščiai pradėjo užgau
ti šaltas yčjas ir krėsti žemėn 
paskutinius pageltusius beržų 
lapus. Toli debesų praskiebe 
šviesiau degė žvaigždė žiburė
lis, kol ir jos pilkoji niūri ru
dens aušra nenuvijo į nežino
mų tolimosios erdvės šalį. Pa
galios, išaušo pilkas verkšle
nantis rylas, tik saulės vis dar 
nesimatė.

Apie vidurdienį po naktinio 
mūšio kai sanitarai suradę sun
kiai sužeistų Antanų vežė jį 
pulko ligoninėn, jis netoli

vis žiūrėdamas, kur 
keistieji siluetai 

Lyg tyčia tuo
dulnoja.
tarpu ir vejas 
tik dideli šal- 
lašai varvėda-

rio stypsojo mažas medinis 
kryikius.

“Kryžius” aičiojančiai su
riko jis. — “Kryžius!” Kažin 
kuris iš sanitarų pakartojo ir 
tik paskui už keliolikos minu
čių Antanas sužinojo, kadetai 
jo nakties sargybos draugo 
Petro tylusis kapas...

žiauri ir šalta gyvate 
susimetė jo krutintu, 

eidamas jis jiebegirde- 
traSką po kojų sausos

ti rudesn ašarų 
mi nuo šakų kėlė miške kokį 
tai vienodą šnabždesį, o toliau 
už upokšnio storųjų debesų 
tapėkly gražiai sumiksėjo švie
si mažulė žvaigdelė, Petras 
daugiau kojomis negu akimis 
vijosi priešų. Jis tuo tarpu vis- 
kų pamiršo, o lik mušte, kad 
kas minulė gali būti -užmuštu, 
t tirtu m 
sunkiai 
Skubiai 
jo kaip
vėjo nutrauktos šakelės, braz
da už rudinės užkliūdami krū
mai ir tinška iš po sunkių ba
lų šaltas vanduo. Siaubi baimė 
nuolat gilyn ir gilyn rausias 
jo krūtinėn, visi kadaise senai 
pergyventi vaizdai ii\atsimini
mai bėga pro akis.

“Ne, aš nemirsiu”, - pra
bilsią balsas jo krūtinėj. Mirti 
dabar, kuomet jaučia tiek ga
lios ir' noro gyventi”, ne,

Užkietėjimo
Nemažai ivarių ligų paiena 
tiosioginai nuq užkietėjimo.

I SEVERA’S
BALZOL

| yra labai naudingas gydyme 
l tų ligų ir tom panašų nesma

gumų. Patartina vartoti se- 
! niems ir nusilpnėjusiems.

Kainoė: 50 u 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.
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Smulkios Žinios
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Mr. 1. Knowitt By Thornton Flsher

Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Galima prisiųsti pinigus

dviejų rusiu 
daug, jeigu

8614-16 Rooaevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Beethoveno konservatori 
jos mokiniy koncertas
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Bet ir 
pats negras liko nušautas po- 
licisto, pirm negu policlstas su
krito.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gegužės 25 d. sustojo plau
kęs drg. P. Budrike gyvybes 
pulsus, -- pačioj jaunystėj, 
kada gyvenimas galėjo 'būt pil
nas 
t j Petrą 
didelį 
mirtis 
prašysi 
driko, 
čiame 
vasary, 
spinduliai visą gyviją 

krutčt. Drg. P.

Gii HB. Naujieną skal- 
tytojoe k tkaitytojai 

jratomt pirkinių reiks taki 
iii | tas aa j'.krova*, Xurion 

b ’»-tbia-sl Naujienose.

prileis mir- 
pas tebėjo u 

gyvent, bet 
jos nęatsi-

išplešė kaip tyčia, i pa
gainios atbudime, pa- 
kuomet šiltesni saulės 

vilioja 
Budri

kes amžiumi buvo, galima sa-

maguinų. Nor 
t lankęs 

troškimą ; 
beširdė —

simpTA
Vou Don v eonff\Qe

ME wim ihwt (^y
HoPE - -----------

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia uždare tris moky

klas Lietuvoje užtai kpd tos moky
klos nėmokino biblijos lekcijų ir ne
mokino abelnai tikybos. Ar jus ži
note, kad rūkytojai, kurie supranta 
gerumų, pasirenka Kelmavus, nes 
Turkiškas tabakas kuris randasi Hel
mutuose yra lengviausias ir geriau
sias tabakas dėl cigaretų.

Komisija, kuriai buvo pa- 
suvienvti pašclpines 

uopas pranešė, 
darbuvosė pa šelpi n ės e

‘ pa pra
liet nie- 

a t siekti, I

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 
čia jdedu 15 centų ir prašau at-,

siųsti man pavyzdį No..............
Mieros ......................... per krutinę

tame 
Jums 

reikalingus do- 
galėsite būti 
laike visos

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hennitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS ' • 
4904 W. 14th Str., Cicero. 

Tel. Cicero 8094

Pereitą sekmadienį lankėsi 
prezidentas Coolidge. Jis buvo 
sustojęs Chicagoje 20 minučių, 
kply J St. Paul, Minu., kur jis 
kalbės apvaikščiojime šimtmeti
nių sukaktuvių pradžios norve
gų emigracijos j Ąmerlką.

Karščiai jau praėjo; 
karščiu dar neužmatvt 
paskutiniąją dieną — s 
ny, — jie pasiėmė dar 
aukas. Taip šeštadieny 
šių yra gal lietuvis Isadore Za 
ciclonas 
Avenue.

PURilAN 
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas materiolas

manote atlankyti 
Lietuvoje, sma- 
laiką pas svetin- 

prisiminti savo 
praleistas gimti-

Ncgras George Galioway, 24 
metų, 320 N. Claremont Avė., 
nušovė policistą Joseph Bag- 
gott, kuris bandė atklausti neg
rą ko jis valkiojasi po eles sa
vo apielrnkėje. Taipjau gal 

į mirtinai tapo pašautas praeivis 
.................. /, 252 N. West-

Joseph Sparks, 58 metų, 6415 
Kimbark Avė., nutroško nuo 
gaso dirbdamas savo garažiuje.

Konservatorijoj šiuo laiku 
mokytojauja astuoni mokyto-

S. Pocius, C.
V. Saar;

II. Simon ir p-
; dainavimo —

• 8 So. Clark St.
Viršui Triąngle Restuurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

JONAS VAIŠNORAS
i ’ '*

Persiskyrė su šiuo pasauliu, Birželio 6, 1925 metų, 
9:5Q vai. vakaie, sulaukęs 43 metų amžiaus. Palikda
mas'dideliame nubudime moterį Marcijoną, po tėvais Ka- 
zulaite ir dvi dukteris, Marijoną 15 rpetų, Kazimierą 14 
metų ir brolį Konstantą Amerikoj. iJetuvoje broli Ado
mą ir penkis seseris. Paėjo iš Kauno Radybos, Telšių Ap
skričio, Ritavų Parapijos, Jankaičių Kaimas. Laidotuvės 
įvyks Seredoj, Birželio 10 dienų, apie 8 Vai., iš namų, 
3551 So. VVallace St., į šv. Jurgio Bažnyčią, o iš ten į 
šv. Kazimiero kapines.

Užkviečiamo visus gimines ir 'pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. , v

Palieka nubudime,
Moteris, Dukteris ir švogeris Račkauskas 
ir Gimines.

Dvi moterys nusižudė dėl kar
ščio. - Mrs. Paulina Rath, 81 
metų,.pasikorė savo namuose, 
71'55 S. Marshfield Avė., o Mirs. 
Ophelia Looney, 35 m., 7025 S. 
Green St., nusinuodijo.

Du seni vyrai nusižudė dėl li
gos, vienas bandė nusižudyti 
dėl neejimo biznio, o viena mer
gina bandė nusinuodinti dėl 
meilės.

JUOZAPAS ŽITKUS '
Mirė birželio 8 d.,‘ 1925 m., 

4:45 valandą iš ryto, sulaukęs 
vos 9 metus. Paliko dideliame 
nubudime tėvus, brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas 722 W. 18 
St., trečios lubos iš užpakalio, 
laidotuvės įvyks birželio 10 d., 
surėdoje, 8 vai. iŠ ryto iš namų 
į Dievo Apveizchs bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio dūšių. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose. 

f

Nubudę;
Tėvai, broliukas ir sesutė.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Simon Skudas. Telef. 
Roosevelt 7532.

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno' ir atgal $208 
iki $215, pagal laivų.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir'būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLY'MPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherboug, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaite.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WH1TB STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago. 1)1.

RMAN 
■“■LLOYD i
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

I LIETUVA 
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
___ kambariai

Turtingas Joseph Kyle girtas 
gryšdamas iš kabaretų su tri
mis merginomis, lėkdamas 60 
mylių į valandą greitumu Wa- 
bash gatvėje, užmušė pedliorių. 
užgaudamas jo troką. Korone
rio teismą^ girtą Kyle išteisimo, 
bet, guminėms reikalaujant 
le kito teismo liko nuteistas 
1 iki 14 metų - kalėjimam 
le pareikalavo naujo bylos 
grinčjimo ir gavo, kartu 
susitaikė su užmuštojo gimi
nėms, užmokėdamas jiems $12,- 
500. Laike naujo bylos nagri
nėjimo teisėjas liepė jį išteisin
ti ir bylą prieš jį panaikinti. 
Bet prokuroras Crowe yra ne
patenkintas ir sako, kad jis at-1 
naujins bylą ir stengsis Kyle- 
pasiųsti į kalėjimą, kaipo pa
vyzdį kitiems.

v© Comc vMteouLH '
\AICVA

oV5 ms Ine ome
SPOSE TVtE COLLECroRLlJ 

&VEP. KNOCU ?

Birželio 2«d., Aušros kamba
riuose, įvyko Lietuvių Improve- 
ment ir Benefit Kliubo susi
rinkimas. Priėmus protokolą, 
sekė raportai. Susinėsimo sek
retorius pranešė, ^kad ligonis 
nlsimaldavo, kuris sirgo ilgą 
laiką. Pašclpa jam bus išmo^ 
keta ant pusmetinio susirinki
mo. J 
vesta 
draugijas 
kad 
draugijose bei kuopose 
stuose susirinkimuose, 
ko negalėjusi 
įi turėsianti daugiau spėkų dė
ti ant pusmetinių susirinkimų,( 
kad atsiekus kjiubo tikslo. Iš
rinkta komisija, kuri peržiu
ręs Kliubo knygas ir abelną 
turtą. Peržiūrėjusi raportus; 
pusmetiniame kliubo susirinki
me, nutarta pusmetinį susirin
kimą sušaukti atvirutėmis. Su
sirinkime buvo narių viduti-* 
n i ai, gal todėl, kad atšilo oras. 
Nariai, kurie tik buvo susirin- 
kiiųan atsilankę, klausimus 
svarstė rinitai, be jokių užsi- 
varinūjimų. Kliube yra pavyz
dinga tvarka, jo susirinkimai 
esti ramus, parengimus lan
ko, kurie tik turi laiko, o ku
rie negali atsilankyti į jo pa
rengimus, tai kitus pasiunčia, 
nieks jam nekenkia nė savi, 
ne svetimi priešai, todėl, kad 
jis jų neturi. T'ų priešų jis 
neturi, kad atsako darbininkų 
reikalams. Klhrbo vajus baig- 
sis su 1 d. liepos. Per vajų 
gali įstoti į Kliubo su vienu 
doleriu įstojimu tie žmones, 
kuole turi nedaugiaus, kaip 35 
metus amžiaus. Kliubo susi
rinkimai perkelti yra Iš pirmo 
sekmadienio kiekvieno mėnev 
šio* į pirmą antradienį, Auš? 
ros kambariuose.
—L. I. ir B. K. Korespondentas

Visi, kurie 
savo gimines 
giai praleisti 
gus lietuvius, 
jaunas dienas 
nei šaly, rengkitės Tskubiai į ke
lionę, nes jau mažai ____  __
ko iki Naujienų ekskursi
jos; laivas Olyrupic išplauks lie
pos (July‘ 9 dieną vakare. Su 
Naujienų ekskursija" yra daug 
togiąu važiuoti, nes mes turė
dami patyrimą tame darbe, ge
riausiai prirengiam pasažierius, 
aprūpinant visuokuom reikalin
gu kelionei, nurodom visokius 
atsargumus reikalingus, sten
giamės kaip galima pigiau ir 
patogiau išrengti pasažierius ir 
duodam palydovą, kuris kelio
nėj rūpinas už savo pasažierius. 
ir apgina jų reikalus’. O prie to 
smagu ir važiuoti su Naujienų 
ekskursija, nes susirenka gana 
didelis būrelis lietuvių ir laivų 
kompanijos stengiasi užganė
dinti savo, pasažierius ir suren
gia jiems daug Visokių pramo
gų, taip kad kelionė išrodo kaip 
balius su įvairios rūšies smagu
mais (taip mums rašo buvę eks
kursantai) . ...

Taigi kurie manote važiuoti:Arthur Medley 
į Lietuvą su Naujienų ekskur-iern Avė., .prie kurio namų 
sija, nevilkindami ilgai, bet j įvyko persišaudimas 
kaip galėdami greičau atslanky- 
Kite į Naujienų Ofisą, o mes 
su mielu noru suteiksime visas 
reikalingas informacijas 
reikale ir pagelbėsime 
prirengti 
kumentus 
ramus ir 
kelionės.

Naujienų ofisas 
8 vai. rytp iki 8 
1739 S. Halsted St

k Capital Cafe karčiamoj, prie 
95 ir VVestern Avė., EVergreen 
Bark, liko nušautas munšaine- 
rius Harry C. Hassmiller, o di 
dėlės munšainerių šaikos vado 
vas Walter O’Donnell liko pa 
šautas ir gal mirtinai sužeistas. 
Tvii^inama. kad jiedu buk ban
dę apįplėšti karčiamą. Abu 
buvę girti. Bet policija spėja, 
kad O’Donnell prievarta bandė 
įbrukti saliunininkui savo alų, 
kd^> tą jis ne kartą yra daręs.

Grant Parke iš' ežero liko 
ištrauktas lavonas be galvos ne
pažystamo italo. Galvą rasta 
ant kranto. Spėjama, kad tas 
italas yra užmuštas 
nušovimu munšaineęių 
liaus Angelo Genna.

Kadangi ji užmiršo apie pa
simatymą su juo ir išvažiavo 
piknikai! su kitu vaikinu, Jo
seph Koppel, 6342 ‘N. Fairfield 
Ave„ patykojo gryštanČią iŠ 
pikniko su kitu vaikinu p-lę 
Mariė Krautsack, 1539 Farvvell 
Avė. ir apipylė ją deginančio
mis rakštimis. Mergaitei ap
degintas veidas ir krūtinė ir 
veikiausia ji mirs. Koppel gi 
iko uždarytas kalėjimam

Simpatiškas—Mandagus—Gėrės- , 
nis ir pigesniu už kitų 

' pątarnavinuiH

EUDEIKIAI
Pagrabą Vedėjai

No. 2399 Suknia iš 
materijos. Ji neapsieitų _ _ 
turėtum tam tikrų nereikalingų at
karpų.

Sukirptas mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 coliij per krutinę. 36 mie
lai reikia 1% yardo spalvotos .mate
li jos ir yardo vienos spalvos ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti' pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. T” ’ ’ "
15 cent.
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago, 111.

S A Lt )M IA SIJA R K A USKIEN E
Amžiaus 36 metų, mirė June 

8, *1925 2:30 P. M. ligonbutyje. 
Paėjo iš Suvainiškiu parapijos, 
Vilnasales vienkiejnio, Kauno 
gub., Alėksandrauslp pavieto.

Paliko dideliam puliudime vy
rą Vladislovą, dukterį Stelių 11 
m., sūnų Bruną 23 mėnesių, bro
lį Petrą, Lietuvoj 2 seseris ir 2 
brolių.

Kūnas pašarvotas, 10321 In
diana Avė. Laidotuvės atsibus 
June 11, 1925 m. 2 P. M. Lietu
vių Tautiškose Kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, vaikai ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja * gra- 
borius S. P. Mažeika Telefonas 
Yards 1138. \

MR iPTon KnovviV " 
DEAU SlR. VOUR- 
REVUteK) I s TWP 

CENT5 Shv op 
THG INCOME 'YO'J

oncg.- c—
S JOHrFdONl- S l 

„ l) ) CoLtceroa- I

Mrs. Flossię Edward, 23 mo
ti', 3539 W. Van Buręn St., 
mirė nuo strichnino. Mirda
ma kaltino, kad jos vyras, nuo 
kinio ji yra atsiskirusf, per 

laiko’beli-l Prievartą įgrūdo pilę jai ger
klę. Jos vyras ginasi. Poli
cija irgi mano, kad ji pati nu
sinuodijo ir tik kaltę bando su
versti ant vyro. •

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tai. Kedzie 8902

jai: piano
A. Gaubis ir p-ia I 
smuiko — W. 
lė Lulu Raben
D. Ėdrus Cook, J. Kudirka ii 
Serge Borovvsky.

—^Viešint iškis.

Svetimšaliai grjždami į 12 
mėnesių peturi jokių kliūčių ,

100 N. LaSalle St., Chicago, Iii 
arba prie vietinių agentų

Pereitą penktadienį, Mark' 
White Sųuare svetainėj buvo 
paskutinis Beethoveno Muaikos 
Konservatorijos, vedamos p. a/ 
S. Pociaus, mokinių koncertas. 
Tai buvo užbaigiamasis koncer- ' 
tas, kuriame ir baigusiems kon
servatoriją buvo dalinami dip-1 
lomai.

Mokytojų certifikatus. (piano 
ir harmonijos) gavo Laura Dės-' 
simpel (belgė), Ona Skirtus iv j 
Josephine Schultz (lietuvaitės); 
vien harmonijos — Stanley 
Montvydas.

Koncerte dalyvavo apie 20 
mokinių piano, smuiko ir daina-! 
vimo. Daugelis mokinių labai! 
gilžiai paskambino4r tai gana' 
sunkių dalykėlių; veik kiekvie-.! 
nas parodė gerą techniką ir 
nemažai ekspresijos, ypač piu’1 

Į! nistai-ės. Su smuiką buvo kiek1 
” silpniau. Matyt, visi pradedam'

Tpe cotiector doesn i botner about trlfles. On noi

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekyieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus sąvo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra iŠgy- 
„’ v (lomos vartojant 

naujausj Euro- 
į pinj gydymą ir 

■'i^\ įčiiškiant gyduo-
I \ les tiesiog į

z kraują, sykiu su
I! /d kitomis gydud-

Al lėmis dėl viduri-
gydymų. 

T ‘ / visos yra
kenksmingos 

^Flturi stiprią 
dančia jėga, daugumas jų yra 
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
keTt taipgi žinomas vokiškas 6U6 
ir 914. X Musų institute tiktai dak
tarai' specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bilc kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray . egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau-^ 
dėjimus, nugaros, šonų skaudėj!* 

'mus, skilvio trubelius, pūsles ir 
inkstų trubeliup, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubeliu ir visokios rųšic!> j Dva
riškas ir vengriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugeli' metų 
ligoninėse ir kliniko' e praktikavi
mo . Todėl, ateikite Hjįs mus ir 
pasveikite, tai reiškia ju ų laimė. 
Nėra skiitumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite Į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedelyj, Ket
verge ir Ič.nyčioį nuo 9 ryto iki 
5:30 po !pieįų. Utftrninkę, Sere
doj ir Sukatoj 'nuo 9 ryto iki 8 
vakarę. Nodelidmis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

tys ir jiems sunkiai ėjosi su 
žaidimu to sunkaus instrumen
to; be smiuką publika labiau 
mėgsta: visiems
sm uik i ninkams-ėms 
plojo, negu pianistams 
linėj daly, geresnių balsų ne
pasirodė. Bet gerai yra, kad 
ir neturintys balso lavinusi, ne j 
kit'kvienus mėgsta dainą, o la
vinimas visgi bdlsą pataiso, o 
ir skonį ir muzikos, pajautą iš
lavina.

Kadangi konservatorija turi 
daug mokitnių, tai į vieną kon
certą negalėjo sutilpti.x Tud b.u- 
vo duoti du koncertui) Diena judėt 
prieš tai, ketvirtadieny, toj pa
čioj svetainėj, buvo jaunesnių 
mokinių koncertas. Jis tuip 
pat buvo turtingas ir gražus 
ir dalyvavę jame jaunesni mo
kiniai tiek pat gerai savo už 
davinį Atliko, tik gal pasirinkda
mi lengvesnius veikalėlius.

Kadangi konservatorija turi 
toįfpj savo skyrių Cicero, tai Cicero 

Blokiniai turėjo savo atskirą 
koncertą trečiadieny, Liuosybčs 
svetainėj.

■i
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Antradienis, Birž. 9, 1925

MOTINOS .
DUKTERŲ

Lietuvių Rateliuose.
MMB ■ III »

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Ras daug naudos skaity
damos Mrs. Quigg’s Laišką 
Kuriame Sako, Kaip Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound Pagelbėjo Jos 
Dukterei.

kyt, dar lik pavasary, nes tu
rėjo vos apie 28 melus, bet 
begailestingos ligos kankina
mas pailso gyvenimo kelionėj 
ir nedaėjęs nė pusiau kelio, 
užmigo svetimos šalies žemėj,

pilno gražumo dangaus mėly
no skliauto, amžinai tau ir ta
vo kaimynams sius nepersto- 

tjančią, pilną gražumo, pilną 
Mes gi gyvjt- 

gyvųjų 
ir mus 
amžiną

ĮVAIRUS SKELBIMAI i AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME
pilną 

poezijos šv'it'są. 
ji likę, šoksim 
kol pagalinus 
griebs mirtis į 
rį..

Taigi ilsėkis 
mas drauge.

rainiai,

šokį, 
ncĮia- 
suku-

myli

M-es parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas *mus 
anie jusi) plumbingą ir namų ap- 
fOdymo reikmenis.

PFX)PLES PLUMBTNG A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Hayinarket 4221

Koyersford, Pa. — “Mano duktė 
buvo serganti nuo pat, 13 metų savo 

amžiaus, ji turė- 
j o nereguliares 
mėnesines ir taip
gi turėjo didelį 
galvos skaudėji
mu, taipgi nuga
ros ir šanų skau
dėjimus. Jos sto
vis taip buvo per 
Šešis mėnesius, kol 
aš pradėjau jai
duoti Lydia E.
Pinkham’s Vogė-

laide Compound. Jai pagelbėjo labai. 
Jai daugiai! nebeskauda galva, nuga 
ra ir neturi nusilpimų. Aš jas roko* 
menduoju kitoms moterims kurios 
turi dukteris su panašiomis ligomis.” 
— Mrs. Quigg, 210 Main St., Royars- 
ford, Pa.

Kitas Motinos Laiškas.
Roxh*iry, Mass. —* “Mano duktė 

turėdama 16 metų amžiaus visai buvo 
suimti sveikatoje, nerviška, .su labai 
prastu krauju. Tie suirimai padarė i 
ja silpna ir netinkamą darbui. Ji ban
dė keletą gyduolių, bet jai* nieko ne
pagelbėjo. Paskiau aš jai įkalbėjau 
vartoti Vegetable Compound, po to ji 
prailėįo daugiau sverti ir jos stipru
mas nuolat dauginosi. Aš sakiau tuos 
faktus dėl daugelio moterų.” —. Mrs. 
Hudson, 252 Eu.-4is St., Roxbur/, 
M a ss.

—-------- ■----------- J--------------r—-— !

Kraujo Suirimai
Slaptos I Užkrečiamos
Ligos Į Ligos

amžinu miegu. Jam keturių 
kampų vėjai, jx'r tylaus kapi
nyno medžių šakeles audžia 
atilsio muziką, gi stebuklingo
ji saldutė buriuoja jo kapą, ra
gindama greičiaus .sužaliuoti 
ant kapo paviršiaus laukų žo
lynėliam®. *

Cižmigo Petrukas amžinu 
miegu, nutilo jo Aukštai paki
lusi siela, kurią jisai buto iš- 
tobulinęs, ištigdinęs skaity- 
ctamas geras knygas ir mylė
damas mokslą. Mėgo jis be
galo gerus rašius skaityti, ypa
tingai mėgo B. (i. Ingersollo 
raštus, kurių visą 12 tomų tu
rėjo nusipirkęs. Abelnai Pet
ras buvo mylėtojo teisybės, bei 
sveiko mokslo ir kuomet su 
juomi besi kalbant kartais išsi
tardavai dailesnę mintį, tai 
tuoj* pastrl>ė<Mvai ant jo vei
do didelį džiaugsmą. Velionis 
mylėjo viską’ kas dailu, kas 
garbinga, kas kelia žmogų i 
apšvietą, i tobulesnį laipsnį. 
Turtais daug nesidomėjo, kaip 
ir visos didelės sielos ne apie 
tdrtus skrajoja.

P. Budrikas turėjo daug 
draugų, daug pažystamų, bet

P. Miknaitis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURfiK

sąvAitę, kas dvi

ir

Kas 
ar kaa mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugu n^ns 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spuik<»j 
hutu žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bite 
kada ir Hile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenes. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole: o jos viršininkais 
yra atsakoUiingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: 'J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: 'I'. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iRi 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

Malevojame, popieruojame ir de-, 
koruojame namus. Greitas patar
navimas.

S. JakubauRkas ir .L Mosgeris
6608 So. Tai man Avė., 
Phone Hęrfilack 1292

VARTOTŲ KARŲ IŠPARDAVIMAS 
Nash, touring, 1922 .....................$295
Buiik, touiing, 1919 .............. . $125
Dodge, touring, 1922 ...............    $225
Mitchell, touring 1921, 7 pas...... $175
Chevrolet, touring, 1923 ........... $200
Chevrolet, 1924 .......................... $375,
Ford, touring, 1922 .... .............. <
Ford, Sėdau, 1924 ...................... I
Chandler, touring, 1921 .........  :

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
Nauji 

HUPMOBILE, FL1NT, DURANT, 
STAR. 

5237 So. Halsted St. 
Tel. Yards 4050

Nauji Namai

Tet. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDUOJA Storas geras dėl 

Restauracijos arba kitokio biznio, 
kam įeikalingas toks Stonis atsišau
kite prie savininko 2855 W. 38th Str., 
2-ras aukštas. (Taipgi pasirenduoja 
2 flatai South Sidėj).

SIŪLYMAI KAMBARIO
ANT RENDOS, didelis ir 

švarus kambarys prie mažos šei
mynos dėl vyrų ar merginų.

Atsišaukite - . . •
5420 So. Morgan St.

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsnhenanunc ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus aLsilanky; 
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo

I Dr. B. M. Rom atpiginti kainas 
35 S. Dearborn St nuo

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kuinų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstantiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yr;. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALUS GYDYMAS 
už PŲSŲ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijiino Kraujo, 
Pūslės, Slapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų. 
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gilu
ti gerinusį gydymą nuo tų ligų.

jo laidojimo dienoje dalyvavo 
i labai nedidelis būrelis žmonių, 
I net jo artimųjų draugų, su •ku
riais jis išvien dirbo žmonių 
gerovei, žmonių labui, net nė 

’ tų nebuvo prie jo kapo, paly
dėt paskutiniu žvilgsniu savo 

Smylimą draugą. Tas liudija 
kiek žmonėse yra atjautos, 
kiek draugiškumo.. Drg.

j kuomet gyvas, tai dėl v akių, 
Iret kuomet mirė — tesižino 
kiti. Brolis ir sesuo užliejo 
ant drg. P. Budriko kapo gai- 

, lią ašarėlę, atlydėjo du, trys 
draugai, bcii keli svetimi žmo
nės, pasakė du kalbėtojai po 

i p ra kalbėlę, ir tuomi užbaigė 
velionis savo kelionę. Nebuvo 
nė muzikos, nė didelių apei
gų. Tokia jau vargingo žmo
gaus lemtis, viskas paprastai, 
viskas neišdidžiai; taip galbūt 
velionis ir butų norėjęs, nes 
bereikalingų ceremonijų, be
reikalingų išpuošimų nemylė
jo.

Roselan<|. — Birželio 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė., įvyks Draugijų 
Sąryšios delegatų susirinkimas. Ja
me bus svarstoma Sąryšio svarbus 
reikalai. Delegatai ir delegatės atsi
lankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sekr^

1)1 DELIS, su gražiais rakan
dais kambarys rendon, dėl vie
no arba dviejų vyrų.

3014 Emerald Avė. • 
Ist floor

Phone Boulevard 10192

Ciceroa Lietuvių Liuonybės Namo 
B-vės visuotinas nepaprastus dalinin
kų susirinkimas įvyks Birželio (June) 
9tą dieną, 1925, Antradienio vakare, 
Savo Svetainėje, 1401 So. 49th Ct., 
Cicero, III., kaip 7:30 vakare. Visi da
lininkai prašomi dalyvauti, nes ran
dasi svarbių reikalų, kuriuos 
lininkai galės išspręsti.

— B-vės

JIESKO darbo

tik da-

Sekr.

RėmėjųLietuvos Socialdemoikratų
Fondo, Chicagoš kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny j 8 v. 
v., 11 d. birželio^ Naujienų name. 
Visi nariai būtinai atsilankykit, nes 
turim daug svarbių reikalų. Kviečia
mi ir pritarianti tam darbui atsilan
kyt. Valydyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

. PAJIEšKAU darbo į bekąr- 
nę. Galiu kepti juodą duoną ir 
keksus.

M. ALMON,
3660 So. Westepn Avė,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba 
moteris dirbti prie vasarnamio; 
geistina, kad* suprastų kiek val
gius pagaminti. Atsišaukite 
MRS. SHULTZ, 3358 Lowe 
Avė. BouIeva 1^1 3868.

Pardavimui, nauji mūrinei 
namai, tik baigiami budavoti 
P° *r> Ir 5 karbarius. Visas ar- 

$175 žaolo trimingas, karštu vande
niu apšildoma, Bungalow sto
gai, maudynės ir visi paranku
mai įtaisyta pagal vėliausios 
mados. Graži vieta, South Side, 
'mokyklos, biznis ir didelės par
akęs tik posė bloko nuo namu 
tarpe 66 ir 67 Fairfield Avė. 

$475 įmokėti, kitus lengvais išmokė- Parduosime pigiai arba mainys 
jimais. ’ ---  ------------ • •riJNT, DURANT, STAR 

Reikią salesmenų, didelis komi
šinas. 

5237 S. Halsted St. 
Tel. Yards 4050

$300

NAMAI-7LME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, Jotui, 

taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas u

HUPMOBILE
Aštuonių ir’ keturių cilinderių, 

dan
j&ime ant senesnių namų ai* lo
tų.

C. P. SUROMSK1S & CO. ’ 
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Bau Ieva r d 9641

Pardavimui naujas mūrinis 
namas tik būdavojamas po*6 ir 

MAINAU automobilių Chand-,6 kambarius, įtaisytas pagal vė
lei’ Cuppey ant loto. Atsišau- .liausios mados, randasi prie 67 
kit pas

l VTLICKĄ,
6559 So. Maplewood Avė.

Phone Republic 3769

ir Maplewood Avė.

RAKANDAI

Pardavimui, naujas 6 kamba* 
rių mūrinis bungaloyv, įtaisytas 
pagal vėliausios mados. Mainy- 

!sim ant 2 flatų ar parduosim 
'pigiai, randasi prie 66 ir Fair-

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
rnų, lotus^ vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavii

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

BARGENAS. Pardavimui skuri- 
nis parloro setas, valgomo kambario 
setas (stalas ir šeši krėslai), bresi- r 
ne lova, ice baksis, Jewcl gasinis pe- jas bizniavus namas. Krautuve, 
čius, 2 dideli kaurai, knygynas. Ra-K , ... - . _
kandai gerame stovyje. Parduosiu ,4 kambariai * užpakaly krautu- 
pigini.

Tel. Lavvndale 0890

Pardavmui ar mainymui nAtv

PARDAVIMUI- arba mainymui 
prie 5107 So. Halsted St., netoli 
irai).sferinio kampo, mūrinė krau
tuvė ir 4 fialai, kaian, $25,000, iš
mokėjimais. TclefonuoJcit jx> 8:30 
vakare ir po 6 vai. ryto. HENRY 
MILLER, savininkas. 1115 Jndefien- 
dcnce Blvd. Phone Vau Burėn 5815

PARDAVIMUI
Parsiduoda 

mdžai vartotas, 
čius, gražaus 
už ...................

Upright- Pianas Oak/ 
Phonografas Columbia, 
Radio setas, naujas,

su didele baterija ir truba, ver
tės $150, už ......................... $65

vės, 6 kambariai, viršui, namas 
įtaisytas pngal vėliausios ma- 

karštu 
randasi

Player Pianas 
25 rolės, ben- 

W«lnut medžio, 
. $195 
už $65 
už $28 

5 tūbų

dos, aržuolo t ri minga s, 
vandeniu apšildomas,

- Brighton Parke.
*1 \-j Pardavimui, medinis 

po 4 ir 4 kambarius, tik 8 me* 
’ tu senumo, maudynė, elektra ir 

visi parankumai. Galima pirk
ti su mažai pinigų, įmokėti rei- 

t kia tik $1000, o kitus kaip ven
dą.

PARDAVIMUI muro bizniavus 
namas geriausis kampas ant Brid- 
geporlo So, Halsted ir 32 gat. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti į Lietuvą.

Savininkas John P. Bashinski 
6.338 So. Mozart St.

namhs Pardavimui « naujas muro 5 
kamb bungalow, netoli nuo Gra
ne Co„ bus užbaigtas į 14 dien- 
nų, įmokėti-reikia $2000, o ki
tus po $50 į menes.. Savininkas 

6338 So. Mozart St.

3327 So. Halsted St. 
Chfcago, III.

Pardavimui 4 flatų namas, vi
si po 5 kambarius, aržuolo tri- 
mingas, karštu vandeniu ąpšil- 

Įdomas, randasi tarpe 66 ir 67
PARDAVIMUI saliimo fixčuriai, Whipple St.> mainysim ant 

bariu, ice box, 2 šokeisai, anglių 
pečius, langų pabšinai. Parduosiu 

.pigiai, nes einu į kitų biznį.
P. LUKAS 

4531 St>. Paulina St. 
Phope Yards 0799 *

žesnio.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674 .

ma

SOUTH SIDE APARTMENTAS
Pardavimui 2 augštų mūrinis na

mas ,58 St.’ ir Aberdeen, 6-6 kamba
rių, furnaųe'šildomas, 2 karų gara
žas, gerame padėjime/kaina, $11,000, 
cash, $3,000, lengvais išmokėjimais.

MURPHY, 
Tel. Boulevard 0899 

Tarpe 6 ir 8 vai. vakare

BARGENAS
Pardavimui barbernė, yra 3 balti 

krėslai, I pool t abi e,' cigarai, nesvai
ginami gėrimai. Viskas pirmos kle- 
sos padėjime. Turiu parduoti, nes iš
važiuoju j Europą.

622 E. 67th St.
Fairfax 2836

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialia Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija Již tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5.
Kaulį) Raumenų ir Nervų Gydymas 92 iki 95 
Gydymas Odos litrų — Artine Kays, $3.
Riu-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10.
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn StM kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS)

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų 

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo” 10 
ryto iki 8 vakare.

Kenosha 
Lietuviai

Man gaila velionio P. Bud
riko, ir juo gailiau, kuomet 
prisimenu kiek jo sieloj aud
rų. kiek kentėjimų toji liga 
gimdė. Ir galbūt, *kad šHuo 
žvilgsniu beširdei mirčiai ga
lima ačiuoti, kad iš velionio 
Budriko paėmė kentėjimų tau
rę, kuri perpilnai buvo prisi
pildžiusi. Juk musų gyvenimas 
ir taip% erškėčiuotas, ir kuo
met dar liga prisideda, tai na
šta palieka nebepakeliama. Ve
lionis sutikęs nelemčiausias 
gyvenimo viešnias — sunkias 
tiplinkylM-s, lx?i liprą, kovojo su 
joms kiek išgalė leido, liet ne
labos viešnias kovą laimėjo. 
Velionis kovoj pailso ir atsi
gulė po šalta žemes velėna, 
pasislėpdamas nuo vargų, nuo 
kentėjimų. z

«
Baigdamas noriu ištarti 

šiuos žodžius, nors velionis 
jų jau nejaus: Petruli, tu lai
mingas dabar! Tautinių kapi
nių rybose tu atradai sald
žiausią miego vietelę, kur ne-1

PAJIEįKAŲ Franciškaus ln- 
drašiuno, Voronių kaimo, Pašvi
tinės vals., Šiaulių apskr. Jei 
kas žinot apie jį, malonėkit man 
duoti žinotu MYKOLAS MUI- 
ŽIO, 9824 Avenue L, Chicago.

JIESKO PARTNERIU

REIKIA patyrusių moterų 
prie sortavimo maišytų, skudu
rų, nuolat darbas.

WEST SIDE METAL & 
REFINING CO.

2917 S. La .Šalie St.

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvė, parduosiu sykiu su namu 
arba be namo. Pelno į savaitę, 
$100. Už $3000 nupirksite.

• Atsišaukite
4342 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI labai geras mūri
nis namas, 19 kambarių, prie Lowe 
Avė., netoli 31 st St., kaina tiktai, 
$10,000. Mūrinė cottage, prie Dur
neli Avė., netoli 33rd St., furnas 
šildomas, vana įr elektra, kaina, 

’* cottage, 
kaina, $(>,000. 5 

karštu 
•gara- 
Wall-

PARSIDUODA puiki ūkė suvidu- 
tiniškais budinkais, 80 akrų dirba
mos, lietuvių kolionija už $3,200, $600 
reikia įnešti, priežatis, turi dvi. Pla
tesnių žinų klauskit laišku.

Savininkas
S. MARKUS

R. R. 4, Ludington, Mieli.

33rd St., 
• elektra, 

$4,750. 5 kambarių mūrinė 
3312 Lowe Avy., I 
kambarių mūrinė cottage, 
vandeniu šildoma. 2 karų 
žas, cementinis* skiepas, 3125 
ace St., kaina $6,000. ,

VOKIŠKOJ SUBDIVIZ1JOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir modemiškas plumbin- 
gas ir 2 karų garadžas, netoli Mc- 
Kinley Purk, kaina $4,000, cash 
$1,000.

2031 W. 35 St.
• Lafayette 0909

559 W. 31 st St.

Parduodam ir mainom -

REIKIA partnerio, pabūti krau
tuvėje, taisymo tajerų ir supply 
biznio. Aš turiu geriausią vietą 
Chicagoje, apie 8000 
ir trokų pravažiuoja 
kampą, rendos tiktai, 
uždirbti daug pinigų, 
$1000 cash. Piifyrimo 

, N.

REIKIA DARBININKŲ
j vielą 

automobilių 
pro mano 
$50. Proga 
turi turėti 
ftercikia.

\V. kampas Archer ir 
Western Avenue

JIEšKAU partnerio į biičer- 
nes ir grosernes biznį. Biz- 
nis senai išdirbtas. Nemokan
tį to darbo, išmokinsiu. Atsi- 
šaukit greitai.

2843 W. 38th St. .

vvRr

GROJIKUS Pianas — Gul- 
bransen — 88 notų^ moderniški 
keisai, su benčium ir 90/rolių, 
kaina $150, išmokėjimais po $10 
į mėn. atsakantiems žmonėms. 
Turi būt parduotas prieš birže
lio 13. 8121/2 W. 63rd St.

2 flatų naujas muro namas, gra
žioj- apielinkėj, bargenas. 4 flatų 
muro namas, su visais \ paranka
mais, geroj apielinkėj.

Priimsim į mainus: cottage, biz
nį arba lotus. Su reikalu kreipki
tės pas ’

A. Grigas,
3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevara 4899

JEI MANAI pirkti nuosavybę, 
Calumet Dl.strik te, apžiūrėk pirma ir 
gauk kainas, tada atvažiuok ir pama
tyk mano nuosavybę. Imk No. 4 
Cottage Grove gatvekarj iki galui. 

11446 Front Avė.
Pullman

MORTGECI Al -MSKOLOS

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon *

Siųskite* pinigus Lietuvon 
telegrafu oer Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tjįo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarpaus

1. A. PAISYS Z ' W
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

tik nejausi kančių, bet nei 
sapno krūptelėjimas netruk
dys tavo saldaus miego. Apie 
tave žėri visa gamtos grožėj 
kurią tu taip mylėjai. Dienos 
metu saulutė neperstojančiai

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaikomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Ct^, 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

DIDELIS SKELBIMŲ BIZNIS 
CHICAGO — LOS ANGELES 

DETROIT — BALTIMORE 
AUTOMOBILIŲ IŠPARDAVL 

MAS IR TA VORŲ SKEL
BIMŲ PATARNAVIMAS

Vyrai apie 45 metų, moterys 
apie 35 melų, kurie gali investuo
ti nuo $500 iki $1000 cash arba 
real estate. Sveikas, atvirame ore 
<lai'l>as visų ntctij, H vai. alflos, 
$150 j mėnesį, kelionės išlaidos. 
Darbai Chicagoj skelbimų Depart- 
meuet, algos $150 į mėnesį ir k<>- 
mišinys. Stonografėms apie 33 me- £«*’. 
tų. $100 į mėnesi ir daugiau. P
investmentij aplikanlai nepriima- ... „
mi. Atsišaukit nuo 9 ryto iki 9 1002 W. 51 St.
vakare, gatavai pasirengę darban. 

2050 Archer Avenue

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė maišytų tautų apgyventoj apielin- 
kėj. Biznis yra cash. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4401 So. Richmond St.

PARSIDUODA Delicattessen ir 
Giosernė maižytų tautų apgyventoj 
apielinkėj Biznis yra cash ir ‘išdirb
tas per keletą metų. Parduosiu pi
giai, tik už $650, nes sergu ir turiu

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nriTTr » t a n • j- i nė labai pigiai. Turiu dvi bučernes, REIKALINGAS vaikinas dirb- todėl vienam yra labai ^unku. Kil

ti* į Luneh Ruimj, -turi būt maž rią norėsit, tą galėsit nusipirkti, 
daug patyręs tą darbą. Taipgi 
reikalingas virėjas.

2113 S. Halsted St.

Atsišaukite
3259 So. Union Avė.

PARDAVIMUI TIKRAS
NAMAS '

Modemiškas 5 kambarių 
medinis bungalow, sun par- 
loras, aržuolo trimingai vi
sur, fiirnace šildomas, vai
siams sklepukas, su grindi
mis augštas, pleisteriotas 
skiepas, puikiai dekoruotas, 
du dideli miegojimui kamba
riai, lotas 30x125, viskas 
$7950, cash reikia $2500.

BEN F. BOHAC 
2643 W. 51st Street 

Prospect 6415

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ii* Irnnt l’nkt n q
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
, 3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

1 ■ 11 ....... . 1
ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. Greita^ veikimas.

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

111 W. Washington St.
Telephone: Franklin 8524-3525

uz

MOKYKLOS

bučiuos tavo atilsio viėtą sa
vo šiltais spinduliais, ir ant 
tavo kapo su atsarga augins 
žolynėlius, kurie pu&š tavo 
gyvybe kvėpavusią krutinę. 
Nakties metu, dailioj, poetiš
koj mėnesienoj, mėnulis sius 
tau, ir tavo ramiems kaimy- 

•i nams sidabrinę šviesą, teikda-1 
mas jūsų karalystei puikų 
vaizdą. Miriadai Žvaigždžių iš

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. ęo.
Malevojam ir popieriiojann Už- 

laikom malevą, popierą,
> Stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS. Prez..

REIKALINGAS — '
PORTERIS Į VALGYKLĄ.

Atsišaukj t
7359 S. Western Avė.

't

NEPAPRASTAS barmenas. . Turė
damas 250 dolerių galite būti biznie
rium. Gera biznio vieta. Laikom 
minkštų gėrimų, kendžių, ice cream, 
cigarų, notions ir groserį, Yra gy
venimui kambariai, rendA pigi ir ga
lima gautt lysą, nepralejskit progos.

4065 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI modemiškas mūri
nis namas, 2 flatų, naujas, 6-6 kamb. 
įmūrytos vanos, gasinis pečius, ice 
box, beržo trimingai, 2 karų gara
žas. Kaina $15,700, atsišaukite arba 
telefonuokit savininkui

6110 So. Sacramento Avė. 
Prospect 10388

REIKALINGAS pirmarankis 
kepėjas.. Turi mokėti kepti juo
dą duoną.

Atsišaukite \
1208 E. 93rd St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, tirštai apgyventa lietuvių ir ai
rių. Biznis cash. Pigi renda. 6 
knmbąriai pragyvenimui. Priežastį 
pardavimo patirst ant vietos.

3651 So. Wallace St.

PABDAVIMUI 2 lotai. 50x125 
prie 44 St. ir S. Western Av^ 
Parduosiu pigiai. Atsišaukit: 

4716 S. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 2422

SPECIALIS NU
PIGINUSIAS

Kainų laike vasarot mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Mųnager

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą, 
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 ras.

REIKIA patyrusių shearme- 
nų ir į jardą vyrų, nuolat dar
bas.
Interstate Steel & Supply Co., 

*4030 So. Wells St. • *

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė ir visi fikčeriai, pigi renda, 
gera 'krautuvė dėl tų kurie nori 
dirbti. Yra vienas kambarys 
miegojimui, šaukite Tel. Canal 
0243, po 6 vai. vakare.

NUSTOKIT MOKfiTI RENDĄ
Kraustykitės į savo locną na

mų. 'Pik biskj įmokėti, o kitus 
kaip rendą. Naujas moderniškas 
5 kambarių mūrinis bungalovv, 
yrą visi įtaisymai ir apmokėti, 
lotas 30x125, yra daug šviesos, ge
ra transportacija, 2. blokai į ry
tus nuo Kedzie, 1 blokas į pietus 
nuo 51st St., karų linijos. Jums 
patiks jis. Savininkas ant parei
kalavimo. 5148-58 So. Richmond SI.

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystėg. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o <Jar 
komišinas ir tipsai.. Tas Švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba Šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokife.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230


