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Svarbus teismo nuosprendis prieš 
darbininku unijas

g.riiir-iF'" — i.

Anglijos kareiviai saugo
Misterio rubežiy

Neleis nukapoti algas. Priešinasi tyrinėjimams B Lietuvos žinios

80 žmoni# žuvo ant laivo
■ Rusijos ‘ambasadorius’ pašalinams

Svarbus nuosprendis prieš 
darbininkų unijas.

pasažieriai liko išbudinti 
vai. nakties ir rado jau 
visą laivą apsuptą ugnies, 
už ilgo pasigirdo smarki 
pliozija ir laivas greitai'
kendo. Tie, kurie išliko nesu
žeisti ekspliozijoj, paskui 
plaukė ant kranto.

(Kitomis žiniomis, 4 
laivo žuvo 90 žmonių.)

1:40 
veik 
Ne- 
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LONDONAS, birž. 5. — An
glijos karinis laivas sulaikė 
Tralee užtakoj laivą Seattle 
Spiri t, plaukusį iš Ne w Yorko 
į Airijos uostus su grūdais ir 
kitokiomis prekėmis. Ant jo 
rasta daug amunicijos, kuri ta
po užgriebta.

Anglijos kareiviai dabar sau 
go didesnę Ulsterio-Airijos ru- 
bežiaus dalį ir kur tik įvyko 
susirėmimų, visur sinn 
rius atmušė ir nuvarė
nuo rubežiaus. Oficialinė 
nia sako, kad susirėmimuose 
užmušta tik 3 sihn feineriai ir 
atimta kulkosvaidis, bet priva
tines žinios sal/o, kad sinn 

didelių 
L” į Į \\irijos vande- 

taipjau daugiau ir

Taip gatvekarių darbininkai 
yra nusistatę.

Rusija nesutinka su pasiunti
mu tyrinėjimo komisijos.-

PARYŽIUS, birž. 5.

f ei ne
to lyn 

ži-

• Gatvekarių
jis nukapoti rope Nouvelle išspausdino pa- 

pareiškė sikalbėjimą su Rusijos užsie
nio reikalų ministeriu ČiČeri- 
nu. čičerinas, paklaustas /ir 
Rusija priimtų tokią tyrinėji
mo ekonominės Rusijos 
ties komisiją, kokią 
Jungt. Valstijos atsakė, 

j to griežtai negalima 
' ar* • „ _ _ i* -

Unijos gali būti skaitomos 
trustais if iš jų gali būti rei
kalaujama atlyginti nuostolius 

už streikus, sako teismas.

WASHINGTON, birž. Į. — 
Augščiausias teismas šiandie 
paskelbė, kad darbininkų or
ganizacijos nėra liuosos nuo 
traukimo jų į teismą pasire
miant Shermano anti-trusti- 
niais įstatymais.

Tokį nuosprendį teismas iš
nešė paskilbusioje Coronado 
anglių byloje, vienoj iš svar
biausių darbininkų bylų, kuri 
pasiekė augščiausįjį teismą.

Teismas nusprendė, kad dar
bininkų unijos gali būti trau
kiamos į teismus ir kad iš jų 
galima išreikalauti nuostolių 
atlyginimo už nuostolius pada
lytus unijos narių laike strei
ko.
\ šios bylos dalyke teismas 
nusprendė, kad angliakasių 
unija nepaskelbė ten streiko, 
negi jo nepatvirtino, todėl ji 
negali būti šiame dalyke atsa
kom inga, negi jos negalima 
traukti į teismą.

Žemesnieji federaliniai teis
mai buvo priteisę Coronado į 
ir 8 kitoms kompanijoms, kad 
angliakasių un’ja turi atlygini! 
$900,000 * nuostolių, kurie pasi
darė delei angliakasių streiko. 
Kompanijos tvirtino, kad tie 
aktai buvo suokalbiu suvaržyti 
tarpvalstijinį gabenimą ang-

Nuosprendį paskelbė vyriau
sias teisėjas Taftas. Jis panai
kino šią bylą, delei stokos 
dymų, kad centraluiė unija 
vo paskelbusi ten streiką, 
kartu pripažino, kad kur
dymai yra užtektini, unija gali 
būti traukiama į teismą ir i 
gali bū ti iš jos reikalaujama a t 
lyginti visus jos narių pada
rytus nuostolius.

įro- 
bu- 
bet 

įro-

80 žmonių žuvo ant laivo
Laivas paskendo upėje nuo 

ekspliozijos.

BUENOS AIRES, birž. 
Manoma, kad 80 žmonių 
pereitą naktį ant laivo 
Franca, kuris paskendo
ekspliozijos upėje Parana, ar
ti Posadas, kur ji sudaro ru- 
bežių tarp Argentinos ir Para- 
guay.

Ant laivo buvo apie 100 pa- 
sažierių ir daug kerosino. 
Kaip pasakoja išsigelbėjusieji,

ORH

ant

Pavaro Bachmetjevą

• v1S-

to

CHICAGO. y 
darbininkai nVleis 
jiems algas. Taip 
gatvekarių darbininkų . unijos 
prezidentas W(n. Ųuinlan. Ką 
jie darys, jei kompanija ban
dytų algas nukapoti, dar nėra 
nuspręsta, sako jis, ir todėl 
kalbėlį apw streiką yra dar 
peranksti.

Darbininkai veikiausia daly- j “Prie dabartinių aplinkybių ir 
vaus šiandie pasitarime 
kompanijos viršininkais.

Kad dabar pareikalauta

Lietuvos tautiniy mažumų 
teisės T. Sąjungoj.

padė- 
siulo 
kad 

leisti.

su kol gręshi mums nauja bloka- 
|da, nes negalime leisti atvykti 

iš tyrinėjimo komisijai“, 
nkų priimti čičerinas.

algų nukapojimą, buvo pa- Pasisekimui Haagos

sake

WASIMNGTON, . birž. 5.
Jungt. Valstijų pripažinimas 
Boris Bachmetjevo kaipo Rusi
jos ambasadoriaus, nors tas 
ambasadoęius • neatstovavo jo
kios valdžios, bus panaikintas 
birželio 30 d. Apie tokį vald
žios nutarimą pranešė valsty
bės sekretorius Hughes pačiam 
“ambasadoriui.“

kad 
feinerįąins pridaryta 
nuostoli 
uis plauki
Anglijos karinių laivų.

Dabar airiams bus sunkiau 
pulti ulsteriečius, nes jie turės 
susiremti ne su nepatyrusiais 
konstabeliais, bet su patyru! 
siais, gerai ginkluotais ir skai- 
tlingesniais 'Anglijos kareiviais, 
kurie turi ir artilerijos.

konfe- 
klausta ir riebiai apmokamų ’ rencijos, sakė čičerinas, reikia 
kompanijos yiršininkų, ar ir (laiko ir rammho “ir, ypač ulti- 
jie nesutiktų .^yįimti algų nu- matumai neturi būti siųntjnė- 
kapojimą ir ar ir jiems busljami mums kas penkios minu- 
kapojaniGG algos, kada dabar 
norima nukapoti^algas ^visiems 
kitiems darbininkams. Uždir
bantis po keliuiĮką tūkstančių 
algos viršininkai tuojaus pra
dėjo teisintis, kad jiems jokiu

E. ŽENEVA. — Tautų Są
jungos Taryba svarstė tautinių 
mažumų sutartį, kurią pasira
šė musų delegacija. Pilietybė 
nustatoma veikiančiais Lietu
voj įstatymais Tarybai. Lietu
vos atžvilgiu dar pridėta, kad 
\Liietuvos piliečiais bus laikomi 
visi, kurie gims Lietuvoj po 
sutarties pasirašymo ir neturi 
kitos pilietybės. Aškenažy rei
kalavo optacijos įrašymo su
tartiną ką musų delegacija at
metė, pareikšdama, kad sutar
tis galutina ir klausimas negali 
būti daugiau keliamas. Taryba 
su tuo sutiko.

Genujoj atvyko iš
Sąjungos Kolban, specialistas 
ir vedėjas mažumų reikalų 
Tautų Sąjungoj. Kalboj su lie
tuvių delegacija dėl mažumų 
teisių laidavimo, Lietuvoj.

uos įstatymai ir projektuoja
moji konstitucija pilnai ir pla
čiai tą minimumą garantuoja. 
Negalima esą rimtai svarstyti 
tų reikalavimų, kuriuos įvyki
nus susidarytų valstybėje val
stybė ir uždėtų sveikam vals
tybės augimui pančius.

E. LONDONAS. — Iš Žene
vos praneša, kad Tautų Sąjun
gos Taryba Gegužės 12 die
ną svarstė mažumos subkomi- 
sijos pranešimą dėl Lietuvos ir 
Albanijos klausimo. (Reuter)

Prekybinė Lietuvių ir 
i Angly sutartis.

Tautų

Turkai varą krikščionis į 
tranšėjas.

budu negali būti nukapota ai- -'Turkijos 
gos, nes jie tadĮ negalėtų pra
gyventi (bet darbininkai priva-

Svarstymas apie panaikini-, 
mą pripažinimo to “ambasado
riaus“, kurį prisiuntė į čia 
jau virš keturių metų negyv- 
vuojanti Kerenskio valdžia, pra 
sidėjo po to, kaip senate sena
torius Borah pradėjo reikalau
ti išaiškinti stovį to “ambasa
doriaus“, kodę'! jis tebėra pri
pažintas, kokią valdžią jis 
stovauja ir keno pinigais 
pasilaiko.

Iždo sekretoriaus 
portas rodo, kad 
vas po nuvertimui 
valdžioj turėjo $56 
vo anmasados reih 
pinigai buvo paskolinti Ameri
kos valdžios. D 
tik $10,000,000. 
nieko neveikdamas ir nieko ne
atstovaudamas f per tuos kelis 
metus spėjo išleisti $46,000,- 
000, kuriuos Rusijos žmonės 
paskui turės atmokėti Ameri
kos valdžiai. Amerikos vald
žia gi visą tai užgyrė, nes ji 
pripažino Bachmetjevą • ir 
jam išduodavo ant jo pareika
lavimo pinigus. Be to Bachme- 
tjevas išpardavė visas Rusijos 
nuosavybes Amerikoje. Visą 
tai likviduoti tapo paliktas 
finansinis ambasados atašė 
kuriam suteikta diplomatinis 
stovis.

Amerikos okupacinė armi 
ja pasiliks Vokietijoje.

lo pragyventi iš daug mažesnės! ščionių. bus

ADANA, Cilicijoj, birž. 5. —
~ “ t nacionalinistų valdžia T. .. .V1 _. , _ . , , . .. ;Kolban pareiškė pilną pasilen-įsake padaryti konskripciją' 1 i t i

visų Cilicįjoj gyvenančių krik

E. KAUNAS. — Gegužės 13 
dieną pasirašyta prekibinė su
tartis tarp Lietuvos ir Anglijos. 
Iš Lietuvos pusės pasirašė Už
sienių Reikalų Ministeris Prof. 
Jurgutis, o Anglijos valdžios 
vardu M. Wihon, Anglų komi
saras Lietuvai.

at- 
jis

ra-Mclon
Bachmetje- 

Kęrenskio 
,000,000 S8L- 

ikždams. Tie

abar jie beturi 
S Reiškia jis

Francija su Arabija
žuvo
Vilią. ,
nuo ’ F>r*anc^aniu» kad r rancija

! dariusi sutartį su Nejd ir Hasa, 
centralinėj Arabijoj, sultonu 
Saud; kurią j a Francija apsiima 
aprūpinti savo ginklais ir pini
gais, jei jis butų užpultas.

Tokia sutartis prieštarauja 
Anglijos pastangoms suvienyti 
/Yrabiją po savo globa.

LONDONAS, birž. 5

nina s t ikrai serga.

.KVA, birž. 5. —

pa-

čia

algos), kad jiems ir pirmiau 
nebuvo pakelta ; '
kas ąievcikalavo iš jų priimti 
algų nukapojinio.

M
patvirtinta žinios, kad Leniną 
užgavo apoplekcija. Jis sun
kiai serga, bet einąs geryn.Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

Šiandie — giedrą ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 5:15 vai., leidžia
si 8:22 v. Mėnuo leidžiasi 3:59 . algos. Jie dabar gauna tik ,30c. 
vai. ryte. jį valandą.

Gatvių taisytojai streikuoja.

5.SPRINGFIELD, III., birž.
Čia sustreikavo gatvių tai

sytojai, reikalaudami pakėlimo

WASHINGTON, birž. 5. — 
Prašant Vokietijai ir nieku- 
rioms talkininkų šalims, nedi
delės spėkos Amerikos karei
vių pasiliks Coblvnz, palei Rei
ną, Vok^Ftijoje, ir po liepos 1 
dienos, iwrs jiems ir buvo įsa
kyta rengtis grįši i namo, nes 
ta diena pirmiau buvo paskir
ta Amerikos evakavimui Vo
kietijos. *

Vokietijoje pasliks gen. 
len ir du batalionai kareivių 
neaprubežiuotam laikui.

Senatorius smerkia amba 
sadorius.

WASHINGTON, birž. 5.
Senatorius Watson pasmerkė 
Anglijos, Italijos ir kitų šalių 
ambasadorius už jųjų kalbas ir 
pareiškimus apie Amerikos 
muitus ir prekybą.

Senatorius kaltino, kad sve
timos* šaus veda propagandą 
prieš svarstomąjį muitų bilių. 
Jis sako, kad jokios svetimos 
šalies atstovas neturi teisės 
atvykti į šią šalį “ir instruk
tuoti mus apie musų 'Aidžios 
politiką“.

4 žmonės užmuštų
li-CHICAGO. — 4 žmonės 

ko užmušti ir 5 sunkiai* sužeis
ti, trokui, kuriuo važiavo 11 
darbininkų Ravinia Nursery 
Co., pakliuvus po Chicago and 
North West traukinio 
Nelaimė įvyko 
Park, šoferiui 
lenkti traukinį 
kryžkelės. Du 
sigelbėjo laiku 
troko.

ratais, 
ties Highland 
bandant pra- 

pervažiavime 
darbininkai iš- 
iššokdami iš

25 kareiviai užmušti.
MĘXICO CITY, birž. 5. — 

25 kareiviai liko užmuštisu- 
batos naktį, išsprogdinus trau
kinį ties Santa Catarina, Tia- 
xcala.

3 žmonės žuvo parako eksplio- 
zijoj.

OAKLAMD, Gal., birž. 5. — 
žmonės * liko užmušti ir 3 

ekspliozijoj
3 
sunkiai sužeisti 
Trojan Powder Co.

Pabaigė savo kelionę
PERNAMBUCO, / Brazilijoj, 

birž. 5. — Du Portugalijos avi
atoriai, Sacadura ir Butinho 
atskrido į čia šiandie, tuo už
baigdami savo kelionę per At- 
lantiką iš Lisbonos. Jiems jau 
byjhant netoli Pietinės Ameri
kos pakraščių ąušidaužė jų hy- 
drcplanas, bet ( jie jį pasitaisė 
ir- dabar pabaigė įkristi į Bra
ziliją.

J darbo brigadas ir bus pasiųsti 
alga ir kad nie-’H tranšėjas, kad pagelbėjus 

turkams nuveikti graikus.
Daugelis krikščionių areštuo

jama ir sodinama kalėjiman 
už politinius prasižengimus, o1 
jų turtas konfiskuojamas. Ap-J 
įkaitoma, kad apie 80 nuoš. 
innenų Cilicijoj tapo konskrip 
tuoti, deportuoti ar mirė nuo 
bado. Likusieji perėjo į iųa-

• įteiktąja Tautų Sąjungoj dek- 
laracija. Tautų Sąjungai terū
pi garantuoti mažumoms kul- 

I turinio plėtimosi galimybių 
I minimumą. Todėl jis mano, 
kad visi kiti žydų reikalavimai 

i Lieijivoj jo nuomone, yra per

Kėsinosi nušauti Lenino pagel- 
Ipninką.

LONDONAS, birž. 5. —Gau
tomis žiniomis, Rusijos liau
dies komisarų tarybo.y- vice
prezidentas Curup tapo' sužeis
tas vakar pasikėsinime jį nu-

i dėti ir neturi jokio pamato, žudyti. Šovikas suimtas .

--- --------------------------------------------- -
. ....... .......... .. ........... ................ ...... . ......... *■ 1

........... —-......... .................. ...... ,

nuo persekiojimų.

Bėga iš Rusijos.
VARNA, birž. 4. — šimtai 

rusų šeimynų iš Odesos ir kitų 
Krymo pajūrio miestų bėga į 
čia mažomis žėglinėmis valti
mis. Daug žmonių žūsta pas
tangose pasprukti iš Rusijos.

Turkai nedalyvauja Rusijos- 
Vokietijos sutarty j.

KONSTANTINOPOLIS, bir- V'* 1 • zelio 4. — Turkijos naiconulis- 
tų valdžia oficialiniai užginči
jo žinioms, kad ji buk daly
vaujanti (Rusijos-Vokietijos su- 

tartyj. Ji sako, kad ji norinti 
palaikyti draugiškus ryšius su 
talkininkais.

Bolševikų atstovas A agoro
je, Aralov, sako, kad nuo Ge- 
noa konferencijos laikų, Rusi
jos santikiai buvo geriausi ne
gu kada nors pirma buvo.

GENEVA, birž. 5. — Šveica
rijos valdžia atsisakė leisti 
apsistoti Šveicarijoje ilgesniam 
laikui Rusijos atstovams. Jie 
čia norėjo apsistoti “privati
niais reikalais“. Išimtis pada
ryta tik *Krasinui, kuriam leis
ta pasilikti po policijos prie
žiūra 24 valandas Zuriche. 
Šveicarija su juo nori pasitar
ti apie grąžinimą -1,000,000,- 
000 frankų, kuriuos bolševikai 
konfiskavo pas Šveicarijos pi
liečius, bęt kurių dar negrąži
no.

BINGHAMTON, N. Y., birž. 
5. — Pasidaręs delei debesio 
pratrukimo Delaware ir I^ack- 
awana upių kloniuose potvinis 
pridarė nuostolių už *2,000,000 
dolerių.

.... J ,
PINIGŲ KURSAS

. !

Vakar, birželio 5 d., užsienio pini
gu kaiha, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
tomo Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų.... . $4.50
Austrijos 100 kronų ............... 1c
Belgijos 100 frankų ........... $8.45
Danijos 100 frankų ........... $21.88
Finų 100 maikių ............... $2.14
Franci jos 100 frankų ....... $9.14
Italijos 100 lirų ..................
Lietuvos 100 auksinų ........... i37c
Lenkų 100 markių .............  2t6c
orvegijos 100 kronų .... :...... $17.88
Olandų 100 guldžnų ........... $88.96
Švedų 100 guldSnų ..............$25.95
šveicarų 100 markių ........... $19.15
Vokietijos 100 irtarkių ........... 37c

Fordas sutiktų būti prezidentu.
DETROIT, Mich., birž. 5. — 

Henry Ford privačiai pasakė, 
kad jis sutiktų kandidatuoti į 
Jungt. Valstijų prezidentus 
“jei žmonės to norėtų“. Bet jis 
atsisakąs leisti pinigus savo 
nominacijai ir rinkimams.

čičtfrinas grįsta namo.
GENOA, birž. 4. — Rusijos 

atstovas čičerinas vakar išva
žiavo į Maskvą. Iki traukinio 
jį palydėjo keli Italijos valdi
ninkai. Traukiniui pradėjus 
eiti čičerinas sušuko “Te gy
vuoja Italija.“

3 žuvo aeroplanui nukritus į 
' jurą. *

LONDONAS, birž. 4. — Trįs 
žmonės — du pasažieriai ir 
aviatorius, žuvo vakar francu- 
zų aeroplanui, skrendančiam 
iš Londono į Paryžių, nukritus 
į Anglijos kanalą.

' ATLANTA, GA., birželio 4. 
— Teismas nuteisė liepos 28 d. 
pakarti Mrs. Cora Lou Vinson, 
kuri aptiekoje nušovė savo vy
rą Dr. W. D. Vinson, kuris rei
kalavo perskirų delei jos grū
mojimo jį užmušti.

PORTLAND, Ind., birž. 4.— 
Robert Silvers, 9 m., liko nu
teistas ' iki 21 m. kalėjimam 
Jis prisipažino nudūręs peiliu 
savo draugą Bernard Teeter.

Kol auksinai 
dar pigus.

Kol-kas Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai tebėra pigus. Jie gali pakilti urnai, kaip tik 
Vokietijai bus duota žadamoji paskola. Markės 
ir auksinai vargiai buš kada-nors pigesni. Už 
dolerius dabar jų daugiausia gauti ir daugiausia 
pagelbos suteikti Lietuvos žmonėms.

Todėl jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, 
tegul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio 
markių atpigimo, o tai geriausia galite padaryti 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra viena iš didžiausių pinigų siuntimo įstaigų 
Amerikoje. Su kiekviena diena vis didesnis 
žmonių įkaičius siunčia pinigus Lietuvon per 
Naujienas. Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (oarlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia ^Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si i banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
. pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir j lenkų 
, užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 

kitus svieto kraštus. 1
. Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

> ..................... ■
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI

i

Chicago, BĮ.

CHICAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Te!.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 Weat 46th Street. Tel.

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lpfayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS 
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS 
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659
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Iš Mokslo Srities
> II*... ...

Kodėl ateiviai serga 
vidurių nemalimu.

mais- 
buvo

mok-

Chicagos daktaras Herman 
Klein’as kreipia domės į tą 
faktą, kad vidurių nemalimo 
liga yra paprastas reiškinys 
tarp ateivių. Jo manymu, tai 
pareina nuo to, kad ateiviai 
šioj šalyj valgo ne tokį 
tą, prie kokio jie pirma 
pripratę.

Dr. Klein’as yra žymus
slininkas ir dietetikos autori
tetas. Europoj jis darė tyrimus 
medicinos srityj, kartu su to
kiais mokslininkais, kai Dr. 
Robert Kcfch’as. Todėl ši jo 
nuomonė turi didelės svarbos.

Reikia stačiai stebėtis, sako 
Klein’as, kad medicinos moks
las, kuris paskutiniais metais 
tai Į) toli nužengė, visai mažai 
domės tekreipė į maistą. Ta
čiau paskutiniais keliais me
tais, jo manymu, to reiškinio 
švituokias pradeda pulti prie
šingon pusėn. Dabar ne tik 
daktarai ir chemikai ^domisi 
maisto vertybe, bet ir šiaip 
publika apie tai be paliovos 
kalba. Sekti visas apie maistą 
teorijas, kurios gaminama Fas

Net buvusieji kumštininkai pa
sidaro fizinio pratimo “profe
soriai” ir duoda patarimų kai 
dėl maito. Jei publika žinotų, 
kiek žmonių dėl tokių patari
mų nukentėjo ?r sutrumpino 
savo amžių, tai ji mažiau bc- 
pasitikėtų tais profesoriais.

“Žmonės, kaipo taisyklė“, 
sako Klein’as, “mano, kad vy
riausias medicinos mokslo ti
kslas yra reguliuoti ' žmogaus 
prigimtį, taisyti ją. Iki šiol 
mums nepasisekė to padaryti, 
ir vargu kada pasiseks. Medi
cinos mokslo tikslas yra ne 
prigimtį taisyti, bet saugoti, 
kad toji prigimtis butų tiks
liai naudojama. Visi, kurie 
kitaip mano, turi turėti galvoj 
tą faktą, kad dietetikos moks
las tebėra da visai jaunutis. 
Ir nieko nuostabaus, juk prieš 
dvidešimtį metų mes nedaug 
ką težinojome apie maistą.

“Šioj šalyj mums tenka su
sidurti da su kita sunkenybe. 
Daugiausia žinių apie dieteti
kos mokslą mes , 
užsienių. Gi ten 
šiek-tiek skirtingas 
tas maistas kitaip 
Vidinasi, ir iš ten

X. 
pagamintą maistą. Pirmu 
žvilgi užtatai gali atrodyti men
ku dalyku. Bet savo įsitikini
mams paremti aš turiu nemaža 
mokslo faktų”.

Dr. Klein’as sako, kad prie- 
žasejių tam esą labai daug. Pir
moj vietoj stovi “psichinė prie
žastis”. Mums visiems teko 
patirti tą reiškinį, jog paminė
jus musų mėgiamo valgio var
das pas mus, taip sakant, pra
deda seilės varvėti. FiziologL 
niu žvilgiu tai yra labai svar
bus dalykas. Maisto virškini
mui seilės/ yra būtinai reika
lingos. Vadinasi, jei mes 'val
gome tokį maistą, kuris nesu
erzina seilių liaukų pakanka
mai, tąsyk maistas nėra tinka
mai suvirškinamas.

Eidami tolinus, mes mato
me, kad vienos tautus mėgia
mą maistą kitos tautos žmogus 
stačiog kąsti negali. Jam žiū
rint į tą maistą “širdis pyks
ta”. Ir suprantama, italo pil
vas kur kas geriau suvirškins 
makaronus, negu kokios kitos 
tautos žmogaus pilvas. Italas 
yra pratęs valgyti makaronus. 
Jo virškinimo liaukos yra iš
silaikiusios prie tokio maisto. 
Be to, Klein’as pastebi tą faktą, 
kad tų žmonių, kurie naudoja 
rupų maistą, žarnos yra ilges
nės. Ir kuomet jie permaino 
maistą (naudoja maistingesnį 
maistą), jų virškinimo apara
tas turi prie to prisitaikyti. O 
staigi permaina veda prie ligą.

Kiek ta Dr. Kleino teorija 
yra teisnga — ne man spręs- 
t. Tačiau turint galvoj Pavlo
vo tyrimus ir tą faktą, kad 
ateiviai ištikrųjų turi nemaža 
vargo priprasti prie šios šalies 
maisto — reikia manyti -kad 
toj teorijoj yra ir teisybės.

Lietuvos Socialdemo 
kratams

Rinkimų Seiman kampanijai 
vesti

AUKOS
Waterbury, Conn., per d. A. 

Šeštakauską: Pet. Motiečius 
$2; Teresė šeštakauskiene; M. 
Alyta, Pr. Tiškinas, J. Zulins, 
V. Puodžiūnas, Ant. Eidukevi
čius po $1; M. Lisauskas, Juoz. 
Statkevičius, J. Kvarciejus, J. 
Jodą, V. Eidukevičius, T. Ma
tas, Ig. Jasulaitis, Jon. Simo- 
navičius po 50 c.; J. Kulbokas, 
V. Jesulailis, J. S. švedas, K. 
Dovidaitis, A. Petrauskas, J. 
Vaiškevičius, B. Vidunas, Iz. 
Griškus, A. Vaškevičius po 25c; 
J. Zorckis 15c. Visol labo $14.40

Chicago. — Kaz. G ūgis 10.00 
Chicago.—-P. Navickas 5.00 
Phoenixville. R.Pocius 5.00

Kartu
Buvo

34.40
284.41

Viso $318.81
Lietuvon pasiųsta

Balandžio 1—74.00
Gegužės 6—21.56 95.56

Ant rankų yra $223.25
Rinkėjai aukų Liet. Socialde

mokratams, kiek kas yra su
rinkęs malonės ūmai atsiųsti 
man, kad tuojaus galėčiau iš
siųsti Lietuvon, kur pinigai ten 
musų draugams labai reikalin
gi rinkimų kampanijai. Dirbki
te, drangai, ir rinkite daugiau 
aukų kur tik gaunate progos. 
Musų priedermė padėti Lietu
vos darbininkams nugalėti re
akciją ir sugriauti klerikalų 
tvirtoves.

L. S. S. Sekretoris
A. žymontas

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Ar gali atspėti
1OOO mįslių?

Dabar turi tą progą

Pinigai Smfeft I
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonei 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

Pinigus gavo:
50268—S. Mačiulis 
50270—M. Viskaička 
50282—J. Misevičius 
50286—B. Jurinienė 
50287—J. Bikinas 
50292-—U. Sivarauskiene 
50293—K. Jančitilis 
50294—M. Česienė 
50295—B. Verbickius
50299 L. Antanavičaitė
50300 B. Radcn 
50303 A. Geležius 
50312—A. Sedauskas 
50330—S. 
50349—K. 
50358—K. 
50420-^J.
52010—M. Mažunaiticnė 
75009—J. Strioga 
75044—A. • Urbutis 
85035—J. Gušius • 

čekiai:
1710—J. Juszka

K. GUGIS '
ADVOKATAS
Miesto ofisai I127 N. Dearbon it, Room 1111-13 I

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0
Gyveninio vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iiskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Žagarytė > 
Mickunas f
Dura
Juškevičius

Valukoniutė 
Jankauskiene 
Gricius 
Jacaitė

KAINA 25c
l^laUs^iie dpiTel^or’Uft.

Admim

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakomingiausias h 

pigiausias rakandu mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taib ir mažesniam 
darbe.
817 West 34th St„ Chicago, UI.

Tel. Blvd. 9336

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St, kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus an£ lengvų ifilygų,

------------------=
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmdestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.____
Room 1803

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Navicką 
uinslow 
■čkmka 
Kairys

Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St, Chicago.V_________________________

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN
Bes. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 8676-- —------------- - *

IKNYGOSl
V. W. RUTKAUSKAS

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 53G 

Tel.; Central 6390
Vak. 812 W. 33 St., Chicago.

Tel. Yarde 4681

gauname iš 
naudojama 

. maistas ir 
gaminama, 
gaunamos 

žinios nėra mums visai pritai
komos. Bet didžiausia sun
kenybė šioj šalyj pareina nuo 
to, kad čia gyvena įvairiiytau- 
tų žmonės, kurie savo pirmais 
gyvenimo metai* buvo pripra
tę prie kitokio maisto. Tai aš 
ir vadinu vyriausiu Amerikos 
tautų maisto klausiniu.

“Iki šiol į tą dietetikos mo
kslo fazę nebuvo kreipiama jo
kios domės. O tai yra labai 
svarbus dalykas. Man teko 
daugiausia praktikuoti taęp

bai didelis jų nuošimtis serga 
vidurių nemalimo liga arba 
tos ligos padariniais. Tas reiš
kinys mane labai stebino, nes 
aš turėjau progos praktikuoti

‘ lyse. Ten vidurių sugedimo 
liga serga visai mažas jų nuo
šimtis.

“Kaikurie daktarai bando tą 
reiškinį aiškinti tuo, kad atei-

negu

negu jie valgė savo tėvynėj. 
Bet mano patyrimas rodo, kad 
jie išėmus tik labai neturtin
gus) Europos šalyse valgė be
veik du kartu daugiau,
jie valgo čia. Kiti vėl sako, 
kad tos ligos pareinančios nuo 
nepaprastai šios šalies intensy
vaus gyvenimo. Ta nuomonė 
gal ir nevisai klaidinga. Ta 
čiau mano įsitikinimams yra

ga tarp šios šalies ateivių la 
blausia pareina nuo to, kad jie 
per metų eiles buvo pratę 
naudoti skirtingų ir' skirtingai

Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viskų 
pasakoja.

Atminkis kas tai?

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vų, duktė, paskui tapau 
tėvo motina. — 

?
AhViinkis kas tai?

Burokai te
Pilibaitis 
Slavinskas

Masiulis

Tik kų dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių — vienoj di
delėj knygoj vardu

MĮSLIŲ KNYGA
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių -- naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MįSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir sėnas naudosis MĮS
LIŲ KNYGA ne vienų sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Vertė Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsda- m -d • TkT *•

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

* Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:80; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

1837—J. Vainauskas 
3116—P. Valaitis 
3122—A. Kalėda 
3142—Am. Liet. Ak. B-vės 

“Rūbas” 
3352—B. Putupiėhė 
3379—J. čereška 
3414—P. Petrauskas 
3449—P. Stankevičius 
3454—M. Žemaitienė 
3456—A. Vertialka 
3463—A. Klumbaitė 
3470—A. Utakis 1
3486—J. Jankauskas * 
3494—V. 
3503—A. 
3509—P.
3516— 0.
3517— O. Grakauskaitė
3520— J. Čaras
3521— P. Mažtmaitis 
3537--P. Jakiitis 
3546—J. Strolia . 
3551—V. Ascitą
3554— J. Jasinskis
3555— J. Mešeikis 
3561—M. Gutauskas 
3568—J. Naue-vičius 
3574—V. Dapšis
3577— L,
3578— T.
3585— A.
3586— P. Zaluba
3587— Z. Šilkąitis
3588— M. Masiulis
3589— K.
3593— K. Banenaitė
3594— M. Montviliutė
3596— P. Akelaitė
3597— Ėlz. Grinevicz
3599— O. Venclauskiene
3600— J. Valinėms 
3606—P' Kalnis 
3609—V. Cepskienė
3612— M. Strigaitė
3613— Socialdemokrato Admin.
3614— M. Grebelierie
3616— Š. Milkeratis
3617— M. Janavičienė
3618— T. Stankauskaitė 
6319—B. Valiulis 
3620—M. Valiulis
3623— F. Užuba'liu^ė
3624— /P. Degutis r ?
3625— K. Dambauskas
3626— J. Taraškus
3629— K. Vaikasienė
3630— J. Zdanavičius 
3632—M. Adomaitė k*
3637— S.
3638— S.
3639— 0.
3640— A.
3641— J. Saltonas
3642— K. Vizbarą 
3645—0. 
3647—A. Drulė
3651—P. Gavenis
3653— F. Jarutis
3654— K. Gelmonienė 
3657—P. Bendžaitis

3666—P. Bružinskienė
3667— P. Žilinskas
3668— Trimito, Administracija 
8^671—Antanui, Antano sunui

Smail.

Misevičienė 
Šimkcvičius 
Niaurienė 
Gaidžius

Nausiedaitė

3674— A. Juškevičius
3675— K. Samoška 
3678—S. Končius 
3682—M. Kuturis 
3685—Ą. Polokas
3687— B-vė Šviesa *
3688— P. Klimkus 
3690—St. Kairys
3698— Juoz. ir Petr. Jociams
3699— M. Rušinskienė 
3704—J. Plėštis 
3703—J. Deikus 
3706—J. Taruška 
3713—S. Beišinas 
3716—B. Pluokštis 
3721—Eyruff 
3728—Socialdemokrato
3737— J. Jankus 
3743—J. Mileris
3751— B. Andriejaitė
3752— M. žiaurienė
3764— Z. Kopeliovitz
3765— Ch. Eyruff 
3768—Liet. Prek. ir Pr, B-kas
3738— E. Zalanskienė
3791— V. Ascila
3792— M. Šimkienė -7
3795—o. Dobiliutė Jurkšienė 
3795—D. Venskicne
3799— O. Zizmuntavičaitei
3800— A. Petrukaitė' 
3807M. žagunis
3814—E. Jokubauskas
3816— Socialdemokratas
3817— J. Remenčius \ 
3819—Liet. Prek. ir Pr- B-kas 
3821—J. Grigaitis
3828—M. 
3843—Ę.
3850— P.
3851— St.
3852— K. Bielinis 
10028—K. Rakauskas 
10059—A. Grusas 
10062—J. Kriktetis 
10066—S. ^Dabulskis 
10067—A. Staršeliškis 
10071—J. Virkelis 
10072—A. Zalatorius 
10073—A. Andriužkevičienė 
10074—A. šnapštis

• 10078— D. Labanauskis 
10083—V. Petrąvičia 
10092—B. Grinius 
10098—Bauža Juozas 
10099—K. Baciavičius. 
10123—A. Kuzmickas ,• 
12000—J. Januliofhs 
12001—A. Gricius 
12012—D. Jasinskas 
14002—A. Vasiliauskienė 
14008—M. Malinauskas 
14013—A. Prekerienė 
14021—S. Bagdonas 
14029—U. Kužunauskienė 

Perlaidos:
10251—L. Ramanauskienė 
10735—E. Bakauskienė 
12049-r-A. Kibartienė 
121J2—M. Petrauskienė 
12278----- J. Vaivadas
12303—B. Strigauskienė 
12321—P. Liecienė 
12323—A. Almanauskis 
12326—M. Urbanas 
12333—T. Dagiliene 
12334—P. Gaška 
12365—P. Linkpetris 
12366—A. Linkpetris 
12370—M. šeštakauskaitės 
12371—B. Benųšienė 
12415—J. Plonas 
12435—J. Ribickis 
12440K. Pranis 
12441—K. Pranis 
12447—S. Bružas 
12460—A. Dapšaitis ‘ 
12467—U. Srubaitė 
12475—J. Janilionis 
12480—K. Venckutonis 
12511—L. Bitarignė 
12522—J. Kopslankis 
12525—E. Gedvilienė * 
12538—D. Pasilaitė 
12552—P. Petrauskas 
125^6—A. Levickis 
12562a—M. Simutienė 
12591—J. Kuršienė 

12605-1. Olišauskiui V

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Knygos yra geriausi žmogaus 
draugai. Kas skaito knygas, tas 
turi didelę moralę naudą ir tuo 
pačiu sykiu lavina savo protą. 
Knygų skaitymas » netik lavina 
protą, bet jos suteikia ir didelį 
smagumą. Su gera knyga, kaip su 
geru draugu ,sunku persiskirti.

čia mes paduodame keliolikos 
knygų vardus ir kainas; pasirin
kite ir tuojau prisiųskite užsaky
mą — nesigailėsite.

Surašąs knygų: 
Aukso Verši*................ .........
Amerikos Pilietis ...................
Audėjai ........................ .............
Amerikorib su grin. pasikalb. 
Apie Rusijos Politines Partijas 
Atsitikimas .............................
Barbora Ubrika .....................
Bedievių šventraštis .c.........
Baltas Rūbas .........................
Darbas .....................................
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 
Darbo Žmonių Istorija .........
Dainelės ....................................
Dainos vienam balsui ir kitos 
Gludi-Liudi .........................
Gyvulių Protas ....................
Kryžius ~............................ .
Kas yra taip, o kas netaip 
Kaip Žmogus mąsto ..........
Kas išganys liaudį ..............
Kas yra Socializmas .........
Kišeninis žodynėlis ............
Kunigas Macochas ..............
Klesos ir Klešų Kova.........
Iš širdies .............................
Lokis .....................................
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos Dekleracija 
Moralybės Išsivystimas .... 
Machbeth apdaryta .............
Machbeth neapdaryta.........
Mulkių apaštalas .... ...........
Mįslių knyga .......................„
Minykų kunigų darbai Filipi

nų salose ... >......................
Nuosavybė ir Darbas ...............
Nuosavybes Išsivystymas .....
Namai Pragarai ......................
Portugalų Miniškos meiliški 

laiškai ................................
Pasakojimai apie Jėzų ...........
Pavydas ......................................
PaČiavimas pas įvairias tautas 20c 
Paskendusis Varpąs ...............
Pasakos ................................... .
šešiolika Kristų ......................
Spąstai ......................................
Socializmo Minties Blaivumas 

neapdaryta ..................... $1.00
Socializmo Minties Blaivumas 

apdaryta ......................... $1.50
Sveikata ................................  $2.00
Socializmas ir Religija, tik 20 

knygučių ..................
Sapni/ifikas, neapdarytas 
Teisingos Paslaptįs ........
Vėliavos Akyvaizdoje .....
Vagis '..........................................
Vokiečių Nepriklausomųjų So

cialdemokratų Veikimo Pro-
„ .................................. . 35c
žemaitės Raštai Karės Metu 50c

Perskaitę šį knygų surašą, tuo
jau rašykit mums, prisiųsdaftii rei
kalaujama sumą pinigų, o knygas 
gausite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

15c 
25c 
50c 
10c 
30c 
15c 
50c 

$2.00
3Uc 
75c 
50c 
50c 
10c 
20c 
50c

$1.00 
. 30c 
.. 50c 
. 15c 
.. 50c 
. 15c 
$1.25 
. 25c 
.. 35c 
. 15c 
. 15c

. 20c 
. 25c 
$1.00 
.. 70c 
. 15c 
$1.00

35c
50c
20c

. 15c 

.. 75c 
. 25c 
$1.00 

10c

Į Tel. Haymarket 8669
JOSEPHW. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
j Kambaris 806, Home Bank Bldg, j 

Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Š. W. BANES 1
^ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 8203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.—________ _ U

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Are.

Tel.: Boulevard 4139 
--*■ <.—,—!—.. „

BRIDGE PORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva
džiojome pilnai su (££0 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I 
• I

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagei

daujama.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatomo 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turime 
didelį siutų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.
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Detroito žinios
Apsivedė šešis kartus.

Detroite tapo suimtas Frank 
Bridgman, kuris yra kaltina
mas daugpatybe. Jo daugpa- 
tybė paaiškėjo jam vedant Ele- 
norą Prather iš Ashlando, kuo
met jis turėjo moterį Ewelyn 
Suley, Porthsmounthe, O. Pas 
teisėjų jis prisipažino, kad jis 
yra vedęs dar keturias pačias, 
vieną Akrone, <)., kitą Cincin- 
nati, O. ir vienų New Bostone, 
o šeštos pavardės nei neatsime- 
nųs.

Pasivogė merginą.

Du vyrai važiuodami auto
mobiliu Riopell ^atve, priva
žiavę prie einančios R> metų 
merginos Susic Gellina staiga, 
sustojo ir įsimetę mergirią į 
automobilių, greitai nuvažiavo. 
Jos sesuo buvusi su ja drau
ge, pasakojo tėvams, kad vyrai 
nepažįstami, bet tėvai mano, 
kad tai bus vieni iš jos jau-

Fordas rengiasi pradėti preky
bą su Rusija.

Moline arklų gamykla

žaibas išmušė dantis.
Birmingham, Mich. —- Amos 

Hali einant East Maple gatve 
užgavo jį žaibas. Medis, ties 
kuriuo jis buvo sustojęs, taip
gi tapo užgautas ir medžio at
šaiža taip smarkiai rėžė jam, 

. kad išmušė pryšakinius dantis 
ir jis pargriuvo žemėje. Jį ra
do be žado.

The
ir II. Ford jau turi savo agen
tus Rusijoj ir žada pradėti 
savo gamyklas operuoti. 
Fordas mano įsteigei vieną 
dėlę dirbtuvę Petrograde, o

Detroit Frce 
kad Fordui už- 

>s dolerių išmO- 
ink^ms algų

tą Maskvoj.
Press pastebi, 
teksią kelio!ik

bartiniu vali

ten
H.

ki-

ursu.

ojimas.

da-

Petrikienės prakalbos.
Birželio 1 d. I. A. S. svetai

nėje buvo prakalbos;,prasidėjo 
jos 8 vai. vakarą. Kalbėtoja 
buvo Petrikienė. Pirmininka
vo vienas A. D. P. L. 8 kp. 
narių, kuris ' paprašęs svečių 
užimti vietas, pristatė kalbėto
ją. Pasitikėdamas išgirsti ką 
naujo ir pamokinančio ir aš bu
vau nucimpinęs. Bet koks bu
vo mano apsivylimas! Vietoj 
aiškinimo ko nors, ar taisymo 
tos suįrusios darbininkų poli
tikoj, aš išgirdau tik niekini- 
nnp- Socialistų Partijos ir jos

Loši k yrį
šiomis die 

delį nfedži/jimų lošikų lošio 
namuose. , Nuovadose buvo 
surinkta 113 lošikų, bet Šian
dien jau visi liuosi, užsistatę 
laidus. Žymiausias yra Louis 
Fulmer ir “St. Louis Dutch”, 
kurie buvo areštuoti jau dau
gelį kartų. Lošimo vietos 
randas prie gražiausių gatvių 
ir puikiausiuose namuose.

—J. Dagis.

Iš F. of S. R. konfe
rencijos

<li-

Jos kalbos turinys buvo daug 
maža toks: Socialistų* Partija 
sulaužė taktiką; būdami ma
žumoj pravedė rezoliucijas ir 
išbraukė didžiumą. — Ameri
kos darbininkai mažiausia or
ganizuoti; jų organizacijos, tai 
palaidi barščiai. \

Rusų Trečias Internacionalas 
turi taktikų; jis priima po sa
vo globa tuos, kurie tik jiems 
ištikimi. Mes turime kovoti 
už proletariato diktatūrų, tu
rim sugriauti (perog^iizuoti) 
visas unijas ir organizacijas, o 
jų vieton suorganizuoti naujas, 
atatinkamas Trečiam Interna
cionalui.

Amerikoj randas suvirš 5'mi- 
lionai organizuotų darbininkų, 
bet tai tik palaidi barščiai... 
Amerikos darbininku*organiza
cijos, tai palaidas kūnas...”

Tai tokia “draugės“ Petri
kienės kalba. Sykį pasako, kad 
jokių organizacijų nėra, kitą 
sykį sako, kad yra didžiausios. 
Ant galo pradėjo maišyti visa 
krūvon. “Angarietis parsida
vė centristams, Kapsukas irgi 
parsiduosląs.} Ilardingas, Se
natas, Keleivis su Naujienomis 
visi pas ją susimaišė į krūvą 
ir išėjo tikras “goroch s kapus- 
toi’.

Antru atveju ji kalbėjo apie 
moten/ organizacijas. Pradė
jo ny6 bobelių plętkų,' o užbai
gė proletariato diktatūra.

Po prakalbų prasidėjo tąsy- 
nės su komunistais dėl prole-j 
tariato diktatūros. Komunistai, 
norėdami užalakuoti Petrikie- 
nę, bėgiojo po visus Trečiojo 
Internacionalo težins. Tas 
jiems dalinai pavykę nes kal
bėtoja susimaišė ir tikį proleta
riato diktatūrą atkartojo.

Žmonių svetainėje buvo apie 
50; tie, kurie nedalyvavo im
tynėse dėl diktatūros, ramiai 
sau sėdėjo ir- Ici tono Iciolc vieno 
jų veide galima buvo išskaity- 
ti—paliuosuoRite mus nuo visų 
tų vulgariškų žodžių ir visokių 
diktatūrų, nes laikas atėjo pa 
liauti svajojus , apie visokius 
avangardus ir ginklus ir—pra
dėti protauti.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

Chicago. — Lietuvių priežo
dis sako: Genys margas, o svie
tas dar margesnis.’" Margas tai 
margas, bet kad tame marga
me sviete esama keistų esybių. 
Ve geg. 21 d. man teko būti 
F. of S. R. tarptautinėj konfe
rencijoj. Konferencijos Sekre
torius paaiškino po kiek ir ku
riems laikraščiams yra paskir
ta mokėti už pagarsinimą atei
nančios birž. 26 efc “Tag” die
nos rusų baduoliams aukoms 
rinkti. Iš lietuvių laikraščių 
paminėta Naujienos, Vilnis ir 
Cinas (tur būt jo norėta pasa- 
kytiųžinios); visiems trims pa
skirta $36, po $12 kiekvienam.

Ret vienas smarkus vyrukas, 
matyt, lietuvių skyriaus dele
gatas (vėliau girdėjau kitus 
lietuvių delegatus šitą vyruką 
vadinant Danta), atsistoja ir 
prašo balso. Gavęs balsą, jis 
drožia šitokį spyčių: Garsinti 
ateinantį Tag-Day Naujienose 
butų didžiausia nuodėmė, nes 
aukos busią renkamos tik dar
bininkams, aukas aukosią tik 
darbininkai, aukas rinksią ir 
visokį aukų rinkimo darbą at
tiksią tik darbininkai ir darbi
ninkų komitetai ir aukas su* 
vartosią tik darbininkai (darbi
ninko vardu galima ir apsirink
ti, nes kartais ir visuomenės 
ponios vadina save darbinin
kėmis ir persidirbimo verčia
mos važiuoja į Califomiją pa
silsėti.—P.), o Naujienos, die
vuliau brangus! buržuazų, iš
davikų, sočialpatriotų, ir t.t., ir 
1.1, organas.

Kadangi anglų kalboj nėra 
tokių kolionės žodžių, tai jis 
vartojo lietuviškus: nekalto 
prasidėjimo, biaurybės, viso
kių išdavikų organas, didžiausis 
Rusijos darbininkų priešas, ir 
t.t. Ant galo jis duoda pata
rimą, jis žinąs vieną labai 
rimtą lietuvių Į>i;rrr>eivių lailc- 
raštį, kuris labai simpatizuo

jąs konųinistams ir turįs dau- 
giaus skaitytojų negu Naujie
nos, būtent Draugas. \

Tolinus jam besikoliojant ki
tatautis konferencijos sekreto
rius tur būt suprato, kad čia 
<as nors negera'yra su tuo de- 
egatu, ir neleidęs jam baigti 
jo spyčių, pasakė, kad jis ne
girdėjęs, kad lietuviai socialis
tai turi dar vieną dienraštį 
Yraugą, bet esą ta diena rei
dą kuoplačiausiai išgarsinti ir 
ąfm tikslui, jo nuomone, už

teksią pasigarsinus paminėtuo
se laikraščiuose.

Bet butą ir šaltesnio dele
gato. Jis pasiprašo balso ir 
sako, kad pirmojo delegato 
protas turėjo arba augštyn ko
jomis apsiversti, ar apsimas- 
kuoti, nes Naujienos yra vie
nintelis, lietuvių darbininkų ir 
socialistų dienraštis Chicagoje 
ir jis remia Rusijos darbinin
kus daugiau negu kuris kitas 
lietuvių laikraščių; jis yra pil
nas rimtų straipsnių raginančių 
skaitytojus gelbėji Rusijos var
gstančių liaudį, o skaitytojų 
turi daugiau už visus' kitus 
lietuvių laikraščius Amerikoje.

Jis paaiškino, kad Draugas 
^ra vienas aršiausių Sovietinės 
Rusijos priešų, lietuvių katali
kų kunigų organas.

Kitataučiai delegatai, išgirdę 
šitų paaiškinimų, su nusistebė
jimu pasižiurėjo į Draugo agi-

nuomones buvo ir daugu- 
delegatų. Bet musų lietu- 
delegatas Draugo agitato- 
eme reikalauti, kad butų

gėdos nuraudo.
Toliau atėjo kalba apie len

kus. Dienok rengimo komiteto 
žiūrėta į lenkus kaipo į dide
lius Rusijos priešus ir todėl 
nebuvę žadėta kreiptis į lenkų 
visuomenę per jų 'laikraščius. 
Tos 
mas 
vių 
rius
garsinama ir lenkif laikraščiuo
se, pasiūlydamas vieną dzien- 
nikų—Ludowy, ar Narodowy, 
—nenugirdau gerai. Rot tapo 
nutarta, kad nesi garsi nti lenkų 
laikraščiuose.

Kas dėl skiriamos laikraš
čiams sumos už gajsinimą, tai 
beveik visi delegatai stojo už 
tai, kad laikraščiai turi garsin
ti tą dieną dykai, ar bent už pu
sę paskirtos sumos, o tuos pa
skirtus garsininmams pinigus 
paversti į auką Rusijos baduo- 
liams.

Užbaigdamas neiškenčiu •ne
pasakęs dar kelių žodžių apie 
Dantų. Jis gerai žino, kokius 
pyragus jis gautų, jei jis ištik- 
ro yra pirmeivis, o ne jų prie
šas, jei Draugas turėtų galią; 
tikrai jis kiekvieną F. of S. R. 
delegatą prie sienos .statytų, jei 
galėtų. Todėl labai liūdna yra 
matyti, kaip karštas komiiųis- 
tas agituoja už savo priešą.

Draugai, liaukitės taip savo 
priešams tarnauti; gana yra, 
kad kitas ant mus jungą užde- 
de, kam jis patiems dėtis?

—Plotnikas.

RAŠYTOJUI DĖDEI ŠERNUI 
AUKA.

Red Lodge, Mont. — Lietu
vių čia gyvena lab«f*nedaug ir 
tų pačių kiti išvažinėja į ki|as 
kolonijas.

Išgirdę, kad nlusų rašytojas 
gerb. Dėdė št/nas gyvena sun
kias dienas, keli draugai sudė
jome kad ir nedidelę aukų jam 
sušelpti. Aukojo po 50c: J.

NORTH 
GERMAN

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BkEMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North Gerit^n - Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, 111.

ETRENGHIilNF 

g COMI^Į^GOute^^MTlANTIIJUE

Greita kelionėNEW YORK — MEMEL
LA SAVOIE ............... Birželio 10
PARIS ..........................  Birželio 14
CHICAGO.................... Birželio 15
LAFAYETTE ........... Birželio 24
ROCHAMBEAN ............... Birž. 1
‘Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančią i jį Harvo Bal. 14
3-ios klesos lųaina ........... $106.50

Puikiausi 3-ios klesos paranku
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Rokas, S. Aitutis, A. Abromai-’ 
tis, V. Ūdra, K. Gustaitis, ir 25 
c. J. Vasiliauskas, viso *$2.75. 
Aukos pasiųsta šerno Draugų 
Būreliui, Chicagon.

J. Rokas, SLA 296 k p. rast.

s ir
LIET. PILIEČIŲ SĄJUNGA 

ŠAUKIA SUVAŽIAVIMĄ.

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
valdyba skelbia, kad, birželio 
17 dienų įvyk-siųs visuotinas 
suvažiavimas Waldorf Astori- 
jos viešbuty, prie 5-tos Avė. ir 
34-tos 'gatvės, New Yorke.

Suvažiavimo tikslas busiąs 
išspręsti, ar Lietuvių Piliečių 
Sąjunga likviduoti, ar jų nau
jais pamatais reorganizavus 
praplėsti jos veikimų Amerikoj. 
Be to busią kalbama ir kitais 
svarbiais einamais klausimais, 
kaip 1) išnešimas protesto 
prieš įneštąjį Jungi. Valstijų 
kongresą n bilių, kuriuo norima 
suvaržyti ateivius gyvenančius 
Jungtinėse Valstijose ir juos 
apkrauti ^dideliais mokesčiais;
2) Au'kso-Sidabro fondo vajus;
3) Vilniaus atvadavimo klausi
mas ir kiti reikalai.

CHORŲ MOKYTOJAMS 
KURSAI

Komp. Mikas Petrausku ra 
šo mums iš Bostono, ka<^ jis 
atidarąs trijų savaičių kursus 
lietuvių chorų ir orkestrų ve
dėjams. Kursai prasidės bir
želio 12 dieną.

Ateinančiais motais p. Pet- 
rsauskas busiąs Lietuvoj ir 
vesiąs Mokytojų kursus Palan
goje. Tai busią specialinial va
saros kursai.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba 
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakorte butą pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa itiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

W, Washington St., Chicago. 
Second Avė., So. Minncapolis.

117
325

Taupy
Patarnavimas

THE Standard Oil Company (Indiana) laikosi 
to principo, kad žmogus kuris sutaupo ir in- 
vestina yra geresnis pilietis, linksmesnis ir 

geresnis darbininkas negu tas kuris gyvena taip sa
kant “iš rankų į burną” ir išleidžia savb uždarbį taip 
greit kaip tik gauna.

Kad išdirbus norą taupymui ir kad užtikrinus ap
saugojimą ateičiai, kuris paliuosuoja žmogaus pro
tą nuo rūpesčio, daleidžiant suvartoti visą savo ener
giją tveriamam dafbui, The Standard Oil Company 
(Indiana) metai tjtn atgal įsteigė dėl savo darbinin
kų stako investftfentų planą.

Pagal šį planą darbininkas gali sutaupyti per metus 
t 20 nuošimčių savo metinių įplaukų. Prie kiekvieno 

tuo budu sutaupyto dolerio kompanija pridės 50*c. 
Tie pinigai bus įvestyti į kompanijos staką laip 
greit kaip tik bus užtektinai pinigų nupirkimuį/vie- 
no Šero. Pavyzdžiui jei vyras ar moteris sutaupys 
per metus $560,00, kompanija prie tos sumos pildės 
pusę tos sumos arba $280.00 kur galės nusipirkti 10 
Šerų pagal nustatytą kainą už 1922. t

Ar darbininkai prisilaikys šio plano ar ne, kompani
jai visvien. Bet faktas yra, kad darbininkai, kurie 
dirba prie šios kompanijos metai ar daugiau, persi- - 
tikrino, kad šis planas veikia labai pasekmingai ir 
naudingai. /
Nuo to laiko kaip sis planas tapo įsteigtas, liko pa- 
tėmyta, kad darbininkai labai juomi zingeidauja, ne
tik pačiame darbe kurį jie dirba, bet .ir pačiame pa
tarnavime publikai.
Tai nėra koks nors nepaprastas atsitikimas, todėl, 
kad žmogus įdėjęs savo pinigus labiau rūpinasi tuo 
bizniu ir tuo budu ir pasidaro geresniu patarnauto
ju draugijai, negu tas kuris neturi jokio tTme 
reikalo.
Todėl, tas stako investmento planas darbininkams 
Standarl Oil Company (Indiana) yra labai svarbus 
faktorius, kad šis planas nuolatos tobulinasi ir tei
kia didelio patarnavimo abelnai publikai per kom
paniją.

. Tai yra jau antras atsitikimas, kad kompanija turė
dama gerą savo manegementą, kuris nuolat ir su 
pasišventimu dirba, kad sudarius labai gerą orga
nizaciją kuri nuolat teiktų publikai gerą patarna
vimą. ' , j

Standard Oil Company
(Indiana)

910 So. Mhicigan Avė., Chicago.
2786

LUMBERIS
t ►■Ai .jiy & '■

Ar manote būdavot? Apsimokės junis pasimatyt su mumis 
pirm pirkimo. ^Galima ’sutaupyt pinigų.

Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.
Morgąn Park Lumber Co-

Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. /*1955 W. lllth St.

i ’

Naujienų Town of 
Lake Skyrius

Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če
kais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

Jei Tamsta norit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, 'čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygukokių 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Sįkyrių 
Town of Lake. *

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas” arba ir kitą pirmei
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą — kreipkitės tuoj į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą “Naujienoms” 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake.

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o fLake.

“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town of Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkiu lietuviams geriau pa
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės j 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

NAUJIENOS
TOWN OF LAKE SKYRIUS

Telefonas Boulevąrd 0672
Ofisas atd

10 vai. ryto iki
sdien: nuo ,9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo

'j.I,.

| MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 fat.
Telefonas Y arda 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolearf- 
ją; ilgai nruk 
tikavusi Penn- 
silvanijoA? hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
šitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Pa-

prie 
Duo

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu.! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 959 
Boulevąrd 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Vr:-. y—.......^,_llli---------r_-

Telefunai:

dr: g. m. glaser
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois. , 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nūn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet. 
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė* 2 lubas 

x Chicago, Illindis.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

£iiiKiKQBiiiiB«aiina
J ^Telefonas: Boulevąrd 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dantistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

T. Puttman

AKUSERKJ
Turiu patyriim 

moterų Ilgose; ru 
pestingai priiiv 
riu ligonę ir kudJ 
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICZ 

(Banienė)
Akušerka 

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rijimą, 
patarimus 
terims ir
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu

mo- 
mergi-

-Tci abejoji akimis. pasiteirauk 
Dr. A. K. 1JLUMKNTHAL

Optometrist
Tel. BOU levard 6487 
4649 8. Ashland Avė. 
Kampas 47-to» gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.
’ kampas 18th St.
Valandos; 9—12 ryto ir 1—8 vak.

I Phone Canal 0257
■ — ■■ .i ........ ■ ■■ ■ -...............................

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10L-12 pietį
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NAUJIENOS
Lbe Dilhuauian Daily Neini

fnbUshed Daily axcapt Sonday »y 
The htJnumlea N«w« Pub. (X, Iae»t

Mltor B.Grigaitfe

1739 80. HALSTED ST."
CHICAGO, ILLINOIS.

TeJaphooa Rooaavelt 8500

Subscriptioa Kates t
$3.00 per yeaj in Canada.
17.90 per year outslde of Chicago,
68.00 per year in Chicago,

8c. per cbpy.

Entered as Second Clasa Matter
March 17th, 1914, *t th* Post Office

Chicngo, I1L, andai tha act of
March žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liaklrlant 
nedėl dieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
OI. — Telefonas i Boosevelt 8509.

18.00 
4.50 
2Ji5 
1.75 
1.00

Uiaimokijlmo kainai 
Uhicageja — paltui 

Metama _'
Pu*ai matą , ■
Trim R nAnmiam, , 
Dviem mėnesiam* ■ 
Vienam minėsiu! ,, , — 

Chlcagoje per aeiiotojuju
Viena kopija , i, ... . . .... 2c. 
Savaitei ____________ ...... 18c.
Mėnesiui 75c. 

Suvienytose Valstijoje ne Chlcagoj 
paštu: ,

Metams.... ............................. $7.Q0
Pusei metu _____ i, ___   4.10
Trims mėnesiams , 2.00
Dviem mėnesiams , , 1.50
Vienam mėnesiui ..............    .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 4.50 

* Trims mėnesiams 2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

išviso 140,000 gyventojų. Iš 
jų 56,000 es^ pilnateisiai pi
liečiai. Tuo budu kuone visi 
suaugusieji Klaipėdos gy
ventojai, sulig tuo praneši
mu, išreiškė norą, kad jų 
kraštas butų nepriklauso
mas. .
Ką turi Lietuva, kad atsvė- 

rus šitą klaipėdiečių noro 
pareiškimą? O gal musų 
klerikalai ntt džiaugiasi, 
kad Klaipėdos “liuteriai” ša- 

pėdą. Bet viltis yra vienas linasi nuo “katalikiškos” 
dalykas, o jos įvykimas —[Lietuvos?^ 
kitas.

Kad gavus Klaipėdą, rei
kia palenkti savo pusėn są
jungininkų (talkininkų) pri
tarimą ir įgyti Klaipėdos 
gyventojų simpatiją. Istori
niai, etnografiniai (tauti
niai), geografiniai ir kito
kie atžvilgiai neišspręs to 
klausimo: jį spręs žmonės, 
nuo kurių Klaipėdos likimas 
priklauso. Bet ar Lietuva 
yra daug padarius, kad tų

Kas bus su 
Klaipėda?

Lietuvai labai nesiseka su 
Vilnium. Bet ar jai geriau 
seksis su Klaipėdos kraštu?

To krašto likimas iki šiol 
dar nėra išspręstas. Atskir
tas Versalio sutartim» nuo 
Vokietijos, jisai dabar, lai
kinai, randasi tam tikros 
Tautų Sąjungos komisijos 
kontrolėje. ' Kuomet nors 
ateityje tečiaus turės būt 
nuspręsta, ką su tuo kraštu 
padaryti: prijungti jį prie 
kurios nors valstybės, sut
verti iš jo savarankišką val
stybėlę, ar kaip kitaip jį su
tvarkyti.

cialdemokratų profesinės dar- kų į savąsias ir aukščiau jos 
bininkų sąjungos.

O visgi ne tik miestuose, ne 
tik dvaruose, bet daugely vie
tų ir pas ūkininkus tą dieną 
darbo nedirbta. Delko nedirb
ta? Dėlto, kad valdžios buvo 
įsakyta, o milicijos prižiūrima 
švęsti. Dabartinėj krikščioniš
koj Lietuvoj, pa jungto j karo 
stoviu, kur darbininkų organi
zacijos puolamos kiekvienai 
progai pasitaikius, svetimam 
žmogui butų kokth ir nesu
prantama matyti ta “kaziona” 
šventė. * ,

Bet mums visai supran
tama.

! Gegužes pirmo^os dienos 
šventimą nustatė laikinoji Lie
tuvos vyriausybė 1919 metais 
ir pavadino ją “darbo ir tautų 
vienybės” šventė. Iš vyriausy
bės pusės tai buvo savotiškas 
reveransas į du frontu: į dar
bininkus, kurie tuomet, vilties 
kupini, dar ruošėsi duoti bur
žuazijai generalinį mūšį, if į 
tą pačią biiržuaziją, revoliuci
jos apglušytą, bet jau pradėju
sią atsigriebti.

Kas 1919 metais buvo visai 
suprantama, tas šiandien Lie
tuvoje atnodo klaiki nesąmonė. 
Ir į tą nenormalumą jau bado
ma pirštu iš dešinės pusės. Kle
rikalų “Laisvė” šįmet jau iš
drįso įdėti pirmąjai gegužės 
chamo straipsnį, kuriame dar
bininkų 'šventė Lietuvoje pava
dinta tinginių šventė ir reiškia
ma vilties, kad jau kitais me
tais jos nebebus. Tan pačian 
baisau atsiliepė ir žemdirbių 
laikraštis “Tėvynės Balsas”.

Kad chamas moka spiaudy- 
ti ton pačion vieton, kur va
kar jis stovėjo be kepurės, tai 
yra paprastas daiktas. Bet ne
galima musų klerikalams ne
pripažinti ir savotiško nuosa
kiame. Negalima vienoj ran
koj laikyti rausvos vėliavos su 
paifašu “darbininkų ir tautų 
vienybės šventė”, o kita mosi
kuoti milicininko lazdele, dro
žiant su ja per nugarą kiekvie
nam, kas panorėtų atsistoti 
gretimai vėliavos. Arba vie
nas, arba aiitras.

jiems beųt kiek/y Nėra 
io; padaryta ma/ ^Hdžios

Klaipėda" butų'“laisva vai. didelei dar- Avents jau art^iausiafe melais

stybė. Parašų ji gavusi is 
54,429 žmonių./ •

Klaipėdos kraštas turįs’cija, kai kur prisidėjo prie so-

Lietuva turi vilties, kad 
Klaipėda teks jai — todėl, 
kad kitados ji buvo Lietu
vos dalis; todėl, kad Klaipė
dos krašte da ir šiandie žy
mus skaičius gyventojų te
bekalba lietuviškai; todėl, 
kad Klaipėda guli šalę Lie
tuvos ir yra vienintelis 
-stambus uostas, kur Lietuva 
gali prieiti prie juros. Sitais 
pamatais pasiremdama, Lie
tuva gali tikėtis gauti Klai-

Gegužes pirmoji 
Lietuvoje

St. Kairys.

Vienas ' “Socialdemokrato” 
korespondentų taip aprašo dar
bininkų šventį Vilkavišky šiais 
metais:

“Diena buvo saulėta ir šilta.
.žmonių nusistatymas butų nusiseke^kuopuikiausia. 
jai palankus? '

Pakaks čioiiai
tiktai tą faktą, kad Lietuvos kareivių .patruliai^ ir Pasil)UO; 
vyriausybė ir seimas tiktai 
keletas mėnesių atgal, ragi
nami socialdemokratų frak
cijos, tarė vięšą žodį apie 
Klaipėdą. Iki tol apie ją Lie
tuvos valdytojai negalvojo.
Po seimo rezoliucijos te
čiaus, išrodo, kad tas daly
kas ir vėl paliko užmirštas.

O tuo tarpu tie elementai, 
kurie nenori, kad Klaipėda 
tektų Lietuvai, nesnaudžia, 
Vokietijos laikraščiai pra- tuo gera,s kad jį galima 
džioje pereito mėnesio pra-

Gatvėfniš Vaikščiojo (be vėlia
vų) sustiprintos milicijos sar- 

prijninti gybos, gatvių galuose stovėjo 1 •• « 1 • •
• šusios panos, kurių čia daug 

priviso ypač sustiprėjus Vilka
viškio įgulai. Krautuvės buvo 
uždarytos.

Toks 1-os gegužės apvaikš- 
čiojimas tęsės iki pat pietų. Po 
pietų krautuves atsidarė ir pi
liečiai ėmėsi kasdieninio darbo. 
Kalėjimo languose buvo maty
ti raudonų vėliavų. Vakare 
bažnyčioj atgiedojome “Sveika, 
dangaus karalienė!”

Tame aprašyme daug liūd
no jumoro. Bet aprašymas

pritaikinti visai Lietuvai. Gal 
nešė tokių žinią: Viena or-'keista, bet ištiesų pirmoji ge- 
ganizacija, girdi, įkurta tuo S11?08 diena Lietiivoje šiais me- 
tikslu kad padarius 1S Klai-Vis;uu kraš(e buv() 
pėdos krašto laisvą valsty- keletas mitingų uždengtose 
bę” (Freistaat Memelljtnd), vietose; sutaisyta keletas vaka- 
įvykinusi rinkimą parašų tų relių, davus ** 
gyventojų, kurie norį, kad idėjinio turinio; padaryta ma/

tais virto milicininkų švente.
Visam krašte buvo pravesta

nėti. Tik kai kur pasirodė 
krikščioniškoji Darbo Federa-

JURGIS GERVĖ

Oficialingoji Lietuva
(Iš laiško iš Lietuvos)

(Tęsinys)

/ Gaila, kad dar neatėjo laikas nei asmenų 
vardahis, nei įstaigos vardui paskelbti. Kai ateis 
laikas —• savaime tai padarysiu. O tuo tarpu 

reikia žinoti, kad daktaras Eretas, 
Dr. Eretas buvęs “Eltos” direktoris, yra tik

tai Šveicarijos daktaras (tokių 
daktarų Rusijos universitetai nelabai studentais 
pas save tepriimdavo), Valdemaro į Lietuvą 
atkviestas, per Smetonos protekciją įsiskverbęs 
į Eltą, savo minkšta galvą daug blogo Lietuvai 
padaręs (nesakau, kad dėl,"blogos valios, 
giausia dėl pilno nesugebejimo telegramų agen-< 
turą vesti) dabar, kaipo Uolus jėzuitas, 
čionių demokratų partijos reikalais važinėja po 
visą Lietuvą, drumsčia ramių gyventojų sąmo
nę, afišuojasi, ir kviečia iš Šveicarijos visokius 
pusbernius, kurie apie darbą nieko neišmano, 

bet užtat yra uolus krikščionių de- 
Klerikalų mokratų demagogijos skelbėjai, ku- 
agentas riems vysk u p a s prižada vietas 

pasaulines valdžios labaP atsakomin- 
gose įstaigose! Šitokio fakto akyvaizdoj man 
labai atrodo tikėtina ir tai, kad vėlei tas pats 
vyskupas yra prižadėjęs Smetonai, kad po 
rinkimų į nuolatinį Lietuvos seimą Smetona vė
lei busiąs Lietuvos prezidentas!

Atsimenant, kad universiteto statutas, 
pradinių mokyklų statutu^, konstitucija — visa 
tai krikščionių demokratų partijos organai, nie
ko hera nuostabaus, kad vyskupas gali pre
zidento sostą žadėti! Kas bus iš Lietuvos, jieibs 
nesvarbu, by tiktai kunigų reikalai butų aprū
pinti, nors teokratinės sistemos Lietuvon įvedi
mas ir lipniausiomis pasekmėmis grėstų!

Pagmiau, dar vienos rųšies faktas, apibudi
nąs visą lietuvių valdančiosios iifteligentijos iš
mintį. n

dau-

krikš-

jokio abejojimo, kad 
nustatytoji darbo

C > i' • •beyykdpma, jei patys Lietu
vos darbininkai nepaims rau
donos vėliavos iš policijos ran-

Valdančiosios 
inteligentijos 
išmintis

I^iek žinoma, lenkams Vilniuj padarius rin
kimus ir oficialihiai jį prijungus prie Lenkijos, 
Skirmuntas Vakarų Europoj pareiškė, kad Vil

niaus klausimas jau esąs išspręs
tas — ir Vakarų Europa tuo nu
siramino. Labai čia, pavyzdžiui, 
mums lietuviams galėtų rūpėti, 
kad, pavyzdžiui, Karsas priklau

so (Gruzinams, Armėnams, Totoriams, Turkams, 
Kinams, Samojedams ar dar kuriam galui — 
ar tai mums ne visviena? Labai čia ir francu- 
zams ar anglams rupi, kad toks šimto tūkstan
čių gyventojų miestelis priklauso lietuviams ar 

lenkams?! O antra, lenkai vis tiktai 
šitokia tokia politinė galybė, o ‘lietu
viai — kas?! Todėl Vakaruose ir 
yra labai rimtas projektas Vilniaus 

šiaip išrišti: kadangi Eiropa reikalin-

Vilniaus 
klausimu

klausimą
ga kuogreičiausios taikos, kadangi Vilniaus 
klausimas buvo tautų sąjungoj svarstomas ir 
vis tiktai priekiu nepasistume, kadangi jo toli
mesnis toks svarstymas užtęstų taikos įgyvendi
nimą Eiropos rytuose, paskelbiama, kad tie, 
kurie tokį ar tokį metų kiekį tam tikrą terito
riją valdė, palieka ją provizoriniai valdyti mini- 
mum dar kokią dešimtį metų, o paskui klausi
mą galutinai nuspręs istorija, — žinoma, tuo
met tai jau tikrai nebe Lietuvos naudai, šis su
manymas nėra skelbiamas, bet jis turi labai 
rimto tarptautinio pagrindo. Todėl Lietuvos 
valdžia dabar susirupinus, kad Vilniaus klausi
mą dar kartą kaip nors iškelti tarptautinėj plot
mėj. Ir įdomiausia tai, kaip ji visa tai daro. 
Kiek seniau davinėjusi kiek norint leidimų pe
reiti per demarkacinę zoną į Vilnių ir iš Vil
niaus, pačioj pafrontėj — Kaišedoryse —< įstei
gusi net tokiai nelegalinei prekybai normuoti 
muilinę (!), dabar staiga nusistatė nieko nebe- 
praleisti nei ten, nei šian. Tokių įsakymų išlei
do užsienio reikalų ministeris. Jį pasekdamas 
vidaus reikalų ministeris . išleido irgi įsakymą, 

kad tremtiniai, grįžtantieji iš Ru- 
Elgesis su sijos, per nei tralinę zoną, nors jie 
tremtiniaįs butų jau ir namus pasiekę, turi 

būti grąžinami atgal! Reikia žino
ti, kad Lietuvos pibečiams-tremtiniams lenkai 
duoda leidinio pervažiuoti per jų užimtą terito-

nepakilęs. Taip atsitinka su 
kiekvienu “laimėjimu”, išaukš- 

| to duotu.
Ir vis tik netenka nusiminti. 

Darbo šventėj mažai dalyvavo 
patys darbininkai ne dėlto, kad 
nebūtų norėję jos apvaikščioti. 
Plačios proletarų minios Lietu- 

i voje kas kart aiškiau pradeda 
suprasti klasinės kovos reikš
mę. Jie su vis didesniu noru 
ir pasiryžimu rišasi į darbinin
kų organizacijas. Jie rodė di* 
delio ir sąmoningo noro pada*- 
ryti iš pirmosios gegužės savo 
šventę. Deja, negalėjo.

JLietuviį ir šiandien tebelai
koma karo padėly. Nebeturė
dama kuo pateisinti sauvalės 
režimo, reakcinė Seimo daugu
ma, naujiems rinkimams arti
nantis, pasijuto priversta kai 
ką daryti ir su karo stoviu. Ir 
padarė. Tartum sutiko panai
kinti karo stdvį, bet palieka jį 
veikiant plačiu pafrontės ruo
žu, palieka Kaune ir išilgai vi
sų gelžkelių po 3 kilometrus į 
abi jų pusi. Vadinasi, visi šiek 
tiek žymesni Lietuvos miestai 
ir miesčiukai pasilieka kaip bu-, momentu, 
vę komendantų ir miliciijos 
saujoj. Vadinasi, tartum da
linai panaikinta, o ištiesų pa
likta be jokio žymesnio ata- 
balsio gyvenime.

Kaip išnaudoja valdžia karo 
stovį reakcijai tvirtinti, neten
ka kalbėti. Kiekvienas ekono
minis streikas, pamestas atsi
šaukimo lapelis, sugautas ko
munistas duoda progos valsty
bės ginėjams iš visos mušti bu- 
binana ir dideliu balsu šaukti, 
kad tėvynei gresia pavojus. 
Dėlto tariamojo pavojaus buvo 
užginta daryti bent kokias de
monstracijas, buvb kliudoma 
šaukti mitingus net uždarose 
vietose, buvo padaryta prieš pat 
pirmąją gegužės eilė naujų

bodamas “tvarkos” ir saugo
damas reakcinių klerikalų ra
mumo. Gyvas darbas darbi
ninkų tarpe. vystosi vis pla
čiau, jų organizacijos atsigau
na ir tvirtėja ir kai jos pasijus 
pakankamai stiprios, milicinin
kas noroms-nenoroms turės 
pasitraukti gyvenimo šalygat- 
vėn, užleisdamas kelio vidurį 
naujo gyvenimo kūrėjams.

šįmet komunistai, sekdami iš 
Maskvos duotąjį obalsį, pirmą 
kart oficialiai kreipėsi į musų 
Partiją, siūlydami bendrai or
ganizuoti ir pirmosios gegužės 
šventimą. Ir konferencija ir 
Centro Komitetas to pasiūlymo 
nepriėmė ir Partija apvaikščio
jo darbininkų šventę pati, kur 
galėdama dedamos išvien su 
profesinėmis sąjungomis. Ne
priėmė dėlto, kad netiki komu
nistų siūlymams.

Mums aišku, kad bent dabar
tiniu laiku komunistai nieku 
nepakeitė savosios taktikos ir 
neva dėdamies prie bendrojo 
fronto, tebelaiko anty prieš 
mus akmenį, kuriuo nepasidro- 
vės sviesti kiekvienu patogiu

Sveikatos Dalykai
KAIP VALGYT.

Reikia žinot, ką valgyt, kad 
palaikius kūną sveikatoj, bet 
reikia žinot ir kaip valgyt.

Maisto kramtymas susmulki
na jį, todėl lengviau yra nury
ti ir įvairiems' syvams jį veik
ti, kad prirengus į tinkamas 
medžiagas sučiulpiami ( ab- 
sorbavimui). Nesukramtytas, 
gabalais nurytas maistas Vra ’ 
syvų veikiamas tik iš viršaus, 
o viduj pūva arba rūgsta. Tas-

1 nuodija kūną ir 
eina ant nieko.

Visi žinome,
Musų Partija tapo pastatyta maistas kramtosi 

sunkion padėtin. Ą

daug maisto

——■■■■ ■i i.,,, k,,,. ■■■■■■■■>.
•>

ti, kramtymas rodosi nereika
lingu. Kartais jis ir nėra svar
bus, kaip toliau matykime.

Kramtant maistas maišosi 
su seilėm, kurias jį ^ivilgina, 
ištarpina jam tūlas n^edžiagas. 
Bet jei maistas yra \ savaime 
drėgnas, slidus ir smi 
les kartais neturi

ffkus, sei- 
reikšmęs.

ino ir susei Įėjimo. Svarbu sei
lėti tik tokį maistą, kurį sei
les veikia. Ne riebumą, ne pro
teinų (mėsos, kiaušinių, žuvies, 
pieno) seilės neveikia. Tiesa, 
šituose daiktuose yra menka 
dalis cukrų ir krakmolą, bet ji 
niekinga. Tik cukrinius ir 
krakmolinius (javus, daržoves, 
vaisius ir Lt.). veikia seilės. 
Todėl juos valgant reikia gerai 
kramtyti ir susėdėti. Ant ne
laimės, cukriniai ir krakmoli
niai maistai valgomi tankiau
siai skystame, artiskystame ar
ba minkštame pavydale, todėl 
jie mažiausiai kramtomi. Ry
ja sau žmogus košę, klęckus ir 
makaronus bei da slidesnius 
ir minkštesnius maistus be jo
kio albojimo, o paskui skun
džiasi, kad riaugėti reikia, pil
vą išpučia, viduriai neina, pras
tai jaučiasi. Prasti kleckai ir 
makaronai rūgsta skrandyj ir 
net žarnose, kur reikalingi sy
vai negali prieiti jų veikti dėl 
stambumo. Ypač skrandyj 
krakmoliniai ir cukriniai mais
tai ima rūgti, jei nėra suseilėti, 
nes ten nėra tinkamų syvų juos 
veikti. Šitie syvai yra tik sei
lėse ir žarnose. Todėl už viską 
svarbiau yra kramtyti ir seilė
ti krakmoliniu^ ir cukrinius 
maistus.

Nutėmyta, kad riebumais 
permirkę maistai neprileidžia 
lengvai reikalingų kūnelių • 
maistą veikti. Ypač tai teisiu- A 
ga link cukrinių ir krakmolinių 
maistų, todėl blynai, taukuotos 
košės ir panašus daiktai nėra 
gerai valgyt.

Riebumai nėra veikiami nė 
seilių, nė skrandžio syvų. Bet 
jie nerugsta ir nepuva. Jie ge
rame stovyj paspėja pasiekti 
žarnas, kur tinkanti syvai juos 
paskirsto ir veikia. Vieni ric-

kad vienas 
lengviau, ne

gu kitas, todėl negali būt tai- 
, nors 

Plctcherizmo šalininkai ir sa
ko, kad žmogus turi 32 dantis 
ir turi kiekvieną kąlsnį kramty
ti 32 khrtu. Yra žmonių, kurie 
net pieną kramto, J Tai jau ne- 

j protinga 'kraštutinybė. Tečiau 
didžiuma nekramto maisto ga
nėtinai. Tiesa, dabartinėj mais
to rengimo gadynėj, kada jis 
susmulkinamas, maistas išver
damas Arba iškepamas, sli
dus ir verčiantis seiles varvė-

Teko pasirinkti vienas dvie- k^U„._k,QSti’
jų: arba į n/eką neatsižiurint 
rengti demonstracijas, sudary
ti susidūrimų ir užtraukti 
tų represijų; arba vengti 
fliktų ir saugoti dar jaunas #ir 
nesutvi riejusias Partijos orga-: 
nizacijas. Konferencija pasi
rinko tą antrąjį kelią.

Ir mes nesigailim. Tegul dar
bininkų šventės dieną gatvėje 
stovėjo šįmet milicininkas, da-

riją tik vieną kartą, o atgal važiuoti jokiu budu 
neleidžia, ir tiktai tyčiojas iš sugrąžintų tremti
nių, pajuokdami Lietuvos valdovų įšmintį. Rei
kia tiktai įsivaizdinti, ką gali pergyventi tokie 
tremtiniai, kurie keletą mėnesių vargo ir alko 
po rusų-lenkų koncentracinius lagerius ir kalėji
mus, kol suvargę ir sunykę pateko į tėvynę ir 
tapo atgal išvaryti tiktai užtai, kad nežinojo, 
kad tokią ir tokią dieną ateis ponams ministe- 
riams į galvą tokios išminties įstatymą išleisti 
ir dabar turi neitralinej zorioj vargti ir badau
ti! Ministcriai aiškinasi, kad tuo norį Vilniaus 
klausimą iškelti tarptautinėj plotmėj, padaryti, 
kad jis dar neišspręstas, kaip kad Skirmuntas 
skelbia, bet kuo kalti tie žmonės, kurie Vil
niaus prakišimo komedijoj dalyvauti jokios ga
limybės neturėjo! Kur jiems berasti žodžių, kad 
valdžią tinkamai jos nuopelnams pavadinti?!...

Šitie faktai siekia įvairiausių gyvenimo sri
čių, ibėt jie tarpusavy turi vieną bendrą gįslą — 
tai lietuyių inteligentijos, ypač jos valdančiosios 

srities, gilus moralinis iškrikimas,
Maralinis dvasinis sukempėjimas. Jeigu lietu- 
iškrikimas vių inteligentijoj dar yra kiek skaid

raus idealizmo, jeigu tarp inteli
gentijos ir liaudies dar nėra nei ahtagonizmo, nei 
nepasitikėjimo — tai tatai dedas toli gražu ne 
krikščionių demokratų valdoiUoj teritorijoj: 
tai dedas Vilniuj, Vilniaus srities lietuvių tarpe, 
kurių pavyzdys kauniškiams jau nebesupranta
mas ! ■ -

Aš nežinau, ar jums Amerikoj tai bus su- 
prantahia aš nesu buvęs Amerikoj, bet tie, 
kurie buvo, daugelis pasakoja, kad pas jus kiek
vieno darbo ir žygio mąstąs yra doleris. Aš ne
žinau, ar tai gerai yra, ar Jai blhgai — gal pas 
jus ten jau tokios istorinės aplinkybės; bet Lie
tuvoj tas mąstąs nėra praktikuojamas. Jeigu 
juo Lietuvoj butų vadovautasi, tai iki šiol nieko 
nebūtų buvę padaryta. Vilniečiams lietuviams 
kaip tiktai tas mąstąs \ra kuotoliausias. Jie 
visi susikalbėję yra nekeiti jokių partinių moti- 

vų, ncĮirasižen^i prieš pilietinę do- 
Vilniečiai rą, o liktai dirbti iš vieno. Ir ko jie 
lietuviai paiegia padaryti tokiomis mažutėmis 

iegomis, to jokiu budu nebesugeba

ret
in

ka/, Smetona), kiti minkšti 
(sviestas, nekurie taukai), tre- 

Kietuosius 
tik dėl su-

padaryti Kauho lietuviai. Tenai ir inteligenti
ja ir plAčiosios minios viena opa, viena durna 
gyvena, tenai vienas 
pranta ir yra tikras, 
nei išduos.

kitą iš puses žodžio su
kati jo niekas nei apgaus,

Kauno Lietuvoj
čiųjų minių santikiai jau senai nuėjo pasakų 
sritin. Inteligentijos suktybės, vaidai, politinės 
išminties ubagystė — plačiosioms minioms ne
įdomu, nereikalinga. Jos g

tokie inteligentijos ir pla-

ena savo nuosa 
viu gyvenimu, savy užsidariusi^, kažkokį nesą 
mojingą 
sodžius

ti kieti (lašiniai).
reikia kramtyti
smulkinimo, kad juos galėtų 
veikti syvai žarnose.

Prdteinai irgi smulkinami 
burnoj tam, kad liktų prieina
mi skrandžio ir žarnų syvams, 
kurie Jeka į žarnas, iš gilių

.1)- ’
aislo nekramtymas ir ne

šei Įėjimas veda prie jo ruginio 
ir puvimo •— prie kūno nuo
dijimo. Kūnas ne tik kad ne
sijaučia gerai, o ir lieka silp
nas prieš ligas atsilaikyti.

Nekramto tie, keno dantys 
prasti, tie, kas skubiai valgo 
ir tie, kas nežino, jog reikia 
(kramtyt.—Dr. A. Montvidas.

laikraščių neskaito, tai toli gražu ne 
» todėl, kad nesiinteresuotų 

nępasitikč- politiniu visuomenės gy
venimu, bet todėl, kad se
nai atprato tikėti tam, ką 

laikraščiai rašo, ką jiems sako inteligentija, kad 
dabartiniai laikraščiai primena rusų ar vokie
čių valdžių leidinius lietuvių kalba.

Liaudies 
jimas inteligentija

Tokiu tai maždaug keliu susidarė tas gilus 
moralinis krizis, kurį dabar gyvena Lietuva, ku

rį pergyventi bus ne taip lengva. 
Kas daryti? Kas daryti tautai, kuri vadų ne

turi, kuri tiems patiems jos šio
kiadieniams vadams tikėti nebegali? .. Kas da
ryti inteligentijai, kuri nebeturi pagrindo tau
toje, kuri atsistojo ant bedugnes krašto, ir di
džiuojas savo apjakimu?!... •

Kaip sakiau, jei tokiai padėčiai yra politi
nis pagrindas — tai visuomet iš jo išauga re
voliucija. Bet kas išaugs, jei jos priežastimi 
yra kultūrinis pagrindas?..

Lietuva dar neužaugusi, dar nepražydusi 
jau gyvena tokias valstybinio gyvenimo for
mas, kuriomis pasižymi griūvančios valstybės. 
Aš net kaltinti nieko nenorėčiau, aš tik norė
čiau pasiteisinti prieš P. Redaktorį, kad šiuo 
tarpu aš negaliu savo žodžio ištesėti — aš ne
galiu rašyti apie Lietuvą: man rodos, kad kaž
kur žeme supas...

(Galas)

DADĖK daug metų prie savo 
GYVENIMO.

Jauskis 10 arba 30 metų jaunesniu.
Nuo užkietėimo, rugšto skilvio- 

silpnų inkstų ir negero kraujo. Bul- 
garian Kraujo Arbata yra puiki šei
mynos arbata. Vartokite karštą ei
nant gulti, kad prašalinus‘šaltį. Par
duodama visose aptiekose, arba ap
draustame laiške, 1 didelis šeimynos 
baksas $1.25, arba 3 baksai už $3.15, 
arba G baksai už $5.25. Adresas: 
Marve! Products Company, 451 Mar- 
.vel Building, Pittsburg, Pa.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte
' Telephone Central 3362 

1824 Wabansia Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

b

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Teletfhon* Yarda 50821
DR.'MiSTUPNICKI

8167 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 ifcl 11 lyto

Ir nuo 5 fld 8 vakaru
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DĘL ŽINGEIDUMO GAL 

NETEKS GYVASTIES.

Peter Radman, gatvekarių 
kompanijos darbininkas, 2 f(X> 
Wentworth ąve., dėl žingeidu
mo gal turės persiskirti su 
šiuo ašarų pasauliu.

Atsitiko taip. Kampe Madi- 
- son ir Dearbom gatvių karbi

do lankos buvo ištuštinamos ir 
vėl pripildomos, ir išmatos iš
metamos į srutų nuovadų. 
Radmanui į tai žiūrint apėmė 
jį žingeidumas pamatyti kas 
atsitiktų, jei jis uždegęs laik
raštį ten numestų. J. Marko- 
vitch darbininkas, jį perspėjo. 
Tečiaus Radman užsigeidė sa
vo žingeidumų būtinai užganė
dinti. Uždegęs laikraštį jis * jį 
ten įmetė.

Akymirkoj Radman pasiju
to beskrendųs ore, bet staiga 
vėl nusileido ant žemės, tik jau 
be nosies, su sudaužyta galva 
ir šiaip visas sunkiai sužeistas. 
Po to jis tapo nugabentas 
Iroųuos ligonbutin, kur jis da
bar randasi ant mirties pata
lo.

UQDŲ NĖ UGNIAGESIAI NE
GALI ĮVEIKTI.

Nedėlioj dviejose vietose iš
tiko “fool’s tire”. Apie Šv. 
Mykolo bažnyčių, Clark ir En- 
genie gal, susirinko, tiek kni- 
sių-uodų, jog žmonės .pamanė, 
kad tai durnai. Jieakreipėsi į 
ugniagesius. Pastarieji atvy
ko. bet nė nebandė kovoti su 
uodais. Lyginai toks pat daly
kas atsitiko ir su baptistų 
bažnyčia, Thirty-first and Patk 
Avenue.i, j •

* :
KAIP ČIGONĖ IŠPRANAŠA
VO, KAD KASIERIUS PRA

ŽUDYS $1,000.

Nebereikalo anglai sako, kad 
“nothing for nothing.” West 
Chicagos Trust and Savings 
banko kasierius, CIarence 
Handers, turėjo progos patirti 
tų tiesų. Jis sėdėjo prie lange
lio ir, kaip paprastai atsitinka 
vasarų, svajojo apie žalias pie
vas ir viliojančius miškus.

“Malonėkite išmainyti kvo- 
terį,“ prabilo prie langelio . či
gonė. Ir kai kasierius padavė 
jai du dešimtukus ir ^nikelį, 
ta čigonė ėmė kalbėti:

“O jūsų delnas! Jus busite 
laimingas žmogus. Leiskite 
man nulemti jūsų ateitį. Jums 
už tai nieko nereikės mokėti: 
aš veltui... ”

Kasierius Įsileido čigonę.
“Taip, taip, jūsų ateitis bus 

puiki“ kalbėjo čigone žiūrėda
ma į delnų. “Bet greit jus pra
rūdysite daug pinigų — labai 
daug pinigų“.

Kai čigonė apleido bankų, 
kasierius ilgai galvojo apie či
gonės pranašavimų. O vakare, 
pinigus skaitant, pranašavimas 
išsipildė: pasirodė, kad čigone 
nuo kasieriaus stalo pasiėmė

gražių pinigų sumų tūks
tantį, dolerių. ,

Policija iki šiol da nesurado 
pranašės. Bet Flanders visam 
savo gyvenimui atsimins tų 
taisyklę, kad ‘nothing for noth
ing“.

VEDĘS NUĖJO PAS MERGI
NĄ, GAVO PENKIAS KUL

KAS.

Fortūnato Aponderca, 742 S. 
Robey gat., šešių vaikų tėvas, 
nuėjo pas Josephine Vitelo, 
611 De Koven gat. Jis buvo 
padaręs su ja “deitų.” Mergi
nos brolis Anthony Vitelo jį 
pasitiko šautuvu ir penkiais 
šūviais jį nušovė. (

Aponderca buvo perspėtas 
nieko bendra su ta ųiergina ne
turėti, bet jis visai domės į 
tai nekreipęs.'

NEGALĖJO PASIMATYTI SU
SESERIA, BANDĖ NUSI- 

NUODINTI.

' • I •' *Mes. Mane Herffennan, 28 
metų amžiaus, 4018 Arthing- 
ton gat., trijų vaikų motina, 
nuėjus į Garfield Park parko 
kliubo namų paprašė stiklų 
vandens įsipilo jodos ir prie 
žmonių išgėrė. .Nuo to ji ant 
vietos sukniubo. Jos vyras, 
sako, neleidęs jos važiuoti į ry
tus pas savo seserį. % ..

AUTOMOBILIŲ VAGILIAI
SUBRĮŽO 15 VAKACIJŲ. .

. Kai kurį laikų automobilių 
vagiliai buvo lyg prasišalinę iš 
Chicagos, bet dabar jie vėl su
grįžo. Iš šeštadienio į septin- 
tadięnį pavogta devyni autonio 
biliai; penkis vėliau dar sura
do, o kitais keturiais vagiliai 
sėkmingai nuvažiavo nežino
mais keliais.

AREŠTUOJA BE “LAISNIŲ” 
MOTORISTUS.

Pereitų septintadienį polici
ja pradėjo kampanijų prieš mo 
turistus, kurie be “laisnių*‘ va
žinėja automobiliais. Tų dienų 
ant bulvarų areštuota 30 moto
ristų.

A. f A.

- ALEKSANDRAS MEŠKYS
Persiskyrė su šiuomi pasau

liu birželio 4 d., 10:20 vai. va
kare, 35 m. senumo. Paėjo iš 
Salantų .par., Bajoralių kaimo, 
Telšių apsk. Amerikoj išgyve
no v 15 m. Paliko nuliudime 
žmoną Barborą ir 4 vaikus, vy- ’ 
liausis 11 m., p mažiausia 6 m. 
senumo ir brolį Leoną. Lietu
voj liko 4 broliai. Prigulėjo 
prie draugijų S. L. A. 55 kp. 
L. Tėv. Myl. Br. ir Seserų ir 
prie A. Eagel Paš. Kliubo. Lai
dotuvės įvyks Seredoj. birželio 7 
d., 9 vai. iš ryto iš namų 10531 
Edbrook Avė. Roseland į Visų 
Šv. ųažnyčią, o iš ten į šv. Ka
zimiero kapines. Kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse gimines, 
draugus ii' pažįstamus ir virš 

.minėtas ąrganizacijas. Lai 
būna tau lengva šios šalies že
melė mano mylimas vyre. Lie
ku nuliudimt žmona Barbora 
Meškienė su vąikais ir brolis 
Leonas.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

j skelbiasi Naujienose.

APIPLĖŠĖ APTIEKĄ.

Apsiginglavęs plėšikas įėjęs 
į A. M. Block aptiekų, 1705 W. 
Madison gat., padarė “holdu- 
pų“ ir išsinešė 336 dol. pini
gais, 150 dol. vertės kokaino 
ir morfino ir 60 dol. vertėu 
štampų. , . r

Du pardavėjai buvo priversti 
atidaryti saugių šėpų ir paskui 
juodu suvaryti kamaraitėm

KAD PARODŽIUS SAVO 
VYRUI IŠTIKIMYBĘ 

NUSIŠOVĖ.

Mrs.Trijų vaikų motina’ 
Alina Pancrazzio, 747 Mihvau- 
kee avė., kad parodžius savo 
vyrui, jog ji nieko bendra ne
turėjus su kitu vyru, kaip jis 
kad buvo jų Įtaręs gal mirti
nai nusišovė savo namuose.

KŪDIKIŲ SAVAITĖ PRASI
DĖJO.

Kūdikių Gerovės draugija

ONA BLAŽIENĖ
Persiskyye *u šiuo pasauliu: 36 me

tų amžiaus, paliko dideliame nuliu- , 
dime savo vyrą Praną ir 3 dukterys ; 
Nelle, Birutą ir Oną. Velionė išgy? 
veno Amerikoj 18 metų ir paėjo iš 
Badovinio kaimo, Kalvarijos aps., Su
valkų rėdybos.

Mirė birželio 5 d., 9 vai. iš ryto. 
Laidotuvės įvyks birželio 9 d. iš na
mų bus lydžiama į'tautiškas kapines. 
Kviečiame visus delyvauti laidotuvėse 
ir atiduoti paskutinį patarnavimą vie- 
lionei. Del laiko išlydėjimo iš namų 
j kapines malonėkite klausti telefonu 
Prospect 0567. Lavonas randasi, 5615 
— 64 St., Clearing, III.

Liekamės dideliame nuliudime vy
ras Pranas ir dukterys Nelle, Biruta 
ir Ona Blažiai.

Žiūrėk!

PROGA
Del jūsų

ĮSIGYTI NAMUS
Labiausia gražiam ir prieina

mam miestelyje 

BERWYN
1

Gražus 30x125 pėdas lotai, ša* 
lygatviai, vanduo ir suros, visa 
šmokėta pilnai.

Tiktai $90 cash
$10 per mėnesį

Jei jus turite $500, mes ’pa- 
budavotunle jums lųadingą ply
tų bimgalow jus galėtumėt 
išmokėt tatai1 rendomis. Jus 
galite išsirinkti sau tinkamiau- 
sį plejių. Mes pabudavosime 
taip, kaip jus išsirinksite, kaip 
jums patiks, už tuos pačius pi
nigus kaip kad užmokėtumėte 
cash.

Pasinaudokit šita proga ir 
buk neprigulmingas. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės 
pa^

PAUL PILKIS,
1822 So. Halsted St., 

Chicago.

pradėjo vakar savo vajų. Nori
ma surinkti 125,000 dol. dėl 
15,000 kūdikių šiems metams.

MERGAITĖ įžMUŠTA, MOTI
NA SUŽEISTA AUTOMOBI

LIAIS.

Dorothy Rodke, 2 metų am
žiaus, 4359 W. 25-th gat., 
tapo užmušta ir jos motina pa
vojingai sužeista, kai jų auto
mobilius susudurp su Ilarry 
Burda, 2523 So. Spaulding 
avė., kampe Kedzie ir 26 gat.

(SeKa ant 6 pu«L>

Kiekvienas privalo įsigyti šių 
labai naudingų knygų

Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje 
knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai;
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir

de jimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
■ tuojaus:

Naujieną Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.
p r11 11 1 11

VAGIS
Parašė A. J. Karalius.

Apysaka paimta iš tikro gyvenimo. Ji atvaizdina, 
kaip blogos gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra. '

Tuojau siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite 
knygutę.

Puslapių 27. 
Kaina tik 10c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai if puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ir lauko. Dirba
me naujų ir senų darbų viso
se miesto dalyse,

3259 Ogden Avė., Chicago.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ; >

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,t 
Vaikų Ir visa chroniškų ligų 

Ofisas :3354. S*. Halsted St. Chieago 
Valandom: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedšliomis 10—12 dienų 
Rea. 1189 Indapendenca Blvd. Chieagi

EXPEUE»" | 
I Kaip tik pasirodo pirmutinis į 
J apsiroiSkįmas peršalimo, pirmutinis ■ 

roumatimno ir neuralgijos gėlimas, :

: Kaip tik pasirodo pirmutinis 

; I ad naudokite Sitp patikėtinu naminį 
; vaistu. Persitikrinkite, kad kiekvie

na bonka Palu - Espellerlo, kurią 
5 jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
; vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 

aptiekose arba pas.
» F. AB. RIBHTfff * C0.

LA 104-114 So. 4th St, Ab.
JMMb Brooklyn, N. Y. I AB

DABAR SVEIKA IR 
TVIRTA MERGINA.

Duktė naudojo Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound pagal motinos pata
rimų.

r- Wauseon, Ohio. — “Mano duktė vi
suomet turėjo skausmą strėnose ir

kojose ir tūluose 
atvejuose, negalė
jo ant kojų pasto
vėk Skaitėme apie 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Corrr- 

’pound, kad 5 daug 
merginoms pagel
bėjo, todėl ir ji 
pradėjo imti. Tas 
buvo du metai at
gal, ir dabar yra 
skirtinga mergai

tė ir gali visokį darbą atlikti, bet ji 
yra atsargi, nuo sunkaus darbo — to
dėl dabar jaučiasi tvirta. Rekomen
duojame Lydia E. Pinkh&n Vegetab
le Compound visoms motinoms ir ser
gančioms jų dukterims ir suteikiu lei
dimą pagarsint šį laišką, kaipo liudi
jimą.” — MRS. A. M. BURKHOL- 
DER, Route No. 2, Bok 1, Wauseon, 
Ohio.

Kartkartėmis ir laikrodį persvąra 
persveria, skaitant laimėjimą ir pra
lošimą. /Bet teisingas nusistatymas 
užvis yrti viršiausiu. Tas pats yra su 
moterims, Tulus nuotikius gali kar-, 
tais pakeisti.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com-' 
pound atitaisys visus nesmagumus 
įvairiu simptomų, kaip atitaisė po-! 
nios 'Burkholder dukteriai.

MOTINOS. — šis yra vertu persi
tikrinimu dalyku.

■S
bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

gy-

r --------------------------- -—------
Serganti • žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
• POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo

\šlapumo
\ ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausį 
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augštb 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicagę, Hl.

Ofiso valandos 10-5 po ]jiet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Pancdėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Tel. Jjafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vjsados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III. f

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per 
40 cent. už 100 auka.

250 :hi.oo 

Pigesniu kursas siunČiaBt 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrinto 
Trumpame laike 

Central Manufaeturidv 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 85th Street 

Turtas 16,000,000.00

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
t.

Gydytojas Ir Chirargaa 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—8 vakaro.

83Q3 So. Morgan Street, 
CHICAGO. ILL.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątlk sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—f 
vakare išskiriant nedėldieniiia.

Canal 0257
Naktimi Tai. Canal 2118 

dr. p. r 
GYDYTOJ

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 
po piet, 6 iki 9 vakar*

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

Kampas 18 ir Halsted St

£ ZALATORIS
JAS ir CHIRURGAI

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIS
•v

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą*: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082 
—■ ■ ■ i

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto ild 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd 84. 

Tel. Prospect 3466

Telejjhone Yards 5884

DR. P. G. HIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Raising the Family Man is an mconststent animai
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Utarninkas, Birželio 6, 1922

Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS •

‘SAUSIEJI’’ DARBUOJASI.
Pereitą septintadienį jienkio- 

lika “sausųjų“ agentų padarė 
kratas dvidešimt penkiose 
smuklėse. Kaipo to sėkmė, 
trisdešimts slapiųjų” tapo areš
tuota ir daug skystymėlio už
griebta.

NETEKĘS VILTIES NUSIŽU
DĖ,

Andrew Stunch, 57 metų am 
žiaus, 4531 Gross avė., likęs 
“vienu vienas ' šiame pasauly” 
ir netekęs vilties ką nors ge
resnio sulaukti pereitų sekma
dienį atsisuko gazo įvadas 
atsigulęs užtroško.

ir

Visg! PAGALIOS NUSI
ŽUDĖ.

Williąm A. Harper, 45 metų 
amžiaus, žyųius keliaujantis 
salesmanas, bėgy vienų metų 

nusižu- 
sykio 

atsiekti, 
niekam 
nga ir

bandė keturis kartus 
dyti, ir tik iš ketvirto 
jam pavyko tikslas 
Jis paskutinių sykiu 
nematamt iššoko pro
ant šalygatvio užsimušė. Pir
miau jis bandė ir prisigirdyti ir 
nusinuodyti, bet vis nepavykę.

MUNŠAINO PRISIGĖRĘS 
KALĖJIME BANDĖ 

NUSIŽUDYTI.

413yGeorge F. Murphy,
Rush gat., prisigėręs munšai- 
no atėjęs į šalaveišių. Armijos 
viešbutį, 47 So. Wells, norėjo

nuinšainas. Po to jis tapo areš
tuotas ir Central stoties polici
jos džėloj bandęs kaklaraiščio 
užsismaugti. Bot kiti kaliniai 
tatai patėmiję pašaukė džėlos 
sargus ir jie jį nuo saužudys- 

' tės išgelbėjo. z

PLĖŠIKAMS TEKO $1,000

Vakar prieš pat pietus pen
ki apsiginklavę plėšikai auto
mobiliu atvažiavo prie Peter 
Almeroths smukles, kampe 
Cicero ave^ ir W. Roosevelt 
road, ir įėję vidun padarė 
“holdupą“. Iš šešių “koštume- 
rių” ir smuklininko plėšikai 
atėmė su virš 1,000 dol.

NARKOTAI, 5 VYRAI IR 3 
MOTERYS, PAKLIUVO 

DžĖLON.

Federalinės valdžios agentai 
darydami kratą 634 N. Clark 
gat., surado nemaža narkotųhr 
areštavo penkis vyrus ir Iris 
moteris. Sako, tai buvus viena 
didžiųjų .narkotų “guštų” Chi
cagoj e. \

Pranešimai
PASARGA.

BES1GĄRSIN ANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
v’ant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtjs sų priduoda
mais apskelbimais.

turi

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių Jieškoji- 
31 ai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
znai ir t.t. turi būt iš kalno apmeka-

-------,----- .
Jeigu kurie apskelbimai pasii-odo 

abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos di« 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.

Bridgeporto Liet. Draugijų Susi
vienijimas praneša visom1 draugijom, 
kurios dar nepriklauso susivienijimui, 
kad pasiskubintų prisirašyti, nes iki 
š. m. liepos 1 d. įstojimas bus tik $5, 
o vėliau bus $100, * nes bus pradėta 
Lietuvių svetainė .statyti. Svetainė 
gi visom draugijom reikalinga. Su
sirinkimai laikomi paskutinį utamfn- 
ką kiekvieno mėnesio, 8 v. v., Mildos 
salėj. —• Valdyba,

Roscland. — I,. S. M. Ratelio susi
rinkimas įvyks utarninke, birž. G d., 
8. v. Strumilo svet., 158 E. 107th St. 
Visi nariai atsilankykite.

— Valdyba.

ASMENĮI JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU KAROLIO IR MICHA- 

linos Urdeckių, Girkalnio parapijos. 
Turiu Žinių iš Lietuvos. Meldžiu at
siliepti, arba žinančiu pranešti.

wlAdas STRUMILLO, 
1336 — 50 Avė., Cicero, TU.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos, be skirtumo tikėjimo, nuo .19—27 
metų; geistina, kad butų švari ir dai
lios išvaizdos. Rašydamos prisiųskite 
ir paveikslų, kurį ant pareikalavimo' 
grųžinsiu.

P. S. Merginos toirios man rašėt? 
irlaiškai jums sugrįžo, tai buvo klai
dingas adresas, taigi adresuokite se
kančiai W. Z., 2.552 Blue Island Avė., 
Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIO
ANT RENDOS ofisas aut 

kampo S. VVestern A v. ir 45 st. 
tinkamas dėl daktaro, advoka
to arba dentisto, remia prieina
ma. Phone Lafayette 4089.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PALIKSIU GROJIKLĮ PIANĄ 

atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
Į Naujiem} ofisų num. 35.

STOGŲ DENGĖJAI
Varvanti stogai sutaisomi ir gva- 

rantuojami. 4 automobilių^ trokai 
važiuoja į visas dalis miesto ir apie- 
linkėn. Įsteigta 34.metai. Didžiau- 
sis- ir geriausiai įrengta stogų kie
mas Chicagoj. Vien tik unijistai ir 
patyrę darbininkai dirba. J. J. Dunne, 
Roofing Co., 3411-3413 Ogden Avė. 
Tel. Lawndale 0114 — (Visi skyriai.

TĖMYKIT IR KUOM AŠ UŽSIIMU
Taisau laikrodžius, gramafonus, 

siuvamas mašinas, o taipgi parduodu 
labai pigiai visokius daiktus, kuiie 
reikalingi namuose, nes aš superku 
iš licitacijos.

S. STOSZKUS,
3143 So. Halsted St.

JiESKO DARBO

MOTERŲ

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

o REIKIA merginų nuo 16 iki 
25 metų amžiaus. Lengvas dar
bas prie mašinų ir benčiaus. 
Gera pradžiai alga. Turi kal
bėti angliškai.

'Astišaiikite:

VYRŲ
REIKIA FOUNDRY PAGELBI- 

ninkų. Ateikit prisirengę į/darbą, 
gera mokestis.

R. M. EDDY FOUNDRY 
COMPANY

372 W. Grand Avė.

ILLINOIS MINIATURE 
LAMP CO.,

2243 W. Hflrrison St 
Cor. Oakley Blvd.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
prie matracų siuvimo ir prie opera- 
vimo mašinų.
ENGLANDER SPRING BED CO., 

3931 Lowe Avė.,
3 blokai nuo Halsted St.

REIKIA DARBININKU

RAKANDAI
PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 

vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų pho- 
nographų su rekordais, ant grindų 
pastatomą lempą, kaurų ir paveik
ius. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., 1-mos 
lubos.

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apie šį didelį namų ir biznio 
bargenų.

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavus namas ir šalę jo yrą ant
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
fliatų ir dideliu Storu/ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. Rendos iš a/biejų namų per 
mėnesį'įeina $170, o iš šaliuno biznio, 
kuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per menesį, iš viso 
yra pelno $570 per mėnesį ir parsi
duoda su visais ge.rais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi su abiem 
namais, parduosime labai pigiai. Na
mai randasi ant 1§ gatves ir yra se
na lietuvių užeigri.

Federal Bond &~Lan<l Company 
666 W. 18th Strzet, Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 

Reo 7 sėdynių. Geram stovyj. Kas 
pirmas, tai laimingas, nes dabar ge
ras, laikas, pasivažinėti. Atsišaukite 
po numeriu

3413 W. 51st St.

Keletas bargenų
Labai puikus pirkimas,'— 7 kam

barių stucco ir cimento skiepas; karš
to vandenio šiluma, 3 automobiliams 
garadžius; lotas 45x125. Kaina $7,400

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metanvs, —Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madigpn st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 

‘ nas Vaišvila 4538 S. Fairfiėld av.;
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 Nr Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J.. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., ko'nt. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indreiienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Rcguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822. Wabansia Avė.

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA PARDAVINĖTOJŲ — 

vyrų ir moterų, galima dirbti atlieka
momis Valandomis. Lengvas parda
vinėjimas — naujas daiktas. Leng
vas uždarbis. 50 nuošiiy.čių komiše-1 
'no. Pardavinėtojai turėtų mokėti 
kiek angliškai. Kreipkitės adresu 
2816 So. Michigan Avė., klauskite geroj lietuvių h* kitų tautų apgyyen- 
Mr. Glay. I

PARDAVIMUI 1
PARDAVIMUI GROSERNĖ

REIKIA DARBININKĮĮ
i toj vietoj. Parduosiu su fomišiais 
' ar be fornišių. Turiu parduoti greitu 
laiku —■ priežastis pardavimo, va
žiuoju į Lietuvą.

4511 So. Hennitage Avė

VYRŲ

“REIKIA AUTOMOBILIŲ 
VIRŠŲ DARBUI”

Kabinet dirbėjų,
Durų kabintoji)
Body Framerių
Medžio darbininkų
Mašininių medžio darbui

TUOJAUS
GERA ALGA 1R
GYVENIMO APLINKYBES

THE KISSEL MOTOR CAR CO 
HARTFORD, WIS.

“ - !

2 aukštų muro namas ir sklypas, 
2x6 — kamb. moderniški flatai, karš
to vandenio šiluma, 4 metų senumo. 
Kaina $9,500.00.

3 lotai ir 2 aukštų medinis ir mū
rinis, skiepas, 2-4 kamb. flatai. Turi 
būt parduota tik už $3,250.0’0.

Viskas yra Brighton Park, matv- 
kit Mr. S, G>Tunonich, 1315 W. 18th 
St., Tel. Ganai 1G40. ’

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
groseme, apgyventa visokių tautų ir 
prie didelės bizniavos gatvės. Lystas 
ant 5 metų. Savininkas eina į kitą 
biznį. e

317 E. 115th St. 
Roseland, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis iš
dirbtas per daug metų.

1800 South Peoria-St.

GERIAUSIAS SPEŠELAS
Pardavimui pirmos klesos barbei*- 

šapė priešais Crane’o vyriausio ąH- 
so. Tikra auksfr maina. Priežastį 
pardavinvo patirsite ant vietos.

; , S. K.,
40'47 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir
REIKIA PAPRASTŲ DARBININ- grosernė, labai geroj vietoj, turi 

kų pagelbėt prie mašinų, nuo šmotų
I darbas; patyrimo nereikia.
? ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

būt parduota greitai, nes išva
žiuoju Lietuvon. Atsišaukite j 
Naujienų ofisų, Ųox 39.

Chicago, III,

PALOS • Park pardavimui 
furlnišuotas arba nefurnišiuo- 
tas labai puikus 7 kamb. na
mas; lotas 165x300 prie W. 86 
Avė.-ir 123 St. Mr. Picrce.

DIDELIS PAAUKAVIMAS

Parduosiu savo 4 lotus, kiekvienas 
po 30x125 pėdų arti puikiausios tran- 
sportacijos. Viena mylia į vakarus 
nuo Cicero, arti 63-ios gątvės ir Ar
go.. Dalis įrengta ir apmokėta. Grei
tame pardavime parduosiu visai priei
nama kaina. Cash ar išmokėjimais,.

HALEY HUGHE, 
6618 Maryland Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis bungalow; maudynės, 
gašas ir elektra $3,500. Cash, 'li
kusieji ant morgečiaus. 119 So. 
23rd Avė., Bellwood, III.

JIEŠKAU DARBO AUTOMOBI- 
lių garadžiuje, esu biskį pasimokinęs 
tame darbe ir važiuoju visokios rū
šies karais, iš pradžių sutikčiau dirb
ti už mažų atlyginimų, 
sišaukti ' laišku-, jei kam butų toks 
darbininkas reikalingas, 
tis, 1 KK7 
City, III. A

Meldžiu at-

j. Antanai-1 REIKIA patyrusių vyrų į ge- 
Gent Avė., Johnrton | ležies atmatų kiemą, $4100 į die

ną, 10 vai. dieną. Kreipkitės: 
CENTRAL IRON & METAI. Co.

3650 So. Rockwell St.REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ REIKIA darbininkų į steel 

yard $4.00 į diena.
REIKIA MERGINŲ JR MO I CONCRETE ENGIN^ERING 

TERŲ 16 iki 30 metų dėl lerig- COMPANY, %
vo šapos darbo, punch press, kiek 1926 So* 52 Avė.
press, bench etc. Gera alga. REIKIA shearmano ir 1 ge- 
Taipgi mergaičių jaunesnių kaip Lev|es darbininkų. /J^reip-
ię metų. x kitės.

Atsišaukit: Alton Jron &'Metai Co.,
VICTOR MFG. GASKET CO., 2122 So Loomi^ st

5750 Roosevelt Road

REIKALINGA MERGINA ARBA 
išftt suprantąnti Stubos darbą ir 

Darbas pastovus 
Drapanų 

Valgis ir kambaris.

nai 
mylinti -•darbli. 
lengvas ir gera mokestis, 
nereikia plauti. 
Atsišaukit tuoj.

Oremus Chemical Laboratory, 
1718 So. Halsted St.

REIKALINGA VEITERKA 
dirbti į labai švarių restaura
ciją. Gera mokestis ir neblo
gos darbo sąlygos Atsišaukite 
3107 Cottage G-rove Avė.

^!!I REIKIA !!!
f Moterį] ir merginų lengvam 

dirbtuvės darbui. Geros darbo 
išlygos.

2301 So. Paulina St.

REIKIA moters ar merginos 
namų darbui. Valgis, kamba
rį s ir $9.00 į savaite.

Kreipkitės: //
1730 So. H'/sted St.

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuves darbui. Gera mokes
tis. Turi kalbėti angliškai.

KABO COMPANY, 
15 and Laflin St., 4 augštas 

_____ c------- -----— 
REIKIA moteries nuo 35 iki 

40 metų amžiaus pridabojimui 
3 vaikų. Atsišaukite tuojaū.

1434 So. Solon St.

PARDAVIMUI 3 KRĖSLŲ BAR- 
bernė. Pardavimo priežastis; einu į 
kitų biznį, todėl nepraleiskite progos/ 
nes parduodu pigiai. Atsišaukite 
4600 So. Marshfield Avė., įėjimas 
nuo 46 gat._

s.------------ ;--------------------- 1—, >
PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 

ant namo Chicagoj 80 akrų farmą 
su gyvuliais ir mašinoms, labai 
ra žemė, netoli Chicagos.

Kreipkitės: o-o
R. ŽAUGAS, 

Box 102, 
Edgewood, III.

ge-

PARDAVIMUI bučeraė ir 
groseme, biznis bash ir gerai 
išdirbta.

2900 So. Lowe Avė

*
Argo, III.

PARDAVIMUI PUIKI BEKERNĖ, 
biznis išdirbtas per 12 metų. Par
davimo priežastis, savininkas eina iš 
biznio.

L, SKARUDA,
6136 Aubet Avė.,

PARDAVIMUI GROSERNĖ YRA 
daug ir švaraus tavoro. Aržuolo ra
kandai. Dvejos svarstyklės ir cash 
registeris. L«bai gero i vieto j. Par
duoda, todėl, kad turi kitą biznį. Pi
gi renda.

5709 Wenthworth Avė.

"•V.
PARDAVIMUI DIDELIS IR PUI- 

kus kampas bizniui kuris randasi prie 
Archer Avė. ir W. 51 St. Specialė 
kaina išpardavimui.

SOUTH WEST TRUST & 
SAVINGS BANK 

35th St. & Archer Avė., 
Lafayette 1708.

REIKALINGAS pirmara\ikis 
duonkepis, darbas ant visados. 
Turi byti patyręs prie juodos 
duonos! Atsišaukite. 1043 W. 
13th St., Chicago.

NORIU PIRKTI GROSERNĘ IR 
delikatesent krautuvę arba groseme 
su bučerne. Geistina, kad butų geroj 
vietoj, k'ul nebotu įcomnaniju krautu
vių arti ir kad butų elektra ir 5 kam
bariai nrie krautuvės arba ant vir
šaus. Mathevvs, 742 W. 51 St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 7 kambarių stuba, 2 ak

rai žemės, cementinis skiepas, vande
niu apšildoma, elektros šviesa, 30 vai
sinių medžių, 1 karvė, 30 v'štų, netoli 
Ilinois Central Stoties ir 2 blokai nuo 
gatvekariu linijos. • Didelis bargenas 
už $6500,00 įmokėti, o likusius ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Kreip
kitės šiuo adresu: ,

F. M. JOGMINAS, 
11247 Michigan Avė., Roselnad, 

Phone Pullman 439
m.

PAJIEŠKAU PIRMOS KLESOS 
darbininko į čeverykų taisymo Šapą, 
kuris galėtų dirbti ant stičer maši- 

taipei gerai valiotų anglų

EXTRA. PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir groseniė ir stubos rakandai. 

Į Lietuvių apylinkėj. Pardavimo prie- 
J žastig — važiuoju į Lietuva. Imkit 
State St. gatvekarj No. 119 iki 115 
gatvės.

160 Kensington Avė.

DEL GREITO PARDAVIMO: 
Dviejų aukštų mūrinis “Business pro- 
perty”; štoras 75 pėdų gilumo ir du 
pagyvenimai. Nepraleiskit šitos re
ta^ atsitinkančios ’ progos. Turi būt 
parduota sekančioje savaitėje. Atsi
randa 3527 S. Halsted Št. Vertė tik
tai žemės $10,000. Kaina už viską 
$12,000. M. Kiras* 3331 S. Halsted st.

nos, o SU, ,X1 „ , , . - x PARSIDUODA SALIUNAS
kalbą, su išlygoms suslrokuosim ant baraig visokių tautų apgyvento, biz-
vietos.

JOHN JANILIONIS 
5610 So. Robey St. 

----------- ----- ---------------------------------
REIKTA APYSENIO ŽMOGAUS, 

negalinčio dirbti dirbtuvėje, į viešbu- 
tį-hoteli. Valgis ir guolis ant vie
tos. Mokestis nuo $20 ir daugiau 
mėnesiui. Darbas prigelbeti prie ku- 
knios ir abolnai darbui ir kambarių 
prižiūrėjimui, 1606 S. Halsted St.

REIKIA vyrų į faundrę prie 
tirpinimo žalvario ir kitų 
talų. - A

H. Kramer & Co.,
1324 W. 21 PI.

nis daromus geras, turiu parduoti į 
trumpų laikų, nes išvažiuoju į kitų 
miestą.

Atsišaukite:
3758 So. Normai Avė.

PIRK SAVO NAMĄ
Mes parduodam ir mainom namus 

lotus, farmas ir bučernes.
C. P. SUROMSKI & CO.,

3346 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

me-

PARDUODU KRAUTUVE CIGA- 
rų tabokos ir saldainių. Didelė krau
tuve Kalima laikyti “ice cream”, 
minkštus gėrimus, vaisius ir į^oserį. 
Parduosiu taingi rakandus
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

3826 So. Halsted St.

MOKYKLOS

REIKALAUJU PORA LIETUVIŲ 
gerų vyrų ant ūkio darbo; vienas gal 
būti ir vedęs fu maža šeimyna. ‘Pa- 
t v n mels nereikalingas lik pranešto t/ 
kiek norėsit į mėnesį.

P. Z.,
Ashford, N. Y. ‘

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
elektra varoma čeverykų taisymo Sa
na. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
Chicagą.

2622 VĮest 55 St., 
netoli Talman Avė.

REIKALINGAS ŽMOGUS 
ant farmns dirbti 25 mylios nuo Chi- 
cnems. Gera v?etn, geras mokestis, 
patyrimas nerojkalhutas.

C. P. SUROMSKI & CO., 
,3346 So. Halsted St^ 

Chicaja^, III.
Tel, Boulevard 9641

PARDUOSIU PUSĘ SALIUNO 
pietinėj dalyj miesto (Southside), 
biznis labai geras, bet esu priverstas 
parduoti greitu laiku. Priežastį nar- 
davimo natirsite ant vietos. Atsišau
kite j Bridgeporto Naujienų Skyrių. 
3210 So. Halsted St. num. 113.

PARSIDUODA SALIUNAS LIE- 
tuviu ir kitų tautų apgyventoj vietoj. 
Parsidudoa už gana prieinamą kainą. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

4527 S. Honore .St.

M -------- -------------- --------------- -----

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Į « ?

Specialus vakarinės klesos blz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKįlNG COLLEGES 

2407 Mądison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininke.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosjrtojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
„ 1707 W. Division St.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. TumaviČia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. SfaniŠauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimjfi laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINĖS ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm*. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N.* Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi ‘pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
syhės svet. 1822 VVabansia Avė., 8 
val\ vak.

VITAUTO BAND valdyba 1022 m.r 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J 
Barcis, "fin. rašt. J. Philips, kasier 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ja- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

BIRUTES* KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av.; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasieęius 
Jos. Balčiūnas 
Aruminas ir - 
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v. po p. Urbono salėj 3338 So.
Auburn Avė.

s; kasos- glob. Ant. 
Ant. Strumbris: mar-

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo-

• zas Antanaitis 3435 So. VVallace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės

• rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas.kAht. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, 
So. Morgan ir 33-čios g 
riais priimami visi sve’JI i /] vyrai 
nuo 18 iki 85 metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ .DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairia 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLfil 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J.* Markovvskis, 355 E. Kens
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštj Vincentas Dargis 
10520 So. StAte St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU- 
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Auburn Avė.; padėjėjas *P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio. r., •______________

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, 3138 S. Eme- 
iald Av., nut. rašų J. V. Piinša, 
3242 S. Emerald A'-e , ižde rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Jtnt. Grisius, 732 W. 
19th St., mmėalka Fa Kuzrr.inc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 

( 827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Ixiwe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union ay.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
jnaršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

i 3301
-Na-

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 

z kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ųuette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis, 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallaco 
St.; maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalįs 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califumią av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 
MARTYNO D-STeS Valdybą: Pir
mininkas J. iMickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čią, 3309 So. Auburn Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. Wallace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., K^sds 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Em|- 
rald Av, ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av.. Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

LIETUVIU POLITIŠKO IR PAŠEL- 
’POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
nirm. Felix Eism’ontas 4’520 South 
Hermitage avė.; r padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.: nut.' 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.: turt. rašt. Jos. Blavzdis, 4414 
So. Califomia Avė.: ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.: kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Marti li
kus: maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis nirmą subatoš vnkara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa
dauskas ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins- 

^kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.;
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 

< May st.: kasos globėjai: Pran.
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka. Ant.. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 

/ kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 . S.. Aubuni 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas

/ 1635 N. Hermitage avė., Fin. rast. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Ff. Metrikis ir A. Stanke
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted . st., 
kas mėnesis . pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdvba 1922 metams: 
Pirm. Bacevičia. .840 W. 33 St., pa
dėjėjas Jonas Jackus, nut. rašt. 
Ign., Žilinskis. 1758 ’Wi1mont avė., 
fin. rašt. D. Danta, 1736 M. Lin
coln St., iždininkas Ant. Gurskis, 
G55 W. 18 St. — Susirinkimai 
komi Malinausko salėj, 1843 
Halsted st., kas mėnesis antrą 
dėldienį, 1 vai, po pietų.

So’ 
nė-

CICERO. ILL. - LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTES Valdvba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Gniblis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue. .______

NORTSTDES DRAUGUU SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. Rueis 1614 N. Win- 
rhester av.: Sekr. J. Penkųuskas 
1649 Girard st..:Kasierius F. Hof
manas 1645 Wobansia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vier 
šojo Knvgvno adresas: Liuosvbės 
Svetainė, 1822 Wabansla av., Chi-
GBffO.




