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Graikija nusileido
Airija įstojo į Tautų 

Lygą

Riaušės Berline
Alkanos moterys, nebepąjėgda- 
x mos savo milionais markių 

įpirkti maisto, kelia riaušes.

Amerikos daktarai padės 
japonams kovoti su rubsiuviy streiko Oshimos salos ne žymės nebė

ra: pasinėrė po vandeniu.

Šiandien bus saulės 
užtemimas

Graikai pasiuntė ultimatumą 
Albanijai?

Graikija priėmė ambasadų- Airija priimta į Tautą Lygy
riy nuosprendį

Graikai sutiko išpildyti visus 
ambasadorių tarybos reikala
vimus, kurie susideda, iš sep
tynių punktų.

Kaip vienu balsu tapo nubalsuo
ta priimti Airiją į Tautų Ly
gų. \

septy-

graikų 
turės

savo ap-

GIENEVA, rugsėjo 8. — Tau
tų Lygos susirinkime kaip vie
nu1 balsu tapo nubalsuota pri
imti į savo šeimyną laisvąją 
Airiją.

Šiandien Airija formaliniai 
pasidaro Tautų Lygos narys.

Airijos delegacijai vadovavo 
prezidentas William T. Cosgrc 
ve ir Fitzgerald, užsienio mi- 
nisteris.

BERLINAS, rugsėjo 8. — 
Berline tapo surengtas alkanų 
moterų paradas, kurios nešėsi 
tuščius krepčius.

Nebegalėdamos savo milio
nais markių įpirkti maisto, mo
terys turgavietėje suruošė mi
tingą ir nusitarė eiti į kanclerį 
Stresemanną.

Prie Unter dėn Linden polici
ja bandė sustabdyti alkanų mo
terų procesiją, bet pastarosios 
prasiveržė į Wilhęlmstrasse, ir 
nuėjo į finansų ministerį. Ne
radusios ministerio ofise, jos 
nusitarė maršuoti į kanclerį. 
Bet čia policija įsimaišė ir pasi
ryžo toliau moterų nebeleisti. 
Moterys, tuščiais krepšiais ap
siginklavusios, ėmė policistus 
mušti. Tąsyk policistams pri
siėjo irgi spėkos stvertis. Ke
lios moterys tapo apdaužytos. 
Nemažas jų būrys areštuota.

Nauja Amerikos sutartis 
su Meksika

mki Amerikos 
turios slauges 
Yokohamą.

Penki 
turios

daktarai ir ke- 
jau išvažiavo į

SHANGHAI, rūgs. 9. — Yo- 
kohamoj jau suskaityta 30,- 
000 lavonų. Tai žemės drebėji
mo aukos. Ant greitųjų stato
ma krematorijos, kur degina
ma lavonai. Mieste ėmė siausti 
cholera ir kitoi ligos. Dedama 
visos pastangos toms ligoms 
užkirsti kelią. Iš Shanghai lai
vu1 Hsingming išplaukė į Yoko- 
liamą penki pasižymėję Ameri
kos doktarai ir keturios slau
gės. Kitu laivu • važiuoja 
nuolika kinų daktarų ir 
desėtkai slaugių.

vie
keli

Graikai sudegino italą 
konsulatą u <

Po konsulato sudeginimo kilo 
riaušes; keli žmonės tapo už
mušti; italų koloniją saugoja 
policija ir kareiviai.

PARYŽIUS, rugsėjo 8. — 
Graikija besąlyginiai priėmė i 
ambasadorių tarybos notą kai I 
dėl graikų-italų ginčo. Tą notą 
liko pasiųsta graikų valdžiai ir 
Tautų Lygai. Paskelbtas teks
tas susideda iš sekamų 
nių punktų:

Pirmas, aukščiausias, 
militarinis autoritetas 
formaliniai išreikšti
gailestavimą trijų Antantės ša
lių atstovams Atėnuose.

Antras, — pagerbimui nužu
dytųjų Italijos komisionierių 
Atėnų katalikų katedroje turės 
įvykti pamaldos dalyvaujant 
graikų valdžios atstovams.

'Trečias, laidotuvių dienęje 
trijų antantės tautų laivai, ita
lams vedant įplauks į Piraeus, 
kur graikų laivynas 21 kanuole 
saliutuos italų, anglų -ir francu- 
zų vėliavas. Po laidotuvių cere
monijų Antantės laivai atsakys 
į graikų saliutą.

Ketvirtas, laike laidotuvių 
graikai turės išreikšti milita- 
rinę pagarbą nužudytiems.

Penktas, gaikų valdžia turės 
stvertis kuogriezčiausių prie
monių suradymiri kaltininkų ir 
jų nubaudimui.

šeštas, komitetas, susidedąs 
iš franeuzų, anglų, italų ir ja
ponų delegatų, prižiūrės, kad 
italų valdžia tinkamai vestų ty
rinėjimą, kuris turi užsibaigti 
ne vėliau rugsėjo 27 d. Komi
tetui pirmininkaus japonų dele
gatas.

Septintas, Graikija turės už
mokėti atlyginimą, kurio didį 
nustatys Internacionalinis Ha- 
agos Teismas. Tam tikslui ji 
tuoj turės padėti į Šveicarijos 
nacionalinį banką 50,000,000 
lirų (apie $2,500,000) kaipo 
garantiją.

Magaryčioms dar ambasado
rių taryba įspėja graikus, kad 
jie bus atsakomingi už Antan
tes komiteto saugumą.

Graikija pasiunti ultima 
tumą Albanijai?

Reikalaujama duoti atsakymą 
| penkios dienus.

CORFU, rugsėjo 8. — čia 
eina gandų, kad Graikija pa
siuntė Albanijai ultimatumą, 
kuriuo reikalaujama išditoti 
generolo Teleni žudeikas bėgiu 
penkių dienų.

Angliakasiy streikas pasi
baigs rugsėjo 19 d.

Angliakasių unija ir kasyklų 
savininkai pasirašė dviem 
metam sutartį.

kuriBus sukurta konvehcija, 
peržiūros kaip vienos, taip ir 
kitos šalies piliečių skundus 
ir reikalavimus.

Gio-
Grai

de- 
tapo

Darbų Netrnhh
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

HARHISBURG, Pa., rūgs. 9. 
— Antracito angliakasių strei
kas, kuris prasidėjo rugsėjo 
1 d., rugsėjo 19 d. pasibaigs. 
Vakar vakare angliakasių uni
ja ir kasyklų savininkai pasira
šė dviem metam sutartį, kurios 
terminas pasibaigs rugp. 25 d., 
1925 m. Sutarties ratifikavimui 
rugsėjo 17 dienai šaukiama uni
jos konvencija į Scrantoną. Po, 
konvencijos užgyrimo sutarties 
darbas anglies kasyklose prasi
dės už 48 valandų. Kadangi be
veik nėra jokios abejonės, kad 
sutartis bite priimta, tai tokiu 
budu angliakasiai ims dirbti 
rugsėjo 19 d.

Vadinasi, gub. Pinchot pasi
sekė sutaikyti angliakasius su 
anglies baronais bent dviem 
metam. Einant padarytąja su
tartimi angliakasių laimėjimai 
susiveda prie sekamų dalykų: 
jie laimėjo 8 valandų darbo 
dieną, 10% algos pakėlimo ir 
kolektyves derybas. Nuo 
“check off” sistemos jie privers
ti buvo atsižadėti.

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant Yokohama dar tebedega
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”. Vis dar negali gaisro užgesinti.

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

WASHINGTON, rūgs. 9. — 
Amerikos ir Meksikos valdžių 
atstovai pasirašė niaują sutartį, 
kuria einant" bus sukurta dvi 
konvencijos peržiūrėjimui tų
dviejų šalių nukentėjusių pilie
čių skundų. Bus peržiūrimi vi
si reikalavimai nukentėjusiųjų 
nuo pat 1868 m. Sako; pa, kad 
piliečių nuostoliai, kurie turės 

’buti atlyginti sieksią mi’lionus 
dolerių.

Generalinė ir speėialine kon
vencija pradės veikti šešiems 
mėnesiams prabėgus po to, kai 
abiejų šalių kongresai ratifi
kuos padarytąją sutartį.

RYMAS, rugsėjo 8 d. — 
ronale d’Italia pranešimu, 
kijos mieste Patras laike 
monstracijų prieš Italiją 
sudegintas italų konsulatas.

Italų kolonija, kuri suside
danti išl penkių tūkstančių įmo 
nių, surengė kpntr-demonstra- 
cijas, laike kurių kilo riaušės. 
Kaip graikai, taip ir italai nu
kentėjo: graikų esą poras už
muštų.

Policija ir kareiviai apsiautę 
italų koloniją, kad apsaugojus 
ją nuo1 tolimesnių puolimų.

JįOOOjOOOUaponijos 
žmonoms

Amerika jau sudėjo tris milio- 
nus dolerių su viršum šelpi
mui nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusių japonų.

Mussolini patenkintas
Pildysiąs ambasadorių 

nutarimus.
tarybos

rugsėjo 8. — Pre- 
pasiuntė į

MILAN, 
mieras Mitesolini 
Paryžių notą, kuria jis reiškia 
savo pasitenkinimą ambasado
rių tarybos akcija. Italijos am
basadoriui, baronui Romano, 
Averzana, įsakyta patvirtinti 
Italijos valdžios pasiryžimą pil
dyti ambasadorių tarybos nu
tarimus. Busią apleista net Gor
iu ir kitos salos, kaip tik grai
kai atmokėsią “reparacijas.”

WASHINGTON, D. rūgs. 
8.— Amerikos Raudonasis Kry
žius poskelbė, kad jau pasiža
dėta trys milionai dolerių su- 
viršum šelpimui Japonijos 
žmonių. $2,420,000 vertės daik
tų jau esą ant rankų. Prie pir
miausios progos jie bus siuto- 
čiami Japonijon.

Keturi laivai užėjo ant 
seklumos

Amerikos kariniai laivukai be- 
gelbėdami skęstančius laivo 
pasažierius užėjo ant seklu
mos.

OH-ICAGO. — Pereitos savai
tės penktadienio vakare strei- 
kieriai laikė masinį suisrinki- 
mą. Ne tik kad visi streikieriai 
susirinko, ale dar ir streiklau
žių atėjo. /

Viena seniau buvusi utoijistė 
tapo atgal į uniją priimta, kai 
plačiai nupiešė padėtį šapoje ir 
kaip lietuviški boseliai išnaudo
ja streiklaužius. Šį kartą apie 
tai daug nerašysime: pasiten
kinsime keletu žodžių. Vėliavą 
galėsime pranešti net ir vardus 
tų boselių, kurie ėmė nuo dar
bininkų kyšius.

“Telegramas” daug , špaltų 
užpildė begirdamas tos dirbtu
vės boselius: esą jie geri, geri 
esą ir skebai, tik unijistai tai 
esą šmugelninkai, etc. Streikie
riai pasirūpins parodyti jų “ge
rumą”, kurio negalės užginti 
nė teismas. Tarp streikierių ne
mažai yra tokių, kurie pirm 
streiko buvo verčiami duoti 
boseliams kyšių, jeigu norėjo 
daugiau uždirbti arba nenorė
jo, kad jų darbas butų nuolat 
grąžinamas taisyti. Streiklau
žiai dabar irgi duoda kyšių.

Streikieriai faktais įrodys, 
kas kam itž ką ir ką davė. Ta
da “Telegramas” vėl galės vi
saip niekinti streikierius ir jų 
valdybą, kaip kad jis daro šian
dien. Tas biznierių lapas lošia 
streiklaužio rolę, nes per 10 sa
vaičių (nuo pat streiko prasi
dėjimo) nė vieno prielankaus 
streikieriams straipsnio neįdė
jo. O tuo tarpu streikų laužy
tojui ir dirbtuvės šnipus giria. 
Nebereikalo tad streikieriai ima 
tarp savęs kalbėti ir spėlioti, 
kad gal “Telegramas” ir yra 
“tepiamas”, kad taip užtaria 
dirbtuvės ponus.

Reikia posakyti, kad 
šlamštas tik pats sau duobę ka
sa, kuomet jis ima biauroti 
Amalgameitų uniją ir dabarti
nį streiką. Ir jis dar nesidrovi 
vadintis save darbininkų užta
rėju.

Unijos advokatai visus Šmei
žimus, parašytus ant streikie
rių vers į anglų kalbą, ir strei
kieriai mhnoj kad “Telegra- 
mui” bus lemta ne dienraščiu 
likti, o kojas pakratyti už pa
dėjimą laužyti streikų.

Streikieriai sako, kad Laukio 
yra pertrumpos kelinės įveikti 
Amalgameitus.

“Telegramas” nori, kad apie 
streiką rašantis pasirašytų ko
miteto vardu. Bet į tai juk jau 
buvo atsakyta, kad reikalui 
esant ne tik tikras vardas ir 
pavardė galima sužinoti, bet 
rašantį apie streikus galima 
ir asmeniniai matytu

—Toks kaip kriaučius.

TOKIO, rūgs. 8. — Įvykęs 
žemės drebėjimas Japonijoje 
sunaikino netoli nuo kranto 
esantį Osliimos salą. Sala pasi
žymėjusi nepaprastu gražumu. 
Dabar nelikę nė žymės nuo tos 
salos: visa pasinėrusi po van
deniu. Gyventojai taipgi iki vie
nam žuvę.

Chicagoje saulės užtemimo pra
džia bus 1:14 vai. po pietų.

240 metų senas vyras 
Tibete

Anglų majoras Grossas, kuris 
daug keliavęs per Tibetą, savo 
prakalboje pasakoja apie įdo
mius savo patyrimus. Tarp ki
tų, jis išsipažinęs ten su 240 
metų senu okultismo ] 
Tas vyras turėjęs nepaprastas 
paslaptingas jėgas, buvęs tiesiog 
genijus; geriausiai išmanydavęs 
matematikos integralus ir dife
rencialus, nors nieko apie Niu
toną nebuvęs girdėjęs. Jis su 
savo didžiu noru įstengė pasida
ryti neregimu ir pasiversti viso- 
keriopon išvaizdom Savo žino
jimu jis galėdavęs viršyti net 
gamtos įstatymus ir taip tuomi 
įstengęs pailginti savo gyveni
mą. Jį tiesiog galima palaikyti 
spiritizmo karalium. Jisai pra
našavo didįjį karą ir tvirtino, 
kad 1927 m. busiąs visoje Euro
poje badas. Majorui Grossui te
ko matyti jo stebuklingus dar
bus. Tas stebuklingasai okul
istas kartą jo akyvaizdoje kon
centravo savo mintis stiklinėje, 
kuri suplyšusi nuo jo smagenų 
įtakos. (L. ž,)..

Šiandien San Diego mieste 
įvyks pilnas saules užtemimas, 
kuris prasidės 11:32 vai. išry
to. Apie tris minutes viešpataus 
tikra naktis.

Delinis saulės užtemimas 
įvyks visoje Amerikoje. Chica- 
giečiai irgi turės progos ma
tyti saulės Užtemimą, kuris 
prasidės 1:14 vai. po pietų ir 
tęsis iki 6:19 vai. vak. Labiau
sia saulė bus aptemusi 3:30 vai. 
po pietų. Per aprūkytą stiklą 
yra geriausiai žiūrėti į tem
stančią saulę, nes tada aiškiai 
matosi mėnulis, kuris atsidu- 

kunigu. | ria tarp saulės ir žemės.

DEGTUKŲ PRAMONE 
LIETUVOJE.

300,000 dėžučių degtukų 
dieną padirba Lietuvos degtukų 
fabrikai. Jų yra. du: Kaune ir 
Jonavoje. Be to dar yra pasta
tyti du nauji degtukų fabrikai. 
Dabartiniu metu degtukų ga
mybos pilnai pakanka. Lietu
vos gyventojams.

KAPITALISTINES 
BENDROVES.

per

Iki šių metų birželio 11 d. 
įregistruota: akciniu ir pajinių 
bendrovių 103, akcinių bankų 
8, pasitikėjimo ir kit. bendro
vių 57, savitarpinio kredito 
bendrovių 9, bankinių namų 8, 
pinigų keitimo kontorų 13, 
bankinių kontorų 19, svetim
šalių bendrovių 73. Kooperaci
jų bendrovės: vartotojų 413, ga
minamųjų 47. Liaudies \ ban
kai : žydų 92, lietuvių 54. (Tr).
g,n .„'.ss'LLr.L......t.r.. ■

Sovietai Rygoje 
steigia banką

šiomis dienomis Rygoje bu
siąs įsteigtas Sovietų Rusų ban
kas, kurio įstatai jau * įteikti 
kompetetingoms įstaigoms. Lat 

vių vyriausybei pareikalavus, į 
banko valdybą, kurią sudaro 5 
asmens, busią primti 3 latviai. 
Bankas finansuosiąs pirmoj ei
lėj Rusų tranzito prekybą ir jo 
operacijos kaipo privatinio 
jbanko busiančios llabrli apry- 
botos. Banko pamatinis kapi
talas sieksiąs 50 milijonų lat
vių rublių. (L. Ž.)

GOLGOTOS KALNAS.

Šiauliai. — š. m. medijų so
dinimo šventėj šiauliečiai Lie
tuvos pagražinimo draugijos in- 
ciatyva apsodino ir Šiaulių is
torinį ii4 gražų kalnelį, taip va
dinamą Golgotos kalną, (1863 
m. rusų valdžia ant jo korė 
žmones už lietuvystę). Kasant 
medeliams duobes rasta daug 
kaulų, matyt be karstų kniūp
sčia kartieji * versta. Šiauliuose 
yra dar keli seneliai, ypač vie
nas žydas, kurie daug apie šį 
kalną žino. Medeliai neprižiū
rimi, kas rytas atlanko juos 
ožkos. ’

šiandie — giedra; kiek šil
čiau.

Saule teka 6:24 v., leidžiasi 
7:24 v. Mėnuo teka 3:44 v. n.

Pavojus Santa Barbaros 
miestui .

Degantis miškas gali sukurti 
gaisrų Kalifornijos mieste.

YOKOHAMA, rūgs. 8. — 
San Franciscoj gauta iš Yoko- 
hamos pranešimas, kur sako
ma, kad gaisro ten dar nepasi
sekė užgesinti. Vadinasi, nuo 
pat žemės drebėjimo (visų sa
vaitę) miestas dega.

SANTA BARBARA, CaL, 
rugsėjo 8. — Prieš kelias die
nas čia pradėjo degti miškai. 
Gaisras nuolat vis plėtojosi i; 
artinosi prie miesto. Dabar mi
škas dega kokios vienos mylios 
atstumo nuo Santa Borbaros. 
Tai sudaro rimto pavojaus 
miestui. Nes ir čia bile valandą 
gali kilti gaisras.

SAN FHANCiSCO, rugsėjo 8. 
— Čia gauta bevielinib telegra
fo pranešimas, kad keturi ka
riniai laivukai, kiteie bondė gel
bėti skęstantį laivą “Cuba”, už
ėjo ant seklumos ir gerokai nu
kentėjo.

Laivas “Guba” užėjo ant uo
lų prie San Miguelo salos ir 
skęsta Iš važiavusių tuo laivu 
nesurandamo devynių žmonių. 
Spėjama, kad jie žuvo.

Japonija nemainysianti sostines

Baisi žmogžudybė
Dukteriškė, Šiaulių apskr.

Apmokame Lietuvos 
Laisves Bonų 
Kuponus

WASHINGTON, rūgs. 7. — 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
jau arė dviejų milionų dolerių 
surinko šelpimui japonų.

HOhtOLULU, nigs. 8.— “Ha- 
waii Shinpo” paskelbė savo ko- 
respondento pranešimą iš To
kio, kur sakoma, kad Joponi- 
jos premjeras Yamamoto ir? vi
daus reikalų ministeris Goto 
pareiškusiu, jog Japonijos sos
tinė pasiliksianti mieste Tokio.

Dukteriškės vienkiemy vaiki
nai: Batūras ir A. Btitrfrnukas 
geresniam biauraus darbo pa
slėpimui, pranešė milicijai, kad 
apylinkėj plėšikų pavojaus esa
ma. Naktį' iš 6 į 7 liepos jie su
šaudė savo tėvą Batūrą ir pa
motę. Nužudę tėvus, padegė 
grįčią, kad sudegtų užmuštieji 
tėvai ir likę gyvi du maži vaiku
čiai. Viskas daryta, kad atro
dytų, jog svetimų plėšikų butą. 
Pajutęs tai kaimynas išgelbėjo 
vaikučius iš ugnies ir dar gyvą 
sušaudytą tėvą, kuris gabenant 
ligoninėn pasimirė. Grįčia su 
visu turtu sudegė, žmogžudy- 
bės priežasčia buvę šeimyniniai 
nesutikimai. Kaltinamieji su
imti. (L. ž.)

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipties 
j Naujienų ofisų ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo* Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštų pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresų.

Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prino
kusiais kuponais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL
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Vargas dėl žemės

Beisogala, Kėdainių apskr.— 
Dvarininko Kamaro šiame val
sčiuje yra 9 dvarai (visoje Lie
tuvoje jis turi keletą desėtkų 
dvarų). Iš to skaičiaus 2 dva- 

. ru pardavė spekuliantams. 6 
dvarus tebeturi savo rankose 
ir tik vienas dirvonuojamasis 
nualintas išparc^liifojtas (kariš
kiams. {Gretimajam Gudžiūnų 
valsčiuje to paties dvarininko 
irgi parduota vienas dvaras. 
Tai vis “krikščioniškos” val
džios politikos vaisiai.

Visas Beisogolos miestelis, 
kaip žemė, taip ir trobos, prik
lauso vietiniam dvarininkui 
Komarui. Visi namų nuomi
ninkai priklauso nuo jo malo
nės. Už tat ir lupa nuo darbi
ninkų negirdėtai aukštą ntto- 
iną. Tuo tarpu uždarbis toks 
menkas, kad užsimokėjus už 
butą nedaug kas lieka valgiui. 
Del butų nuomos mokesnio ei
na atkakli kova darbininkų iš 
vienos pusės ir Komaro agen
tų iš antros.

Dar prieš 12 metus 5 vieti
niai darbininkai ir mažaže
miai, atsitarnavę paskirtą lai
ką kariuomenėj ir gavę reika
lingus dokumentus, padavė 
prašymus duoti jienjs žemės. 
Tos žemės ir po šiai dienai 
laukia., (S^-d.)

švilpdavo. Viena dėl to net atsi- 
sakė vokiečiui karininkui tar
nauti, nes ta mergina nenorėjo 
prie šuns būti prilyginta. Panar 
šios arogancijos jaučiama ir pas 
kaikuriuos Klaipėdos vokiečius. 
Tramvajuose kartais matomas 
koks tai iš lietuviškai kalban
čių pasityčiojimas, sėdimas prie 
ponių, kai vietos nėra, nudavi- 
mas, kad protestų nesupranta. 
Taip, žinoma, daugiausia daro 
neinteligentai. Bet ir inteligen
tų tarpe atsiranda asmeny, ku
rie padarę praeiviui — lietuviui 
nemandagumą, ant kojos užli
pę, neatsiprašo. Pažadinti gi 
nukentėjusio sakosi su 'lietuviais 
nenorį kalbėti. Kai kurie Klai
pėdos vokiečiai į akis lietuviams 

sako—ne ilgai čia jus viešpa
tausite! (L. ž.)

Iki Šiol visi Vilniaus lenkų 
laikraščiai dėjo pranešimų apie 
atsilankymą /artimiausiu laiku 
dabar Lenkijoj viešinčios Šve
dų ekskursijos, kuri renka do
kumentus ir aktus, liečiančius 
švedų 1611—1648 metų karus. 
Visi minimi laikraščiai ragi-

no Vilniaus visuomen’ę tlnlčA- 
i mpi svečius nutikti. Bet daba^, 
anot laikraščio “Šk>wo^, iš pa
tikimų. šaltinių sužinęta, kad 
švedų karininkai Vilniaus ne
aplankysią.

Tuo» budu lenkus ištiko ant
ras smūgis: švedai pasielgė taip 
pat, kaip ir Suomių ekskur
santai, nesenai pravažiavę pro 
Vilnių ir jame nesustoję, nors

, >, i.ą. ,,   ‘

lenkai ir huvo pasiru’oŠę juos 
iškiJfriin^ad ^tdfrftti. (L-vėr).

---------- .-i-—

“Lietuvos Rytai” rašo, kad 
nesenai dar lenkų valdžia liep
davusi visur kabinėti Pilsuds
kio paveiksliis. Dabar gi, lai-, 
kanis pasikeitus, “Dziadek’o” 
pa^ilcslai didžiausiu įnirtimu 
plėšomi nuo sienų ir svaidomi 
j krosnis.

.................................................................. i i
Liet, Tautos Katalikų Bažnyčia 

Motinos Dievo šidlavos 
3501 So. Union Avė., Chicago, III, 

Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekaMe pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

... -... . 1 —'T..
Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

DENTISTĖ
Vai. ,9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137^ S. Cicero Avė., Cicero, 111.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.,----------- J

Kunigas skelbia “arti-. 
mo meilę”

Sarapas skelbė 
sakyklos Dievo 
nepamiršo iš- 
sočialistų. Bai-

Rugpiučio 8 d. Radviliškio 
dekanas kun. 
iŠ bažnyčios 
žodį, kuriame 
keikti katalikų
šiai rėkė ir net visas iš piktu
mo drebėjo. Sake, kad visus 
“cicilikUsT1’ reikia sudeginti, 
kad nebirtų jų visai ir kad ne
būtų “bedieviškų” laikraščių. 

Mat tie laikraščiai “drumz- 
džia žmones”. Sako, tie cicili- 
kai niekur nesiliauna, pačiame
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[f............... '"j. .....NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AOAI- 

' NYTI VISADOS KRElPKlTfiS 
FZ M TAS JUMS BUS f 

ANT NAUDOS. f

S. L. FABIONAS 00.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS
Pirma ir paskutine proga 

tiems, kurie mėgsta 
pasiskaityti

KNYGOSUZPUSĘ 
KAINOS

Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.

Rezidencijos Tel. Brunsnick 4887

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

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

ftventad. 9-12 
1579 Milwa«kee Ave„ 

Kampas Robey ir North Avė.
*-■■■.......................... ■ IH I II II

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

8538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m.

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

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

Roseland, III.
Nedaliomis pagal susitarimo
. ——— 7 I ii ■— ... .i.i m»l/

Res. Phone Republic 7812 
Res. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5, P. M:, 7-9 P. M.
J

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
, DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam baigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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

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

iki 12 ryto. 
........ -

JOHN KUCHINSKAS
' LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Learitt 8t.
Telephonas Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

I—..................... —   — ■" -............... —W

Tel. Dėarbom 9057 w

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

, Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLD&
77 W. Washington St.

Cor. Washington k Clark

Namų Tel.-: Hyde Park 3395 
b——....        it

Kenosha
i

Lietuviai
_____ 25c 
_____50c 
_..........75c ... 
........... 50c

5Qc,

15c
........  ?5c 
.....$1.00 
.......... 10c 
...... $i.tfo

A^.^rikofl Pilietis
Barbora Ubrika ....................
Darbas (romanas)  .............. ^_L....
Draugijų ir Organizacijų Evelitiėija 
Gludj-Ludi (eiles)  ..................... j......

Macbeth (Drama) ... ..x -
Macbeth (Drama) apdaryta ... 
Maratas  ...................... „L
Mįslių Knyga......................... .
Nuosavybės išsivystymas......
Palydovas...... ..................... .....
Pasakojimas apie Jėzų...........
Pasakos (Soc. Defti. leidinys) 
Skaitymai ......... ........................
Socializmo Minties Blaivumas...................
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) 
Minikų Kunigų darbai Filipinuose.... .....
Namai Pragarai .................... .....................
Pačiavimas pas įvairias tautas..................
Paskendusis Varpas (drama) ..................
Aukso veršis (drama)......... .................. .
Spąstai (komedija) ..................... ................
Trimitas...... ......A................ ..........................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas......
žemaitės Raštai....... ................ ...................
Apie Rusų Politines Partijas ....4................
Audėjai (drama)..................... ....................
Janonio Raštai...... ...................... ...... .........
Kaip žmogus mąsto ..................   .......L............
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) ..... 
Kunigas Macachas..................... ..;........... .Z,............
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija ...... .........
Lokis (lietuvių legenda) 
Moralybės Išsivystymas 
Mulkių Apaštalas 
Musų žinynas ................
Gera Galva 
Gyvulių Pr<

______ ..........  Kas yra taip, o kas ne taip_______
Kelias į Socializmą............... ..... J.,;
Kryžius (drama) .......... .............
Kur Protas (komedija) . ............ ....
šešiolika Kristų...................

, Slepemingoji žmogaus didybė .J? 
Teisingos Paslaptis............

. Tėviškė............. ..... ..............   *'
Bludas (romanas)........... ’ "’Z"'......

įJKaip susikūrė Jungt Am. Vaistyk

$10 vertės knygų parduodam Už $5.50
Kartu su užsakymu prisiusk money orderį arba čekį

Adresuok: s
' y v?; • .vj • *; • '• • -h„«7^ ‘ >• .• ' • ;A< •

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

i.** p

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

( I; i' *

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

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

A. A. RAUSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
■.................... ...................................... .... ............................................... ....

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 S<k La Šalie St. Room 530
*. s- Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted S t., Chicago. 

Tel. Yards 4681'
k ■ I II ...............— II ............................ II!

No. 1791. Vieno šmoto paprasta, 
Gali ją 

sau pasisiūdinti be jokio vargo.
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38 ir 

40 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3 yardų. 36 colių materijos ir 5 
yardus kokių nors stugelių apsiuvi- 
mui. »

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
idresą. Kiekvieno, pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
laląted St., Chicago, III.

Seime ir net bažnyčioj trukdo bct gerai atrodanti suknia.
J can nnaiamHinti n*» tnkin VA

darbą. Pavyzdingas kunigiškas 
darbas, nėra ko sakyti...

[ “Socialdemokratas” ]

KAUNAS.

L. Jaunimo Sąjungos Cent
ras įsigijo Kaune labai geroj 
ir gražioj Ąžuolyno vietoj 900 
kv. metrų žemes, ant kurios 
statys Lietuvos Jaunimo Są
jungos namus. Aukos tam 
tikslui jau renkamos. Jauni
mas tą gražų ir reikalingą su
manymą, žinoma, įvykdys, ne
sigailėdamas nei darbo, nei lė
šų. (L. Ž.)

• NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St# Chicago, III. 

siųsti man pavyzdį No............
čia įdedu 15 cųntų ir prašau at-

pčr krutinęMieros

V

..20c 

.. 20c 
.. 40c
51.00

35c
10c
20c
50c

Klaipėda (Vardas ir pavardė)

Kaikurių vokiečių arogancija.

Vilniuj kai kurie vokiečiai 
okupacijos metu ant tarnaičių

AMERIKOS

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
•............. <!• — *

LIETUVIŲ MOKYKLA
3106 So. Halsted St.

PAMOKOS
Augėlesnės Mokyklos
Gramatikos •
Prirengimo į Universitetus

Pradinės 
Prekybos 
Kalbų - . -

už pamokinimą vakarais per tris mėnesius $18.
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną mėnesį $20. 

už pamokinimą dienomis per tris mėnesius $40. 
t už pamokinimą dienomis per šešis mėnesius $60. 

už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7. 
už pamokinimą vakarais per šešis mėnesius $30. 

Del platesnių žinių ateiKite mokyklon arba rašykite.
J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas

Šviesą ir pajiegų suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Ofiso Telefonas DD H A RROAD Busto Telefonas Central 4104 UArmitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

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

S. W. BANKS, Advokatas' 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

131K Recter Building 
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St. ' 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
V............. ....  ....................... ...........................

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advozatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St.,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

' Tel.: Pullman 6877.V nu................. .. ...........................................................................

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesią! pirkėjui. 
Užganėdinimas garant.ipjamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

.........10c 

.........35c 

.........50c 
........30c 
....... . 50c 
........... 50c
......... 15c 
.... $1.25

,25c 
10c 
15c 
25c 
15c 
75c 
10c 

.190
15c 
50c 
10c 
30c 
10c 
30c

TeL Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III.

tas..... . f

1 r :

...... 10c
..... $1.00
__ __ 30c

NO.

selfredUCING
Mėmę LuMinunoa num.883, tik
rai pipruH. Tori temų vfrfių ir vi
dutini sijoną. 16 tvirtos šviesiai 
rhusvos ar baltos materijos; dy 
dėiai 24 iki 86; atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardų, adresų ir

„ $3. Mes pasiųsime.
Netno ilyglenic-Fasbion Institute 
UP E. 16th St., New York (Dept. S.)

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Garsinkitės Naujienose

LIEPOS 
DRABUŽIU 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

Viekas yra paaukuota dėl umaus iŠ- 
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar ..............................  $18 Al
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........   $25.09
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 *» 
$47.50. Dabar....................... $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
fiutai vertės nuo $22.50, $25.50 kr 
$27.50. Dabar ..... ..................... $18.M
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5€ i* 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo Kalstą, 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig f 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vasara 
Nedaliomis nuo 8 ryto lig 8 po pi«U



NAUJIENOS, Chicago, ID.Pirmadienis, Rūgs. 10,1923

Mokslas suprantamai išdėstytas M

H
Rašo Dr. A< J. Karalius

Žvalgybos Skyriaus

=sr=

jienomis
Telefonai i

>

M

r

gymulys 
panašus 
Kiekvie- 

turi . sa-

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

Spaustuvė
1922 m. ir turėjo

DR. CHARLES SEGAL
,< Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterižkų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2888

DR. A J* BERTAŠIUS 
1444 So. Htisted St.

Ofiuo vai.: 1 fld 8 ir S iki 8 v. v. 
Tai. Boulevard 5918

Reridentfia, 8159 So. Union Ava. 
, Tel. Yards 1899

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, HL

3101 So. Halsted St., kampas 31 gst 
Ofisas su Dr. J. F. Van Painu

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si rennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laikę 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitčs, o rasite 
pageltą.

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

Aukštesnieji gyvūnai ir 
žmogus.

Sulyginę aukštesniuosius gy
vūnus su žmonėmis, randame 
daug panašumų, daug bendrų 
savybių. Mes čia kalbėsime 
tiktai apie įrodytus faktus, 
apie tokius dalykus, kutiuos 
kiekvienas gali, jei nori, savo 
jėgomis patikrinti. Apie dar 
neįrodytus dalykus {nekalbėsi
me. Aukštesnieji gyvūnai pa
našus žmonėms mechaniškai, 
panašus savo veikimais ir kil
timi; kitaip sakant turime ana
tominių, Ifiiziolog^nių ir emb
riologinių panašumų. >

Anatominiai panašumai.

Anatomiškai imant, žmogus 
labai panašus beždžionėms — 
goriloi, orangui, šimpanzei ir 
gibonui. Didelis panašumas 
kauluose, raumenyse, kraujo 
sudynuose, nervuose. Anot 
anatomisto OSveno panašumas 
labai stebėtinas. Žmogaus 
smegenys tris kartus didesni. 
Vidutinio žmogaus smegenys 
sveria 48 uncijas, beždžiones 
vos 20 uncijų. Žmogaus kau
kolė didesnė, ruimingesnė. Čia 
ir slepiasi žmogaus nesulygi
namai didesnė išmintis.

Žmogus vaikščioja stačias, 
gaflvą užpakalin atlaužęs; bež
džionės susikūprinę, galva ma
žesnė, prišakin atkišta. Žmo
gaus kakta didesnė, veidas ma
žiau atsiikišęs, {antakių kaulai 
mažesni, veido kaulai mažes
ni, dantys lygesni; žmogus tu
ri aiškų smakrą. Žmogus vaikš
čioja ant visų padų, jo kulnis 
daug geresni. 

\ i

Vienok žmogaus kūne dar 
randame užsilikusių, dabar jau 
nevartojamų organų, kurie 
mums sakyte sako apie buvu
sį žmogaus didesnį panašumą* 
beždžionėms. Tūli ana tomis- 
tai [šitokių užsiliki^ių ženklų 
priskaito apie šimtą. Aukštuti
niam akies kampely turime 
liekaną trečiojo akies voko, 
kurį gyvūnai vartoja akies iš
valymui -— mums jisai jau ne
bereikalingas. šita liekana jau; 
ir bezdžianėahs |nere(ikalinga.' 
žmogaus ausyse turime lieka
ną pluoštelio raumenų, kurie 
gali ausį lengvai pajudinti. 
Arkliai šituo bud u savo ausis 
taip gražiai judina —, žmo
nėms šitie raumenys (mus
kulai) nereikalingi, užtat silp
ni. Septynių savaičių gymulys 
(užmazga) turi vuodegą, — 
ilgesnę už koją. Musų akloji 
žarna (a$endi'ksak) kitados 
buvo veikli žarnelė. Beždžio
nių (orangu) akloji žarna pa
prastai ilgesnė. Anot' Darsvino 
tie musų kito e pasilikę nevar
tojami organai reiškia tą pa
tį, ką ir netariamos žodyje rai
des — nereikalingi, bet nusa
ką praeities istoriją. Žmogaus 
ausies grybely Darwinas su
rado užsilikusį ženklą pana
šumo auįkšitesniems gyvūnams;

apie tą ženklelį kalba

jimų daviniai, apie kuriuos 
Darwinas supratimo netu*rėjok

Embriologiniai jpanašumaįi.
Asmeniui besivystant pasi

kartoja jo praeities istorija.
Motinos viduriuose žmogus
auga taip pat kaip ir beždžio
nė. Kartais užgema dar nepil
nai išsivysčiusių vaikų, pana
šių j beždžionei. Trijų savai
čių kūdikis gali pastovėti t. y. 
palaikyti savo kūną: gali būt 
musų prateviams medžiuose 
begyvenant tai reikėdavo pa
daryti. Vieton vitodegos žmo
gus turi suaugusius kaulus 
“coccyx* vadinamu^, apati
niam stuburo gale. Iki šešių 
mėnesių motinos viduriuose 
kūdikis apdengtas savo rųšies 
plaukais, kurie paprastai iš
nyksta prieš gimimą. Žmo
gaus gymulys fužmazga) sa
vo vystymos laipsniuose labai 
ponašus žuvies, repluočių ir 
žinduolių gymudiams, bet ši
tas panašumas palieka tiktai 
panašumu: (žmogaute 
niekados nėra pilnai 
)v. žuvių gymuliui. 
nos veislės gymuliai
vų ypatybių, turi aiškių savo- 
tingumų. Vienok kaip ten ne
būtų, embriologija rodyte ro
do, kad žmogaus ir gyvūnų 
lymidiai pereina per labai pa
našias išsivystymo stadijais, 
kad jie pergyvena labai pana
šų gyvenimą motinos vidu
riuose.

Sudėjus krūvon visus ši
tuos panašumus reikia pripa 
žinti, kad žmogus išsivystė iš 
uikštesniųjų gyvūnų. Arbr 
Oanvino žodžiais tarianti

“Man rodos turime pripa
žinti, kad žmogus stf visomis 
iavo kiltomis ypatybėmis, su 
umpatija silpniesiems ir nu- 
puolusiems, siT pasigailėjimu 
ne tik žmonių, bet ir žemiau
sių gyvūnų, su savo dievišku 

’.n tesektu, kuris išnarpliojo net 
saulių ir žvaigždžių slaptuo
sius kelius — su visom šitom 
kiltom jėgom — žmogus vis
gi savo kūne turi neišdildomų 
ženklų savo išsivystymo iš že
mesnių gyvūnų”.

Bet tai nereiškia, kad žmo
gus išsivystė iš beždžionių. 
Greičiausia žmogus išsivystė iš 
tų pačių gyvūnų, iš kurių ir

jisai 
kaipo apie simbolą baisiųjų 
gadynių žmogaus gyvūninės 
jaunatvės.

Fiz i o loginiai {panašumai.

Kasdienis muJsų kimo dar
bas labai panašus beždžionių 
kūno darbui. Beždžionės apsi- 
krečia džiova. Darwinas įrodė, 
kad žmogaus šypsoj, nusimini
me, džiaugsme, rūpesty vei
das labai panašus beždžionių 
veidui panašiose sąlygose, apy- 
štovosie. Dideliai supykęs žmo
gus dantis griežia, tarsi norė
damas kąsti — ką daro ne tik 
beždžionės, bet ir šunes.

Žmogaus kraujas nesimaišo 
sif šuns krauju, bet labai pui
kiai maišosi su šimpanzės 
krauju. Prof. Schwalbe sako: 
“tikrai įrodyta kraujo gimin- 
gumas beždžionių ir žmogaus; 
galima net įrodyti ant kiek su 
kokių beždžionių krauju musų 
kraujas giminingas”. Tai mo
dernųjį; laikų fiziologų tyrinė

musų dienų beždžionės išsi
vystė. žmogifs, taip sakant, 
atsiskyrė, paėmė kitokius ke
lius, kuriais eidamas milionus 
metų priėjo prie tokio laipsnio, 
kuriame jisai šiandien kad yra. 
žmogus tai kilniausias pro
duktas evoliucijos. Žmogus tai 
Gamtos nuskirtas visų gyvū
nų viešpats. Geologai mujns 
parodė žmogaus* pėdsakus, pa
rodė, kad žmogus vis tobuli
nasi ir tobulinasi. Pascalas pa
stebėjo: “Pavojinga (perdaug 
aiškiai parodyti, kad žmogus 
labai panašus gyvūnams, jei 
tuo pačiu laiku neprimenama 
žmogaus didybė. Taip pat ne
protinga kalbėti apie žmogaus 
didybę, nieką nesakant apie 
jo žemybę. Dar blogiau jam 
nieką nesakyt. Bet labai nau
dinga jam pasakyti šiedu abu
du faktu”.

Protas—išmintis.
čia visi gyvūnai pasilieka 

užpakaly: žmogaus protas-iš- 
iniutis stovi aukščiaus visko. 
Žmogaus protavimais, lišmin- 
tingiunas, visokios išvados, 
galvojimai apie bendruosius 
dalykus atskiria žmogų nito 
gudriausių gyvūnų, žmogus iš
vystė kalbą, o iš kalbos pasi
darė jo visas išmintingumo 
didumas. Labai gali būti, kad 
ir visos musų proto-išnunties 
viršenybes yra tiktai padaras 
ilgų amžių evoliucijos. Gal 
būt. Tūli ir sako taip. Vienok 
proto-išminties žvilgsniu žmo
nės stovi visa galva aukščiau 
gudriausių gyvūnų.

. Ar yra karo stoviui 
ribos?
t-l I ......... . \

KaUĮno ^Socialdemokratas” 
rašo:

Teko patirti, kad Kauno 
miesto ir apskr. karo komen
danto nutarimu š. m. rugpiu- 
čio 4 d. uždarytas visam karo 
stovio metui darbininkų siu*- 
vįėjų koperatyvas “Ekonomi
ja” su visais jo skyriais, “kai
po kenksminga visuomenės 
tvarkai įstaiga”. Uždarymo pa
matas 
pranešimas. Prieš tai kopera- 
tyve buvo padaryta krata, bet 
visos knygos buvo grąžintos ir 
prieš koperatyvo narius kalti
nimo neiškelta. Koperatyvas 
“Ekonomija” yrą grynai eko
nominė įstaiga, veikė legaliu 
pamatu nuo 1919 m., su sky
riais, turėjo 27 narius ir dar: 
bą varė plačiu mastu?, pabar 
darbininkai nustoja darbo ir 
atsiduria keblioj padėty. Bu
tas sekvestruotas/

Diena anksčiau taip pat Kau
no komendanto nutarimu už
daryta visam karo stovio me
tui spaustuvė “Raidė” “už vi
suomenės erzinančių žinių pla
tinimų”, remiantis Piliečių 
Apsaugos D-to Spaudos Sky
riaus pranešimu, 
veikė nuo
didelio visuomenėj pasitikėji
mo. Be daugelio knygų tenai 
Ispausdinofci 'socialdemokratui, 
krikščionių demokratų, ūki
ninkų s., ^tėitininkų, blaivinin
kų ir kt. organai. Spaustuvėj 
dirbo 25 darbininkai.

Abu klausimai perkelti į 
aukštesnes instancijas.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Mrs. A MiGHNIEVIGZ-VIDIKIENt1CUNARD. AKUSERKA
JĮ AR MANOTE ATSIIMTI GI-
M MINĖS ERIKĄ
E 2629 Lietuviai {Kražiuos į čia šį 
H metą
M JLciak musų raštinei Kaune pagelbš- 
H ti J ubu giminCins išgauti paaportus 
jg ir vizas ir tinkamai juos prirengti | 
M kelionę.
" Nereikia laukti dol vietos, turin- 
M tiems Cunard linijos laivakortes. Cu- 
■ nard laivas išplaukia iš Europos kas 
■į kelintą dieną. Cunard laivakortės 
■ yra geros kelionei ant AQUITAN1A, 

BERENGARIA ir MAURETANIA, 
greičiausia jurų kelionė tarp Lietu- 

H vos ir Amerikos.
g| Del smulkesnių informacijų, malo- 
m nekito susižinoti su inusų vietiniu 

agentu arba musų raštinėje.

■ Cunard Line 
JJC40 N. Dearborn 
■Street 
■Chicago, III. ;

Town of
•6 ’. ■ . -

Lake

k

PINIGUS LETUVON
NUSHJNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tieaiogynį suaUie- 
kimą su Idetuvos Bankais.

Kreipkitės
» V <

Ypatiškai arba raštų į
Central Manufacturing

Distriet Bank
1112 VVest 3^ St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
1 ............................................ I ................      I . .............

GERB. Naujienų skai
tytojo* ir skaitytojai 

praj&omi pirkinių reikalai* 
eiti i tas mkrpvąa, knrip* 
skelbtai Naujienose*,

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viaį nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos, 

Pomirtiniai skyriai — $180,308, W8 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBE” mą- 
tams, gaus dvi dideles dovanas* Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik. tam laikotar
py bus duodamos dayanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ly geni knygų pasirenkant iš 6

rupių. i ; ‘

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

193 Grand Street Brooklyn, N

Taipgi kiti Reikalai ir 
: Provos Lietuvoje

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

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylą Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jieną ofisą, nes. iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- 
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria" 
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.

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

M^-DR. HERZMAH^k
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Ganai 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 959 
Boulevard 4189 

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius 
1616 W. 47th Street

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kama $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinčji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ai 
ką kitą, ne£U su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikątniausla 
mašinėlė su. lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti. .

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, IU.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

nuo 5:80 iki 7:89 vakare.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted Chicago. Iii.

V*.

DR. A. MDNTV1D
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

25 D. Wasnington St.
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 VFabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 1H 8 vakaro
Rezidendjoe tol. Kodzie 7715

DR. M. T. STRIKOUS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4691 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7826

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

Tel. Prospeot 1930 
Valandos pagal sutartį

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Prilmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

S*

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iid 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

8815 South Halsted SL
- ■ Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. b 7-9 PJf._
Ned. 9—12 A. M.

"■'V
Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO. ILL.

Tel. Blvd. 8138
M. 'Woitkewich 

, BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo Kiekviename 

^atsitikime. Teikiu 
“Jypatišką prižiurS- 
M^jimą. Duodu pa

tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tėl. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų lirų 

Ofisas: 3335 Cc. Halsted St., Chicago. 
Valandose 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr* A. R. BLUSlENTHAL

Optomstri»t
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos gat 

2-roe lubobe 
....................................  ■ ii^

Canal 0257 . ’
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Telephone *Yąrds 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

»
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

I

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaa 5574 
CHICAGO, ILL. •

Telephone Armltage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių figų. Vis* 

budai gydymo.
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 

Nedėlioi pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St„ Chicago
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Mokslas suprantamai išdėstytas
Rašo Dr. A< J. Karalius

Didelis panašumas 
raumenyse, kraujo 

nervuose. Anot

Aukštesnieji gyvūnai ir 
žmogus.

Sulyginę aukštesniuosius gy
vūnus su žmonėmis, randame 
daug panašumų, daug bendrų 
savybių. Mes čia kalbėsime 
tiktai apie įrodytus faktus, 
apie tokius dalykus, kuriuos 
kiekvienas gali, jei nori, savo 
jėgomis patikrinti. Apie dar 
neįrodytus dalykus {nekalbėsi
me. Aukštesnieji gyvūnai pa
našus žmonėms mechaniškai, 
panašus savo veikimais ii’ kil
timi; kitaip sakant turime ana
tominių, 4fiiz:iologVnių ir emb
riologinių panašumų.

Anatominiai panašumai.

Anatomiškai imant, žmogus 
labai panašus beždžionėms — 
goriloi, orangui, šimpanzai ir 
gibonui, 
kauluose, 
sudynuose,
anatomisto Ohveno panašumas 
labai stebėtinas. Žmogaus 
smegenys tris kartus didesni. 
Vidutinio žmogaus smegenys 
sveria 48 uncijas, beždžionės 
vos 20 uncijų, žmogaus kau
kolė didesnė, ruimingesnė. Čia 
ir slepiasi žmogai&t nesulygi
namai didesnė išmintis.

Žmogus vaikščioja stačias, 
gailvą užpakalin atlaužęs; bež
džionės susikūprinę, galva ma
žesnė, prišakin atkišta. Žmo
gaus kakta didesnė, veidas ma
žiau atsikišęs, jautakių kaulai 
mažesni, veido kaulai mažes
ni, dantys lygesni; žmogus tu
ri aiškų smakrą. Žmogus vaikš
čioja ant visų padų, jo kulnis 
daug geresni.

\ i

Vienok žmogaus kūne dar 
randame užsilikusių, dabar jau 
nevartojamų organų, kurie 
mums sakyte sako apie buvu
sį žmogaus didesnį panašumą 
beždžionėms. Tūli anatomis- 
tai ^šitokių užsibki^ių ženklų 
priskaito apie šimtą. Aukštuti- 
rųam akies kampely turime 
liekaną trečiojo akies voko, 
kurį gy vūnai vartoja akies iš
valymui — mums jisai jau ne
bereikalingas. šita liekana jau 
ir beždžionėms įneretikalinga. 
Žmogaus ausyse turime lieka
ną pluoštelio raumenų, kurie 
gali ausį lengvai pajudinti. 
Arkliai šituo bildu savo ausis 
taip gražiai judina —. žmo
nėms šitie raumenys (mus
kulai) nereikalingi, užtat silp
ni. Septynių savaičių gymulys 
(užmezga) turi vuodegą, — 
ilgesnę už koją. Musų akloji 
žarna (apendiksais) kitados 
buvo veikli žarnelė. Beždžio
nių (orangu) akloji žarna pa
prastai ilgesnė. Anot Darwino 
tie musų kūne pasilikę nevar
tojami organai reiškia tą pa
tį, ką ir netariamos žodyje rai
dės — nereikalingi, bet nusa
ką praeities istoriją. Žmogaus 
ausies grybely Darwinas su
rado užsilikusį žienklą pana
šumo 
jisai 
kaipo apie simbolą baisiųjų 
gadynių žmogaus gyvūninės 
jaunatves.

Fiziologiniai |pajiašumai.

aijkštesniems gyvūnams; 
apie tą ženklelį kalba

Kasdienis mūšų kūno dar
bas labai panašus beždžionių 
kūno darbui. Beždžiones apsi- 
krečia džiova. Darwinas įrodė, 
kad žmogaus šypsoj, nusimini
me, džiaugsme, rūpesty vei
das labai panašus beždžionių 
veidui panašiose sąlygose, apy- 
štovose. Dideliai supykęs žmo
gus dantis griežia, tarsi norė
damas kąsti — ką daro ne tik 
beždžionės, bet ir šunes.

žmogaus kraujas nesimaišo 
stt šuns krauju, bet labai pui
kiai maišosi / su šimpanzes 
krauju. Brof. Scliwalbe sako: 
“tikrai įrodyta kraujo gimin- 
gumas beždžionių ir žmogaus; 
galima net įrodyti ant kiek su 
kokių beždžionių krauju musų 
kraujas giminingas*’. Tai mo
dernųjį; laikų fiziologų tyrinS- 

nė. 
nai 
šių 
5ių

gymulys 
panašus 
Kiekvie- 

turi . sa-

jimų daviniai, apie kuriuos 
Darwinas supratimo netutejok

Embriologiniai jpanašumaji. *

Asmeniui besivystant pasi
kartoja jo praeities istorija. 
Motinos viduriuose žmogus 
auga taip pat kaip ir bezdiio-

Kartais užgema dar nepil- 
išsivysčiusių vaikų, pana- 
į beždžione^ Trijų savai- 
kudikis gali pastovėti t. y.

palaikyti savo kūną: gali būt 
musų pratėviams medžiuose 
begyvenant tai reikėdavo pa
daryti. Vieton vufodegos Žmo
nis. turi suaugusius kaulus 
“coccyN** vadinamuįs, apati
niam. stuburo gale. Iki šešių 
mėnesių motinos viduriuose 
kūdikis apdengtas savo rųšies 
plaukais, kurie paprastai iš
nyksta prieš gimimą. < Žmo
gaus gymulys fužmazga) sa
vo vystymos laipsniuose labai 
ponašus žuvies, repluočių ir 
žinduolių gymuiiams, bet ši
tas panašumas palieka tiktai 
panašumu: [žmogau^ 
dekados nėra pilnai 
ov. žuvių gymuliui. 
nos veislės gymuliai 
vų ypatybių, turi aiškių savo- 
tingumų. Vienok kaip ten ne
būtų, embriologija rodyte ro
do, kad žmogaus ir gyvūnų 
rymiriiai pereina per labai pa
našias išsivystymo stadijais, 
kad jie pergyvena labai pana
šų gyvenimą motinos vidu
riuose.

Sudėjus krūvon visus ši
tuos panašumus reikia pripa 
tinti, kad žmogus išsivystė iš 
uikštesniųjų gyvūnų. Arbr 
’)arwino žodžiais tariant:*

“Man rodos turime pripa- 
Mnti, kad žmogus stf visomis 
urvo kiltomis ypatybėmis, su 
simpatija silpniesiems ir nu- 
puolusiems, su pasigailėjimu 
ae tik žmonių, bet ir žemiau
sių gyvūnų, su savo dievišku 
Intelektu, kuris išnarpliojo net 
saulių ir žvaigždžių slaptuo
sius kelius — su visom šitom 
kilto m jėgom — žmogus vis
gi savo kūne turi neišdildomų 
ženklų savo išsivystymo iš že
mesnių gyvūnų”.

Bet tai nereiškia, kad žmo
gus išsivystė iš beždžionių. 
Greičiausia žmogus išsivystė iš 
tų pačių gyvūnų, iš kurių ir 

~~—  ,i .".ti

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visj nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pu&ą kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
New Yofk, N. Y.

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITfiJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00. -

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBE” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Šausio 1 d. 1924 m. Tik. tam laikotar
py bus duodamos dayanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6

grupių. ' i ‘
2. Kas prieš naujus 1924 motus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metini prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

2 Didelės Dovanos 2

musų dienų beždžionės išsi
vystė. Žmogus, taip sakant, 
atsiskyrė, paėmė kitokius ke
lius, kuriais eidamas milionus 
metų priėjo prie tokio laipsnio, 
kuriame jisai šiandien kad yra. 
žmogus tai kilniausias pro
duktas evoliucijos. Žmogus tai 
Gamtos nuskirtas visų gyvū
nų viešpats. Geologai mums 
parodė žmogaus* pėdsakus, pa
rodė, kad žmogus vis tobuli
nasi ir tobulinasi. Pascalas pa
stebėjo: ‘^Pavojinga (perdaug 
aiškiai parodyti, kad žmogus 
labai panašus gyvūnams, jei 
tuo pačiu laiku neprimenama 
žmogaus didybė. Taip pat ne
protinga kalbėti apie žmogaus 
didybę, nieką nesakant apie 
jo žemybę. Dar blogiau jam 
nieką nesakyt. Bet labai nau
dinga jam pasakyti šiedu abu
du faktu”.

Protas—išmintis.
Čia visi gyvūnai pasilieka 

užpakaly: žmogaus protas-iš- 
mintis stovi aukščiaus visko. 
Žmogaus protavimas, (išmin
tingumas, visokios išvados, 
galvojimai apie bendruosius 
dalykus atskiria žmogų nUo 
gudriausių gyvūnų, žmogus iš
vystė kalbą, o iš kalbos pasi
darė jo visas išmintingumo 
didumas. Labai gali būti, kad 
ir visos musų proto-išminties 
viršenybės yra tiktai padaras 
ilgų amžių evoliucijos. Gal 
būt. Tūli ir sako taip. Vienok 
proto-išminties žvilgsniu žmo
nės stovi visa galva aukščiau 
gudriausių gyvūnų.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tieriogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

DistririBank
1112 West 3$ kSt., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

G E R B* Naujieną skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas saukrpvą*, Kurio* 
skelbiasi Naujienose.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

- Ar yra karo stoviui 
ribos? (

I ■ ........—t \
KauĮno f4Soc(ialdemokratas’’ 

rašo:
Teko patirti, kad Kauno 

miesto ir apskr. karo komen
danto nutarimu š. m. rugpjū
čio 4 d. uždarytas visam karo 
stovio metui darbininkų siu*- 
vįėjų koperatyvas “Ekonomi
ja” su .visais jo skyriais, “kai
po kenksminga visuomenės 
tvarkai įstaiga”. Uždarymo pa
matas — Žvalgybos Skyriaus 
pranešimas. Prieš tai kopera- 
tyve buvo padaryta krata, bet 
visos knygos buvo grąžintos ir 
prieš koperatyvo narius kalti
nimo neiškelta. Koperatyvas 
“Ekonomija” yrą grynai eko
nominė įstaiga, veikė legaliu 
pamatu nuo 1919 m., su sky
riais, turėjo 27 narius ir dar-; 
bą varė plačiu mastu?. Dabar 
darbininkai nustoja darbo ir 
atsiduria keblioj padėty. Bu
tas sekvestruotas?

ŪDVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir
; Provos Lietuvoje

> Jeigu kam reikia padaryti do-
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti / 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar , •• • . - 1 ,
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taipjau jeigu kas turi vedi- 
s mui provų arba bylų Lietuvos 

teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes, iš čią pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, ■ 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly-* 
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St
Chicago, III.

- i ’ ... ±1 . • ._______

Lietuviai
Lietuviu Daktarų 

' - ___ —______ !_____________ _____V

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8444 S«. HkUted St.

Ofiw 1 iki 8 ir • Iki 8 ▼. v.
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Unio» Avė.
<Tel. Yardfl 1699

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

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

nuo 5:80 flri 7:89 vakare.

.............. . r

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chimrgaš 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Pkone Canal 0257
11 1 ! 1■ ......... ..

DR. t. MONTVID
Lietuvis Gydytojas f r Chirurgas 

25 E. Washlngton St
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 Iki 8 vakaro 

Rezidencijos tol. Kodais 7715

Diena anksčiau taip pat Kau
no komendanto nutarimu už
daryta visam karo stovio me
tui spaustuyė “Raidė” “už vi- 
sutomenės erzinančių žinių pla
tinimą”, remiantis Piliečių 
Apsaugos D-to Spaudos Sky
riaus pranešimu. Spaustuvė 
veikė nuo 1922 m. ir turėjo 
didelio visuomenėj pasitikėji
mo. Be daugelio knygų tenai 
Ispausdinotsi \socjaldemokratų|* 
krikščionių demokratų, ūki
ninkų s., pteitininkų, blaivinin-. 
kų ir kt. organai. Spaustuvėj 
dirbo 25 darbininkai.

Abu klausimai perkelti į 
aukštesnes instancijas.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

8303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4691 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7829
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 Iki 12 

Namai 6641 S. Albahy Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082;

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO. ILL.
VALANDOS: Nuo 8 Ud 11 ryto Ir 

nuo 5 ild 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. RIMKUS I ' ' '
Gydytojas, Chimrgaš ir Akeieris

3815 Sonth Halsted SL
• ' ■ Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto Mg 2 P. M. Ir 7—9 P.M., 
Ned. 9—-12 A. M.

l»NRW

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

........ ...... ■ .----------n- i....................... r r rn. m . .1 . ■ -

Wrs. A MiCHNIEVICZ-VIOIKIENt 
iOJNARD j■CUNARD
■ AR MANOTE ATSIIMTI GI-
w MINĖS Į AMERIKA
J 2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 
M metą
■ Lclok muaų raštinei Kaune pagelbė- H tl Jūsų giminėm:) išgauti paapnrtus 
gi ir vizas ir tinkamai juos prirengti | 
m kelionę.
" Nereikia laukti dol v tetos, turin- 
H tiems Cunard linijos laivakortes. Cu-
■ nard laivas išplaukia iš Europos kas 
g| kelintą dieną. Cunard laivakortės 
m yra geros kelionei ant AQUITANIA,
■ BERENGARIA ir MAURETANIA, 

greičiausia jurų kelionė tari, - Lietu-
H vos ir Amerikos.
| Del smulkesnių informacijų, mnlo- 
įijj nėkite susižinoti su inusų vietiniu 
J agentu arba musų raštinėje.

■ Cunard Line i\ 
■f 40 N. Dearborn |
■Street f BTk f
■Chicago, m.

Town of
Lake

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

Siunčia pinigus Lietuvon.

. G. Benošius
1616 W. 47th Street

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuziais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su. lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti. .

Gaunamos
NAUJIENOS

;■ 1739 S. Halsted Str, 
Chicago, III.

Daktarai
Draugijos Nariai

Telephone Yards 5834

DR. P. G. W1EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

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

T«l. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 ild 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

-■r-................  ...1,111 .. ........................................................................ ...................

Canal 0257 , ’ ,
Naktinis Tel. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATDRIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 ild 4 po piet, 
6 Jki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL. •

AKUŠBRKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gsl 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paini
Tel. Yards 1119] 
Baigusi akušeri-’ 
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose priei 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
sfi moterims ii 
merginoms; krei; 
kitės, o rasitt 
pagelbą.

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

Dr. Herzman kraustosi Ii senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

MžrDR. herzman
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Oan&l 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 95* 
Boulevard 4180

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

Telefonai i

"'VTr'

—iTeL Blvd. 3138
M. 'Woitkewich 

J , BANIS 
AKUŠERKA 

■Turiu patyrimą. 
■ Pasekmingai pa- 
m tarnauju mote

li® rims prie gimdy- 
frBmo kiekviename 

atsitikime. Teikiu 
^Mypatišką prižiurė- 
jte^jimą. Duodu pa- 

tarimus moterims 
B®ir merginoms dy- 

kai.
3113 South 
Halsted St.

■■■■■M. A

DR. CHARLES SEGAL
,, Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So, Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
, ' ........ .. ■' ..........
Rezidencijos 

Ofiso tel Boulevard 9693

A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted S*., Cnicago. 
Valandose 10—11 ryto; 2—8 po plot,- 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr* A. R. BLUilENTHAL

Optometrtat
Boutevurd 6487

4649 S. Ashland Ava
Kampu 47-toi gat

2-roa luboba

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

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną į
ir 6:30 iki 9:30 vakare »

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

t 1 .................... ........... «

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

( t
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die-
. ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va

kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

- ..............
■s

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE
' No. 1

Specialistai visokių ligų. Visi 
budai gydymo.

Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 Iki 8.
Nedėlioj pagal sutartį.

1510-12 N. Robey SU Chicago
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iNAVJlENOS, Chicago, M
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NAUJIENOS Jeigu dabar, kaip sako pa
skiausieji žibia, p. Čarneckis

PuhMahed Daily, txętpt ^Sunday by užimsiąs LietUVOS fttstOVO 
Th* uthUAniAU Mew> Pub Co., inc. vietą Londone, tai išrodo,

kad tas valdžios nusistaty
mas* pasidarė kitoks. Atsto
vo pareigos Anglijoje juk 
yra sunkesnės, negu Ameri
koje, nes ši šalis beveik ne
sikiša į Europos politiką, 
kuomet Anglija visą laiką 

“i18tovi Pačiame tos Politikos 
----  .. -‘sūkuryje. Londone būdamas,!

Į>. Čarneckis savo negabumu 
1d®*dauginus pakenks Lietu- 

Snfiag0’ VT)S vftl^tybės Reikalams, ne-
■ Washingto-

1 • Ine.
! Amerikiečiams gavus p. 
| Bizauską vietoje Čarneckio, 
irgi nebūtų kuo •džiaugtis, 
nes p. Bizauskas yra taip 
pat uolus klerikalų partijos 
šulas. * |

Gaila, kad p. Galvanaus- 
tkas, kuris yra kartu ir mį- 
nisteris pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministebis, taip 
lengvai nusileidžia klerika
lams. Keista, be to, kad ši
tam jo nuoladumui nepasi
priešina liaudininkų partija, 
kuri dabar turi sprendžia
mą balsą valdžioje, įėjus JI 
koaliciją su kademais.

Reikia, tiesa, pripažinti, 
kad tinkamais asmenimis 

! užpildyti Lietuvos atstovy
bių vietas yra ne lengvas 
daiktas. Per paskutiniu du 
mėnesiu Lietuvos valdžiai te
ko galvoti apie savo atstovy
bių sutvarkymą keleto val
stybių sostinėse: Washing- 
tone — dėlto, kad Čarneckis 
turėjo būt atšauktas; Pary
žiuje dėlto, kad p. Mila
šius pasirodė visai netinka
mas atstovo pareigas eiti; 
Ryme — dėlto, kad Dr. J. 
šaulys pasitraukė; Londone
— dėlto, kad p. Naruševi
čius tapo paskirtas susisie
kimo ministeriu, ir Rygoje
— dėlto, kad Dr. Zaunius ta
po perkeltas į Čechoslovaki- 
ją. Išlavintų gi diplomatui 
Lietuva turi labai mažai.

Bet visgi Lietuvoje yra 
{šviesesnių ir gabesnių žmo
nių, negu čarneckiąi ir Bi
zauskai.
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atšaukimas.

Amerikos lietuvių laikraš
čiai dažnai rašo apie Lietu
vos atstovą Washingtone, p. 
V. Čarneckį. Jau senai jie 
patyrė, kad jisai neužilgio 
apleis Jungtines Valstijas 
ir bus paskirtas kiton vie
ton. Buvo spėjama, kad ji
sai yra keliamas į Rygą; da
bar p. Bagočiaus telegrama 
iš Kauno praneša, kad p. 
Čarneckis važiuosiąs j Lon
doną. Washingtone gi Lietu
vos atstovu busiąs p. Bizau
skas.

Jeigu šita žinia yra teisin
ga, tai reikia apgailestauti 
tokį Lietuvos užsienių reika
lų ministerijos nutarimą.

Apie p. Čarneckį negali 
būti dviejų rimtų nuomonių. 
Kaipo diplomatas, jisai ga
bumo neturi. Atstovauda
mas Lietuvai Amerikoje, ji
sai nieko gera nepadarė, til^ 
sukėlė daug nepasitenkini
mo ir ginčų žmonėse. Jį gynė ir teisino vien tiktai jo 
partijos šalininkai, ir darė 
jie tai, vadaudamiesi tiktai 
savo partijos išrokavimais, 
o ne dėlto, kad jie patys 
skaitytų jį tinkamu valsty
bės atstovo vietą užimti as
menim.

Prie to reikia pridurti, 
kad ir Lietuvos valdžioje vy
rauja nepalanki p. Čarnec- 
kiui nuomonė. Rašančiam 
šiuos žodžius teko kalbėti su 
Lietuvos užsienių reikalų ve
dėjais, ir jie nedvejodami 
pasakė, kad jie skaitą da
bartinį atstovybės reikalų 
vedėją Jungtinėse Valstijose 
“per jaunu žmogum tokiai 
svarbiai vietai’’; jie esą įsi
tikinę, kad jisai turįs pirma 
padirbėti po priežiūra dau- 
giaus išsilavinusio ir paty
rusio diplomatijoje asmens.

P-as Čarneckis yra atšau
kiamas iš Washingtono, ir 
ne tam, kad jam davus “pa
aukštinimą”, bet tam, kad 
pastačius jį į mažesnę vietą, 
kur jisai galėtų išmokti 
dirbti diplomatijos darbą. 
Toks buvo nusistatymas Lie
tuvos valdžioje, kuomet ji 
nutarė pakeisti atstovą Wa- 
shingtone.

ATSTOVU WASHINGTONAN 
ESĄS PASKIRTAS p. BIZAU
SKAS, O KONSULU CHICA- 
GON — MAJORAS ŽIDEIKIS.-Esanti gauta telegrama iš p. Bagočiaus, kur pranešama, kad Lietuvos Atstovu Amerikon esąs paskirtas p. Bizauskas. '“Keleivis” rašo:“Leidžiant 'Keleivį’ spau- don, Bol^incoj gauta nuo F. J. Bagočiaus telegrama iš Lietuvos, kad Lietuvos atstovu į Washingtoną esąs paskirtas .p. Bizauskas. Dabartinis atstovas, p. Čarneckis, esąs skiriamas Londonan. Tai pasirodo, kad paskalai, buk jis keliamas Rygon, yra neteisingi.“Majoras žadeikis, kuris anais metais lankėsi Amerikoj kartu su Jonu Vileišiu ir vedė čia Lietuvos Finansinę Misiją, dabar vėl busiąs atsiųstas Amerikon. Jisai skiriamas Chicagon kaipo konsulas.“Per pirmutinę majoro ža- deikio misiją Amerikos lietuviai sudėjo daug pinigų Lietuvos reikalams/Bėt klerikalams Žadeikis nepatiko, nes, jų manymu, jis yra ‘bedievis’. Todėl jis buvo atšauktas, o jo vieton pastatytas ‘daktaras’ Bielskis, katalikų ‘darbuotojas’, Vileišis taip pat

šomis. Jleimso, kolonijos, Aa- cheno Paryžiaus Notre Dame šventyklos lygiai brangios ištikimam katalikui, kaip ir le- beralui patriotui .* Taigi ii? Reinso šventyklą restauruoja Visai ne vyskupai, tik pati valdžia Ir VisUOihėnė; prancūzų 
valdžia ir visuomenė.“Katalikų šventyklos ir iš Į “Skirdąhia dabai? majoĄ| viso yra ir privalo palikti gy- Žadeikį Amerikon išnaujo, Lietuvos valdžia matomai ti- ’kisi patraukti amerikiečių sim i pati ją savo pusėn. Bet mes netikim, kad amerikiečių nusistatymas pakitėtų. Perdaug jau jie patyrė per tą laiką apie Lietuvos klerikalų darbus, kad norėtų juos remti savo pinigais.’’| Tai, žinoma, dar^hėra oficialius pranešimas ir jo negalima imti už tikrą pinigą. Jeigu iš- tikrųjų Waehingtonan tapo paskirtas p. Bizauskas, tai didelių permainų vargu galima tikėtis. Mes spėjame, kad tai bus tas pats Bizauskas, kuris prieš kelerius metus uoliai veikė klerikalų moksleivijos (ateitininkų) organizacijoje.

buvo atšauktas, bes fr jis ‘bedievis’. Jo Vieton buvo" prisiųstas p. Čarneckis, klerikalų partijos žmogus. '“Užėmus klerikalams visas Lietuvos Valdžios įstaigas, A- merįkos. lietuviai ‘sustreikavo’, ir liuo to laiko Lietuva 
negauna iŠ Amerikos ftėi čen-

ATGIMIMO PAMINKLAS.“Lietuvoje” Kan. J. Tumas — Vaižgantas duoda sumanymą pažymėti Lietuvos atgimimą pastatymu paminklo šventyklos. Jisai rašo:“Didžiausius savo nuotikius tautos žymisi didžiuliais paminklais. Vieni (romėnai) statė puikių puikiausius vartus įeiti nugalėtojams. Kiti (vokiečiai) savo sostinėje pataisė ištisą gatvę — Siegesal'lee paminklams sustatyti. Musų broliai latviai pąminėti savo išsiveržimui iš svetimųjų nelaisvės ir gi paskyrė didelį galą buvusio- Aleksandro bulvaro, kur prieš karą stovėjo paminklas Petimi I. Musų geriausieji prieteliai estai tam pačiam tikslui yra sumanę pasistatyti iš kalkinio akmens milžinišką amfiteatrą, kur sutilptų 20,000 choras, (šiemet ted’ainavo 11,000 choras)v“Lietuva vargšė vos tetesė- jo pasistatyti Karo Muziejų ir prastutėlį paminklą žuvusiems už jos laisvę. Dabartinei musų dvasiai reikšti to beveik ir pakanka, čia gen. Nagevičius brendina musų valstybingumą.“Iš viso tačiau to yra per- maža. Ir nėra jokio abejoji-! mo> jog Lietuva neapsieis be reikšmingesnio paminklo.“Latviai projektui padirbti jau yra paskelbę varžytynes, tik dar svyruoja, katras priimti : klasikinis obeliskas ar futuristinė geometrinių figūrų krosnis.“Ir mes nestingame suma-1 nymų. Jie, kol kas, tenumato vieną būdą tiksliai ir reikšmingai pažymėti Lietuvos prisikėlimui iš laikinos nelaisvės — išstatyti kuopuikiau- sią šventyklą, kaip yra Austrai Vienoje pasistatę Votiv- Kirche, o prancūzai Paryžiaus , pamiestėje Montmartre-SacrėCoeur de Jesus.”O kiek žefcriau: ' I“šventykla paminklas pasauliui ne naujiena. Antai A- merikos katalikai tokį rengias pastatyti Vašingtone bene už 30 milijonų dolerių: katalikai daro apžadus, pavesdami mylimosios savo Amerikos likimą ir dorą Nek. Pr. šv. Mergelės Marijos. Doriškai išdrikusią, į pesimizmą besvyrančią Prancūziją katalikai buvo pavedę šv. Jėzaus širdžiai. Laisvamaniai, žinoma, renginiam motyvui prieštaravonr prieštaraus.; protestanų Šalis darys ką kita. Tačiau musų šalis privalo turėti kitokios iš-J ' vąizdos, kaip kitokio yra budo. Ir liberalai teprieštaraus teoretinai. Iš tikrųjų gerieji tėvynės vaikai tą darbą parems. Parėmė gi Vytauto bažnyčios tautos paminklo restauravimą; ji atgaivinta toli-J gražu ne vienų ‘davatkų’ lė-

va tautos, valstybės istorija. Jos rūpestingiausiai laiko Visus, dailiai nieko bendja neturinčius šų religija, tautos paminklus. Esu matęs nėt . mamuto kaulus, pakabintus zokristijoje ar brangumynų sandėlyje. Tai niekas nesistebės, kad ir Lietuvos Atgimimas ras garbingą sau vietą katalikų šventykloje. Ir tie patys prieštarautojai religiniam motyvui bei kitatikiai krikščionys paskui gerbs tą šventyklą ir ją didžiuosis. Aš Čia drąsiai, iie svyruodamas .pasakysiu: lietuviai ev.-refor- matai bei ev.-liuteriai ne svyruodami duos aukų tam Tautos Paminklui; Jie žmonės ne- SiaUri.’*

Toks paminklas šventykla, kan. Ttimo apskaičiavimu, turėtų apsieiti ne mažiau kaip 8—5 mhionai litų. Esą tą sumą pinigų turėsią* sudėti Didžioji Lietuva, Mažoji Lietuva ir Išeivija. Pradžia esanti jau padaryta: vienas geradaris žaliaj^tme Kaiile dovanojęs 8,215 kv. sfek- snią $otą. e ■>Tai savotiškas būdas tautos atgimimo pažymėjimui. Latviai ir estai stato amfiteatrus, eta., o Lietuvai būtinai teikia naujos bažhyČiOs, lyg jų Ir taip nepakanka. Lietuva neturi atatinkamų namų universitetui; kodėl universiteto' rūmai negali būti atgimimo paminklu? Europa turi daug istorinių universitetų, kuriuos ji gerbia it didžiuojasi; gerbia ne mažiau už isterines bažnyčias. Toks paminklas ištikrųjų butų vertas rėmimo: jį remtų ir katalikai, ir protestantai, ir laisvamaniai, ir kiti.Yra ir kitų kultūrinių įstaigų, kurios geriau reprezentuotų tautos atgimimą, negu šventyklą. Tad kan. Tumo sumanymą reikia skaityti nelabai vykusiu.
L. šeimenis

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija į užsienį.

Kitą dieną aplankėme bibliografinį institutą, šioj, kolosalėj spaudos darbo įstaigoj maloniai mus priėmė ir atskirų dalių vadovai nuodugniai mums aiškino. Kiek nuoširdus jų rūpestingumas, tai kitas klausimas, matyt jie stengėsi daugiau dėl reklamos negu dėl vaišingumo. Bet tiek to, mums tas visai ir nesvarbu. Dažįnojome kuo buvome susiindomavę ir esame patenkinti. ši spaudos įstaiga turi įvairius skyrius, būtent: litografijos, knygų rišimo, raidžių mėšlinomis, rinkimo Jlinąti- pas), masino? spalvomis spaus diną, toliau, elektros stotį, mo torus varančius visų skyrių mašinas. Dirba nemažas skaičius darbininkų, kurių tarpe pusėtinai moterų randasi. Darbininkai, nors darpo sąlygas turi patenkinančias, bet yra smarkiai išvargę. Nuolatinis markės kritimas skaudžiai atsiliepia ant jų |buviio/ sės darbdaviai j okiu būdu nenori spėti kartu su markės kritimu didinti algas. Mes, dauguma nematę, nesusipažinę su tokiu milžinišku spausdinimo darbu daug ką nauja sužinojome šioj įstaigoj' ir apleidome minėtą Bibliografijos Institutą pilnai užganėdinti. Toliau, nuėjome į mokslo priemonių sandėlius ir parodėlę, čia susipažinome su įvairiausiais dalykais fenkalin- gais mokinant visokių rųšių mokyklose.. Iš šio Leipcigo,Koehler bei Vockmaro, mokslo priemonių sandėlio daugelis pasaulio šalių mokyklų gauna reikalingus daiktus.' Ir Lietuvos darbo principu vedamos mokyklos per mokytoj ų knygynus 'parsisiunčia reikalingas mokslo priemones.Tą pat dieną, po pietų, aplankėme Leipcigo paveikslų galeriją. Tai viena iš didžiausių Vo- ikietijoij galerijų*ir turtingiausia Dauguma pa

[Tęsinys]knygų atsiradimo ir gaminimo istorija. Tiktai susipažinome, nes gerai išstudijuoti per maža laiko turėjome. Bet ir tai daug įdomaus šioj srityj čia pamatėme. Pamatėme apie ką tik iš kitų girdėjome ar patys, neturėdami pilno vaizdo, kitiems pasakojome. Čia knygos babiloniečių, agiptiečių, senovės Kinų, akmens lentos (originalai) įvairiais eroglifais išrašytos, palmių lapai išbraižyti įvairiais ženklais, molio prikrėstos dėželės, medžių žievės papirusas, pergamentas, visokių rųšių popieris, tai vis medžiaga kurioj buvo spaudžiama ar briežiama įvairus raštas. Čią išstatyta taipogi senovės Kinų ir kitų tautų knygynai miniaturose. Senovės vienuolynų rašymo kambariai su visbms priemonėmis. Neužmiršta atvaizdinti ir žemėlapių, gaidų bei paveikslų spaudimo istorija it vis nuo pat atsiradimo Ugi šių dienų. Knygų vystymosi istorija nuskirstyta tautoms bei alfabetais. Ir jeigu kas norėtų išstudijuoti rašto istoriją, tai 'labai lengvai galėtų tatai • atlikti išiajne LeipcigoiJkny g-ų muzejuje, nes reiktų tatn milžiniškam darbui tik keletos dienų, gi studijuodamas kitu būdu keliolikos savačių neužtektų. Beeidami namon iš knygų muze- jaus užsukome į t. v. Palmių sodą. Čia milžiniškas parkas su įvairių kraštų medžiais, prūdais, nemaža upe, kuri per vidun sodo teka. Įtaisyta maudyklės, luotai pasivėžinti u)pe, vaikščio ja ir maži karlaiviukai. Sode randasi oranžerija SU šiltųjų kraštų t augalais. Daug palmiųiš ' “lių įvairių pasaulio krumųy žolynų, randasi šioj c
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meno kuriniais.veikslų iš krikščionybės plėtimosi 'laikų, taip pat Vokiečių istorijos bei gyvenimo. Nemaža paveikslų visokių Vokiečių didvyrių, taip pat tipų grynai vokiškų. Yra taipogi ir pasaulinės istorijos chef-d’oettvre’ų, bet vi šame ryškiai atspindi germanizmo dvasia. Yra ir naujosios dailės skyrius, kuris, reikia pasakyti, labai ir labai mažutis ir silpnutis. Nepajiegia atvaizduoti nė vienų naujovės meno pakraipą. Maty t Vokiečiai i dar neprasikalė Iš aklo Savo pa trio tizmo, nepasiduoda naujoms meno pakraipoms, taip plačiai išsivysčiusioms pastaruoju laiku Rusijoj. Dar Leipcige mokytojų ekskursija aplankė Knygų mu- zejų. čia teko susipažinti su

, žo- randasi' šioj oranžerijoj. Įtaisyti taip pat maži akvatoriu’mai su įsmulkiais gyvu bukais. Oranžeriją šildo iri drėg mę palaiko ištisas fabrikas, įtaisytas sulyg paskutinio technikos reikalavimo. Šalę pat oranžerijos randasi restoranas, scena koncertams bei orkestrui. Taip pat netoli randasi aikštelė sporto lavinimuisi pritaikinta. Dar kiek pasibastępošį puikų sodą grįžome savo viešbutin ir rengėmės tolimesnių kelionėn—Drezdenan.(Bus daugiau) >.
—BUENOS AIRES, rūgs. 7. — Tūkstančiai galvijų ir avių, verti 5,000,000 pesų, žuvo La Pum- pa apygardoje dar niekad nebu- vusioj taip smarkioj keturių dienų sniego audroj.

Sprendžiant šių apsireiškimų priežastį geologų tarpe nerą - vienybės, bet iš daugelio jų aiškinimų mums į- doftiu tiktai ta hipotezė, kuri aiškina apsireiškimą tik astronomijos akiniais žiūrėdama. Ademaras ledynų gadynės pasikeitimą tarpledynine gadyne aiškina t. v. precesijos įvykiais, žodžiu “precesija” suprantama tam tikras žemės ašies judėjimas, kurio dėka vasara !buna ilgesnė keliatu dienu tai vienoje žemės pusėje, tai kitoje. Precesijos peri jodo didumas, laike kurio ašis erdvėje aprašo pilnų kūgio figūrą, lygus 29,500 mėtų. Vienok laikas, kuriuo vasara šiaurės pusrutuly būna didesnė kai pietuose, ir priešingai, lygus viso tik 10,500 metų. Šio dalyko priežastis tame, kad precesijos įvykis kombinuojasi su kitu žemės judėjimo įvykiu. Del to sulig Ademaro ledynų augimas būna pakaitais tai vienoj, tai kitoj žemės pusėj. Bet yra davinių rodančių, kad žemės užsiklojimas ledu ėjo sykiu abiejuose pusrutuliuose, o ne pakaitais, 'kaip tai rodo hipo tezė. Krolis kiek pakeitė Ademaro hipotezę ir gavo kad ledynų pęrijodas lygus 160,000 metų. Astronomas, šarlje nurodo, kad svarbiausias klimato /kitėjimo faktorius turi būti žiemos ir vasaros ilgumo skirtume, ir tuo tikslu jis ištyrę žemės orbitos perigelijaus (tas žemės kelio taškas, kurs guli arčiausiai prie saulės vadinama perigelijum) judėjimus per 300,000 metų prieš musų laikus. Šis judėjimas- labai netaisyklingas, bet vis lik galima išskaičiuoti kokiomis epochomis buvo didžiausi skirtumai vasaros ir žiemos ii- gume. Šarlje parodė kad per' tuos 300,000 metų buvo 13: maksimumų ir tiek pat šito §kirtumo minimumų. Taigi tiek pat butų turėję būti ledy-l nų gadynių pakaitais abiejuose pusrutuliuose, jeigu kitos sąlygos nebūtų kenkę jų plėti- muisi. 'Didžiausias skirtumas; tarp vasaros ir žiemos buvo tarp 70,000 ir 240,000 metų prieš musų laikus. <Su astronomine ledynų gadynės aiškinimo hipoteze ne-, 
suderinama ta aplinkybė, kad ilgą laiką prieš potrečiaeilį pelijo.mes neturim jokių tik- rų žinių įrodančių kad ledy-. nai jau tada buvo. Vienok iri pakitėjimas šilto klimato šalių galėjo ne visada taip griežtai apsireikšti kaip kad ledynų sluogsnių formoj. Tam galėjo kenkti topografinės arba kitos priežastys. Šituo remdamiesi įvairus autoriai stengiasi rasti kitų geologijos įvykių pėdsakų astronominiuose cikluose.Įdomu palyginti astronomijos pagrindais išsivysčiusias nuomones apie ledynų peri jodo ilgį, su kitais keliais paremtomis nuomonėmis. Taip, Tut- kauskas/ . išskaičiavo laiką, kurs buvo reikalingas potre- ciaerlitii skandinavų ledynui nuslinkti ligi gavo pietines ribos Rusijoje, ir gavo nuo 18,- 500 ligi 505 metų laiko tarpą. Šį paskutnį skaičių jis skaito mažai tikėtinu, ir arčiau pre tirtos steni didesni sinčiai.. Ledynų atgal žengimas ėjo labai (pamažu. Jeigu skaitysim labiau tikėtinu skaičių nuo 4,000 ligi 18,000 metų ledynų pirmyn žengimui, tai atgal žengimui teks imti dvigubai didesni skaičiai (8,000— 37,000). Taigi vyriausios ledynų. gadynės ilgumo minimumas lygus 12,000—55,000 metų. Manoma, kad prieš vyriausiąją gadynę buvo viena ma-

ledynųžesnė ir pavyriausios gadynės sekė mažiausiai dvi irgi mažesnes. Išskaičiuota, kad visų šių ledynų atsiradimui ir išnykimui reikėjo mažiausiai nuo 24,000 ligi 105,000 metų. O jeigu pridėsim dar tiek^ pat laiko tarpledynų gadynės, ta-i gausim bendrą skaičių visam ledynų perijodui ne 'mažesnį 'kai 48,000—210,000 ■metų. įO išskaičiuojant šią, poledinę, gadynę iDe Geeris naudojosi, kaip jau matėm, skaičiumi nuosėdų sluogsnių atsiradusių, po ledynų. Heimas gi stengėsi rasti šio laiko didumą iš upės Muotos žiočių, kurios atsirado po ledynų gadynės, ir gavo skaičių 16,000 metų. Pagalios Amerikos mokslininkai tą pat laiką išskaičiavo sulig Niagaros krioklio traukimosi greitumo ir atsitrauktojo kelio ilgumo, gavo nuo 7,000 ligi 35,000 tų.Del vietos stokos mesnegalėjome nė pikiai, nė ganėtinai smu)lk|i(ų Išnagrinėti klausimą apie žemės amžių, vienok man rodosi, kad to kas čion pasakyta pilnai užtenka kad mums butų aišku tai kad mes kol kas neturim jokios galimybės bent apytikriai geologijos laiką skaičiais išreikšti. Ypač sunkus klausimas apie absoliuti žemės amžių kad ir dėl to, kad mes dar nieko tikra nežinom apie jos pradžią, šiek tiek tikslesnių žinių turime apie nuosėdų serijos ilgumą, bet ir čion galim pasakyti, kad geologijos laikas matuojamas milijonais kiek tų ir nuo tiksliai ti— tikmetrikų skaitlinėse mes galim įskaityti tiktai šešis nulius, bet kas stovi prieš tuos nulius mes dar neišmokom įskaityti ir net nežinom ai* ten stovi du ar trys, o gal petiki, šeši skaitmens. (Pabaiga)

Jis me-čion

metų, bet milijonų praėjo, kad kembrijaus pradžios, mes negalim pasaky- spėliojam. Žemes

Įvairenybės
Greitumo rekordai.

Jeigu palyginti sujsisiekimo greitumo priemones pradedant pašto vežimu, dviračiu, gelžkeliu, automobiliu ir baigiant aeroplanais, galime matyti kokį greitumo laipsnį yra pasiekusios besivystančios susisiekimo priemonės. Pašto vežimas labai pamažu riedėjo,'1 dviratis jau kiek greičiau — į valandą nuvažiuoja iki 75-80 kilm., pats greitasis traukinys, ekspressas, iki 90 ir 100 klm.. automobilius ,iki 120 klm., aeroplanas iki 400 klm.Naujas išradimas spausdinti tolumoje.Vengrų inžinierius Szabo išrado nau’ją spausdinimo būdą tolumoje elektros bangomis, perduodant kabeliu arba bevieliu telegrafu. Naujojo išradimo spausdinimo aparatas galės būti pritaisytas j)rie bet kokio telegrafo perduodamojo prietaiso. Spausdins sekančiu būdu: Straipsnis, .surinktas į eilutes, patalpinamas perdu'odamajam aparate, o atatinkama straipsnio nuotrauka priėmėju perduodama elektros srove kabeliu arba elektros banga bevieliu telegrafu. Išradėjas tvirtina, jog vienu laiku tas pats laikraštis be pašto ir vielų telegrafo pasirodys visose pasaulio dalyse. (Karys)
IMPERFECT IN ORIGINAL r.,
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Pirmadienis, Kugš. 10, 19Ž3

Ir vėl plikiems nelaimė

Lietuviu Rateliuose
(Tąsa ant 6-to pusi.)Bridgeportaspriimti” sa-

Iš L. S. J. L. darbuotės.

r

pranešta tele- 
prohibicijos

“Gausieji” agentai konfiskavo 
“molasą” plaukams “tonikui”.

Į?
i

CHICMOS
ŽINIOS

Dnigistų “pasitikimo komi
tetas” nuvyko į Pennsylvania 
geležinkelio stotį 
goną “molasses”.

Apie tai buvo 
fonu vyriausiam
agentui Gus Simons. Tas atro
dė jam lyg biskutį keistokai.

Jis tuoj aus nuvyko į nurody
tą stotį. Po valandėlei jis afpžiu 
rinėjo siuntinį — 3,400 galionų 
bačkose užvąrdytose “molas- 
sės. ' i r

“Ką vaistininkai galidaryti 
sif molasses”? jis pagalios pra
dėjo teirautis.

“Sumaišius molasą su siera 
pasidaro geriausias plaukams 
tonikas,” aiškino kai kurie 
vaistininkai prohibicijos agen- 

. tui. Tečiaus jis vis tik į tą 
“išaiškinimą” skeptiškai žiurė
jo. Pagalios jis pažiurėjo vie
non bačkon ir iš syk pastebėjo 
geriausią iš rugių darytų alko
holių.” i

Po to kai kurie aptiekoriai 
dar bandė prohibicijos agentą 
įtikinti, kad tai toks siuntinys 
jiems būtinai reikalingas. Te
čiaus ne vienas vaistininkų ne
įstengė priparodyti kodėl jiems 
tokio daikto toki kiekybė yra 
reikalinga.

Keletas asmenų vis tik tapo 
areštuoti.

Karo laikų jaunavedė 
bandė nusižudyti

29
A-

Mrs. Cathcrine Vardelle, 
metų amžiaus, kuri atvyko 
merikon kartu su paskutiniais 
Amerikos kareiviais grįžtan- 

i» CLoblenz, Vok ietį jo j ,
bandė nusižudyti suvarydama 

iš revolverio kulką savo krūti
nėn. Ji nuvykus svcčiitosna 
į Emil Maxwell namus, prie 
2625 Wabash Avė. čia ji tikėjo
si susitikti žmogų, kuris jai 
buvo skolingas už darbą $7,50. 
Tas žmogus nepasirodė. Ji pa
sitraukė nuo svečių stalo ir nu
ėjus kambarin susirado rėvol- 
verį ir paleido šūvį savo krūti
nėn. Ji tapo nugabenta ligoni
nėn, ir daktarai spėja, kad ji 
vargu pasveiks. Ji neturėjusi 
nei skatiko prie savęs.

Edvardas! Birčius, 1918 No. 
California, rugpj. 27 d.

Kysla Serdalis, 1356 Madison, 
rugpj. 26 d.

Patricia Gerleis, 2712 Ar- 
gyle, rugpj. 23 d.

Helen Brosius, 326 Star St., 
rugpj. 23 d. x ’

Robert Urban, 5643 So. Lin
coln, rugpj. 23.

už jų skelbiamas naujas mok
slo įdėjas.

Po debatų visi lygiečiai jau
čią laimėję savo pusę skirstėsi 
au gana vėlokai namo.

Pereitą penktadienį, rugsėjo 
7 d., Lyga turėjo mėnesiniį su
sirinkimą Raymond čapelėj. 
^erskaičius ir priėmus pereito 
susirinkimo protokolą tapo iš
rinktas naujas Lygos raštinin
kas, drg. Auryla, užėmimui p-ės 
M. Jakimaitės vietos, kuri rezi
gnavo iš tos vietos. Poi to sekė 
įvairių komisijų raportai, ku-

rios pranešė, kad viskas einą 
gerai, ir kad jų užbrėžti planai 
esą vykdomi. Skundų komisi
jos narys drg. J. Čeponis prane
šė, kad skundai, kurie buvo 
komisijai paduoti, komisijos nu 
tarimu, įapo išmesti panaikin
ti.

• Priėjus prie naujų reikalų, 
tapo nutarta surengti ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 15 d., išva
žiavimą kur-nors į parkus ar 
miškufe. jPanašų išvažiavimą ly
giečiai .turėjo pavasarį ir gerai

DR. VAITUSH, O.
Lietuvio rMr»n

' i1'
Palengvins akią aspiaoą, kuria 

esti, priežastimi gal a skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptenjuo, nervuoto- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiao 
kreivai akis, nuima kataraktą, atilab 
so trumparegyitę ir teliregystą. Prk 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimai daromai 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulerard 7589

Fordo populiariškumas Ir Magnuso Johnsono išrinkimas štai 
ką padaro šiose dviejose partijose.

Switchmonai nutarė 
reikalauti didesnio 

užruokesnio

šiaurinės Amerikos Switch- 
monų unijos viršaičiai suvažia
vę Chicagon pereitą ketvirta
dienį nutarė paduoti įvairių ge
ležinkelių kompanijoms reika
lavimus, kad kompanijos padi
dintų svičmonams užmokesnį. 
Tatai bus padaryta dar šiais 
metais. _ » ' ,

su konduktorių dėl to, kaip ne
gras turįs įmesti į baksi ūką 7 
centus ir perpykęs negras moyė 
kumščia konduktoriui veidan. 
Po to negras iššoko iŠ gatve 
kario ir ėlėj įbėgęs dingo.

Susidūrė gatvekariai
4 sužeisti

Žydai surengė du mass- 
mitingu

Susidurus gatvekariams prie 
Grand avė. ir North Clark gat. 
keturi asmens tapo pavojingai 
sužeisti ir daugiau kai šimtas 
žmonių pusėtinai išgąsdinti ir 
sukrėsti. .

Pastaruoju laiku Lietuvių 
Socialistų Jaunuomenės Lyga 
parodė ytin didelio veikimo. 
Debatai, kurie įvyko riigpiučio 
30 dieną davė progos visiems 
dalyvavusiems lygieČiafris imti 
dalyvumo po debatų diskusijo
se. Debatų tema buvo: “Ar re
ligija neša naudą žmonijai?” 
Kadangi ši tema liečia kiekvie
ną protaujantį žmogų, tad ir 
lygiečiai buvo ja užintetesuoti. 
Debatuose ėmė dalyvumo ketu
ri asmenys: du laike teigiamą
ją pusę ir du heigianiąją. Kai 
kurie dalyvavusių debatitose; 
jei neklystu, nebuvo užtektinai 
prisirengę. Bet tai yra tik pir
mutiniai bandymai ir todėl, rei
kia manyti5, kad ateity dalyvau
jantis debatuose padirbės 
reikalui truputį daugiau., 
lamai imant, debatai buvo 
ip įdomus.

Pabaigus debatus buvo
ta progos ir dalyviams lavini
mosi susirinkime reikšti savo 
nuomones tame klausime. Čia 
ir kilo, taip sakant, karštos dis
kusijos. Kai kurie lygiečiai tvir
tino, kad praeity religija pri
sidėjusi šiek tiek prie žmonijos 
progreso, daugiausia meno žvil
gsniu. Bet kiti nurodinėjo, kad 
religija esanti tik turčių klesos 
išmistas darbininkų naudoji
mui, ir kad religija savo laiku 
sustabdė žmohijos progresą, 
keliems šimtriiėčiams, persekio
dama 'kaikifriuos mokslo vyrus,

tam 
Ap- 

gyvi

duo-

va-Chicagps žydai surengė 
kar du dideliu mitingu, kurių 
tikslas buvo sujudinti vietos 
žydus, kad jie prisirengtų rin
kimui delegatų kongresą n, ku
ris įvyks rugsėjo 16 d. New- 
Yorko mieste.

Tikslas šio kongreso, anot 
Judge Pam, lyderio šio judėji
mo; busiąs išnešti protestą prieš 
atnaujintą žydų diskriminaciją 
Vengrijoj, Austrijoj ir Vokie
tijoj.

Socialistą kuopą sekre
toriams

Autoisty nelaimės

Kai kurio teisėjai ^pastaruoju 
laiku pradėjo aštriau bausti gir 
tus arba šiaip neatsargiai va
žiuojančius automobilistui, še
štas tokių prasikaltėlių jau ta
po priteisti netik nemažą pini
ginę baudą užsimokėti, bet dar 
priede gavo ir kalėjimo. Mat, 
kaip pastaruoju laiku pasirodė, 
tai su tokiais žmonėmis baikų 
nėra. Veik vėl kasdien nemaža 
nelaimių gatvėse nuo automobi
lių įvyksta, ir tai tik dėl neat
sargumo arba munšaino.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be alcauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, „ 
Netoli Ashland Avė.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonė# 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, it prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
1121 (Tel. 9. 2. 28) — A.

VaituleviČienė 
(Tel. 2. 7.) — K. Voškienė 
(Tel. 4. 7.) — Z. Strazdienė 
(Tel.’ 11. 7.) - 
(Tel. 11. 7. — O. Velgockaite 
(Tel. 18. 7.) — A. Šalkauskas 
325 — M. Balcevičienei 
378 — St. Kąrnovskai 
383 — K. Edeman
391 — P. Gelumbickaitė
392 — B. Mockevičiui
896 — P. Vepštienė . 
397 — P. BeinoriukS 
17237 — D. Petkevičiui 
17500 — St. Tamašauskui 
17963 
18046 
18159 — O. Sopagienė 
18167 — St. Rutkauskaitė 
18171 — M. Kvedarienė 
18208 
18289 — M. Toleikienė 
18298*— J. Lukšui 
18309 — T. Rumu'laiticnei 
18304 — A. Adomaičius 
18315 — J. Zinkevičienei 
18324 — J. Mockienė 
18337 —O; Dabravolskienėi 
18347 B. Dobkienei 
18364 — VI. Likuševičias 
lgg70 — P. Paulauskui 
18372 ----  J. Tamo.šiuiiui
18374 — A. Taraškevičius
18375 — VI. Vabalas 
18377 — K. Radvilis 
18384 — A. Pileckas 
18387 — M. Švileinei
18389 — A. Juškas
18390 — V. Juškienei
18391 — J. Juškas
18392 -- A. Elijošienė 
18395 — St. Račui 
18397 — J. Jočiui
18399 — A. JJryncevičiui
18400 — O. Lendraitienė 
18402 
18411
18414 — K. Kundrotaitė
18415 — T. Jankevičienei 
184|6 — J. Tamkunui 
18417 — I. Vaitkui
18420 — J.. Martinkevičiui
18421 — P. Masiliūnas 
18423 — A. Polikevičiūtė 
18425 — M. Stirbienei 
18429 — D. Kontautienei
18431 — D. Vaciulaitei
18432 — M. Merikienei
18433 — O. Semonis ‘
18434 -2- A. Kava'lauskui
18435 — M. Gedeikienei 
18438 — M. Bandurienei

18441 — P. Pavilonis 
18443 — St. Sokelui 
18445 — L. Klovaitei
18453 — J. Antonavičius •

- A. Jagucipskaitėl8455 ~ 0. Vilčiauskienei 
18456 — J. Daunoriui 
18458 — A. Anuliui 
18461 — J. Dovidonienei 

<18463 — O. Andrukaitienei
18464 — M. Labanauskienei
18466 — D. Kaušis
18467 — M. Jočiuvienei
18468 — T. Sutkui 
18470 — V. Grucus
18474 — J. Kulevas
18475 —- J1. Judeška
18476 — D. Norgelaitė
18477 — D. Gelumbickienė 
18481 — M. Tulienei 
18484 — K. Stuhibrienei 
18488 — K. Kasparavičiui
18490 — K. Jankauskui
18491 — J. Sprindžiūnas
18492 — O. Vilčauskienei
18493 — O. Gavenienei 
18494'— J. Kiškiui 
18497 
18498 — J. Janušionis
18500 — St. Matas
18501 — A. Vičienei
18502 — J. žiauriui
18503 — V. Dantienei
18507 ----- A. Puplauskaite
18508 — J. Petrauskui

18509 — C. Katina 
18512 — M. Rankienė 
18521 
51280 
'51814
51815 — St. Rimkus
51816 — N. Antanaičiutė
51817 — O. Parucienė
51818 — K. Žebrauskas
51819 — A: Parutienė

• 51820 — M. Pilelienei 
51824 — A. Uža 
51829 — J. Šeputis 
A P Six 
51880 —, B. Vaišvilaite 
51834 — K. Raudoniui 
51885 ~ D. Venckienė 
51838 
75345 — Z. Malčevičienė 
75356 — J. Gedminas
85378 — J. Narbutui
85379 -r- M. Zigmontienė
85381 — J. Suodaitis
95355 —< J. Višniauskas
95356 — P. Višniauskienė 
95858 — J. Alminas 
95366 — A. Mažrimiėnė 
95871* — J. Pocevičius 
95374 — J. Budris

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Gal jums reikalingi 
akiniai

P. Valaičiui
P. Zopel

Kl. Daniunas

JEI paprasto laikraščio negalit* 
skaityti su viena akla kuomet 
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodb, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų h 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurė$P 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra par 
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava.
kanapas 18 ^atvSa

Ant trečio augftto virt JPlatto ap- 
Ciekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto ila 9 vakaro. 
Septintadieniafs C r. iki 12 dienos.

Draugai!
Oras buvo labai nepalankus 

musų Darbininkų Sekmadienio 
piknikui rugsėjo 2 d. Rivervievv 
.Parke. Nito 1 iki 7 vai. lietus 
pakartodamas pylė. Nors, ne- 
žiifrint lietaus, tūkstančiai žmo 
nių .buvo šuvažlhvę, bet paja
mų nebuvo tokių, kokių butų 
buvę, jei diena butų bll-
vus..

Pikniko išlaidos buvo nema
žos, reikia urnai išmokėti kai 
kurios sąskaitos. Dęltogi prašo
me draugų ir organizacijų sel 
retorių, kurie buvo ėmę pikni
ko tikietiVs pardavinėti, tuojau 
priduoti ofisui pinigus už par
duotus tikietus ir s grąžinti ne
parduotuosius, kad galėtume 
urnai suvesti sąskaitas.

Padarykite tatai urnai. Nito 
kiekvieno parduoto tikieto kuo 
pos pasilaiko sau 10 centų, o 20 
centų eina Socialistų Partijos 
kason. * , >

S. P. Cook Kaūntės Sekt. ».
W. R. Snow.

VVarren Avė., Chicago.

IPOLITAS STULGINSKIS
Rugsėjo 7 d.» 1923, persiskyrė su 

šiuoms svietų palikdamas nuliūdime 
moterį ir vaikus Frančką ir Marcijo- 
ną. Laidotuvės atsibus utarninker, 1 
d., Rugsėjo, 1923, 8 vai. ryto iš na
mų 1918 Canalport Avė. j Apveizdos 
Dievo bažnyčią, o iš- ten j šv. Kazi
miero Kapines. Gimines ir pažįsta
mus meldžiu dalyvauti laidotuvėse.

Nuliudusi
____________ Šeimyna._____ *

P. Juškai

M. Bajarunui
M. češnauskaitei
St. Rimkus

Pinigai
1501

S. Virkietaitė

BridgeportoGimimai

te

SOUIRE EDGEGATE —iThe

Percitą ketvirtadienį 47 gat. 
gatvekary negras susiginčijo I

J. Kukevičiui
A. Bieliunaitei

Daug aukų surink
ta japonams Du chicagiečiai 

žuvo Japonijoj
Pereitą šeštadienį ir septinta- 

dienį buvo renkama viešai au
kos gelbėti nuo žemės drebėji
mo nukentėjusius* japonus. 
Kiek teko pastebėti, aukų minė
tam tikslui rinkimas ėjo sėk
mingai kaip šeštadienį, taip ir 
septin tądien į. Kiek surinkta au
kų dar nėra žinoma, bet spėja
ma, kad tai sieks šimtus tūks
tančių dolerių. Chicagai paskir
ta sukelti $500,000, ir, rodos, 
arti poros šimtų tūkstančių do
lerių surinkta šešetadienį.

Žinios atėjusios iš Japonijos 
skelbia, kad jau du chicagiečiat 
yra žuvę Japoi/ijoj nito žemės 
drebėjimo. Spėjama, kad be šių 
dviejų rasis gal ir daugiau že
mės drebėjimo aukų chicagie- 
čių.

Konduktorius gavo 
kumštį

Chicago Sveikatos Departa
mente įregistruota gimę:

Rosalia Gųrkis, 1852 W. 22, 
rugp. 25 d.

Irena Vilgus, 2651 Potomac, 
rugpj. 24 d.»

Algirdas Nedvaras, 2155 Coul 
ter, rugpj. 23 d.

Barbora Romilis, 1623 South 
Jefferson, rugpj. 24 d.

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 9663
iUUIMIį W»IĮ
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GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėaesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo krdhiškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atyda, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $60.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomų medicinos mokslui.

Dr. H. G. Martin 
337 W. Madison Si 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau 25 

tai — puikiausi t 
darodymas, kad a* 
š esu pasekmingi 
ir prieinamas, ai , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam eydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užslsenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
įlaukte plaukia į mano gydymo kam- 
)arius kasdien. Ateik tuojatf dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RA Y EGZAMINACIJA $1.

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

Valandos:’9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatonvis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedeliomis: 9 liję 1. 
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicaro. III
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MOKYKLOS
VYRŲ

Bridgeporto įvairumai
AUTOMOBILIAI

BHKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

pasažierių žieminis, Haynes automo
bilius, gerame stpvyje, gvarantuotas

ir NAMAI-2EME

-

REIKIA

ReikiaAtvažiuoja iš Lietuvos

sa-
Atsiimkit laiškus iš Paštr dress

Susirinkimai atsi

APSIVEMS

8

REIKIA DARBININKŲ
—u-Įj-^rut-ĮĮ-t-r^-n •— —i.r

VYRŲ

JIESKO PARTNERIU

ĮVAIRUS skelbimaiMatelis Maikis 
Mėdu jis Mieke 
MingUe Jonas K 
Moemlaitis Frank

tos progos
Kreipkitės:

NOVAK and COMPANY,
10805 So. Michigan Avė. '

Phone Pullman 0017 \

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
seme ir sof(; drinks tfcrior. Lysas 8 
metams. Taipgi Mitehell automobi
lius pardavimui arba mainymui, sy
kiu arba atskirai. Priežastis parda
vimo — serga moteris.

Atsišaukite:
4612 So. WėHs St.

PARDAVIMUI saliunas su maudy
ne (bath) ,biznis gerai Išdirbtas, lie
tuvių apgyventa vietą, kambariai dėl 
gyvenimo, renda nebrangi, ilgas ly
ses. Parduosiu pigiai. Priežastį par
davimo patirsite ant Vietos,

Kreipkitės:
158 E. 107ty St'

Lietuviu Rateliuose. Pranešimai
(Tąsa nuo '5-to pusi.) •

pavyko. Tikimasi, kad ir šis 
gerai nusiseks. Šiame susirinki
me prisirašė net keturi nauji 
nariai prie Lygos. —Vr.

Pastaruoju laiku šioj lietuvių 
kolonijoj vieša lietuvių visuo
menės darbuotė vėl pradeda 
reikštis. Mat jau artinasi ruduo 
ir oras pradeda darytis vėses
nis darbuotei tinkamesnis. Kaip 
girdėti, visos progresyvės drau
gijos sparčiai rengiasi prie ru
deninio sezono.

Aplamai visur reiškiasi bruz
dėjimas ir reikia tikėtis, kad šį 
rudenį, bei žiemą vietos lietu-1 
viai nemažai pasirodys savo vie 
ša darbuote. Kai kurios drau
gijos rengiasi suruošti netik 
perstatymo bei šiaip pramogų 
vakarus, bet taipjau ir prakal
bas bei prelekcijas.

Geras apsireiškimas..
— Senelis.!

Iš lygiečių sporto mėgę 
jų darbuotės

Kaip jau buvo “Naujienose” 
rašyta, daugumas Lietuvių So
cialistų Jaunuomenes Lygos na
rių mėgsta sporto, ypač tennis 
žaisti. Daugumas jų netik šeš
tadieniais ir septintadieniais lo
šia tennis įvairiuose parkuose, 
bet dažnai ir šiaip paprastomis 
dienomis vakarais. Vakar kele
tas lygiečių ir-gi darė bandy
mui Jackson Park. Nors neper- 
da ogiausia buvo susirinkę, bet 
visgi vykriai lošė ir turėjo daug j 
pasigerėjimo. Tik nelabai buvo 
smagu, kad šį sykį lygiečių 
merginų nebuvo. j

Per Naujienų laivakorčių 
skyriaus patarnavimą, atvažiuo
ja Jonas Bakoitis pas savo 
žentą Augustą Vitkų, 1139 E. 
93-rd St. Pribuna ant Ohio 
Baltimore stoties, Rugsėjo 9 
d. 9:30 vai. vakare.

Jeigu kurio neteisingas ant
rašas malonėkite pranešti į 
Naujienas, kad galėtumėm duo
ti žinti kada pribus į Chicagą.

Euro- 
tegul 
paštą

šie laiškai yra at€ję iš 
pos. Kam jie prik’lausog 
nueina į vyriausi jį 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

2 Alelunas John
5 Bagucanskis Kaz
6 Balis John
7 Bajoarat Emst

Basinekenei Marijanai 
Bemadisis Adam 
Brasdeikate Kostancije 
Dredieline Dominikul 
Brenda Andri 
Buciuniu Jurgiui 
Butkene Varonika 
Cernauskas Antan 
Dobitas Jokūbas ■ •,
Doviat Vincenta 
Dūdas Anna 
Greivia Damazas 
Juknis Paulina 
Karybo Felix 
Kastancije Brasdeikate 
Katkauskis F A *
Kaupiene Petrenele 
Kibildziui Juozui 
Klastovski M

60 Klemanska Stanislovas
64 Lelingys Juozas
65 Lubeckas S 
69 
70 
73 
74
86 Petrauskas Stanyslaros
87 Pocius Toni 
88 
89 
90 
91

16 
17 
18 
21 
23 
26 
30 
31 
32
40 
51 
52 
53 
54 
56 
58 
59

Prascius Tad 
Pronckunas Petras 
Puzumaiti Mariona 
Radvenskis Anton 

105 Seknickas Anton 
Sindziulis Wolter 
Staniszewski Feliks 
Stasinskaite Ona 
Šnekutis Tom 
Surwila Kazimiras 
Tantowice Vilem 
Vaičiulaiti Julie ■■ 
Verteka Mike 
Waivadas Kastancija 
Wihauskis Jonas 
Zaromskui Kaertantinu

111
115
116
122
123
125
128
129
130
134
139

NAUJIENOS, Chicago, Dl Pirmadienis, Rūgs. 10, 1923

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyt 

..rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
‘uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, ne 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
pinigo, kad nusipirkus sau name!j.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

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

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
'ir

^REIKALINGAS barberis prie 
nuolatinio dArbd. Turi būti pa
tyręs savo amate.

I Kreipkitės:
BRIDGEPORT BARBER SHOP 

3151 So. Halsted St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

MELROSE PARKIEČIAMS

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

North Slde. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus pirmadienį, nigs. 10 d., 7:30 vai. 
vak., bažnytinėj salėj. Nariai, malo
nėkite visi dalyvauti šiame mitinge, 
nes yra labai svarbių dalykų aptari
mui. Norintys prisirašyti — malonė
kite atsilankyti.

— Raštininkas.

PRANEŠIMAS ŠERININKAMS 
LIBERTY LAND & INV. CO.

šiuomi Jums pranešama, kad meti
nis susirinkimas šėrininkų įvyks Rug- 
sėjo-Sept. 21 d., ,1928, 8tą vai. va
kare, Mildos svetainėj 3138-42 South 
Halsted St., Chicago, III. Meldžiame 
būtinai visiems pribūti, nes bus labą! 
svarbių'nutarimų. A

Taipgi, kurie persikėlėt kitur gy
venti, tai priduokite į ofisą savo nau
ją adresą, nes daugumas laiškų su
grįžta, iš priežasties negero adreso.

Su pagarba,
Liberty Land & Inr. Co.

Per J. Sinkus, Sekr.

Chicagos Lietuvių Tarybos rcgulia- 
ris mėnesinis susirinkimas atsibus 
Mildos svet., antradienį, rūgs. 11 d., 
7:30 vai. vak. Meldžiami atstovai ne- 
sivėluoti, nes yra labai svarbių rei
kalų aptarti. Kviečiame atsi’ankvti ir 
svečius. — Valdyba.

Aštuonioliktos A pi e link ės Ateities 
žiedo Vaikų draugijėlės pamokos 
įvyks pirmadienį, rūgs. 10 d., 7 vai. 
vak., čemausko svetainėj, 19U0 South 
Union Avė. Visi tėvai malonėkite at
sivesti savo vaikučius paskirtu laiku 
ir juos prirašyti prie A. Ž. V. D.

— Komitetas.
au-aamu . ri-’uią agrr«.■»«.aini".j

ASMENŲ OOJUUI
JIEŠKAU 3 brolių: Antano, Ju

liaus ir Jono Bražų, sodžiaus Žada- 
venų pašt. Luokės, apskr. Šiaulių, 12 
metų gyveno East St. Louis, III., At
sišaukite, aš palikus sirata. Atlygi
nimas $5.00, jei kas praneš.

P. BRAŽIUTE (P. Butkienė) 
2451 Campbell Avė., Detroit, Mich.

Jieškau Amerikoj savo vyro Fran- 
ciškaus Ryngsheldo iš Panevėžio mie
sto. Jau apie 15 metų kaip išvažiavo 
į Ameriką ir aš per tą laiką neturė
jau apie jį žinios, ar jis dar gyvas 
ar ne, nors iš žmonių girdėjau kad 
gyvenąs New Yorke. Jei kas iš ge
rų žmonių žino apie jį, labai meldžiu 
pranešti man adresu: Zofija Ryng- 
sheldienė, Smėlių g-vė 48, Panevėžys, 
Lithuania.

PAJIEŠKAU savo brolio Miko 
Vareikos. Pirmiaus gyveno Scran 
ton, Pa. Turiu svarbų reikalų. 
Jis pats ar kas žinote, meldžiu 
pranešti. Kazim. Vareika, 1816 
Grand St., Gary, Ind.
Perlaidos:

JIEŠKAU apsi vedimui vaikino ar
ba našlio, kad ir su vienu vaiku, nuo 
30 iki 36 metų, nevartojančio taba
ko nė munšaino. Aš esu mergina 30 
metų, 5 pėdų 6 colių augučio, turiu 
vieną vaiką. Malonėkite rašyti laiš
kus tiktai iš Chicagos ir apielinkės. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
naujausį paveikslą. Rašykite į Naujienas, 1739 So. Halsted St., Box 327

PAJIEŠKAU partnerio gerai apsi- 
pažinusio su žmonėmis ir mylintis 
graborišką biznį, tegul atsišaukia. Del 
platesnių žinių atsišaukite laišku 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Box No. 326 •

NEPAPRASTAS investmen- 
tas yra pasiūlomas, apmokamas 
10%. Inveštmentas apsaugotas. 
Dykai prileidžiama prie biznio. 
Rašykite laišką Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Box 328.

REIKIA agentų vaikščioti iš 
namų į namus. Dideli pinigai* 
Patyrimo nereikia. Atsišaukite 
arba rašykite, ‘‘Alberta”, 2338 
W. 23rd PI., Chicago, III.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie paprasto namų 
darbo, maža šeimyna, gera 
mokestis valgis ir kamharis. 
Atsišaukite tuoj. J. Mačiuke- 
vičia 1036 E. 93-rd St. Chica
go, III. Tel. Chesterfield 2822

REIKIA patyrusios salesla- 
dy, pardavinėjimui audeklų 
siutų.

J. Rosenberg,
1212 So. Halsted Str.

50 vikriu merginų, dirb
ti prie grobų. Nuolat dar
bas, gera mokestis. Pui- 
kiausis kambarys darbui. 
Dalimis pasilsys.

Atsišaukite į superinten
dento ofisų.
OPPENHEIMER CASING 

COMPANY, 
1020-28 W. 36th St.

Merginų ir moterų kurios 
gali kalbėti angliškaij pHe 
operavimo mašinų kurios už
dengia copper dratą su šil
ku ir vata. Gera pradžiai al
ga.

Atsišaukite:
BELDEN MANUFACTUR- 

ING COMPANY
4625 W. Van Buren St.

REIKIA —-
Patyrusios merginos 

meker

404
Phone

BUSCHER 
E. 51 Str. 
Oakland 3852

REIKALINGA veiterka j re- 
stauraną, dienomis.

Atsišaukite tuoj aus:

2325 So. Leavitt St. Chicago
r- ....  ........

REUKĮALINGA stenograpber 
gerą alga geros valandos.

Atsišaukite ypatiškai.
J. Kuchinskas 

2221 W. 22-nd Str.

REIKIA vaikinų ahelnam 
dirbtuvės darbui, turi kalbėti 
angliškai, gera proga išmokti 
laikrodininkystės amato.

Agmini and Singer, 
803 W. Madison St.

REIKIA patyrusių preserių 
prie moterų dresių. Nuolat 
darbas ir gera mokestis.

Francine Frocks Cb. .
206 W. Adams Str.MOTERIMS PRANEŠIMAS

Visokios rities vilnonės gi
jos dažitos ir nedažitos parsi
duoda dėl nėrinių, svederių,________ __________________
pančiakų ir kitiem dalykam.' kai, nuo 30 iki 45 metų amžiaus. 
Matka 25c., 35c. ir 45c. Tai Vedusių, perstatyti didelę orga- 
yra bargenas > kur kitur nega
lit gauti. Atdara visados Krei
pkitės

Frank Sedemonavičia
524 W. 33-rd Str. Parnell 

ir 33 tt. Medynis namas 2A fl.

VYRŲ 2. Reikalaujame nąujų 
samdininkų, kurie kalba angliš-

nizaciją jūsų pačių apielinkčje. 
Gera mokestis. Pardavinėjimo 
patyrimo nereikia. Mes jus iš
mokinsime. Turi būt atsakomin- 
gi. Fuller Brush Co., Room 1801 
159 N. State 3t.

SALIUNAS PARDAVIMUI.
Labai geroj vietoj, biznis iš

dirbtas, taipgi prie krūvos ir 
kendžių aiskrimo, tabako ir vi 
šokių mažmožių krautuvė. 
Parduosiu viską kartu. Su kai
na susitaikysitne atsišauki 
1739 So. Halsted Sti Box 322

PARDAVIMUI automobilius, Grand 
Six, 6 cilinderių, 1921 metų, šitas 
automobilius yra geriausiame padėji
me; nauji Cord tajerai. Norintįs pirk
ti matyfit tą karą, kainavo $2,000 su 
visais extrais. Parduosiu už $295. 
Kreipkitės po 5 vai. vakare. 2423 W. 
46th St., 1 lubos.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI saliunas, ge- 
Įroj vietoj visokių tautų apgy
venta, su barais ir rakandais.

Atsišaukite greitai, nes ap
leidžiu miestą ' ' 
1606 Blue Island Avė. ChicagcJ 

_ ___  .............................•ii" ----- *
PARSIDUODA 2 saliunai 

apgyventa • svetimtaučių. Da
romas geras biznife ir išdirbtas 
per ilgus laikus. Arti kito sa- 
liuno nėra, Nepraleiskite pro
gos, pirmutinis laimėsite bar- 
geną. Matykite savininką 2621 
Ogden Avė. ar 2241 W. 21 St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Senumo 12 metų. 
Visos elektros mašinos. Viskas 
pirikiai įrengta. Kas nemoka to 
darbo, išmojusiu. (Parduosiu 
pigiai, nes emu į' kitą biznį 

807 W 19 Str
............ .................. .,4.. . , .. .... - - -----------

PARDUOSIU arba mainy
siu ant automobilio saEiAią 
su barais ir visaiiš įrengimais 
Biznis gerai išdirbtas.

1409 W. 14-th Str.

PARDAVIMUI valgykla ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. 
Priežastis pardavimo savinin
kas serga todėl parduosiu pi
giai. Atsišaukite 2334 S. Lea- 
witt St,, £»

> ................. . ....... . ............................. .

PARSIDUODA' didelė ir graži če- 
verykų krautuvė gb Visais įrengimais. 
Randasi Roseland^1 pačiame biznio 
distrijkte. Lysas ant 9 metų. Biznis 
išdirbtas. Renda pigi. Geriausia pro
ga iš tūkstančio. Atsišaukit J. Pa
kaušis. Johnson Real Estate, 39 E. 
lllth St, Roseland. TeL Pullman 5195

ANT pardavimo arba mainymo, 5 

bilius, gerame stpvyie, gvarantuotas 
kaip naujas. Savininkas turi du au
tomobiliu. Vieną nori parduoti arba 
mainyti ant loto arba namo. Norėda
mi

TIKRI NAMŲ BARGENAI!

Į PARDAVIMUI dvejų augštų geras 
medinis namas; 2 flatai po 4 kamba
rius; su gašu, elektra, maudynėms ir 

Ibeizmentu; randasi Brighton Parko 
lietuvių apielinkėje; kaina $5,200, 
apie pusę pinigais, o kitus lengvais 
išmokėjimais.

PARDAVIMUI už negirdėtą pasiū
lymą 8 kambarių vieno pagyvenimo 
namelis su elektra, statytas ant ce
mentinio pamato; 1 akens žemės; 15 
vaisingų obelių, 1 višnj, 1 slyva, ^4 
akerio aviečių; geri vištininkai; 10. 
minučių iki 111 gatvekarių; žemė ge- 
ira auginti viską; savininkas parduos 
pigiai už $5,700 apie $800 reikia įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais; ran
dasi Mt. Greenwood, III., netoli nuo 
lietuviškų kapinių.

PAR1DAVIMUI 2 augštų muro na
mas apie 6 metif senumo; 2 flatai po 
6 puikius kambarius: karštu vande
niu šildomas su 2 boileriais; visur iš- 
trimuota kieto medžio; prie namo 
priklauso gasiniai pečiai ir aisboksiai; 
viskas padaryta pagal naujos mados; 
kaina $11,500, apie pusę pinigais, ki- ’ 
tus ant morgičio lengvais išmokėji
mais.

Turime ir daugiau visokių namų ir 
tai tikrus bargenus, jeigu pirkaite tai 
parduodamas visuomet pelnysite; at
silankykite pas mus dieną ar vaka
rais sekančiai.
BRIGHTON REĄLTY COMPANY 

J. Yushkewitz. vedėjas
4084 Archer, A<& (prfe Califomta 

AVenūe)
MlURliinų . ........ 11^ ........................................................

COTTAGE 4 ruimų 3 akrai 
I žemės pagal didelįų steito ke- 
I lių. Gera vieta piknikams ar 
kokiam ? kitam bizniui. Vieline 
tvota. Naujas tvartas daug o- 
buolių ir višnių ir kitokių me
džių. Bulvių kornų. Parduo-

PARDĄVJMCPsaliUrias viso
kių tautų apgyventą vieta. 
Talpai parduosiu 4 ruimų ra
kandus.^ Už pigia kainą nupir-Įsl-u ar mainyšiu ant saliuno, 

namo, vieta ant Ogdėn avė. 
|S. Karson, 5744 S. Richmond 
I St. šaukite rytais Prospect 
5277. ’ :

ksit viską. Kreipkitės prie 
vininko.

2903 So.« Wallace Str.
Tel. Vietoj 5610

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas, 
yra kambariai dėl pragyveni
mo. Renda pigi. Nepraleiskite 
progos, nes trtriii važiuoti į 
Lietuvą. ’ •' -

158 Kensįngton Avė. 
Roseland.

KAS TURITE LOTĄ?
Aš turiu 5 pasažierių mažai varto* 

tą gerą 6 cilinderių automobilių ir no
riu Išmainyti ant loto bile kokio vie- 
to, norėdami mainyti savo lotą ant 
mašinos kreipkitės pas ,

JOSEPH YŲSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI pekernė ge
riausioj vietoj, Cicero. Biznis 
išdirbtas per daug metų ir 
apgyventa tirštai noriu greitai 
parduoti. Priežastį ' patirsite 
ant vietos. 1434 So. 49-th 
Court Cicero.,

PUIKUS bargenas, didelis 8 flatų 
narnas, netoli 51 St. ir Wells St. Sa
vininkas turi apleisti miestą. Kainą 
tik $6.500, lengvais išmokėjimais. Ad
vokatas

F. J* CIMRAL, 
kampas. 83rd ir So. Chicago Avė.

Phone South Shore 0234

PARSIDUODA hučernė ir 
groserne. PirmOs klesos viso
kių tautų apgyventa, turi būti 
parduota į trumpą laiką. Ga
lima ?matyti9i bije kada. < 

3758 So. Normai Avė.
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PARDAVIMUI 2 aukščio mu 
rinis namas su akmeniniu fro
ntu. Garu apšildomas ir visas 
moderniškai įtaisytas. Taippat 
parduosiu visus 5 ruimų ralcan 
dus ir pianą kartu. Visi daik
tai yra geri ir nupirksi te už 
prieinamą kainą. Kreipkitės.

837 West 54-th Place

PARDAVIMUI 5 ruųnų me
dinė cotztage lotas 50x300 už 
$3500. Vieta 115 ir Spoulding 
Avė. Kreipkitės priie saxfinin- 
ko: 7304 So.. Peoria Str.

Tel. Vincennes 4305

.6 kambarių bangalow, fur- 
noce šildomas, užpakalinis po- 
rčius su stiklais, 2 karų gara- 
džiufc, $8,000, 6436 So. Whipp- 
le St., Phone Prospect 9298

PARDAVIMUI pekamės biz
nis. Biznis išdirbtas per septy
nis metus, lietuvių Ir lenkų ko
lonijoj, Pardavimo priežastis — 
svarbi.

4BM So. Wood St.

PARDAVIMUI 3 pagyveni
mų mūrinis namas, arba mainy
siu ant bizniavo namo. Kreipki
tės prie savininko.

3515 Lowe Avė.
2 lubos

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos, dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštėsniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8801 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

McDOVVELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173
Dresių, skrybėlių, kirpimas, siu

vimas. Greitas išmokinimas dėl 
biznio ir namų vartojimo. Dieno
mis ir vakarais.
i Reikalaukite katalogo.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Auburn Avė.: kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS valdyba 1923 . jųetamsi 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. ,rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avie. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonasj 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
YųrŠas, 2940 W. 87tn str.; fin. rašt, 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rafit. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 8759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Čleplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma sepl’ntadienj 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 81 gat.

DRAUGUOS KR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdybų 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigulą, 10501 S. La FayetU 
Avė., phone Pullman 0816; turtv 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 841 E 
Kensington Avė.,
Susirinkimai laikomi P. šadvik 
svet., 341 E. Kensington Avė,

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
TĘS valdyba 1923 metams; pirm 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė. 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turi 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halste< 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2321 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-li 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti 
kutis; durų saigas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas mėnes 
Easkutinj šeštadienį, 7:30 vai. vak

I. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI

RYTINES ŽVAIGŽDES PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.j 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 

. dve.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N.
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičiua 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas. 3256 Lemoyne str. Susirin 
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybes svet. 
1822 Wabansia avė. 7:80 vai. vak.

3JRIJTES KALNO DRAUGIJOS vai- 
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka. pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- ' 
causkas, maršalka A. Augulis.

CICEROS. LIETUVIŲ PAŠELPOF 
‘ KLlŲBO valdyba 1923 metanas

Sirm. S. A. Stankeviče, pirm, pas 
J. Leudenskis, fin, sekr. A. Tu 

maviče, nut sekrt. Kaz. P. Devai 
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoriai 
iždo glob. A. Stantsauskas, J. Mar 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavo 
St. Miseviče, korespondentas K. 1 
Deveikis, organas “Naujienos”. St; 
sirinkimai laikomi kas antrą poni 
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvii 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cicero, III.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1’ 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet 
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin 
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne 
dėldienį. 1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĘS SAVITARPINES PĄŠELPO: 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. seki 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfiel' 
Avė.; kasierius Jouas Degutis. 152 
Irying Avė.; prot. sekr. Antana 
Lungevič, 1787 N. Robey St.; dakta 
ras kvotėjas A. Montvidas, 182 
Wabansia Avė. Susirinkimai ats 
būna kiekvieną antrą nedėldien 
Zwianzek Polek svet., 1315 Nort' 
Ashland Avė. <

LIETUVIŲ LAISVES PAŠELP1NR 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ vai 
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas 
kauskas, 2950 W. Pershing Roa<l 
vice-pirm. J. Varnagis. 4051 Arche 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė 
7088 S. Sangamon St., finansų rašt 
J. Aleksanaraviče, 3653 S. Hermi 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzer 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso 
glob. J. Ja alūnas, maršalka J. Ka) 
naitis. ____________________

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLE 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SF 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirmi A 
Enzbigelis, 854 E. Kensingtcn Avė. 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unioj 
Ave<; nut. rašt. J. Valonchius 10911 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargia 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 188 E. 114 Place. Sus’ 
rinkimai laikomi pirmą penktadier 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvil 
svet., 841 E. Kensington Avė. Np 
riais primami visi sveiki vyrai i 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPO. 
KLIUBO valdyba 1923 metanv 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal ’ 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 331 < 
So, Auburn Avė.; nut. rašt. A. ? 
Lazauskas, 3339 So. Union Av< 
(Phone Blvd. 2293); turtų raš;
A. Bugailiškis, 3337 So. Walla< i 
St.; kasierius B. Butkus, 840 We | 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ach 
maltis; kasos globėjas Kaz. Kara 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliu) 
susirinkimai laikomi kiekvieno Į 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 33' 
So. Morgan ir 83čios gatvių. N 
riais priimami visi sveiki vyrai m 
18 iki 85 metų. J

A. J, Lazauskas.

TETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINES PAšELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
rias; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas. 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
choster Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rlckas; kontrol. raši. M. Indrelienė; 
kaslerus S. Dauginis; kliubo dak-

IETUVOS MYLĖTOJI’ DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
gagelb. J. Rūta, 8848 So. Morgan 
t.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 

8331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 8862 So. 
Halste^SL; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219-So. Lowe AVeA ir A. Kny- 
stautiu, 8156 So. Canal St.; kašto
nus A. Urbonas, 3338 So. Auburn • 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svėt., 8338 So. Auburn Avė. 
Draugystė  n priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugysten meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

ŽLETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL^ 
dyba 1928 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut 
rašt. K. J. Demereckis, 3381 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
8601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S,. • 
Grikštas, 3220 So. Lime St; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kksierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Aye. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

IRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1928 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt. L Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasi erių s P. Paul au skis; maršalkas 
V. Ralseviče ir A. Klimai tis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

IETUVTŲ POLITIŠKO IR PAŠELr 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams; Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.: ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bau skus; kasos glob. W. Shuma ir 
E. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—-Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienio vakarą, D. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTES LIETUVOS KARA- ; 
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkaa

I J. Dumbrauskfs, nut. rašt. A. Var-
I nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 

rašt. J. Blausdis, kasos globėja® 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kas’erius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 

į nuo 18 iki 40 metų amžiaus.
IETUVTŲ DARBININKŲ D R-J A 

! AMERIKOJE. Valdyba 1923 me-
i tams aekanti: Pirmininkas Kazi-
I mieras Rugis; pirmininko padėjė

jas Zigmantas Giedraitis; Nut, 
Rašt., Juozapas Kezii; Fin. Rašt., 
Fmnciškus Girdvainis; Kontrolėm 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž- 
Hininkas Domininkas Shenradtū, 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargaią 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


