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Lietuvos Seimas susirinko

Ištrėmimai Siberijon atsinaujino

Vatikanas pripažino Lietuvą

Lietuvos Seimas 
atidarytas

Kaunas, lapkričio 14 d. 
(Elta). —• Lapkričio mėn. 13 
dieną atidaryta iLietuvos Sei
mas, dalyvaujant visiems ats
tovams. Visi prisiekė arba iš
kilmingai pasižadėjo laikytis 
Lietuvos įstatymų. Dalyvavo 
vyriausybė, diplomatinis kor
pusas, svečiai ir koresponden
tai. 

........................

Vatikanas pripažino 
Lietuvą

KAUNAS, lapkričio 14 d. 
(Elta). — Vatikanas pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę de 
jure.

Politinių kaliniy trėmimas 
Sibiran atsinaujino

100 studentų ištremta už neat
silankymą komunistų susrin- 
kiman. Areštai ir ištrėmimai 

prieš komunistų kongresą.

RYGA, lapkr. 19.— Ištrėmi
mai, kokie būdavo prie caro, 
į tolimąsias gubernijas, jau 
seniau tapo atnaujnti bolševi
kų. Dabar bolševikai, kurių I 
daugelis patįs kentė ištremi- 
mą Siberijoje, atnaujino poli
tinių ištrėmimą ir Siberijon.^

Anarchiste Molly Steimer, 
kuri buvo Rusijos teismo nu
teista 15 metų kalėjiman, bet 
vėliau tapo deportuota iš Ru
sijos, dabar tapo suimta ir 
vėl, bet jau bolševikų bus de
portuota iš Rusijos. Ją paso
dinta Petrogrado kalėjime. 
Apie tai praneša bolševikų 
valdininkai.

Ji tapo areštuota čekos, ka
da čeką darė masinius areš
tus anarchistų ir socialistų 
prieš prasidesiant komunistų 
internacionalo kongresui. Bol
ševikų valdžia darė tuos areš
tus ir medžiokles ant socialis
tų, prisibijodama, kad jie ga
li padaryti įtakos į atsilankan
čius į užsienio delegatus į kon
gresą ir parodyti jiems tikrą
ją Rusijos padėtį. Visi areš
tuotieji bus išstremti Siberi
jon.

Bolševikai taipjau praneša, 
kad daugiau 100 Maskvos uni
versiteto studentų tapo areš
tuota ir ištremta Siberijon už 
tai, kad jie neatsilankė į susi
rinkimą universitete, kuris 
buvo sušauktas pasmerkimui 
socialrevoliucionierių, kurie bu
vo teisiami Maskvoje. I>aike

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaiu:

šiandie — veikiausia giedra; 
maža permaina temperatuorje.

Saulė teka 6:44 vai., leidžia
si 4:28 v. Mėnuo teka 5:38 v. 
vakare. .. I

gi caro viešpatavimo studen
tai buvo ištremiami Siberjon 
už lankymąsi į komunistų su
sirinkimus. ,

Talkininkai susitarę 
prieš turkus 
------- 1.......... ......... ........ .... -...  ——

PARYŽIUS, lapkričio 19. 
Anglijos užsienio reikalų ’mir 
steris Curzon, premieras Poin- 
eare ii’ Italijos ambasadorius 
Avenzzano susitarė apie bend
rą talkininkų veikimą arti
muose rytuose, jei Turkijos 
nacionalistai atmestų talkinin
kų sąlygas Lausannos taikos 
konferencijoje ir tą konferen
ciją sudarytų, Tokiame atsiti
kime prieš turkus talkininkai 
panaudotų armiją ir laivyną.

Nors Turkija prigrąsino su
ardyti Lausannos taikos kon
ferenciją, jei talkininkai iškal- 
no bus susitarę dėl taikos sąly
gų, talkininkų ministeriai 
svarsto pienus apie įteikimą 
turkams bendrų sąlygų, kurias 
liukai turi priimti ar atmesti. 
Esamomis žiniomis, talkinin
kai jau yra susitarę apie abel- 
nas taikos sąlygas.

Reikalauja Amerikos atsto
vę taikos konferencijoj
WASIIINGTON, lapkričio

19. — Nepasisekus Ameriką 
įtraukti karau su Turkija, ba
žnyčios dabar reikalauja, kad 
Amerika turėtų savo kredituo
tus atstovus artimųjų rytų 
taikos konferencijoje, o ne 
vien dabotojus konferencijos 
eigos. Federalinė bažnyčių ta
ryba, kurion įeina veik visos 
protestoniškos bažnyčios, va
kar priėmė rezoliuciją, kuri 
kaip tik to ir reikalauja.

Bažnyčių taryba sako, kad 
ji džiaugiasi valdžios nusista
tymu stovėti už Dardanelų lai
svi, už apsaugų religiniij ma
žumų artimuose rytuose, už 
apsaugą amerikiečių turto ir 
teisių Turkijoje ir už laisvę 
varyti religinį ir ‘‘švietimo” 
darbą. Bet to esą nepakanka. 
Esą reikia reikalauti apsau
gos nuosavybei ir teisėms ne
tik savo šalies piliečiams, bet 
taipjau žmoniškas teises ki
toms tautoms, ypač krikščio
nims. Tas teises krikščionims 
išgauti esanti moralinė Ameri
kos pareiga.

Bažnyčios be to reikalauja, 
kad tarp Amerikos delegaci
jos butų vienas atstovas ir 
nuo bažnyčių, kuris pažįsta 
“misionierių“ “švietimo” dar
bą Turkijoje.

Jos taipjau reikalauja, kad 
butų pasirūpinta apie Armėni
ją ir jos valstybę, kad armė
nams nereikėtų jieškoti drau
gų Rusijoje, o tokį “draugą” 
galėtų rasti ir Amerikoje.

Reikalauja ir pakeitimo im
tu (gracijos įstatymų taip, kad 
iš tų šalių, kur susirinko daug 
pabėgėlių iš Turkijos, galėtų 
Įvažiuoti daugiau žmonių, ne
gu nustato iinmigracijos kvo
ta, kad tie' pabėgėliai galėtų 
sutilpti Amerikoje. Tai ypač 
liestų graikus ir armėnus.

Piktinasi maišymus! j 
Meksijos reikalus

MFAICO CITY, lapkričio 19. 
— Visoms Pietinės ir Centra
linės Amerikos respublikoms 
pranešta, kad Meksika yra pa
sipiktinusi Jungt. Valstijų ar 
kitų valstybių maišymus! į 
Meksikos vidurinius reikalus 
ir bandymus daryti įtaką ir 
spaudimą į Meksikos įstaty
mus. Tai paskelbė preziden
tas Obregonas.

Tai padaryta dėl iškįhisių at 
stovų bute smarkių ginčų, su
žinojus, kad Amerikos Cliarge 
d‘Affaires Sumnierlin kreipėsi 
į Meksikos užsienio reikalų 
miu isterijų ir ■varde Jungt. 
Valstijų departamento pasiūlė 
niekurias permainas kongrese 
svarstomam projekte įstatymų 
dėl aliejaus. Meksikos valdžia 
skaito, kad tai yra kišimąsis į 
jos vidurinius reikalus. Atsto
vų butas irgi labai pasipikti
nusiai kalbėjo apie tokį Ame
rikos žygį.

Hughes pasiteisinimas.

WASHINGTON, lapkričio 
19. - - Valstybes sekretorius 
Hughes užgirdęs apie Meksi
kos pasipiktinimą Amerikos 
bandymu maišytis į Meksikos 
vidurinius reikalus išleido pa
reiškimą, kuriame sako, kad 
Meksikos pasipiktinimas esąs 
neužtarnautas. Girdi, Ameri- 
<a nenorėjo maišytis į Moksl
ios reikalus, tik norėjo duoti 
patarimą Meksikai kokie įsta
tymai butų priimtini Ameri
kai, kad juos pravedus Ame
rika galėtų pripažinti Meksiką. 
Amerikai pasirodė, kad Meksi
kos sumanytieji įstatymai nė
ra užtektini ir todėl ji prane
šusi apie tai Meksikai, kad ji 
galėtų juos pataisyti ir pada
ryti juos priimtinais Amerikai.

BLUFFTON, Ind., lapkričio 
19. — Manoma pamišęs far- 
meris Tom Clark, gyvenęs ties 
luntington, užmušė savo pa

čią ir vieną vaiką. Kiti du vai
kai spėjo pabėgti. Jis tapo 
suimtas vėliau ties Roll.
" . n .. ,y, i.7i ffi^.,,,1 - u -----r——-•-* Jl j i > ....... ..... . ---- ------- - —.

r PROFESORIAUS MIKITOS 
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O jus ar 
balsavote? 

___________________ j

Anketa Baigiasi
Subatoje buvo paskutinį kartą išspausdinta “Naujie

nose” blanka anketos dėl Lietuvos piliečių Registracijos ir 
Lietuvos pilietybės klausimų. Daugiaus tų blankų nebedė
sime, nes norime už keleto dienų paskelbti galutinus an
ketos rezultatus.

Prašome visų draugų, kurie dar nėra prisiuntę savo 
blankų su savo balsais, tuo jaus tai padaryti. Pasiskubin
kite!
■iii ■■ III .... 1 1.. .■ M. ..l.'.JJLŽ?! - ■ .JJSL1!".?!!"?.1 . ■

Tikisi revoliuciję
MASKVA, lapkričio 19. — 

Kari Radek kalbėdamas komu
nistų kongrese tvirtino, . kad 
yra didelių galimybių, jog re
voliucijos kils Vokietijoj, Ce
cho Slovakijoj dr Italijoj. Esą 
fašistų įsigalejinyis Italijoj 

esąs tik paskutinis bandymas 
palaikyti griūvantį kapitaliz
mą. Todėl Radekas ragina 
komunistus tęsti ir toliau ko
vą su kapitalizmu. Komunis
tams nereikią nusiminti belau
kiant visąpasaulmės revoliuci
jos, liet turį ir toliau kovoti.

16 žmonių žuvo
(LONDONAS, lapkričio 19.— 

16 žmonių žuvo ties Bergen 
paskendus škotų laivui Pro
gresą. *

Podcrewski po policijos ap
sauga.

TORONTO, lapkričio 19. — 
Vienam žydų laikraščiui parei
škus, kad pogromščikui Pade- 
rewskiui nebus leista pasirody
ti ant estrados, Lenkijos ex- 
premieras ir pianistas Jan Pa- 
dere wski atvyko į čia po did
žiausia policijos ir privatinių 
šnipų apsauga, į salę nulydėjo 
keli automobiliai šnipų ir taip 
jau salėj buvo pilna šnipų, kad 
apsaugojus poną Paderewskį 
•nuo tų žydų laike jo koncerto. 
Salė irgi buvo policijos apsta
tyta, o stotyse stovėjo dideli 
rezervai. Baimė, matyt, turi 
dideles akis, kad Paderewskis 
taip nusigando vieno žydo pa
grūmojimų.

Daručiai laimėjo 141 
vėtą.

LONDONAS, lapkričio 18.— 
Dar ir dabar nežinoma pilnų 
davinių Anglijos- parlamenti
nių rinkinių, kadangi dar nėra 
gauta žinių iš 6 <listriktų. I>a- 
bartinėmis žiniomis, konser- 
vatyvai turi 343 vietas, 
partija 141 vietą, o visi libera
lai ir nepriklausomieji 122.

Parlamentas formalniai su
sirinks pirmadieny, bet tą die
ną bus išrinktas tik pirminin
kas. Sekamos gi dvi dienos 
praeis sudėjimui narių prisai- 
kos. Karalius atidarys parla
mentą ketvirtadieny ir perskai
tys savo sosto kalbą. Airi 
savyvaldybės Filius bus svars
tomas kitą savaitę trečiadieny.

Lloyd George pienuojąs or
ganizuoti savo partiją ir su 
daryti savo grupę parlamente.

Bedarbių demonstracija.
Bet premieru i Bonar Law 

neteko dar tvirtai atsisėsti 
valdžioje, kaip jam tekoi susi
durti su tuo klausimu, kuris 
taip varigno ir buvusį premje
rą Lloyd George, tai — bedar
bės klausimu.

Apie 25,000 Londono bedar
bių surengė ' demonstraciją, 
nuėjo į įlydė Park ir priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią tuo- 
jaus duoti darbo, arba rūpin
tis bedarbių užlaikymu. Jie pa
siuntė delegaciją pas premje
rą pranešti jam, kad jie nori 
matytis su premieru ateinantį 
trečiadienį. Premieras atsisakė 
matytis su jais ir pasiuntė 
juos pas darbo ir sveikatos 
ministerius. Bet bedarbiai pa
reiškė, kad jie reikalaus pasi
matymo su pačiu premieru.

Prie bedarbių demonstraci
jos prisidėjo ir apie 2,000 “ba
do maršuotojų,” — bedarbių, 
kurie atėjo iš šaurinės Angli
jos perstatyti tenai esančią be
darbės padėtį.

Wm. Bross Lloyd pasiduosiąs 
ketverge.

CHICAGO. — Milionierius 
komunistas Wm. Bross Lloyd, 
apie kurį niekurie kapitalistų 
geltonlapiai skelbia, kad jis 
galbūt pabėgęs, ar rengiasi bė
gti į užsienį, kad nereikėtų sė
dėti kalėjime, vakar paskelbė, 
kad jis pasiduos valdžiai atei
nantį ketvergą ar dar prieš tai. 
Jo policija nerandanti, bet jis 
sakosi, kad jis turįs užbaigti 
nidkurius savo reikalus’ ir to
dėl policijai nesirodęs. — Bet 
kada tie reikalai bus užbaig
ti, jis tuoj aus prisistatys poli
cijai, kad jį išgabentų kalėji
mam

Jis sakosi esąs nuteistas iŠ 
keršto tūlos įtekmingos turtin
gų žmonių grupės, kuri nori 
jam atkeršyti todėl, kad jis 
stačiai sakant, yra skebas savo 
klesas (milionierius prisidėjęs 
prie komunistų). Ta grupė fi
nansavusi bylą prieš jį ir sudė
jusi daug pinigų, kad jį nutei- 
sus. Augščiausias tesmas irgi 
galėjęs geriau su juo pasielgti, 

; bent taip, kaip jis elgiasi su 
I žmogžudžiais ar kitais krimi- 
Į nalistais.

Reikalaus išduoti sultoną
KONSTANTINOPOLIS lap

kričio 19. — Gauta žinių, 
Turkijos nacionalistų valdžia 
formaliniai pareikalaus iš An
glijos sugrąžinti sultoną na
cionalistams, nes jis turi būti 
atduotas teismui, kaip tą yra 
įsakiusi valdžia ir kad jo liki
mą gali nuspręsti tik didysis 
Turkijos seimas.

Pabėgęs sultonas dabar yra 
Maltoje ir ten pasiliks dar tū
lą laiką iki nuspręs kur jis 
toliau turi bėgti.

Guno nepasisekė sudaryti 
Vokietijos ministerija

BBRLINAS, lapkričio 19.- 
Hamburg-American linijos 
prezidentas Wilhelm Cuno ap
silankė pas Vokietijos prezi
dentą Ebertą ir pranešė, kad 
jam nepasisekė sudaryti mini
steriją ir kad jis daugiau nebe
dės pastangų organizavimui 
kabineto. Betgi prezidentas Iš
bertas prašė dar sykį bandyti 
sudaryti ministeriją.

Dar viena badauja.

DUBLINAS, lapkričio 19. — 
Jau 14 dienų kaip Mount .Toy 
kalėjime badauja Mary Mac- 
Swiney, sesuo Torrcnce Cac- 
Swiney, buvusio Cork mayoro, 
kuris nusimarino badu Angli
jos kalėjime, reikalaudamas jo 
pailiuosavimo iš kalėjimo. Jo 
sesuo tapo suimta užklupus 
posėdį respublikonų tarybos. 
Ji tuojaus paskelbė kalėjime 
badavimą, reikalaudama paliuo 
savimo. Airių valdžia betgi 
atsisako ją paliuosuoti.

Dabar atvyko jos sesuo Ona 
iš Cork su kūdikiu. Jei neleista 
pasimatyti su įkalintąja sese
rim. Tada ji su kūdikiu atsi
gulė prie kalėjimo vartų ir ir
gi paskelbė bado streiką iki 
jos sesuo nebus paliuosuota.

Airijos merginos rengia de
monstraciją, kad pareikalavus 
paliuosavimo.

(Antra sesuo . Washingtone 
surengė demonstraciją prie 
Anglijos ambasados, bet de- 
monstrantės tapo suimtos. 
Kada jas paliuosuota jos de
monstracijos neberengė. Jos 
be kitko kaltino, kati airijos 
savyvaldyibS yra Anglijos pa
daras) .

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksniai sutik
ti tų didelę Lietuvos šventę.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokių pat pastovių vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

# Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Lietuvos žinios
TAURAGĖ. — Iš 22 į 23 d. 

spalio naktį vagys mėgino iš
vogti Tauragės bažnyčią. įsikė
lę jau langą ir paėmę kelis dai
ktus. Matyti, kieno sutruk
dyti pabėgo, pamėsdami neto
li bažnyčios išvogtuosius daik
tus.

—Apskrities valdyba patrau
kė atsakomybėn Tauragės val
sčiaus viršaitį už ėmimą ky
šių.

—Rengiama Tauragėje dide
lė žemės ūkio mašinų taisymo 
dirbtuvė; kuriama tuo tikslu 
akcinė bendrovė.

—Amerikos lietuvių bendro
ves “Rūbas” elektros gamyklai 
visos reikalingos mašinos jan 

pargabentos, visi dalbai jau 
baigiami, šio menesio pabaigoj 
miestas gaus šviesą.

Žiniomis iš Paryžiaus, Klai
pėdos Komisija mananti iš
klausyti Lietuvos Vyriausybės 
atstovą dėl Klaipėdos klausi
mo lapkričio 6 dieną. Iš šal
tinių, artimų Ambasadorių 
Konferencijai, patirta, jog Klai 
pėdos klausimo išrišimas nu
matomas arba prijungimo for
moj prie (Lietuvos su Tautų 
Sąjungos piblcktoratu, arba 
formoj atskiro Lietuvos kan
tono. Komisaras Petisnė draug 
su heimatbimdininkais be abe
jonės pateiks dar “Freistaato” 
pasiūlymą.

Lietuvos universitetui reika
lingas anglų kalbos lektorius.

VVASIIINGTON, lapkričio 
14. (L. I. B.) -- “Lietuva” pa
duoda Lietuvos Universiteto 
Humanitariaus mokslų fakul
teto skelbimą, konkurso anglų 
kalbos lektoriui. Norintieji 
dalyvauti konkurse prašomi 
paduoti iki š. m. gruodžio 
mėn. 1 d. dekano Vardu atatin 
kainą pareiškimą, išeitojo mo
kslo paliudymą ir curriculum 
vitae.

WASHINGTON, lapkričio 
19. — Senatorius LaFollette 
šaukia esančiųjų progresyviųm 
šaukia esančijų ir išrinktųjų 
progresyvių senatorių ir atsto
vų narių susrinkimą gruodžio 
1 d. apsvarstyti kokio nusis
tatymo jie laikysis, išdirbti sa
vo programą lir sudaryti kon
grese kaip ir savo bloką. Po to 
seks konferencija abehiai su 
progresyviais darbuotojais, 
kad išdirbus konstruktyvę pro
gramą.
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Iš Mokslo Srities
Pasaulio pabaiga —kaip 

greit ji įvyks?
Ivan L. Smith.

Kiek kartų teko jums girdė
ti pasakojančius apie kokį ne
paprastų atsitikimų gamtoje, 
sušunkant, “Brolyti, maniau, 
kad pasaulis baigias.”. Ištik- 
rųjų pasaulis pasibaigs. Kada 
tas svarbus įvykis atsitiks ir 
kuri įvairių galimų jiegų prisi
dės prie jo įvykimo, to negali
me pasakyti, tečiaus nei vienas 
protaujantis žmogus neabejo
ja, kad šita planeta kuomet 
nors paliaus buvus gyvenamą
ja gyvybes vieta ir gal paliaus 
buvus net kaipo planeta. Kiek
vienas atitraukimas, ir kon- 
kretinis daiktas, kuris mums 
yra žinomas, matomai plėto- 
jas eikliais (sūkiais). Augme
nys auga, vysta ir miršta; gy
vuliai gema , bręsta, sęsta ir 
miršta; valstybės atsiranda iš 
mažų pradžių, pasiekia savo 
didžiausį augštį, puola ir griū
va; visos veislės išsiimtu loja iš 
vientisinių pradžių į labai kom
plikuotus organizmus, paskui 
pamažu eina menkyn ir tampa 
išnaikinti visuotinoj kovoj dėl 
būties. Yra aplamai manoma, 
kad musų visa pasaulinė siste
ma, įskaitant musų mažų pla
netų, eina tuo' pačiu jšrutulos 
keliu, kuri matom aplink sa
ve. Mes šnekame apie “amži
nuosius kalnus”, o geologai sa
ko mums, kad tie “amžinieji 
kalnaį” stovi senovinių jurų 
vietoje.1

Mažne kiekvienu visuomenės 
grupė tiki, kad žemė turėjo

ros teorija randame biblijoj. 
Mokslo teorija skiriasi nuo bi- 
blinės, kadangi ji spėja saulę, 
žemę ir kitas planetas bei jų 
lydo v lis pamažu išsi nitu lojus 
iš paprastos miglotos plačiai 
pasklidusios rojinės medžiagos 
aibės (masės). “Miglinę teo
rijų” pirmutinis pramanė fran- 
euzų matematikas Laplace ir ji 
atsilaikė kritikai arti šimtą me
tų. Chicagos Universiteto pro
fesorius Chamberlain išvystė 
“planetybinę hipotezę”, kuri 
prašalina daugelį nepasitenki
nimų kilusių prieš miglinę hi
potezę. fečiaus, • abi hipote
zes savo pradedamuoju punktu 
ima dujines miglas, skirdamo
si tik budo kuriuo saulė

labai svarbus daiktas, susideda 
iš dviejų dalių vandenilio ir 
vienos dalies deguonies; Musų 
planeta pradėjo savo karierą 
aprūpinta tam tikra apštimi ši
tų elementų įvairiose konibi- 
nuotėse. Nuo to laiko tik ne
žymi jų dalis prisidėjo su nu
kritusiais orakmeiiiais, kurių 
nei vienas nebuvo vandens for
moje, todėl musų vandens tū
rio pastovumas pareina nuo 
žemes sugebu mo išlaikyti tą 
deguonies ir vandenilio sande
lį, kuriuo ji buvo aprūpinta iš 
pat pradžios, šitas sugebumas 
savo keliu pareina nuo santy
kio esančio tarp žemės svaru
mu traukio ir to greitumo, 
kurį pasiekia koks nors daik
tas ant žemės paviršiaus.

Yra apskaityta, kad kiekvie
nas kūnas turįs žemės dydį ir 
kiekį, turi svarumo traukį už
tenkamą palaikymui kokio nors 
daikto lekiančio sparta mažes
ne kaip 6.9 mylios per sekun
dą. šitas skaitmuo yra kritin
gasis žemės greitis, kuris yra 
laiku žemės išgalei sudarančius 
ją elementus palaikyti. Kritin
gasis Marso greitis yra 3.1 my
lios per sekundų, o menulio 
1.5 mylios per sekundų. Kiek
viena medžiagos dalelė, pasie
kianti didesnį greitį negu le
vinio kūno kritingasis greitis, 
gali apleisti jį ir keliauti sau 
iki atsimuš į kitą kūną, turin
tį gana pritaikamosios jiegos 
ją palaikyti.

Dujų judėjimo teorija kiek
vienas dujos molekulas esąs 
nuolatiniame judėjime Įvairaus 
greitumo ir šitie greitumai ga
lima neapsakomai pagreitinti 
sutrenkiant molekulus vieną į 
kitą. Qerk-Maxwell pašventė 
daug laiko, betyrinėdamas di
džiausius greitumus, kurių pa
siekia musų paprastesniųjų 
dujų molekulai, ir surado, kad 
vandenilis pasiekia greitumą 
7.4 mylių per sekundų, vąn» 
dens garas 2.5, gesuonis 2.0, 
deguonis 1.8 ir grynanglinis 
dvigubasis deguonis 1.6. šitie 
skaitmenys gali alsinti, bet jie 
be galo reikšmingi, 
pastebėti, kad 
denilio greitis 
per sekundą, 
didesnis negu 
mis greitis;
kiekvienas vandenilio moleku- 
las ankščiau ar vėliau turės 
gana greitumo apleisti musų 
šitą žemę ir keliauti sau erdvė
mis savais keliais. Kad tas 
,taip atsitinka, tai matyt iš to, 
kad liuoso vandenilio ant že
mės nėra. Visa musų šito ele
mento apštis yra uždaryta su
sijungime su kitais elementais, 
kurie jį laiko. Kaipo tolesnį į- 
rodymą galima pažymėti tai, 
kad kritikiugasis Marso greitis 
yra pavojingai artimas didžiau
siam vandens garo greičiui ir 
yra pripažinta, kad marsiečių 
vandens apštis menka. Taipgi 
tenka pastebėti, kad kritikin- 
gasis menulio greitis yra ma
žesnis negu didžiausis kurios 
nors musų atmoslerinių dujų 
gi eitis ir mokslininkai pripapįs- 
ta, kad mėnulis neturi a t mos-' 
feros.

Iš to, kas pasakyta, yra aiš
ku, kad vandeniui išsidalinus 
į sudėtines jo dalis, vandeni
li ir deguonį, vandenilis tuo- 
jaus išnyks, palikdamas tik 
deguonį liuosą, ar susijungi
muose. Sudarančiam vandenį 
susijungimui išardyti yra keli 
budai. Paprasčiausias būdas 
perleidziairt elektrinę srovę per 
jį ir paliuosuojant vandenilį ir 
deguonį, šita reakcija įvyksta 
kiekvienų kartą užėjus lietui 
su perkūnijomis. įvairios che
minės reakcijos taipgi paliuo- 
suoja vandenilį, šitai, sodiu- 
mas, patasiumas, kalciumas ii 
visokį kiti elementai paliesti 
vandens susijungia su deguo
nį u ir paliuosuoja vandenilį. 
Tas tiapgi atsitinka, kada, pav., 
garas pereina per įkaitintą 
zinkų, geležį ar grynanglį. Tie
sa, kad nuolat eina cheminės 
reakcijos, ačiū kurioms visa

Tenka 
didžiausis van- 
yra 7.4 mylių 

arba, .5 mylios 
kritingasis že- 

tas reiškia, kad

tos bendros praduos, šito 
gurno straipsny nėra vietos 
lesniam apkalbėjimui šitų 
bai įdomių teorijų.

Viso apkalbėjimo dalyku 
tas, kad žemė turėjo tam 
rą pradžią. Tiek pat yra

ir 
ši
lk 
to-

yra 
tik- 
tik- 

ra, kad žemė povaliai pletojas, 
ar auga, čia vėl noras ima 
nukrypti į šalį, (teologai su- 
durstė tokių ilgą žeminio bus
to praeities gyvenimo istorijų, 
kad norint per daug toli ne
nukrypti į šalį, pareina visai 
to dalyko išvengti ir pasakyti 
tik, kad žemė pasiekė savo da
bartinį stovį povaliai besiru- 
tulodama iš dujinės aibės.

Jei žemė turėjo tam tikrų 
pradžių ir laipsniui angį, tai 
mes, tolygybės pilnumui, tu
rim sutikti, kad ji turės tam 
tikrų pabaigų. Mus apeina ne 
tiek klausimas, ar musų žemė 
kada nors visai paliaus būti, 
kiek klausimas apie priežastis, 
kurios artina jų prie to. Mes 
galim pastebėti kelias veikian
čias jiegas, kurios, jei bus leis
ta joms veikti jų dabartine 
sparta, kada nors padarys mu
sų rutulį netinkamu gyventi.

Gyvybė negali būti be van
dens. Apštjs vandens 'reika
linga kaikurioms gyvybės for
moms palaikyti, yra palyginta 
maža, bet 
bes forma 
vandens, 
mas visai 
planetos paviršiaus, tai ji pa
liaus būti bent kokios vertės 
gyvenančiąja vieta žmonėms. 
Vanduo pamažu nyksta, šitas

jokia žinoma gyvy- 
negali būti visai be 
Todėl, jei dregim- 
išnyks nuo musų

vandens apštis truputį pasi
daugina, bet netenka abejoti, 
kad palyginus bus surasta, jog 
žudymas yra didesnis negu lai
mėjimas, nors nedidelis kas 
metai, bet žemei einant senyn 
jis pasieks bais iii proporcijų. 
Mes neturim pateisinimo, paly
ginę dabartinę žemynų plotų 
su jų plotu įvairiais geologijos 
laikotarpiais, laikyti vandens 
apštis sumažėjimo įrodymu,

nes perdaug yra galimų veiks
nių, kurie prisidėjo prie pada
rymo permainos santikinese 
juros ir žemės proporcijose, 
tečiaus yra faktas, kad dabar
tinės juros užima mažesnį plo
tų, negu jos užimdavo kada 
praeity. Taipgi yru tiesa, kad 
skersžeminės gelžkclių linijos 
dabar eina tais ruožais, kur ka
daise didelės upės tekėjo.

(Bus daugiau)

Prie Lietuvos Seimo rinkimų davinių.
Kunigas

Nors galutinų rezultatų dar 
vis nėra, nes šiandien Lupiuo
se eina papildomieji rinkiniai, 
apart to negauta iš apygardų 
galutina rinkimų medžiaga, 
bet ir negalutinos žinios duo
da progos apibudinti rinkimus 
ir dalyvavusiųjų rinkimų kam
panijoje partijų svorį.

Viso rinkiniuose dalyvavo 
apie 807,960 rinkikų. Krikščio
nių demokratų blokas gavo 
329,943 balsus, arba 40% visų 
gavusiųjų balsus. Jei skaity
tum, kad St. Seimo rinkimuo
se tie patys krikš. demokratai 
turėjo 53% atstovų ir tiek pat 
gavo balsų, tai aišku, kad jų 
įtaka sumažėjo ant 13%. Tai 
yra šioks toks pralaimėjimas. 
Krikš.-dom’kratai kaipo tokie 
gavo 127,497 balsus, — reiškia 
ne taip daug. Bet juos sudru- 
tino kitos jų bloko dalys, bū
tent,—ūkininkų sąjunga, gavu
si 101,334, ir darbo federacija, 
gavusi 101,112 balsų, — viso 
labo tokiu badu blokui tenka 
329,913 balsai. Krikščiioniųl- 
dem. laimėjimas gludi ūkinin
kuose ir darbo federacijoje. 
Lietuvos platus ūkininkų sluo
ksniai vis dar nesupranta, kad 
federacija ir ūkininkų sąjun
ga yra tie patys vėžiai, tik ki
tame maišelyje. Krikščioniškie
ji ūkininkai prieš pat rinkimus 
pradėjo skelbtis, kad j ią nieko 
bendro neturį su krikš.-demo- 
kratais. Busimasis Seimas ir 
jo darbai paiodys, kiek bendro 
turi tie prisidengėliai su kle- 
ru.

Antroje vietoje eina Liau
dininkų ir Valstiečių blokas. Jis 
gavo 142,060 balsų arba—19%. 
Rekordų paėmė valstiečių Są
junga 127,210 balsų; patys 
liaudininkai, skaitant ir jų blo
kų su rusų mažuma, paėmė 
tik 6,794 balsus. Be to, III rin
kinių apygardoje, Raseiniuose, 
liaudininkai fiktyvį sąrašą var
du mažažemių, kuris surinko 
8,056 balsus. Tai iš tokių skait
linių susidaro antrojo bloko 
laimėjimas. Ir čionai viską 
nusvėrė valstiečiai ir tariamie
ji mažažemiai.

Socialdemokratai turi 84,- 
846 balsus — 11%. Imant at
stovų skaičiumi partija yra lai
mėjusi, nors tas laimėjimas ne
didelis. Bet prisiminus, kad 
socialdemokratams šiuose rin
kimuose teko tureli reikalo su 
komunistais, su “vargingaisiais 
valstiečiais”, su “žemės, lais
ves” ir “profesinų sąjungų” są
rašais, —aišku, kad toms gru
pėms, kurių nebuvo St. Seimo 
rinkimuose, nepasisekė social
demokratus išstumti iš jų po
zicijų nei ant vieno, kaip sa
koma, nago juodimo. Social
demokratams priklauso trečio
ji vieta, žiūrint paduotųjų bal
sų skaičiaus.

Ketvirton vieton eina žydų 
mažuma. Šiais rinkimais ji

jų lapeliuose bei atsišaukimuo
se. Melai ir šmeižtas lydėjo 
jų rinkikus. Visų svarbų tie 
surašai dėjo dvarams, kuriuo- 
ąna tankiai lankėsi agitatoriai. 
Rinkimų aparatas buvo gerai 
sutvarkytas ir aprūpintas žmo
nėmis, lapeliais ir literatūra. 
Literatūra vietomis net veži
mais vežiota.

Pažanga ir žemdirbiai gavo 
29,555 balsus —3,5%. Pažan- 
gininlkai ir šiuose rinkimuose 
neištesėjo. Vokiečiai 2(1,064 
balsus. šituose sąrašuose fi
gūravo įvairus pavadinimai 
“liuteronų”, “evangelistų”,— 
ar net šauktasi Dievo ir įtikė
jimo.

Krašlutinieji liaudininkai su 
“Žemės-laisvės”, “profesinių są
jungų”, “bežemių ir mažaže
mių” sąrašais gavo apie 8,000 
balsų 1%. šitie ponai, prisi
dengę revoliucijos skraiste, 
taiipgi puolė socialdemokratus, 
vartojo žnicižlą, bet visa tai 
nuėjo niekais.

Lįęka dar apie 30—35,000 
balsų 4% tokių, kurie padavė

susiskaldę į tris sąrašus, viso 
labo gavo 55,089 balsus. Penk
toj vietoj stovi lenkai su 54,- 
401 balsų. Lenkai, pasimoki
nę demagogijos iš kitų, palei
do net savo atskirą darbininkų 
sąrašą, įkurs jiems davė nema
žai balsų. Toliau seka “dar
bininkų kuopos” ir “vargingie
ji valstiečiai” — komunistų 
sąrašai. Balsų gavo 51,533 ar
ba 6%. Šitie sąrašai išvystė 
smarkią agitaciją atsišaukimais 
ir plakatais. Buvo jų mitingų, 
kuriuose visą savo šmeižtų 
Ugnį taikė, kaip visuomet, so
cialdemokratams. Tas pats ir 
savo balsus už latvius, rusus, 
“dalgininkus”, “atgimimus” ir 
1.1, šitie dabar galutinai turėjo 
įsitikinti, kad jų bandymai yra 
vieni niekai.

Tai taip atrodo rinkimų skai
tlinės. Išvados: ąpgaulis; vai
dino stambių vaidmenį musų 
rinkimuose, kraštas dar nepa
siruošęs suprasti partijų skir
tumus. Turėsime viską dary
ti, kad darbininkų klasė ateity 
Žinotų ir nepasi'gautų “federa
cijų, “vargingųjų valstiečių” ir 
“darbininkų kuopų .meškerės.

Kaunas, 31-IX-22m.
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Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJESTI/*
Fi-tmeatre-V

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštai!., Sekinad. 
Šventėmis 

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštai!., 
sekmai!, ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”
• ■-______________ ___________________ ? ' ■ (:

DISPUTAI
BIBLIJOS STUDENTŲ SU KUN. BUMŠU

Nes, Kunigas Bumšas yra užkviestas prirodyt pen
kis klausimus, ir kad prirodys, gaus $500 dovanų!

Taigi, kviečiam visus atsilankyti į
MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23rd PI., 
Seredos vak., Lapkričio 22 d., 1922 m.

Rengia BIBLIJOS STUDENTAI
Įžanga liuosa. Nėra kolektų.

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

. S. L. FABIONAS CO.'
809 W. 35th St., Chicago. Tel. Blvd. 0611 or 0774

TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus iv Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje. 
UŽT1KRINAM ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus ii- 

vadžiojam, fixtur6s sudedam, visokį reikmenys ir prilaikyto jus.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:

Namai Pragarai
Komedija

Paraše Harry Newton 
Vertė Jonas Ugaudas.

Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui. ‘
Pinigus galima siųsti kra

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

Paskutinis lapas. Trauki
nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis iv Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo, 
nas. Iš VI. Solovjovo, 
prietelis. Pasauliui, 
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš nvužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meile. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om
iniu Iš VI. Solovjevo. Mano

Tva-
Ne- 

šalti-

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam1? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaga. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PIGUS VIRIMAS IR APS1LDY- 
mas. švarus kuralas. Įsivesk ideali 
mėlyna liepsna žibalinio gazo degiklį 
krosnin ar fornisan. Nei suodžių, nei 
pelenų; 10 dienų dykai išmėginti; 5 
dydžiai; lengvai įdedama, dega 96% 
deguonies (oro) ir 4% žibalo. Laišku 
paklausk platesnių žinių, ir kainos.

1DEAL HEATER MFG. WORKS, 
224 N. Dės Plaines St., Chicago, III.

Mes laikom pilna eilę impor
tuotų ir naminių plunksnų bei 
pūkų, žemiausios kainos mieste. 
Prašom ateiti pasižiūrėti. Mes 
taipgi atnaujinani ir garu iš- 
valom senas plunksnas viduti
nėmis kainomis. Priegalvius pa
darom užsisakomu.

SUPERIOR FEATHER & 
DOWN CO.,

1833 So. Halsted St.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DBODA TEISIŲ PATARIMWS

Sutaisė A. J. Karalius
Puslapių 82.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymų.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

Kaina tik 10c
NAUJIENŲ KNYGYNAS 

1739 S. Halsted St., 
Chicągo, III.

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tek Lafayette 7674.
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PINIGĄ
iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnes ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybes 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main Si

Rockford, III.
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K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-11
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenime vieta:
8323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. x. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką* k 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS l
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kert* Leavitt Si. J
Telephone Canal 2552 

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

Veda visokias bylai visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina 1 inigus ant pirmo monro- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS ■ 
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53*
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 83 St. Chicego.
Tel. Yarda 4681

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GR1GAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg.. 
Kamp. MJlwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
te------------ in-- -------------jf

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building 

Wwt Monro e Street, Chkago.
Phone Central 256*

Rez. 3203 So. Halsted St 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS’ ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris

Trust Bldg. Chicago

K

Herman P. Haasc
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 VV. VVashington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, 111.

BAŽNYTINES ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj, 
nytinių 
kreiptis 
Vyskupo 
3509 So.

P. S. 
suma 11

Norintieji baž- 
patamaviinų, malonėsite 
prie Jo Malonybes Kun. 
S. B. Mickevičių D. D., 
Union Avė.
Pamaldos sekmadienyje: 

vai., mišparas 7 vai. vak.
Kancleris.

PLOŠČIAI PLOščIAI PLOščIAI 
gimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
Žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau'negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50.

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
ščių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
Ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai, /franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki £45.

Vaikams 2 kelinėmis garniturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

S. GORDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų 
1401 S, Halsted St. 739 

Atdara kasdien vakarais 
tadiciizais.

prekybai. 
W. 14 St. 
ir septin-
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Sveikatos Dalykai
MEDICINOS ISTORIJA.

Sakoma yra, jog niekas ne- 
sidaro be priežasties. Iš kur 
atsirado tas ar kitas daiktas? 
Kode! saule teka ir leidžiasi? 
Kodėl menulis nevisuomet vie
nodas? Kaip augmenys ir gy
vūnai veisiasi ir auga? Kodėl 
įvyksta ligos, senatvė ir mirtis? 
Kas po mirties? Tūkstančiai 
šitokių ir panašių klausimų in
teresuoja žmoni jų per amžius. 
Tūli klausimai jau liko išrišti: 
kiti da ne. Kada klausimas kį- 
la, kuris nėra išaiškinamas 
žmogaus vaidentuvė veikia. 
Duodami yra fantastiški atsa
kymai į klausimus. Senovėj 
poetai savo dainose stengėsi 
išrišti klausimus apie gamtų, 
vienok jie patys nežinojo apie 
jų, tik išsivaizdino. Jau senų 
senovėj yra kalbama apie pik
tus dievus arba velnius, kurie 
baudžia žmones, apkrėsdami 
juos ligomis, surengdami nelai
mes, numarindami. žmonės 
piktųjų dievų bijojo, stengėsi 
juos patenkinti. Nežinojimas, 
iš kur paeina nelaimės, vargas, 
kančios ir mirtis vedė prie iš- 
sivaizdinimo, jog yra kokios 
tai viršgamtiškos jėgos, kurios 
kontroliuoja piktų. Baimė mir
ties ir nežinojimas, kas seka 
po jos, darė žmonių gyvenimų 
da labiau misterišku, šitokiose 
aplinkybėse, kur žinojimo nė
ra, o spėliojimams ir vaiden
tuvei nėra rubežiaus, atsiranda 
žiniai, ateities spėjėjai, žmonės, 
kurie skelbiasi piktus dievus 
galį suvaldyti. Atsirado įvai
riausių prietarų. Vieni jų kilo 
iš liaudies, kiti buvo sugalvo
jami šarlatanų. Kadangi vis
kas buvo misterija, tai žmo
nės tikėjo ypač tam, kas miste- 
riškiau išrodė ir elgėsi. Monams 
arba magikai buvo plati dirva. 
Religija ėjo sykiu su monel- 
ninkais. Ji teisingiau sakant, 
tik ir rėmėsi ant misterijų — 
nežinojimo ir monų. Kadangi 
buvo blogi dievai, tai vaiden
tuvė privedė prie, sprendinio, 
jog turi būt ir geri dievai ar
ba geras dievas. Visokioms 
blogų dievų pasėtoms ligonis, 
gerasis dievas turi vaistų, tik 
ne visi juos žino ir nelengva 
juos sutaisyti. Apart visokių 
maišatienių, kokios buvo duo
damos ligoniams, vartojama 
buvo ir kiti budai. Pa v., ne
šiojimas kokio nors akmenė
lio, žalios bulvės ar ko kito 
apsaugojo nuo tūlų ligų, ži
nojimas tam tikrų žodžių ir jų 
kartojimas irgi saugojo nuo li
gos. I irmieji krikščionys žo
džiu “Abracadabra” nuvaiky
davo ligas. Paskui žodžiai 
“Hax Pax Max” labai veikė 
prieš ligas, o vėliau pas Romos 
katalikus “Ista Pista Sista” žo
džiai buvo ginklu prieš ligas. 
Iš religiškų raštų Chinų, Egyp- 
tiečių, Persų, Žydų ir kitų ma
tosi, kad senovės kunigai buvo 
ir gydytojai. Pas žydus api
pjaustymas da ir. šiandie rabinų 
rankose. Katalikų kunigai ir 
dabar velnius varo iš žmonių 
(iš bepročių), šventraštyj yra 
parašyta: “Gerbk gydytojų, jam 
priklausančia pagarba už nau
dojimąsi juo, kada tau reikia; 
nes ir Augščiausias atėjo gy
dydamas, ir jis turi gauti Ka
raliaus pagarbų. Gydytojo 
mokslas lai pakelia jo galvų; 
ir akyvaizdoj didelių žmonių 
jis bus pagerbtas. Viešpats su
tvėrė gyduoles iš žemės, ir tas, 
kuris gudrus, nepaniekins jų... 
Todėl duok vietos gydytojui, 
nes Viešpats, sutvėrė jį; lai jis 
nepalieka tave, nes tau reikia 
jo.” Tai yra liuosas vertimas. 
Ištikro, ir pats Kristus vaikš
čiojo gydydamas: kėlė numirė
lius, apvalė raupus, aklus da
rė matančiais ir t.t. Kokių re
ligijų neimsite, visose atrasite, 
kad senovėj kunigai buvo ir 
gydytojai, nes ligos ir mirtis 
buvo misterija taip pat, kaip ir 
kiti daiktai, kuriais religijos 
užsiėmė. Kaip tik žinojimas

apie kokį dalykų prasiplatino, 
kaip tik kokis dalykas liko iš
tirtas, taip greit jis ėmė slysti 
nuo religijos.

Reikėtų daug kalbėti, kad 
nušvietus senovės medicinų 
kiekvienoj šalyj. Tečiaus vie
na šalis savo tamsumu yra taip 
pat panaši į kitų, kaip ir savo 
mokslumu ir daile tam tikroj 
gadynėj. Tik dievų ir prietarų 
vardai skiriasi. Vienose šalyse 
buvo vienas dievas, kuris ligas 
gydė, kitose keli dievai. Egypte 
I-em-Notep, Graikjoj Aescula- 
pius Net bažnyčios buvo iš
statytos sveikatos dievams, mi
nios nešė jiems aukas, meldėsi 
ir daugelis jautėsi pasveikę. 
Kunigai giedojo giesmes, nuro
dė vaistus, davinėjo kokius 
nors daiktukus ir gyrė savo 
dievų. Ir tai buvo stebėtinas 
gydymas, kokio nė pas “profe
sorius” negausite. Pav., “žmo
gus, kuris turėjo tik vienų akį, 
nakčia liko dievo atlankytas. 
Dievas užtepė mosties ant tuš
čios duobelės. Atsibudęs jis at
rado turįs abi aki... Herniono 
sūnūs buvo aklas abiem akim. 
Bažnyčios šuo palaižė jas ir 
tuoj jis ėmė regėti... Vienas 
žmogus neturėjo plaukų ant 
galvos. Jis meldė dievų, kad 
ataugintų plaukus. Aescujapius 
užtepė mosties ir sekantį' rytų 
išaugo stori plaukai. Minios 
tikėjo šitom apgavystėm, kaip 
jos tiki daugeliui apgavysčių ir 
šiandien. Nestebėtina, kad 
Periklo laikais, kada atsirado 
keli žmonės priešingi prieta
rams, jie liko minios užpulti 
kunigams vadovaujant. Anaxa- 
goras liko prakeiktas, Aeschy- 
lus išsisuko savo dramų skai
tymu teisme, o Sokratas išgėrė 
nuodų kalėjime.

Europos medicina prasideda 
apie 600 metų prieš Kristų. Tai 
galima pavadinti sėkla moksli
nės medicinos, vienok ji toli 
gražu nebuvo remiama paty
rimais ir žinojimu. Pythago- 
ras, tas stebėtinasis keliaunin
kas, kuris lankėsi Indijoj, Egyp
te ir kitose šalyse, kuris išmo
ko įvairių monų ir gudrybių 
nuo svetimų šalių kunigų ir 
magikų, kuris darė stebuklus 
skaitlinėmis, bene bus tik pir
mas, kuris ėmė tyrinėt kūno 
sudėjimų, jo veikimų, proto vei
kimų, veisimųsi ir augimų. Ste
bėtinas dalykas, kad jis jau 
skelbė, jog gyvybė nepaeina 
iš pūvančių daiktų, o turi at
sirasti iš vaisiaus, nors vėliau 
da tūli mokslininkai turėjo 
priešingų nuomonę. Tečiaus 
Pytliagoras buvo tik filozofas 
ir palietė medicinų tik kaipo 
filozofijos dalį. Jau kas kita su 
Alcmaeonu iš Kratonos. Tiesa, 
jis prirašė daug nesąmonių, 
vienok jis jau piaustė žvėris, 
kad surasti kaip jie sutaisyti 
yra viduj. Sulyg jo, sveikata 
priklauso nuo pritaikymo šilu
mos ir sausumo, šalčio ir drėg
numo, kartumo ir saldumo ir 
kitų dalykų. Kaip tik vienas 
kitų viršiju, tuoj atsiranda liga. 
Jis tikėjo, kad ožkos kvėpuoja 
ausimis; kad girdėt galima tik 
ačiū ausų išlankai; kad dūšia 
randasi smegenyse; kad kvaps
niai eina iš nosies į smegenis; 
kad miegas paeina nuo kraujo 
subėgimo į didžiuosius kraujo 
indus; kad galva kudikyj tve
riasi pirma i usia, nes kaip gi 
jis gautų maistų Bet jis jau 
žinojo apie buvimų optinio ner
vo, apie tai, kad smegenys yra 
protavimo organas, kad sėkla 
nepaeina is nugaros smegenų.

Pythagoro mokiniai buvo Phi- 
lolaos ir poetas-filozofas Em- 
I>edocles iš Sicilijos miestelio 
Agrigentum. Milolaos pakeitė 
supratimų apie ligų priežastį. 
Jam išrodė, kad ligos paeina 
nuo suirimų tulžyj, kraujuose 
ir flegmoj. Žmogaus kūne jis 
matė esant tris funkcijas: žmo- 
ginė, kuri esanti smegenyse, 
gyvuline, kuri esanti širdyj, ir

augalinė, kuri esanti bamboj. 
Jo draugas Empedocles skelbė, 
kad sviete esu trys ('lementai, 
kurie turį dūšių — tai žemė, 
oras, ugnis ir vanduo. Šitie 
daiktai, susijungę skirtingose 
pro peticijose, sudarų įvairias 
kimo dalis. Pav., kraujas su
sideda iš lygios dalies visų ke
turių daiktų, gi jau kaulai iš 
pusės ugnies ir ketvirtadalio 
žemės ir ketvirtadalio vandens. 
Visas pasaulis esąs valdomas 
meilės ir neapykantos. Jos 
pasikeisdamos stato, tobulina ir 
griauja daiktus. Griuvimo lai
ke Empedoclio “elementai” 
skirstosi taip, kad kiekvienas 
grįžta prie savųjų: oras prie 
oro, žemė prie žemės. Apie jį 
rašoma, kad jis buvo poetas, 
kunigas ir gydytojas. “Apsivil
kęs purpuriniu rubu su auksuo
tu ruožu aplink, ilgais plaukais, 
kurie rubęžiavo jo rustų vei
dų, apsivainikavęs kunigišku 
laurų vainiku, jis keliavo po 
Cicilijos kainus, apsuptas bū
riais abiejų lyčių garbintojų 
Tūkstančiai ir net dešimtys tū
kstančių žmonių rėkė ir plojo 
jam, ant kelių puolė prieš jį, 
maldaudami, kad jis išprana
šautų jiems laimingų ateitį ir 
kad išgydytų nuo visokių ligų”.

KORESPONDENCIJOS į
Grand Rapids, Mich.
Lapkričio 7 d. čia buvo su

rengtos tarptautinės prakalbos. 
Kalbėjo ir vienas kaukėtas lie
tuvis, buvęs nebeosamosi Ko
vos administratorius, kurs da
bar betgi vadinasi J. Sakalaus
kas (jis čia gyvena jau dau
giau kaip metai laįko). Kaip 
uolus bolševikas jis kalbėjo, 
žinoma, apie Rusijos komunis
tus ir jų nuveiktus darbus. 
Jis pasakojo: “Rusijos drau
gai komunistai išsilaikė per 
penkerius metus ir nemainė 
savo principų (kur-gi! — š.), 
nors visi mokslinčiai sakė, 
kad jie negalės išsilaikyti... 
Socialistai šaukia, kad bolševi
kai žiaurus, kad mirčia bau- 
diž ia soeiaJl-revolii^onierius. 
Aš norėčiau, kad visus socia
listus menševikus, visus social- 
revoliucionierius po du kartu 
mirčia baustų, ba jie eina iš
vien su buržuazija.”

Tai šitoks tasai suidioitėjęs 
ir sužvėrėjęs renegatas ex-ad- 
ministratorius. Jis žinosi, (kad 
per akis meluoja apie socia
listus, buk jie einu išvien su 
buržuazija; jis žino gerai, kad 
Rusijos komunizmas subank- 
rutijo amžinai, o betgi jis tu
ri drąsos Viešai putoti apie so
cialistų “huržuaziškumų” ir 
seilę ryti trokšdamas socialistų 
kraujo! —Šturmas.

Skaitytoju
[Ui iireikštaa Mama skprtafs 
nammonea Redakcija neaiaako.)

“PILIEČIAI”

Iš “Naujienų” anketos ma
tyt, kad vis tik atsiranda vie
nas kitas “klasių” “piliečių”, 
pritariančių Lietuvos valdžios 
sumanymui registruoti Ameri- 
rikoje gyvenančius lietuvius ir 
imti iš jų po 10 dolerių pagal
vės. Toki “piliečiai” matyt 
viską mielai priimtų, nors ir jų 
pačių nuoskaudai, by-tik “sa
voji” valdžia įsako. A. Rūkas.

Piliava, Kaunas ir Vilnių
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilna« informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. Washngton St., Chicago, 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

įvairenybės
NAPOLEONO ARKLYS 

BE UODEGOS...

Napoleonas buvo garsus 
Prancūzijos imperatorius, la
bai sumaningas karo vadas, jis 
1812 metais žygiavo su didele 
savo armija pro Vilnių ir Kau
ną Rusijon. Nukariavęs, va
karinę Europą, Napoleonas 
jau buvo bepaimųs ir visų Ru
siją; senoji rusų sostinė Mask
va buvo jau jo rankose. Bet 
šalčiai ir maisto trukumas pri
vertė jo kariuomenę bėgti iš 
Rusijos. Jo armija suiro ir 
pats Nepolconas pateko savo 
priešininkų nelaisvėn; buvo nu
gabentas šv. Elenos salon, kur 
dar gyveno 6 metus ir mirė 
1821 metais, atskirtas nuo tė
vynės.

Imperatoriui mirus, jo visi 
daiktai buvo labai branginami, 
kaipo istoriniai dalykai. Inva- 
lydų Muzcjui Paryžiuje tie 
daiktai sudėti. Ten ir paties 
Nepalepno kūnas, 1841 metais 
iš šv. Elenos salos parvežtas, 
yra palaidotas po auksuotų 
skliautu. Be to, ten randasi 
ir šiaip įvairių daiktų iš to gar
saus kariautojo laikų, kaip kar
dai, kariškų rūbų pavyzdžiai, 
vėliavos ir kit. Taip pat ten 
stovi gražiai iškimštas arabų

veislės arklys, kurį buvo pado
vanojęs Napoleonui Turkijos 
sultonas.

Dabar to arklio uodegos jau 
nėra. Įvairus mūzojų lanky
tojai, muzėjaus prievaizdai ne
matant, atminčiai pašiojų po 
vienų plaukelį iš to arklio uo
degos.

Muzėjau lankytojai grįždavo 
iš Paryžiaus namon ir su sa
vim, kaip retenybę, parsivežda
vo iš Napoleono arklio uode
gos plaukų. Dabar tų muzejų 
lankaiUfeji jau tokio malonu
mo neturi, nes uodega visai iš
pašiota!.. [“Trimitas”]

Lietuvon per 10 dienų 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų 

ACJJITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdinvas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra kl. ŠI50.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

ER
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Kurie dar neturit užsisakę 
kalendorių savo kostume- 
riams 1923 m., rūpinkitės ta
tai padaryti tuojaus. •

Užsakymai priimama bus tik iki
Gruodžio 3-čiai d.

Nedaleiskit, kad jūsų kostu- 
■’meriai liktų neaprupinti 

gražiais kalendoriais, spau
sdintais

i Naujienų Spaustuvėj
Kreipkitės ofisan

1739 So. Halsted St.,
ar telefonuokit: Roosevelt 8500

[SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 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.

DETROIT, MICHIGAN
Heml. 6678 

WM. J. STOLL CO„ 
Jalchiunas pagelbininkas 

irba asistentas) 
GRABORIUS

25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

k.................. .......................... .....................—

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Griswold & Congress gat.

Darau ir peržiūriu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

31D1 So. Halsted StM kampa* 81 gat 
Telefonas Y ar d s 1119

Baigusi 
Akuieri- 

os kolegė
J lig*

praktika-* 
Tįsi PensH 
silvanijos 
hospitall- 

te. Pasek* 
dingai pe- 
tarnauta 

iria gin> 
lymo. Due 
ta rodą 
-okiose 
jfose ir 
okiuose

li- 
ki-

mo 
iterims 

merginoms.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jeųne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš-

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. Halsted St., Chicago, III.

1500

siusime Circlet. Sl 344S< 
Nemo Hygianic-Fashion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.

.-■ -■ - ■ ■ ..

^■BR.iiERZMAII^l 
RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per lt 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniikas Ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1028 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

‘Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

Telefonai

8313 So. Halsted St 
Vai.! 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vai.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas]

3149 S. Morgan St., kerti 32 SL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 6:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

PINIGAI

' DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrilką 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 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dreiei 2880

V. ____________
• v 

1S

Town of Lake
LIETUVON

MltS. M. WA1TKIEWICZ 
(Banienė)

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

Pinigai
iš

Waukegano 
LIETUVON

Geriausia siųsti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Waukegan
Į’harmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. .
Waukegan, III.

GARSINKITIES
NAUJIENOSE

• * '

Akvierkg 
3113 S.Haisted *L
Tel. Blvd. 3188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką J ri žiū
rėjimą. Vcodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERI!

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

gmiDamiimiiiij
jj Telefonas: Boulevard 7042

i DR. C. Z. VEŽELIS I
Lietuvis Dentistaa

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47-tos gatvls 

f t m ■ nmiiiiiiiiiiJ

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas & 

Leavitt St. Tel. Canal 6882.
Reddendja 8114 W. 48*4 SL 

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.

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

Opt-m-trlrt
T«L BOU levard MSY
4441 B. AsIM Ava
Kampu 4T gat.

S-rea Hhm.
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Pertoli eina.
Jau rašėme, kad pažanga 

su žemdirbiais ir kitos smul
kiosios Lietuvos partijos yra 
labai nepatenkintos tuo bal
sų “likučių” išskirstymu, ku
ri priėmė Vyriausioji Rinki
mų Komisija. ■ Jos jaučiasi 
nuskriaustos ir kelia smar
kius protestus, grumodamos 
net jieškoti užtarimo sveti
mose valstybėse.

Pažangos vadas, Volde
maras, rašo, pavyzdžiui, sa
vo laikraštyje, “Krašto Bal
se”, kad rinkimų komisija 
savo neteisingu pasielgimu 
sulaužiusi Lietuvos valdžios 
pasižadėjimą saugoti tauti
nių mažumų teises: “Lenkai, 
žydai ir kiti”, girdi, “turi tei
sę” prašyti Tautų Sąjungos 
užtarimo....... .Vyriausia Ko
misija....ruošia mums naują
bylą Tautų Sąjungoje....By
la Tautų Sąjungoje bus pra
laimėta ir užtrauks didžiau
sią Lietuvai gėdą.”

Tai jau yra perdaug.
Gal būt, kad smulkiosios 

partijos ir tautinės kuopos 
turi teisingo pamato protes
tuoti, bet tas kelias, kurį nu
rodo p. Voldemaras, vargiai 
gali atvesti prie ko nors ge
ro. Tautų Sąjunga dar iki 
šiol niekuomet nebuvo beša
liška Lietuvai, ir davimas 
skundo jai tiktai suteiktų 
jai naują argumentą savo 
pro-lenkiškų simpatijų pa
teisinimui.

Bet tą ginčą dėl “likučių” 
dalinimo Tautų Sąjunga vis- 
viena negalėtų išspręsti, nes 
rinkimų įstatymo interpre
tacija yra “naminis” Lietu
vos reikalas. Į ką tai butų 
panašu, jeigu svetimos val
stybės imtų kištis į tokius 
dalykus!

Kai kurie elementai Lie- 
tuvoje, matyt, labai pasitiki 
“gerais dėdėmis” užsieniuo
se. Kaip tik Lietuvos komu
nistus kas nors nuskriaud
žia, tai jie tuojaus ima gąz- 
dinti, kad ateis iš Maskvos 
vargšų užtarėjai ir išpers 
kailį buožėms; lenkai gi Šau
kiasi pagelbon savo “roda- 
kus” iš Varšuvos; žydai ape- į 
liuoja į civilizuotąjį pasaulį,! 
o pažanga nuolatos mini 
Jautų Sąjungą: Kada St.

Seime buvo svarstomas že
mės reformos įstatymas, tai 
Voldemaras su Smetona sa
kė, jogei Tautų Sąjunga su
pyks ant Lietuvos, jeigu bus 
nutarta nusavinti dvarinin
kų žemes.

Klerikalų valdomoje Lie
tuvoje yra daug neteisybės, 
bet ji visgi nėra kokia tai 
našlaičių žemė, negalinti ap- 
seiti be svetimos globos.

Dar daugiau 
laimėjimų.

—1------- „—

605-iose rinkimų apskri
tyse Anglijos Darbo Partija 
buvo pravedusi 138 atstovus, 
šeštadienyje tečiaus buvo 
pranešta, kad ji turi jau 141 
atstovą, nors iš keleto ap
skričių dar vis nebuvo galu
tinų žinių.

Konservatoriai buvo gavę 
343 vietas parlamente, o vi
sos kitos buržuazinės parti
jos (įskaitant ir dvi liberalų 
frakcijas) — 122 vietas. Tai
gi Darbo Partija turės dau- 
giaus atstovų, negu visos ki
tos opozicinės partijos, su
dėtos į daiktą. Tuo budu ji 
užims parlamente oficialės 
opozicijos vietą. Reiškia, 
kiekviename klausime Dar
bo Partijai priklausys pir
mas balsas po valdžios at
stovo kalbos.

Čia bus ne pro šalį pažy- 
mėt, kaip Anglijos Darbo 
Partijos jiega stiprėjo nuo 
to laiko, kai ji pirmą kartą 
dalyvavo rinkimuose su savo 
kandidatų sąrašu, ligi dabar.

Ligi 19 šimtmečio pabai
gos organizuotieji Didžio
sios Britanijos darbininkai 
ėjo išvien su buržuaziniais 
liberalais ir rinkimuose ati
duodavo savo balsus už libe
ralų kandidatus — panašiai, 
kaip Amerikos Darbo Fede
racija remia “darbininkų 
draugus” kapitalistinėse par 
tijose (daugiausia demokra
tų partijoje). Bet 1900 m. 
Britanijos darbininkų uni
jos nutarė stoti į rinkimus, 
kaipo atskira partija, ir pa
statė 15 kandidatų į parla
mentą.

Iš jų pasisekė pravesti 2.
1906 m. Darbo Partija ve

dė rinkimų kampaniją 50 
apskričių ir laimėjo 29 vie
tas parlamente.

1910 m. ji pravedė į atsto
vų butą 42 nariu ir surinko 
pusę miliono balsų.

1918 m., kuomet Lloyd 
George paskelbė parlamento 
rinkimus, tik-ką po mušiu 
paliaubos padarymo, ir atsi
šaukė į balsuotojus obalsiu 
“Pakart Kaizerį”, Darbo 
Partija pastatė 361 kandida
tą ir pravedė 67 atstovus. 
Surinktas balsų skaičius sie
kė 2,250,000.

Po to Darbo Partija lai
mėjo dar keletą kartų papil
domuosiuose rinkimuose (nu 
mirus arba rezignavus kai 
kuriems parlamento na
riams) ir privedė savo atsto
vų skaičių ligi 76.

Šiuose gi visuotinuose rin- 
kimuose Darbo Partija su
rinko daugiaus kaip 4 milio- 
nus balsų ir gavo daugiaus 
kaip 140 vietų parlamente.

Be to, žymiai persikeitė ir 
jos krypsnys. Ligi 1916 m. 
Britanijos Darbo Partija 
buvo ne daugiaus, kaip radi- 
kalis liberalų partijos spar
nas. Bet tais metais ji ėmė 
sparčiai krypti į socializmo 
pusę, ir 1917-1918 m. ji jau

aiškiai pasirodė, kaipo socia
listinė partija, — nors dar ir 
gana oportunistinio nusista
tymo.

Šiandie Britanijos Darbo 
Partija turi grynai socialis
tinį‘programą ir savo kryp
sniu mažai kuo skiriasi nuo 
daugumos socialistų kitose 
šalyse. Jos vadai tečiaus yra 
daugiaus praktiški politikai, 
negu teoretikai (tuo jie ski
riasi, pav. nuo Vokietijos so
cialistų). .

Pirmais trejais bolševikiš
kos revoliucijos metais Bri
tanijos Darbo Partijoje bu
vo pradėjusi labai augti bol
ševikų įtaka. Labai populia
ria Anglijos darbininkuose 
laikraštis “Daily Herald” 
kėlė į padanges sovietų val
džią ir susilaukė tokio jos 
prielankumo, kad bolševikai 
pasiūlė jam pusę miliono 
auksinių rublių “draugiš
kos” pašalpos; bet “Heral- 
do” skaitytojams užprotes
tavus, ta pašalpa buvo atme
sta.

Visiškas ekonominis Ru
sijos suirimas, bolševikų te
roras, sovietų valdžios nusi
lenkimas kapitalizmui ir ki
ti dalykai paskutiniais dve
jais metais visiškai atšaldė 
Anglijos darbininkus prie 
bolševikiško komunizmo, ir 
Darbo Partija atsisakė net 
įsileisti komunistus į savo 
organizaciją. Pereito trečia
dienio rinkimuose komunis
tai pravedė^tiktai vieną sa
vo atstovą į parlamentą, at
skiru nuo Darbo Partijos są
rašu.

— stačiog pradedu nebetekti 
vilties. I »

— O tu, — sako jie, ne
pulk į desperacijas, nes tai yra 
didelė nuodėmė.

- iBet aš nepuolu į despera
cijas, o tik.. . ką jus sau ma
note. .. man net labai skaudu, 
kad jus rusai ir savo žmonės, 
o visai nenorite man padėti.

—Ne, — atsako misionie
riai, — tu su savo reikalais 
musų nekvaršink, mes esame 
Kristuje, o Kristuje nėra nė 
graiko, ne žydo: musų tautie
čiai yra tie, kurie klauso mu
sų. Mums visi lygus, visi ly
gus!!

Ar rusų liaudis neatsidurė 
to imtinio padėtyj? Tikrai taip. 
Ir kuomet tą liaudį spaudė 
didžiausia vargas ir badas, tai 
bolševikiški misionieriai liepė 
jai tikėti į komunizmą. Į da
romus bolševikams užmėtinė
ji mus, kad jie privedė šalį 
prie ekonominės katastrofos ir 
konibalizmo, Leninas ir jo sėb
rai jėzuitiškai atsakydavo, kad 
pasaulinės revoliucijos pionie
riams reikia vargas kęsti. Į 
Rusijos žmonių aimanavimus 
bolševikai atsakydavo lyginai 
taip pat, kaip Lieskovo misio
nieriai: (Nekvarsinkitc musų
savo reikalais. Mes esame ko
munizmo išpažintojai, o komu
nizmas nepripažįsta nė ruso, 
nė baškiro, nė turko: musų 
piliečiai yra tie, kurie klauso 
musų. Mums visi lygus, visi 
lygus!

Trockis savo kalba da kar
tą patvirtino, kad bolševikai 
yra Lieskovo misionierių tipo 
žmonės. Jis mato Rusijos iš
ganymą viso pasaulio “pilie
čių,” kurie tiki į Maskvos pa
pą, revoliucijoje. Pradžia pa
daryta: nesenai bolševikai pa
sigyrė, kad i komunistus pra
deda pritapti baškirai, totoriai, 
kailiukai, samojedai, etc. O 
kuomet maskviškio komuniz
mo doktrinomis užsiklos buš- 
mėnai, hotenitotai ir kitos Af
rikos laukinės tautos ir pra
dės kelti r-r-rcvoliucijas, tai 
Rusijoj tikrai išauš bolševikiš
ko rojaus gadynė.

Komunistų Internacionalo 
tongrese karo ministeris Troc
kis pareiškęs:

“Musų oibalsis yra: laiky
tis tvirtai, kol iškils visapa- 
sauline bolševikiška revoliu
cija. Mes norime tik, kad 
musų draugai duotų mums 
dar penkis metus prirodyti, 
kad socializmas yra geres
nis už kapitalizmų.”

Toliau Trockis sako, kad 
vailstybiniš kapitalizmas esąs 
žingsnis pirmyn, bet tuo pačiu 
aiku jis reiškia baimes, kad 
(artais privatinis kapitaliz
mas Rusijoje neįsigalėtų per
daug, jeigu greit neiškils lau
kiamoji visąpasaulinė revoliu
cija.

Nuo komediantų pozos bol
ševikų vadai nieku budu noga- 
i atsižadėti. Kuomet Rusijos 

žmonės, dėka bolševikų vieš
patavimui, kentė neapsakomų 
vargą, tai bolševikai šaukė: 
“Tai nieko, kad Rusijos liau
dis kenčia. Mes esame viso 
pasaulio revoliucionieriai, to
dėl pasaulio proletariato rei
kalai mums laibiau apeina, ne
gu savos liaudies gerbūvis.”

Nuo tos minties bolševikų 
vadai neatsižada ir dabar: jie 
vis da tebesapnuoja apie pa
saulinę bolševikišką revoliuci- 
ą, kuri turi neužilgo įvykti. 

3et tatai jau labai atsiduoda 
anų. misionierių politika, kurių 
taip gerai aprašė N. S. Liesko- 
vas savo apysakoje “Užžavėta
sis Keleivis.”

Kartą misionieriai nuvyko į 
vieną totorių stovyklą Dievo 
žodį skelbti. Toje stovykloje 
kamavosi rusas imtinis. Imti- 
nis apsidžiaugė, savuosius pa
matęs, manydamas, jog jie pa- 
liuosuos jį iš nevalios. O mi
sionieriai jam sausai atsako, Į 
kad jo prašymo jie negalį iš-' 
pildyti ir patariu jam melstis. ’

—Aš jau medžiaus tiek ir 
tiek; spėkos baigiasi išsisemti,

BALTOJO KRYŽIAUS 
BROLIJA.

Monarchistai nesnaudžia. 
Kiek laiko atgal įvyko tarp
tautinis monarchistų suvažia
vimas, kuriame daugiausia at
stovų turėjo Rusija. Dabar 
“Liet. Žiniose” skaitome, jog 
Rusijos monarchistai nelega
liu budu išspausdino brošiūrą. 
Brošiūra esanti išleista “Bal
tojo Kryžiaus Brolijos.” Ta 
organizacija vieton pavardžių 
naudojanti skaitlines. Kas dėl 
organizacijos darbuotės ir tiks
lo “L; ž.,? rašo;

“Ta organizacija yra la
bai įdomi. Vienuolika vie
nas kitą pažįstančių asmenų 
pasirenka iš savo tarpo pir
mininką, kurs iš savo pusės 
pasiskirta du padėjėjus. 
‘Šių trijų viršininkų įsaky
mai turi būti pildomi be 
prieštaravimų’. Griežtai už
drausta nešiotis narių la
pus. ‘Baltojo Kryžiaus’ na
riai privalo klausyti savo 
viršininkų, už priesaikos su
laužymą kaltininkai bau-, 
džiauti mirtimi, ši organi
zacija panaši į Vokiečių C 
organizaciją, nes visi ‘balt- 
kryžįpi’ yra griežti antise- 
mistai. Jų obalsis ‘Rusija 
rusams’, ‘Kryžius prieš žvai
gždę’, ‘šalin Tarypų komi- 
surui —— žydai*. Jie siūlo žy
dams kompromisą: išgyven- 
•dinti juos iš Rusijos val
džios lėšomis, nes kitaip žy
dų klausimas ‘busią išrištas 
paprastai ir žiauriai, kaip 
dabar liaudis pripratus*. Ko
kie jų kovos budai? Pirmo
je eilėje esą reikalingą ‘te
roristiniais aktais nušluoti 
komunistų vadus, kaip 
Trockį, Nachainkes (Stek- 
lovą) ir kitus’. Žydai turį 
būti naikinami ir provinci
jos miestuose. ‘Baltkryžių’ 
instrukcijoje randamos pa

vardes ir nekomunistfj parti
jų vadų. Organizacijos na
riams įsakyta kaip Rusijoje, 
taip užsieniuose stoti in
formacijų tiktais į kitas par
tijas, Rusijoje stoti į tary
bas ir kitas įstaigas, kad 
įvairiais budais kenkti prie
šui. Į “baltąjį frontą’ orga
nizacija jau nebetiki, ji siū
lo kelti sukilimus tik ne 
miestuose, bet sodžiuose. 
Negalima esą sudaryti stip
rų frontą, bet reikią veikti 
smulkiomis grupėmis ir ne- 
dasileisti iki didesnių kovų, 
žydų viešpatavimo sulaužy
mui esą reikalinga gadinti 
telegrafo ir telefono vielas ir 
ardyti gelžkelius. Esą reika
linga saugoti, kad miestai 
negautų maisto. Be abejo, 
‘Baltojo Kryžiaus’ organiza
cija palaiko ryšius su savo 
užsienio vienminčiais. Jie v
pabrėžia, kad jokioje valsty
bėje parlamentarizmas ne
galįs turėti pasisekimo, nes 
jis vedąs valstybes į pražū
tį.”

Įdomu, kad Rusijos monar- 
chistai ir (Lietuvos juodašim
čiai visų blogybių priežastį 
mato žyduose. Bet lietuviškieji 
antisemitai yra daug griežtes
ni: kuomet rusai valdžios lė
šomis rengiasi žydus “išgyven
dinti,” tai lietuviškieji juoda
šimčiai “Dievo bausmės” išven 
girnų i siūlo žydams kuogrei- 
Čiausiai nešdintis Palestinon, 
nelaukiant jokių lėšų iš val
džios. Be to, pasiekiama ir ne
paprastas supuolimas: Rusijos 
monarchistai siūlo miestų gy
ventojus badu marinti; tokios 
pat nuomonės laikosi ir Lietu
vos ministeris Petrulis. Tas po
nas irgi sakųjį kad jam labai 
patiktų, jeigu miestų gyvento
jai neturėtų ko valgyti. Girdi, 
tąsyk lengviau išsilietų žmo^ 
nių pyktis ir įvyktų “stichija.” 
Tad ar nebus tik ministeris 
Petrulis įgavęs savo klajoji
mams įkvėpimo iš “Baltojo 
Kryžiaus” brošiūros?

Mažmožiai.
Dažnai ir mažmožiai visuo

menės gyvenime yra svarbus ir 
verti susidomėjimo. Porą to
kių mažmožių iš Lietuvos vi
suomenės gyvenimo ir noriu 
čia aprašyti.

I. Kariuomenės vadas—poterių 
mokytojas.

Iki šiol buvo mainoma, kad 
kariuomenės vado pareiga — 
mokinti kareivius savo kraštą 
ginti, bet ne poterius mokinti. 
Pasirodo, kad esama minėtų 
vadų tarpe ir tokių, kurie savo 
pareigas kitaip supranta, pav., 
Lietuvos kariuomenės vadas. 
Nesenai jis išleido tokį raštą: y

‘ ‘Įsakymą s kan|i uom en ei 
N 131, 1922 m. rugpiučio 
24 d.

Lankydamas 8-9-VIII ka- 
ruiomenės dalis pastebėjau:

Virbalio stoties komendan
tūra. Tvarkinga. Iš paklaus
tųjų komandos kareivių tik 
vienas turėjo škaplertus, kiti 
nei kryželio nei škaplerių 
neturėjo.. Kai kurie katalikų 
tikybos kareiviai nemokėjo 
10 Dievo įsakymų pakalbėti. 
Kareivio dvasios stovis ligi 
tokio (laipsnio negalį būti ap
leistas. Pulk-leitenantas Sta- 
natis ein. kariuomenės vado 
pareigas”.

Kaip matote musų kariuo
menės vadas besirūpindamas 
kareivių “dvasios reikalais” 
nužengč toliau Hindenburgo ir 

Nikolai Nikolajevičo. Bet be
ne galima musų “krikščioniš- 
kai-demokratišką” Lietuvą ly
ginti su ‘‘pagoniškąja” Rusija 
ar “bombiziškąja” Vokietija! 
Musų Lietuva juk katalikiška! 
Gi kataliko švenčiausia parei
ga apsikabinėti škapleriais ir 
rožančiais. Juo daugiau jų 
nešiosi, juo daugiau atlaidų 
turėsi, pagalios ir kiekvienas 
lengvai matys, kad, tu “tikras 
katalikas”, geras žmogus. Argi 
nemalonu butų ne tik “katali

kiškos” kariuomenės vadui, 
bet ir kiekvienam svetimšaliui, 
važiuojančiam pro Virbalio 
stotį, matyti sargyboj stovintį 
kareivį sieksninį rožanžių ant 
kaklo užsikabinusį ir nuolat 
šnibždantį 10 dievo įsakymų! 
Iš tikrųjų butų savaiminga! 
Tokio karžygio niekas nėra 
matęs nuo kryžuočių dienų!

Bet pasakykit, delko tie ka- 
/roiviai nenešioja škaplerių ir 
nemoka 10 dievo įsakymų? 
Nepasakysite! Gi štai delko: 
“Ilgasai generolas” (gen.-leit. 
Nagevičius) organizuoja kovą 
su mažais, bet spritniais vaba
liukais, kurie mėgsta pulti ka
reivius tjok deną tiek naktį. 
Jis, be abejonės, turi išaiškinti, 
kame minėti priešininkai ypač 
mėgsta įsikasti. Pagalios ir be 
jo nurodymų yra žinoma, kad 
šventus daiktus ir tie mažučiai 
myli, štai delko nenešiodama 
škaplerių. O 10 dievo įsaky
mus kareiviai užmiršo dėlto, 
kad jie prieštarauja vado įsa
kymams: Vadas nuolat mokina 
ir ragina—“mušk!”, o dešim
tyje dievo įsakymų yra liepia
ma—"neužmušk”!

II. Musų tautiškoji pramonė ir 
darbininkai.

Rugsėjo 16 d. Šiaulių taikos 
teisėjas nagrinėjo įdomią by
lą: 9 “Ventos” fabriko darbi
ninkai skundė savo administra
ciją.

“Venta”—tai medžio dirbinių 
fabrikas. Jame dirba apie 70 
darbininkų. Fabriko vedėjai— 
“broliai lietuviai”, kurie savo 
darbininkus moka geriau nau
doti negu svetimieji. Todėl 
nereik stebėtis, jei minėto fab
riko darbininkams tenka kiek
vieną mažmžį sunkia kova lai
mėti, dažnai reik jiems imts 
paskutinio ginklo—streiko, šie
met' ten buvo jau 2 streiku. 
Paskutinį kartą streikas kilo 
liepos 11 d. Liepos 14 d. admi
nistracija paskelbė naujas są 
lygas ir pareiškė, kad nesutin
kantieji su jomis bus atstatyti, 
bot darbininkai to nepabūgo ir 
darban niekas nestojo. Galų 
gale liepos 26 d. administracija 
darbininkų reikalavimus išpil
dė, ir visi darbininkai suėjo 
stoti darban. Kokio buvo nu
sistebėjimo, kad- devyniems 
darbininkams buvo pareikšta, 
jog jie nebepriimami dirbti... 
Delko? To nepasakė, bet tai 
yra aišku: minėti darbininkai 
yra labiausia susipratę ir todėl 
administracijai nepageidauja
mi.

Todėl šitįe darbininkai ir pa
traukė administraciją tiesom 
reikalaudami atlyginti jiems už 
2 savaiti, kadangi jie nebuvo 
iš anksto perspėti (Lietuvos 
valdžios išleistas 1921 m. kovo 
23 d. įstatymas irgi sako, kad 
atstatant darbininką reikalinga 
jį perspėti jinn 2 savaičių; at
leidus be perspėjimo turi būti 
jam išmokėta nuo 2 iki 4 savai
čių alga, atsižiūrint dirbtojo 
fabrike laiko).

Teisme darbininkų gynėjas 
adv. Lukauskis • išdėstė, kad 
musų konstitucija pripažįsta 
streikų laisvę, todėl darbininkai 
elgėsi teisėtai. Pagalios net 
caro .teismas nepripažino tei
sėtu, jei darbininkas buvo at
leidžiamas vien tik dėlto, kad 
jis streikavo. Dar 1906 m. se
natas išaiškino, jog neatvyki
mas darbininko į darbą dėl ben
dro streiko ne ilgiau kaip 2 sa
vaiti negali būti svarbia prie
žastimi darbo sutarčiai sulau
žyti neperspėjus jo pirm 2 sa
vaičių. Jei Aitą, pripaižino net 

caro teisinas, tai kokių abejo- 
nių begaili kilti demokratines 

Lietuvos teismui! 
t

Administraciją gynė priv. 
adv. švambrys. Teisėjas pri
teisė užmokėti darbininkams 
tik už 1 dieną, nes jie balan
džio mėn. streikui pasaibaigus 
buvo pažadėję visus nesusipra
timus rišti trečiųjų teisimu, o 
jei bus imtasi streiko, tai at-
leistiems bus užmokama tik už' Unciją, kurioj smerkiama nau 
1 d. Paduota apeliacija apy- jas konstitucijos projektas Illi- 
gardos teismui.—J. Vanagas, nois valstijai.

Artyn su Amerika
[LIB] Dar pereitą mėn. Bos

tono rimtasai republikonų 
dienraštis “Evening Tran- 
script” indėj o ilgą ii’ labai pa
lankų Pabaltijai straipsnį sa
vo korespondento iš Washing- 
tono p. Willian E. Brigham. 
Tame strąipsnyje p. Brigham 
rašo, kad Pabalti jos Valstybes 
sistemingai eina prie susiarti
nimo, kad jos sudaro ekono
minę venetą, kad daug turi pa
našumo, bude kad savytarpius 
nesusipratimus sugebi taikiai 
užbaigti. Pažymėtina rašyto
jo nuomonė apie I^enkija:

“Lenkijos vyriausybė parodė 
nuolatinį ir apskritai imant ne
labai vykusį susirūpinimą Pa
baliuos pastangomis sudaryti 
artimesnę vienybę. Lengvai 
suprantamas Lenkijos sieki
mas daylvauti by kokioj kom
binacijoj Pabaitijos valstybių. 
Ji nori užtikrinti sau jei ne 
pagelbą, tai nors neitralitetą 
šiaurės respublikų atsitikime 
kito karo su Rusija. Tečiau 
sunkiau suprasti, kokią naudą 
gali turėti Pabaitijos valstybės 
iš Lenkijos įsikišimo į jų rei
kalus. Lenkų armija sudaran
ti apie pusę milijono kareivių 
gali dabar būti Rusijai pavo
jumi. Rytoj lenkų kardas ga
li būti netikėtai nukreiptas į 
kitą pusę. Tasai kardas vis 
viena bus iškeltas ir kas tik 
suriš savo likimą su Lenkija 
turės eiti su ja keliu netikėtų 
pavojų ir neaiškių sumanymų.

“Pabaitijos valstybės netu
ri priežasties pulti nei vienos 
valstybės ir nieko daugiau ne
trokšta, kaip tik kad jas palik
tų ramybėje jų ramiame besi- 
pletojime. Beto, reikia atsi
minti, kad niekuomet nebuvo 
ir dabar nėra Pabaitijos vals
tybė—tikroje to žodžio reikš
mėje. Jos veidas atsuktas nuo 
juros. Jos koridorius per Prū
siją yra tik užpakalinės dil

dys, kurias dalinai uždarė lais
vas Dancigo miestas. Neaiški 
Lenkijos ateitis yra surišta su 
grynai sausžemio valstybėmis, 
toli esančiomis nuo Baltijos 
jurų ir turinčiomis savo pai
nių reikalų, kurie visai nelie
čia Pabaitijos valstijų”.

Toliaus autorius parodo, ko
dėl Suomijai butų išrokavimo 
prisidėti prie Pabaitijos valsti
jų Sąjungos; be to dar įrodi
nėja, kad Pabaitijos Sąjunga 
daug prisidėtų prie Europos ra
mybės užtikrinimo, kad visos 
kitos Europos valstybės esą pa
lankios Pabaitijos Sąjungos i- 
dejai, išskyrus Lenkiją, kuri 
ne pačiai idėjai priešinasi, tik 
norėtų pati toje sąjungoje da
lyvauti ir vadovauti. Paga
linus nurodo, kodėl šiuo klausi
mu yra interesuota Amerika: 
“Mums labai rupi, kad Euro
pos padangė nusiblaivintų ir 
kad joje grįžtų normalės sąly
gos prekybai. Mums rupi, kad 
komunizmas nebesiplėstų ir 
kad visai išnyktų, čia apskri
tai manoma, kad tai bus at
siekta geriausiai per Pabaitijos 
valstijų Sąjungą. Nebūtų pro 
šalį atsiminus, kad anais gerais 
laikais Amerikos prekybos lai
vyno, Suvienytų Valstijų vėlia
va daug dažniau matėsi Balti
jos juroje, negu dabar. Ir nors 
mes nebevežaine j Rygą Vaka
rų Indijos cukraus, ir nebega
bename iš ten namo kanapių 
ir geležies, tečiau mes galime 
tikėtis, kad naujoji priemonė 
—padrąsinti Amerikos laivinin
kystę gali turėti intakos grąži
nimui musų buvusio prestižo 
kaipo ko merei j i nes valstybes 

ir kad musų išdirbiniai gali 
sau surast kelią į Pabaitijos 
Valstijos savuose amerikoniš
kuose laivuose.”

MOKYTOJAI PRIEŠ KONS
TITUCIJĄ.

Illinois valstijos mokytojų 
Asociacijos Cbicagos skyrius, 
susidedantis iš 7,000 narių, 
priėmė savo susirinkime rezo-
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Amerikos spauda 
apie Lietuvą

< (LIB) Amerikos laikraščiai 
kas kart daugiau ir daugiau 
domės kreipia į musų išeiviją.

Washingtono, Philadelphi- 
jos ir kilų miestų dienraščiai 
įdėjo Lietuvos Atstovo V. Čar
neckio ir jo padėjėjų fotogra
fijas pažymėdami, kad šiais 
lietuvių diplomatais padidėjo 
VVashingtono rinktinė draugi
ja (Society).

Lietuvių politiniai mitingai, 
sąryšyje su šio rudens rinki
niais plačiai aprašomi ir ant- 
galviuose pažymima stambio
mis raidėmis, kad tai lietuvių 
mitingai (pav. Chicago “Post”, 
Oct. 16). Kai kurių kolonijų 
lietuviai turi jau pilnas pilie
tybės teises savo miesto dien
raščiuose, pav. Binghamptone 
plačiai parašomi lietuvių susi
rikimai, išvažiavimai. Cleve- 
lando dienraščiai paminėjo Cle- 
velando lietuvių besiruošiiną 
apvaikščioti Vilniaus sostinės 
sukaktuves.

VVashingtono ir Pennsylvą- 
nijos kai-kurie dienraščiai in- 
dėjo musų gerb. dailininko A. 
Žmuidzinavičiaus paveikslų ga
lerijos aprašymų. Tuo paveik
slus p. Žmuidzinavičiaus nu
piešė šių vasarą — daugiausia 
Potomas upės reginius, Wash- 
ingtono apielinkėse. Jie dabar 
išstatyti Lietuvos Atstovybėje.

Laikraščiai paduoda p. Žmui
dzinavičiaus nuoĮ>eInu8 Lietu
vos dailei, gi aprašydami jo pie
šimus pažymi, kad jo paveiks
luose žymi intaką Francuzų 
mokyklos, o taip-pat rusų ir 
skandinavų, bet kad taip-pat 
aiškus yra ir tautinės tvėrybos 
krypsnys ir dėlto tie paveikslai 
esą labai interesingi.

Nemažai rašo laikraščiai ir 
apie Lietuvą. “Kecord” iš 
Bradford, Pa. ir “Times” iš 
(iastonia, N. C., tų pačių dienų 
spalių 17 d. indėjo tuos pa
čius žodis į žodį editorialus ku
rių ištraukos skamba šiaip:

“Lietuva atsisakė teikti pa- 
gelbos Tautų Sąjungos komisi
jai, kuri buvo pasiėmusi nu
statyti sienas tarp to krašto ir 
Lenkijos. Lietuviai netikėjo 
komisijos bepartyvumu ir tur
būt nei kiek nepaisys tos komi
sijos raportų, kuriuos ji galės 
patiekti.

“Istorijoje dar nėra buvę 
silpnesnės tarptautinės organi
zacijos, kaip toji Tautų Sąjun
ga, besiremiamianti vien mo
raliais intikrinėjimais, kad pa
siekus rezultatų.”

Daug rašoma apių- Lietuvos 
naujausius pinigus litus. Su ma 
lonumu visi laikraščiai pastebi 
tai, kad Lietuvos litai ir centai 
pritaikinti prie Amerikos va
liutos.

Pasitaiko ir skaudžių daly
kų. Amerikos lietuviai atsime
na, kad keletas metų atgal Ame- 
i ikoje buvo pasirodę juodo
siose paveiksluose drama, už- 
vadinta “Lithuania”. Motyna 
su dukteria užmuša naktį pa
keleivį įsiprašiusį nakvynės, 
kad jį apiplėšti, paskui pasiro
dę, kad tai buvęs jų brolis ir 
sūnūs. loji pasaka, ar pada
vimas paimta iš kitos tautos, 
tik kaž kam užėjo galvon už
dėti vardą “Lithuania.” Dabar 
tas pats veikalas išleistas vie
name akte vaidinimui ant sce
nos; išleido Stewart» Kidd and 
Co., (Jncinnati. Laikraštyje 
“San Francisco Journal” skai- 
tome tęs knygųtės recenzi j a.

? A A.
| JUOZAPAS PIšNIUS

Mirė pčtnyčioj, Lapkričio- No- 
| yember 17, 1922, 8:10 vai. ryto. 
9 Turėjo 31 m>. amžiaus. Buvo ve- 
3 dės. IŠ Lietuvos paėjo, Linkiš- 

kių kaimo, Viešintų vai., Pane
vėžio apskr. Paliko brolių ir I seserų Lietuvoj.

Laidotuvės bus panedėly, lap
kričio 20, L vai. po piet, iš namų 
6612 So. Talman Avė. į Tautines 
kapines. Giminės, draugai ir 
pažįstami malonėkite dalyvauti 
laidotuvėse. Lieįpi nuliudusi

Moteris Magdaena ir 
Uošviai Sandargai.

CI11CAGOS 
:: ŽINIOS ::
GAISRAS SKERDYKLOSE. 

Pridarė už $100,000 nuostolių.
Pereitą šeštadienį Artnour 

Co. skerdyklose įvyko didelis 
gaisras. Užsidegė kiaulių sker
dykla prie 42 ir Packers gat
vių. Tuo laiku skerdykloj 'buvo 
1,200 kiaulių. Keturiasdešimts 
viena ugniagesių kompanijos 
buvo pašauktos slopinti gaisrą. 
Gaisras pasisekė greitai suval
dyti. 'Piktai 75 kiaules sude
gė. Viso nuostolių pridaryta 
už $100,000. Gaisro priežastis 
nepatirta.

DAUG GEMBLERIŲ AREŠ
TUOTA.

Leitenantas John McCarthy 
su buriu policistų turėjo 'gero 
giliuko cigarų krautuvėj, 606 
W. Madison gatvės. Ten jie už
klupo labai daug gemblerių, 
kurių nugabenimui belangei! 
reikėjo pašaukti net aštuonias 
’kalabuzes”.

BANDITAI LAIMĖJO $2,200.
Trys automobilistai banditai 

pasigavo savo automobiliu du 
vyru iš kurių atėmė $1,200 pi
nigais ir $1,000 laikrodėliais, 
žiedais ir kitais daiktais. Api
plėštieji yra Wm. O’Connor ir 
John Ogden, cigarų krautuv- 
ninkų, 7743 S. Peoria gatvės.

VEIK VISOS REZERVUOTOS 
SĖDYNĖS IŠPIRKTOS.

Georgės Clemenceau, “Fran
cuos tigras”, kuris kalbės Au
ditorium teatre lapkričio 28 
dieną, turės skaitlingos publi
kos. Ikišiol jau beveik visos 
rezervuotos sėdynės tapo iš
pirktos. Nedaugiausiai sėdy
nių liko galerijoj. Likusieji ti
lt ietai duodami dykai. Juos ga 
įima gauti Chicagos Tarybos 
Užrubežinių Reikalų buveinėj.

DAUGIAU ASMENŲ ĮTRAU
KIAMA.

P-ios T. Klimek konspiraci- 
jon, su tikslu nuodyti vyrus ir 
pasinaudoti jų turtu, įtraukia
ma daugiau asmenų. Policija 
numato dar du ar daugiau 
kaltininkų, kurie gali būti grei
tai areštuoti. Taipgi sužinota, 
kad virš 20 žmonių nukentėjo 
nuo arseniko.

DAILYDĖS REIKALAUJA 
INDŽIONKŠINO.

Dailydės įteikė teisėjui Ch. 
M. Foell reikalavimą išduoti 
indžionkšiną prieš Piliečių ko
mitetą, paskirtą vykdinti 
Landiso algų nuosprendį. Ko
mitetas savo žygiuose niekinąs 
uniją jr jos viršininkus. Dai- 
lydžių reikalavimas bus svars
tomas lapkričio 29 dieną.

NUSIŽUDĖ.
Leo Salomon, 72 metų am

žiaus, 726 N. May gat., nusišo
vė savo namuose su revolve
riu. Policija darydama inves- 
tigaciją, sužinojo, kad senelis 
labai kankinęsis dėl blogos 
sveikatos per pastaruosius dve
jus metus.

KALTINAMA PASIGLEMŽL 
ME PINIGŲ.

P-ilė Martha Joers, 20 metų 
amžiaus, 2824 Barry avė., pa
sidavė liuosnoriai slaptajai po
licijai. W. P. Heyn, pasiturįs 
real estale biznierius, pas kurį 
ji dirbo, kaltina ją paglemži
me jo $4,500 pinigų. Jinai pri- 
siekauja esanti nekalta ir tuo 
laiku kuomet pinigai dingo, 
buvusi Kalifornijoj. Jau keli 
mėnesiai kaiįl ji nebedirbo pas 
ii-

Po Ii ei jos viršininkas Fitz- 
morris įteikė m lesto tarybai 
naują planą kovojimui su pa
laidumu mieste. Plane reika
laujama paskirti penkių asme
nų komisiją, kurios užduotis 
butų kovoti visais galimais 
budais su tvirkaviinu ir pana
šiais prasikaltimais. Komisi
jai turėtų būti duota gale vy-

Jonas Butėnas
Amerikos lietuviai, ginlėjil

sioj i p. J. Butėną dainuojant, 
pripažįsta jį vieną pirmaeili- 
nių musų dainininkų. Kad jis 
yra vienas geriausiųjų daini
ninkų, liudija jau ir tai, jog 
jį kvietė dainuoti fonografų 
rekordams Victor ir Columbia 
kompanijos, ir daugelis lietu
vių jo rekordus turi savo na
muose. Pagalios, Liet. Ope
ra kviečia jį pas save dainuoti.

kinti prieŠHprostitucinius įsta
tymus. Sveikatos ir namų de
partamentai turėtų teikti jai 
reikiamos pagelbės.

MADERIO BYLA Į JURY.
Teisėjo Oscar Hebei teisme 

valdžia pabaigė savo argumen
tus prieš Fred Mader, buvusį 
Chicagos Namų Statytojų A- 
matų Tarybos prezidentą, ne
va dėl užmušimo policisto 
Terrence Lyons. Ginamosios 
pusės reikalavimai panaikinti 
bylą buvo teisėjo atmesti. By
la tapo perduota į jury.

NESUSITARIA.
Angliakasiai ir kasyklų ba

ronai jau kelios dienos kaip 
konferuoja Great Northern 
lietely, bet dar jokio sutarimo 
nepasiekė. Svarbiausia norima 
susitarti dėl algų skalės. Abid
vi pusės, nematydamos gali
mybių greitai susitarti paskiro 
subkomisijas, kurios mėgins 
sudaryti planus ir įteikti juos 
konferencijai.

NORI IŠVENGTI STREIKŲ.
• Pasak Chicagos Namų Sta
tytojų Amatų Tarybos prezi
dento, Edward Ryan, tarybos 
□balsis esąs vengti visais gali
mais budais streikų per atei
nančius tris metus arba il
giau. Ryan sako, kad strei
kuoti neapsimoką nė vienai pu 
sei — abidvi turinčios nuosto
lių. Streikai esą panašus ka
rams — pragaištingi pergalė
tojams ir nugalėtiems. Šią 
žiemą busią daroma pastangos 
pasirašyti trijų metų algų su
tartį su kontraktoriais. Kaip 
kohtraktoriai taip ir statytojų 
unijos, numatą didelį reikala
vimą naujų namų ateinančiuo
se metuose.

MAJORINĖ KAMPANIJA 
PRASIDĖSIANTI.

Politiniuose rateliuose kal
bama, kad dabartinis Chicagos 
majoras W. H. Thompson, šįo 
mėnesio 28 dieną formaliai 
atidarysiąs maj orinę rinkimų 
kampaniją Medinah Temple. 
Jis mėginsiąs būti išrinktu 
Chicagos majoru. ‘Savo įžan
ginėj kalboj Tho-mpsonaš ke
tinąs nutraukti maskas yi- 
visiems “hipokritams.”

Jonas Butėnas buvo pasiruošęs 
kaip praeitą pavasarį važiuoti 
Italijon studijoms, bet gyveni
mo aplinkybės ir sveikata jį 
sutrukdė, bet ateinantį pavasa
rį jis tikrai rengiasi išvažiuo
ti.

Ateinantį penktadienį, lapkr. 
24 d., Jonas Butėnas duos sa
vo koncertą Meldažio salėj. 
Chicagos publika, be abejo, 
gausiai atsilankys.

NUSIŽUDĖ.

Oscar E. Hagen, 59 metų 
prezidentas dideles Tucker and 
Hagen avalų firmos vidur- 
miesty, nusižudė savo na
muose, 1201 Scott avė., Winet- 
ka.' Jo pati rado jį gulintį vir
tuvėj ant grindų. Kelios gazo 
dūdelės pečiuj buvo atsuktos. 
Sako, kad nepasisekimai biz- 
nyj per pastaruosius kelis me
tus suardė jo sveikatą.

Teatras — Muzika
OPEROS ŠIOS SAVAITĖS 

PROGRAMAS.

Chicagos Grand Opera Au
ditorium teatre šią savaitę duo
da sekamas operas: šiandie 
“Tosca”, antradienį “SrfoNv
Maiden”, trečiadienį “II Tro-
vatore,” ketvirtadienį “Car
ui en,” šeštadienio dieną “La 
Boheme” 'šeštadienio vakarą
“Love of Three Kings”.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturioliką dienų nuo 
paskelbimo.

1 Arlaųckas P
2 Alexunene Lucij
4 Ambutene Marijona )
5, Baltusnikas Ignas
9 Bartkus S 2

10 Bekstis Gina
17 Bukowski K P.
18 Buzaitis Jozepas
19 Cernaukas Peter 
29 Fankialis Lidvvika 
35 Gendvilas Juozapas 
42 Greicųs Jonu į 
48 Jakubauski Joe
53 Juzaitis Jozapas
54 Kalvaitienei Magey
55 Kaspar Frank " . (
58 Krokos Antoni
Markus August
76 Martin Alzbetą
78 Miceiko ^Vincentas
91 Petkus Beni
94 Pocius Benedikt;

102 Sadauski F
103 Salickis Williams
109 Seikis W
110 Selenaite Linda
111 Siminaviciai Stanislovui
112 Simka Vadą va
127 Zapelis S‘

KODĖL FORDO MAŠINOS 
NUPIGINTA.

Tik ką apturėtu Detroito For
do Motorų Kompanijos prezi
dento Edsol B. Fordo pareiški
mu, spalio 17 d. $50.00 numuš
ta kaina kiekvienam Fordo Mo
delio T karams ir Fordo viena- 
toniams trokams.

“Kainų numušimas”, anot p. 
Fordo, “įvyko dėl padidėjusios 
verslo apšlies, kuri teko musų 
kompanijai turėti dabartiniais 
metais ii- taipgi dėlto, kad da
bar turim ir operuojam dauge
lį musų pačių nedarytos med
žiagos šaltinių ir prie to laiko
me savo kainas žemas, kad For
do karai butij ' prieinami kiek
vienam. *

“Mes 1922 m. jau dabar tu
rim padirbę daugiau kaip milio- 
ną, kas yra svarbum veiksniu 
brangio sumažinimui. Mes da
bar kasdien vidutiniai padirbam 
virš 5,000 karų ir trokų, vadi
nas kasdien per aštuonias dar
bo valandas kas 5 ir pusė se
kundos mes padarom visą For
do karą ar troką. Taigi pasiti
kint šitokio pareikalavimo to- 
liaus kainos nustatoma atatin
kamai musų vedamai linijai par
davinėti fordinius išdirbinius 
žemiausia kaina, prisilaikant ko
kybės.

“Kokybė, kaip paprastai”, ta
rė p. Ford, “bus svarbiausias da
lykas gaminant fordinius karus. 
Musų verslui didėjant mes toly
džio didinom savo ištaisymą ir 
manufaktūros patogumus, taip 
kad musų numušįmas kainų tik 
parodo musų pirmyneigos me
todus, kurie apsireiškia kaipo 
padidėjusios apšties išdava.

“Šitas numažinimas, kuris yra 
šeštuoju nuo kovo mėnesio 1920 
m., numuša Fordo kėliautinio 
karo kainą $575, kuri buvo 1920 
m. pradžioj, iki dabartinio že
miausio lygio $298, kas padaro 
mažne 50 nu oš. mažiau. Atatin
kamai tam numažinimui pada
ryta ir visų kitj karų rusių 
kainoms.

Naujos kainos pagal rūšis ei
na šitaip:

“Touring” ........ $298
“Roadster”....... $269

“Chassis”...........*$235
“Coupe”............. $530
“Sėdau”.............$595
Trokas ............ $380

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivesti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

Todėl, kurie laukiate savo 
artimų giminių ir nori
te, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

Naujienų Eikursija!
Kurie manote važiuoti ant 

Kalėdų Lietuvon, privalote ne
vilkinant nusiimti savo paveik
slus ir ateiti į Naujienų ofisą, 
kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.

Exkursantai išvažiuos iš Chi
cagos 10 dieną Gruodžio, tad 
laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

Kurie jau išpildė aplikacijas 
dėl passporto, pasistengiate 
gauti nuo darbdavių paliudiji
mus apie savo uždarbį, už 1919- 
1920-1921-1922 metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po- 
pieras.

DR. VAITUSH. O. D.
Uetsru Airi*

aidų Kuria
esti, talvoij skaudljuno,
svaigulio akli aptemimo, nervuotu- 
mo, akli kariti, atitaiac
kreivas nuimn kataraktą, atitai
so trumparaostf ir toliregyst^. Prb 
renką tejaUmi akiniu*. Visuose at* 
sitikiii.uosa ^zaminavirnas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaida#. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklom valkuA. Vai.: 10 Iki 8 ▼. Ned. 10 iki 1 p. p

1343 Wwt 47th St. 
Phona Boulevard 7589

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudulusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakaro, Ned. 10 iki 1

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 

25 E. Waohlngt<m St.
Valandos) nuo 10 iki 12 ryto

Tolephono Central
1824 Wabansia Aro. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tai. Kedzla 7716 

AVunr-n. --- A-.--------J

Tel. Lafayette 4223
Plnmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausfal

M. Yušįa,
3228 W. 88th St., Chicago. IU. 

v.............................. - - .

dr. p. Žilvitis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį ausišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarim-ai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

*---------- ;---------------------- ----------------,

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir ope

racijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. Brighton Park.

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698. 
k______ _________ ________________ J

/------ ;-------7“---------------------- - *

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akužeras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118
<.............    - ■ . J
. .....................     s
David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edgewater Beach Hotel 

5349 Sherjdan Road 
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų i 
ir vakarais, išskiriant septin- Į 
tadienių vakarus.

v--..........     J

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

Fine for Lumbago
Musterole drives pain away anc 

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

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

. BETTER THAN A MUSTARD PLAŠTEJ

/—..................-...........

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Banką

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. lyto; nuo 

5:30 iki 7:30 vakare, ir 
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Tel. Austin 787

DB. MARYA 
D0WIATT—SASS 
Kątfk sugrįžo iŠ Caiifomljos Ir 

vii tęs havo prakUkavixr/ą po Ko.
5208 W. Harrisoi. St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedlldieniua.

h ..... . ...■I...II....  N., Į -- 1
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tek Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniikų

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Indenendence Blvd. Chicage

Dr. Maurica Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ava. 
Tek: Yardi 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Ud 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniaia nuo 11 
iki 1 vai. po pietų.

I------- ------------ ■ *

---------------------------
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted Stn 

Kampas 18 ir Halsted 81

Office Hours; 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halstod St.

Gyvenimo vieta:
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098
. ......... . i ■■ , /

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiau mo
teriškų ir merginų ligų.

943 VV. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICU
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, iii. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytai '

Telephone Yards 5884

DR, P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

j DR. C. K. KLIAUGA^, 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, IU. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

-----

DR. A. 3. BERTAšIUS 1
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki .3 ir 6 iki 8 v. v. '

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913 I

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. ‘
Tai. Yards 1699

_______________________________
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Pranešima? REIKIA DARBININKĮĮ REIKIA DARBININKO AUTOMOBILIAI MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Lietuvos Mylėtojų Draugystė ren
gia puikų pasilinksminimo balių, Su- 
batoje, gruodžio 16 d., Mildos svet., 
3142 So. Halsted gt. Prašome pro
gresyvių organizacijų nerengti tą de- 
ną pramogų, kad vieni kitiems nepa- 
kenktumėm. L. M. Draugija.

MOTERŲ

Valparaiso Liet. Moksleivių Lit. 
Draugija rengia svarbų vakarėlį, ku
ris susidės iš vakarienės ir programo, 
ir įvyks antradienį gruodžio (Decem- 
ber 2nd), 1922 metų, 8:00 P. M.

Apielinkės lietuviai maloniai yra 
kviečiami.

Manantieji atsilankyti teiksitės tuo
jaus pranešti komitetui sekančiu 
resu: Lith. Library, 751 Cyrus 
Valparaiso, Ind. •

REIKALAUJAMA MAŠINI- 
nių operatorių, Singerio maši
nos dviem adatom, Union Spė
riai 2 adatom mašinos, Wi'lcoxo 
ir Gibbs’o viena adata mašinos.

The Moses-Rosenthal Co., 
913 W. Van Burcn St., 6 lubos.

VYRŲ
REIKALAUJAMA DARBI- 

niukų. Nuolatinis darbas vidui.
Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & 

COMPANY, 
3534 Shields Avė.

PARDUODAMA AUTOMOBILIUS 
Apperson Jack Rabbit 6 cilinderiais, 
geram stovy, naujos ratlankės, nauja 
baterija už $200.00.

STANLEY PLARPA, 
240 N. Central Avė. 
Tel. Columbus 2886.

RAKANDAI

ad-
St.,

Bridgeport. — Lietuvių kalbos 
mokos vaikams būna kas utarninką 
ir pėtnyčią nuo 4 iki 6 vai. po piet, 
Raymond Institute, 816 W. 31 St. 
Kviečiame tėvus leisti savo vakus į 
šias pamokas, pasimokinti lietuvių 
kalbos. — Mokytojas J. Briedis.

REIKIA DARBININKU

REIKALAUJAMA TEKIN- 
tojų ir poliruotųjų.

Kreiptis:
ARNOLD SCHVVINN & 

COMPANY, 
1718 N. Kildare Avė.

pa-
VYRŲ

North Side. — Pirmadienį, lapkri
čio 20, šv. Mykolo par. svet. įvyks 
prakalbos Šaulių Są-gos atstovo gerb. 
Žmuidzinavičiaus. Kartu paminėsime 
600 metu Vilniaus įsteigimo sukak
tuves. Kviečiame kuoskaitlingiaus ai 
atsilankyti. — Komitetas.

Darbininkų prie troko ir 
mašinos darbo ir padėjėjų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Darbas nuo stukių darbą iš
mokus. Ateikit pasirengę 
prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

REIKALAUJAMA TEKIN- 
tojų prie šlapio tekilo, padvigu- 
binimui skyriaus.

Ateikit tuojaus.
WHITAKER jfrFG. CO., 

5723 W. 65th St.

TURI BŪTI PARDUOTA TUO- 
jaus sykiu, ar po vieną vėliausios ma
dos rakandai 5 kambariams už kiek
vieną vidutinišką pasiūlymą. Taipgi 
gražus Grojiklis Pianas su Ukelele 
prietaisu, rutuliai ir 10 metų garan
tija. ir dviguba sprendžina fonogra
fas su rekordais ir deimantine adata. 
Nepraleisk šito didelio pigumo, vis
kas nauja ir galima užvaduoti pusę 
pinigij. Ateik tuojaus.

192? So. Kedzie Avė.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE. 

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

^Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas m-oterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas. • '

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTES 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalu 
2125 W. 89th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 3040 S. Union av., nut 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califomia av.; iždin. Peter Riškut 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

Disputai Biblijos Studentų su kun. 
Rumšu. Meldažio svetainėj. 2244 W. 
23rd PI., trečiadienį lapkr. 22 d., pra
džia 7:30 v. v. įžanga visiems dyka, 
be kolektų. Kviečia visus Komitetas. 1135ta gatyg jr į c TrackS;

Riverdale, III.

REIKIA DARBININKŲ, nuo
latinis vidui darbas, geras mo
kesnis. Kreiptis:

SHERWIN VVILLIAMS, 
116th Stephenson

Paimk No. 4 karą iki dirbtuvės.

TUR BŪT PARDUOTA ŠĮ MĖNE- 
sį numažinta kaina, 7 kambarių ra
kandai, veluro gyvenamojo kambario 
eilė, valakiško riešuto valgomojo kam
bario eilė, 2 valakiško riešučio mie
gamojo eilės. Davenportinis stalas, 3 
dideli kaurai, 2 aslinės žibyklos, skai
tymui žibykla, taipgi staline žibykla. 
Gražus grojiklis pianas su ukalėlės 
įtaisymu, indai, užlaidos, firankos, ir 
tt. Parduos pigiai perkant tuojaus. 
Parduos šmotais.

1211 W. Garfield Blvd. 
Tel. Wentworth 1017.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdybą 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.; Sekr. J. Penkauska^ 
1649 Girard st.,;Kasierius F. Her
manas 1645 Wabansia av. Svetai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knygyno adresas: Liuosybėb 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi 
cn t»n

Liet. D. Kun. Keistučio Paš. Kliubo 
Dramos Skyrius rengia puikų vakara 
su programų ir šokiais šeštadienį 
gruod. 2 d. vakare, McKinley Parko 
svetainėj ties Westem Avė. ir 39 gt. 
Rus suvaidinta puiki komedija “Kur
čias Žentas” su kitokiais pamargini- 
mais. Po programo bus šokiai prie 
puikios muzikos.

DWIkw
Reikalingas patyręs par-ASMENŲ JIESKOJIMAI davgjas Prie vyriškų aprė- Momuiy jiLonujirciHĮ dalų Mes norime tokį žm0. 

jieškau ANTANO ir onos gų, kuris nori turėti pašto- 
Poškeyičių vakų, kurie išvažiavo Vų darbą. Geriausia proga 
iš Tilžės į Ameriką 1914 metais ge- * i u* • i • 1 °
gūžio 14 dieną. Aleksandra buvo 18 Į geram uarOlRinkUl.

LUSTIGS DEPARTMENT 
STORE, 

3410-3412 S. Halsted St.

metų, Bronislava 16 metų. Tėvas yra 
miręs 1912 m. Aš motina noriu sura^ 
sti savo vaikus Aleksandrą ir Broni- 
slavą, kurie tiktai nuo vandens ve
ną laišką parleido ir dingo iki šiai 
dienai. Meldžiu atsišaukti patiems, ar
ba kas žinote meldžiu pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga.

MR. J. NORVILL, 
3329 Auburn Avė.

Chicago, III. |

PAJIEŠKAU VINCO GUTAUSKO, 
Eaeina iš IJetuvos iš Vilkaviškio stu- 
elių. Mudu sykiu atvažiavome. Jis 

pats ar kas kitas teiksis pranešti ad
resu:

JUOZAS KRIŠČIOKAS, 
1131 S. Jefferson St.,. 

Chicago, III.

REIKALINGAS ANTRA- 
rankis duonkepis. Darbas 
ant dienų.

Atsišaukti:
1043 W. 13th St.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
BUK PATS bosas ir pats darbinin

kas, automobilių mechanikas, nusi
pirk garažo biznį. Pusė, ar visas biz
nis gerai išdirbtas, parduosiu labai 
pigiai. Geistina butu, kad norėtų tai
syti automobilius. Nemokantį galiu 
pramokinti. Paklauskit “Naujienų” 
ofise Num. 157.

EXTRA PROGA! Restaurantas 
pardavimui už “cash” arba mainymui 
ant namo arba lotų, biznis išdirbtas 
per daugelį metu. Lietuviais apgy
ventoje 'apygardoje. Pardavimo prie
žastis yra labai svarbi — patirsite 
ant vietos. Kreipkitės sekamu antra
šu: Nauiienų Town of Lake Skyrius, 
No. 68, 1614 West 46th St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu, lo
tas 37x125, garažas vienai mašinai, 
rendos $97.00 į mėnesį, anglių netei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio nu

loto, automobilio, arba kokio biz-

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayctte 6824

mo, 
nio.

PARDUODU SALIUNĄ, 
biznis senas, gerai išdirbtas.

Kreiptis:
2051 Coultear St.

PARSIDUODA SALIUNO VIETA, 
su visais įtaisymais gera yra vieta 
žmonėms, kurie yra buvę saliuno biz
nyje; gali tą vietą tvarkyti vyras ar
ba moteris, kuri turi patyrimo. Atsi
šaukite pas

P. gadeiKA
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI namas, 3 
kambariais ir krautuve iš fron
to. Sykiu parduosiu grosernę ir 
bučernę. Biznis geras; parduo
siu pigiai.

5-224 S. Mozart St.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS RUIMAS se

ram vaikinui, Bridgeporto apie- 
linkėj. Kas turite tokį ruimą, 
praneškit. Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St., No. 6.

DARBININKAI 
ATSIŠAUKIT 
ROSENBAUM BROS.

FEED MILLS, 
87ta ir Stewart Avė.

PARDUODAMA GROSERNE IR 
visokių nvaistų krautuvė, pardavimo 
priežastis nesutikimas šeimynoj; par
duosiu už teisingą pasiūlymą. Pra- 
eryvenimui 5* kambariai. Vieta gerai 
išdirbta.

3233 S. Halsted St.

NAMAS RANDĄSI GRAŽIOJ RE- 
zidencinėj vietoj, k,urį noriu parduoti 
arba mainyti ant namo, saliuno, ar 
bučernės. Namas biznevas su 4 kamb. 
pagyvenimui. Didelis bargenas. Atsi
šaukite prie savininko: •

1920 N. Oakley Avė., 
1-mos lubos

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RANDON GRAŽUS KAM- 

barys. Garu apšildomas, telefo
nas, ir visi kiti parankuniai.

3130 W. Harrison St. 
Tel. Nevada 2468

ĮVAIRUS SKELBIMAI

DARBININKŲ
Reikalaujama darbininkų 

ir padėjėjų prie mašinų, dar
bas nuo stukių. Prityrimas 
nereikalingas. Ateikite pasi
rengę prie darbo.

ACME STEEL 
GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI — Dvi krautu
vės, šeši pagyvenimai po ketu
ris ir penkis kambarius; geriau
sia kertė per aštuonis blokus į 
abi pusi. Chas. M. Weber, 2243 
22 Street.

3 AUGŠTŲ MŪRINIS NAMAS, 
išeinamosios kiekvienam’ pagyvenime, 
gazas ir porčiai užpakaly. Turi par
duoti, išvažiuoja į pietus; jokis tei
singas pasiūlymas nebus atmestas, 
kaina $4000, $2100 morgičio. Artesnes 
žinias gausite nuo mano namų agen
to. John Barch., 2008 Robcy St.

PARSIDUODA arba pasirandavoja 
krautuvė su visais įrengimais. Gali 
būt tinkama vieta saliunui arba sal
dainiams; lysas yra geras fnetams ir 
pusei; priežastis pardavimo yra kitas 
biznis, kuriame turi daug laiko padėti.

Atsišaukite:
1606 So. Halsted St.

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO.
2 flatų biznevas mūrinis namas 

randasi ant kampo, lietuvių apgyven- 
toj vietoj. Kaina $3,800. Mainvs a.nt 
didesnio namo arba ant kokio biznio.

- C. P. SUROMSKI CO.,
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojamd, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
finkėj. įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

PARDUODU SALIUNĄ. Biz
nis geras. Parduodu dėlto, kad 
turiu du biznius. Atsišaukti — 
424 W. 31st St. Taipgi reikalau
ju bartenderio. Atsišaukti tuo- 
jaus.

DOVANAI ŠITO LAIKRAŠ 
čio skaitytojams aritmetikinė 
priemonė laikrodžio pavidalo 
šit kalendoriumi 1923 metams. 
Rašykit pas J. L. Wells Land 
Agent, 22 W. Monroe St., Chi
cago, III.

Vaikų virš 16 metų am
žiaus prie mašininių darbų, 
darbas nuo stukių. Prityri
mas nereikalingas.

Atsišaukti:

MAINAIS AR Už PINIGUS 
Didelis Bargenas

2 aug^tų mūrinis namas, 2 
pagyvenimai 5 ir 6 kambariais, 
randos neša $90 menesiui. Pri
ims automobilių, ar bet kokį biz
nį.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJAMA PRI- 
tyrusių moterų minkštoms 
vilnoms skirstyti, $20 į sa
vaitę. Atsišaukti:

B. COHEN & SONS, 
1100 W. 22nd S t.

REIKIA MERGINOS PRIE 
namų darbo, turi turėt gerus 
paliudijimus. Gera alga, pasto
vus darbas. Kambarys ir valgis. 
Nereikės skalbti; kreipkitės te
lefonu : Kedzie 0370.

ACME STEEL 
GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

VYRŲ
Reikalauja varžtininkų (riveterių) 

ir sutaisytoji} prie plieninių freitinių 
karų darbo. Atsišaukti:

PULLMAN CAR WORKS 
FREIGHT DIVISION, 

103čia gat. ir Cottage Grove Avė.
Pullman—Chicago

REIKALAUJAMA APIBAI- 
gėjų rakandų dirbtuvėj. Leke- 
riuotojų ir šelakuotojų, taipgi 
prie purškiamos masinos.

SALTER MFG. CO., 
339 N. Oakley Blvd.

REIKALAUJAMA DARBI- 
ninkų druskai pilti. 40c į valan
dą. 9 ir 10 valandų į dieną. Nuo
latinis darbas.

MORTON SALT DOCKS,
E. So. Water St. prie upės.

PARDAVIMUI VALGY- 
kla, savininkas išvažiuoja iš 
miesto; biznio padaroma nuo 
$23 iki $35 j dieną. Atsišauk* 
ti tuojaus. Jim Korsak, 646 
W. 14th St.

PARDAVIMUI BARBER- 
nė 4 krėslais geroj 
biznis išdirbtas per 
tų. Atsišaukite:

1120 W. Madison 
Chicago, III.

vietoj,
12 me-

St

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė, senas biznis. Patyru
siam žmogui gera vieta pinigų 
padaryti. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos. Kreipkitės: 

2900 So. Lowe Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI GERAS AU- 

tomobilius, nupirksite labai pi
giai. Priežastis pardavimo — 
neturiu kur laikyti. Matyti gali
ma vakarais. 2-ros lubos.

S. WARPOT,
3214 Emerald Avė.

Kreipkitės į
J. STOKIS, 

3355 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6894.

PARDAVIMUI 160 akrų 
Wisconsine, mainys ant nuo
savybės Chicagoje. Kaina 
$608. Atsišaukti — S. 61st 
Avė. Chicago Lawn Station.

ATIDUOSIU SU NUOSTO- 
liais vieną savo išmokėtų dide
lių lotų, arba mainysiu ant ma
žos ūkės ar gero deimanto, ar 
ko-nors kito. Parašyk, ar ateik 
pas: MR. MANUS,

Room 1716, 220 S. State St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
' PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais 
kesčiais Perkam bondsus, 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845 
S——/ 
' ' r

, ' H /

išmo- 
notas

PRIVATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klejos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.
• ....-

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo,’ Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybes, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavift st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Tndrelienė ir J. Anta
navičių, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotčjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1R22 Wabansia Avė.

LIETUVIU SOCIALISTŲ SĄJUN- 
GA AMERIKOJE. Tai yra viena
tinė lietuvių politine organizacija, 
kuri veikia sykiu su Socialistų Par
tija. Kiekvienas klasiniai susipra
tęs lietuvis darbininkas privalėtų 
priklausyti prie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos. LSS. nariai moka mė
nesinių mokesčių 30c. Įstoj:mo mo
kesčiu nėra. Laiks nuo laiko LSS. 
nariai gauna socialistinio turinio 
knvgelių-. LSS. nariai gali prigu
lėti, prie kuopu ir pavieniais. No
rėdami sutverti LSS.kuopą arba pri
gulėti pavieniais, dėlei informacijų 
kreinkitės prie LSS. Sekretoriaus, 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 8156 S. Wallacc st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.J 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki
A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma
tulis, 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

s.

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

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

AUŠROS
MOKYKLOJEI 

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausis 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo
kindamas. Ateik, ar parašyk.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 S. Wells St., Chicago.

$20 — IŠMOKTI BŪTI — $20 
ŠOFERIU IR MECHANIKU

Aš išmokinsiu į 2 ar 3 savaites..
Visokio darbo mašinomis važiuoti.
šoferio leidimas ir vieta garantuo

jama.
CHICAGO SCHOOL OF MOTORING, 

3807-9 W. North Avė.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber College,

653 ir 609 W. Madison St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Sv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia, 3309 So. Auburn Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis, 
3140 So. VVallace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Eme
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
8353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 8850 S. Emerald 
Avenue.

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

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

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

— K. ViČas.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa
dauskas ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius n 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G/M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

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

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠĖL
TOS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Lcavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin- 
kus; maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą subatos vakarą. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 83-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS

TES SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairis 
3233 Cortez St.; protokolų sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL- 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Al. Bulauskis, njit. rašt. 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė. 
fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi
čių, J. Martinkus ir A. Stanišauskas. 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare. 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLE- 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal 
ter J. Markovvskis, 855 E. Kens 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt 
John Valanchius 10910 Edbrookc 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargk 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo*pažiurų, 18 iki 
40 metų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LTETU 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTE
RŲ, Valdyba: pirmin. K. Lengvinas 
3350 S. ix>we Avė.; padėj K. Ste
ponaitis 3540 S. Lowe Avė.; fin. 
rašt. W. Poketis 3629 S. Lowe Avė.; 
kon. rašt. T. Petrauskas 2802 Eme
rald Avė.: kasos globėjai: A. Rim
kus 3532 WollEų,e St. ir M. Cheponis 
3544 S. Ix>we Avė.; kasierius S. 
Balsis 3512 S. Lowe Avė.; nut, rašt. 
P. Cheplis 3629 S. Ix>we Avė. Su
sirinkimai laikomi pirmą sekmacįe- 
nį kiekvieno mėn. Raymond Chapel 
svet. 816 W. 31 St., 1 vai. po pie
tų. .

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

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 . S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkcvičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
naa, — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadieni, 1 
vai. po pietų.

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm*. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
pirm. A. Markauskas, 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tienė, 3227 Auburn Avė.; Fin. rašt. 
K. Prasevičia, 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whippje £t.; 
Kasos globėjai: K. Juzaitiene, P. 
Ozolis, A. Klapatauskis. ___

DRAUGYSTES ŠV. ALPONSO VAl^ 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, d 138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašt. J. V. Piinša, 
3242 S. Emerald A'/e., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grlšius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzmdnc- 
kis, 910 W. 82rd Place.

._ U--*. «




