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Dar nežinoma tikro skai
čiaus žuvusių

Apdkai/toma, kad žuvo nud 
160,000 iki 320,000 žmonių. 
Svetimtaučių Jokohamoj 
žuvo apie 100. Italijos am
basadorius irgi žuvo.

WASHINGT()N, rugsėjo
— Ambasadoriui Woods pra
nešė valstybės departamentui, 
kad jis mano, jog visi ameri
kiečiai Tokioj išsigelbėjo. Jis 
mano, kad Tekiojoj laike že
mės drebėjimo žuvo 10,000 
žmonių. Jis betgi sako, kad 
keli amerikiečiai veikiausia 
yra žuvę Yokohamoj, su ku
riuo susisiekimas jau tapo ati
darytas. Jis praneša, kad trink
sta maisto ir prašo siųsti pa
gelbės iŠ Filipinų.

Konsulas iš Nagasaki pra
neša, kad Amerikos konsulas 
Yokohamoj, jo žmona ir du 
vice • konsulai yra žuvę. Nieki> 
rių kitų konsulato darbininkų 
irgi pasigendama.
Oficialiniu apskaitymu 160,000 

žmonių žuvo.

"*NEW YORK, rūgs. 5. — Ja
ponijos konsulatas gavo dvi 

oficialines žinias, kuriose sa
koma, kad nuo žemės drebėji
mo Tokio apielinkėse žuvo 
apie 160,000 žmonių ir vienas 
milionas žmonių Ūko be pasto
gės.

Yokohamoj nė vieno namo 
neišliko.

International General Elec- I 
tric Co. atstovas Geary, kuris 
dabar yra Kobe, telegrafuoja: 

“Yokohama yra visiškai su
naikintas. Nė vieno namo, 
triobėsio ar banko nėra išli
kusio. Visi mirtsų darbininkai 

ir jų šeimynos pabėgo laivu 
uoste. Niekurie jų yra sužeisti. 
Aš siunčiu visas moteris ir 
vaikus į Jungt. Valstijas.”

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasastatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

Visi metodistų misionieriai 
Japonijoje ir jų šeimynos iš
sigelbėjo.'

Nauja sala iškilo.
MASKVA, rūgs. 5. — Per 

Vladivostoką gauta žinią, kad 
delei pajūrinio žemės drebėji
mo, nauja sala 30 mylių ilgio 
ir 15 mylių pločio iškįlo ties 
Yokohama.

Karinių laivų paskendo.

Daug didelių karinių laivų 
paskendo; taipjau4 pakraščio li
nija ir jurų dugnas žymiai 
persimainė.

Amerikos transporto įgula 
rinkdama lavonus, rado lavo
ną ir Francijos konsulo.

Iš Pekino pranešama, kad 
skaičius benamių siekia virš 
2,000,000 žmonių.

10,000 žmonių žuvo gaisre.
OSAKA, rūgs. 5. — Vis dar 

trūksta maisto ir vandens To
kio. Trys žmonės dalinasi ma
žu duonos kepaliuku.

Apie 10,000 pabėgėlių, kurie 
pabėgo iš Tokio griubėsių, žtf- 
vo gaisre militarinėj rūbų5 
dirbtuvėj industriniame prie
miesty Honjo.

100 svetimšalių žuvo.

PEKINAS, rūgs. 5. — Iš 
Osaka pranešama, kad apie 100 
svetimšalių žuvo Yokohamoj. 
Tarp žuvusių yra Amerikos ir 
Anglijos konsulai. Taipjau žu
vo ir Francijos konsulas.
Italijos ambasadorius žuvo*.

RYMAS, rūgs. 5. — Italijos 
ambasadorius * Japonijoje G. 
de Martino veikiausia yra žu- 
bęs žemės drebėjime.

Balsios pasekmės žemės 
drebėjimo.

Iš įvairių šaltinių gautosios 
Amerikoje žinios apie ištikusį 
Japonijoj žemės drebėjimą nė 
kiek nesumažina baisumo pir
mesnių žinių.

Tik viena žinia sakė, kad 
gal ir nėra tiek daug žuvusių, 
kiek buvo pranešta pirmiau. 
Tai Amerikos Radio korpora
cijos Japonijoj pranešimas. Ta 
žinia sakė, kad Japonijos vi
daus įsikalu ministerijos ap
skaitymu Tokio žuvo 10,000 
žmonių, o Yokohamoj 100,000 
žmonių.

IŠ kitos pupsės, Amerikos lai
vyno komandųotojas (admiro
las Anderson sako gavęs neofi- 
ciailnių žinių, kad Tokio ir 
Yokohamoj žuvo 240,000 žmo
nių ir 450,000 žmonių Ūko su
žeista.

Kita žinia, iš Rytų Žinių 
Agentūros^ apskaito, kad viso
je nelaimės (apimtoje apygar
doje žųbo 320,000 žmonių.

Pereitą . šeštadienį Japonijoj 
buvo jaučiama 216 žemės su- 
drebėjimų, o septintadieny bu-
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Japonijos stotine Tokio.— Gražiausias Tokio biznio distriktas, per kurį teka Sumida upė. Tolumoj matytis didelė 
departamentinė sankrova. Visa tai pereitą šeštadienį žemės drebėjimas ir gaisras pavertė į krūvą griuvėsių. Čia nieko 
neišliko, net ir tiltai sugriuvo, nu'blokšdami į patvinusią upę tuksiančius žmonių. ? ’ i

vo 57 sudrebėjimai. Smarkiau
sias sudrebėsimas tęsėsi še
šias minutes.

Gaisras Tekiojoj siautė 50 
valandų, sunaikindamas veik 
visų miestą. Žemės drebėjimas 
ir gaisras Tokiojoj si/naikino 
350,000 namų.

Abelnai, visi dabartiųiai pra
nešimai parodo, kad pirmesnės 
žinios apie baisias katastrofos 
pasekmes nebuvo nė kiek per
dėtos, kad sunaikinimas yra 
baisus ir kad Japonijai ims 
daug laiko iki ji galės atsi- 
steigti.

50,000 žmooiy prigėrė 
nuskendus salai

SHANGHAI, rūgs. 5. — Gau
toji iš Osaka žinia sako, kad 
Ošima salai nuskendus prigėrė 
50,000 žmonių gyvenusių ant 
tos salos. Be to vilnis užplūdo 
Tokadeo, Boso, Miura ir Idzu 
piVsiausalius, kur taipjau labai 
daug žmonių žuvo.

Amerika skubinasi pagel- 
bon Japonijai.

Amerika karštai atsiliepė 
dėl ištikusios Japoniją nelai
mės. Kol bus suorganizuotas 
šelpimo darbas ir kol bus ga
lima pasiųsti daugiau maisto 
Japonijos badaujantiems, tuo
jaus tapo pasiųstas į Japoniją 
bu*vęs Pacifike Jungt. Valstijų 
laivynas teikti visokią galimą 
pagelbą nuken tėjusiems. Viso
je šalyje renkamos aukos. ?

Raudonasis Kryžius paskyrė 
chicagiečiams sudėti $125,- 
000. Bet chicagiečiams ta su
ma pasirodė perdaug maža ir 
jiė pasižadėjo tuojaus surinkti 
$500,000. Jau pirmą dieną liko 
prižadėta Įf>l05,000 aukų. Tas 
pats darosi ir kituose miestuo
se.

Californija gi pasižadėjo iš
siųsti į Japoniją visu*s toje val
stijoje užaugintus ryžius ir ta
me nebusią jokios pelnagau- 
dystės.

I ■ C' * .

Filipinuose /laivai skubiai 
kraujami maisto* ir kitų reik
menų ir tuojaus bus pasiųsti 
Japonijoj. Taipjau siunčiama 
yra daug daktarų, laukų ligo
ninės, vaistų ir slaugytojų.

Kanados miškų savininkai gi 
prisižada duoti medžių sunai-1 
skintųjų apygardų atbudavoji- 
mui. ' ,

Ir Belgija stoja prieš 
Italij?

Rems Anglijos nusistatymą, 
net jei Italija pasitrauktų ir 

1 iš tautų sąjungos. <

' GENEVA, rugsėjo 5. — Yra 
žinių, kad Belgijos delegatas 
Paul Hymans gavo įsakymą iš 
savo valdžios viskame remti 
Angliją jos pastangose priver
sti Italiją pildyti tautų sąjun
gos sutartį, net jeigu Italija 
pasitrauktų iŠ, tailtųrsąjungos.

Tito pačiu laiku tautų sąjun
ga svarsto Italijos nepripaži
nimą sąjungai teises maišytis 
į jos ginčą su Graikija.

Italijos pasipriešinimas tau
tų sąjungai tąpo pareikštas 
Italijos delegato Salandra są
jungos tarybai. Salandra, var
de Mussolini, pranešė tautų 
sąjungos tarybai, kad Italija 
skaitys tautų sąjungos įsimai
šymą į Italijos-Graikijos ki- 
virčius nepateisinamu. Jis tik
rino, kad tautų sąjunga nėra 
kompetfentiška spęsti tą klau
simą, kiuris priklauso spęsti 
ambasadorių tarybai.

Graikijos delegatai tokį Ita
lijos nusistatymą linkui tautų 
sąjungos smerkia. Jie nurodo, 
kad tokis nusistatymas reiškia 
suardymą tautų sąjungos, nes 
kiekviena valstybė galėtų rasti 
pateisinimų kodėl tautų są
junga negali maišytis į jos 
ginčą su kita valstybe. Tada 
tautų sąjunga nustotų visiškos 
reikšmės.

Tautų sąjunga pertraukė 
svarstymus lapie Italiijos-Grai- 
kijos krizį, bet mąnoma, kad 
jie atsinaujins gal ryto, nes 
Italija jau oficialiniai pareiškė 
savo nusistatymą.

Visi mano, kad dabar atėjo 
laikas išbandyti tautų sąjun
gos veikmingumą rišant inter- 
narionalinius klausimus ir iš- 
kįalnčius tarp valstybių nesu
sipratimus. Jei tautų sąjunga 
ir dabar pralaimės, tai ji visai 
nustos reikšmės, nes parodys

PINIGŲ KURSAS'
Vakar, rugsėjo 5 d;, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.51
Austrijos 100,000 kronų...... . $1.45
Belgijos 100 frankų ..... .....  $4.55
Danijos 100 markių ........... $18.22
Finų 100 markių .........    $2.78
Francijos 100 frankų ........... $5.58
Italijos 100 lirų ................... $4.24

Lietuvos 100 Titų__  ______ $10.0$
j Lenkų 100,000 markių ........... 40c

Norvegijos 100 kronų ..k..... $1646 
Olandų 100 kronų .............. .’ $39.20
šveicarų 100 kronų ............ $17.97 
Švedijos 100 kronų ..............   $26.50
Vokietijos 1,000,000 markių ..». 6c

&
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visą savo silpnybę ir nenuojie- 
gumą.

Mažosioš entente valstybės 
nutarė remti tautų sąjungą, 
kad ji turi pilną teisę spręsti 
šiame krizyje. Tokio pat nusi
statymo laikosi ir daugelis ki
tų mažųjų valstybių.

Vokietija sustabdysianti 
pasyvį priešinimąsi

Nebepajiegianti priešinimąsi 
tęsti ir bandysianti dabar 
taikintis su Franci ja ir Bei-, 
gife-

BERLINAŠ, rugsėjo 5. — 
Ant kiek paliečiamas yra Vo
kietijos n u oji eglynas (finan
suoti pasyvį .priešinimąsi oku
puotame krašte, Vokietija pa
siekė liepto galą.

Tokia nuomonS viešpatauja 
bankiniuose rateliuose, kur 
tikimąsi, kad už kelių dienų 
Vokietija padarys žingsnį lin
kui naujo jĮpasiulymo Francijai 
ir Belgijai taikintis.

Kad valdžia ir armija besi
priešinančiųjų pralaimėjo ko
vą Ruhr ir Pareinio di strik te, 
tą nenoromis pripažįstama po
litiniuose rateliuose, nors lai
kraščiuose dar apie tai nesvar
stoma. . 1

Tečiaus manoma, kad kanc
leris Stresemannas pranešė re
daktoriams, jog . valdžia arti
moj ateity bandys išrišti Ruhr 
konfliktą. ' . . ■

Padėtis okupuotame krašte 
taipjau nuolatos blogėja, kaip 
ekonominiu žvilgsniu, taip ir 
priešinimosi upu. Pasyvią 
priešinimos vedėjai daugiau 
nebeįstengia išlaikyti solidaru
mo, kuris yra būtinai reikalin
gas bendram frontui.

Derybos su kasyklųį savi- 
; įlinkais atsinaujino —į—
‘ HARRISBURG, Pa., rūgs. 5. 
— Šiandie atsinaujino derybos 
antracito angliakasių su ka
syklų savininkais, bet iki su
sitaikymo visgi yra dar gana 
toli.

Angliakasių streikas gi tę
siasi ir nė viena antracito ka
sykla nedirba. Nedirba net ir 
paviršio kasyklos.

MONTEVIDEO, rūgs. 5. — 
Sukilėliai sumušė 700 Brazili
jos valdžios kareivius. Mūšy 
86 kareiviai liko užmušti ir 
120 sužeista; iš sukilėlių gi pu
sės užmušta tilę 9 žmonės ir 
23 sužeisti*

tš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

GHICAGO. — Vakar strei
kuojantys C. B. Shane Go., 325 
W. Madison St. rubsiuviai tu
rėjo stoti teisman su savo sam 
dytojais, kurie buvo areštavę 
viso apie 60 streikierlų. Į teis
mą streikierių atsilankė dau*- 
giau, negu jų buvo reikalauta 
ir jie užpildė visą teismo kam
barį, taip kad daugelis turėjo 
stovėti. Visi streikieriai links
mus, draugiški, vienas su kitu 
apsieina kaip brolis sti broliu; 
jų ūpas nėra ne kiek nupUtolęs, 
nors jie kovoja jau devintą 
savaitę.

Iš streiklaužių pusės buvo 
atėjusios tik dvi seserys Že- 
meckaitės. Jos sėdėjo nuo visų 
atsiskyrusios, nors teisimas bu
vo pilnas lietuvių. Apie jas gi 
stovėjo 8 policistai.

Bylos nagrinėjimo nebuvo; 
reikalaujant unįjos advokatui 
nagrinėjimas tapo atidėtas iki 
spalio 18 dienai.

Iš teismo visi streikieriai nu»- 
ėjo į advokato raštinę, kur 
juos advokatas klausinėjo apie 
tai, kaip ilgai jie buvo laiko
mi kalėjime, kaip ir kur juos 
areštuota, kas juos nurodė ir 
tt. Paskui streikieriai pasako 
jo, kaip nežmoniškaį juos nau
dojo lietuviški boseliai. Taip 
viena streikierė, Agnieška Poš- 
kykė pasisakė pradžioje dirbus 
to jie dirbtuvėje u*ž $5 savaitėje. 
Kita mergina dirbusi nuo štu-

Apmokame Lietuvos 
Laisves Bonų 
Kuponus

4

Lietuvos Laisvės bony savininkai gali kreipties 
į Naujienų ofįsą ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštą pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresą.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, UI.

• No. 210

kių ir uždirbdavusi nuo $9 iki 
$13 savaitėje.

šitokie atsitikimai aiškiai 
parodo kodėl streikieriai taip 
ilgai ir taip atkakliai kovoja 
su kompanija ir ketina streiko 
neatšaukti, nors jis ir labai il
gai tęstųsi. Streikieriai yra pa
siryžę iškovoti geresnes darbo 
sąlygas toje dirbtuvėje, kad 
boseliai negalėtų taip naudoti 
darbininkų, kaip jie naudojo 
juos ikšiol.

Ir streikieriai tikisi kovą 
laimėti, nežiūrint streiklaužių 
tvirtinimo “Tdlegramc”, kad 
jie visi gerai dirba ir yra pa
tenkinti padėtimi. Kiekvienam 
suprantama, kad dabartiniu' 
laiku niiekuricms streiklau
žiams gal ir kiek geriau apmo
kama, ypač jei jie dar padeda 
boseliams šnipinėti. Tokie 
streiklaužiai ir gali “Telegra- 
me” girti boselius ir jų įvestą
ją tvarką.

Streikieriai sakosi sužinoję, 
kad dirbtuvėje kompanija tu
rinti apie 20 lietuvių šnipų, 
kurių pareiga yra sekioti ki
tus streiklaužius ir daboti jų 
veikimą. Jei tik du* ar trys 
streiklaužiai pradedą tarp sa
vęs kalbėtis, tai šnipas tuoj ir 
slenka prie jų, neva ko jieško- 
damas, kad nugirdus ką jie 
kalba, ar neketina maišto kel. 
ti. Pietų laiku šnipai nevalgų 
kartu su .kitais streiklaužiais, 
bet turį šnipinėti. Tik kada vi
si sugrįšta prie darbo, šnipai 
vieni einą pietauti.

Visuotinas streikierių susi
rinkimas bus penktadienio va
kare, rugsėjo 7 d., 6 valandą, 
u*nijos svetainėje. Bus svarbių 
pranešimų.

-—Toks kaip kriaučius.

15,000,000 žmoniy nu
kentėjo žemės drebėjime
LONDONAS, rūgs. 5. — Iš 

Osaka pranešama, kad spren
džiant iš surinktų žinių, žemes 
drebėjimas apėmė 20,000 ket
virtainių mylių plotą, turėjusį 
15,000,000 gyventojų. Tan plo- 
tan įeina tokie dideli miestai, 
kaip Tokio, Yokohama, Yoko- 
suka ir garsus svetimšalių re- 
zoirtad,' Ikaip Kamakana, Ha- 
kone ir Nikko.

ŠIANDIE — giedra; nedide
lė permaina temperatūroje. .

Saulė teka 6:19 valandą, lei
džiasi 7:18 valandą. Mėnuo te
ka 1:44 valandą nakty.



-

Prof. N. I. A n d r u s o r Verte VI. A.

Iš Mokslo Srities
Apie Žemės Amžių

(Tędny.)

28000,000

žemės is-;
vienoda;

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Kas Dedas Lietuvoj
-nūn-.-- -  - ■   ■' 1 ■"*

Nusišovė

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PC I^S. TAS JUMS RUS 

ANT NAUDOS.
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Ketvirtadienis, Rūgs. 6,1923
dėtis, kad patamsy į gatvę buvo 
pavojinga išeiti mergaitei ten, 
kur sukinėjosi, dušpastežas Viš., 
;w?bu joms Reikėjo imti tam tik
ra sargyba atremti šito donžua
no puolimus. Tokia Viš, ypaty
bė pagamino jam nemaža prie
šų ir karininkių tarpe, nes nie
kas su juo negalėjo išlaikyti 
varžytinių.

Sunaikinęs lietuvių 
ir jos įtaisymus kun.

S. L FABIONASCONAUI DIDVYRIAI IR JŲ. 
DYGIAI.

Švenčionys, čia paliko patva
rią atmi/iti kunigas Višnievskis 
vienos lenkų “dušpasterstvo 
dušpastežas”. Jis pradėjo savo 
darbus nuo to, kad išvogė dau
gybę mokymo priemonių iš lie
tuvių gimnazijos buto, kurį jis 
buvo užėmęs smurtu, be to ten 
pat sunaikino daug įtaisymų: 
iš langų stiklus, sulaužė duris, 
grindis, lubų lentas pamažu par
davinėjo visokiems šmųgelnin- 
kams, suolus ir lentas laužė,/ o 
sienas ir šiaip tepliojo. Susida
riusioji* apie kun. Višnievskį 
“šiltą kompanija” labai džiau
gėsi savo dušpastežo darbais. 
Jiems tai buvo nepasiekiamas 
idealas kovoje su lietuviais. Be 
naikinimo lietuvių gimnazijos 
“dušpastežas” Višnievski turėjo 
dar kitokį “sportą”. Būtent, 
jis medžiojo jaunas mergaites. 
Greitu laiku susidarė tokia pa-

Skapiškis (Rokiš. apskr.)— 
š. m. liepos mėn. 17 d. Var
niškių—Karelių viensėdy nu
sišovė nežinia dėl kurios prie
žasties jaunas 18 metų vaiki
nas Bolius Čelkis, tarnavęs pas 
pil. Lapienį-JLapoiį bernu. Tą, 
dieną minėtame vienk. pas ki
tą p. J. L. buvo gražiai leidžia
mos vestuvės, kuriose vlelionis 
žvaliai ir mandagiai aptarna
vo svečiams ir gyvai linksmi
nosi. Vienok vestuvių pabai
goje, anksti rytą, rado jį sody
bų pievoje negyvą peršaukta 
krutinę. Nors pas lavoną jokio 
šaujamojo įrankio nerasta, 
betgi yro tikrų davinių, kad 
vaikinas dėl šeimininio pabu- 
džio pats nusižudė.

O. Aaidelis.

kybę nunešamų nuo kranto že
mių, jis gauna metams vidutinį 
jurų dugno prieauglių lygų 0,16 
mm. Lapparanas mano, kad ar
čiau prie kranto per metus nu
gula sluogsnis ligi % mm. sto
rio, ir tuo remdamasis išskai
čiuoja puosėdų serijos amžių 67 
—90 milijonų metų. Analogi
nius išskaičiavimus darė Hautto- 
nas, Devisonas, Sollasas, M. Ri
das; jie visi gauna įvairiausių 
skaičių. Hauttonas, pavyzdžiui^ 
gauna l,526,750;000 metų (nuo* 
sėdų serijos storis, jo nuomo
ne, 177,000 pėdų ir nuosėdos nu
gula lygiai visame dugne), o Sol
lasas gauna viso tik 17 milijonų 
metų.

Visi tie išskaičiavimai verčia 
labai daugelio geisti. Tiksliau
sias skaičius be abejonės yra de
nudacijos greitumas, bet ir jis 
išskaičiuota remiantis tik ne
daugeliu tyrinėjimų. Be to mes 
neturim pagrindo manyti, kad 
denudacijos greitumas visuomet 
buvo vienodas. Kaip Žinia, de
nudacijos greitumas priklauso 
nuo atmosferos veiksnių inten- 
sivumo ir nuo reljefo. Augšti 
ir status kalnai greičiau pagrau
žiama, kai nuolaidžios kalvos, 
visoms kitoms sąlygoms esant 
vienodoms. Todėl po intensi- 
vaus kalnų tvėrimosi periode 
seka intensivus pagraužimas, 
kuris nuolat silpsta, pagal to, kai 
kalnai žemėja. Kai dėl vėjų, 
lietaus, bangų ir srovių jėgos, 
tai kai kurie autoriai mano, kad 
pirmesnėmis geologijos epocho
mis denudacija galėjo greičiau 
eiti, kad ir dėl didesnio mėnulio 
artumo, kuris iššaukė stipresnių 
potvynių žemes atmosferoj ir 
hidrosferoj? Vienok 
gulų sluogsniuose 
jokių pėdsakų
jančių atmosferos veiksnių arba 
okeano energingesnį veikimą. 
Tais laikais tų veiksmų bendras 
intensivumas vargiai galėjo bū
ti daug kartų stipresnis už šių 
dienų intensivumą taip, kad jei
gu mes ir daleistume, kad denu
dacija kadaise greičiau ėjo visa
me že\nės rutuly j, tai vargiai tų 
laikų intensivumas viršijo šių 
dienų mtensivumą du—'tris kar
tus. Užtat galėjo būti ir tokių 
epochų, ką pagraužimas būdavo 
silpnesnis. Taigi ši aplinkybė 
gali tik nedaug pakeisti gauna
mų skaičių dydį, kuris, be to, 
dar nereiškia visą geologinį lai
ką, o tik laiką kurs reikalingas 
nuosėdų serijos atsiradimui, 
pradedant nuo kembrijaus. Gi 
žemiau šio, pastarojo, sluogsnio 
guli dar algonos ir archeijos 
sluogsniai, kurių žymi dalis reiš
kia (rodo) taip pat žymių kitė
jimų, metamorfizuotų nuogulų 
rūšių. Daugelio mokslininkų 
nuomone tas laiko taipas, kurs 
buvo reikalingas šiai prieškem- 
brinei serijai spdaryti, gali bū
ti kad ir viršijo tą laiką, kuris 
praėjo nuo kembrijaus pradžios 
ligi musų dienų.

Mokslininkas Uolkotas kito
kiais budais skaičiuodamas gau
na nuo 25 ligi 70 milijonų me
tų tų nuosėdų nugulimui.

(Bus daugiau)

Iš Klaipėdos Krašto

gimnaziją 
Višnievs- 

kis, tūrėjo nešdintis kitur ap
gaudinėti žmonių.

Dabar atsirado kaž koks nau
jas veikėjas neva karininkas 
namų darbo, kuris ir stengiasi 
“pasižymėti”.. Jis nori būtinai 
surekvizuoti butą neva naujo
kų ėmimo komisijai, nors šita 
įstaiga butų turi daugiau, negu 
jai reikia. Tačiau “garbė” kiek
vieną trukia į save. Šita rekvP 
zicija itin “laiku” sumanyta, nes 
dabar gimnazijos bute ęina pa
matinis remontas, Taigi svarbu 
sutrukdyti remontas, o kas iš- 
remontuota, svarbu sugriauti. 
Be to svarbu sutrukdyti darbas 
mokytojų kursams. žmonės 
“darbuojasi”, — nedpvanai ima 
algas. (L. R.)

gaudinėti žmonių.

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto 1 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiate i^rdgus ir 
Parduodam Laivakortes.

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuo jaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina. C5o. aptiekoae, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratorijp.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrus utarninkų 
ir ketvergų. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Lapparanas dalina tą 
16 kubinių 'kilometrų iš sau
sumos paviršiaus ir gauna 
0,11 mm. vieniems metams, 
kitaip sakant, visa sausuma 
pasidaro žemesne 1 milimetru 
maž daug per 9 metus. Be 
abejonės šis greitumas ne vi
sur vienodas: vienur jis dides
nis, kitur — mažesnis. Taiky
dami tą pat metodą atskirų 
upių sritims mes gausime, pa
vyzdžiui, Elbai 1 m. per 507,- 

. 700 metų, o Indui 1 m. per 
3650 metų. Iš šių skaičių aiš
kiai matom, kad denudacijos 
procesai teina nepapralstai. lė
tai. Lapparanas iš savo išskai
čiavimų išveda, kad visos 
susumos peneplanacijai, t. y. 
kad “perdirbus” žemę beveik 
lygia lyguma reiktų 4500000 
metų. Murėjus gi tik Europos 
peneplanacijai skiria 7000000 
metų, o Uollesas 
metų.

Vargiai kada nors 
torijoje vyko visur
visos sausumos peneplanaci-[ 
ja, bet vis tik žinom ne ma-, 
žai atsitikimų, kuomet geolo-j 
giniai tyrinėjimai įrodė, kad 
didelės kalnų virtinės augštu- 
mos ne menkesnės kai šių die
nų Alpai, denudacijos kęliu 
pavirto lygumomis. Kalnų vir- 
tynės panašios Alpams, sudė
tos iš sluogsnių. 
sluogsniai pagraužiami ir vie
toj kalnų virtynės atsiranda 
lyguma, tai po ja randa tų 
sluogsnių “šaknis,” liudijan
čias, kad ten kadaise 'kalnų 
butą. Nuo kembrijaus pra
džios Europoje pranyko jau 
dvi kalnų virtynės, kurių men
kų likučių yra įvairiuose Eu
ropos punktuose.

Po kiekvienos kalnų virtynės 
atsiradimo sekė ilga, kelių mi-

• Ii jonų metų, jos irimo ir nyki
mo epocha. Taigi trilypiniui 
Europos kalnų kriaukučių atsi
radimui reikėjo dar daugiau lai
ko. Vienok šios rųšies įvykiai 
duoda tik bendrą supratimą apie 
denudacijos lėtumą. Kur kas 
tiksliau laikas butų galima su
žinoti iš nuosėdų nugulimo grei
tumo. Jeigu žinotumėm visų 
jau nugulusių nuosėdų turį ir 
vidutinę jų kiekybę nugulančių 
vienais metais, tai paprasčiau
siu budu sužinotumėm tą laiką, 
kuriuo tos nuogulos atsirado. Da 
vinių, kad galėtumėm tiksliai 
sužinoti nuosėdų turį neturime, 
netiktai dėl to, kad trūksta ma
tavimų nuosėdų storio sausu
moje, beti ir dėl to, kad 72% že
mės rutulio užklota vandenynų 
ir apie nuosėdų sluogsnio storį 
dugne mes nieko nežinom. Nuo
sėdų sluogsnio storumas sausu
moje sužinoma įvairiai. Haut
tonas skaito jį lygų 177,000 pė
dų, Solasas skaito jį 164,000 pė
dų, o Giki — 100,000 pėdų.

Kad 
nuogulų 
j urose, 
tuo, kad 
džiagą gana lygiu sluogsniu jur 
ros dugnu nugulant, ir tuo budu 
sudarant tokį sluogsnį, kuris
yra nuneštam nuo sausumos
sluogsniui lygus. Denudacijos 
greitumas sulig Gikio lygus 
1/730—1/6800 pėdų į metus
Dalydamas savo 100,000 pėdų iš 
tų dydžių jis gauna laiką nuo 
73—ligi 680 milijonų metų.

Iš tikrųjų gi nuogulų skirsty
masis okeano dugne nėra lygus: 
juo toliau kranto, juo mažiau ir 
mažiau jų tenka dugnui ir vi
duje okeanų nugula mažiausio
ji mechaninės medžiagos kieky
bė. Priešingai, pakraščiais sluo
gsnių augimas eina kur kas grei
čiau, ypač palei upių žiotis. Su
lig Murrejo žemės nuosėdų 
pluogsnis aplink kontinentus už
ima 20% viso j Orų ploto, kas su
lig Lapparano sudaro 73 milijo
nus kvadratnių kilometrų. Iš- 
fckirstydamas šitame plote kie- ar pilietės tėvu.

tie

nuo- 
nėra 

liudi-

sužinotų vidutinį 
sluogsnio stovį 

Giki vadovaujasi 
mano visą me

Dviem savaitėm suėjus 
gali tėvu pastoti

Maskvos d/’enr. “Izviestija” 
(VII 25 d.) rašo, kad “Žags” 
(Zapis Ak to v Graždanskaho 
Sostojanija) veda registraciją 
— gimimų, mirimų, vestuvių, 
persiskyiumų, pradėjimų (atsi
radimo, pavardžių pakeitimo, 
įsūnijimų ir 11. Dabar mote
ris, netekėjusi, bet nėščia pa
stojusi, gali duoti Zags’ui pa
reiškimą, nurodyt pradžios nė
štumo liaką ir tėvo adresą, jei 
įtariamas tėvas gavęs prane
šimą dviem savaitėm praėjus 
nepasiteisins, tai skaitosi už 
gimstančio raudonojo piliečio

Laivų judėjimas liepos mėn.
Viso šiame mėnesy uostą ap

lankė 207 laivai; jų tarpe 33 
keleiviniai garlaiviai, 107 pre
kybiniai garlaiviai, 50 burinių 
ir 17 motorinių laivų. Dau
guma jų prikilauso Vokiečiams 

>—'110, Latviams |— 34; Šve
dams—24; Klaipėdos Kr. —18; 
Danams’—3; Lietuvai—2; An
glams—2; Norvegams — 2; 
Prancūzams, Dancigui, Fiume 
po vieną. Atvežta daugiau 
malkų, plytų, anglių, celiulio- 
zos, kreidos, išvežta — malkų, 
celiulozos, kiaušinių, javų, gy
vulių, spirito, skudurų ir že
mės ūkio mašinų.

Klaipėda. — Pastaruoju me
tu bedarbių skaičius Klaipė
dos mieste padidėjo. Rugpiučio 
1 d. užregistruota bedarbių 216 
vyrų ir 36 moterys. ; 1 ,

Iš Okupuotos Lietuvos
Iš VILNIAUS.

Laikraščio “Lietuvos Rytai” 
35 Nr. tapo lenkų valdžios su- 
konfiskuotas. Priežastis neži
noma.

—Liepos mėn., 31 d. atėjusi 
policija į Laikinąjį Vilniaus 
Lietuvos Komitetą, kuris tuo 
tarpu užima vieiiį kambarį 
Lietuvių kliubo buste, pranešė, 
jog visas Lietuvių kliubo bus
tas, susidedąs [iš 4 kambarių 
ir virtuvės, esąs surekvizuo- 
tas. 
nėra 
kad 
nyta 
lietuvių įstaigas: 1) Lietuvių 
kliubą, 2) Laik. Vilu. Lietuvių 
komitetą ir 3) Jovaršaitės ir 
Mikalauskaitės valgyklą, ku
rioje neturtingoji inteligentija 
gaudavo pigftis ir palyginamai 
sočius pietus. Matomai be po
litinės užkulisės neapsieita ir 
čia, kad net tris svarbias lie
tuvių viešajame .gyvenime į- 
staigas norima palikti be pa
stogės arba ir visai priversti 
sulikviduoti, nes, esant sun
kioms butų sąlygoms, rasti tin
kami butai net trims įstaigoms 
yra tiesiog 
lykas. I 
kraustymosi 
rios dabar siektų milijonų, bu
tų tiesiog nepąkelliama našta 
įstaigoms, kurių ir be to labai 
sunki pinigine padėtis.

Pinigai
Šalies Pajiega

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9663.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas 
Nąpropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir Ironiškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias Ilgas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pčt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis S—12 
diena.

Kliniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

Šviesą ir. pajięgą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Gludi stiprume jos moterų

ir vyrų. Budavokite tą stip-

rūmą apsčiu vartojimu Bor-

den’s “Selected” pieno

Pirkit Svies
tą ir Kiau
šinius puo 

Bordcn ve
žiku.

’ x .V, j

BORDENS
. I ,&mFh)AictsCb. of- Uancis 

FranklteSMO

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos 

3501 So. Union Avė., Chicago, UI.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios Šv. sekmadieniais 9 ir 11 

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

yisus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

JOHN KUCHENSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221* W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. ŠLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La S'alle St. Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. HaUted St., Chicago.
į , ; į| Tek Yards 4681

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

1811 Rocter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

to 
išlaidos,

*Niekam niekas ankščiau 
apie tai pranešęs, taip 
staiga kažin keno suma- 
išmešti gatvėn net tris

Fine for Lumbago«
Musteroie drives pain away ano 

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

It is a clean, whitc ointment, made 
with oil of mustard. Get Muatcrolc- 
today at your drug store. 35c and' 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Tel. Ląfayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

negalimas da-
yra 
ku-

v

*■ . į

^LUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganedinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Mikvaukee A v.. 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tęgul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas' savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriauaiems savo daly
ko žinovams.

UŽ LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS BONŲ Kupolus 
prinokusius Liepos mėn. 1923 
ir pirmiaus su atsiskaitymu.

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Avė., 

Brooklyn, New York

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 

Dr. C. Yucins D. C. Ph. C 
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III

DR. J. JAKUBAUSKAS
. NAPRAPATH

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

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m.

Phone Yards 7344 
11182 Michigan Avė.

Vąlamįos: 2 iki 7 P. M.
•Phone Pullman 5147 

Roseland, 111.
Nedėliomis pagal susitarimo

iles? Phone Republic 7812
Res‘ 6117 So. Talman Avė.

,Valandos: 9 A.-M. iki 12 j
; / DR. FELIX A. MANELIS , 

Naprapath
3267 So. Halsted St., Chicago • 
Tel. BouleVard 2777

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

LIEPOS 
DRABUZiy 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

«

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

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo nėatsižvelgiant į pelną aj 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $22.50, $25.00 i* 
$27.50 dabar ...........................  $18-=5
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar .................   $25.0f
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $87.50, $42.50 b 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 tor 
$27.60. Dabar ...............  $18.59
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augliau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.£? «» 
augščiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys j rytus nuo Kalstė, Sti 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vp1 
Subatomis nuo 8 ryto bg 10 vakaro 

Nedeliomis nuo 8 ryto lig 3 po picų



. Ketvirtadienis, Rūgs. 6,1923 NAUJIENOS, Chicago, UI.

L.S.S. ŽINIOS
Of icialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Kugsėjo 6, 1923. • x Eilinis No^ 22

Kad padalius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ii’ galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
lialsted St., Chicago, III.

' ___________________ ____ _____ ________—1— "—i.... ■ ..■-!” ......

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1789 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 
, brooke Avė., Chicago, III.

Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Kal
stei! St., Chicago, III.

Knygius A. Kemeža, 25 E. 23rd St., 
Chicago, III.

NARIAI:
A. Grebelis, 10321 Indiana Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 2538 Charleston St.
J. J. Čeponis, 4101 So. Richmond St.

— visi Chicago, III.

Šalin mirties bausmė
Su tais žodžiais mes jau 

daug sykių, draugai* .darbinin
kai, ėjome į viešus Ssusirinki- 
mu‘s ir aiškinome juos. Tie

* žodžiai buvo užrašomi ant rau
donų musų vėliavų. Tie žo
džiai labai garsiai skambėjo 
vasario mėnesio dienose, 1917 
metų, kuomet griuvo carizmo 
sostas Rusijoje. Revoliucinis 
komitetas pareiškė, kad mir
ties bausmė panaikinta!

Kuomet birželio mėnesy, 
1917 metų, buvo padarytas pa
sikėsinimas nužudyti liaudies 
engėjus, bėgusius iš karo lauko 
karininkus ir kitų galių šnipus,

• _ jus darbininkai protestavote
prieš nužudymą jų.

Kuomet 1917 metuose jus 
protestavote prieš mirties baus
mę, kad ir šalies priešams, 
tuomet prie valdžios buvo tie 
patys žmonės, kurie daba 
valdo Rusiją. Tuomet bolše
vikų partiją pati kiripesi į ju* 
ir aiškino, kad nebūtų mirtimi 
bau’džlami net ir kitį šalių 
šnipą l Tuomet bolševikų pa r 
tiįa aiškino jums, kad mirties 
bausmė yra laukinis žvėrišku
mas, kuris žemina patį žmo
niškumą. Tuomet bolšterikai 
aiškino, kad socialistai atmeta 
mirties bausmę; atmeta bešir
dį žudymą beginklių žmonių.

Taip jie kalbėjo tuomet, 
darbininkai Rusijos valdytojai. 
O kaip gavo valdžią į savo ran
kas spalio menesį, tada savo 
sovietų suvažiavime nutarė:

Mirties bausmė panaikinta 
— net ir fronte!

Tokie bu‘vo jų žodžiai., ku
riems jus plojote, delnais. Tais 
žodžiais jie pirko sau jūsų m< 
lę, jūsų užsitikėjimą. Juose 
jus matėt drąsius kovotojus- 
revoliucrijonierius, pasirengu
sius net numirti už savo idė
jas. Tokie buvo jų tuomet 
žodžiai.. * Dabar jus matote jų 
darbais.

* * *
Kaip tik bolševikai pateko 

valdžion, nuo pat pirmos die
nos pradėjo užmušinėti.

Jie pradėjo užmušinėti su
imtus nelaisvėn karo lauke,— 
kaip tą daro visi laukiniai žmo
nės.

Užmušinėti priešus, kurie 
ix> mūšio pasidavė su tuo suS 
tarimu, kad jiems bus palikta 
gyvybė. Taip buvo padaryta 
Maskvoje spalio mėnesį, kuo
met bolševikas Smidovič pasi
rašė sutartį nežudyti pasidavu
sius junkerius, bet paskiau lei
do, kad paimti junkeriai butų 
išžudyti po vieną. Taip buvo 
Mogileve, Kijevie, Rostove, Se
vastopoly, Simferopoly, Jaltoj, 
Feodosijoj, kur buvo žudomi 
be jokio teismo vyrai, mote
rys ir maži vaikai.

Po tokių savarankių užmu- 
.šinčjimų prasidėjo užmušinėji- 
inas po tiesioginiu prisakymr 
bolševistinės valdžios. Nors 
mirties bausmė skaitėsi panai
kinta, bet visokie “nepaprasti

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 2538 Charles
ton St., Chicago, III.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 8827 
Archer Avė., Telef. lafayette 1017, 
Chicago, III.

Kasierius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 
Chicago, III.

Finansų Sekr. A. Baniene, 1642 W. 
Monroe St., Chicago, III.

.. ' 1—! 
komisarai” ir “kariniai-revo- 
liuciniai komitetai” prisakyda
vo iššaudyti šimtui žmonių. 
Vienus — kaipo kontr-revoliU- 
cijonierius, kitus ---- Kaipo
spekuliantus, trečius — kaipo 
užpuolikus. Kiek nekaltų žmo
nių iššudyta tuo budu visoj 
Rusijoj!

Žmonių gyvybe pasidarė pi
gi. Pigesnė už tą popieną ant 
kurios yra parašomas mirties 
dekretas.

Ir tas kruvinas prąsikalti- 
inas yra daromas varde ko
munizmo.

Išžudę dešimtimis tukstnčių 
žmonių bt? teismo, bolševikai 
dabar atlieka tą patį darbą su 
pagalba teismo.

Jie sudarė naują augščiausį 
revoliucinį tribunalą sovietinės 
valdžios priešams. \

Pirmutiniams suvirinkime to 
tribunalo išduotas mirties nuo
sprendis, kuris tapo atliktas į 
10 valandų.

Įsteigdami tą tribunalą, bol
ševikai nesakė, kad jis turės 
tiesą išduoti mirties nuospren
džius.

Jie paslėpė nuo liaudies savo 
kruviną planą — sutverti ka
rinį teismą, kuris turi pasiųsti 
į aną pasaulį netinkamus bol
ševikų partijai žmones.

Vogtinai, kontrabandos ke
liu įvedė mirties bausmę, kuri 
buvo panaikinta antrame so
vietų suvažiavime.

Jauzdami1, kad sušaudymai 
prisakius nepaprastiems ko
misarams užsitriiukia rustufmi. 
visos liaudies, jie tuomet nu
sprendė įvykdinti mirties baus 
mę nuteisus teismui, bet tas 
teisinos buvo tik komedija. 
Tų teismų visai nėra.

Kaip jie teisė kapitoną Čas- 
tną. Jis buvo kaltinamas, buk 
daręs suokalbius prieš valdžią. 
Jis tatai užginčijo. Jis prašė, 
kad jam butų leista pastatyti 
liudininkus, — tame skaičiuje 
tuos komisarus-bolševikus, ku
rie bubo paskirti saugoti jį.

Tribunalas atsakė, kad jam 
nevalia turėti liudininkų.

O reikalas ėjo apie mirtį 
ar gyvybę, kuris užsitarnavo 
didelę pagarbą savo pavaldinių, 
Raitijos laivyno matrosų, kurie 
protestavo už jo areštavimą.

Jį nuteisė Medvedev, Bruno, 
Karelin, Veselobski, Peterson— 
teisėjai viršiausio revoliucinio 
tribunalo.

Kapitonui Častnui £tėmė 
teisę, kuria naudojais kiekvie
nas <lagi vagis ir žudikas—pa
statyti teisme liudininkus. 
Neįleido nei vieno jo liudinin
ko. Bet užtat išklautsė kalti
nančių liudininkų.

Ir tuo liudininku buvo Troc
kis.

Tas pats Trockis, kuris areš
tavo Častną, kaipo komisaras 
karinės-jurių teisės.

Ir teisme Trockis liudijo ne 
<aipo liudytojas, bet kaipo ap- 
kaltintojas. Kaipo kaltintojas 
jis tvirtino tas žmogus kaltas, 
nuteiskit jį!

Nereikia didelio gudrumo, 
kad taip kovojus su savo prie
šu.

Ne, tai nėra teismas— ko
medija teismo.

Np teisimas, kuomet nuspren
di išduoda teisėjai — činovnin- 
kai, priklausanti nuo valdžios.

O Viršiausiam Revoliuciniam 
Tribunale nėra teisėjų iš liau
dies, yra tik činovninkai, ku
rie gauna’iš valdžios algą, kurį, 
randasi Trockio ir kitų liau
dies komisarų rankose.

* ♦
Pirmas pavyzdis duetas ir 

dabar Viršiausis Revoliucinis 
Tribunalas pasiųs į aną pasau
lį visus, kam bolševikų partija 
panorės atimti gyvybę.

Pradėta nuo otficerio, pas
kiau seks eilė »visų tų, kurie 
nurodinės prasižengimus bol- 
še visti nes valdžios.

(Pagal Martoy’ą)— A. ž.

Kaip komunistai vykina 
bendrą fronty

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom. 

South Side ofisas 3301 Normai Av. 
Tel. .Yards 2296.

Iš LSS kuopy veikimo.
LSS. 4-tos kuopos susirin

kimas.
Praeito antradienio vakarą 

įvyko LSS. 4-tos kuopos mi
tingas Raymond Chapelėj. Tas 
susirinkimas turėjo būt labai 
svarbus — reikėjo rišti klausi
mas dėl LSS. Pildomojo Ko
miteto buveinės ateinantiems 
dvejiems metams ir narių bal
savimu išspręsti; reikėjo rink
ti delegatai busimon neužilgio 
LSS. VHI-to Rajono kohferen- 
eijon; reikėjo Revizijos Komi
sijai pristatyti raportas kuo
pos finansų sutvarkymo reika
lu*; reikėjo ir kitokiais orga
nizacijos dalykais pasitarti. 
Hleikėjo — bitinai reikėjo. 
BetA-nieko nepadaryta. O ne
padaryta — negalėta nie
ko padaryti dėlto, kad ma
tyt, patys nariai užsispyrė sa
vo kuopą boikotuoti... kaip 
susimokinę nesilankyti į šau
kiamus susirinkimus!

Gėda, draugai!
Nemalonu šitoks apsireiški

mas skelbti, bet ir nenorint 
reikia. Kurių galy vadintis' so
cialistais, priklausyti organi
zacijai, jei visai neboti susi* 
rinkimų, neboti savo organiza
cijos reikalų!_,

Ne, tai apsileidimas — neap
sakomas apsileidimas!

Del šitokio narių apsileidi
mo visi tie svarbus reikalai 
negalėjo būti išspręsti šiaftie 
susirinkime. O kadangi jie 
umiu laiku turi būt išspręsti, 
tenka šaukti kitas n e p a p- 
r a s t a s susirinkimas.

Tasai nepaprastas 4-tos kuo
pos susirinkimas nutarta su
šaukti ir įvyks ateinantį Antra
dienį rugsėjo 11 dieną, 8 vai. 
vakare, Ray*mond Chapel sa
lėje, 816 W. 31-st Štr.

Draugai, atsikratykite kiek
vienas savo rueranguifio ir bū
tinai atvykite. Savo nerangu
mu ’juk jus užmuša te dvasią ir 
kitiems veikti, dirbti. Gana to 
snaudulio!

Praeitą susirinkimą malonu 
tik tuo pažymėti, kad kuopon 
įstojo du* nauji nariai, dd. M. 
Mauricas ir Fr. šeštokas, mok
sleivis — abudu jau pirmiau 
buvę tos kuopos nariais.

— Sekretorius.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

ir reumatfško uždegimo galima

- į pasekmingai išgydyti su

SEVERAS
goTHARDOL

i
(y' „ . , / ,

' Kt’ik’rnaa linimenta*)

Geras vaistas dėl susimušimo, 
issu kimo, tinime raumenį) Šiyvuma 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

KAINA JO IR 60 CENTAI.

KlaUskiie pas apftekoribs

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA

Sovietų valdžia, užkariavusi 
ginklo pajėga Gruziją, negali 
tačiau įveikti ten socialdemo
kratų įtakos darbininkų tarpe. 
Ne vienas šimtas socialdemo
kratų darbuotojų sėdi kalėji
me. Bet ir to maža. Komunis
tai sugalvojo sušaukti neva 
socialdemokratų konferenciją, 

kuri ir įvyko Tiflise liepos 25 
d. Konferencija turėjo suvai
dinti socialdemokratų partijos 
lajidotuvĮes. Socialdemokratam, 

sėdintiems kalėjime buvo pra
nešta, kad jeigu jie sutiks atsi
žadėti nuo savo partijos ir 
priimti konferencijos nutari
mus, jie bus titojau iš kalėji
mo paliuosuoti. Bet iš kelių

šimtų tokių persimetėlių at
sirado- tiktai 33. Darbininkai 
žiuri į panašias komunistų 
priemones su panieka.

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jūsų 
giminėms Lietuvoje. Kompanijos nuo
savas ofisas Kaune gerai patarnau
ja visiems lietuviams pasažieriam*s.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai kiekviena subatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais.

American Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg — 

Hamburg
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisieKimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai.. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland Lapland ir 
Zecland.

NORTH
GERMAN 

LLOYO 
. Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS”

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankumaj. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St..

Chicago, 111.

rasite

Imis. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

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

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o 
pagelbą.

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

f

LA 
PARIS . 
FRANCE 
LAFAYETTE t

NEW YORK, VIGO

24
24
31
10

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8 '

SAVOIE Sep 8, Oct. 20, Nov. 
. Sep. 12, Oct. 3, Oct. 
Sep. 19, Oct. 10, Oct 
.^.... Scpt. 29, Nov.
---- ------- 1 (SPAIN>> 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios apraiomos 
knygutės Jūsų vietiniu, agentui arba t 
didjjj ofisų 19 State Street New York.

CUNARD
LIETUVON įPER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southninptoną ant Milžinų laivų 

AQUITANIA, mauretania 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. 
Greitas persėdimai Southamptorie. 
Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siai j Hamburgą ant naujų laivų 
burnerlų. 3čla klesa (j Piliau $f06 50, 
j Hamburgą $103.50). Karės taksų 
$r>.oo

' KKLEIVUI IS LIETUVOS
Rčdn laivau Piliavoj važiuojant i 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin- 

H gų dokumentų atvažiuojantiems ke- 
m Iciviams galite gauti nuo bile agento. 
J- Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
“ arba apielinkėj.
E CUNARD LINE
H 140 N Dearborn St., 2 Chicago, Illinois

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St., Chicago, 111.

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9BroaJvay, Nev^ork.NY LJ 

kte^i LIETU w
PER HAMDUB.GĄ,PILIA\a 

t /■ . . ARBA. LEPO JŲ.
y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja j Piliavą 
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 

VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. LITUANIA .............. ............ S’ept. 19

S. S. POLONIO ..........................  October 6
TREČIOS KLESOS KAINOS Į:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
__ LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00

Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

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

/^-DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS-’
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4184

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—-10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

✓

Telefonai)

h
Tel., Blvd. 3138

M. Woitkewich 
BANIS 

AKUŠERKA
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu

?»ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

' NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraŠinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
Jasaulyje. Galima ir angliškai ra- 
yti.
Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

Ofiso Telefonas TYR IT A DT?OATY Busto Telefonas 
Central 4104 XI* Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS ,
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Bpulevard 2160
Valandos

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

J

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

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

Tel. Kcnwood 5107
Valandos: nuo 9 iki H vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:31 vakare.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

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

Tel. Prošpect 1930 
Valandos pagal sutartį

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 Sb. Halsted St,
CHICAGO, ILL.

L

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTĄS

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

Phone Canhl 0257

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

t

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042
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nesni, negu- baltveidžių vai- jeigu esą kitos valstybės rei- 
kai. Tarpe japonų yra daug

Pubiiihed Daily, «<*pfsunday jjy i mažesnis nuošimtis degene- 
The Lithuanian Kews Pub. Co., Jnc. ratų, negu kitose tautose. O

J tai reiškia, kad japonai yra 
sveika tauta, tikrinti daug 
atsparos.

* Bet iš kitos pusės, .ilgai 
dar bus jaučiama žemės dre
bėjimo padariniai. Ta nelai
mė ištiko didoką žemės plo-

• tą, kur gyvena apie penke- 
! tas milionų žmonių, Dauge

lis tų žmonių nukentėjo me
džiagiškai. Kaip laikraščiai 
praneša, nuostoliai sieksią 
penkių bilionų dolerių. Tie 
žmonės reikalingi greitos 
pągelbos. Priešingame atve
jyje, jiems gręsia badas. Bet 
tai tik maža nelaimės dale
lė. Iš visko matyti, kad Ame- 
rika ir kitos valstybės dės 
pastangų kuogreičiausiai su
šelpti nukentėjusius žmones. 
Bet kas bus su tūkstančiais 
tų nelaimingų žmonių, ku
rie iš neįmanomos baimės 
neteko proto lygsvaros? O 
tokių, galima spėti, susida
rys nemažas įkaičius. Pir
mais pasaulinio karo metais, 
mokslininko Hrdičkos ap
skaitymu, apie 40,000 karei
vių išėjo iš proto. Armotų 
trenksmų ip baimės negalė- 

| jo atlaikyti silpnesnių nervų 
kareiviai. Gi žemės drebėji
mas savo baisumu, be abe
jojimo, pralenkė karo ląu-, 
ką. Tad ir savo padariniais 
šis žemės drebėjimas bus 
baisus. Ištiesų laikraščiai ir 
praneša, kad nuo baimės 
daug žmonių išėjo iš proto.

Kitas vėl dalykas, — tai 
žmonių prietaringumo su
stiprėjimas. Tamsesni ele
mentai (o tokių, žinoma, ne
trūksta ir Japonijoje) ban
dys šiai katastrofai surasti 
viršgamtiškų priežasčių./Sa
kysime, žemės drebėjimą 
Lisbone 1775 m. buvo bando
ma išaiškinti tuo faktu, jog 
tame mieste gyveno nedide
lis skaičius protestonų tikė
jimo žmonių. Vadinasi, Die
vas nubaudė už tai. Kad to
kių prietaringų aiškinimų 
bus ir tarpe japonų, — to 
pilnai galima tikėtis.

Išviso šis žemės drebėji
mas yrą didelė tragedija ja
ponų tautai, kuriai per ilgus 
metus teks padarytąsias žai
zdas gydyti:
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Japonijos 
tragedija.

Ateinančios iš Japonijos 
žinios prieštarauja viena ki
tai. Kol kas nėra jokios ga
limybės apskaityti žuvusiųjų 
laike žemės drebėjimo žmo
nių skaičių. Išpradžių buvo 
skelbiama, kad žuvo, apie 
200,000 žmonių. Vėliau tas 
skaičius pašoko iki 50(f,000. 
Bet tai vis tik spėjimai. Tu
rės dar praeiti kiek .laiko, 
kol bus sužinota tikra teisy
bė apie tą baisią katastro
fą. Vienok ir dabar jau ga
lima pasakyti, kad šis žemės 
drebėjimas savo žalingumu 
pralenkia visas pirmiau įvy
kusias katastrofas. Du svar
biausi Japonijos miestai—] 
Tokio ir Jokohama — liko 
beveik visiškai sunaikinti. 
Gražiausios stovylos, pui
kiausi architektūros kuri
niai tapo paversta griuvėsių 
krūvomis. Namai suardyta, 
tiltai sugriauta. Ką nepajė
gė sunaikinti žemės drebėji
mas, tai dabaigė ugnis ir už- 
pludęs okeano vanduo. Nuo
stoliai, paviršutiniu apskai
čiavimu, siekią bilionus do
lerių. ,

Kur tik prieš porą dienų 
gyvenimas virte virė, ten 
dabar kapai... Nebereikalo 
tad vienas japonų laikraš
tis sako, kad Japonijos gy
venimas tapo keliolikai,me
tų sustabdytas. Tokio pavo
jaus gal ir nėra. Paskuti
niais keliais desėtkais metų 
Japonija žengė pirmyn to
kiu spartumu, kuris nuste
bino visą pasaulį. Dar visai 
nesenai Japonija buvo pu
siau barbariška šalis. O da
bar ji pasivijo kitas tautas, 
kurioms reikėjo šimtmečiai 
dirbti, kad sukurus šių die
nų civilizaciją. |

Ir jeigu japonai palygina
mai tokiu trumpu laiku su
gebėjo tiek toli nužengti, tai 
jie pajėgs greit atsigriebti 
nuo dabartinio smūgio. Juo-i 
ba, kad intelektualiniu žvilg
sniu japonai stovi gana auk
štai Prie progos čia bus ne 
pro šalį priminti, kad tyri
mai Kalifornijos valstijoje 
parodė, kad, bendrai imant, 
japonų vaikai labiau pasižy
mi mokyklose ir yra suma-l

Nelaimė 
silpnesniam.

Pasakojama, kad galams 
senovėje užėmus Romą iš 
nugalėtųjų buvo pareikalau
ta atlyginimas. Kai auksas 
buvo sveriamas, tarp galų 
ir rymiečių kilo nesusiprati
mas dėl sveriamo aukso: ga
lams buvę primesta, kad jie 
norį daugiau aukso gauti, 
negu suderėta. Tąsyk galų 
vadas, Brennus, metęs ant 
svarstyklių kardą ir sušu
kęs: “Vae victis!” (nelaimė 
nugalėtam).

Lyginai taip pat elgiasi 
Mussolini. Jis pareikalavo iš 
Graikijos 50,000,000 lirų at
lyginimo už nužudytuosius 
italų valdininkus. Dabar jis 
įspėja graikus, kad atlygini
mas bus padidintas’ jeigu 
Graikija neišpildys reikala
vimus.

Visos pastangos pavesti 
graikų-italų ginčą išspręsti 
Tautų Lygai , prie nieko ge
ra neveda. Mussolini be jo
kio dvejojimo sako, kad tai 
esąs ne Lygos reikalas. O

kalaus ginčą pavesti Tautų 
Lygai, tai Italija visai pasi
trauksianti iš tos instituci
jos. j , »

Šis incindentas dar kartą 
parode, kad dabartiniame 
savo sąstate Tautų Lyga yra 
negyvas kūnas, kuris inter
nacionalinėje politikoje be
veik jokios reikšmės netu
ri: politika vis dar tebeve
dama senovės bbalsiu — ne
laimė silpnesniam.

Apž valga
BLOGIAUSIA KNYGA.

Prieš porą savaičių Pary
žiaus žurnalas “La Parole Lib- 
ne” paskyrė dovaną už blo
giausią knygą, kuri buvo* para
šyta paskutiniais 'keliais me
tais. Tai padaryta tuo tikslu, 
Jkad pašiepus franeutaų įprati
mą skirti įvairiausių dovanų 
už parašymą “geriausių” apy
sakų, romanų, eilėraščių, etc. 
Pasiūlymą žurnalas padarė vi
sai rimtai: suradimui blogiau
sios knygos buvo pakviesti 
tokie žymus rašytojai, kaip 
Romain Roland, Dorgeles ir 
Henri Berand.

Teisėjai susirinko, ilgai kal
bėjo apie įvairiai blogas kny: 
gas ir, ant galo, priėjo prie tos 
išvados, kad paskutiniais ke- 
leriais metais nieko blogesnio 
nebuvo parašyta už Versailės 
taikos sutartį! Bet kadangi tą 
dokuhnentą rašė didelis žmo
nių būrys, tai žurnalas atsidū
rė keblioje padėtyje: 
kam dovaną įteikti.

Ištiesų tai nelengva 
ti: žinok tu dabar, 
kuris iš viso to būrio 
truso ir ne-išminties
prie parašymo to garsaus do- 
kuitfĮento—Clemenceau, Lloyd 
(ieor^e, Wilsonas ar kas ki
tas?

Reikia tiesą pasakyti, kad iš 
jnin tingesnio nuosprendžio
vargu bu»vo galima padaryti.

nežino

išspręs- 
žmogus, 
daugiau

ATVAŽIUOJA LLOYD 
GEORGE.

kad at- 
Lloyd 
diplo-

Laikraščiai praneša, 
važiuosiąs Amerikon 
George, “genialingas” 
matas. Teisingiau sakant, bu- 
vusis “genijus”. Dabartiniu 
laiku to politikieriaus kursas 
labai žemai nupuolė. Anglų 
spauda gan atvirai kalba, kad 
p. George’o daina jau atidai- 
nukta ir jam nebėra vilties už
imti vadovaujamą vietą vald
žioje.

Bet Amerikoje, žinoma, jis 
papasakos daug įvairių dalykų 
ir patieks receptų pasaulio iš
ganymui, prie įklampinimo ku 
rio j balą jis pats nemažai pri
sidėjo.

STEBUKLAI

“Draugas” rašo: k
“Pijaus X beatifikacijos 

procesas netrukus. prasidė
siąs. Įsteigtas tribunalas 
įgaliotas rinkti stebuklus 
priskaitolmus garbingam Pam
pai, greit susirinksiąs posė- 
din. Bažnyčia nuridžiaugs 
matydama Palaimintųjų tar 
pe didįjį Eucharistijos gar
bintoją.”
Be stebuklų katalikų baž

nyčia vis dar negali apsieiti. O 
tai reiškia, kad žmonių apsi
švietimas tebėra dar gan že
mas ir tebetikima į prietarus.

Kad kas galėtų stebuklus da
ryti, į tai rimtesni žmonės jau 
senai nebetiki. Net kun. Dam
brauskas paabejojo dėl kun. 
Bučio aprašytų Liurdos ste
buklų teisingumo.

Pailušė, Švenčionių 
Šioj apylinkėj lenkų 
gaudo jaunus žmones 
na juos kalėjimam

apskr.— 
policija 
ir sodi-

Mokslas suprantamai išdėstytas Klajūnas.

Ir vėl duokit.
Hekelio autogonija.

Pirmuosius gyvūnus ' 
me protozonais. ProtoĮzonai 
toki maži, kad tiktai padidina
mieji stiklai mums gali paro
dyti. Pirmieji protozOnai buvo 
dar mažesni. Protozonai netu
ri celių (susideda iš vienos ce
lės), nė organų; juose vienok 
jau matome pradžią šiokiam 
tokiam kunui Aukštesnes veis
les gyvumo; jų viduriuose gy
voji medžiaga ytin painiai su
krauta.

šiek-tiek sukrautesni proto- 
zonai vadinasi metazonais, ku
rių kūpąs sudarytas iš kelių 
celių arba iš daugybės celių. 
Vienceliniai lprotoza|nai pasi
dalina pusiau, iš vieno pasida- 
fo du, iš dviejų keturi, iš ke
turių aštuoni ir 11. — jie ši
tokiu budu veisiasi. Jie nemirš
ta. Vienok yra tokių protozo- 
nų, kurie pasidalina pusiau, iš 
vieno pasidaro du, tik tuodu 
nauju protozonu negyviena at
skiru gyvenimu, bet pasilieka 
surištu; paskui iš dviejų po- 
sidaro keturi, aštuoni ir tt. ir 
visi pasilieka surišti; tai vadi
namos celių kolonijos. Tai yra 
pirmutinis gamtos bandymas 
padaryti datfgcelinį kūną su 
atskirais organais^ daugybe 
įvairių celių. Gal būt kokiu 
nors budu ir dėl kokių nors 
priežasčių [pirmieji Mienceli- 
niai gyvūnai' pradėjo, ' taip sa
kant, spiestis į krūvą ir bend
rai gyventi; paskui iš jų lai
kui bėgant- išsivystė dauigeli- 
niai gyvūnai.

[Tęsinys]
......... .

vadina-Inai, taikindamiesi prie ąpiln

Lytis.
Pirmieji vience'ljniai gyvū

nai veisėsi pasidalindami pu
siau. Tai gana sunkus veisi
mos. Vėliaus daugceliniuose 
gyvūnuose atsirado pigejsnis 
veisimos būdas: atsirado tūlų 
celių, kurių vienintelis darbas 
pasidarė rūpintis veisimu. At
sirado sėklos. Veisimui gyvū
nas atidalina tiktai dalelę sa
vo kūno, veisimo celes arba 
vadinamas sėklas. Gyvūnai to-
buKnosi, atsirado darbo' pada- ,• • 1
linimas: vienos celės pripra-
to maistą virškinti, kitos ju
dinti, trečios jaudinti, ketvir
tos maitinti kitas, dar kitos — 
Veisti. Orgafnizmas, žinoma, 
galėjo toliaus jau greičiaus 
tobulintis.

tuo budu

Mirtis.
Vienceliniai gyvūnai nemirš

ta ir mirti negali, nes pribren
dę jie puriau pasidalina, taip 
sakant vėl atgimsta, vėl gyve
na, vėl dalinasi. Daugcelinių 
gyvūnų kūnas nesulyginamai 
painesnis, mechanizmas ^su
lyginamai siikrautinetsnis. Tur 
būt dėl to jisai ir genda, sęs- 
ta, pakrinka ' ir galop miršta. 
Juo sukrąutinesnė mašina, juo 
ji greičiaus paįra. Kita vertus, 
aplinkuma ardo gyvūnų kunus: 
maistas, šiluma, oras, darbas 
ir tt. lošia ytin svarbią rolę. 
Gyvūnas nusidėvi, nusilpsta 
ir miršta, jo vietą užima jau
nesnis, stipresnis;
gamta palaiko gyvūnų stipry
bę ir kokybę. Galų gale, jei gy
vūnai nebūtų mirę, tai jų tiek 
daug butų privisę, kad jau šio
je žemėje ir vietų butų nelikę.

Evoliucijos painieji takai.
Iš pirmųjų gyvūnų gamta 

išvystė tūkstančius tukistainčių 
vis sųkrautinesnių ir sukrau- 
tinesnių gyvūnų. Atsirado va
balai, žuvis, paukščiai, rėpluo- 
čiai, keturkojai žindukliai ir 
pusiaušmoginės beždžionės; O 
vis-gi gera toji gamtužė, kad 
mums paliko«savo darbų užra
šus žemes sluogshiuose: Žeme
lę kasinėdami žmonės surado 
liekanas pirmiaus buvusių gy
vūnų, subado budus, kokiais 
gamta iš žuvių paukščius pa
darė, surado didesnę dalį visų 
slaptybių. Mokslininkų tyrinė
jimai aiškiai įrodė, kad gyvu-

I •

kūmos, maino savo spalvą, iš
vaizdą ir kleičia įpročius, kad 
tokiu budu atsiranda naujos 
veislės, tinkamesnės^ esamoms 
sąlygoms, kad iš laukinių pik
tųjų žvėrių žmonės prisijauki
no ir pasigamino sau* didžiai 
naudingus naminius gyvūnus 
ir tt. žodžiu sakant, mokslas 
aiškiai įrodė,' kad visi gyvi 
daiktai atsirado evoliucijos 
keliu, išsirutulojo iš pirmiaus 
buvusiųjų. Dar.wino tyrinėji
mai šitais klausimais suteikė 
daugiausia sveikų faktų. Be 
galo žingeidi šita išsirutūloj i- 
mo istorija, be galo plati ir il
ga. Mums čia, žinoma, nėra 
vietos plačiai įsikalbėti. Dar 
mums' liko daugybė mokslo 
dalykų išaiškinti: reikia trum
pinti kiek galint.

Tobulino gyvunuis aplinku
ma ir būvio kova, 
tomai, be širdies: 
daiktai ėda kituls. 
tave kiti suės”’ — 
sakymas visai gyvijai. • Stipres
ni visada vyravo, silpsnesni 
jiems kelią turėjo užleisti; to

bulesni, išmintingesni mokė
jo prie aplinkybių prisitaikin
ti ir išlikti. Gamtužė, sijojo ir 
arpavo: polus naikino, grūdus 
paliko. Ir šita gamtos atranka 
pagamino tūkstančių tūkstan
čius gyvūnų veislių. Evoliuci
ja įgavo pilietybės teisių moks
le, jos priešininkai bando ske- 
rečiotis, bando užginčyt įro
dytuos faktus ir matomus mu
sų dienose pasireiškimus, bet 
jų pastangos niekais nuėjo.

Aukštesnieji gyvūnai ir 
žmogus.

Kai kam norisi 
evoliucijos radinius, 
ginčyti tai, kas jau 
bet faktas; kai kam 
su darosi, kad tarpe aukštes
nių gyvūnų ir žmogaus yra 
labai daug bendrumo; kai kas 
labai purtosi giminingumo bež
džionėms ir kitiems aukštes
niems gyvūnams; kai kas evo* 

i moksle ir faktuose 
mato nedorybių sėjimą; kai 
kam labiausia nepatinka išva
da, kad ir mes, žmonės, pasau
lio viešpačiai, sukurę savo tiek 
daug gražių tikėjimų, pasakų 
ir mitų, turį tiek daug prana
šų ir dvasios vadų, — kad mes 
dvikojai žmonės tutį nemarią 
dutsią ir protą irgi gailine bū
ti išsirutuloję iš tos pačios gy
vosios medžiagos, iš aukštes
nių gyvūnų... Kai kam šitie 
dalykai tai kaulas gerklėje. 
Kai kas Darvino raštais leng
vai užspringtų...

Man rodos nėra reikalo ^bau
gintis ir drebėti. Mokslo fak
tai nuo to nieką nenukentės. 
Kai dėl manęs; tai man rodos 
dar smagiau butų, jei aš bu
čiau ,ne iš molio padarytas, bet 
iš gyvūnų išsivystęs. Tada aš 
gyvunuis galėčiau geriaus su
prasti. O gėda, tai kokia čia 
geda:-būti molio šmotu man 
butų didesnė gėda.

Kai dėl religijos, tai irgi nė
ra reikalo karaulo 
mokslas neturi nieko bendra 
su religija. Religija tai kiekvie
no asmens tikėjimas. Tikėk ką 
nori, — tai ne mokslo daly
kas. Mokslas turi rleikalo tik* 
tsft su įrodytais Jr įrodomais 
patirties faktais, mokslas tai 
patirties žinių , rinkinys. Religi
ja įrodymų nereikalauja, įro
dymų religija negalėtų tole
ruoti. Kas čia butų, jei jus 
pradėtumėte > reikalauti moks
linių įrodymų Ditevo bulvinio 
arba nebuvimo? Mokslas čia 

\ Pa-

jums nieko nepadės. Kita ver
tus, jei jus rieikala. tumėte 
įrodymų religijos doktrinoms, 
tai jus pačią religiją, anot žmo
nių pasakos, į katės pūkinę su
veltu mete. Mokslas yjisiems 
bendras daiktas, o religija 
kiekvieno asmeninis daiktas.

Garnta, ma- 
vieni gyvi 

“Ėsk, arba 
gamtos pri-

apraudoti 
norisi už- 
ne teorija, 
labai bai-

šaukti:

Protarpiais sugaudamas ame
rikiečių darbininkų laikraščius 
esu radęs trumpų žinelių, kad 
ten ar kitur renka iš jų dolerius 
visoki žmonės visokiems reikar 
lams. Renka valstybei, varg
šams, įvairioms draugijoms ir 
partijoms. Visi tie rinkėjai ne
pasigaili draugams amerikie
čiams gražių žodžių apie jų pa
liktą tėvynę ten toli už nenu
rimstančio vandenyno. Ypatin
gai kunigai nuvykę šaukia apie 
pavojų klerikalizmui ir keikia 
socialistas. Mažai man, gy
venančiam Lietuvoj, tenka orien
tuotis amerikiečiais darbinin- » 
kais, vienok esu radęs ir jų laik
raščiuose nepasitenkinimo kuni
gu Buimšu ir kitais ir dėl to ma
nau draugams bus įdomu- nors 
keletas eilučių perskaityti apie 
juodojo internacionalo agentus, 
kurie gaudo iš, jų centus čia pa- 
silikusiems jų vargo broliams 
smaugti. Kunigas Bumšas, ku
ris Alabar važinėja Amerikoj 
šmeiždamas socialistus, yra man 
žinomas. Tai atkaklus darbi
ninkų priešas ir apsukrus vidur
amžių tipo jėzuitas. Grįžęs jis 
iš Rusijos apsigyveno, kaipo ka- 
mendorius, Rokišky ir tuoj puo
lė vietos gimnaziją. Mat tenai 
'direktoriavo dabartinis Kauno 
universiteto profesorius social
demokratas Purenąs ir dar keli 
laisvi^ pažiūrų žmonės. Bumšui 
vadaujant buvo renkami davat
kų ir kunigų parašai iš kaimie
čių, kad išvijus Purėną iš gim
nazijos. Kunigai Bumšas šmei
žė ir intrigavo tėvų susirinki
muose, kiršino mokinius prieš 
direktorių. Reikale net ir žval- 
gybori nueidavo. Taipjcad dėl jo 
įskundimų direktorių Purėną 
kelis kartus kratė žvalgyba, 
vietos komendantas buvo įsi
brovęs į mokinių vakarėlį gim
nazijos sienose ir kėlė triukšmą.

Sukiršinęs gimnaziją su tė
vais, įsipykęs su vietos inteli
gentija Bumšas išvažiavo Ame
rikon mulkint darbininkų ir 
rinkti iš jų dolerių. Kiek gir
dėjau, sekasi jam. i'

Dabar gi Šiaulių klerikalų 
štabas nutarė 'siųsti Amerikon 
kitą pagarsėjusį kunigą Kance- 
vičių dolerių rinkti. '

Važiuodami pas jus, draugai, 
šie klerikalai pasirenka sau ne
va gerus tikslus, kad geriau 
sektųsi žvejonė. Bumšas išva
žiavęs rinkti neva Rokiškio 
gimnazijai pastatyti,o kun Kun
cevičius važiuoja pinigauti 
Draugijos “Vilties” namų pasta
tymui Šiauliuose. ,

Kas yra per vienas tas kun. 
Kancevičius? O tai yra dar ir 
Bumšą prašoksiąs jėzuitas. Jis 
pernai su pagalba klerikalinės 
švietimo Ministerijos išvijo 
Šiaulių gimnazijos direktorių 
Khipšą. Kunigų spaudoj šmei
žė mokytojus Daukevičiųt 
Dambrauską ir Galvoną. Važinė
jo kas žin ko trumpam laikui į 
Rusiją prieš pat garsiuosius 

"kun. sachatinščiko Purickio at
sitikimus, o iš ten grįžęs šmei
žė kiek įmanydamas Rusijos 
darbininkus, šmeižė ir skundė 
ne jo'pažiūrų mokytojus, per
sekiojo socialistinę moksleiviją, 
bet krikščioniška buržuazinė 
valdžia/ jį vistiek paliko ir toliau 
darbuotis vietos Mokytojų Semi
narijoj ir Suaugusių Gimnazijoj. 
Nepasiliko ir čia ramus, šiemet 
baigiantis mokslo metams įskun
dė Šviet. Ministerijai Suaugu
siųjų Gimnazijos direktorių 
Pašakarnį, kad buk šis esąs kal
tas, jog mokytojas Protas gam
tos pamokoj ką ten pasakęs, 
kas nesutinka su žydų* pasako
mis arba Biblija.* Direktoriui 
nekaltai įskųstam teko teisintis 
ir važiuoti kelis kartus į Kauną 
kol išaiškino dalyką. Ir šit da
bar pripčekiojęs įr įsikiršinęs 
atsisakė nuo kapielipno pareigų, 
kad* važiuoti Amerikon iš jus, 
draugai, dolerių rinkti “Vilties” 
draugijai.’ Kunigas Kancevičius 
nuvažiavęs pas jus šauks ir vėl: 
duokit! Duokit dolerių, nes 
“Vilties” draugija šelpia netur
tingus mokinius, nori tokiems 
pastatyti namus su bendrabu-

iais. žinokit tat, kad tų centų 
nematys laisvos minties nors ir 
paskutinis vargšas moksleivis, 
jis neras vietos toj pastogėj. Yra 
tai gryna reakcininkų draugija, 
globojama ir šelpiama milijonie
riaus kunigo Vailokaičio. Tas 
iš nepriklausomybės nutukęs 
buržujus kunigas Vailokaitis jau 
pavedė “Vilčiai” vienus namus 
Šiauliuose, mat ji jo naudai dir
ba. Tik duokit ir vėl duokit 
tų kruvinų prakaituotų dolerių, 
kurių jus pūslėtomis rankomis 
uždirbat... ; j < 

Neapsirikit sukun. Kancevi- 
čium ir jįo draugija “Viltis”. Toj 
draugijoj ras vietos buožių vai
kai, kunigų berneliai ateitinin
kai ir visokios davatkos. Jūsų 
sudėtais centais sugrįžęs Kance
vičius, spausdins eibes šmeižto 
lapelių prieš darbininkų reika
lus ir augins jūsų vargo bro
liams priešus. Jūsų sudėtomis 
aukomis šiandien kunigai laiko 
didžiausią spaudą pilną nešva
riausių burnojimų prieš darbi
ninkus, steigia, bravarus, trak
tierius ir su bažnytinėmis ant- 
spaudomis degtinę pardavinėja. 
Pofius supuvusios buržuazijos 
pavyzdžiu augina. Laiko iki šiol 
didelę kariuomenę; iš visuome
nės pinigų skiria ministeriains 
milžiniškas sumas frakams, ci- 
linderiamstr automobiliams, o 
kas lieka , darbininkams, tiems, 
kurie kuria gyvenimą, kurie gy
nė Lietuvą savo krūtinėmis nuo 
visų priešų ? Jie , po šiai dienai 
yra užmiršti, alkani ir nudriskę. 
Drasko jų Profesines Sąjungas, 
grūda kalėj iman ir ten metais 
laiko be teismo. Neleidžia strei
kų, varžo susirinkimus, spaudą. 
Šių metų liepos mėnesio pabai
goj Šiaulių miesto Prof. Sąjun
gos Valdyba išlipdė nekalto tu
rinio atsišaukimėlį, kviesdama 
statybos darbininkus organizuo
tis. Ir už tai areštavo aštuonis 
darbininkus, o spaustuvei uždėjo 
viršininkas 1000 litų pabaudos. 
Dar tebesėdi lageriuose ir kalė
jimuose darbininkų kandidatai, 
kuriuos buvo į Seimą išstatę. * i 

šit kaip gyvena jūsų draugai 
Lietuvoj. Supraskit galop Bum
šas, Koncevičius ir Kų. Duoda
mijienis aukas edsite prieš savo 

Įklasėh reikalus/ versite sunkesnę 
kilpą Lietuvos darbininkams ant 
kaklo. Jie prikalbės jums trejas 
devynerias Lietuvos gražumo ir 
kuniginės valdžios gerumo, Bet 
žinokit, kad jūsų klasės draugai 
visaip«persekiojami, alkį ir skur
dą turi. Gana! — pasakykit 
dvasios inkvizitoriams — rinkti 
dolerius, kurie eis mulkinimui 
Lietuvos jaunuomenės. Remkit 
savo daugus, jų spaudą, kuri ko
voja už jūsų teises gyvenime.

Liepa ir našlaitis
(Troletai)

I 1

Liekna liepa žyd’, žaliuoja.
Jos gelsvi žie|deliai kvepia.
Kai saulutė sušvytruoją, 
Liekna liepa žyd’, žaliuoja.. . 
Ties ja vargšas ašaroja, 
Savo veidą rankos’ slepia.
Liekna liepa žyd’, žaliuoja, 
Jos gelsvi žiedeliai kvepia...

■ ♦

II
Verkia skundžias našlaitėlis 
Ir duonutės liepos prašo.* 
Byr’ jam sraujos ašarėlės, 
Verkia, skundžias našlaitėlis... 
Verkia jo ir liepužėlė, 
Nuo jos skaidrios rasos laša. 
Verkia skundžias našlaitėlis 
Ir duonutės liepos prašo...

III
Liepa žydi, miršt’ vaikelis, 
Miršta bado nukankintas. 
Liepoj čiulba vėversėlis, 
Liepa žydi, miršt vaikelis... 
O ant jo jaunos galvelės 
Puol vainikas liepos pintas. 
Liepa žydi, miršt vaikelis, 
Miršta bado nukankintas...

—Pranas Gilše.

Liepos mėn. 13 d. užsidegė 
miškas stoties Selednės rajone... 
Didžiuliai gaisrai taip pat ap
ėmę miškų plotą nuo Bezdo- 
nies iki Pabardės stočių.
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CHICAGOS Išdrąsėję plėšikai

Gavo kalėjimo už pardavi 
nėjimą jaunuoliams 

munšaino
Peo- 
užsi- 

mokėti $3()0 pabaudos ir teis
mo lėšas ir 60 dienų kalėjimo 
už pardavimą trim jaunuo
liam munšaino. John Dauk
šas, 19 metų, 3937 South Cam
pbell avė., Stephen Braha, 18 
metų, 1455 South Sangamon 
gat. ir Alexander Burba, 1003 
W. 16-th gat., prisipažino pir
kę munšaino nuo Levish. Jie 
prisipažino papildę nemažą 
apiplėšimų, to daviny James 
Kortus, 1019 W. 18 gat., nete
ko gyvybės.

Peber Levish, 1436 So. 
ria gat., tapo priteistas

Trys apsiginklavę plėšikai 
įėję į Stag Eat Shop valgyklą, 
8-10 N. Franklin gat., norėjo 
padaryti “Hands up“, Albert 
Winge plėšikų liepimo pakelti 
rankas nepaklausė ir tūtoj aus 
pradėjo šaudyti. Plėšikai irgi 
pradėjo šaudyti. Iššauta apie 
trisdešimts šūvių. Pagalios plė
šikai buvo priversti nieko ne
pelnę nešiotis laukan.

■ /

♦Valgykloje tuo laiku buvo 
apie šimtas žmonių, nemaža 
moterų. Visi pusėtinai išsigan
do. Pora moterų net apalpo. 
Veik visi svečiai sulindo po 
stalais, kai' pradėta šaudytis.

Plėšikai pabėgo. Vienas 
spėjama, sužeistas.

Prisipažino prie 
vagystės

ju>

Abidvi pusės nusileidžia
Darbininkai reikalauja 15 nuo

šimčių, o kompanija siūlo 
tik 5 nuošimčius.

Gazę kompanijos darbinin
kų su darbdaviais derybos už- 
mokesnio klausimu vis dar tę
siasi. Darbdaviai pareiškė, 
kad jie nieku budu negali dau
giau darbininkams ' padidinti 
Užmokesnio kaip . 5 nuoš., bet 
darbininkai reikalauja 15 nuo
šimčių. Pirmiau darbininkai 
reikalavo 25 nuošimčių.

Harry Carlson, 18 metų, 
6503 Winphester Avė., po vie
nos valandos klausinėjimo pri
sipažino policistams, kad jis 
“sufremavęs” Fuįton Coal 
and Material kompanijos, 7400 
So. Ada gat., apiplėšimą. Jis 
prieš suplanuotą “plėšimą” 
pranešė policijai, kad apsigin
klavę plėšikai įėję ofisan, jį 
surišę atsidarę saugiąją šėpą 
ir pasiėmę $5,000 Jšėję. Vėliau 
jis sugrąžino kompanijai 
pinigus.

Ir vėl tragedija

tuos

W.
Ma-

Traukinys užmušė 
žmogų

Chi- 
oago, Rock Island ir Pacific 
pasažierinis traukinys suvaži
nėjo oieindentĮifikuoltą vyrą, 
spėjama, Cy Adams, 25 metų. 
Matomai traukiniui atūžiant 
jis bandė perbėgti kiton pusėn 
gatvės.

Prie Blue Island Avė. 
oago, Rock Island

Padūkavonė Naujienom
Aš J. Petrauskis dėkavoju 

Naujienų laivakorčių iskyriui> 
kad map davei žinoti, jog 
mano moterių pribuk Chicagon 
tai aš atvažiavau ir parsive
žiau ją į Waukeganą. Taip pat 
ir už kitus visus patarnavimus 
tariu širdingą ačiū. Aš greitu 
laiku busiu Chicagoje, kad už 
viską atsiteisti.

* Su? pagarba,
— J. Petrauskas.

' ♦

Lietuvių Rateliuose
Maudas

Iš “Toweha” merginų 
darbuotės.

kliubo

Mergina bežiūrėdama 
įpuolė upėn

Miss. Lucy Allen, 25 metų, 
gyvenanti Jackson Beach vieš
buty, 53 gat. ir Stony Island 
avė., bestovėdama prie State 
gat. tilto įsižiūrėjus į laivą į- 
puolė upėn. Carlo Catalariot- 
to, 534 N. Clark gat., tai pas
tebėjęs šoko į upę jos gelbėti. 
Ji mokėjo plaukti. Policistas 
Georgė Lahey įmetė jai “life 
preserver”, kuriuto ji, prigelbs- 
tint Catalariottui, plaukiojo 
kol laiveliu jos gelbėti policis- 
tai priklaukė prie jos. Ji pasi
sakė, kad ji bežiūrėdama į lai
vą netekus lygsvaros ir įpuolus 
upėn.

Anthony Kape, 1649 
Htfron gat., ir jo žmona, 
yie, 21 metų, randasi blogoj pa 
dėty kauntės ligoninėj. Kane 
parėjęs iš darbo nerado paga
mintos vakarienės. Jo žmona 
taipgi dirbo. Juodu apsivedę 
astuoni mėnesiai atgal. Kane, 
sako, pusėtinai maudydavęs 
munšainą.

Už {žeidimą moters 
gavo peilj šonan

Uždarytos maudy-
• mosi vietos

Ignatz Fridzuk, 745 Temple 
gat., buvo surengęs pokilį savo 
namuose, bet tos vaišės užsi
baigė tragedija, John Civdka, 
30 metų, 2035 N. Nagle avė., 
prasitaręs ką tokio Fridzuk’iri 
nepatinkamo prieš jo žmoną 
ir to užteko; Fridzuk tuojaus 
movė jam peiliu šonan du kar 
tu. Po to, Ignatz pabėgo, 
svečias tapo nugabentas 
kauntės ligoninę.

o

Rugpiuč’o 24 dieną “Towe- 
ha” merginų kliu’bas laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą Pal 
mer Park svetainėj. Susirinki- 
man 1 atvyko didžiuma narių. 
Buvo svarstoma' įvairus atei
nančio sezono darbuotei planai. 
Nutarta surengti balių spalio 
mėn. 20 d. K. of P. svetainėj. 
Šiam vkkarui išrinkta komisi
ja iš šių asmenų: pp. L. Se
maškienės ir P. Zavazdkienės.

Be to, yra malonu pastebėti, 
kad “Toweha” kliubas turi 
mpkslą mylinčių merginų. 
P-lė Adolfina Frajeraitė tik ką 
sugrįžo iš Colorado Universi
teto, kur ji mokinosi dramos. 
P-lė Frajeraitė dabar mokyto
jauja Fęnger viešoj mokykloj. 
P-lė Amėlia Laschaite, kliulbo 
pirmininkė, dabar sugrįžo iš 
Bryn Mawr College, Penu., kur 
ji per vasarą mokinosi anglų 
literatūros ir ekonomijos.

Susirinkimas užsibaigė, kaip 
ir paprastai, su užkandžiais, 
šalta koše ir pyragaičiais. 1

—Justina Mengelaitė.

so prie šio kliubo. Taipjau 
kliubas dažnai rengia pasilinks
minimo vakarute, kur jaunimas 
turi progos pasišokti bei pa
žaisti.

Taipjau reikia pažymėti, kad 
šis kliubas nemažai aukoja 
viešiems lietuvių reikalams. Ir 
tai ne doleriais ar dešimkėmis, 
bet šimtais. Tečiaus kliubas 
nė kiek nebiednėja, bet jo iž
das kas kart vis auga. Dabar 
kliubo iždas siekia 'tūkstančius 
dolerių.

Ateinantį tezosą. kliubas nu
tarė statyti scenoj dviejų ak
tų^ meilės dramą “Juozapas ir 
Zelbora” ir biblišką meilės ro
mansą “Paraono Sapnas”. Ro
dos dar bute pirmu kartų sta
toma scenoje šie veikalai, Chi- 
cagoj. Paimta jau didelė če
kų svetainė, 1126 W. 18 gat., 
spalio 14 dienai.

Reikia pažymėti, kad kliū- 
biečiai jau darbuojas, kad kuo- 
geriausiai suvaidinti veikalą. 
Ne tik dedama domės į tinka
mai išmokimą vaidmenų, bet 
taipgi į scenerijas ir drabužius. 
Bus parūpinta gyvos palmos 
tam perstatymui tinkamos 
šviesos ir drabužiai. Drabu
žiai berods Užsakyti iš Cleve- 
lando, nuo paties' to ' veikalo 
autoriaus.

Todėl reikia tikėtis, kad šis 
perstatymas duos publikai daug 
pajsigerėj imo.1—Keisjutiet is. .

“Lietuvių Dailės Teat
ro” kūrėjai Chicagoje

Brighton Park

Lydia E. Pinkham’s Vege- 
able Compound suteikė pa- 
engvinimą, kuomet kitos 
gyduolės nieko negelbėjo.

Winston-Salem, N. C. — “Aš bu
vau serganti ir visai nupuolusi dva-

Markus, Andrew 
Montreal, Steve 
Navickis, A. 
Pabualis, K. 
Petkus, Alex 
Paupir, A. 
Rawall, J. G.

Stadelnikas, Joseph 
Sutkaitis, Antanas 
Urlingis, Mary 
Vainauskas’, Juozas 
Viksres, Annd 
Vitkauskas, Juozas 
Wassell, Joseph M. 
Waškis, Walter K.

APDRAUSTI LAIŠKAI

Doba, J.
Glambauski, J. 
Orlin, Mary 
Pačkauskas, V. . 
Rapulis, K. 
Sinkus, Paul

Silpna, nupuolusi 
ir serganti

JONAS NORKUS
iskyrė su šiuomi pasau

liu rugsėjo 4 d., 4:45 vai. ryte 
Mercy ligoninėn, sulaukęs 38 
metų amžiaus. Netikėtai buvo 
apdegintas dirbtuvėm po 8 d.
kankynės mirė. Amerikoj išgy
veno 17 metų. Paėjo iš Šiaulių 
miesto. Paliko dideliame nuliu
dime savo moterį Oną, seserį 
Juzefą Žilienę, Lietuvoj motiną. 
Laidotuvės atsibus subatoj, rug
sėjo 8 d. iš namų 4237 S. Ar- 
tesian Avė. į Nekalto Prasidė
jimo Pan.. šv. Bažnyčią, iš te
nai į šv. Kazimierio Kapines. 
Velionis priklausė prie Palai
mintos Lietuvos draugystės. Vi
sus gimines ir pažįstamus mel
džiame dalyvauti šermenyse ir 
dalyvauti laidotuvėse. Pasilie
kame nuliūdę t

Moteris, sesuo ir 
visi giminės.

DR. VAITUSH, O. D
Lietavia •p^ialistau

kuru

Skelbiamojo “Lietuvių Dai
lės Teatro“ sumanytojai ir kū
rėjai, artistas p. Angeles ir jo 
žmona, šiito tarpu t lankosi 
Chicagoje. Vakar jie buvo at
silankę Naujienų Redakcijom 
Jie norėtų suinteresuoti vietos 
lietuvių spaudą tuo reikalu ir 
įsigyti rėmėjų.

Kartu su pp. Angeles buvo 
atsilankęs ir p. T. šamis, leid
žiamo anglų kalba lietuvių žur 
nalo “The Booster“ redakto
rius.

Permainos Tautiš
koj Bažnyčioj

Kun. Ks. M. Žukauskas per
sikelia į Westiville, o kun. 
Mikalauskas į Chicagą.

Berods tam reikalui yra ren
giamos prakalbos ketvirtadie
nio vakarą bažnytinėj 
nėj.—Reporteris.

LAIŠKAI NAUJIENŲ

Dėl Blogo Miego, Nėr 
viškumo Nuvargu

sio Iš Persidirbi 
mo Jautimo

Pagalios Štai Yra Nauja GyduolJ, lesti, priežastimi gal ”, ‘nkaūdĄjimo 
Kuri Duoda Tūkstančiams Nuo-
stabų 1 alengvmimą ir Uzganedi- I aįjg, nujma kataraktų, atltai 

nimą į Keliąs Dienas Į so trumparegystę ir toliregystę. Prl
Jei Jūsų miegas nėra ištisus ir gai-«| renka teisingai akinius. Visuose at- 

vinantiš ir Jus jaučiaties nervuotu ir Į sitikimuose egzaminavimas daromat 
pavargusiu rytmetyje, tai eik’ pas Jū
sų aptiekorių ir nusipirk tų naujų gy
duolių, Nuga-Tone. Jis daugiau negu 
nustebins Jumis, kaip greitai jisai 
veikia. Jis suteikia gaivinantį miegą, 
stiprius, patvarius nervus, gerą ape
titą, puikų žlebčiojimą, reguliarį vi
duriu veikimą, gausiai entuziazmo, 
f gyvumo ir veikmės, ši nauja gyduo- 
e, Nuga-Tone stebėtinai veikia vidu

rių užkietėjimo ligose, išpūtimuose, 
vidurių skaudėjimuose, galvos skau
dėjime, piktume ir t. t. Jei Jus ken
čiate ųuo tų blogumų, Jus būtinai pri
valote išmėginti šią gyduolę, taip, 
kaip daro tūkstančiai kitų žmonių kas 
mėnuo. Jums nieko nekainuos jeigu 
Jums nepagelbetų. Jis yra malonus 
Imti ir Jus tuojaus pradėsit geriau 
jaustis. Imk jį nors per keletą dienų 
ir jei Jus nesijausit geriau ir neat- 
rodysit geriau, nunešk likusią pakin
ko dalį pas Jūsų aptiekorių ir jis su
gražins Jums Jūsų pinigus. Nuga- 
Tone išdirbėjai, taip gerai žinodami, 
ką jis padarys dėl Jūsų, įsako vi
siems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugražinti Jūsų pinigus jei0-u neuž
ganėdintas. Rokamenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekorius.

su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos valkus.

Vai. r lt iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 Weet 47th St 

Phone Boulevard 7589

šioje ir turėjau ne
smagumų su mano 
šonu. Vartojau vi
sokias gyduoes il
gą laiką ir nieko 
jos man nepagelbė
jo. Mano vyras nu
ėjo į aptieką ir jis 
pasakė klerkui. 
“Aš noriu geriau
sių gyduolių gydy
mui moterų ligų”. 
Ir jis davė' jam 

butelį Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound ir jos pagelbėjo man. Į 
trumpą laiką iš galėjau dirbti savo 
stubos darbą. Dabar aš galiu netik 
apdirbti visus savo stubos darbus, 
bet dar padedu dirbti savo vyrui krau
tuvėje ir jaučiuosi gerai visuomet.”— 
Mrs. L. K. Myers, 1409 E. 14th St. 
Winston-Salem, N. C.
/ J

Jaučia dabar gyvumą ir stiprumą.
ĮCeene, N. H. — “Aš buvau ser

ganti ir visai nupuolusi dvasioje, tu
rėjau nugaros skaudėjimą ir kitokius 
nesmagumus, kokius moterįs turi. Aš 
atradau didelę pagelbą kuomet pra
dėjau vartoti Lydia E. Pinkham’s Ve
getable Compound ir taipgi vartoju 
Lydia E. Pinkhamįs Sanative, Vfash. 
Aš gaiu dirbti savo darbą ir jaučiu 
naują gyvenimą ir stiprumą nuo Ve
getable Compound. Aš darau viską, 
kad'kuolabiausiai išgarsinus.” — Mrs. 
A. F. Hammond, 72 Carpenter St., 
Keene, N. H.

II B

II

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su nmsų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, u 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

visus

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu 
atsišaukusius pacijantųs už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantis 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti i-Huo prakilniu numažinimu, 

’tuojaus. Atsimink, aš duodu jum® tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos

svetai-

OFISE .

mokslui.
Dr. H. G. Martin, 

337 W. Madison Si 
Chieago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau 25 

tai — puikiausias 
darodymas, kad a* 
S esu pasekmingas 
ir prieinamas, ar , 
ne tiesa?

' EUROPIŠKAS' GYDYMAS 
Naudojamas

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

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p- 
Seredomis ir subaiomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN J 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Mąrket) 
Chieago. UI.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li
gų.

PETRAS PRANCKUNAS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 

nedėlios vakare, 7 va], rugsėjo 
2 (L, 1923, sulaukęs amžiaus 9 
metų. Paliko nuliudime tėvus, 2 
brolius ir vieną seserį. Laido
tuves atsibus rugsėjo 7 d., penk
tadienio ryte 8 vai. iš namų 
lllth St. ir Spaulding Avė. į 
Visų Šventų Bažnyčią, ir. iš ten 
į Švento Kazimierio Kapines. 
Gimines ir pažįstamai bukite 
malonus dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę.
Tėvai, broliai ir sesutė.

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To

:ali kiekvienas ištesėti

IŠŠilkuose nusižudė

4kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika-

• v
1S

$400.

Areštuotas konstabclis

rasta 
kurie 
pirm

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

. *Peter Freskas, 816 Blue Is- 
dand avė., policijos tarnas, ta
po areštuotas. Jis įveltas su 
Martin Zuiek, 1114 W. 20 gat., 
nušovimu.

laikui
ir

Dar vienas ženklas, jog va
sara jau pasibaigė. Pereitą pir 
madienį uždaryta visos, išmė- 
mus tik dvi, niudymosi vietos 
Chicagoj. Kai kuriam
dar palikta Diversey Bcach 
Jackson Park Beach..

Ties Cook kauntės komisio- 
nieriaus Bause namais 
dinamitinė bomba. Kai 
žmonės pastebėjo ją 
ekspliodavimo. •

D. L. K. Keistučio Kliubo 
darbuotės.

Apiplėšė valgyklą
Nežinomi plėšikai išnešė 

Harvis valgyklos, 157 N. Dear- 
born gat. 'saugiosios šėpos

~TO OAV cmicmpi

ir

Inter-nat’l

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas 
pasekmingai išlydžiau 
kenčiančių žmonių.
. Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chieago, III.

* Ofiso valandos: 
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vąj. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

aš
*, 1,'iftanen.s

Graži moteris, spėjama, kad 
Mrs. Charles Saxton iš Oak 
Park, rasta negyva, spėjama, 
kad nusinuodijusi, kambary 
">492 University Avė. Ji tą 
kambarį tik ką buvo nusisam- 
džiusi. Ji buvo pasirėdžius šil
kiniuose drabužiuose ir turėjo 
ant pirštų daimontinius žie
dus. Kol kas jos nusižudymo 
priežastis nežinoma.

Nebesuspėjo eksplio 
duoti bomba

(Šioj ŲetuvJių kolonijoj jau 
nuo senai gyvutoja D. L. K. 
Keistučio Kliubas. Prie šio 
kliubo priklauso kaip vyrai, 
taip ir moterys, bet skirtumo 
pažvalgų. Reikia pažymėti, 
taipgi, kad šis kliubas daug 
darbuojas ir tuščiais ginčais 
neužsiima. Todėl jis turi ir 
pasisekimo. ‘Susirinkimuose 
jei ir iškįla ginčai, bet jie tūtoj 
ir vėl baigiasi. Mat tuštiems 
ginčams kliubiečiai visai maža 
laiko turi.

Mylintiems dailę kliubas turi 
dramos skyrių, o mylintiems 
skaityti kliubas turi didelį kny
gyną. Todėl kaip jauni, taip 
ir seni žmonės, kurie tik nori 
darbuotis bei lavintis priklau-

Balcazentis, George 
Baranauskienė, A. 
Bastis, Juozas. 
Brazauskis, Minnie 
Butavičaitė, A. 
Duoba, A. 
Gerve, Jonas 
Grincevice, F. 
Gutauskas, Jurgis 
Gričius, Kazimeras 
Jacus, Paul 
Jokaitis, J. 
Jonaitis, Stasys 
Jurgutis, Paul 
Kalaina, K. 
Katkaiiskis, F. 
Kauneitis, John 
Kazlauskas, Juozapas 
Keržulis, Joseph 
Kizlaitie, Wm. 
Knatauskienė, Katryna 
Laureckis, Simonas .11 
Lipčius, S.

LIUDVIKAS PETRĄVIČIA
Persiskyrė su šiuomi pasau

liu, rugsėjo 2 d., 9 vajl. vakare, 
Pavieto ligonbutyje sulaukęs 50 
m. amžiaus. Paėjo iš Telšių ap- 
skr., Žarienų par. Palfko nuliu
dime dukterį Julijoną ir žentą 
Juozapą. Amerikoje moterį Mar- 
cijoną ir dvi dukteris, Stanisla
va ir Kazimiera Lietuvoje. Ve
lionis priklausė prie Simoųo 
Daukanto draugystės. Laidotu
vės įvyks ketverge rugsėjo 6 d. 
iš namų 3213 So. Wallace St. į 
Šv. Jurgio bažnyčią, 8:30 vai. iš 
ryto, po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimierio Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus at
silankyti į šermenis ir dalyvau
ti jo laidotuvėse. Nubudę *

Duktp Julijona ir žentas 
Juozapas Galkai.

lauja užmesti savo ligą.
Paturimas dykai.

žinokite apie save tiesą. Visiška pa
slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearborn 'ir Monroe St. 
Crilly Buildirig. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dcl motetų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

bQUlRE EDGEGATE— fhis Fellow Paid a Pretty Penny lor Mis Thouglits On the Matter? BY LOUIS RICHARD
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NAUJIENOS, Chicago, Hl,

REIKIA DARBININKUPranešimai REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ZEME
VYRŲ

3025 W. 47-lh StrMELROSE PARKIEČIAMS

APSIVEDIMUI REIKIA MOKYKLOS
SPECIALIAI

AUTOMOBILIAI

JIESKO PARTNERIŲ
PARDAVIMUI

ISRENDAVOJIMUI Šadvilc

REIKIA

NAMAI-2EHE

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PASARGA.
KESIGARSINANTIEMS REIKIA

JIESKO DARBO

pasirodo

j ieško ji- 
jiešl'oji 
apmoka-

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, krautuve ir kamba
riai, 3 flatai po 4 kambarius, ce
mentinis skiepas, elektra, nau
jas ir moderniškas namas, 2834 
S. Union Avė., Tel. Blvd. 1271.

mainy- 
saliutną

S. Leavitt St. 
D. Ronkelaitė 
kutis; <

saliunas, ge- 
renda, lysas, 

Turiu apleisti

kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

REIKIA kriaučiaus, žinantis 
dirbti prie visokių moteriškų ir 
vyriškų darbui, ir mokantis pro- 
syti ant Hoffmano masinos. .

LAWNDALE CLEANERS, 
4822 So. Ashland Avė.

REIKIA —
Bučerio, gera alga, geras dar

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Kreipkitės:
3246 Emerald Avė

DARBININKŲ
GERA MOKESTIS.
NUOLAT DARBAS. 
DARBAS DIENOMIS 
ARBA NAKTIMIS

4915 W. 14th St 
Cicero, III.

PARDAVIMUI 
BARBERNĖ.
PIGIAI.
Atsišaukite:

4730 W. 22nd St 
Cicero, III.

Atsišaukite:
717 Maxwell St

DIDELIS bargenas, parduosiu 
už cash arba mainysiu ant seno 
automobiliaus, Paige 1920, sport 
modelio, naujai pertaisytas, ge
riausiame stovyje, geri ta j erai. 
Nepraleisk šią progą. Atsišauki
te tuoj aus.

NAUJIENŲ BRIGHTON 
PARK SKYRIUS, 
4138 Archer Avė.

nut. rašt.
tur-

PARDĄVIMUI —
SALTUNAS, 
PIGIAI.

Atsišaukite
1723 So. Jeffersoh St

fin. rašt. G. Sarkaitis, 
rašt. S. 
t kasos 
Halsted

PAJIEŠKAU darbo j barzda- 
skutyklą vakarais ir subato po 
pietų. Kam reikalihgas toks dar
bininkas malonėkite atsišaukti 
ant šio antrašo. J. B. S.

3210 So. Halsted St. ,

turto rašt. V 
ižd. J

Susi-

DAVID G. MAXWELL, 
44th St. & So. Racine Avė, 

Union Stock Yards

TURIU parduoti tuojau sa
vo 5 kamb. vėliausio styliaus 
rakandus ir gražų fonografą 
bile už gerą pasiūlymą. Ne
praleiskite šio bargeno, apsi
šaukite vakarais 1922 S. Ke- 
dzie Avė.

Laisvės Jaunomenės Vyrų Choras 
laiko kas penktadienio vakarą repe
ticijas Raymond Chapely, 816 W. 31 
gat. Kiekvienas yra musų kviečiamas 
prie musų choro gražaus mokytojaus 
Kvedaro.

— Organizatorius.

Št. Jerom- 
Shuma ir 

maršalka A. Razml- 
Susirinkimai laikomi kas mė- 
jirmą šeštadienįo vakarą, D.

REIKALINGA patyrusi mer
gaitė dirbti grosernėje. Darbas 
ant visados su neblogu užmokeš-

GARADŽIUS RENDAI
3-joms mašinoms. Visai nau 

jas, cementuota elė. $7.00 į sa 
vaitę.

Kreipkitės:
3246 Emerald Avė.

REIKIA patyrusios salesla- 
dy, pardavinėjimui audeklų ir 
siutų.

REIKIA moterų pagelbininkių 
į virtuvę. Trumpos valandos, 
dienomis arba vakarais.

ATLAS EMPLOYMENT 
AGENČY, Room 2 

6300 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu už $6,200. Rendos neša j 
mėnesį $100.00. Priežastis par
davimo svarbi. Kreipkitės prie 
savininko; P. LOOBY.

608 W. 47th St.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 7 8 vai. vak.,
Raymond Chapely (816 W. 31st St.)

— Valdyba.

Tautiškos parapijos narių žiniai. — 
šį vakarą, rūgs. 6 d., 7:30 vai. įvyk
sta prakalbos tautiškos bažnyčios 
svetainėj. Kalbės kun. Mikalauskas ir 
........ ................ ikiai. Vi-

REIKIA MERGINŲ prie dar 
bo į restauraciją, $15 į savaitę. 
Valgis ir kambarys.

' R. RIEBER
2308 So. 48-th Avė.

Tel. Cicero 0108

J. Rosenberg,

1212 So. Halsted Str.

u'iežastis, savininkas 
dtame mieste. Par-

PARDAVIMUI mano $550 pianas 
ir $12 benčius.
kaip naujas, tik 2 metų senumo. Pii*- 
mutfnis su apie $185 pinigų gaus 
jį, Atsišaukite vakarais.

' t 2502 Archer Avė., 
kampas Halsted St., 

2 n. iš užpakalio.

REIKIA moterų dirbtuvės 
darbui, mokestis 37Vį — 55c. 
į valandą. 8 ♦valandos dienoje, 

dienos subatoje’ Atsineški
te tamsius žiurštus

5801 South State Str.

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

Atsišaukite greitai, nes ap
leidžiu miestą
1606 Blue Isląnd Avė. Chicago

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

verykų krautuvė su visais įrengimais. 
Roselande pačiame biznio 
Lysas ant 9 metų. ;Biznis 

2// .../'. •- 
ga iš tūkstančio/ Atsišaukit K. Pa
kaušis. Janson RealvEstate, 39 E. 
lllth St., Roselandl Tel. Pullman 5195

Pianas taip geras

Riškus, _ 
teisėju W. Makeveckas

Susirinkimai įvyk-

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

PARDAVIMUI bučernė ii 
grosemė, taipgi sykiu ir trokas. 
Parduosiu greitai ir pigiai.

♦Atsišaukite:
1727 So. Union Avė.

. PARDAVIMUI saliuno ra 
kandai su barais ir visais į tai 
symais. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1844 Canalport Avė.

PARDAVIMUI 3 lotai, 180x 
125 Marąuette Highland, pusė 
bloko/nuo 63 gatvės. Savininkas 
apleidžia mieštą. Didelis barge
nas. Lenham Realty Co., 15 N. 
Ashland Blvd.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAS. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 jn.s 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius. 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vhk.

Norintieji pasigarsint | sekamos die 
Bos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Veiterių j Lietuvių Liuo
sybės valgyklą. Darbas die
nomis ir naktimis.

BARGENAS. Pardavimui sa
liunas. Pardavimo priežastis, ki 
tas biznis.

Atsišaukite i ' 4 .
2501 W. 46th St., . 

netoli Westem Avė.

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1928 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E. 
Kensington Avė., 
Susirinkimai laikomi 
svet., 341 E. Kensington Avė

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

10 vyrų prie lentų išdėsty 
mo, $4.50 į dieną, 10 valau 
dų, nuolat darbas.

Atsišaukite: /

[ETUVlŲ LAISVĖS PAŠELPIN1C 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metam-s: pirm. A. Mas 
kauskas, 2950 W. Pershing Rpad 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Arche 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt 
J. Aleksandraviče, 8653 S. Hermi- 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mise 
viče, 2740 W. 89 PI., ižd. J. Juzar 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso^ 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai- 
naitis. 1 ___

s Briedis, 1049 N. Marshfieli 
kasierius Jonas Degutis. 1521 

prot. sekr. Antanas 
'Robey St.; dakta 
Montvidas,. 1824 

Susirinkimai atsi- 
nedėldienj 

1315 Nortl

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

ar kviečia.

Draugystė Teisybės Mylėtojų lai
kys savo _mėnesinį susirinkimą nekė
lioj, rugsėjo 9, 1 vai. po pietų, Mark 
VVhite Sųuare svet., 29-tos ir So. Hal
sted gat. Visi nariai-rės malonėkite 
susirinkti, nes yra daug reikalų ap
svarstymui. — Raštininkas.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

TIKRI BARGENAI
5644 So. Elizabeth St. 2 flatų 

mūrinis namas, 5-6 kambariai, 
2 fumace heaters. Tuščias fin
tas ant viršaus, tuojauš galima 
eiti, gyventi.

2 flatų, 6-6 kambariai, su vi
sais įtaisymais, parsiduoda pi
giai. Namas randasi ant 32nd ir 
Union Avė.

2 flatų naujas mūrinis namas, 
5-6 kambariai, tuščias lotas prie 
šalies namo ir garadžius. Randa
si gražioj vietoj netoli parkų ir 
šv.' Kazimierio vienuolyno. Kai
na $12,900.

C. P, SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St.

Phone Blvd. 9641

REIKALINGAS geras darbš
tus žmogus prie flat janitors 
darbo, gera mokestis geram 
žmogui, nemokantį išmokin
siu, atvažiuokite tuoj dirbti. 
Klausk janitor 735 W. 73-rd 
St. Chicago, III.

ATSIŠAUKITE:
WESTERN FE^T WORKS, 

4115 Ogden Avė.

PARSIDUODA Ford touring 
karas, 1923 metų. Išrodo kaip 
tik naujas. Kam reikalingas, at
sišaukit gręitai.

4600 So. Wells St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI cigaretų, sal
dainių, nesvaiginamų gėrimų 
krautuvė. Kaina $600, verta dvi
gubai. Savininkas turi kitą biz
nį. Atsišaukite: 1

1007 W. 19th St.

50 vikrių merginų, darbas 
prie dešrų kimšimo. Nuolat 
darbas, gera mokestis. I*ui- 
kiausis kambarys darbui. 
Dalimis pasilsys.

Atsišaukite į superinten
dento ofisą.
OPPENHEIMER CASING 

COMPANY, 
1220-28 W. 36th St.,

APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parsiduo
da rakandai dėl penkių kambarių, fo
nografas, vargonai, parlor setas, di- 
hing setas, 2 šildoma pečiai, 1 kukni- 
nis pečius, 2 ląyjjš, stiklinis indų šė
pa. Parduosiu .visus sįrlciu arba pa
vieniai. Tel. Pullman 5432,’10929 So. 
State St., Chicago, III. Paimkit karą 
119 State-Michigan ant State Street.

JETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. ChepulisL 1840 So. 
Halsted St.; kont. n " 
bauskas; kasos glob 
F. Martišius; i..„ Į 
nas.- 
nesj .... ... ......
šemaičip svet., 1750 S. Union Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir de- 
likatessen. Geresnio biznio ne
reikia. Aš esu viena moteris, dėl 
to parduodu. 2 blokai nuo Jack- 
son Parko ir štorų aplinkui nėra 

1413 E. 58th St.

PARSIDUODA saliunas, gera vie 
ta dėl biznio, 
turi kitą biznį 
duosiu už pinigus arba mainysiu ant 
automobiliaus..

Kreipkitės:
1102 W. 14th St.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivediraai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

' DAR TOKIOS PROGOS NEBUVO 
Pardavimvi gera vieta kur yra da

roma labai dideli pinigai, soft drink 
parlor, ice cream''ir' gasolino' stotis, 
Hammond, Ind. šioji, vieta yra viena 
iš geriausių pinigams dirbti.- Atsišau
kite greitai jeigu norite laimėti. Be 
to dąr yra pigi ren,da ir gražus rui
mai gyvenimam FrAnk Mažeika, 210 
Calumet Avė., Hammond, Ind., Tele- 
phone Hammond 3466.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1646

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir- vakarais. 
Specialiai nupigintosi vakacijų kle- 
sos dėl jaumį merginų nuo 8 iki 
14 metų ataižiaus prie dresių siu
vimo’Ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek,* pirmininkė.

PAJIEŠKAU kambario dėl vieno 
vaikino prie mažos ir blaivos šeimy
nos, su valgiu. Tarpe Archer ir 63 
gatvių, nepertoli nuo Kedzie Avė. 
Kas turite tokį kambarį meldžiu pra
nešti laišku į BRIGHTON PARK 
NAUJIENŲ SKYRIŲ, Box No. 11. 

4138 Archer Avė.

Jeigu kurie apskelbimai £ 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti; kol nei*-

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Aye. , 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. 
So. Edbrooke Avė , 
Dargis 10520 So. State St.; 
Balvočiųs, 138 E. 114 Place 
rinkimai laikomi pirmą penktadien; 
vak. kiekvieno menesio, F. Shedvik 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

, Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1928 metams 
pirm. A. 
Kazlauskis, 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. lŲimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th Pi.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 

. 6912 So. Green St.; Kasierius V.
Paplauskas, 8313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankui ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

P. S.: — “Delegatai, važiuodami į 
suvažiavimą iš visų Chicagos dalių, 
imkit State gatvekarius su užrašu 119 
Morgan ir važiuokite iki Stewart Av. 
čia išlipkit ir eikit į pietus keletą 
blokų kur rasite Parkas. — P. J. P.

PARDAVIMUI 
ras kampas, pigi 
parduosiu pigiai, 
miestą.

Atsišaukite:
1802 N. Lincoln St., 2 fl

Z D valdyba 1923 metams 
J. Antanaitis, 8435 So. Wal- 

padčjėjas V. Liekis, 3314 
1 j.; iTT/. /' ‘ T 
3389 So. Union 

2293); turtų rašt 
__ o__  3387 So. Wallaa 

Št.; kasierius B. Butkus, 840 Wesl 
38rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubt 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 3801 
So. Morgan ir 33čios gatvių.. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

Aš vaikinas pajieškau apsivedimui 
bagotos merginos katra tupėtų nors 
$500. Aš perku gražų namą ir pini
gų reikalinga. Merginos senumo nuo 
25 metų lig 35 metų. Butų gerai iš 
amato kraučka, o jeigu ne, tai aš 
išmokinsiu. Atsišaukit merginos arba 
našlės per laišką: 1739 So. Halsted 
St., Box 323.

REIKIA vyrų darbui į gele
žies atkarpų jardą, nuolat dar
bas, $5.00 ~į dieną pradžiai. 
Darbas iki 4 vakare, Subatoje 
pilna mokestis.
Irocmois Steel and Iron Co.

4o20 W. Roosevelt Rd.

PARENDAVOJIMUI naujas mūri 
nis namas; apačioj vieta įtaisyta što 
rui; viršuje du ofisai ir 6 ruimai pra
gyvenimui; vieta tinkama daktarui 
Elektra, gasas ir kiti patogumai, vis
kas įtaisyta pagal vėliausios mados 
Atsišaukite 10801 Michigan Avė. 
Phone Pullman 1372, Roseland.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė; geroj vietoj. Parsiduoda labai pi
giai. Kas norite tokio biznio meldžiu 
atsišaukti,

T. Y., 
10507 Edbrooke Avė. 

Roselande
Tel. Pullman 4097

Liet. Moterų Draugijos Apšvieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, rūgs. 6, 8 vai. vakare, Mark 
VVhite Sųuare salėj. Kviečiame visas 
nares dalyvauti susirinkime.

— Raštininkė.

PARDUOSIU arba 
siu ant autoiųobilio 
su barais ir visais įrengimais 
Biznis gerai išelirbtas.

1409 W. 14-th Str.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO 
pirm. . 
lace St.; F, 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3389 So. Union Avė 
(Phone Blvd.
A. Bugailiškis 
St • t
38rd Št.; kontrolės rašt. J. Ado 
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliulx

kiti tautiški kunigai ir svietiš'
sus kviečia

— Komitetas ir Klebonas

REIKALINGAS PARTNERIS į 
kriaučišką biznį, biznis eina gerai. 
Pageidaujama yra, kad atsišauktų to
ki, kurie supranta kostumerišką dar
bą. Atsišaukite ypatiškai arba per 
laišką.

BENSON TAILORS
* 1833 So. Halsted St.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS
TĖS valdyba 1923 metams: pirm 
V. Rušin'skas, 3343 So. Lowe Avė.; 
Sirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 

. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 

kontrolės rašt. p-lė 
iz. ivuimciaivc, kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas mėnesį 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 28rd PI.

PARDAVIMUI namas ant 
6234 So. McVickers Avė. par
duosiu už $4500, $500 cash, 
Likusius kaipo renda. Atsišau
kite pas ugniagesių leitenantą 

6017 Sotfth State Str.

PARDAVIMUI namas už cash ar
ba mainymui į lotą arba biznį. Na
mas randasi Bn’ghton Park. Rendos 
neša $85.00 mėnesiui. Bargenas no; 
rintiems pirkti. Pasiskubinkite. Kreip
kitės pas savininką: /

BRUNO
3352 So. Morgan St.

S. L. 'A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 7 d., Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. va
kare. ’ — Valdyba.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, Rugsėjo-Sent. 7 d., Mel
dažio svet., 2244 W. 23 Place. Visi 
nariai malonės susirinkti, nes svar
bus reikalai ir programas bus svar
stomas dėl ateities veikimo. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

— Kviečia Valdyba.

S. L. A. 2 apskr. kuopų delegatų 
suvažiavimas įvyks nedėjioj, rūgs. 9 
d., 12 vai. dienos, West Pullman Par
ko svet., prie 123 ir Stewart gatvių, 
West Puįlman, 111. Delegatai, kurie 
esate išrinkti, ne vėluoki te — bukite 
paskirtu laiku.

— P. J. Petronis,
S. L. A. 2 apskr. sekr.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vah

Jokie a p skelbiniai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

SAVININKAS PARDUOS 
160 akrų geros farmai žemes 
Centralinej daly Wisc. valsti
jos už $2,50b, $500 įmokėti, 
kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Pusė žemės yra išvaly
tos, kita dalis ganyklos ir gi
ria, Per farmą bėga upė. Gali
ma padaryti puikią pieninin
kystės farmą. “Naujienos” 
Box 321

REIKAIJNGAS kambaris dėl vie
no vaikino prie laisvų žmonių ir prie 
mažos šeimynos. Geistina, kad butų 
didelis ir šviesus ir gera transporta- 
cija į didįjį miestą. Kas turite ar tu
rėsite už vienos ar dviejų savaičių, 
malonėkite pranešti į Naujienų Sky
rių. 3210 So. Halsted St., Box 23

ANT RENDOS didelis Storas. Ga
lima uždėti saliuną, ice cream parlor 
arba restauraną. Priešais didelį Crane 
fabriką, kur dirba 25,000 žmonių. 
Renda $45.00 j mėnesi. Savinin-

galim-a matyti nuo 1O ryto Hci 9 
vai. vakare.

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7309

Draugystės Darbininkų Lietuvių Są- 
jungos susirinkimas įvyks penktadie
nį, rugsėjo 7, 7:30 vai. vak., D. Še- 
maicio svet., 1750 So. Union Avė. Bū
tinai visi nariai susirinkit laiku, nes 
turim daug naujų dalykų apsvarstyt. 
Ligonis užsimalduodamas ar atsimal- 
duodamas turi kreiptis į Nut. Rašt. 
G. Pakeltis. 4315 So. California Avė.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės laikys direktorių susirinkimą 
penktadienį, rugsėjo 7 d., 8 vai. vak., 
Keistučio Spulkos name, 840 W. 33rd 
St. Prašau pribūti direktorių ir drau
gysčių atstovų laiku, nes randasi svar
bių reikalų aptarti ir visuotinis šėri- 
ninkų susirinkimas nutarė pradėti 
svetainę statyti, tai turėsi pradėti 
tuojau. ' ' 1

— Nut. Rašt. J. Balchunas.

PARENDAVOJU kambarį vie 
nam vaikinui, be valgio, 
šildomi kambariai.

Atsišaukite:
3237 Aubum Avė., 

2-rod lubos

. MOTERŲ
REIKIA —

MERGINŲ
SENESNIŲ NEGU 16
METŲ
DIRBTUVĖS
DARBUI
JAUNESNĖS TURI
TURĖTI CERTIFIKATĄ

ATSIŠAUKITE:

PAJIEŠKAU jaunos merginos ap
sivedimui. Aš esu jaunas vyras, mo
kytas lietuviškai ir amerikoniškai. Tu
riu gerą užsilaikymą. Nerūkau ir nuo
dingų gėrimų nevartoju, taipgi turiu 
gerą užsiėmimą su dideliu pelnu, jau
na mergina norėdama apsivesti ir gy
venti Califomijoj, prie platesnių Ži
nių meldžiu kreipties su laišku. A. J. 
Rimdus, 531 College St., Los Ange
les, California.

REIKIA —
MERGINOS NAMŲ 
DARBUI

J. ROSENBERG 
1817 S. Milląrd Avė 

Rock,well 9116

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

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 8629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. ^Susi
rinkimai ląikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
-»^^rWW*^^***^R-rW*^***S^*WWW***^*W»^**^^*»*WWV*te 

STOGDENGTYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
1 inkš j. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chjcagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

rašt. Marijona MedalinsKas, « 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1< 
S. Springfield Avė.; ižd. Mj Kaziu- 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesi antrą ne- 
dėldienį. 4-mą valandą po pietų 
Engels syet, 3720 W. Harnson St

CHICAGOS LIETUVIŲ R^^GYS^ 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1928 metams: pirm. P. Gal- 
skis lf“........ ...
Vincas 
Avė.; 1 
Irving Avė. 
Lungevič, 17 
ras kvotėjas A, 
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną antrą 
Zwianzek Polek svet, 
Ashland Avė.

CICEROS LIETUVIŲ FASKIJ’OS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm, pag 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. 1 įi
ma viče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Sons 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar- 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavoj- 
St. Miseviče, korespondentas K. F 
Deveikis, organus “Naujienos . Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvą 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. 
Cice.ro, III.-

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAš 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 bo 
Crawford Avė.; pirm, padėjėjas G

3051 13th St.; nut

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAšELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas.
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak-

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Rublfe St.; 
yjaprelb. J. Rūta. 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
8381 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 8219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 8338 So; Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą._____

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAlS 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Leavitt St.; nut. 

. rašt. K. J. Demereckis, 8331 South 
Wallace St, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr 
Grikštas, 3220 So. Lime S 
globėjas J. Zvega, 3430 So 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvienp mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259

DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m?.: pirm. A. šribalis, pagelbininkaa 
J. Dumbrauskis, nut. rašt, A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, 
ir A. Bvoben 
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

JETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
.Franciškus Girdvainis; Kontroles 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemattfs, 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus;-Durų Sargas-. 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Sblogeris.

ASMENŲ JIESKOJIMAJ
PAJIEŠKAU savo draugų, Antano 

Paulausko i? Jono Remeika, aš girdė
jau, kad jie gyveno Chicago. Turiu 
svarbią žinią iš Lietuvos., Meldžiu at
sišaukti.

MR. JURGIS KILČAUSKIS, 
930 Prospect St.

De Kalb, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai vaikinam vie

nam ar dviem. Ruimas švarus 
ir šviesus.

Kreipkitės:.
3255 So. Union Avė.

2 lubos

PARSIDUODA didelė ir graži če-

Randasi 
distrikte 
išdirbtas. Renda pigi. Geriausia pro- 

“ __ “1j. Atsišaukit K. Pa-
Janson RealvEstate, 39 E


