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14 socialrevoliucionierių nuleista 
nužudyti

Entente arti paįrimo

Streikas prieš miliciją

Lietuvos žinios

14 socialrovoiiucionieriŲ 
nuteista nužudyti.

3 išteisinti, o kiti nuteisti ka- 
lėjiman. Skundikams bus su

teiktas pasigailėjimas.

MASKVA, rugp. 9. — 34 
socialrevoliucionierių bylos na
grinėjimas jau užsibaigė, ir bol 
ševikų tribunalas išnešė prieš 
juos nuosprendi. Tuo nuospren 
dzin 14 socialrevoliucionierių 
liko nuteista nužudyti. Tarp 
nuteistųjų nužudyti yra keli 
tokie socialrevoliucionieriai, 
kurie laike bylos nagrinėjimo 
liudijo prieš savo draugus. 
Trįs teisiamieji liko išteisinti, 
o likusieji tapo nuteisti nito 
dviejų iki dešimt metų kalėji
mam

Mirties nuosprendį 12 social
revoliucionierių patvirtino cen- 
tralinis pildomasis komitetas, 
bet įsakė atidėti nužudymų ne- 
aprubežiuotani laikui su sąly
ga, kad socialrevoliucionierių 
partija nustotų savo veikimų 
prieš bolševikus. Tuo pačiu 
laiku nuteistieji nužudymui ir 
kalėjiman bus laikomi kalėji
me po aštriausia priežiūra.

Tas pats komitetas nutarė 
prašyti tribunalo, kad visiems 
skundikams, kurie liudijo 
prješ socialrevoliucionierius, 
butų suteiktas pasigailėjimas 
ir kad jie butų paliuosuoti.

Tarp nuteistųjų nužudymui 
yni ir trįs moterįs, Eugenija 
M. Rattner, Helena Ilanova ir 
Lidija Konoplova, kuri pavir
to skundike ir teisme liudijo, 
kad socialrevoliucionieriai buk 
jų siuntę užmušti Leninų.

Bylos nagrinėjimas prasidė
jo birželio 8 dienų. Išpradžių 
kaltinamuosius gynė ir užsie
nio socialistų atstovai, kuriuos 
paskirė Antrasis ir Viennos In
ternacionalai. Tai - Emil • Van- 
dervelde, Liebknecht, Rosen- 
feld ir Waters. Bet delei bol
ševikų daromų klinčių ir tei
smo vienpusiškumo, jie atsi- 
saikė nuo gynimo ir apleido 
Rusiją.

Birželio 20 d. buvo sukaktu
vės užmušimo komisaro Volo- 
darskio. Bolševikai įsake dar
bininkams rengti manifestaci
jas, paraduoti gatvėmis ir rei
kalauti mirties teisiamiesiems. 
Bolševikų atstovai taipjau kal
bėjo teisme ir irgi reikalavo 
mirties bausmės. Teismo na
riai* klausėsi tų kurstymų, da
lyvavo demonstracijose ir pas
kui dėkojo minioms už suteik
tą jiems “įkvėpimą.”

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orų Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja
šiaip: e

šiandie — Apsiniaukę ir ne
pastovus; biskutį šilčiau.

Saulė teka 5:52 v., leidžiasi bos konferencija turės pairti
7:59 v. Mėnuo teka 8:54 v. v. bėgyje sekamų 36 valandų.

Teisiamieji buvo kaltinamu, 
kad jie gelbėjo talkininkų in
tervencijai, darė suokalbius 
nužudyti Leniną, Trockį ir ki
tus ir suokalbiavo nuversti 
sovietų valdžių. Kaltinamieji 
atvirai prisipažino, kad jie ko
vojo prieš bolševikus ir parei
škė, kad jie ir toliau neatlaid- 
žiai prieš juos kovos, bet jie 
neprisipažino (išėmus skundi
kus) dalyvavę užmušėjistėse.

Kaltinamieji buvo padalinti 
į tris grupes. Pirmąjai grupei 
priklausė socialrevoliucionierių 
partijos centro viršininkai, 
kaip A. Gotz, Dimitri Donskoi, 
S. Morozov, Gruštein, Leikač, 
Ivanov, Rakov, Feodorovič ir 
kiti. Antrai grupei priklausė 
skundikai, kurie virto neva 
bolševikų šalininkais ir liudi
jo prieš savo buvusius drau
gus; juos gynė patįs bolševi
kai. Trečiųjai grupei priklau
sė eiliniai nariai, mažiau ausi- 
sikaltusieji bolševikams.

Ekspertai vėl svarstys 
Francijos pasiūlymas.

'' ’ ___ _____
LONDONAS, rugp. 9. — Po 

trijų valandų pasitarimo tarp 
premierų Lloyd George ir Po- 
incare tapo nutarta vėl atiduo
ti ekspertams Francijos pasiū
lymus Vokietijos kontribucijos 
klausime — Francijos pienų 
paimti kontrolėn visus Vokie
tijos finansus. Ekspertai ypač 
turės apsvarstyti tuos dalykus, 
kur Francija ir Anglija nesusi
taiko.

LJoyd George jau sutiko pri
imti Francijos pasiūlymų apie 
paėmimų 26 nuoš. Vokietijos 
eksporto ant jos rubežiaus. Tie 
pinigai eis kontribucijos fon
dam Jis taipjau priėmė 
Francijos reikalavimų . paimti 
visus valstybės miškus ir kasy
klas Vokietijos okupuotoje te
ritorijoje.

Visą tai tapo sutarta tiem 
dviem premieram pietaujant.

Numato talkininkų entente 
paįrimą.

PARYŽIUS, rugp. 8. —Fran
cijos laikraščių korespondentai 
Londone sako, kad premjeras 
Lloyd George išreiškė nuomo
nę, kad yra galimas, jei neiš 
vengtinas, skilimas tarp talki
ninkų ir talkininkų entente pa- 
į rimas.

Lloyd George sako, kad tai 
yra labai apgailėtina Anglijos 
ir Francijos žvilgsniu, bet pre
mjero Poincare nusistatymas 
nepalieka kitokios išeities.

Talkininką konferencija 
arti paįrimo.

LONDONAS, rugp. 9. — Ne
žiūrint pastangų Belgijos dele
gacijos, kuri padavė savo kon- 
tr-pasiulymus, kurie užimtų

į vietą Francijos pasiūlymų, 
uždedančių aštrių finansinę

• kontrolę ant Vokietijos, išrodo, 
kad talkininkų vyriausios tary-

Skirtumas nuomonių tarp 
premierų Lloyd George ir Po
incare dar labiau paaštrėjo iš
kilus* nesutikimams tarp svar
stančių Poincare pasiūlymus 
ekspertų.

Premjeras Lloyd George su
šaukė ant rytdienos kabineto 
susirinkimą, apsvarstyti nesu
tikimus ir iškįlusį įtempimą 
santikių tarp Anglijos ir Fran
cijos.

Streikuoja prieš miliciją
Niekas Joliete milicijos nenori

JOLIET, III., rugp. 9. — Po 
keturių brolijų Elgin, Joliet 
and Eastern geležinkelio dar-' 
liniukų susirinkimo sustreika
vo 2,200 to geležinkelio svič- 
menų protestui prieš atgabeni
mą į šį miestelį milicijos sau
goti to geležinkelio dirbtuves 
ir streiklaužius ir persekioti 
streikierius. Delei streiko sus
tojo vaigščioję čia to geležin
kelio traukiniai, kaip tavori- 
niai, taip ir pasažieriniai. Prie 
streiko prisidėjo ir 1,300 gar
vežių inžinierių.

Manoma, kad ir kitų gele
žinkelių vietos darbininkai su
streikuos protestui prieš atga
benimų milicijos, šiandie gi 
į miestelį atvyko dar šešios 
kuopos milicijos ir kulkasvai- 
di n inkai.

Visi gyventojai yra labai ne
patenkinti prisiuntimu milici
jos. Net it* biznieriai, kurie 
streikieriams visai nepritaria, 
sako, kad reikia milicijų išva
ryti.

Jokiu kadir mažiausiu sumi- c c
Šimų miestely nėra ir milicija 
jau pradėjo leisti pikietuoti 
dirbtuves.

Garvežių inžinierių brolijos 
centralinis prezidentas Stone 
sako, kad ir virš 100 kituose 
miesteliuose bus paskelbti pa
našus streikai, jei nebus * pa
gerintos darbo sąlygos yarduo- 
se ir dirbtuvėse. Darbininkai 
nebegali pakęsti ilgiau mu
šeikų persekiojimų ir turi strei 
kuoti. Specialinio centralinės 
valdybos leidimo tokiam strei
kui nereikia.

$30,000,000 nuostolių.

SHANGHAI, rugp. 9. — Ap
skaitoma, kad Swatow siau- 
tusis tyfunas, kuriame žuvo 
apie 30,000 žmonių, pridarė 
nuostolių už $30,000,000. Ty- 
funas siautė keltų dienų, kartu 
užėjo ir smarkus lietus.

Tikisi susitaikinti su ne
priklausomais savininkais.
Angliakasių unija tarsis ir tai

kinsią su dalimi kasyklų 
savininkų.

CLEVELAND, O., rugp. 9.— 
Angliakasių unija jau yra veik 
nutarusi tartis ir taikintis su 
nepriklausomais kasyklų savi
ninkais, kurie dalyvauja dabar 
laikomoj čia konferencijoje. 
Ta sutartis apims visų centrali
nį minkštųjų anglių laukų 
Ohio, Illinois, Indiana ir Pen- 
nsylvania valstijose. Gauta ži-l 
nių, kad ir kitųi valstijų kasyk
lų savininkai nori taikintis su 
unija ir priims šios konferen
cijos susitaikimą.

Konferencijoje dalyvauja tik 
nepriklausomieji kasyklų savi
ninkai, kadangi Illinois ir In
diana kasyklų savininkų asoci
acijos griebtai atsisakė konfe
rencijoje dalyvauti. Todėl su
tartis, jei ji bus padaryta, įsi
lies tik nepriklausomąsias ka
syklas, bet manoma, kad pas
kui ją priims ir priklausančio
sios asociacijoms kasyklos, ka
da pamatys, kad kitokios išei
ties nėra.

Anglių gi trukumas nuola
tos ir sparčiai didėja.

Nedalyvaus konferencijoje.
CHICAGiO. — Illinois kasyk

lų savininkai, kurie laikė susi
rinkimų Great Northern vieš
buty, griežtai atsisakė dalyvau
ti iClevelando konferencijoje 
su angliakasiais ir tartis ten 
apie su ta ik imą angliakasių 
streiko.

Jie betgi pakartojo savo nu- 
sisprendimų daryti atskirų su
tartį su Illinois angliakasiais ir 
mokėti jiems senųjų algą iki 
kovo 31 d., 1923 m., jei ang
liakasiai sutiks priimti po tos 
dienos tokias algas, kokias nu
statys neutraliajai arbitrato- 
nai. x

“ Į ...

PINIGŲ KURSAS •
Vakar, rugpiučio 9 <1., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4. 45% 
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankij ........... $7.75
Danijos 100 frankų ........... $21.55
Finų 100 markių ................... $2.12
Francijos 100 frankų ........... $8.06
Italijos 100 lirų ...............  $4.57
Lietuvos 100 auksinų ............... 13c
Lenkų 100 markių ................... l%c

v‘Norvegų 100 kronų ........... $17.20
Olandų 100 guldenų ........... $38.78
Švedų 100 guldėnų ..............$26.14
šveicarų 100' markių ..... $19.02
Vokietijos 100 markių.................13c

Italijos juodašimčiai de- 
mobilizuosis. *

RYMAS, rugp. 8. — Italijos 
juodašimčių, fascisti, organiza
cijos vadovas Benito Mussoli- 
ni įsakė generaliniam sekreto
riui paskelbti visuotinų fascis
ti demobilizacijų visoje Italijo
je.

Kaltina savo teisėjus.
Bolševikų teisėjai ėmė kyšius 

ir girtuokliavo teismuose.

RYGA, rugp. 9. — Iš Mas- . 
kvos pranešama, kad 4 bolše
vikų teisėjai, 5 prokurorai ir . 
21 advokatai ir k. tapo pat
raukti teisman ir yra kaltina
mi* kad jie teisė sulig gauna
mų kyšių ir kad sovietų teis
muose rengė girias orgijas.

3 žmonės užmušti.
CHICAGO. — Vakar nelai

mėse su automobiliais trįs 
žmonės liko užmušti, jų tarpe 
ir lietuvių vaikutis, Kazys Mi
kutis, 6 m., kada bandė užsi
kabinti už troko. Vežėjas Mi- 
chael Bessus areštuotas.

Nauja valdžia Vladivostoke

'N1EW YORK, rugp. 9. 
Gauta žinia, kad buvęs caro 
karo ministeris gen. Dienelis 
tapo išrinktas Vladivostoko ir 
Prianiuro valdžios prezidentu. 
Ta valdžia kariauja su bolše
vikais ir su Čitos valdžia.

(Vladivostono prezidentu 
buvo Merkulov. Bet seimas jam 
nepritarė ir jis turėjo pasitrau 
kti. Tada tapo išrinktas gen.1 
Dietrichs, bet tasis tuoj pasi
traukė vėl užleisdamas vietų
Merkulovui. Dabar Merkulovas 
antru kartu tapo pašalintas iš 
vietos ir išnaujo paskirtas' 
Dietrichs. Abu jie yra atgalei-1 
viai).

Gatvekarių streikas.

BUFFALO, N. Y., rugp. 9. 
— Nuo tūlo laiko čia tęsiasi 
gatvekarių darbininkų strei
kas. Kompanija bando gatve- 
kariųs operuoti pagelba strei
klaužių. Bet kompanijai nevy
ksta, nes tam priešinasi žmo
nes, kurie daužo streiklaužių 
operuojamus gatvekarįus jr ne 
leidžia jiems vaikščiot i gatvė
mis.

Okupuoto] Lietuvoj.
PUNSKAS. Lefikijoj bran

gsta javai. Lenkuose iki šiol 
javų kainos buvo maža i kų 
augštesnės, kaip Lietuvoje, bet 
dabar pastaruoju laiku jos 
ėmė labai kilti, pav., Suvalkų

Seinų ruožte iki šiol rugių 
centneris kainavo musų pini
gais apie 300 auks., dabar gi 
jau pakilo iki 600 auks.\Taigi 
ir spekuliacija iki šiol buvo 
aprimus, bet dabar ypač Pun
sko ruožte ji labai sukilo, šiuo 
ruožtu dabar labai gabenama į 
Lenkus rugiai, o iš ten į čia 
arkliai ir medžiagos, kurie ten 
žirniai dabar yi’a pigesni, negu 
Lietuvoje.

MOGKAVA. — “čaikovski- 
ninkai” įšelsta. Pastaruoju 
laiku čia stovintieji kaimuose 
“čąikovskininkai” kas kart vis 
garsiau kalba, kad jau jie grei
tu laiku tikrai iš čia išeisiu, o 
jų vietų užimsiu vadinami “ka
na rkos” bei žandarai. šias 
žinias ir visi apylinkės lenkų 
darbuotojai laiko tikromis.

Taip gi pats Čaikovskis, jau 
apie pora savaičių, kaip išėjęs 
iš Popelių į Seinus; girdėti, 
esą pakeltas į aukštesnį laips
nį.

PUNSKAS. — Ne i t ra Ii nes 
juostos suimtieji. Iš Punsko 
apylinkės dabar sėdi Suvalkų 
Gardino ir Baltstogės kalėji
muose sekanti vyrai: Juozas 
Raškauskas Trumpališkių kai
mo. Vincas Griguiis Vaiponios 
kaimo, Vincas Žilinskas, Ado
mas Pajaujis, Jonas Čarnelis, 
Jurgis Degutis, Vincas Bara
nauskas: visi 5 Vokališk'ių kai
mo. Antanas Ragažinskaš Ka- 

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

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

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

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

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

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

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St? Chicago, III.

*
.......................... ......

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted S t., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, , Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 1659

linavo kaimo, Pranas Tumelis, 
Juozas Tumelis, Antanas Gi- 
bas, Antanas Sinkevičius. .Juo
zas Masionis: visi 5 Paliūnų 
kaimo.

Jie visi yra suimti užtat, 
kad esu buvę priklausę prie 
šaulių. lš» jų vieni jau apie 2 
metai, kaip sėdi, kiti dar perei
tą pavasarį yra suimti; vieni 
jau yra nuteisti apie- 2 3 me
tams kalėjimo, o kiti dar lau
kia teismo.

Be to dabar pastaruoju laiku 
Punsko apylinkėje neitralinės 
juostos perėjimą lenkai kas 
kart vis labiau varžo, į arti
mą savo bažnyčią žmonių vi
siškai neleidžia nueiti, pav. 
VI. 29. Punsko bažnyčioje di
deli atlaidai; neiškęsdami vie
tos žmonės norėjo nueiti, ir 
štai stovinčios kaimuose Čai
kovskio sargybos, sugaudo ei
nančius ir varinėja apie kelias 
dešimtis moterų į Vyžainį ir 
kitur jau antrą dieną.

Lenkų dalbai. Birželio 7 d. 
apie 3 vai. nakties apie 20 len
kų kareivių, stovinčių Kazitiš
kio miestelyje, užpuolė ir api
piešė Zubiškių vienkiemio Sa
lako valse, gyventoją Antaną 
Melniką, padarė pas jį kratą ir 
atėmė šautuvą ir dokumentus. 
Išėję iš ten nuėjo pas Užviil
čių girios girininką Meškaus- 
kj, kur išmušę langą įlindo į 
kambarį ir pareikalavo ginklų 
ir pinigų. Padarę kratą, išsi
nešė su savim šautuvus ir Meš
kausko žmonos piniginę, kur 
buvo jos pasas, 3300 au\s. pi
nigų ir 20 aukso rusų rublių. 
Vieni plėšikai buvo apsirėdę ci
viliais rūbais, kiti — kariškais 
visi buvo ginkluoti kariškais 
šautuvais.
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Iš Mokslo Srities
NAŪJIHNOS, Chicago, iii Ketvergas, Rugp. 10 d., 1922

KODĖL ŠVIESA YRA
lenkta.

Lengva Einšteino santykiuotės 
teorijos pamoka.

James Hopper.

čia bandysime kuoaiškiau- 
siai pąpasakoti, kas yra Ein
šteino teorija.

Mokslui rupi suteikti žmo
gui kuo teisiugiausį numany
mą apie Visatą. Jis bando pa
dėti jam pamatyti aiškiau tą 
pasaulį, kuriame jis gyvena.

Vienas-būdas gerai pamaty
ti, tai turėti teisingą numany
mą apie daiktą didumą. Moks
lo pažanga galima skaityti pa
didėjimu žmogaus sugebamo 
daiktus matuoti.

Dydžio sąvokos dugne yra 
ilgio sąvoka; tolumo tarp dvie
jų punktų.

Primityviam žmogui tolu
mo mastu tarp dviejų punktų 
gal buvo fizinė pastanga; jo 
nuvokia. Jei eidamas iki upės 
krantui jis pailso daugiau ne
gu eidamas iki giriai, tąsyk 
jis skaitė, kad tolumas tarp 
jo urvo’ir upė* kranto buvo 
didesnis negu tolumas tarp jo 
urvo ir girios.

Tuojaus matome, kad šitas 
mastas yra neužtenkamas. 
Pav., musų primityvis žmo
gus galėjo eiti prieš kalną ir 
pakalnėn. Vaduojamos savo 
nuoalsiu jis galėjo manyti, kad 
tolumas tarp kalno apačios ir 
viršūnės (einant kalnan) buvo 
didesnis negu tolumas tarp kal
no viršūnės ir apačios (einant 
žemyn). Bet musų dabartiniu 
matavimu mastu abudu to
liai gali turėti lygiai vieną my
lią, nors raumenys tuo abejo
jo-

Kitaip sakant, nuoalsinis 
mastas, kuriuo jis matavo, 
davė teisingų sėkmių (maž
daug teisingų) tik tąsyk, kuo
met jis ėjo lygia žeme. Jis pa
siliovė būti užtenkamas, pasi
liovė būti geras, jam įėjus j 
kalnus.

Kada teko matuoti žemė, 
žmogus gal būt padarė kitą 
žingsnį — kuris tapo išnau
dotas matavimo mastu. Šitas 
mastas iš pirmo galėjo būti 
karaliaus pėda. Paskui paga
lys lygaus ilgumo su kara
liaus pėda. Toliau, parauku- 
n*o delei, karaliaus laikoma 
lazda, ar kartis.

Kada pirmutinis žmogus pa
ėmęs karaliaus kartį nutiesė 
ją penkis kartus skersai savo 
lauką ir paskui tą pačią kartį 
nutiesė penkis karius skersai 
savo kaimyno lauką, lai jis 
nusprendė, kad jo laukas yra 
to paties platumo, ką ir jo kai
myno laukas.

šitas metodas yra paremtas 
tvirtinimu, kad daiktai lygus 
tam pačiam daiktui, yra lygus 
vienas kitam.

Šitas tvirtinimas, žinoma, 
yra prityrimo vaisius. Tai yra 
“lieja aiški pati iš savęs“; ge
ometrai vadina ją aksioma, 
šita aksioma yra- pats geomet
rijos pamatas, išplėtotas Euk
lido ir jo papėdinių, kuriuo 
mes matavome daiktus nuo to 
laiko, kada atsirado tuoksiąs.

Ilgainiui atsirandant vis di
desnio reikalo turėti teisingos* 
nį mastą, vietoj medinės ma
tuojamos kari i les paimta Pary
žiuje laikomas platinos try- 
pas, kuris pavadinta norminiu 
metru. Bet mes vis tebeinata- 
vome daiktus Euklido geomet
rija. Vis tebematavome Eukli
do geometrija daiktus ant že
mės ir daiktus ne ant žemes.

Taip buvo iki Einšteinui pa
sirodžius. Tai buvo tik keli 
metai atgal.

Tuoju laiku mokslininkai 
buvo susiruĮunę tyrimu, kuris 
padarė juos visai girtais — 
tyrimu, kuris ilgai ' pasiliks 
garsiu kaipo Micbelsono-Mor- 
Jey’o tyrimas. Einant visais ži
nomais fizikos dėsniais šilas 
tyrimas turėjo įrodyti vieną

daiktą. Bet jis atžagariai vis 
įrūdydavo kitą. Mokslas pra
dėjo netekti galvos, pradėjo 
draskyti sau plaukus.

Einstein, kuris buvo mate
matiku turinčiu jau nemaža 
pasisekimų — tai buvo 1905 
m. — pasižiurėjo į tą dalyką 
ir pamatė kame yra kliūtis. 
Jis pamatė, kad ji yra mastuo
se. Panaudojamieji mastai, ži
noma, buvo musų seni euklidi- 
niai draugai, kuriuos žmonės 
tąsyk skaitė geriausiais, vie
ninteliai galimais mastais. 
Einstein pamatė, kad iš tikrų
jų jie yra neužtenkami; kad 
jie nėra gana teisingi. Ir jis tą 
pasakė.

Skaitytojas gali įsivaizduoti 
sau primityvį žmogų, nuo ku
rio mes pradėjom, ir priėjęs 
prie jo mandagiai jam pasaky
ti: “klausyk Bu-bu, tavo ma
tavimo būdas atstumui matuo
ti savo nuoalsiu yra prastas.“

Lygiai taip pat galime įsi
vaizduoti Einšteiną priėjusį 
prie naujovinio žmogaus, man
dagiai paėmusį jį už rankos ir 
sakantį jam, “Klausyk tu, visų 
amžių surinktos žinotos gėle!

“šitas būdas, kurį tu turi 
daiktams matuoti su Euklido 
geometrija, yra p rastas.

“Tavo mastas,z tavo euklidi
nė geometrija yra neužtenka
ma. ' >*

“Ji veikia labai gerai kol 
mes, stovėdami ant žemes, ma
tuojame žemės daiktus.

(žinoma, ’ euklidiniii mastu) 
Merkuro orbita (kelias, kuriuo 
planeta skroja) turi būti tokia 
ir tokia. Bet Merkuras atkak
liai skrieja tąja orbita, kuri 
nėra tokia ir tokia. Einšteinas 
išnaujo perskaitė tą orbitą, 
kuri turi būti Merkuro, panau
dodamas savo apskaitynto bū
dą. Jis atrado, kad, panaudo
jant jo mastą, Merkuro orbita 
turi bjiti tokia, kokia ji yra. 
Jo apskaitytoji orbita ir Mer
kuro tikroji orbita supuolė 
viena su kita. Tai buvo ant
ra p. Einšteino pergale.

Jis dabar mėgino pranašauti. 
“Jei mano mastas yra teisin
gas,“ sakė jis, “lai išeina, kad 
šviesa pereidama kūną turintį 
svarumą, turi sulinkti, parei
dama jį.“ •

Už metų, ar dviejų saulės 
temimas davė astronomams 
progą pamatyti, kad Einšteino 
buvo tiesa. -Jie surado, kad 
šviesa ateinanti nuo žvaigž
džių, sulinksta, kada ji perei
na užtemusią saulę. Tas užbai
gė paskutinį ginčą. Einšteino 
mastas yra gerai įrodytas.

čių. Kurie stoja už tikrą lygy- j mi jie anaiptol nebūtų lygus 
bę, o ne už tolygų pasielgimą įstatymo akyvaizdoje didžio- 
su nelygiais, tie pasakytų, kad sioms suvienyto kapitalo ir 
lenktynių sąlygoms sulyginti Į finansų oligarchijoms. Darbi

ninkų unija ir ūkininkų orga
nizacija, net su tokia išimti
mi, yra tokioj padėty, 
darbininkas su mažais 
gaiš. Jos negali turėti liek pi
nigų, kiek didieji trustai turi 
besibylinėdami teismuose.

Politikierių ir redaktorių 
pabrėžiama formalinė “'lygybė 
įstatymo akyvaizdoje“ yra di- 
džiausis melas. Tai yra klasės 
viešpatavimas paverstas į tei
sėtumo dogmą, bet pasakyta 
taip gudriai, kad daugumas ne
gali įžiūrėti melo.

—Ncw York Gali.

“Ji patampa baisiai neužten
kama, kada hies, pasileidę er
dveli, bandome matuoti su ja 
visatą.“ '

Suprantama, jo tuojaus pa
klausė kodėl ir jis pasakė:

“Nes tavo euklidinė geomet
rija, perėjusi erdvėn, . neatsi- 
žiuri į laiką.

“Ji atsižiūri tik į erdvę. O 
daiktai randas ne tik erdvėj, o 
ir laike.

“Pavyzdžiui, išimkime tie- 
syklę. Ji užima ne tik vietą, 
bet ir laiką. Kuomet ji paliau
ja būti, — vadinas, kuomet 
ji paliauja užimti laiką —- tą
syk ji taipgi paliauja užimti 
vielą erčią. Bet kol ji yra, ji 
užima abudu vietą ir laiką.

“Norint teisingai matuoti, 
pareina turėti mastas, kuris 
atsižiūri į erdvę ir laiką. Jūsų 
įi euklidinė geometrija atsi
žiūri tik į erdvę.“

“Bet,“ atsiliepė kiti, “kaip 
tas gali būti, kad euklidiuis 

mastas lig šiol buvo geras?”
“Nes jus buvote ant žemės,1’ 

buvo loginis atsakymas.
“Jūsų euklidinės geometri

jos mastai yra gana geri kol 
jus pasiliekate ant žemės. Jie 
netinka, jums pasileidus erd
vėn, arba nusileidus į mažybi
nį atomo pasaulį.

“Tąsyk jūsų euklidiuiai mas
tai, kurie matuoja tik erdvę, 
nėra užtenkamai geri; ir, no
rint teisingai matuoti, pareina 
panaudoti tokis mastas, kuris 
turi abu, erdvę ir laiką.

Tąsyk Einšteinas ėmėsi da
ryti mastą laikui ir erčiai ma
tuoti. žinoma, tai buvo pa- 
ininkIingas, genijaus darbas. 
Senajai Euklido geometrijai 
rūpėjo tik trys erčios motys — 
ilgis, plotis ir augštis. Einštei
nas išdirbo tokią, kur laikas 
atitinka kaipo ketvirtoji mo
tis.

Tąsyk jis pradėjo su ja daik
tus matuoti.

Pirmutinis dalykas buvo Mi- 
ehelsono-Morley’o tyrimas, ku
ris, kaip minėjome, buvo mok
slo skandalas. Panaudojus 
magiškąjį mastą, skandalas iš
nyko. tyrimas buvo geras, 
visuomet buvo geras. Kliūtis 
buvo panaudojamame maste. 
Matuojant nauju Einšteino 
mastu tyrimas pasakė login- 
gai, harmoningai su žinomais 
visatos dėsniais.

Dabar Eiusteiuas savo mas
tu pradėjo apskaitliuoli Mer
kuro orbitą. Delei šitos plane- 
tos butą kito mokslo skanda
lo. Visais apskaillia vintais

“Lygybė sulig 
įstatymu.”

Nuduotas demokratijos šali
ninkams niekas neduoda tokio 
pasitęnkimmo, kaip gyrimas 
atitrauktinės demokratijos, ku
ri yra priešinga pamatiniams 
pramonės visuomenės faktams. 
Jie primena mums tai, ką 
Anatole France pasakė apie 
lygią kapitalisto ir darbininko 
teisę elgetauti kada jie nori, 
kurią visuomenė turinti abiem 
užtikrinti. Duodamas argu
mentas visuomet atrodo geras 
ir tinkamas tiems, kurie neži
no pamatinių šios dienos gy- 
.venimo faktų.

“Journal of Cominerce” su 
pasigerėjimu grįžta prie’ šito 
argumento. Jis sako, “Jei kon
gresas leidžia įstatymus, nuo 
kurių darbininkų organizaci
jos, ar ūkininkų draugijos yra 
paliųošuojamos, tai jis leidžia 
klasinį įstatymą. Jis padalina 
žmones į grupes, kurių preky
binės dešinės, arba priviligi- 
j uotus yra kitokios. Tik >že- 
mesnėsėms klasėms lygi įsta
tyminė apsauga ir lygios įsta
tyminės prievolės yra svarbiau
siomis.“

Paviršutiniai atrodo išmin
tinga, teisinga ir logina, bet 
tuomi pabrėžiama formulė tei
sėtoji lyjjybė, paremia pama
tine kapitalisto ir korporacijos 

galybe. Vokiečių ekonominiu- 
kas senai jau 'pasakė, kad 
“aršiausia nelygybės forma, 
tai tolygus pasielgimas su ne
lygiais.’’ Augščiau išdėtoji pa
žiūra atatiks tolygiam pasiel
gimui su nelygiais, kas yra 
teikimu didesnio pravartumo 
galingam -kaip silpnam.

Imdami pavyzdį iš kito lau
ko, sakysim, kad du arkliai 
nelygaus greitumo ir ištvermės 
eina lenktynių lygiai tokiomis 
pat išlygomis. Tai butų tas 
pats, ką “lygybė sulig įstaty
mu.“ Bet kitame atsitikime 
nėra abejonės, kuris arklys lai
mės lenktynes. Jei koks gud
ruolis pradėtų teisinti šitą są
lygų “lygybę“ tarp dviejų ark
lių, tai jį apšvilptų kaip suk-*

DETROirTMICHIGAir
West 1394 Heml. 6678^

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagęlbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

lenktynių sąlygoms 
pareina silpnesnis arklys pas
tatyti 50 ar 100 pėdų pirma jo 
lenkiko. Tuo patim pradu daž
nai vaduojamas! atletų bėgty- 
nčse. Pasistengiama sąlygos 
sulyginti taip, kad butų tikrai 
lygi proga laimėti.

šitas būdas niekur nėra gin
čijamas, išskiriant pramoninę 
kovą, kur “nuomonės vadai“ 
pasiūlo mums šitą nusekusią 
“lygybę sulig įstatymu.“ Jie 
siūlo žmonėms tai, ko jie ne
drįstų siūlyti arkliams. Šita 
tariamoji lygybė’* taipgi juo
kingai apsireiškia pas darbinin
ką traukiantį tieson didelę 
korporaciją nuostoliams atjieš- 
koti. Pas jį pinigų nėra, o kor
poracija turi apmokamą, išla
vintą teisių žinovą. Bylinėji- 
mos lėšuoja pinigus. Darbinin
kas jų neturi, o korporacija tu
ri jų gana. Rimtieji asilai tiki
na šitą darbininką, kad kiek
vienas yra “lygus sulig įstaty- 
niu.”

Tai yra melas, šlykšti farsa. 
Tai yra nelygiųjų pavyzdys įs
tatymo aky vaizdo j. Kad pada
rius darbininką lyginiu įstaty
mo akyvaizdoje pats įstaty
mas turi pirma jam užtikrinti 
teisingą patarnavimą tokių jau 
išlavintų teisių žinovų, kokius 
korporacija gali gauti. Jrs tu
ri užtikrinti jam lėšas 
pašalinių teisėtų eigų, 
turi korporacijos; nes 
do milionus dolerių.

Ar darbininkų unija ir ūki
ninkų draugijos yra tų pasitu
rinčiųjų klasių privilegijų pa-

visų tų 
kurias 

jos vai-

komi įstatymai prieš truslus? 
Visai ne. Toks įstatymas steng
tųsi paliuosuoti juos nuo lo 
neišgalėjimo, IVuris padaro 
juos nelygiais 1 įstatymo aky- 
vaizdoje. Net su tokia išimti-

5EVER05 LYDVGI.E5 UZLAIMJ 
šeimynos sveikata.
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aptbrėję .įeisimų . 
palei^vinimę per varfojirn^

SEVERAS
imeGULATOR
Moierię Stipri;)toj aus

Pati rsite, kad jisai yra 
veiksmingas .sų<$ražimin spėkp 
surej u I i avi inii i moteriškai 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveiku, normališk^ padėjimu

/C4//K4

Klobskde pas apfiekonbs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA
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Paskelbimas
Norime paskelbti savo drau

gybei kostumerių ir.draugų, kad 
dabar turime pilniausį pasirinki
mą vyrams ir vaikinams, aukš
tos rūšies išdirbinio siutų, už 
nepaprastai žemą kainą. Duoki
te progą mums dalykus jums 
parstatyt.

1. BERMAN & SONS.,
10759-61 S. Michigan Avė., 

(ant kampo)
Kalbame lietuviškai.

DR. F. MATULAITIS, '
8709 Jos. Canipan A v. 

DETROIT, M1CII.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526 

---------------- r-—----------------
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r' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel, Kedzie 7715

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai! 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F< Daytonas 
(ifisaf 312 Holden Bldg.

Tel p Main 3423, Ilickory 6142DETROIT, MICH.

ką ir 
pini-

James A. Boyd, 6311 Dor- 
chester gal., Blackslone kote
lio kasierius tapo pasodintas 
bedangėn. Jis kaltinamas pa
glemžime $1,000 (kompanijos 
pinigų. Boyd teisinasi esąs ne 
kaltu.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER
Vajzbaženklls uireg. S. V. Pat. Ofise.

V

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad tarčių Ikaro (Anchor)
Yaizbažeuklį.'

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearbom St., Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nup 9-6

. Gyveninio vieta: 
3323 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedeliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

v J

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

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

‘ A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

' J. P. WAITCHES 1 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė.

Tel.: Pullman 6377.

f" ........ 1
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St

Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas visuose 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirbą visokius Dokumen-' 
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
eiaus ant lengvų išlygų.

......    , , i
-11— - ■ ■ ■ ■.-■■■■■I ... .!

a—»=---------------- ----- - -----------------
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1308

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po .......................... 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui .............................. 10c.
Švarių klevo išgrindimui ........   10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO., 
Tek: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Įveskite elektrai dratus savo stuboj
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laikę, kad jums duotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

Ofiso Telefonas Boulevard 782Q
DR. M. T. STRIKOL’IS

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

1601 South Ashland Avenue, CHICAGO. ILL
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayotte 263

BIZNIERIAI
Ar jau visi turite Užhisakę kalendorius 

metams?sekantiems

užsisakyti Kalendorius
Reikia turėt omeny, kad

Dabar yra geras laikas 
gaunant pilną pasirinkimą, 
pasirinkimas greit pradės mažėti, lavoras eis prastyn, 
o kainos kils. Paskutiniems tik likučiai atliks.

NAUJIENOS dabar turi didžiausią pasirinkimą 
Kalendorių srity. Kainos yra žemos ir teisingos. Dar
bas padaromas gražiai ir laiku. Nieks nepralenks Nau- , " i
jienų.

P. Dubickas yra musų veikėjas kalendorių srity. 
Jisai aprūpino Kalendoriais jau šimtus Chicagos biz
nierių, ir įgijo jūsų pasitikėjimo. Jisai moka suprasti 
biznio dvasią ir sulig to pritaikinti, tinkamiausią tos 
dvasios reiškėją. Jis patenkins Jumis ir Jūsų kostu- 
merius, o tas padidins Jūsų *pelną ir pagerins ateitį. 
Jisai pasirengęs aprūpinti kalendoriais ir priemiesčių 
bei apielinkės miestelių biznierius ir pristatyti sam- 
pehis visiems ant pareikalavimo. Klauskit: raštu, tele
fonu ar asmeniškai ir busite aprūpinti geriausia ir tei
singiausiai.

Naujienos su Jums—Jus su Naujienomis, — tebū
nie tok,s musų bendras obalsis,

NAUJIENOS, Telefonas: Roosevelt 8500.
1739 S. Halsted St.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676 
------- ----- , —----- .... 

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tek: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Val;? 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plunibing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

V..................—- ..................✓

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

>__________ _________ _______________  J

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikalo kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139
L......  —...... ........ .. „ ,

/Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai .ge
riausių ir leng 
vi ausiu armo
nikų, pianų ir 
kitų. Instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos. 

senas ąrmonikas ir

sų

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St, 
Chicago, III.

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $5(1 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 

j ką ir fixtures. Stakas perkamai 
j 25% iki 40% pigiau negu mar 
keto kaina. .

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14th 

Atdara vakarais iki 9 vai.

-_____________ .____________.................................. j.,',,. . ■
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“Bimbalo meto” didvyriai 
Žemaičiuose.

Kunigai Noreika ir Gargas.

Liepos men. 17 d. š. rrr. Tel
šiuose įvyko iškilmingos laido
tuves lenkmečio kunigų No
reikos ir Gargos.

1861 m. rusų valdžiai palmo
savus iš baudžiavos jungo val
stiečius, lenkai dvarininkai ir 
jų draugai kunigai negalėjo 
ramiai į tokį bedieviška įvykį 
žiūrėti, kad mužikas, tas jun
go jautis, kaipo toks... gali 
būti laisvas... Lenkai dvari
ninkai pradėjo tartis, organi
zuotis prieš rusų valdžių, kad 
atsiskirti iš rusų ir elgtis kaip 
tinkama. Sulenkėję Lietuvos 
bajorai, dvarininkai ir žymi 
kunigų dalis su džiaugsmu ir 
pasišventimu stojo į talkų dva 
rininkams... Maištas prasidė
jo sausio *mėn. 1863 m. Dvari
ninkai buvo neblogai apsigink
lavę. Kunigų sukilėlių vadu 
Lietuvoje buvęs kunigas Mac
kevičius, katras su savais bū
riais ilgiausiai slapstės po 
miškus. Kunigai iš sakyklų ra
gino valstiečius ginkluotis 
prieš rusų valdžių, cit išvien1 
su lenkais “už vierų”... Ir 
prasidėjo lenkų šauksmai 
“panowie do liasu” (poniukai 
į miškų). Darbo žmonės —- 
valstiečiai, išskiriant panevie- 
žiečius, nepalankus buvo tam 
sukilimui, nors karšti buvo tų 
laikų kunigų pamokslai, šau
kiantys į kovų už dvarininkų 
beribę laisvę, dėl darbo žmo
nių pavergimo, tik pridengti 
skambančiu žodžiu ‘“už vie- 
rą”.. . Toje kovoje nedaug val
stiečių tedalyvavo. Sukilėliai 
rusus užpuldinėdavo iš miškų. 
Sukilėlių vadais žemaičiuose 
buvo sulenkėję dvarininkai ir 
kunigai. Kunigai kartu kape
lionai būdami mirštančiuosius 
aprūpindavo “jeneralka obso- 
liucija,” arba sugautiesiems 
rusų su nagaika siunčiamiems 
šnipams, prieš nužudymų tas 
pačias mylistas suteikdavo... 
Žemaičiai tų sukilimų, užpildi- 
nėjimų iš miškų, praminė 
“bimbalo metu.”

Žemaičiuose atsižymėjo Al
sėdžių vikaras kun. Noreika 
katras buvęs, kaip žemaičiuose 
pasakojama, sukilėlių genero
las ir kapelionas, ir Varnių ku
nigas Gargas, katras, nepap
rastai stambus, tvirtas vyras 
buvęs ir ties Alsėdžiais iššau
dęs apie vienuolika rusų karei
vių.

Rusų valdžia, visu smarku
mu, pasiryžo sukilėlius numal
šinti ir balandžio mėnesyje 
1863 m. maištininkai buvo nu
galėti. Tiktai kunigo Macke
vičiaus būrys ilgiau slapstėsi 
po miškus. Sukilimui galuti
nai likviduot, caro valdžia, ge
gužės 1 d. 1863 m. paskyrė iš
tikimų Vilniaus general-guber- 
natorių Muravjovų, katram ru
sų valdžia Vilniuje buvo ir 
stovyklų pastačiusi.

Muravjovo įsakymu visi su
imtieji įtariamieji maištininkai 
buvo sušaudomi. Vabalių kai
me, Šačių parap. buvo suim
tas kunigas Noreika ir nuga
bentas į Telšių kalėjimų ir po 
mėnesio laiko Telšių ganyklo
se (1 kilom, iš miesto) buvo 
sušaudytas. Toje pat vietoje 
sušaudytas ir kunigas Gargas. 
Muravjovas, gailėdamasis kul
kų ir, kad šaudymas brangiai 
atsieina, kareiviams buvo įsa
kęs sukilėlių nebešaudyti, bet 
suimtuosius kart... Tokiu bil
du Muravjovas įgavo “koriko” 
vardų.

Suimtasai maištininkas gra
fas Plioteris telegrama prašė 
rusų caro, kad jo nekartų, už 
penkių valandų caras Murav
jovui atsakęs, kad grafo Plio- 
terio nekartų... Antrų rytų 
Muravjovas telegrafuoja carui 
—”Jusų didenybės įsakymą iš- 
pildžiau, Plioterio nekoriau, 
bet sušaudžiau...”

Korikas Muravjovas maištą 
likvidavo. Daugybė žmonių gal,

vas padėjo; daugybė buvo iš
siųsta Sibiran ir į kitas Rusi
jos gubernijas, kur daugelis 
kelyje galvas padėjo. Anot vy
skupo Valančiaus, Žemaičiuose 
nukentėjo 107 kunigai; 7 iš jų 
buvę nužudyti, kiti išsiųsti į 
tolimąsias Rusijos gubernijas. 

Lietuviams, dėl lenkų dvari
ninkų ir kunigų troškimo sau 
ant žemės rojaus, darbo žmo
nėms baudžiavos, spauda buvo 
uždrausta. Į (Lietuvos ištrem
tųjų bajorų dvarus buvo siun
čiami šeimynomis rusai kolo
nistai, arba tiesiog dvarai bu
vo pardavinėjami rusams atė
jūnams. Tokiu budu į Lietu
vos kūną, iš vienos pusės bu
vo įsmeigti rusų, iš kitos — 
lenkų Lietuvai nuodingi na
gai. *

Jau karo metu, vokiečiams 
viešpataujant Lietuvoje, Tel
šiuose susitvėrė, kaip žmonės 
pasakoja, iš vietos lenkomanų 
tam tikras komitetas, katras 
rūpinosi ir galvas suko, kaip 
čia iškilmingiau pagerbus Mu
ravjovo nužudytuosius “pows- 
tancus.” Tik liepos men. 15 d., 
šių metų, Telšių ganyklose, to
jo komiteto rūpesčiu buvo at
kasti lavonai kunigų Noreikos 
ir Gargos. Vienas tų lavonų 
aukštienikai pakrypęs gulėjo; 
batai ir rūbai dar nesuvis su
puvę. Kitas, tartum, kniupščia 
įvirtęs duobėn ir tik stambus 
kaulai matėsi. Abu lavonai 
matomai buvo stambus.

Tarp moterėlių pasklido 
gandas, kad esą sušaudytieji 
stebuklingi, išrodą kaip gyvi ir 
net kvėpuoją. Atkasus lavo
nus, dobėje prie kiekvieno la
vono iš šalių degė po dvi šven
tinti grabnyčių žvaki. Ganyk
lose iš liepos 15 į 16-tą naktį 
dievobaimingos moterėlės gie
dojo giesmes. žmonės naktį 
(nuo Plungės) važiavusieji ne
galėję permanyt to stebuklo, 
matant šviesą ir girdint gie
dant.

Sekmadieny (16—VII) Tel
šiuose iš sakyklos buvo išgar
binti atrastieji, kaipo kovoto
jai už Lietuvos laisvę, už baž
nyčią ir nevieta tokiems, kai
po tautos didvyriams ešanti 
gulėti pelkėse, bet turį būt šv. 
vietoje jų kaulai palaidoti.

Žmonės burių būriais, vieni 
ėjo, kiti jau grįžo iš tos vietos, 
kur buvo atkasti lavonai. 
Apie duobes sukinėjosi kažko
kie poniukai, visa širdimi pe
rimti tokiu stebuklingu įvykiu 
ir kažką vis rankom mojuoda
mi lenkiškai kalbėjosi. Apie 4 
vai. vakaro, iškilmingai grie
žiant trimitų orkestrui^ nešant 
apvainikuotus karstus ir vai
nikus, paskui karstą lydint ka
reiviams su vietos komendan
tu priešakyje ir vietos kuni
gams ir publikai, pernešė la
vonus į bažnyčią. Kalbama, 
kad keletas mergaičių, iš vie
tos lietuvių prieglaudos, pa
lydint lavonus buvusios apsi
rengusios lenkų tautiniais rū
bais.. .

Kaipo kovotojus už tikybą, 
kunigai bažnyčioje karštuose 
pamoksluose labai įvertino. 
Muravjovą žudytoji palygino 
prie šių laikų bedievių, katrie 
tokie pat esą griovikai bažny
čios, kaipo anų laikų korikas 
Muravjovas. Kaip bažnyčioje, 
taip ir lauke buvo renkamos 
visoms “ceremonijoms” aukos. 
Aukavo ir nubudę buvo ypač 
tie, katrie giedojo “nasza pols- 
ka nie zginęla.”

Liepos 17 d., po visų bažny
čios “ceremonijų” ir karšto 
pamokslo, kaipo kovotojams 
už Lietuvos laisvę, — nes ačiū 
iiems, mes ir spaudą atgavę,— 
buvo palaidoti šventoriuje...

Paprasti žmoneliai ir net se
niukai stebisi, ar reikalinga 
šiandien toki pagarba tiems, 
katrie ėjo su sulenkėjusiais 
dvarininkais, katrų nuopelnais 
per 40 metų burnas užrakino 
Lietuvos piliečiams, atimant 
spaudą. Jie galvas padėjo dėl 
lenkų bajorų užgaidų — suda
ryt galingą Lenkiją, katroje 
butų viešpatavę ponai-bajorai, 
pavergdami valstiečius.

—Adomas iš Rojaus.

Torešpondencmk j
BROOKLYN, N. Y.

Nedarbo komitetas nie
ko neveikė.

Pėdnyčioje, rugpiučio 4 die
ną, drg. Glaveckas gerai išva
nojo “Laisvės” redaktorių Dė
dely,

Susikirtimas tarp Glavecko 
ir Dėdelės įvyko štai kokiu 
budu: Hillman atsilankė lietu
vių rubsiuvių susirinkiman 
prašydamas, kad lokalai pirktų 
Šerų RusųiAmerikiečių Korpo
racijos. Dėdelė buvo pakvies
tas perkalbėtojumi. Tečiaus 
jis, ažuot vertęs Hillmano kal
bą, ėmė. pats rėžti spyčių, agi
tuodamas už bolševistinę Ru
siją. Glaveckas, atsistojęs, per
traukė Pruscikos kalbą nuro
dydamas, jog susirinkimas 
neturi laiko klausytis Prusei- 
kos agitacijos, jog susirinki
mui yra svarbių reikalų ap
tarti.

Paleista klausimas, ar duot 
Pruseikai kalbėli. Didžiuma 
nubalsavo kad duoti.

Pruseika, pasipūtęs kad už 
jį stoja didžiuma, sumanė pa- 
akėti Glavecką ir kitus. Jis 
ėmė įrodinėti, kad Glaveckas, 
Zarėčkas ir keletas kitų akme
nų neduodą kalbėti jam, Pru
seikai, todėl, kad jie esantys 
priešingi serų pirkimui.

Pruseikai pabaigus kalbėti 
Glaveckas užvažiavo: kaip tu, 
girdi, Pruseika, drįsti čia kal
bėti — tu, kuris dergei savo 
šlamšte musų uniją, kur Hil
lmaną vadinai judošium, dar
bininkų reikalų pardavėju? Tu 
dabar giri Hillmaną, tu dabar 
sakaisi remiąs musų uniją, tu 
kaltini, kad mes, kurie nenori
me tavęs klausyti — kad mes 
esą priešingi unijos tarimams. 
—Aš — rėžė Glaveckas — rė
miau uniją, kada tu šmeižei ją 
ir jos pirmininką Hillmaną. 
Aš laikiausi jos tarimų, kada 
tu stengeisi ją pražudyti. Aš 
pripažįstu unijos discipliną ir 
neinu prieš Šerų pirkimą, jei
gu korporacija buvo nutarta 
tverti unijos konvencijoje. Bet 
tau, Pruseika, pasakau tikrą 
teisybę į akis.”

Glavecko balsas skardus pa
šėlusiai. Susirinkimas nutilo. 
Klausydamas Pruseika parau
do, kaip keptas vėžys. Hillman 
ir Potofskas irgi susidomėjo 
nepaprasta susirinkusiųjų aty- 
da. Jie, nesuprasdami lietuvių 
nalbos, ėmė teirautis Prusei- 
kos , kaipo vertėjo, ką Glavec
kas kalba. Gi vargšas Prusei
ka, vanuojamas Glavecko, vi
sa, ką galėjo pasakyti — tai 
papurtyti galvą ir pasitraukti 
nuo Hillmano, kad pastarasis 
jo “nebaderiotų.” Na, ir kaip 
gi galėjo jis versti Glavecko 
kalbą? Juk teisybė tarpais bū
va labai karti.

Dabar Brooklyno kriaučiai 
kalba, kad Glaveskas tiek karš
tai išvanojęs Pruseiką, jog šis 
kone gavo plaučių uždegimą, 
kai išėjo iš svetainės ant šaly- 
gatvio, nežiūrint, jog buvo 
rugpiučio vakaras ir gana karš
tas; tokį mat jautė skirtumą 
temperatūroje svetainėje ' ir 
gatvėje. —V. N.

Nedarbo padėtis šiek tiek pa
gerėjo atsidarius kaikurioms 
pramonėms ir prireikus darbi
ninkų prie javų valymo.

šitas pagerėjimas yra tik lai
kinas. Ateinančią žiemą gali
ma laukti didelio nedarbo. Ka
da kiti blogi laikai ateis, tai jie 
bus labai sunkus.

Nacionalė nedarbo konferen
cija ir vietų nedarbo komitetai 
įvairiuose miestuose bando pa
sigirti tuo, ką jie nuveikė gero 
per pereitų pusantrų metų ne
darbo krizį. Jie parūpino dar
bus kaikuriems vyrams ir mo
terims. Pripažinus jiems nuo
pelną už kiekvieną jų padarytą 
daiktą tas jų nuopelnas yra la
bai menkas. Didžiumai bedar
bių — ir jų vaikų — jie leido 
fiziniai nykti ir silpnėti per vi
są jų gyvenimą.

Bet to, konferencijos ir komite 
tai nepadarė nei vieno tveriamo
jo žingsnio linkui apsaugojimo 
nuo ateinančių nedarbo laikotar
pių, ar linkui palengvinimo bu
simųjų krizių, kada jie ateis. Jie 
pasielgė tartum manydami, kad 
tai buvo vienintele nedarbo tra
gedija, kuri kuomet atsitiko ir 
kad kitas nedarbo laikotarpis 
neateis daugiau ir be rūpinimo
si užkirsti jam kelią. Jie lėido 
daiktams plaukti pavandeniui. <

Darbininkai turi gauti pride- 
raipą pragyvenimą iš pramonės, 
šita teisė turi jiems priklausyti 
ir ji turi būti pripažinta. Ne
darbo apdrauda tam pagelbėtų, j 
Darbo valandų sutrumpinimas 
dar daugiau pagelbėtų. Socia
lizmas visai tą eigą užbaigtų.

Nedarbo konferencijose, nors 
jos buvo tuščiai tuščios, yra vie
nas vilties ženklas. Šitas vilties 
ženklas yra tame, kad darbdavių 
klasė ant galo priversta buvo

pripažinti nedarbą. Tokių ko
mitetų paskyrimu valdančioji 
klasė patvirtino, kad visuomenė 
turi pareigą rūpintis bedarbiais. 
Tai yra didelis žingsnis priekin 
—nes lig šiol nedarbui ištikus 
jos tenkinosi iššaukimu policijos 
bedarbiams mušti.

r—Mil. Leader.

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIS, išplaukia

Rugp. 23 ir Rūgs. 13.
Puikiausis sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai* kambaris, rūky
mui, baras, barbemė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiesiai j Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba j kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

ŠVEDIJOS

LINIJA
AMERIKOS

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Liepoją
S.S.Drottningholm Rugp. 19, Rūgs. 23
S. S. Stockholm Rūgs. 5, Spalio 14.

Trečios klcsos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
I LFEPOJV ir MEMELĮ ....... $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukčrn.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 

son St., Chicago, III.

fe wrre star
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinėsimas^ su Baltiko portais 
Homeric—Aug. 19;'Rūgs. 9; Rūgs. 30 
Majestic—Rugp. 26; Rūgs. 16; Sp. 7 
r»lympic—Rūgs. 2; Rūgs. 23; Sp. 14;

American Line
i\ew York j Cherbourg į Hamburgą 
St. Paul Aug. 17; September 21.
Mongolia Rugp. 31; Spal. 5; Lapkr. 9 
Minnekahda(3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Hanchuria Rūgs. 14; Sp. 26; Lap. 30

Red Star Line
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Rugsėjo 12
Atsikvieskit savo gimines ir drau

gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT

14 No. Ųearbom St., Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos paraikomai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie S’t., 

Chicago, III.

ONALDSOfi
PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei

čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasg6wą. 
ASSYRIA ...................... Rugp. 11
CARMANIA   ............. Rugp. 17
ALGERIA ..................... Rugp. 25.

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

rn.iUĮiĮiinniiu^ao.mtlilirtnTnTinii

ą week
Tai viskas ko reikia. kad įsigijus 

šių stebėtiną naują "L” modelio

Federal
Elektrinę Skalbyklą

Mašina padaryta, kad laikys vi
sam amžini su užganėdinančiu pa
tarnavimu šiais

9 dideliais naujais dalykais
1. Neatidengta ma 

šinerija
2. Visos dalįs su. 

nituotos
3. Tik 2 vietos 

aliejavimui
4. Tykiausia 

chanizmas.
9 DIDELIAIS

72 Weit Adams St. 
1002 E 63rd St, 
6245 Normai Blvd. 
12S. Kedzie Avė. 
4523 Broadway

me

5. Du Pont Ene- 
nielio baigimo.

b. Dubeltavos vil
nys kaip veikia

7. Didelis motoras
8. liall-Bearing 

Nuimamas grį- 
štuvas.

NAUJAIS DALYKAIS
“K? COMMONtfEALTH EDISON CJElectric shopZ)

Porceleno viršum 
stalas, taipgi ga
lima vartot kuk- 
nios skalbyklos 
vietoje, lengvai pa 
stumemas vieton.

7 dienos veltui išmėgin
Taipgi 

Telefonuok 
Lotai 535

veltus išparodymas
Randolph 1280, 

'klaupdamas faktų.

448 N.Parkside Av 
3128 Logan Blvd. 
6350 S. Halsted St. 
3039 Lincoln Avė. 

_________ _ ____—__________ .—— 2950 Esat 92nd St.
During and August Electric Shops and Branch Stores Close Saturdays at t p. m.

These Progressive Electrical Stores Also Shou) the FEDERAL
4730 Irviną Park Blvd.

Atlas Electric Co., 2622 No. Clark St. 
Bell Electric Co., 7909 Exchange Avė. 
Berry & Coinpany, 813 East 47th St.

'Beverly Electric Shop, 1732 W. 95lh St.
Blazek and Baxa, 3513 W. 26th St.
Bridgeport Electric Co., 1619 W. 47th St. 
Brighton Li|>hting Fixture Co., 3982 Archer 
Broadway Electric Shop, 6215 Broadway 
Calunet Electric Shop, 11115 Michigan Avė. 
Chatham Elect. Fialure Co., 721 W. 75thSt. 
Cody Electric Co., 4815 W. Madison St. 
Colileuip Electric Co., 5422 S. Halsted St. 
Patrick J. Connolly, 8. W. Chicago Avė.
O. S. Dawson, 1031 E. 47lh St.
DeLuae Light Co., 1745 W. Madison St. 
DeTanible’sElectr icShop,2549 \V.NorthAv. 
John I. Elliott & Company, 1538 N. Clark St. 
Fidelity Electric Co., 2049 W. 22nd St. 
Fullerton Electric Shop, 2423 N.Halsted St. 
Gano Electric Shop, 50-32 \V. 116th St. 
Goood Housekeeping Electric Co., 

145 E 51st St.
• 'Harnor Electric Company, 1465 E. 53rd St. 

Hillinger Electric Shop, 7024 N. Clark St. 
L and H. Electric Co., 2509 Archer Avė. 
Aaron Leedy, 13253 Brandon Avė.
Lexington Electric Co., 719 S. Western Avė. 
Lindau Electric Shop, 6031 S. Halsted St. 
The Lion Electric Supply Co 

9004 Commercial Avė.

Manor Electric Co., 3651 Lavtrence Are 
Marles Electric Sliop, 2534 W. Chicago Avė. 
Marles Electric Shop, 1001 Leland Avė. 
O. R. Martin, 3158 N. Clark St.
Meade Electric Co., 3253 W. Madison St. 
Mid City Electric Co.,

3449 W. Roosevelt Road
Mid-West Electrical Seivice Co., 

3933 Elston Avo.
Miiford Electrical Construction Co., 

3301 Milwaukee Avė.
Mills-Singer Co., 3310 Lawrence Avė. 
Neighborliood Shop, 1715 W. 63rd St. 
North Shore Electric Cc., 5503 N. Clark St. 
Odeli Electric Shop, 843 W. 63rd St. 
Ogden Electric Shop, 3205 Ogden Avė. 
Bernard O’Hare, 4157 W. Madison St.
Patterson Brolhers, 1950 Irving Park Blvd. 
Priiiciple Electric 'Co., 3306 Southport Avė. 
Radiant Electric Co., 3314 W. Chicago Avė. 
Rea Electric Shop, 1137 W. Taylor St. 
Richinond Elec. Co., 1450 S. Craw(ord Avė. 
Rieks Electric Shop, 2734 W. Division St. 
Sec.er Electric Shop, 6717 Olmated Avė. 
Seiler’s Electric Shop, 6712 Sheridan Road 
Spauldiag Electric Co., 3248 W. North Avė. 
Steege Electric Shop, 3017 W. 63rd St.
Szymanski Electric Co., 

1018 Miluaukee Avė.
Vincennes Elcc. Shop, 7308 Vincennes Avė.

Logan Sq. Lighting Shop, 2455 Milwaukee
A. VVagner, 1227 E. 55th St.
M. T. Wctmore 4863 Broadway,

Ar Esate Gatavi V ažiuot 
Lietuvon su Musų Ex- 
kursija Augusto 22 d.?
Geriausis laivas AQUITANIA veš musų pasažierus 
į Lietuvą. Šia ekskursija vadovaus gerai žinomas 
K. Mačiukas, Vice-Pirmininkas Liet. Amer. Rūbų 
Išdirbimo B-vės, kuris keliaus iš Chicagos tiesiog į 
Lietuvą ir visą laiką gelbės musų pasažieriams.

S.L.F/lBIONrtS CO.Męrs.

809 W. 35th St., Chicago, III.
Kaina laivakortes iš New Yorko.............. — $106.50

Mes jums sutvarkysim Income Taksus ir Bagažus, kad jums nereiktų nieko ru- 
pinties. Nelaukit ilgiau, kreipkitės tuojau pas mus ir užsisakykit laivakortes.

TURĖSITE LAIMINGĄ KELIONĘ VAŽIUODAMI SŪ MUSŲ VADOVU
’ 1 1     ■« e i 11   -iii-.- (

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

)s koleg* 
I! ilga 
praktika- 
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė 
e. Pasejt-

la rodą 
okiose 
mse ir 
ūkiuose 
aluose 
»rims
nerginoms.

tarnauja 
rie gim 
ymo. Du< 

vi
H- 
ki
re! 
mo 

ir

htrtZMAN
13 RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas liga.- 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausiąs rųetodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija. 1026 W 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4186

3313 So. Halsted Si.
vai.. 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Telefonai

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St^ kertė 32 SL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 -

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai

• srs
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 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

X.

Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEŽELIS :
Lietuvis Dentistas ■fl ■

■ 4712 South Ashland Av®. e
H arti 47-tos gat vi*

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chigago, III.

MRS. M. ,WAITKIEW1CZ 
(Banienė)

Akuierka
3113 S.Halsted at
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau

ju prie gindymo 
Kiekvienarre at
itikime teikiu 

apatišką rižiu- 
rėjimą. <odu 
patarimu* mo
terims ir mergi 
noms veltui.

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

Optomvtrtet
Tel. BOU levard 8487 
4649 S. Ashland 
Kampas 47-tot gat 

2-ros lubos

DR. S. RIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St Tel. Canal 6222 
^•zidendja $114 W 42f-»

Tel. LafayetU
Vai. 1—4 Ir 7—9 Na< niM
... .............................. ■■
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedeldienjus. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams ..................
Pusei metų------- —.
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui -

___ $8.00
____ 4.50
____ 2.25
____  1.75
____ 1.00

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija................. .. ...... —- &c.
Savaitei .......... ........... . ........... — l^c.
Mėnesiui _____~____ —............. 75c.

Suvienytose Valstijose no Chicagoje 
paštu:

Metams  ^22 
Pusei metų ----------------   4.00
Trims mėnesiams ------------    2.00
Dviem mėnesiam __ —------------ 1-00
Vienam mėnesiui —---------
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams --------- $8.00
Pusei metų ...................... 4.50
Trims mėnesiams------------------ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Laikraščio 
uždaviniai.

Vakar “Naujienose” bu
vo išspausdintas pirmutinis 
Juozo Adomaičio-Šerno edi- 
torialas (redakcinis straips
nis) “Musų Mieriai” tilpęs 
apie 27 metai atgal “Lietu
voje”, kurią jisai tuomet 
pradėjo redaguoti. Jame 
yra išreikšta minčių, kurios 
ir šiandie nenustoja savo 
vertės.

Šernas pirmiausia taip 
apibudina laikraščio uždavi
nius: laikraštis turi tarnau
ti visuomenės, o ne asmens 
reikalams, ir dėlto jisai turi 
stoti už kokią nors idėją. 
Toks laikraštis, kuris tar
nauja tiktai asmeniškai sa
vo leidėjų naudai, yra, pasak 
Šerno, “bjaurus šašas ant 
kūno žmonijos”.

Šitą senojo lietuvių rašy
tojo mintį šiandie beveik 
kiekvienas supranta, nors, 
beje, da ir dabar ne visai yra 
išnykę tokie spaudos orga
nai, kurių’ vienintelis tiks
las yra remti kieno nors biz- 
nelį arba kitokius asmeniš
kus siekimus. Bet Šernui 
atvykus Amerikon, lietuvių 
laikraštija stovėjo daug že
minus. Išskiriant labai re
tus atsitikimus, laikraščiai 
tuomet pirmoje* vietoje gy
nė savo leidėjų reikalus ir 
dėlto, vietoje idėjinės kovos, 
tarp jų ėjo asmeniško pobū
džio ginčai ir barniai.

Tie barniai dažnai būdavo 
labai negražus. Šmeižtai, 
kolionės ir keiksmai juose 
būdavo vartojami nuolatos. 
Šernas pirmutiniame savo 
editoriale pakėlė prieš tai 
savo balsą. Jisai sako, kad 
laikraštis turi šviesti žmo
nes ir dėlto neprivalo dėti 
nenaudingų raštų, pašvęstų 
asmeniškiems ginčams ir 
pasikoliojimams. Ginčai 
tarp laikraščių yra neišven
giami, nes “kritika ne tik 
naudinga, bet ir reikalinga: 
tik per kritiką atsiranda ir 
auga teisybė”; bet ginčai 
turi būt tokie, iš kurių skai
tytojai galėtų pasimokinti.

Paėmęs sau už keliarodį 
apšvietos skleidimą ir tar
navimą tam tikrai idėjai, 
Šernas tečiau mato reikalo 
ir čia nustatyti tam tikrus 
principus. Jisai pasižada 
pats ir ragina kitus laikraš
čius atmesti “vienpusišku
mą” ir svetimos nuomonės 
neapykantą. Gražiausi žo
džiai jo straipsnyje yra tie, 
kuriais, jisai reikalauja, kad 
kiekviena nuomonė butų 
gerbiama arba bent toleruo
jama: “Pripažindami kiek
vienam tiesą turėti savo su
pratimą ir nuomones”, rašo 
Šernas, “mes geidžiame tik
tai, idant ir kiti lietuviški 
laikraščiai tokias jau tiesas 
mums pripažintų. Jeigu to
kį pripažinimą apturėsime, 
išnyks ir priežastys vaidų. 
Kaip nėra gero, iš kurio pik
tas išdygti negalėtų, taip nė
ra ir pikto, kuriame nebūtų 
dalies gero... Mes nesakome, 
kad musų nuomonės geriau
sios ir nereikalaujame, idant 
jas be parmainos kiti sekio
tų, tik mums rodosi, kad ant 
jų pasirėmę mes daugiaus

Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją Besvarstant,

........... ............y

Kunigas

Tylą prieš audrą.
Priėmus nuolatinį Lietuvai 

prezidentą, davus jam atatin
kamų “krikščioniškų” komp
limentų, krikšč.-dem. manė, 
kad tolimesnis konstitucijos 
svarstymas eis kaip sviestu 
pateptas. Iš pradžių taip ir at
rodė, bet žmonės sako, — ne
mirk dienos pirm vakaro, — 
taigi ir šiandien sis priežodis 
atatiko, — ant giedrios St. 
Seimo posėdžių padangės, po
sėdžiui baigiantis pasirodė de
besėlis, iš kurio kilo visa aud
ra. t Posėdis pasibaigė tuom, 
kad krikščionys demokratai 
išbalsavo iš Seimo atst. K. Bie- 
linį (s.-d.) vienam posėdžiui, 
o atstovą V. Požėlą (s.-d.) — 
penkiems posėdžiams ir atst. 
M, Šleževičių (l.-d.) — dviem 
posėdžiam. Kaip tasai skanda
las įvyko, delko įvyko, kas ta
me kalčiausias, pakalbėsime 
kiek vėliau. Kol kas užteks to, 
kad triukšmingas posėdis ir 
Lietuvos parlamente yra visai 
galimas daiktas.

Ginčai dėl kabineto teisių 
ir pareigų.

Pradžioje svarstoma tolimes
ni konferencijos paragrafai. 
Krikščionys teikia vieną, ant
rą pataisą, įveda įvairias prie
saikas ir pasižadėjimus minis- 
teriams, matomai, mano, kad 
tuom i kartais nesąžiningus 
žmones privers sąžiningai eiti 
savo pareigas. Priėjus prie 
56 kur kalbama apie teises 
ir pareigas Ministerių Kabine
to, išlindus vienam krikšč. ly
deriui, Tumėnui, kalbėti ir pa
sinius jam, kad tame paragra
fe reikia vieną pažymėti, bū
tent, kad Ministerių kabinetas 
vykdo Respublikos konstituci
ją ir įstatymus, visa gi kita 
reikia išbraukti, — po šito 
pasiūlymo kilo įdomesnių gin
čų. Iš soe. dem. kalba Vens- 
lauskis, Požėla ir Bielinis ir 
polemizuodami su k.-d. reni ki
nui siūlymu įrodinėja, kad 
turi būti įrodyta, ką Ministerių 
Kabinetas privalo daryti, bū
tent, kad butų palikta taip, 
kaip yra projekte nieko neiŠ- 
metant, t. y., kad butų pasaky 
ta, kad M. Kabinetas: a) vyk
do konstituciją ir įstatymus, 
b) veda Respublikos vidaus ir 
užsienio politiką, c) saugoja 
valstybės teritoriją, d) ruošia 
ir pristato Seimui įstatymų su
manymus, e) daro su kitomis

4$aHD*e naudingo Lietuvai 
padaryti.”

Šitie žodžiai yra griežtas 
pasmerkimas visokiam fa
natizmui — religiniam, par
tiniam, tautiniam ir kito
kiam. Tardamas juos, ir 
paskui visą laiką tvirtai lai
kydamasis jų, Šernas iškėlė 
tiesą, kuri turi būt privalo
ma ne tiktai rimtam laikraš
tininkui, bet ir kiekvienam 
visuomenės darbuotojui.

Tos aukštumos tečiaus, 
ant kurios Šernas atsistojo, 
pradėdamas savo darbą 
Amerikoje 27 metai atgal, 
da ir šiandie toli-gražu nėra 
pasiekusi musų spauda. Pa- 
žvelgkite tiktai į mūsiškių 
“krikščionių** ir komunistų 
laikraštiją: kiek tenai asme
niškų užpuldinėjimų, keiks
mų ir neapykantos kitaip 
manantiems žmonėms!

Bet musų skaitančioji 
publika vis tik kįla apšvieto- 
je, ir ji ankščiau ar vėliaus 
prispirs visus musų laikraš
čius priimti tuoš principus, 
kuriuos skelbė Amerikos lie
tuvių mokytojas—Šernas.

valstybėmis sutartis, f) paruo
šia kiekvienais metais iki spa
lių 15 d. Respublikos pajamų 
ir išlaidų sąmatas* g) prižiūri 
valdininkų veikimą. Soc. deni, 
nurodydami, kad tai nieko ne
kenks, motyvuoja savo nusis
tatymą ir net pabrėžia (K. 
Bielinis), kad k.-d. labai uorė 
jo sutarčių darymą ir ‘Respub
likos saugumą pavesti Prezi
dentui, bet kada tai nepasise
kė, tai ir čionai norėta tai iš
braukti. Toliau sako, jei jus 
esate nuoseklus, tai toliau pa
sakykite trumpai ir aiškiai, 
kad bažnyčia atskiriama nuo 
valstybės, mokykla nuo bažny
čios. Pareigas Ministerių Kabi
neto norite nustatyti vienu pa
sakymu, bet bažnyčios ir kuni
gų luomo teises, išstatote be
galo ir krašto ir tt. Ginčams 
pasibaigus visas 56 § paragra
fas taip bebalsuojaitf iškraipo
mas, kad :o prasmės mažai 
jame bepasilieka. Skyrius apie 
vykdomąją valdžią priimamas 
be ypatingų ginčų. Einatna 
prie sekančio skyriaus — “teis
mas.”

S.-d. stoja už tai, kad teisėjai 
butų liaudies renkami.

Vietoje, kur sakoma, kad 
teismas 'sprendžia įstatymu 
ir Respublikos vardu, komisi
jos siūloma įdėti žodį, kad 
teismas “nepriklausomas.” Del 
šitos pataisos kalba Venslaus- 
kis ir Požėla (soc. dem.) įro
dinėdami, kad reikėtų pažymė
ti teismo nepriklausomumą, 
bet k.-d. balsuojant tas siūly
mas išmetamas. Prie sekančios 
vietos seka* soc.-dem. pataisa, 
kad “teisėjai liaudies renkami 
ir jos mainomi.” Motyvuoja 
s.-d. siūlymą Požėla. Krikšč. 
dem. pradeda krėsti juokus. 
Išėjus žydų frakcijos atst. Ro- 
zenbaumui ir pareiškus, kad 
jis ir esąs prieš s.-d. siūlymą, 
krikšč. demokratams dar link- 
smiaus darosi, mat klerika
linis žydelis atspėja klerikali
nius musų krikščionių jaus
mus; antrą vertus patys k.-d. 
neturi ką pasakyti, todėl jiems 
daręsi labai linksma, kad at
sirado geras jų nuomonės reiš
kėjas. Po šito ima žodį K. 
Bielinis ir įrodinėja, kodėl teis
inas ir teisėjai turi būti' žmo
nių renkami. Nurodo, kad 
teismas tai tokia institucija, 
kuri turi būti visai nepriklau
soma nei įstatymų leidė
jams — Seimui, nei pagalios

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

jų vykintojams, —- valdžiai, 
bet kad tai yra visai savistovi, 
dabojanti įstatymų teises ir 
dabartines, nors ir kapitalisti- 
nesnes morales, —• nepriklau
soma įstaiga. Kalba apie tai, 
kad teisinas yra blogai Lietu
voje organizuotas, kad geras 
teisinas, galop, eis ir krašto 
naudai ir todėl siūlo priimti 
s. d. siūlymą, kad teisėjai liau
dies renkami ir jos pamaino
mi, nes tame ir yra visos gero 
teismo garantijos. Baigdamas 
kalbą, Bielinis meta besišai
pantiems krikšč. dem. sekan
čią maždaug frazę: — “kada 
ateis liaudies teismas, tuomet 
jus ciniškai nesijuoksite...”

Kaip krikšč.-d. išbalsavo pra
šalinti iš posėdžių opozicijos 

atstovus.

Prezidiumas Čia pat pasikuž- 
dinęs pasiūlė Seimui ats. Bie- 
linį, už žodį “ciniškas juokas,” 
kaipo nevartotiną ir neparla- 
mentarinį, prašalinti vienam 
posėdžiui iš Seimo. Opozicijoje 
prasideda triukšmas ir protes
tai, kad prezidiumas varžo Sei
me žodžio laisvę, kad žodis 
“ciniškas” yra vartojamas ir 
nesiskaito necenzūriniu. Alst. 
Bielinis gauna žodį ir aiškina, 
kad jis žodžio “ciniškas juo
kas” netaikęs į asmenį ir ne
įžeidęs Seimo ir konstantlio- 
ja, kad prezidiumas varžo ne
kuriu žodžių vartojimą, būtent, 
skaito, kad “klerikalas” yra 
įžeidžiantis žodis, — todėl 
mano, kad prezidiumas turėtų 
padaryti indeksą (sąrašą) to
kių necenzūrinių žodžių, tada 
bent žmogus žinotumei ką 
kartais draudžia prezidiumas. 
Del žodžio “ciniškas” mano, 
kad tai reiškia nieką kitą, kaip 
begėdiškas ar nepadorus juo
kas, — visa tai hera įžeidimu. 
Tuo pasiaiškinimu prezidiu
mas ((Stulginskis, kun. Stau
gaitis) nepatenkinti, nori sta 
lyti balsavimui apie Bielinio 
pašalinimą, bet opozicijoje kį
la audringų protestų ir balsa
vimo, nežiūrint dedamų pas
tangų, negalima padaryti. Vi
sos opozicijos protestai liek 
triukšmingi, kad triukšmas ke
liamas visomis priemonėmis, 
ir pereina į atvirus šauksmus 
“šalin prezidiumas, nereikia 
mums tokio prezidiumo, lau
kan” ir t. t. ir t. t. Prezidiu
mas nebeišteisedamas, paskel
bia pertrauką. Atstovai nesis- 
kirsto ir kęlą dar didesnio 
triukšmo delei prezidiumo el
gesio. Pertraukos metu nori
ma paveikti, kad atst. Bielinis 
atsiimtų žodžius, pastarasis at
sisako, tikrinama stenograma 
kalbos ir išaiškinama, kad žo
dis “ciniškas” niekur įžeidžiau 
čiai nepavartotas; priešingai, 
stenogramoje atrandama, kad 
krikščionis Ambrozaitis iš vie
tos ištikrųjų koliojosi rusiš
kais žodžiais “izvozčik” (vežė
jas). Reikalaujama, kad ir tą, 
kurs rusiškai koliojosi praša
linti, nes jo koliojimai yra ko
vojimai tai ištikrųjų to verti. 
Prezidiumas nutraukia per
trauką ir stato balsavimui, 
kad Mielinį pašalinti vienam 
posėdžiui, kas ir padaroma k.- 
dem. balsais prieš opoziciją. 
Siūloma tas pats padaryti su 
Ambrozaičiu, pastarasis žodžio 
neatsiima, bet pareiškia, kad 
“izvozčik” nevartotinas Seime 
žodis, balsuojant k.-dem bal
suoja prieš, — Ambrozaitis sa
vas žmogus gauna mielaširdin- 
gą amnestiją. Po šito prezidiu
mas iš oro sugriebęs siūlo ir 
Požėlą prašalinti neva už žo- 
žius “šalin prezidiUinds.” Savo 
žodyje Požėla pareiškia, kad 
jis tų žodžių nesakęs ir nežino 
už ką jį norima prašalinti, 
kad tie žodžiai “šalin prezidiu
mas” irgi nėra įžeidžianti, nes 
prezidiumas yra renkamas Sei
mo ir jį galima ir prašalinti 
kaipo netikusį, bet kadangi 
prezidiumas jį, Požėlą, nekal
tai nori prašalint i, tai jis ištik
rųjų esąs įsitikinęs, kad su to- 
kiuo pitzidiumu senai laikas 
“šalin.” Po tokio pasakymo, 
žinoma, Požėlai tenka prašali- 

nimas penkiems posėdžiams už 
ką mielai balsuoja visas krikš
čioniškas blokas. Toliau seka 
ta pati procedūra su M. Šle
ževičiumi, pastarasis irgi pasi
rodo nėra sakęs to, ką jam 
pritaiko prezidiumas, bet aiš
kintis Šleževičius neina. Labai 
noriai k.-dem. prašalina ir M. 
Šleževičių dviem posėdžiam. 
Opozicijoje 'kyla triukšmo — 
visa eilė atstovų: Kairys, Ru
selis, Lašas šaukia iš vietos, 
kad esą sakę “šalin prezidiu
mas” ir reikalauja, kad ir juos 
prašalintų, bet prezidiumas su 
Stulginsku priešaky pasiskubi
no uždaryti posėdį.

Prezidiumas naudoja du mas
tu: vieną opozicijai, kitą 

savo žmonėms.
Tai tokia to triukšmo istori

ja. Rimti žmonės stebisi tokiu 
Stulginskių ir Staugaičių pre
zidiumu, kurs vien tik ir žiuri, 
kad pozicijos atst. nepalies
tų krikščioniškai demokratiš
kų dorybių. Turbut nė vienas 
pasaulio parlamentas neturi 
tokio nevykusio prezidiumo. 
Tokių štukų, kada Stulginskis 
(k.-d. šulas) atima už menk
niekį žodį ne saviškiams, bet 
opozicijos atstovams, kiek no
rite; Jų Krupavičiui viešais 
šmeižtais užsiima, bet jiems 
tai neįskaitoma. Toks jau ne
vykėlis St. Seimo prezidiumas, 
jis ir žodį “^klerikalas” skaito 
nevartotinu.

Kokių tolimesnių pasekmių 
turės šios dienos skandalas, 
matysime rytoj. Vakar visais 
trimis skaitymais priimtas 
naujas nuolatinio Seimo rinki
mų įstatymas. Pakeitimų ne
daug. Į St. Seimą buvo renka
mas 1 atstovas nuo 1500(1 gy
ventojų, nuolatinin Seiman 
bus renkamas 1 atstovas nuo 
35,000 gyventojų. Komisijose 
pradėtas svarstyti Lietuvos 
(Emisijos) Banko įstatymo su
manymas. —Kunigas.

Ką sako sovietų 
laikraščiai.

Nuo pereitų metų Rusijos 
sovietų valdžia metė vykinusi 
“Socializmą” ir pradėjo perėti 
kapitalizmą. Net patys sovietų 
valdininkai griebėsi įverti 
Irusius kapitalistiškais pama
tais, idant atgaivinus šalies 
pramonę. Sukako jau metai 
laiko nuo pasukimo kapitaliz
mo linkui. Kokios gi pasek
mės?

Rusijos pramonė.
“Ekonomičeskaja Žizn” (No. 

142) paduoda žinių apie Uralo 
kalnų pramonės padėtį: Strai
psnyje nurodoma, kad sovietų 
valdžia buvo nutarusi pasiųsti 
Uralo Isiritin 2,948/100 pūdų 
javų iki 1 dienos birželio ji 
tečiaus tepasiunlė vos 1,200,000 
pūdų. Iš to skaitliaus betgi 
prisiėjo atiduoti 100,000 pūdų 
Permės geležinkeliui už per
gabenimą. Taigi Uralo sritis 
gavo tik 1,100,000. Bet 344.000 
pūdų gautų avižų buvo labai 
šiukšletos. Tokiu budu du pū
du šitų avižų buvo lygu vie
nam pudui gerų. Reiškia, 
faktinai Uralo sritin hugaben- 
ta javų vos 900 tūkstančių 
pūdų. Ir nestebėtina, kad laik
raščio “Ekonomičeskaja žizn” 
korespondentas sušunka:

“O spalio mėnesyje Uralo 
pramonė visai sustos”.

Miškų pramonėje dalykai ne 
geresni, kaip kad kalnų pra
monėje. Tame pačiame “Ekon. 
Žizn” numeryje, straipsnyje 
apie miškų Irusių darbuotę Si
bire, sakoma: Miškai upėse 
ir skolos apielinkių gyvento
jams”.

Pasirodo, kad naujieji Irus
iai samdė apielinkių gyvento
jus prižadais užmokėti už
durtą. Tie kirto mišką, 
gabeno jirie upių. Miškas po 
to reikėjo plukdyti pavandeniu, 
bet pasirodo, kad “trustai”, ne
turi pinigų užmokėti už darbą. 
Ir lokiu budu nuplukdyti į las 

vielai kur mmlasi tartokai 
arba kur randasi to miško 
pirkėjai, pajiegta nedaugiau, 
kaip 35 nuošimčius sukirsto ir 
atgabento prie upių miško.

Apie tai, kaip šeimininkau
jama Sibiro miškuose, “Eko- 
riotn. Žizn” rašo: “Kaikurios 
girių sargybos iškirstos dauge
liui metų ateisiant, o šimto 
varstų radiuse aplinkui mies
tus tūlose vietose miškai iš
kirsti visai arba 20 30 metų”.

Kitame vėl straipsnyje apie 
miškų pramonę pareiškiama: 
“Jaučiasi katastrofinė stoka 
Arklių tampyti balkiams”... 
“Realizavimas pravesti trustui 
miško eina silpnai”.

Iš Sibiro, Uralo ir Pavolgės 
sugrįškime iPetrogradan. Iš 
Petrogrado tūlas S. Grigorjev 
rašo (“Ekonomičeskaja Žizn” 
No. 143): “Kova už markelę 
(už rinką) tapo, galima saky
ti, vienintelė užduotis visų 
Petrogrado trustų”.

Ir toliau korespondentas pie
šia tikrai kapitalistinio miesto 
vaizdą. Petrogrado trustai, 
daugelis kurių priklauso vals
tybei, rodosi, galėtų gauti rei
kalingo gamybai kuro. Yra 
užtektinai ir darbininkų. Bet 
trustams stoka pinigų varyti 
biznį. Taigi jie ir kovoja tarp 
savęs, kad kaip nors pardavus 
savo prekes kad kaip nors pa
siskolinus iš valstybės iždo pi
nigų, idant galėjus, varyti biz
nį toliau.

Bet bėda tame, kad gyvento
jai neturi pinigų jų dirbiniams 
pirkti. Pasekmėje daugelis 
Irusių užsidaro. Kili jeigu ir 
varo biznį, tai yra prasiskoli
nę iki ausų darbininkams. 
Panašų skurdą skursta didžiu
ma Petrogrado biznio įstaigų, 
turinčių skambų vardą “trus
tai”.

Stoka pinigų.
Bevartydamas sovietų laik

raščius žmogus įgįji tokį įspū
dį: Rusijos trustams, Rusijos 
kaimo ūkini, Rusijos ko opera- 
tyvams, Rusijos gelžkeliams - 
visai Rusijai stoka pinigų. 
Groki šito įspūdžio gimsta ki
tas, būtent tas, kad vien pi
nigų Rusijos pramonės atgai
vinimui nieku budu neužteks. 
Iš sovietų laikraščių matosi, 
kad “trobelis” su sovietų pra
mone yra tas, jog sovietų vai* 
džia savo pramonei taip tar
nauja, kaip šuniui penkta ko
ja. Ir matyti, kad ir patys so
vietų vadai ima tai suprasti, ir 
savo laikraščiuose išsijuosę 
akėja biurokratizmą. Antra, 
vertus, privatinė inicia
tyva, privatiniai bizniai sovie
tų spaudoje šiandien yra garbi
nami ne mažiau, kaip bile ka
pitalistinėje valstybėje.

Ištikto, tai yra šmotas kelio... 
nuo “Socializmo” prie kapita
lizmo. —N.

Dirbtinis pienas
(Rašo Ed. Voigt, kongresinin- 

kas iš Wisconsino).

Dirbtinis pienas yra lai su
dėtinis, ar nuduotas pienas, 
kuris atsirado Jungtinėse Val
stijose paskutiniais penkiais, 
ar šešiais metais. Jis yra pada
romas iš tirštinto nugriebto 
pieno ir kakao alyvos. Jį dir
ba tuose pačiuose fabrikuose, 
kur dirbama paprastas garuo- 
dintas, ar tirštintas pienas; va
dinas, nekurie tų pačių žmo
nių, kurie dirba garuodintąjį 
pieną, gamina šitą gaminį 
kaipo priedinį daiktą ir šilo 
priedinio daikto gaminimas 
paskutiniais keliais metais iš
augo iki lokių proporcijų, 
kad tenka kas nors daryti jo 
sustabdymui.

Pardavinėjimas šilo daikto 
yra neteisingumu visuomenei, 
jr neteisingumu tiems, kurie už 
širma pienininkyste ir gamini
mu teisėto tirštinto ir garuo- 
dinto pieno. Tie žmonės, kurie 
gamina šitą gaminį, paima 
pieną nuo ūkininko taip kaip 
jis yra, atskiria nuo jo grieti
nę, kuri yra geriausia pieno
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d&liml, paskui nugrietą pieną 
sutirština mažne iki pusės jo 
tūrio ir prideda kakao alyvos 
apštį tolygią apščial paimtų 
sviestinių riebumynų. Kada 
tirštintą nugrietą pieną fabri
ke 'sumaišo su kakao alyva, 
tai susimaišęs mišinys atrodo 
lygiai toks, kaip garuodinta- 
sis pienas. Jis atrodo ir turi 
skonį garuodintojo pieno ir 
vartotojui yra sunku jis at
skirti nuo tikro garuodintojo 
pieno.

Nesveikas vaikams.
, Dirbtinis pienas nėra nuo
dingas daiktas, bet jis yra 
apgavingas daiktas dėlto, kad 
vartotojas gauna ne tą, ką jis 
tikisi nupirkti. Musų komite
tas gavo daugybę įrodymų, 
kad dirbtinis pienas smulkme
nų parduotuvėse stovi anl 
lentynos drauge su tikruoju 
garuodintu pienu ir dažnai 
parduodama ta pačia kaina. 
Aš priešingas dirbtiniam pie
nui ne tiek dėlto, kuo jis yra, 
kiek dėlto, kuo jis nėra.

Pienas yra visų svarbiau
sias maistinis daiktas, kokį 
mes turime. Tokio daikto, ku
riuo jis galima butų pakeisti, 
nėra; musų žmonių sveikata 
žymiai pagerėtų, jei mes su
vartotume pieno tris ar keturis 
kartus daugiau negu mos su
vartojamo. Mums jokios nau
dos nėra iš to, kad mes lei
džiame pardavinėti prigavingą 
daiktą.

Jei suaugęs žmogus vartos 
šito dirbtinio pieno nedaug, 
tai jam nieko nekenks, taip 
kaip ir vartojant pieną maišy
tą pusiau su vandeniu. Bet nei 
vienas nesutiks su tuo, kad 
toks daiktas butų pardavinėja
mas. Dirbtinis pienas tikrai 
kenkia vaikams ir padaro ne
sveikatą suaugusiems, varto
jant jį vietoje pieno.

McCollumo tyrimai.
Jobus Hopkins Universiteto 

daktaras McColkim, kuris gal 
yrą didžiausias maistų žinovas 
pasauly, padarė su gyvuliais 
apie 4000 tyrimų ir surado, 
kad, pav., šeriant žiurkes to
kiais dalykais, kurie randasi 
ant. stalo, geru sveiku maistu, 
bet vietoje pieno duodant 
joms šito dirbtinio pieno, lai 
jos suserga į labai trumpą lai
ką. šitam dirbtiniam pienui 
trūksta tų vitaminų, kurie yra 
taip labai reikalingi kūdikių 
ir vaikų augimui ir taip pat 
suaugusiam kūnui.

Gyvumą duodančių, augimą 
padarančių, sveikatą suteikian
čių .pieno elementų visai nėra 
šitame pakeilale. Kakao aly
voje nėra vitaminų taip kaip 
ir kitoj augmeninėj alyvoj.

Kaip baisiai auga šito dirbti
nio pieno išdirbystė, parodo 
Rinkų Biuro skaitmens. 1920 
m. buvo suvartota beveik 
8,000,000 svarų kakao alyvos 
dirbant šitą dirbtinį pieną, ku
ris užima vietą tiekos svarų 
sviestinių riebumų taip labai 
reikalingų žmonėms maistui 
ir pakenkia Amerikos ūkinin
ko rinkai.

Dirbtinis pienas yra teisina
ma tuo, kad tai esąs biedno 
žmogaus maistas, nes esą par
duodama pigiau negu tikrasis 
pienas. Bet tas netiesa; lipdy
mai rodo, kad daugelyje krau
tuvių tikrasis pienas ir dirbti
nis parduodama ta pačia kai
na. Bet sakysim, kad biednas 
žmogus gali nusipirkti skardi
naitę šito pieno už 8c., kuo
met skardinaitė tikrojo pieno 
parduodama už 10 ar 11 centų, 
tai jis visgi yra apgaunamas, 
nes jis negauna 8 centų vertės 
ir gal dar savo šeimynos svei
katai juomi pakenkia.

Daugybė valstijų yra išleidę 
įstatymus, kuriais draudžiama, 
ar labai suvaržoma dirbtinio 
pieno pardavinėjimas. Tokio
mis valstijomis yra Utah, 
Maryland, Florida, (/alifornia, 
(kolorado, Gonnecticut, Oregon. 
Ne\v 5 ork ir New Jersey val
stijos nesenai išleido įstaty
mus draudžiančius dirbti ir 
pardavinėti dirbtinį pieną.
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Dėdės Šerno 
laidotuvės.

Vakar įvyko musų gerbtino 
rašytojo ir švietėjo, Juozo 
Adomaičio, chicagiečiams ži
nomo kaipo Dėdės Šerno, lai* 
dotuvės. Apie pirmų valandų 
po pietų ties ponios P. Petrai- 
lienes namais, 3237 Auburn 

kur velionio šermenys 
laikomos, susirinko tarp 
ir p,OOO žmonių atiduoti 
ir 2,000 žmonių atiduoti 
Čia P. Grigaitis, “Naujie- 
redaktorius, pasakė ata-

Avė., 
buvo 
1,500 
1,500 
mų. 
nų”
tinkamų prakalbų ir apie ant
rų valandų išlydėjo velionį ' 
Tautiškas kapines. Kapinėse 
prie velionio kalbėjo advoka
tas Kl. Jurgelionis, St. Gegu
žis, SLA. prezidentas, advoka
tas K. Gugis ir advokatas F. 
Bradčiulis. Laidotuvių tvarkų 
vedė .V Mišeika. Pakasynose 
dalyvavo daugybė žmonių su 
120 automobiliais.

•Lai būna jam lengva Ameri
kos žemelė.

PERSERGĖJIMAS R. J. BIS- 
CHIFFO KREDITORIAMS.

Nesiskubinkite su savo do
leriais ir k vi tomis. Kaip mes 
pereitų kartų buvome skelbę 
“Naujienose/’ mes patyrėme 
viename susirinkime laikyta
me Mildos svetainėj, kad tas 
ponas Bischoffas sakė melų, 
sakydamas busią kas ten pri
siuntęs jam laiškų ir prašęs pi
nigus atmokėti. Laiško jam 
niekas nesiuntė, tik vienas bu
vusių jo agentų asmeniškai pra
šė jo, kad jis atmokėtų savo 
kreditoriams bent pusę pinigų. 
Bet tas buvo tik patyrimui. 
Buvo patirta, kad jis tik juo
kiasi sau iš tų nuskriaustų 
biednų žmonelių ir nemano 
nei vienam mokėti. Jei jis bu-

pasakytų teisybę apie savo biz
nį. Tatai kreditoriai privalo 
temyli savo komitetų. Tame 
komitete, kuris susideda apie 
iš 30 žmonių, tik maža jo da
lis supranta Bischoffo skyma 
ir jam yra gera proga mulkin-

miau buvo jam gera proga 
mulkinti savo agentus. Tų ir 
tik maža dalis suprato jo saky
mų ir tie, kurie suprato dabar 
važinėja puikiais automobi
liais. Jiems dvidešimtine, ar 
penkdešimtine buvo ne pini
gai ir dabar jie girtuokliauja 
sau su Bischoffu ir cigarus ru
ko. Taip pat gali būti ir su 
tais komiteto nariais, kurie jo 
dabartinį skymą supranta. 
Juos p. Bischoffas užglosto ir 
jie važinėja su juo automobi-

nevedę ar dar neketiname' 3228 kaipo pataisytas 1921 m. “Keleivis” per savo laikraštį 
greit apsivesti. Qyventi reikia.; Įplaiikų Akto paragrafas 1316, jieško skebų. Bet "Keleivis“ 

sairo, kad pajieškojimai kokių tatai pastebėjęs pataikė ”Lais- 
vidaus įplaukų mokesčių grųži- vės” ir “Vilnies” bosams tie- 
nimo ar kreditavimo, dėl klai
dingo ar neteisėto jų uždėjimo, 
ar surinkimo, turi būti įteikta 
Vidaus Įplaukų Komislninkui 
per keturis metuą po tokio mo
kesčio užmokėjimo. Todėl mo
kesčiai nuo turtų paliečiami ši
tais nusprendimais gali būti 
grąžinami tik padavus pajieško- 
jimą bėgiu keturių metų po 
kių mokesčių sumokėjimo.

■ Neturint taip sakant savo guš- 
I tos, prisieina samdyti kamba- 
i rys ir bastytis iš vietos į vietų. 
Dar laimė, kad užtinki kur 
tinkamų šeimynų, ir švariai už
laiko kambarį, bet tokių vietų 
nedaug. O kur švariau užlaiko 
reikia brangiai mokėti, net iki 
$7.00 į savaitę.

Mes tokie “'benamiai” turė
tumėm, mano manymu, susis
piesti krūvon ir pagalvoti apie 
bendrų visų gyvenimų.

Nieko nelaukdamas, aš čia 
paduosiu savo sumanymų, 
kam patiks, malones išreikšti 
savo mintis ir mes pradėsime 
tverti kitokį naminį gyveninių.

Mes Chicagoj galime suras
ti apie 20 inteligentiškų vyrų, 
kurie norėtų geriau gyventi 
negu dabar kad gyvena. Tik 
reikia visiems susitarti ir pra
dėti gyventi komunistiniu bū
du. Pasamdyti tinkamus kam
barius, su visais moderniškais 
įrengimais, turėti šeimininkę 
ar šeimininkų ir gyventi liuo- 
sai, švariai ir linksmai.

Toks namas turėtų būti sy
kiu kaip ir Kliubas. Kiekvienas 
narys privalėtų pirmiausia bū
ti prasilavinęs ir turįs norų 
sekti gyvenimo bėgį ir vis la
vintis.

Čia turėtų būti pilna laisvė, 
bet nepa laida. Draugingumas 
ir bendras susitarimas pirmoj 
vietoj. Visokius nesusiprati
mus, didesnius ar mažesnius, 
patys draugai tuojau turėtų iš
rišti. žodžiu, pilna harmonija 
visame kame.

Tame name turėtų būti pia
nas, gramafonas ir radiofonas. 
Kiekvienų vakarų butų pas 
mus mažas muzikalia koncer
tas, kai kada paskaitos 
kucijos. čia turėtų būti 
didesnis kambarys kaip 
tai nė. Svečių kambarys, 
mui kambarys, virtuvė ir mie
gojimui kambariai. žodžiu, 
mažas viešbutis.

Čia galėtų gyventi nevedę, o 
taipgi ir vedę, kurie neturi 
vaikų. Gyvenimas čia turėtų 
būti kuoJinksmiausias. Kiek
vienas tokio Kliubo gyvento
jas privalėtų rūpintis, kad 
KHubas-Komuna butų pavjrz- 
džiu kitiems. Svarumas, man- 
cfagumas ir draugingumas tu
rėtų būti pirmoj vietoj.

Mes galėtumėm gyventi šva
riai, linksmai ir naudingai sau, 
o gal ir kitiems. Galėtumėm 
sutvarkyti taip gyvenimų, kad 
galima butų pasakyti: “Gy
venk ir linksminkis, linksmin
kis ir gyvenk.”

čia aš tik padaviau 
sumanymų. Prašyčiau 
klausymu atsiliepti kitų, 
kalbėjau pirmiau su 
draugais, jie panašiai

SUVAŽINĖJO LIETUVI
VAIKĄ.

to-

11

Pereitų utarninkų Mikučių 
vaikas, Kaziukas, šešių metų 
amžiaus, lapo užmuš
tas trako prie 45-tos, ir Camp
bell gatvių. Vaikutis papuolė 
l)o tekiniais troko, į kurį jis 
buvo įsikabinęs pavažiuoti. Mi 
kilčiai gyvena po nuin. 4438 
Campbell avė.

STREIKAS KAINAVO 
$1,200,000.

Paviršutiniai apskaitliuoja- 
nia, kad šešių dienų gatveka- 
rių ir ele va torių streikas atsi
ėjo kompanijoms ir . darbinin
kams apie $1,200,000.

MIEGAS KAINAVO $800.

pa- 
už- 
Jai

ir dis- 
v ienas 
ir sve-

mažų 
tuo 

Kiek 
savo 

idėjai

Naujienas,” galėsime sukvies-

kų išdiskusuoti. __A. Ž.

VIDAUS ĮPLAUKŲ RINKĖJO 
PAREIŠKIMAS.

P-le Gertrude Benson, 
vieto raštinės darbininke, 
sinianė pasnausti raštinėj, 
pabudus ir akims atsimerkus
pasirodė, kad jos $800 dei
mantinis žiedas ir perlai nuo 
kaklo dingę. Savo nuo tikį ji 
pranešė šerifui. Nežinia ką pa
starasis mano veikti tame daly
ke.

ATSISAKĖ DUOTI “MUNŠAI- 
NO” — PAŠOVĖ.

Keturi vyrai ir keturios mo
teris privažiavo prie H. A. An- 
derson‘o malevų krautuvės, 
1142 W. Van Buren gal., ir 
paprašė įleisti vidun. Kuomet 
George Becker, kurs gyvena 
namo užpakaly, atidarė duris, 
jie pareikalavo “munšaino”. 
Becker’iui pasakius, kad jis 
neturi jos, vienas vyrų peršo- 
vr jam kairiųjų rankų.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

žmoneliai, kurie dabar nešate 
jiems savo dolerius pagalvoki
te gerai.

Mes nesam priešingi tam, 
kad Bischoffo turtas, kokis jis 
dar yra butų atimtas iš Title 
I rust (.o. ir pavestas kredito
riams, bet ji atėmus kas jį 
ves. lam Bischoffas turi sky- 
>»ų ir tam skymui pavykus jo 
turtas teks jam pačiam ir 
apie porai jo skymą supran
tančių komiteto narių, o kre
ditoriams neliks nieko.

Taigi bukite 
savo doleriais ir 
ant jo meškeres kaip 
ant medaus. Savo 
Viską išaįškinsime

atsargus su 
nesipulkite 

niusios 
t mes 

ir pavardes

Trys Buvusieji Bischoffo 
Agentai.

SOCIALISTŲ KLIUBAS.

Sumanymas.

Daugumas musų, dclei vie
nų ar kilų aplinkybių, likome

Pirmo Ulinojaus apskričio vi
daus įplaukų rinkėjas John C. 
Cannou išleido sekamų pareiš
kimą:

Jung. Valstijų augštesniam 
teismui nesenai nusprendus by
lose Union Trust Kompanijos 
prieš mokesčių rinkėjų Wardell’į 
ir Shvvabo prieš rinkėjų Doyte, 
lapo išleistas paskelbimas, kad 
savninkams nėra, reikalo paduo
ti reikalavimas sugrąžinimo tų 
pinigų, kurie jiems priklauso, 
einant šitais nusprendimais.

Tebesamieji patvarkymai lei
džia gražinti savininkams mo
kesčius tik mokesčių mokėto
jui padavus reikalavimų. Todėl 
visiems mokesčių mokėtojams, 

kuriems šitais nusprendimais 
tenka gauti atgal mokesčiai, pri
valo paduoti formalį reikalavi
mų ant formas 843 ir tas reika
lavimas turi būti įteiktas rinkė
jui to apskričio, kuriame mokes
čiai buvo užmokėti, kad jis per
duotų vidaus Įplaukų Komisi- 
ninko raštinės patvirtinimui.

Taisyto statuto, paragrafas

siog į širdį ir gal mirtinai juos 
sužeidė... Mat “Keleivis” visai 
teisingai pastebėjo, kad “Vil
nies” ir “Laisvės” bosams ne
reikia tatai nei ieškoti, nes jie 
turi ir savo locnų skebų..,, Ve 
kame dalykas. ”Vilnies” bosai 
atleido iš darbo prityrusį ze- 
oerį vien tik dėlto, kad jis pa
taręs “Vilnies” darbininkams 
daugiau nebeskebauti, o prisi
rašyti prie unijos. Dabar “Vil
nies“ bosai pravaryto zėcerid 
vieton priėmė buvusį manad- 
žerių mokintis zecerio amato. 
"Vilnies” bosai dabar sako, 
kad jų buvusis manadžerius 
savo laiku bus geras zeceris; 
jis išmoks raides rinkti, spau
sdinti, mašinas numazgoti, me
talų virti, ofiso “podukus” iš
plauti ir riebius sandvičius 
tinkamai sutaisyti, — o tada, 
girdi, jie (“Vilnies” bosai) tu
rėsią žmogų pirmų prie Leni
no. ,.

—. Well, well, ir vis dar daug 
darbininkų atsiranda, kurie 
tiki, kad “Vilnies” bosai rūpi
nasi darbininkų reikalais! — 
tariau buvusiam zeceriui.

—Jie tik tiek rūpinasi <larbi- 
ninkų reikalais, kad daugiau 
gavus riebių sandvičių ir kajl 
galėjus geriau išnaudoti 
pačius 
įlinkus 
ris.

Tuo 
linių ugnių į orų leidimas ir 
mudu pertraukę savo pašneki 
sį nuėjome tų “stebuklų” pa
žiūrėti. — Buvęs bolševikas.

”Vilnis” turi savų skobų...

Pereitų sekmadienį, rugpjū
čio 6, Naujienų piknike netikė
tai?'sutikau savo draugų, buvu
sį zecerį.

■ - ilJtbą dien^.
— Labų dieną.
—Ei va kur nors atsisėsti ir 

pasiplepėti. Juk mudu 
bebuvova susiėjusiu.

i —'Gerai.
—Tai kur?
—Kad ir čion po medžiu ant 

suolelio.
—OLrait.
Mudu atsisėdusiu ant to suo

lelio išsikailbėjova apie Lietu
vos politinę eigą, 
baisėtinus Rusijos 
darbus, apie darbininkų klesos 
reikalus ir apie kitus svarbes
niuosius einamuosius dienos 
klausimus.' žodžiu, išsikal- 
bėjova apie viską, net ir apie 
“Vilnies” bosų begalinį išnau
dojimų savo darbininkų ir 
apie tų bosų riebius sandvi
čius. ..

—Juokių gazietų tamsta turi 
savo kiseniuj? — tatai paste
bėjęs užklausiau.

-“Vilnį” ir “Laisvę.”
■—lAš maniau ar tik ne 

amžinų atilsį” spešeldemo- 
kratų, -- šyptelėjau.

.-- O, no.
-Tai kų gero rašo ‘^Laisvai” 

banguojančios “Vilnys” ?
—Ar dar nežinai?

•Visai nieko.
—-Žinai, — pradėjo aiškinti 

buvęs zeceris, — šiųdviejų ga
zietų bosai peizoja, kad buk

šenai

apie pasi- 
bolševikų

tups
nesusipratusius darbi-

tarpu prasidėjo benga-

suorganizuoti SLA.

šių metų sausio 5 
sutverta SLA. 174

kuo-

kuo-

IŠ ATLANTIC.
Šios kolonijos lietuvių judė

jimas arba kitaip sakant veiki
mas iki šiolei [ buvo veik nežy
mus. Čion jokios progresyves 
organizacijos ųebuvo. Bet pas
taraisiais laikais daugiau susi
pratę darbininkai suprato rei
kalų 
pą-

Ir 
tapo
pa. iš 12 narių. Bėgy šešių mė
nesių kuopa padidėjo net iki 
25 narių. Reiškia, šio kampe
lio lietuviai pradeda suprasti 
tokios organizacijos svarbą. 
Be to, čionykščiai lietuviai jau 
atskiria progresyves organiza
cijas ir nuo bažnytinių. Nes 
bažnytinių organizacijų čionai 
nestigo ir pirmiau ir jų ne
stinga ir dabar. Tiesa, pradė
jus organizuoti minėtų kuopą 
dešinieji nemažai 
jo stengdamiesi 
akių ir suardyti 
bų, bet nepavyko
padaryti. Ir šiandie ši kuopa 
jau žengia pirmyn, nežiūrint 
kad bandoma pastoti jai kelią.

ši kuopa laikytame savo su
sirinkime liepos 16 dienų tarp 
kitko buvo pakėlusi klausimų 
kas link p. Johnsono biliaus 
suvaržyti nepilicčius ateivius. 
Apkalbėjus šį dalykų tapo iš
rinkti delegatai į draugijų kon
ferencijų, kuri išneš protestų 
prieš minėtų bilių.

Iki šiolei buvo laikomi 
nėtos kuopos susirinkimai 
patogioj vietoj. Daugumas
rių, ypač moterys, buvo-pradė
ję tam priešintis. Komisija bu
vo išrinkta parūpinti tinkame
snę. vietų susirinkimams laiky-

triuso pade- 
užbėgti už 

pradėtų dar- 
jiems tatai

mi
ne- 
na-

į Fuller Parko perdėtinį, jis 
sutiko duoti kuopai svetainę 
susirinkimams, laikyti. Dabar 
tikimųsi, kad kuopa dar spar
čiau. augs. Tik, žinoma, reikia 
nariams pasidarbuoti.

Sekantis kuopos susirinki- 
mas įvyks rugpjūčio 13 dienų, 
1 vai. p. p., naujoj vietoj, tai 
yra Fuller Parko svetinėj (ant 
antrų lubų) 46 gat. ir Prince- 
fon avė. Butų gerai, kad visi 
nariai laiku susirinktų ir atsi
vestų savo- draugus.

Beje, dar turiu pastebėti, 
kad parko perdėtinis duoda
mas svetainę sakė, kad ir jis 
dalyvausiąs susirinkimuose,, 
kad patyrus ar daug narių 
lankys susirinkimus, nes, gir-

di, tilk keliems žmonėms ni> 
apsimoka svetainę duoti.

J. R., sekr.
r-------------- ■ / ' ■ .

BRIDGEPORT.
Chicagos Lietuvių Tarybos Su

sirinkimas.
Rugpjūčio 8 d. Mildos svetai 

nėję Chicagos Lietuvių Taryba 
laike, savo mėnesinį susirniki- 
mų. Tai buvo nepaprastas su
sirinkimas. Nepaprastas tuo- 
mi, kad šį sykį susirinkęs dc- 
sėtlkas delegatų visai neturėjo 
laiko karki “smokinti.” Jie’ mat 
buvo visi užimti ytin svarbaus 
reikalo svarstymu — ar rengti 
op vaikščiojimų pažymėjimui
Lietuvos pripažinimo atskirai 
nuo kitų partijų, jeigu katali
kai su socialistais ir sandarie- 
čiais nesusitars rengti bendrų 
apvaikščiosimų, ar prisidėti 
prie bent kurios sroves. Tai 
buvo tarybiečiams, taip sakant, 
tikras "chinese puzzle... ” Ro
dos, šį sykį ir pirmininko Dr. 
Graičuno “diplomatiški gabu
mai” negalėjo nei kiek situaci
jos pataisyti... Mat kai kurie 
delegatai pranešė, kad jų drau 
gijos jau išanksto nubalsavo 
nedaly vau t i apvaikščio j ime,
jeigu Taryba putars prie bent 
kurios partijos dėtis; kiti de
legatai saį<ė, kad Taryba būti
nai turinti rengti manifestaci
jas viena atskirai, taip sakant, 
neprigulmingai nei nuo vienos 
Srovės ar partijos; o dar kiti 
delegatai ragino Tarybų dėtis 
prie socialistų ir sandariečių. 
liet šis patarimas kai kuriems 
delegatams tarsi yla pašonėn 
bakstelėjo... “Kaip, girdi, mes, 
tarybiečiai tiek jau darbo nu
veikę dėl Lietuvos galime dėtis 
prie socialistų, kuire visų lai
kų ėjo prieš Lietuvos valdžią 
ir dar net agitavo prieš bonus 
ir tt. ir tt... Chicagos Lietuvių 
Taryba, tai kas kita. Ji netik 
gali pasigirti savo darbais, bet 
taipgi, atsiminkite, 
net iš 65 draugijų, o 
draugijose narių, tai 
ku butų ir suskaityti 
karu... Taryba — tai tiesiog 
pajiega kūne... Taigi, Taryba, 
kaipo toki, turėtų savo vardu 
ir rengti manifestacijas, o vi
sos kitos srovės bei partijos, 
tai tik prisidėti prie jos. O 
dabar — kas?... —Well — ki
tos partijos nesutinka duoti 
Tarybai nei penkių procentų 
už prisidėjimą...”

Ginčytasi tuo klausimu ge
rokai, bet pagalios visgi tary
biečiai “išsiipųiniojo” iš tos 

keblios padėties, nutardami dė
tis prie socialistų ir sandarie
čių už penkis procentus. Iš 
pradžių dar buvo pasiūlyta 
prašyti dešimts procentų nuo 
visų surinktų pinigų apvaikš- 
čiojimo iškilmėse, bet paskui
“atakas” nupuolė iki penkių
procentų... — Ir tai dar jei 
tik Likusieji pinigai nuo 
vaikščiojimo bus skiriami 
tautos reikalams, bet socialis
tų ir sandariečių partijų reika
lams. ..

Po aštrių ir karštų ginčų li
kosi išrinkta komisija iš pen
kių narių vesti derybas su soci
alistais ir sandariečiais dėl tų 
nelemtųjų procentų... Po to 
visi delegatai lyg lengviau at
siduso... Reiškia, bent prie 
vieno dalyko prieita... Bet 
pats klausimas, tai yra ar tary
biečiai gaus tuos penkis pro
centus už savo “patarnavimų, 
pasiliko vis tik neišrištas...

— Reporteris.

d. P. Grigaitis paprašyta iš
duoti savo raportų iš “diplo
matinių” pasitarimų su kata
likais bendros manifestacijos 
pažymėjimui Lietuvos pripaži
nimo reikalu. Raportas išduo
ta smulkmeniškai. Iš raporto 
betgi paaiškėjo, kad dar prie 
nieko galutino neprieita ir kad 
derybos dar neužbaigtos.

Pasitarus kas toliau veikti, 
susirinkimas uždaryta. —Rep.

NORTH SIDE.
Jie nepatenkinti.

Draugijų Sąryšiui nutarus 
rengti protesto mitingų prieš 
Johnsono bilių atskirai nuo 
taip vadinamos “Draugijų 
konferencijos”, tai ir spešel- 
demokratų liogeriai pasirodė 
esą neužganėdinti. Už tai pas
kutiniame gazietos numery

iSckh ant h pusi.)

KARTAIS NEGALĖJAU
NEI PASTOVE!.

šlaunis, strėnas ir kojas 
skaudėjo ir buvo nuvargę.

susideda 
kiek tose 
jau sun- 
vienu va-

ap-
ne

BENDRO KOMITETO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS.

• >\

Rugpjūčio 7 dienų Sanda
riečių ir Socialistų renginio 
bertdros manifestacijos pažy
mėjimui Lietuvos pripažinimo 
komiteto nariai laikė, 
kimų Naujienų name, 
rinkimas buvo šaukta 
kaip sėkmingai eina
su katalikais surengimui ben
dros manifestacijos.

Susirinkimų atidarė Dr. Zi- 
montas. Pirmiausia skaityta ir 
priimta pereito susirinkimo ta
rimai. Po to sekė įvairių ko
misijų raportai, kurie likusi 
vienbalsiai priimti. Pagalios

| ŠIANDIE PINIGU | 
KURSAS

I Siunčiant Lietuvon per mus:
I 17c, už 100 auks.

arba 
585 auks. už $1.00

Į Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

I Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Clearing House Bank
1112 West 35th Street

| Turtas $6,000,000.00

J

ra

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Are.

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

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

■H

i?

OH

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7r—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

••

Everett, Washington. — “Per kele
tą metų turėjau nesmagumų žemuti- 

nėj dalyj kūno, 
kaipo šlaunyse, 
kojose buvo tdkis 
pailsimo skaus- ] 
mas. Kartais ne
galėjau ant kojų 
pastovėt. Visuo
met apsidirbau, 
nors ir nesijaučiau 
gerai. Pamačiau 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Com- 
pound pagarsini

mą ir girdėjau pagyrimų, tad nu
sprendžiau išmėgint. Dabar geriau 
jaučiuosi, negu kada nors pirma. Pa
darė, stačiai stebuklus ir dabar už
laikau visuomet savo namuose. Vi
suomet patariu savo draugėms, ku
rios serga ir negaluoja.” — MRS. J. 
M. SIBBERT, 4032 High St., Everett, 
VVashington.

Dirbti bile kokį darbą, arba žaisti 
tam mieriui nėra galima, jeigu sergi 
kokia nebūk moterystės liga. Tai ga
li vėl skaudėti strėnas ar kojas, gali 
tapti nervuota arba erzinanti. Gali 
užsilaikyti abelnai, bet nesijausi ge
rai.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 
pound yra moterų gyduolė. Ypatin
gai priimta prašalinimui visokių ne
smagumų, ir visi neduodanti ramumo 
skausmai ii’ “nesijautimas gerai” pra
nyks ūmai.

Jis daug gero padarė dau
geliui moterų; kodelgi neišmėginti 
jo gerai — dabar.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 VV. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

bile kokią ligą,
Atvažiuokite kad

gy-

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

• I

C!
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Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų ,
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi 
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

1821 So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

— . -.....  ..................„J

Tlcphonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

susirin-
Susi- 

patirti 
derybos

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a* 

kis vienu atsilanky- 
§ niu, be jokios chloro-

«?<? formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ir leisk apžiūrėti diplomuo-
• • < v « • r • ..Ateik Ir leisk apžiūrėti diplomuo

tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akis Kurčios .. Ausis 
Skaudamos Akis Tekančios Ausis 
Raudonos Akįs Ūžiančios 
žvairos .. Akįs Užkimštos Ausis

Ausis

Skaudama Nosis] Skaudama Gerklė 
Nosis Silpna .. Gerklė 
Nosis Kataruota Gerklė

Užkimšta Nosis! Papūtus Gerklė

Franklin O, Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

120 So. State St., Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki C. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Bėganti 
Kreiva

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampas 18th St.

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

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, Iii.
Tel. Boulevard 6913

Ofiso valandos: C—8 vah. 
Residencijos Tek Boulevard 1042

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Į, 3259 So. Halsted St., Chicago*

ki
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Lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI REIKIA OARRININKįį PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 5-to pusi.}

bjauriai įžeidžia Draugijų Są
ryšį. Ginčytis su tais ponais 
nėra kada, nes protesto mitin
gas čia pat. Jis įvyks rugpjū
čio 18 d. Wicker Park 
2046 North avė.

Nėra svarbu pamokslus sa
kyti. bet reikia dirbti kad tas 
mitingas butų sėkmingas. To
dėl visi į protesto mitingą, o 
ginčius rasime paskui.—Jonas.

s ve t

CICERO.

Na, tai jau ir po visų triukš
mų. Gal tat nebereikalo yra 
sakoma, kad iš didelio debesio 
mažas lietus. Taip atsitiko ir 
pas mus pereitą sekmadienį.

“Naujienų” skaitytojai perei 
tą šeštadienį gal pastebėjo ži
nutę “Naujienose”, kur buvo 
kviečiama chicagiečiai daly
vauti apvaikščiojime pažymėji 
mui Lietuvos pripažinimo. 
Protaujantys žmonės galėjo 
suprasti ką vertas toks užkvie- 
timas. Aišku, kad rengėjai 
tos manifestacijos nenorėjo, 
kad visos draugijos ir šiaip vi
si pavieniai žmonės dalyvautų. 
Laiko juk turėjo visą savaitę, 
taigi galėjo ant vietos visas 
draugijas užkviesti ir su jom 
pasitarti. Bet vienok tatai ne
darė.

laimė parodijos rcngė- 
kad jie galėjo sukamai!
mokyklos vaikučius.

Dar kai kurie nu- 
pra- 

delei įė-

muzikalis 
klebonas 
prakalbą

Dar 
jams, 
davoti 
Tai dar sudarė ilgą ir skaitlin
gą pai’cnliją. Moterų ir bobučių 
taipgi buvo pusėtinai. Bet už 
tat vyrų buvo visai nedaug.

Parodijai pasibaigus susirin
ko žmonės į bažnytinį kiemą 
ir buvo jau bepradedą rengti 
programą, bet tuojaus pradė
jo lyti. Tarsi, ir Perkūnas 
Dievaitis butų ant rengėjų už
sirūstinęs ir norėjęs nubausti 
juos... Pagalios vietos klebo
nas užkamandavojo visus baž
nytinei! svetainėn.

Kai kurie žmones suėjo sve
tainėn, bet daugumas išsiskir
stė kas sau.
ėjo pasiklausyti biblistų 
kalbų. Žingeidumo 
jau svetainėn ir aš.

Pirmiausia buvo 
programėlis. Paskui 
kun. Vaičiūnas sakė
anglų kalba apie Lietuvą. Tik 
visa bėda buvo tame, kad nei 
vieno anglo svetainėje nebuvo 
galima pastebėti...

Po jo dar kalbėjo Dr. Rač- 
kus, p. Račkienė ir kurr. Lin
kus.

Reikia pastebėti, kad kalbė
tojai nieko naujo nepasakė.

Po prakalbų pan Vitkowski, 
kuris buvo išrinktas kaipo de
legatas (nuo Aukso-Sidabro 
Fondo?.— Red.) važiuoti į 
\Vashingtona, išdavė savo ra
portą. Jis kalbėjo labai dus
liai, taip kad beveik niekas 
negalėjo girdėti ką jis kalbėjo. 
Jis savo raporte girė, kad suva
žiavimas buk buvęs labai ge-* 
ras, delegatų buvę suvirs M 
ir tiek pat svečių. Bet laikraš
čiuose buvo rašyta apie tai 
visai kas kita. Išpasakojęs pa
galios savo įspūdžius iš suvažia 
vimo prisiminė ir apie regis
traciją, bet apie ją kalbėjo, 
taip sakant, “diplomatiškai,” 
kad niekas negalėtų pilnai su
prasti ką toki registracija 
reikš Amerikos lietuviams.

Buvo renkamos ir aukos. I 
Rodosi, surinkta suvirš 73 do
leriai padengimui parodijos lė
šų.

Tautiška Draugystė Lietuvių Duk
terų turės mėnesinį susirinkimą ne- 
dėlioj, 13 d. rupiučio, 1 vai. po pietų, 
Mark White Square parko knygyne, 
30-os ir Halsted gatvių. Prašome 
visas nares atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų. — Valdyba.

North Sidės Draugijų Sąryšis, ren
gia protesto mitingą prieš Johnsono 
Dilių, varžantį nepiliečius ateivius, 
pėtnyčioj, rugp. 18 d., 8 vai. vak.,
Wicker Park Svet., 204.6 W. North 
Avė., prie Milwaukee ir N. Robey gat
vių. Protestuoti prieš tokius įstaty- 

yi'a. Verteivas i-eilcalas visų <lavl>i- 
ninku, nes ir dabar visokie darbinin
kų varžyinai žiauriais įsatymais yih 
n epakenč i am i.

Draugai, šį protesto mitingą pada
rykime sekminių — skaitlingai susi
rinkite. — Komitetas.

Local 269 A. C. W. of A. — Iš prie
žasties gatvekarių streiko šio lokalo 
susirinkimas neįvyko pėtnyčioj, rugp. 
4. Susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
rugp. 11 d., 1564 N. Robey St. Unijos 
svetainėj. Malonėkite visi nariai at 
silankyti. — P. Chapas, sekr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai prityrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nu ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

ISRENDAVŪJIMUI
RENDAI KRAUTUVĖ IR UŽPA- 

kalyj 4 kambariai, taipgi yra bamė, 
randasi 3549 S. Halsted St.

H. EPŠTEIN, 
Rm. 337 — 154 W. Randolph St. 

Tel. Main 2662

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJŲ kambarį dėl 

ženotos poros, kambaris šviesus, 
su visais parankamais. Atsišau
kite. 3227 Auburn Avė. Imas 
augštas iš priekio.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

v REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st St.

REIKIA moterų ir merginų 
naktiniam darbui prie benčių ir 
mašinų nuo 6:30 iki 10:30.

Cassady Fairbanks Mfg. Co., 
6126 So. La Šalie St.

REIKTA 10 patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Nuolati
nis darbas, geras mokestis.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA moterų ir merginų 
virš 16 metų j dėžių (box) dirb
tuvę.

Kreipkitės
RATHBORN HAIR & 

RIDGWAY CO.,
1418 W. 22nd St.

REIKIA MOTERIES BONKOMS
Kadangi apvaikščiojime da- PIauti: valandos 8 iki 4:30 kasdien ir 

Q tirt 1 i n ® t K AA GDOalfoi
lyvavo daugiausia vaikučiai ir 
bobučių, tai dabar tik ir kalba, 
kad tai buvęs “vaikučių ir bo
bučių” apvaikščiojimas.

— Lietuvis.

8 iki 1 subatomis, $lb.00 savaitei, 
nuolatinis darbas.

GEORGE RASMUSSEN CO., 
1000 Crosby St.

REIKIA DARBININKU

VYRŲ
REIKIA salesmanų — turime la

bai puikia pardavojim-o propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones ‘uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St.

REIKIA paprastų darbininkų 
į geležies kiemą. $4.00 per dieną.

Kreipkitės:
Concrete Engineering- Co.,

1926 So. 52nd Avė.

DARBININKŲ
Reikia prie druskos kasimo: 9 ir 
10 vai. diena; nuolatinis darbas. 
Atsišaukit: Morton Salt Dock, 
Foot of E. So. Water Str.

REIKALINGAS PATYRĘS BUČE- 
ris, kuris galėtų gerai darbą atlikti 
ir su kostumeriais mandagiai apsieiti. 
Gaus gerą užmokestį. Atsišaukite 
greitu laiku.

2345 So. Leavitt St.

!! REIKIA !!
Darbininkų — vyrų į galvaniza- 
vimo skyrių. 42c. į vai. Joslyn 
Mfg. & Supply Co., 3700 South 
Morgan St.

REIKIA patyrusio lietuvio 
bučerio. Turi mokėt čekiškai, 
lenkiškai ir angliškai. Atsišau
kite greitai.

1621 So. Halsted S t.

REIKALINGAS VYRAS GERAI 
lietuviškai rašantis ir skaitantis ir 
nors kiek angliškai. Turi būti nors 
kiek apsipratęs bizniškai su žmonė
mis, agentevimais ar ofisu darbu, ir 
galintis duoti kauciją, 
yra gera vieta dirbti 
riaušių išlygų ant visados, 
kitę ypatiškai tarpe 12 ir 
pietų.

Geram vyrui 
ofise ant ger 

Atsišau- 
3 po

Room 602-604,
19 So. La Šalie St

PUNCH press operuotojų pa
tyrusių, darbas nuo stukių, va
landos 7 lig 5.

Cassidy-Fairbank Mfg. Co.,
6126 S. La Salio St.

REIKALINGAS patyręs bar- 
tenderis, mokestis gera, darbas 
ant visados.

Atsišaukite:
424 W. 31st St., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Paige touring 

karas, 6 cyl. Continental motoras 
1917 metų. Parduodu labai pigiai 
galima matyti vakarais. Chas 
VVirbick, 4002 Brighton Place, 
Phone Lafayette 7366.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Maxwell — 1920 m. — atrodo nau
jas visai. Kaina tik 200 dol. (du 
šimtai dolerių). Kreipkitės po 6 va
landai vakare arba nedėlioję visą die
ną.

2423 W. 46th St.

MAINYSIU savo touring ka
rą ant troko, kuris butų tinka
mas bučeriui. Mano karas yra 
Davs, 7 pasažierių.

3840 So. Albany Avė.

RAKANDAI

anešimai VYRŲ ir MOTERŲ

PARDAVIMUI barbernė įtai
symai naujausios mados. Pigiai 
Kas pirmas, tas laimės. Naujie
nos, Box 85.

PARDAVIMUI smulkių daik
tų krautuvė: saldainių, tabako, 
ice cream ir kitokių daiktų. Par
duosi pigiai. Atsišaukite:

634 W. 18th St.

PARDAVIMUI grosernė su 
visais Stubos rakandais, pianai ir 
visi reikalingi daigtai dėl gyve
nimo gera proga, parduosiu pi
giai, nes važiuoju į Lietuvą. 
737 W. 34th St.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 

l<ikj tautij apgyventoj vietoj ; rendos 
tik $50.00 j menesį. šeši kambariai 
dėl gyvenimo, turiu parduoti grei- ejektrika 
tai.

2444 W. 46th Place.

PARDAVIMUI saliunaš, labai 
pigiai. Renda $50, 4 kambariai 
pagyvenimui, apie kitus reikalus 
patirsite ant vietos.

3404 S. Morgan St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant galiūno. Turiu 3 pagyvenimų mūrinį namą., po 4,4 ir 7 RiimHovius, 
eickuika, fornisu šiluma, ant pirmo 
flioro, aukštas skiepas. Namas ran
dasi ant Bridgeporto, lietuvių koloni
joj, parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant saliuno nepaisant kokioj apielin
kėj. Kreipkitės tuoj. J. Namon, 808 
W. 38rd PI., arti Halsted St. Tel. 
Boulevard 1550.

Ar Norit Pirkti?
Jeigu norit pirkti gerų namų už prienamas kainas kokioj tik 

norit dalyj miesto, visados kreipkitės pas mus.
Parsiduoda gražus mūrinis namas, 2 flatai po 5 kambarius 

ir 1 flatas 4 kambariai pečiais apšildomi, elektriką, maudynės. 
Kaina tik $8,300. Įmokė j imas pagal sutarties.

Parsiduoda geras mūrinis namas, 5 ir 6 kambariai karštu 
vandeniu šildomas, tuščias lotas prie šalies su gražiais medžiais, 

tilt $8,400. Galima pirkti su. mažu. įmokejimu. Pasisku- 

binkit, nes toks bargenas bus parduotas.
Parsiduoda mūrinis namas ant kampo su -saliunu ir 3 flatais. 

1-mas floras karštu vandeniu apšildomas. Su fikčeriais ir bizniu. 
Kaina tik $8,500.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė labai dailioj vietoj, biznis 
cash, visokių tautų apgyventa apy
garda. Parduosiu pigiai, nes 
greit išvažiuoti Lietuvon.

2900 Lowe Avė.

turiu

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kiu tautų apgyventoj vietoj, biznis 
išdirbtas, ruimai dėl gyvenimo, gera- 
džius dėl dvieju mašinų. Parduosiu 
už pirma pasiūlymą, nes turiu išva
žiuoti į Lietuvą.

3041 Archer Avė.

KAS NORIT BIZNIAVŲ LOTŲ 
pirkt ar mainyt. Turiu du kampiniu 
lotus, išmokėtus, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant automobilio, bučer- 
nės, namo ar groserio nepaisant kokioj 
apielinkėj. Atminkit tolimesniame laL 
ke bus dideli pinigai. Lotai randasi 
West Pullmane, prie bizniavos gat
vės. Atsišaukit tuoj. J. Namon, 808 
W. 33 PI. arti Halsted St. Telefonas 
Boulevard 1550.

Kaina

aržuolo
South

PARDAVIMUI lietuviškame 
hotelyj štoras su visais įtaisy
mais, kendžių, cigaretų štorui 
arba galima saliuną atidaryt.

1606 S. Halsted St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Pardavimui 2 pagyvenimų mūrinis 
namas po 6 ir 6 kambarius, elektra, 
maudynės, visur kietmedis, aukštas 
cimentuotas skiepas, pečiaus šiluma, 
rendos neša $95.00 į mėnesį, kaina tik 
$8,500, jmokėt reikia $3,000, o kitus 
palikt rendoms, namas randasi pui
kioj vietoj Southside ant bulvaro; kas 
jieškot gero namo ir pigiai, tai pasi- 
skubinkit, ba tuoj bus parduotas. , J. 
Namon, 808 W. 33 PI. arti Halsted st.

KAS PIRMESNIS TAS LAIMĖS. 
Gera karčianva turi būti parduota 
pirm 15-tos šio mėnesio už aukštesnį 
pasiulimą, reiškia kas daugiau pasiu- 
lis tas karčiamą ’ nupirks. Kainos 
nėra, Atsišaukit: 504 E. 115 Stu 
kampas Cottage Grove ir 115 gatvių.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, GRO- 
semė, taipgi 2 aukštų muro namas ir 
šalip tuščias lotas, geroj vietoj, gerai 
biznis eina.

5129 Archer Avė., 
kaihpas Kildare Avė.
Tel. Lafayette 0392

PARDAVIMUI “Bridge Res- 
taurant”, vieta Išdirbta nuo se
nai, renda nebrahgi.

2308 So. Halsted St.u
PARDAVIMUI bučernė ir gro 

šerne visokių tMitų apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai. 
Priežastis pardatimo 7— turiu 
du biznius. 2958 Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kiu tautų kolonijoj.
15 metų. Priežastį 
patirsite ant vietos.

1458 W. 15

Biznis per 
pardavimo

St.
■----------------------------—-r----------------------------------------------------------------- ’

BEVEIK DYKAI
Parsiduoda pirmos klesos grosemė 

labai geroj biznio vietoj, pardavimo 
priežastis yrą labai svarbi, kas pir
mas atsišauks, tas laimės. Atsišau
kite tuojau, 3222 S. Halsted St. arba

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ANT 
Halsted St. Renda pigi. Biznis cash 
geras. . Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoti į Lietuvą.

Atsišaukite:
3212 So. Halsted St. 

(Restoranas)

turiu

PARSIDUODA saliuno puse 
tai yra reikalingas partneris. Ge
ra vieta geram vaikinui. Priežas
tis pardavimo, važiuoju į Lietu
vą. Atsišaukite. 1900 S. Union 
Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen biznis išdirbtas per 
20 metų, kambariai dėl pragyve
nimo, rendą. $30, lysas, geriausia 
proga. 1101 W. Congress St.

PARDAVIMUI restauracija 
labai pigiai, geroj vietoj. Par-PARDAVIMUI rakandai, fron

tinis setas, karpeta, vargonai, 2 duosiu pigiai, du kambariai dėl 
lovos, 2 komodės, 2 pečiai, ice-1 pagyvenimo, $35 rendos. Atsi- 
baksis ir visi kitčino rakandai, šaukite, 646 W. 14th St.,Chicago 
stalerskas benčius. Priežastis ____ *_______ _______ ____ _—
pardavimo, važiuoju į Lietuvą. | PARDAVIMUI grosemė, ant 
Atsišaukite tuojaus, 1504 South 
50th Ct., Cįcero.

PARDAVIMUI

gero kampo, parduosiu už priei
namą kainą, iš priežasties part
nerių atsiskyrimo. Atsišauki
te: 2058 W. 21st St. Chicago.

Cicero. — Ciceros Lietuvių Paš. 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
pėtnyčioj, rugp. 11 d., 7:30 v. v., Ta- 
moliunienės svet., 49 Avė. ir 15 St. 
Draugai susirinkite laiku ir atsives
kite naujų draugų.

— Kliubo sekretorius.

PARDAVIMUI saliunas lenkų 
ir lietuvių apgyeventoj vietoj. 
Turiu parduoti greitu laiku, nes 
išvažiuoju į kitą miestą.

4125 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI pool room.
Atsišaukite:

901 W. 14 St.

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys. kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearbom Į žastifc. Pašaukit 

| St. Room 209.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosemė, gera vieta ir gerai biz
nis eina. Svarbi pardavimo prie-

Lafayette 6177

PARDAVIMUI KRIAUČTŠKA 
dirbtuvė vieta per daug metų išdirbta, 
daug darbo yra ant valymo ir prosini- 
mo, taipgi naujų darymo, šioj di
delei lietuviu kolonijoj tik viena lietu
viška rubu dirbtuvė yra. todėl darbo 
yra užtektinai. Interesuojantys kreip
kitės. K. Jskbs, 1202 S. Main SU 
Rockford, Illinois,

PERSKAITYK IR KITAM 
PASAKYK

Kad aš pats savininkas, parduodu 
geriausią farmą sų gerais budin- 
kais ir apsėtais laukais. Aš turi 80 
akrų žemės ,35 akrai dirbamos, o 45 
akrai giria ir pievos. Žemė visa ge
ra, kur galima padaryti gerus laukus. 
Per mano žemę bėga upė, visos trio- 
bos ant kranto upės. Didelė stuba 
9 kambariai, akmenų skiepas, įvestas 
vanduo, viskas gerai įtaisyta. Dide
lis garadžius dėl automobiliaus. Gra
ži ir didelė bamė-tvartas ir tt. Jei 
kas nori gali nirkti su gyvuliais ir 
mašinomis. Turiu 20 karvių, 11 mel
žiamu, 3 arklius. 5 kiaules, 4 žąsis 
ii* pulką vištų. Parduosiu arba mai
nysiu ant yero mieste namo.

CHAS KASARSKIS,
P. O. Box 32, Irons, Mich.

SAVININKAS PARUODA 6 AKE- 
rius žemes Downer Grove, 3 blokai 
nuo Ogden Avė. 84 traukiniai kas
dieną, pervažiavimas 13c. Labai gra
ži vieta rezidencijai arba vištų farmai. 
Lotai tiesiai skfti’Rrii gatves. Reikia 
jmoket tik $1,f>00.00 likusiu^ leng
vais išmokesčihis. Kreipkitės laišku 
No. 88, 1739 S. Halsted St.

REIKAEINGA BUČERNĖ!
4 paKVvenirrįų mūrinis namas su vi- 

sais įtaisymais, cipientuotas beise- 
mantas, parsiduoda pigiai. Priimsiu 
bučernę arba Rrrosernę už piitną įmo- 
kejinvą. Atsišaukite greitai pas

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

SAVININKUI REIKIA PINIGŲ. 
Parduos ar mainys madingą 5 ir 5 
kambarių murini narna, aržuolu tri- 
muotą. Savininkas- mainys’ ant ma
žesnio na.rpo ar loto ant Brighton 
Parko. 2 augštų namas 2—6 kamba
riu Batai, jus galite nupirkti 
$5400.

Įvestm-entai. •
A. J. K0DYK0WSKI 

4265 Aicit'r Avė.

u?

PARDAVIMUI MEDINIS 4 KAM- 
barlų namas su beismantu. Visai 
naujas, geroj vietoj, prie pat bulvaro 
parduosiu pigiai.

Atsišaukit greitai:
2320 W. 47th Place.

Prie pat Western Bulvaro.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant loto 2 pagyvenimu 6 ir 7 kamba
rių medinis namas ir dviejų kambarių 
garadžius. Elektros šviesa, maudy
nės; landos — $60, kaina $3,500. Pir
mas augštas tuščias galima tuoj eiti 
gyventi. 2855 Sn. Union savinin
kas gyvena, 2923 Enrerald Avė.

LOTAI $375.00
LTEUTUVTŲ ŠV. KAZ. VIENUO

LYNO ir arti MARQUETTE PARKO 
turim gerų ir pigių lotų po $375.0° 
Westem Avė. biznio lotai no SI500.0^ 
taipgi dideli skyriui ir BONGALOW 
iv nuo 2 FLATU iki 30 flatų. Min
tis pirkti matykite mumis, geusite 
rų bargenų.

A. N. MASULIS & CO
6641 So. Western Avė.

Phone Republic 5550

Nirin-
ge-

PARDAVIMUI NAUJAS MUR1- 
nis namas 3-jų flatn, po 5 kambarius, 
elektra gasas. maudynės, cimentuota-’ 
skyepas ir viskas; paskolinsiu pinigų 
ant lengvų išlygų. Važiuoju j Lietuvą. 
Atsišaukit pas savininke. 1 flatas.

3347 So. Emerald Avė.

Aš PATS SAVININKAS PAR- 
duodu be juokių n<rentų bizni su na
mu ar be namo, b’znis yra išdirbtas 
lietuviu apgvvento.i vietoj. Parduo
siu uigiai, nes nemoku kaip biznį 
vesti.

3222 Auburn Avė.

PARDAVIMUI 9 AUKOTU MURO 
k'^ntiivė 1* R ka’nhnriu fintas;
nėdn p’YTS.džiiŲs. elekt.ro švieca. VnrS- 
M vandenin ŽSibimn vifiįv. Tajnprj 45x 
105 nridoc tujiną Vnmninis lotas prie 
37-to pleiso w!»«5toter>»»w A Ve.

KOCH * CO..
26th & So, Halsted Si.

BUNGALOW
Parduosiu up-to-date bungalow, 6107 S. Fairfield Avė., su 

visais parankumais. Reikia įmokėti tik $2,000. Likusias kaip 
renda. Atmink kad mokėdamas renda įgysi’ savo namą.
$8,700. Tušti lotai kiekvienoj pusėj.

Parsiduoda gražus mūrinis namas 5 ir 6 kambariai, 
baigtas, steam heat, ir visi kiti parankamai. Randasi
West Side. Kaina tik $9,500. Nerasite kito tokio namo toj apie
linkėj už tiek pinigų.

Naujas mūrinis namas ką tik bangiamas 6 ir 6 kambariai, 
elektriką, maudynes ir kiti parankamai, cimentavotas beisementas 
Kaina tik $10,300. Reikia įmokėti $3,000.

Kas Norit Mainyti?
Turim 3 aukštų, gerą mūrinį namą: flatai po 5 kambarius, 

elektriką, maudynės ir kiti parankamai, savininkas nori mainyti 
ant grosemės ir bučernės, lietuvių apgyventoj vietoj.

Turim labai gerą mūrinį namą ant 2 lotų, 4 flatai po 6 kam
barius, steam heat, elektriką, maudynės, uždaryti miegami por- 
čiai. Rendos $300 į mėnesį. Namas randasi labai augančiame 
distrikte ir lietuviams pageidaujančiame. Savininkas nori mai
nyti ant geros bučernės ir grosernės tarpe svetimtaučių.

Turim čia pat mieste 80 akrų farmą su gyvuliais, budinkais, 
ir naujomis mašinosis. Farma randasi arti blvd., ir dėlto trans- 
pirtacijos geresnės negali būti. Savininkas nori mainyti ant na
mo mieste.

Del platesnių žinių kreipkitės į

UNINC.

809 W. 35th St., (arti Halsted, Baltas namas), Chicago, III.

VIENAS IŠ PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielin- 

kėj. Mainysiu ant bučernės, groser- 
nėg. saliuno ar kito kokio biznio, pasi* 
skubintkit kas norit geros progos.

J. NAMON.
808 W. 33rd PI.; arti Halsted St.

Phone Boulevard 1550
L —-L.  ----------- - - - . . -■ ■ , .

PAhDAVIMUI medinė cottege 
ant vieno pagyvenimo ir garad
žius vienai mašinai. Viskas gera
me stovyj. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 931 W. 34th St.

PARDAVIMUI ŪKĖ 55 AKRŲ 
geros žemės su trioboms, gyvuliais, 
mašinomis ir javais tik už $4,000.00. 
Priežastis, savininko senatvė ir nega
lėjimas toliau ukininkystę vesti. Rei
kia inešti pusę sumos, o raštą suligs 
ant labai lengvo išmokesčio. Viena 
mylia nuo stacijos. Taipgi ir upė 
bėga per krašta šio lauko.

Pamatę šia vietą persitikrinsit, kad 
kaina labai žema. Norint daugiau in
formacijų rašykit tuoj savininkui.

J. KIAUNĖ,
R. R. 1, Box 89, Irons, Mich.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURO 
namas po 6 kambarius: karšto vande
nio šiluma, garadžius 4 automobi
liams; arti Ashland ir 59-os. Tai 
grobis už $12,000. Puiki bizniava 
prapertė prie Ashland taipgi tuščia.

BOWES,
5905 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
su 4 kambariais iš užpakalio dėl pa
gyvenimo ir štoras iš priekio, su ga- 
radžiurr? dėl automobiliaus. Taipgi 
parduosiu ir fornišius.

Atsišaukite:
3956 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI NAMAS BRIGH- 
ton Park apielinkėj, įnešti reikia visai 
mažai, o likusius ant labai lengvų iš
mokėjimų arba mainvsiu ant mažes
nio namo ar automobilians. Savinin
kas ant antro flora, matyti galima va
karais ir nedėliomis iki 12. S. Warpot, 
2908 W. 38th PI. '

AR TURI NUOSAVA NAMA ?

Karnai mokėti rendą kitiems, kad ga
lite būti natys namo savininkais, su 
mažu ninigu ir gražioj . vietoj, nrie 
vienuolyno ir švaraus Darko. Atei
kite ir pamatysite šia vietą.

A. N. MASULIS & CO.,
6641 S. We«t«m Avė., 

Teb Republic 5550

..... ....

STOCKAI-SEROS
SUPERKU pilnai apmokėtus 

Šerus Co-operative Society of 
America, moku $12.00.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Phone Englewood 0187
UŽDIRBSI 25% ANT PINIGŲ 

įvestuotų į staką cemento išdirbys- 
Cės, ku>l gauna daugybe pareikalavi
mą. Cementas vartojamas vietoje 
medžio visokiose formose ir su kiek
viena diena yra labiau reikalaujamai. 
Telegrafų stulpai, tvorų stulpai ir 
čerpės yra reikalaujamos ir mes gali
me suteikti iu pigiau nei kas kitas. 
Tenai yra didis marketas arti musų 
plento, kuris padarys pakankamai 
biznio, kad sudalius užtektinus nuo
šimčius ant jūsų ninigų. Del plates
niu žinių adresuokit:

P. O. Box 667, 
Atlanta. Ga.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street.

Kreipkitės ypatiškai arba raiy- 
kit išlygų paklausdamL

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname! patrini padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spška, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Prlndpalaa 

JOS F. KĄSNIUKĄ 
190 North State 81 

Kampai Lake St 4-fl.

elekt.ro



