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Anglijos uitimatumas Turkijai
Turkai priimą sąlygas 

Rusijos-Japonijos tarybos p; įro

Anglijos ultimatumas 
Turkijai

Reikalauja, kad turkai pasi
trauktų iš neutralinės zonos 

bėgyje 48 valandų.

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Kartu su nepatvirtintomis žk 
niomis, kad anglai ir turkai 
apsimainė artilerijos šūviais, 
tapo paskelbta, kad Anglijos 
laivyno Dardanelų pertakose 
komanduotojui adm. Rrock 
tapo įsakyta paduoti Turkijos 
nacionalistams ultimatumą, 
reikalaujantį, kad turkai pasi
trauktų iš neutralūs zonos prie 
Dardanelų bėgyje 48 valandų, 
nes kitaip anglai bus priversti 
griebtis kitokių įmonių iš
stumti turkus iš tos zonos.

•Turkai nesustoja gabenę 
sunkiąsias Kruppo ir Skoda 
kanuoles linkui fronto.

Turkijos kavalerija, kuri pa
sitraukė iš neutralinės zonos 
vakariniame Dardanelų • gale, 
sugrįžusi atgal į zoną panedė- 
ly ir užėmusi Kim Kale, ties 
Dardanelų sąjunga su Aege- 
jos juromis. Tarkai esą apsi
kasę į rytus nuo Kerenkiuil ir 
sustiprino savo pozicijos kul
kas valdžiai s.

Artimųjų rytų padėtis grei
tai artinasi prie šiokio ar ki
tokio išsirisimo.

Galbūt |>us sušauktas Tur
kijos nacionalistų seimas An- 
goroje, pirm negu davus galu
tiną atsakymą j talkininku są
lygas. Nors niekurios sąlygos 
tos talkininkų notos yra tur
kams nepriimtinos, bet kitoms 
sąlygoms jie pritaria ir todėl 
galbūt valdžia pati viena, be 
seimo patarimo, nenorės daly
ti galutiną sprendimą.

Patįs turkai paskelbė, kad 
jie sutinka neutralizuoti Dar
danelus, jei jiems bus duota 
dalis Trakų. Dalį Trakų grą
žinti Turkijai jau yra priža
dėjusios Anglija, Francija ir 
Italija.

Betgi anglai dar neparodė 
jokio ženklo, kad jie manyti; 
išpldyti Angoros valdžios at
stovo Konstantinopoly Hamid 
Bei reikalavimą, sustoti gabe
nus daugiau kareivių į Dar
danelus.

Gaisras, kuris kįlo europie
čių kvartale Perą Konstanti-

Vin«lžio> pranašas vyriau
• pašto bokšte orą Ghica 

u apielinkei pranašauja 
< <u»

šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:42 vai., leidžia
si 5:41 vai. Mėnuo leidžiasi 
9:55 vai. vakare.

Šiandien, Rūgs. 27 d.
Garfield Park apielinkėj, John Engel’s Salėj, 3720 W. Har- 
rison St., 7:30 vai. vakare įvyks žingeidžios ir pamokinan
čios prakalbos. Kalbės P. Grigaitis, “Naujienų” Redakto
rius ir A. Žymontas, LSS. Sekretorius, apie rinkimus į Lie
tuvos Seimą ir apie Lietuvos piliečių registraciją. Įžanga 
dykai. Rengia Susipratusių Darbininkų Būrelis.

nopoly, siaučia dar ir šiandie, 
delei ko visame mieste vieš
patauja didele panika.

Turkai priima talkininko 
sąlygas

Bet reikalauja, kad konferen- 
i joje dalyvautų Rusija ir kitos 

> šalįs.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
26.— Turkijos padėtis pasiekė 
naują kritišką laipsnį. Essad 
Bei paskelbė Konstantinopoly 
Kernai Pašos atsakymą talki
ninkams. Atsakymas yra pri
ėmimu talkininkų pasiūlytųjų 
sąlygų, bet stato sąlygas, kad 
Turkijos karinis judėjimas 
’uri tęstis ir laike konferenci- 
:os ir kad taikos konferenci- 
;on butų priimtos Rusija, Bul
garija ir Persiją. Essad Bei 
sako, kad atsakymas jau bai
giamas rašyti.’

Karinė padėtis pasidarė la
bai rusti. Turkijos kavalerija 
įėjo neutralinėn zonon ir užė
mė Kum Kėlėsi, kuri valdo įė- 
imą į Dardanelus.

Nauji Rusijos pasiūlymai.

Sovietų Rusija pasiuntė no
tą Balkanų šalims ir Egyptui, 
siūlančią tuojaus sušaukti ar
timųjų rytų konferenciją, kad 
išgelbėjus pietrytinę Europą 
nuo gręsiančio jai naujo krau
ni praliejimo. Rusija vėl pa
kartoja savo pareiškimą, kad 
ji nepripažins jokio susitari
mo, kuriame Rusija nedal
aus.
Konstantinopoly daug kalba 

ma apie galimą sultono abdi
kaciją, kad galėjus išrinkti 
Kernai Pašai priimtiną sulto
ną.

Anglija priimtą Rusiją.
LONDONAS, rūgs. 26. — 

\nglija sutinka priimti Rusi- 
;ą į busiančiųjų artimųjų ry- 
•n taikos konferenciją, jei su 
hio sutiks F rn n c i i n. nu
tarė vakar kabinetas. Buigari- 
'a taipjau veikiausia bus ac- 
tovaujama toje konferencijo

je. Kėniai Paša griežtai reika
lauja, kad Rusija butų atsto
vaujama artimųjų rytų klausi
mo rišime.

Angoros valdžia oficialiuiai 
naskelbė, kad Turkijos nacio
nalistų 3,000 kavaleristų užė
mė Eren Kiui, Dardanelų ne- 
utralinėj zonoj.'

Amerika su talkininkais
WASHINGTON, rūgs. 26.— 

Valstybės sekretorius Hughes 
formaliniame pareiškime sako, 
kad talkininkų valdžių išgau- 

i laisvę Dardanelų, Marmo- 
ro juros ir Bosforo pertakų

“pilnai atitinka Amerikos šen- 
imentui.”

“Amerikos valdžia,” sako 
Hughes, “su pasitenkinimu 
pastebi, kad trijų talkininkų 
valdžių pasiūlymai bando veik
mingai užtikrinti laisvę Darda
nelų, Marmuro jurų ir Bosfo
ro ir taipjau apsaugoti tauti
nes ir religines mažumas. Tie 
pasiūlymų dalykai pilnai ati
tinka Amerikos sentimentui.”

Kruizcriui Pittsburgh, kuris 
vra Philadelphijoj, įsakyta iš
plaukti į Konstantinopolį spa
lio 2 d.

Rusijos-Japonijos konfe
rencija paįro.

TOKIO, rūgs. 26.— Rusijos- 
Japonijos konferencija Čang 
Čunge, kurioj buvo bandoma 
susitaikinti apie ištraukimą 
Japonijos kareivių iš s Siberi- 
ios ir apie atnaujinimą tarp 
Japonijos ir Rusijos prekybi
niu ryšių, tapo galutinai pert
raukta delei įvykusio pilno ne- 
susitaikimo, sako gautosios 
timos.

Dar 17 apkaltinta.
CHICAGO.— Grand jury ap

kaltino vakar dar 17 žmonių 
sąrišy su dabai- tyrinėjamu 
esančiu mokyklų taryboje graf- 
tu. Vakar tapo išnešti trįs ap
kaltinimai.

Pirmas apkaltinimas kalti
na mokyklų tarybos preziden
tą Edwin S. pavis priėmime 
^>2.000 kyšio sąrišy su anglių 
kontraktu., ĮįAn'trame -apkalti,- 
ninie apkaltinta 11 tarybos 
narių, anglių kompanijų, inži
nierių ir kitų valdininkų už 
suokalbį prigauti tarybą sąrišy 
su anglių kontraktu. Trečias 
apkaltinimas įvardija šešis mo
kyklų inžinierius už prasižen
gimus sąrišy su išgavimu pa
kėlimo algos.

Davis ir kiti mokyklų tary
bos nariai jau ne pirmą kar
tą yra apkaltinti..

Didelis gaisras 
skerdyklose

CHICAGO.— Vakar vakare 
kįlo didelis gaisras skerdyklo
se. Pirmiausia tapo sunaikin
ąs į kelias minutes Chicago 
lay & Grain Co. šieno ir gru- 

d i sandelis ties Green ir 43 
atvėmis. Ugnis greitai peiui- 

ncte ant kitų skerdyklų trio- 
ėsių ir koletą jų sudegė. Taip- 
au sudegė daug galvijų. Tarp 

kitko sudegė už $25,000 mulų. 
Visas skerdyklų distriktas bu
vo nušviestas šėlančios lieps
nos. Keli ugniagesiai apdegė, 
r liko sužeisti.

Senatorius Watson mirė.
WASHINGTON, rūgs. 26.— 

Savo namuose Chevy Chase, 
Md., urnai pasimirė senatorius 
demokratas Thomas E. Wat- 
on, 66 m. amžiaus. Mirė nuo 
isthmos. Jis buvo didelis Wil- 
;ono priešininkas. Jis be kit
ko senate iškėlė aikštėn netei
ktus šaudimus Amerikos ka
reivių Francijoj, delei ko bu
vo kįlęs senate didelis skan
dalas.

EGG HARBOiR CITY, N. J. 
rūgs. 22. — Mrs. Sarah Seeley, 
70 m. užpykusi ant savo auk
lėtinės, Mrs. George McNeil, 
30 m., knju sudaužė jos galvą 
ir sunkiai sužeidė, t o paskui ir 
plati paspjaudama.

P. Kukutis pabūgo.
žinomas kontraktorius ir kal
bėtojas nunešė daug lietuvių ir 
•'•raiką pinigų, taipjau darbi

ninkų algas.

' CHICAGO. — Daugelis lie< 
tuvių pažino Petrą Kukutį. Jis 
buvo geras komunistų kalbė
tojas, noriai kalbėdavo apie 
Rusiją ir siūlė tą “rojų“ ir 

merikos darbininkams, o 
kur matė biznio, mokėjo kal-j 
tėti ir kitais reikalais. Be pra
kalbų laikymo komunistams ir 
i u sekėjams, jis taipjau buvo 
namų budavojimo kontrakto
rius ir daugelis lietuvių davė 
jam budavoti savo namus. 
Tarp jo būdavot ų yra Cicero 
lietuvių svetainę, garsioji Brid- 
geporto Jociaus valgykla ir k. 
Jo gi pati buvo pasižymėjus: 
komunistų rateliuose aktorė.

Jis be to mokėjo graikiškai 
ir varė platų kon traktoriaus 
biznį ir su savo “tautiečiais“ 
graikais.

Bet pereitą subatą tas gar
sus komunistų kalbėtojas ir 
kontraktorius dingo kaip van
deny ir Chicaga daugiau , jo 
nebematė.

Ir tik jam dingus, žmonės 
apsižiūrėjo ir pamatė, kad jis 
ne veltui dingo, -bet kartu nu
nešė daugelio tų žmonių pini
gus. Jis buvo priėmęs daug 
rankpinigių budav ujimui na
mų. Ėmė kiek kur gavo. Kur 
keletą šimtų, kur ir tūkstantį, 
kur ir daugiau. Tų namų jis 
dar nė nepradėjo budavoti, bet 
ir išvažiuodamas jis “užmir
šo” ir neatėjo pas įdavusius 
tuos pinigus žmones atsisvei
kinti ir su jais atsilyginti. Ki
tur jis pradėjo ar net ir pa
baigė budavoti namus, bet pi
nigų už medžiagas neužmokė
jo, taip kad tikins žmonėms 
vistiek antru kartu teks mokė
ti už jas. Kitur jis bandė už
mokėti už medžiagas, ket tie 
jo išduotieji čekiai sugrįžo. Ki
tur ir tokių šposų iškirto: nie
kučius darbus jis pavedė sub- 
kontraktoriams; kada atėjo 
pas jį nuo jų “bilos,“ jis pa
žymėjo, kad jos užmokėtos ir 
nuėjęs pas namų savininkus 
tuos pinigus iš jų atsiėmė, bet 
visai nieko nemokėjo subkon- 
traktoriams, taip kad jie rei
kalauja iš savininkų antru kar 
tu mokėti.

Nepasitenkino jis nuskriau- 
dimu namų savininkų, bet nu
skriaudė jis ir darbininkus, 
kuriems jau nuo senai nemo
kėjo algos ir kurias, gal vado
vaudamasis savo bolševikišku 
principu, kad darbininkams 
juo yra blogiau, tuo geriau, 
nes greičiau kils revoliucija, 
išsivežė su savim.

Tuo budu jis nuskriaudė ne
mažai lietuvių; bet neaplenkė 
ir graikų, kuriems irgi tokių 
pat šposų iškirto.

Tarp jo nuskriaustųjų yra 
Dr. Yuška, Dr. Žilvitis, S. Dri- 
gotas, Jucius ir kiti. Ypač 
skaudžiai nukentėjo S. prigo- 
tas. Tas sukišęs Kukučiui apie 
$10,000. Išvažiuodamas Kuku
tis parašęs jam laišką, atsi
prašydamas, kad jis turi jį nu
skriausti, nes tai verčia jį pa
daryti “gyvenimo aplinkybės”. 
Jis išvažiuojąs už 900 mylių 
nuo Chicagos, bet jei galėsiąs, 
tai bandysiąs atsilyginti su 
juo ir kitais nuskriaustaisiais. 
Atsilyginimui jis paliekąs 
Drigotui savo likusį “materia
lą,“ už kurį gal irgi nėra už
mokėta.

Kalbama, kad Kukutis be 
kontraktoriavimo dar vertėsi 
ir inunšainu, delei ko tarp jo 
ir k'dmUnistų Buvo kįlę net nė-

susipratimai, nes jis savo 
munšainu išardęs keletą ko
munistų išvažiavimų Jcffcrso- 
no giriose.

Taip tai liūdnai, nelaimei 
langeliui žmonių, užbaigė sa
vo karjerą, bent Chicagoję, di-1 
delis “darbininkų darbuotojas“ 
ir kovotojas už darbininkų 
“gerovę“, išpradžių buvęs kar
štas aidoblistas, o paskui pa-! 
virtęs į komunistą, P. Kuku
lis.

Talkininkai priėmė Vokieti
jos kontribucijos bonus

.-'.r
PARYŽIUS, rūgs. 26.— Tal

kininkų kontribucijos komisi
ja šiandie, oficialiniai priėmė 
Belgijai pasiūlytus Vokietijos 
iždines bonus, apmokėjimui 
Vokietijos kontribucijos • už 
rugpiutį ir rugsėjį.

Leninas greit sugrįšiąs
MASKVA, rūgs. 25.— Bol

ševikų laikraštis Pravda prane
ša, kad Leninas greitai sugrį
šiąs ir pradėsiąs eiti savo pa
reigas. Pasak veikiančięjo 
premiero Kamenevo, nors Le
ninas tebesilsi savo dvare, jis 
domisi internacionaline poli
tika ir vidaus reikalais ir ypač 
daug domės kreipia į Ameri
kos senatorius Rorar veikimą 
Rusijos klausime ir į Ameri
kos šelpimo administraciją. 
Leninąs busiąs vyriausiuoju 
kalbėtpju tręčiojo internacio
nalo kongrese laipkričib irtėh. 
ir kalbėsiąs ten apie “pasauli
nę revoliuciją.”

Pagalios pasisekė nusižudyti.

KNOXV1LLE, Teini., nigs. 
24. —• Mirus jos dukteriai per 
pereitas Kalėdas, Mrs. Percy 
Blibro, bandė nusinuodyti. 
Nepavyko, Dvi savaitės atgal, 
kada jos vyras nusisprendė 
grįštį į darbą — streiklaužiau- 
ti geležinkeliu dirbtuvėje, ji 
bandė nusišauti, bet ir vėl ne
pavyko. Tečiaus vakar jai pa
sisekė nusišauti, kada ji ]>aty- 
rė, kad jos vyras liko sumuš
tas ir išvarytas iš darbo.

Munšainas Rusijoje.

MASKVA, nigs. 25. — Nors 
Rusijoj jau nuo pradžios karo 
yra įvesta prohibicija, bet 
dirbimas namie i nes ir
alaus netik nemažėja, bet nuo
latos didėja, ypač paskuti
niuoju laiku. Didėjant girta
vimui, valdžią raginama pra
dėti masinius areštavimus ir 
uždėti dideles bausmes gir
taujantiems. Siūloma, kad deg
tindarių visas turtas butų 
'konfiskuojamas. Komunistai, 
kurie seniau net vyną gerti 
draudė, dabar geria naminėlę 
nė nesiraukydami.

$2,000,000 vestuvėms.

TOKIO, nigs. 26.— Forma
liniai paskelbta apie susižie- 
daviiną Japonijos valdančiojo 
regento princo Hirohito su 
princesa Nagako. Sakoma, kad 
jų vestuvių išlaidos viršys 
$2,000,000.

Kontrabanda Latvijoj.

E. RYGA. —■ Pastaruoju
metu Latvijos pasieny paste
bėta einant spirito, manufak
tūros ir kitų daik4ų kontraban
da. Latvių pasienio valdinin
kams griežtai įsakyta sekti 

j kio^triabhtidą'.

Lietuvos žinios
Kaunas

Ministerių Kabinetas šių me
tų rugpjūčio mėli. 31 dienos 
posėdyje nutarė:

1) visų kategorijų valstybės 
tarnautojams mokėti 1,500 
auks. maisto, priedą prie mėne
sinės algos.

2) vaikų priedą padidinti
100 nuoš. 3) atlyginimą valsty- 

jbės įmonių dieniniams darbi- 
I ninkams padidinti 40 auks. 
darbo dienai:

i 4) leisti išdavinėti milicijai 
karišką maisto davinį.

Nusistatė atlyginimą valsty
bės tarnautojams kelti atsi
žiūrint markūs kurso kritimo; 
nutarė sudaryti Komisiją mai
tinimo dalykams, tvarkyti.

Komisijai pavesta pirmojo 
eilėje padidinti duonos, cuk
raus, druskos ’r žibalo atsar
gą; nutarė geležinkelių tarifą 
pakelti RX) nuoš. nuo šių me
tų rugsėjo mėn. 1 dienos.

Pavergtasis kraštas
Partizanų vyskupas.

DŪKŠTAS. — Ežerėnų aps- 
kr.čio. Čia rugpjūčio 9 dieną 
apsilankė lenkų partizanų vys
kupas Bandurskis, kuriam po
piežius visai atėmė vyskupo — 
kunigo teises. Žmonės mane, 
kad jis ištikrųjų “šventasis 
vyskupėlis“ ir susirinko be 
skirtumo tikybos ir luomo jo 
pasitiktų, kad gavus palainftini- 
mą. Bet apsiriko! šis jautis 
išlipęs iš traukinio sušuko 
“Niech žyje Polska“ ir priėjęs 
prie partizanų vado Malachov- 
skio ir dvarponės Francuzcvi- 
čienės karštai pasisveikino, o 
Francuzevicienū gerokai ištvir
kęs ir “bičiuliaujas su aficie- 
riais“. Dūkšto klebonui lenkų 
valdžia įsake šį “vyskupą“ 
įkūnyti į kunigiškus rūbus*, 
kad galėtų jiems pamaldas lai
kyti, bet klebonas atsisakė, 
reikalaudamas nuo 8v. Tėvo 
dokumento ar jis turi teisės 
vyskupauti ir pareiškė, klausąs 
tik Kauno vyskupo o ne parti
zanų “vyskupo“. Visgi šis

r-

Reikalingiausia
Jusą giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon
7b Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

“vyskupas” pamaldas laikė, tik 
ne bažnyčioj, bet prie stoties. 
Altoriui vieton Dievo kančios 
figūravo lenkų “višta“. Šis vy* 
skupas lankėsi įvairiose vieto-j 
se, k. a. Rimšės m. ir kt. Na-į 
kvoti, kad ir iš toli, važinėja 
pas “ponia“ Francuzevičienę.

RADUNĖ, Lydos apskr. — 
Čia liepos mėn. 8 dieną keli 
šimtai lenkų kariuomenės rai
telių, sakydami, kad ieškosiu 
dezertyrų, o vieton to įsiveržė 
į žydų namus ir ėmė juos miB 
šti ir plėšti turtą. Prieš tai mie
stelį apstatė kulkosvydžiais, 
kad niekas neišspruktų. Ne tik 
jaunus vyrus mušė, bet ir se
nius 86 metų.

Tas viskas tęsėsi nuo T vai. 
dienos iki vakaro. Vakare rai
teliai su “karo” grobiu iškelia
vo pleikę turto griuvėsių, daug 
sužeistų ir užmuštų Gyvento
jų tarpe didelė panika ir daug 
išbėginėjo iš miesto.

Ne naujiena jau žmonėms 
tokios lenkų “vaišes“.

Dar naujas “šmugelis.”

E. VARŠUVA. — “Nasz 
Kurjeri, rašo, kad mažiau tur
tingos partijos, kurios reika
lauja pinigų rinkiniams — 
paTKluoda savo mandatus už 
grynus pinigus. Atstovo man
datas kainuoja 80 mil., senato- 
rįo vieta 60 mil. Minimas vie
nas bąnkinirikas, kuris jau nu
pirkęs sau mandatą.

Laikraštis toliau rašo, kad 
sulig gautomis žinidmis, visa 
tai esą tiesa, tik kaina trupu
ti perdidelė, nes biržoj galima 
pirkti gerą mandatą už 10 mil.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 26 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.42
Austrijos 100 kronų ............... ttc
Belgijos 100 frankų ..............  $7.25
Danijos 100 frankų ..............  $20.90
Finų 100 markių ................... $2.17
Franci jos 100 frankų ........... $7.66
Italijos 100 lirų......................  $4.25
Lietuvos 100 auksinų ................ 8c 
Lenkų 100 markių ..................  lUc
Norvegijos 100 kronų............ $16.95
Olandų 100 guldenų .... ...r. $38.77
Švedų 100 guldenų ............... $26.50
šveicarų 100 mark'ų .... ......  $18.72
Vokietijos 100 markių ............... 8c

-•••- 1 — .... •..‘-■-ui



1UVJ1EN0A Ctumgo, Ui.

Iš Mokslo Srities
AR EINŠTEINO TEORIJA TEISINGA?

" ii" . .....................................■

K. A.

kaip tik įr patvirtino Einštei
no teoretinį skaičiavimą.

Nuo to laiko Einšteino var
das pasidarė nepaprastai popu
liarus. Į porą metų liko išleis
ta šimtai knygų, pašvęstų Ein
šteino teorijų aiškinimui. Pra
eitais metais “The Scientific 
American” (žurnalas) išleido 
konkursinį raštų rinkinį. Da
lykas tame, 1920 m. pabaigoj 
tas žurnalas paskelbė konkur
są, siūlydamas $5,000 už ge- 
riausį rašinį Einšteino relia- 
tingumo teorijos klausimu. Ra
šinys turėjo būti neperdaug 
ilgas • apie * 3,000 žodžių. 
Konkurse dalyvavo <100 įvairių 
tautų mokslininkų —- anglai}

Apie trejetą metų atgal mok
slo pasaulis buvo nepaprastai 
susidomėjęs Einšteino relia- 
tingumo teorija. Ta teorija 
buvo tiek revoliucinga, jog, ją 
priimant, reikėjo išsižadėti kai 
kurių fizikoj ir astronomijoj 
įsivyravusių hipotezių ir teori
jų. 1919 ’m. Anglija pasiuntė 
mokslinę ekspediciją, kuriai 
vadovavo žymiausias anglų 
astronomas, Eddington. Ekspe
dicijos tikslas buvo patikrinti 
Einšteino pranašavimą, kad 
laike saulės užtemimo, šviesa 
nuo kai kurių žvaigždžių, 
esančių saulės plotmėj, busian
ti nukreipta nuo savo tikrojo 
kelio.

Mokslininkų tarpe buvo įsi
gyvenęs supratimas, jog Švie
sa yra niekas daugiau, kaip 
tik etero vilnys. Eteras, buvo 
mariyta, yra toki substancija, 
kuri pripildo visatą. Jis esąs 
visur ir visakame. Einant ete
ro buvimo hipoteze, buvo ir 
sukurta šviesos esmės aiškini
mo teorija. Kiekviename fizi
kos rankvedely galima tos te
orijos aiškinimą rasti. 'Riose 
aiškinimuose, kaipo konkreti- 
nis pavyzdys, privedama van
dens vilnys. Kiekvienam teko 
pastebėti tokį reiškinį: kai 
įmetama į ramų vandenį (sa
kysime, prūdą) koks nors daik
tas, tai apie tą daiktą išpra- 
džių susidaro vienas ratas, pas
kui kitas, trečias, c te. Tie ra
tai nuolat didėja ir, jei prūdas, 
nedidelis, o įmestas daiktas 
sunkus ir didokas, tai visas 
prudas prisipildo tokiais ra
tais. Lyginai tas pats, senuo
ju aiškinimu, atsitinką ir su 
šviesa. Medžiagos molekuhi ir 
atomų judėjimas, jeigu 'jis yra 
pakankamai greitas, pagiipdąs 
etere vilnis, kurios, pasieku
sios musų akis, suerzinančios 
atatinkamus regėjimo nervus. 
Nervai visa tai raportuoją 
smegenims, kur ir susidaranti 
šviesos interpretacija.

Prileidžiant etero buvimą, 
kaip matote, nėra sunku švie
sos esmę išaiškinti. Bet ar yra 
toks daiktas, kairį mes erdves 
eteru vadiname? Mokslinių 
įrodymų tam nėra. Tai gryna 
hipotezė, kurią mokslininkai 
priėmė, kad lengviau išaiški
nus šviesos esmę.

1887 m. Amerikos profeso
riai, A. A. Michelson ir E. W. 
Morley, savo istorinės svarbos 
eksperimentais įrodė, kad ty
rimo daviniai neigia etero bu
vimą,

“Jeigu etero nėra,” pareiš
kė Einšteinas, “tai aš sukur
siu tokią teoriją, kuriai eteras 
nebus reikalingas.” Vėliau Ein
šteinas priėjo prie išvedimo, 
kad šviesa nėra perduodama 
etero vibracijomis. Jo aiškini
mu, šviečiantys daiktai išlei
džią neapsakomo mažumo me
džiagos daleles. Tos dalelės, 
būtent, ir suerzinančios musų 
regėjimo nervus. Bet jeigu 
šviesa susidaro iš mažyčių me
džiagos dalelių, tai ji turi bū
ti gravitacijos dėsniui palan
ki. Einšteinas tatai ir pasiry
žo įrodyti. 1919 m. turėjo 
įvykti pilnas saulės užtemi
mas. Suprantama, astrano- 
mams buvo tikrai žinomas 
laikas ir vieta, kur tas užtemi
mas bus matomas. Žinodamas 
dangiškų kūnų padėtį užtemi
mo laiku, Einšteinas išskai
čiavo kelių Žvaigždžių šviesos 
nukrypimo nuo tikrojo kelio 
kampus. Dalykas tame: žvaig
ždės spindulys, prabėgdamas 
pro šalį saulės, turi, einant 
gravitacijos dėsniu, nukrypti 
nuo savo kelio kiek į saulę. 
Juo budu tarp tikrojo šviesos 
spindulio kelio ir to, kuriuo 
nukrypęs spindulys pasiekia 
stebėtoją, pasidaro kampas. 
Tokios tai rųšies kampo dydį 
Einšteinas ir išskaičiavo. Ed- 
dingtono ekspedicijos daviniai

vokiečiai, prancūzai, švedai, 
amerikiečiai, etc. Konkursų 
laimėjo anglas, Bolton. Pas-* 
kui dauguma tų raštų tilpo iš
leistame rinkinyj. Vos spėjo 
pasirodyti tas rinkinys, kaip 
jis tuoj liko išpirktas, ir pri
siėjo naują laidą leisti. Toks 
didelis buvo žmonių susidomė-

siuntė savo žymiausius moks
lininkus. Pats Einšteinas eks
pedicijoj dalyvauja.

Rugsėjo 21 d. mokslininkų 
buvo padaryta visa, kas rei
kia, kad galutinai patikrinus 
Einšteino teorijų. Dabar lau
kiama davinių. Tte daviniai 
nulems, ar Einšteino sampro-

■.... ..-.-...i..... . ........... .
tavimas apie šviesos esmę tei
singas, ar ne. Štai kodėl dabar 
visas mokslo pasaulis yra su
judęs ir laukia nekantriai eks
pedicijoj dalyvaujančių moks
lininkų pranešimų.

TaČiaus Čia jau reikia pasa
kyti, kad Einšteinas sukurė 
ne vien tik Šviesos aiškinimo

teoriją. Jam priklauso dar ir 
kitos 
zikos 
kurių 
tarpe 
jimo.
me kitą kartą.

teorijos, o lyginai ir fi- 
moksĮe 'išradimai, apie 
teisingumą mokslininkų 

beveik nėra jokio abejo- 
Bet apie tai pakalbėsi-
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jimas Einšteino teorijomis.
Dabar r(eliatingumo teori

jai vėl prisieina sunkus kvoti
mas pereiti. Rugsėjo 21 d. įvy 
ko pilnas saulės užtemimas. 
Jis buvo matomas šiaurvakari
nėj Australijos dalyj. Ir štai 
iš viso pasaulio kraštų siun
čiama mokslininkų ekspedici
jos, kad dar kartį įsitikinus, I 
ar šviesa ištikrųjų yra gravi-1 
tacijos dėsniui palanki. Ame-I 
rikos mokslininkų ekspedici
jai vadovauja paskilbęs astrą- 
nomas, Dr. W. W. Campbell. 
Anglija, Vokietija, Australija, 
Kanada, Olandija, etc. irgi pa-i

UŽ

TIES! 
KELtON

I Važiuokit vi m parpimu h ueaiu fceiiu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

aplenkta Lenkų juostų (karidoriųi
VISA TREČIA KLASSA PADALIN-

< TA J KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
į 6-Šių ir 8-nių LOVŲ
I i. S. ESTONIA................................. Spalio"**l
i S. S, LITHUANIA ........................ Spalio 18
J TREČIOS KLASOS KAINOS p 

iaMBURGA $103.50 — PILIAV4 $106.50 
—LIEPOjŲ IK MEMELI $107.00. 
laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų
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Sveikas ir Unksmes Kūdikis
Džiaugsmas Visom Motinom

■I

Visi kūdikiai, jeigu jie gauna tinkamą maistą gerai tarps ir augs stipri ir vikrus. Jei pati 
negali žindyti savo kūdikio, kam statyti jį pavojun su valgiais, kurie gali jo viduriukus su
ardyti. Jūsų pirmoji mislis turėtų būti

EAGLE BRAND
CONDENSED M ILK.

Tas maistas buvo “pirmoji mislis” motinoms tri- , 
jų gentkarčių. Beveik visi kūdikiai greitai ir 
smarkiąi auga nuo valandos kada dedami ant 
Eagle Pieno.

• k . ■ ■' r • • .

Jei turi vargų su savo kūdikio penėjimu — jei jis 
neauga kaip norėtumei, verkia ir dažnai pyksta 
bei raukosi, pradėk tuoj jį maitinti Eagle Pie
nu. Tūkstančiai motinų jau rado, kad jis kūdi
kiams duoda vikrios sveikatos. Gydytojai jį re
komenduoja tiems kūdikiams, kurie menki ir ma
žiukai, kadangi jis lengvai suvirškomas ir sutei
kia pilno sotumo.

Nesirūpink apie pirkimą pieno ii’ cukraus. Pasi
pilk keną Eagle Pieno šiandien ir vartok jį val

giuose ir virtuvėje, kavoje ai’ šokolade — žodžiu, 
visur, kur paprastai vartoji pieną ir cukrų. Jis 
yra pigesnis ir be to skalsesnis, o dėl jo tokios au- 
gštos rųšies ir išnašumo, jis yra GERIAUSIAS 
jūsų stalui.

Iškirpkit šio paskelbimo kuponą ir pasiuskit jį 
The Borden Company, o ji prisius jums ką norė
site, visai dykai, ar pamokinimų knygelę jūsų 
kalboje kaip kūdikis penėti, ar kūdikių knygelę, 
ar virėjystės knygelę, kur pasakoma, kaip su 
Eagle Pienu pagaminti skanių valgių. Įvardihkit 

• ko norit, o šitas patarnavimas yra jūsų tik už 
paprašymą.

n. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvi* 
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 ik) 12 
ryto.

Jūsų krautuvninkas gali jus aprūpinti 
su Borden’s Eagle Pienu — įsitėmykit 
keno paveikslą ir neimkit jokio kito.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

---------------------Kuponas-----------------
Pažymėki t katrą knygelę norit

Penėjimo Kūdikių Virimo
Instrukcijos Knyga Knyga

Vardas ............................. ............ ....................

Pavardė (Lithuanian)

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurio juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

R&ffles 
pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilginkito Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą štaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekoso, arba priaiųs- 
klte 75c. tiesiai į labarutorijp.

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

Brooklyn, N. Y.

JOHN KUCHINSKAS 1
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylaa visuose 
teismuose. Ekzaminuvoja Abstrak 
lūs ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a.ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- I 
iaus ant lengvų išlygų.

Te) Randolph 4758
A. A. SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOC1AT1ON BLDG
19 So. La Šalie St.

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

fe

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. VVashngton St., Chicago. 
325 Sccond Avė., So. Minncapolis.
A -'.u... I.;1Į!.U».,111 ■1■ t !' . 1" '■■■■' ' ''
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K). Jurgelo jis
ADVOKATĖ

o ctod a rfei si v p ata rim w

karalius“MIZAR” - 
Visų gyduolių gy- 
dumąi reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduoles nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kartus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja $4 ir $6. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS’ SOROKOVVSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 $. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 va), vak.

Pinigai
iš

Waukegano
LIETUVON

Geriausia siųsti
per

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

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. 
Wau^egan, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tel.: Centrą) 6390

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

! Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAI.

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

i p 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 Wcst Monroe Street, Cbicato 
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St 
Yarrfa 1015 Vai.: 6 iki 9 <al 

- J

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai

M. Yuška,
3228 W. 88th St., Chicago III. 

k J

PUIKIOS NAMINIS GYDUOLfiS 
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ - 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiamo 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSK1 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4918 

Chicago, III.

K. S1REVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st .Place 

Tel. Cana] 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. VVYAND’S, 2055 W. 22nd St.

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir ovėrkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau 
Vyrams darbines ir pasipuošimui ke
lines $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėll> 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. lt 

739 W. 14th St.
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Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

BROOKLYN, N. Y.

Prasideda žieminis veikimas.

Detroito žinios.
Draugijų darbuotė

Rugsėjo 17 dieną, turėjome 
pirmutinį šiame sezone kon
certą, kurį rengė p-lė K. Lė- 
liūtė savo naudai lavinimuisi 
dainavime. Koncertan žmo
nių prisirinko nelabai daug; 
bet koncerto programas buvo 
gana geras ir nenuobodus. 
Svarbiausią dalį programo iš
pildė |Miti rengėja; ji pirmu 
kartu pasirodė lietuvių sceno
je, bet “subytino“ ir senąsias 
“žvaigždes”; daugelis net ste
bėjosi jos gražiai skambančiu 
balseliu. Atrodė, kad kur, tai 
čiulba volungė. Publikai labai 
patiko “Dušečka Devica”—ru
siškai. Patartina kviesti K. 
Lėliutę ir kitur padainuoti, o 
aš tikiu, kad jos dainavimas 
patiktų visiems.

Buvo ir šokėja, kuri pašoko 
pora- “džikų“’ — tai musų pub 
likai beveik naujiena. Daina
vo taipgi vietinis ir jau pusė
tinai senai dainuojąs Brookly
no lietuviams Stankūnas. Jis 
turi didelį balsą, bet išlavinti 
nepajiegia. Aš girdėjau jį keli 
metai atgal — progreso dide
lio nėra padaręs; daugelis sa
ko: “Stankūnas rėkia.“ Ir tie
sa — jis tik rėkia o ne dai
nuoja.

Abclnai imant, koncertėlis 
buvo gana geras, pabaigoje 
linksmai šoko netik jaunimas, 
bet ir visi.

Spalio 1 d. turėsim ir kitą 
koncertą, kurį rangia Aido 
choras apvaikščiojimui dešim
ties metų jo gyvavimo. Kiek 
pastebėjau garsinimus, tai at
rodo, kad šito koncerto bus 
gan ilgas programas — vei
kiausia bus ir nuobodus, nes 
tarpe geresnių dainininkų, ku
rių vardai skelbiami yra -ir 
“labai gerų“. 

♦ » ♦
Pora savaičių atgal čionai 

pasikorė lietuvis A. Baranaus
kas. Saužudystės priežastį 
daugelis aiškina šeimyninio 
gyvenimo nesutikimais; sako
ma, kad per visą laiką gyven
davęs nesutikime su moteria 
ir Baranauskas tankiai prisi
mindavęs apie atėmimą sau 
gyvasties. Pasikorė “seleryj;” 
UŽsinarinęs virvę ant kaklo, o 
ties kilpos mazgu užsikišęs su
vyniotą skepečiukę, kad maz
gas “skuros nehrauiktų.“

Žmogus darėsi sau mirtį, bet 
skaudėjimo nenorėjo kęsti; 
matomai mirti daug smagiau, 
nagu kad mazgas į kaklą spau
stų! Baranausko vaikučiai jau 
paauginti. — Jonas.

Rugsėjo 21 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyko susirinkimas at
stovų nuo visų Detroito prog
resyvių draugijų, kad išklau
sius raporto prakalbų Augimo 
komiteto ir galutinai sutvar
kius reikalus masinio susirin
kimo, buvusio rūgs. 10 d.

Apie 8 vai. vakarą pirminin
kas F. Motuzas pareiškė, kad 
jau viskas prirengta ir šaukė 
valdybą užimti savo vietas. 
Užėmus valdybai savas vietas 
pirmininkas paprašė sekreto
riaus perskaityti nutarimus. 
Visi tarimai tapo susirinku
sių priimti. Toliaus sekė ko
mitetų raportai. Pirmininkas 
raportavo, kad viskas pavyko 
gerai nors kai kas galėjo būt ir 
geriau, būtent, publikos galė
jo atsilankyti daugiau, jei lie
tus nebūtų sutrukdęs. Antras 
iš eilės raportavo sekretorius. 
Jis pasakė, kad buvo gana 
darbo iki buvo surasta kalbė
tojas. Raportas priimta. Tre
čias buvo rezoliucijų komisi
jos raportas. Čia kilo klausi
mas, kodėl rezoliucijos nebu
vo pasiųsta lietuvių laikraš
čiams. Komisija pasiteisino, 
kad tai esą pirmininko ir sek
retoriaus" darbas, o' ne komi
sijos. Raportas priimta.

Priėmus raportus,' darbas 
skaitėsi užbaigtu.

Tečiaus delegatai taip gerai 
jautėsi nuo praeito įvykio, kad 
tapo pakeltas klausimas, ar ne
galima surišti tas draugijas 
dar artimesniais ryšiais ir 
veikti 4 išvien svarbiausiuose 
gyvenimo nuotikiuose. Šituo 
klausimu ėmė balsą pik K. 
Šnuolis; jis parėmė tą suma
nymą, primindamas, kad jis 
senai jau taip manąs ir kad 
progresyvei visuomenei išsis
kirsčius, visoki šarlatanai ter
šia viešąjį gyvenimą. Antras 
kalbėjo pik V. Gumbyą? jis 
energingai pareiškė, kad tokis 
sumanymas reikia kuogreičiau- 
sia įvykinti, nes to reikalauja 
musų viešieji reikalai. Trečias 
kalbėjo pik J. Ambraziejus, 
pareikšdamas, kad tokis veiki
mas butų naudingas ne tik 
šiai dienai, o atsilieptų ir atei
tyj-

Visi delegatai sutiko ir nie
kas daugiau balso neėmė. Pir
mininkas pareiškė, kad ir jis 
turėtų ką nors pasakyti, bet 
tai esą butų “Sveika Marijos” 
kartojimas.

Nutarta veikt toliau sušauki
mui draugijų įgaliotinių ir su
organizavimui progresyvių dr- 
jų sąryšio.

Visi, kurie dalyvavo šieme 
susirinkime išsiskirstė kuoge- 
riausiame upe ir pasižadėjo to
liau vykinti šitą sumanymą.

—X. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Klaidų pataisymas.

Korespondencijoje t lipusioje 
“Naujienų“ 221 numeryje ir 
už vardytoje “Iš Lietuvių Soc. 
Sąjungos Konferencijos”, įsis,- 
kverbė pora klaidų. Ten yra 
pasakyta: “O jeigu reikėtų or
ganizatorių ir kalbėtojų kitai 
kolonijai, kuri, pavyzdžiui, 
randasi arčiau Chicagos, tuo
met drg. Glaveckas stengsis 
susižinoti su chicagicčiais.” 
Turėtų gi būti pasakyta: “...ko
lonijai, kuri randasi arčiau 
Brooklyno, tuomet drg. Glave
ckas stengsis susižinoti su 
brooklyniečiais.“ Kitoje vieto
je pasakyta: “...jo (t. y. Gla
vecko) pareiga bus surasti 
butą...”, o turėtų būti: “...jo 
pareiga bus surasti budus...” 
ir t t. —Korespondentas.

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ
Siūlo sekamus bargenus: 

čystos baltos žąsų plunksnos sv. 89c 
Čystos baltos rinktinės pi. sv. $1.25 
čystos baltos rainos pi. sv. ... $1.79 
Čysti balti maišyti pūkai, sv. $1.89 

Pavyzdžius suteikiame ant parei
kalavimo.

Beck’s Dep’t Store 
3323-25 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

L.S.S. Reikalai
LSS. VIII RAJONO KON

FERENCIJA.

LSS. VIII Rajono konferenci
ja įvyko rugsėjo 24 d., “Naujie
nų” namie. Konferenciją atida
rė rajono org. J. Vainauskas 
11:30 valandą rytą ir kuopų 
mandatams sutvarkyti paskyrė 
J. Lapaitį ir J. F. Vilį Į spau
dos komisiją paskirta A. Kemė- 
ža ir J. Lapaitis. Rajono rašti
ninkui perskaičius pereitos kon
ferencijos protokolą ir konfe
rencijai jį patvirtinus, mandatų 
komisija praneša, kad konferen
cijoje dalyvauja 12 delegatų nuo 
penkių kuopų.

Paprašius įvairių rajono ko-’ 
misijų raportų, Socialistų ^Parti
jos spaudos pikniko surengimo 
pereitą pavasarį lietuvių sky
riaus komisijos narys, A. Kemė- 
ža, raportuoja, kad rajono var
du lietuvių skyrius buvo įreng
tas, nuo kurio rajono iždan su
plaukė $18.94 pelno. Per ežerą 
išvažiavimo surengimo komisi
ja pranešė, kad dėl techninių

trukumų išvažiavimo surengti 
jai neteko. Komisija likviduo
ta. Rajono propagandos moky
klai įkurti komisijos narys, J. 
F. Vilis, pranešė, kad delei sto
kos norinčių mokyklą lankyti 
žmonių mokyklos jie nesteigė. 
Komisija atšaukta . Cook kaun- 
tės Socialistų Partijos susirin
kimų lankytojas (A. Kemėža) 
raportavo, kad Socialistų Parti
ja šiuo laiku daugiausia darbuo
jasi rinkimų kampanijos reika
lais . Partija nuolat rengia agi
tacines prakalbas gatvėse ir par
kuose. Atgavimui iš pereitų 
metų rajono kasininko komisi
ja pranešė, kad ji laukia kol Są
jungos Pildomasis Komitetas iš
galįs Sąjungai priklausančius 
pinigus iš St. Strazdo, o kada 
tai bus padaryta, tai advokatui 
bus pavesta ir rajono iždo atga
vimo reikalas. Jau ne pirmai 
konferencijai tokis raportas ten
ka girdėti, todėl ši konferencija 
patarė komisijai be jokių cere
monijų kreiptis į advokatą.

Duodant naujus sumanymus 
rajono labui, tapo nutarta švie
timo reikalu bandyti dar kartą 
steigti propagandos mokyklą, 
bet jeigu nebus galima tai pa
daryti, tai įvairiose miesto daly
se nuolat rengti mokslinius re
feratus. Tokiam švietimo dar
bui vesti komisijon įnėjo Anna 
Banienė, A. Kemėža ir A. Vilis. 
vienam delegatų įnešus, nutarta 
išnešti protesto rezoliuciją prieš 
Lietuvos valdžios įvestąją Jung
tinių Valstijų lietuviams versti
ną registraciją. Rezoliucijai pa
ruošti komisijon įnėjo A. Ke- 
meža, A. Baniene ir A. Vilis. 
Be to,rajono valdybai patarta jai 
patogiu laiku surengti tuo pa
čiu reikaĮu viešą protesto •mi
tingą.

A. Kemėžai įnešus, sekamą 
žiemą nutarta surengti koncertą. 
Koncerto surengimo reikalu su- 
pinsis A. Kemėža ir rajono val
dyba.

Spaudos Komisija:
A. Kemėža, 
J. Lapaitis.

REZOLIUCIJA.
Registracijos ir Lietuvos pilie

tybės klausimu.
Kadangi Lietuvos Atstovybė 

Washingtone per savo Informa
cijų Biurą paskelbė, * j ogei Lie
tuvos Steigiamasis Seimas išlei
do tokį įstatymą, kuris išmeta 
iš Lietuvos piliečių skaičiaus 
kiekvieną žmogų priėmusį kitos 
šalies pilietybę, nors ir neatsiža
dėjusį Lietuvos.

Kadangi tiems, kurie neatlikę 
šito registracijos įsakymo gra
sinama tuo, kad jie neteks Lie
tuvos pilietybės teisių, kas, sa
vo keliu, atimtų jiems teisę 
pirktis arba kitokiu budu įsigy
ti nekilnojamą nuosavybę Lie
tuvoje. Tai Lietuvių Socialistų 
Sąjungos VIII Rajono Konfe-, 
rencija laikyta rugsėjo 24 d., 
1922 m. Chicagoje. Visapusiš
kai apsvarsčiusi tuos dalykus 
nutaria:

Kad augščiaus paminėtasai 
įstatymas apie lietuvių'pilietybę 
yra skaudus ir neteisingas Ame
rikoje gyvenantiems lietuviams, 
kurie ne iš gero noro yra aplei
dę savo gimtąjį kraštą, o tiktai 
nepakenčiamų carizmo sąlygų

DETROIT. MICHIGAN
* 1 's

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkau 
(arba asistentas) 

GRABORTUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoui 

Detroit, Mietu 
...... • ,--------------—

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

L,............................... „į i į , i i ■■ ■ m i./

. 1 -j n1 mt i a1., .'i . ■ ■ n. .■sn

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., pąnedė-

I Kais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak. I 
Ofiso tel. Main 9512 

Residence Walnut 1380 W.
DETROIT, MICH.

' ■■ •' ........-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
................. .III ! I [II IIIlMB ................... MII.................

verčiami ir kurie, nors ir sveti
moje šalyje būdami, nesiliovė 
niekuomet rėmę Lietuvą savo 
aukomis, įsakymas Amerikos 
lietuviams užsiregistruoti ir iš- 
siimtie pasus, užsimokant Atsto
vybės nustatytas duokles, yra 
taip pat neteisingas ir nepama
tuotas, praktikos atžvilgiu, nes 
Amerikos valdžia nereikalauja 
jokių pasų iš savo gyventojų, ir 
mes nematome už ką mes turi
me mokėti pagalvinį mokestį 
Lietuvos valdžiai, kuriai ligi šiol 
mes nesame nieko kalti.

Kad tas registracijos patvar
kymas surištas su atėmimu Lie
tuvos pilietybės teisių, veda prie 
to, jogei daugelis lietuvių, kurie 
dar ir nėra patapę Amerikos pi
liečiais, bus atstumti nuo Lietu
vos pilietybės ir Visai Amerikos

lietuviai bus atšaldyti nuo Lie
tuvos rėmimo;

Kad dėl to visa turi būt išneš
tas griežčiausias protestas ir šio 
nutarimo kopijos pasiųstos: 
Lietuvos Atstovybei Washingto- 
ne, Lietuvos St. Seimui, Minis-

terių Kabinetui ir Lietuvių spau
dai.

LSS. VIII Rajono valdyba: 
PiiTn., Jonas Vainauskas, 
Rast., Antanas Grebelis, 
Ižd., Povylas Mileris.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Haleted St., kampan 81 gat 
Telefonas Yards 1119

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankinu Šitos laimingos šeimynos.

BAMBINO
Valsbaženklis Reg. 8. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

DAILUS
9

Laikrodis Veltui
Su kiekviena naują $5 taupymo 

saskaita, laike
10 Metų Sukaktuvių Apvaikščiojimo

Spalio 2-rą iki spalio 15-tai

Fordas X"”- Bus Dovanota
Kiekvienas vyras, moteris ir vaikas kviečiami apsilankyti.

Didelės Dovanos Išparodymas
' Vaikams dovanos.

CENTRAL MDISTRICTfi
' 1112 W. 35ih Street

Atdara seredų ir subatų 
vakarais iki 8 vai.

BANK
Radio koncertai 

kasdieną.'

Nauji “D” Pasai
$1.25

■ ' ' • > ' I ‘

Užneaprubežiuotus Persėdimus Savaitiniu Važiavimu
Galėn Įėjusius Panedėlyj, Rūgs. 18tą

Vartok Ji 12 Kartu Važiavimui Darban irGrižimui
?ada

Kuomet eini pietų 
Kuomet eiti i krautuvę 
Kuomet eini į svečius 
Kuomet eini i bažnyčių 
Kuomet eini golf žaisti 
Kuomet eini j parką 
Kuomet eini ant šokių 
Kuomet ei ni į teatrą 
Kuomet eini j krutamus paveikslus 
Kuomet eini į bolininkų lošimus 
Kuomet eini i susirinkimą ar kliubą 
Kuomet eini ant ledo čiužinėt 
Kuomet eini j mokslainę 
Kuomet eini j muzėjų 
Kuomet eini j Dailos Institutą 
Kuomet eini ant praaklbų 
Kuomet siunti savo žinią

Kuomet negali pats vartot, paskolink kitam ir lai jis būva dar
be. Jei vartosi ji 16 kartų į savaitę, tai ir tai bus pigiau, negu 
tikietai. Jei vartosi 25 kartus, j savaitę, pervažiavimas atsiei
na 5c. Abelnas skaičius važiavimų kituose miestuose, kur jie 
yra vartojami yra 27. | ■

Vartok
Savo

Pasą

Vartok Savo Paša
Chicago Elevated Rairoads

Baigusi 
A. ku šert

os koleg* 
ilga

praktika- 
usi Pem» 
silvanijos 
hospitalė 
e. Pasek 
-lingai po 
tarnauja 

iri e gim
iymo. Due 
la rodą 
mokiose 
rose ir 
okiuose 
.aluose

vi 
li

ki
te! 
mo 
b

merginoms

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 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 959 
Boulevard 4186

8318 So. Halsted St.
Vai. j 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 
Of isRs •

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

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

!■■■■■■■■■■■■■■■■
Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^
arti 47-tos gatvls

■ ■ v «* n ■ ■ ■ ■ ■ S
Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi- 

1 kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

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

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Alniierka 
3113 S.Halsted si 
Tel.Blvd. 3138

15 metų pa
sėkmingo prak 
Ūkavimo turiu 
patyrimo. Pasek 
rningai patamau 
iu prie gimdymo 
Kiekvienanre at
itikime teikiu 

/patišką trižiu 
rėjimą. L uodu 
patarimu* mo
terims ir mergi
noms veltuL

Optoaatrtet
T«I. BOU levard 4497 
4447 8. AahlaaJ ▲▼*. 
Kampai 47-toa gat 

1-roa luboa
I Į ...............  ■! . . ............................. —

DR. g. BlEžIS— 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAI) 

X-Spinduliai

Leavitt St Tel. Ganai M22 
Rezidencija 9114 W <2W % 

Tel. Lhfayette O.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne*

M*
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Naujienos eina kasdien, liskiriant 
oedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haksted St., Chicago, 
(11. — Telefonas) Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kalnai
Chicagoje — paltui

Metanas------------------------  $8.00
Pusei metų --------- , ... r— 4.50
Trims menesiams 2.25
Dviem mėnesiam .. 1.75
Vienap mėnesiui , , „ Lfi$ 

<'hieagoje per nefiotojuai
Viena kopija — 8c.
Savaitei ----- , ... 18c.
Mėnesiui___ r- -- 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltu:

Metame------- -- ■ - $7.00
Pusei metų - r , , 4JB
Trims mėnesiams -   2.00 
Dviem mėnesiam  1.50 
Vienam mėnesiui.75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

, (Atpiginta)
Metams____________________ $8.00
Pusei metų T-- ------------- .. - 4.50
Trims mėnesiams ------ 2.25

pinigus reikia siųsti pait* Monay Seime, kad palaikius dabar- 
Orderiu, kartu .u ui.akymu. , atiprum[j; liaudi-

; ninkai su valstiečiais turi 
Į pravest bent 20 atstovų, o 
socialdemokartai — 9.

Busimasis 
Lietuvos Seimas.

»

Vyriausioji Rinkimų Ko-' 
misija, kaip praneša Lietu
vos * laikraščiai, nustatė to
kius atstovų skaičius rinki
mų apygardoms: I — dvyli
ką, II — penkioliką, III — 
vienuoliką, IV — devynis, V
— aštuoniuoliką, ir VI — 
tryliką. Trijose apygardose
— Vilniaus, Lydos ir Gardi
no — rinkimų nebus, kadan
gi jas yra okupavę lenkai.

Bet busimam Seime veikiau 
šia pasirodys ir naujų parti
jų, kurios pirma arba visai 
nedalyvavo rinkimuose, ar
ba buvo nelaimėjusios nie
ko. Jos, žinoma, kad ir po 1 
atstovą dabar pravedusios į 
Seimą, galės girtis pasiseki
mu.

Kautskis rašys 
programą.

Visas Seimas susidės iš 78 
atstovų, * taigi jisai bus be
veik trečdaliu mažesnis už 
St. Seimą, kuris turi 112 na-

3 komisijos, kuriai tapo pave- 
| sta pagamint naujosios par
tijos programą. Paties su- 

i važiavimo priimtasai pro
gramas, apie kurio projektą 
jau buvo “Naujienose” mi- 

. nėta, yra tiktai laikina plat- 
Krikščionys demokratai forma, pašvęsta svarbes- 

šiandie turi Seime 59 asto- niemsiems dabartinio mo
vus, kas sudaro 57, 7% viso mento klausimams.
Seimo; bet jeigu naujam Seij Kautskio vadovaujamos 
me jiems tektų toks pat nuo- komisijos pagamintasai pro- 
šimtis vietų, tai jie turėtų gramas bus, be abejonės, pa
jau tiktai 41 atstovų. Liaudi- vyzdys viso pasaulio socia-

Pirmutiniam »savo suva
žiavime, rugsėjo 24 d. š. m., 
Vokietijos Jungtinė Social
demokratų Partija paskyrė

rinkimuose ir paliktų toks 
pat palyginamas partijų sti-! 
prumas, koks buvo pustrečių' 
metų atgal, kada buvo ren-> 
karnas St. Seimas, tai jų at-1 
stovų skaičiai jau butų da-‘ 
bar kitokie.

ninkai su valstiečių sąjun-jlistinėms partijoms, kaip i mai, išvedė iš lygsvaros

Iš Rusijos Rojaus.
............. •

(Tikras papasakojimas, kaip man vyko 1921 m. 
rudenį iš Sovietų Rusijos ištrukti).

Melchionts Račkauskas

(Tęsinys)
Žydukas tiesiog paklausė: “Kų tamsta gali 

man duoti?” Ištraukiau iŠ kišenės vienintelę sa
vo brangenybę, Igražų sidabrinį portsigarą ir pa
daviau jam. Pasvėręs rankoje, jis tarė: “To ma
ža”. Tada išėmęs portfelį, atidariau jį ir kraty
damas čekistui ant delno visus pinigus pasakiau: 
“štai mano visi pinigai, čia yra virš 100,000 rub
lių, daugiau neturiu. Esu ant rubežiaus, tie pini
gai: man nereikalingi, galiu tamstai juos palikti, 
tik padalyk man malonybę ir nekliudyk knygas 
išvežti”, čekistas, pamąstęs valandėlę, sutiko ir 
buvo jau beuždarąs krepšį, tik staiga į vagoną į- 
šoko rusas-kareivis. “čia, matau, knygos gabe
namos”, tarė, “reikia jas sulaikyti”. čekistas, 
dabar jau užtardamas mane, pasakė, kad viskas 
tvarkoje, kad aš kaipo mokytojas turiu teisės jas 
pervežti per rubežių. “Aš vis dėlto norėčiau pa
sirinkti sau keletą knygų, broliukas Inano moks
lus eina, jam reikalinga geografija ir kiti rankve- 
džiai”—užsispyrė raudonarmietis, čekistas mirk- 
įelėjo man, kad sutikčiau, ir aš, skubiai ištraukęs

dujį), ir nusprendžiau eiti pėstiems. Jei dieną 
kelionė ta buvo varginga, tai ką gi sakyti apie 
tamsios nakties musų traškėjimą po purvą ir 
duobes, slidu ir nežinom kelio. Karts nuo karto 
pralenkdąvo mus turtingesnieji tremtiniai su ve
žimais, dažniausiai žydai, kurių gomurinis klege
sys aiškiai buvo girdėtis nakties tylumoje. Kelius 
sykius vienai kitas iš musų įkrito paslidęs į duo
bę, nes su paduškom, krepšeliais, bulvių maiše
liais, indais ir kitais įsakytais daiktais sunku 
buvo patamsy eiti tikru keliu. Buvo tai tikra 
pragaro kelionė. Apsiprakaitavę, purvini iki 
kaktos, nejausdami kojų atsidūrėme po valandos 
stoty, kur už 30 auksinų nešikai padėjo sukrauti 
mano baldus ir' knygas į vagoną. Rytmetį, spa
lių mėn. 6 dieną, atvyko^ į Panevėžį. Didelis 
buvo kelionės vargas, bet ir didelės laimės pa
siekėm: atvažiavom į laisvą^ nepriklausomą Lie
tuvą. širdis mums alpo iš džiaugsmo, pamačius 
pirmą sykį musų kareivėlius, kurie eidami tą 
rytmetį per Panevėžio miestą sklandžiai ir gar
singai dainavo:

Marš, marš, kareivėliai,
Marš, marš, balandėliai, 

Pirmyn, pirmyn!..
čia surašyta gal tik šimtinė dalis to vargo, 

kokį mums ir kitiems tremtiniams prisiėjo pa
kęsti kol atsidūrėme tėvynėje.'

(Galąsj

gą turi St. Seime 29 atsto
vus, t. y. 25,9%; bet naujam 
Seime tą nuošimtį sudarytų 
jau tiktai 20 atstovų. Soci
aldemokratų Seimo frakcija 
susideda iš 13 narių ir suda
ro 11,6% viso Seimo; bet 
naujam Seime tas pats nuo
šimtis reišktų tiktai 9 atsto
vus. Žydų atstovų dabar 
yra 6, arba 5,3%; bet busi
mam Seime šitam nošimčiui 
atatiktų jau tiktai 4 atsto
vai. Likusios grupės, ku
rios St. Seime turi 5 vietas, 
Naujam Seime susidėtų tik
tai iš 4 atstovų.

Šitas skaitlines reikia tu
rėti atmintyje, jeigu norima 
teisingai įvertinti rinkimų 
rezultatus, kuomet jie bus 
paskelbti. Kiekvienos par
tijos atstovų skaičius turės 
būt lyginamas ne su tuo 
skaičium, kurį ji dabar turi, 
bet su tuo, kuris išpuola su
lig tos partijos nuošimčiu 
dabartiniame Seime. Tik
tai tuo budu bus galima pa
matyt, kuri jų laimėjo arba 
prakišo rinkimuose. Krikš
čionys demokratai turi gau
ti bent 41 vietą naujame

kitąsyk buvo to paties Kaut- 
skio parašytasai “Erfurto 
Programas”. Nes Karolis 
Kautskis yra giliausias ir 
gabiausias galvoto jas tarpe 
visų šiandie gyvenančių so
cialistų. Toks jisai buvo 
per visus paskutinius 27 me
tus, nuo Fr. Engelso mirties. 
Daugeliu žvilgsnių jisai yra 
nė kiek ne menkesnis socia
lizmo teoretikas už patį 
Marksą ir už Engelsą.

Bet didžiojo karo laiku, 
ir ypač tuojaus po jo, Kaut- 
skio įtaka buvo labai nupuo
lusi tarpe socialistų. Pir
miausia Vokietijos socialde- 
mokatai daugumiečiai at
statė jį nuo redagavimo te-( 
ori jos savaitraščio “Die 
Neue Zeit”, dėlto, kad jisai 
nepritarė jų karinei politi
kai ; paskui jį ėmė ėsti bolše
vikiški elementai, kad jisai 
pradėjo kritikuoti Rusijos 
komunistus. Priėjo net prie 
to, kad Vokietijos nepri
klausomųjų socialdemokra
tų partijos kuopos ėmė ra
šyt rezoliucijas, reikalau
jančias išmetimo Kautskio 
iš partijos!

Tai buvo vo^ apie dvejetas darbininkų reikalus ir išviso dė
mėtų atgal. O šiandie ir mokratijos siekimus” ir lygiai 
daugumiečiai ir nepriklauso-1 “sunkiausios kovos naštos pa- 
mieji socialdemokratai vėl k61im*" , sa,ikuoti. “ prisikiat 
pripažįsta Kautskį, kaipo ne vjen naudininkai buvo 
savo mokytoją. Taip geni- “prisikinkę”. 
jus užkariauja žmonių pro
tus savo mintim.

Polemika ir Kritika Socialdemokratų tarpe buvo ir 
- i yra daug mums žinomų žmonių, 

ŽODIS DEL “LIETUVOS SO-Ucurie klausime dalyvavimo vy- 
CIALDEMOKRATŲ PARTI- Priausybėje mums pritaria ir pa- 
JOS” ATSIŠAUKIMO “Į AME- tys neatsisako jon įeiti.

RIKOS DRAUGUS”.

“Naujienose” ir “Keleivyje” 
esame skaitę minimų atsišauki
mų ir radome vietų, kur 'kliudo- 
mos Sočiai liaudininkų demokra
tų ir Valstiečių Sąjungos parti
jos.

Skaitome pareiga tą vietą ati
taisyti. Atsišaukime yra pasa
kyta: “...beveik vieninteliais 
kovotojais už Lietuvos darbinin
kų reikalus ir išviso demokrati
jos siekimus buvo socialdemo
kratai. Kuomet liaudininkai ir 
valstiečių sąjunga, prisikinkę, 
prie krikščionių vežimėlio, fak- 
tinai padėjo musų reakcijai vyk- 
dinti jos politiką, gniuždinti 
darbininkų judėjimą, slopinti 
laisvą politinį gyvenimų, patai
kauti valdžios sauvalei. Seime ir, žvalgybos darbų švenčiant 1-ą 
gyvenime socialdemokratams' gegužes dieną pats Ministeris 
vieniems teko pakelti sunkiau- Pirmininkas (dras Grinius— 
šią kovos naštą...

Didelio nusistebėjimo verti priimti, kurias, deja, krikščionių 
žodžiai. Artimų rinkimų į Lie- demokratų frakcija visvien at-
tuvos parlamentą, laikas, mato-

; drau

kelis sunaus rankvedžius, atidaviau kareiviui. Kol 
suradau geografiją, kareivis turėjo laiko pats iš
traukti iš kreipsiu kelias knygas, taikydamas pa
sirūkti daugiau su puikiais apdarais. Tarpe jų 
pastebėjau .brangią man brolio dovana, “Aisopo 
pasakos’, dar septynioliktais metais atsiųsta iš 
Amerikos. “Tos knygos aš tamstai neduosiu”, 
tariau: “ji padovanota, o be to, parašyta tamstai 
nesuprantama kalba”. Pavartelėjęs ją, kareivis, 
plėšdamas jos odinį apdarą, pasakė: “Knygą im
kis, o skuros negausi, man reikalinga bus batams 
lopyti” — ir atidavė knygą. Tuo viskas ir pasi
baigė. Kaip didelis pavojus gręsė čia mano kny
goms ir man, sužinojau kitos dienos rytmetį. Vie
nas iš musų ešelono senas žydas-rabinas vežė su 
savim daug žydiškų knygų. Apsivilkęs tas rabi
nas buvo dar gerais kailiniais, čekistui kailiniai 
tie patiko, ir jis pareikalavo, kad rabinas už leidi
mų pervežti knygas atiduotų jam savo kailinius, 
žydas atsisakė. Ant rytojaus, kada jau už pus
valandį reikėjo mums važiuoti į Latviją, išgirdom 
baisiausi žydų riksmą. Iššokę iŠ vagono pama
tėm, kaip čekistai išmetinėjo iš vagono visas žydo 
knygas, visus jo baldus ir jį patį su šeimyna stū
mė laukan. Po valandėlės musų traukinys nuėjo, 
palikdamas rabiną su visomis jo knygomis Sebe- 
žuje. Pasakojo mums paskui, kad jis buvo nuga
bentas su savo knygomis atgal į Ukrainą, į Char
kovą, kur tarptautinė komis ja- turėjo padėti ant 
tų knygų savo antspaudą.

Po dviejų dienų anksti rytą, spalių mėn. 5 
dieną, atsidūrėme Lietuvoje, Abeliuose, čia jau 
ramiau atsidusome, nors nemaža dar vargo ir čia 
matėme dėl betvarkės, kokia viešpatavo tada ta
me karantine. Pasitikęs mus valdininkas paskel
bė, kad stoties sandely vietos nesą, todėl visi pri
valome savo daiktus išnešti iš vagonų ir sukrauti 
ant netolimos pievelės, o patys, pasiėmę, kas turi, 
brangenybes, patalines, baltainius, indus ir valgį 
eiti į karantino namus už pusantro varsto nuo sto
ties. Manydami, kad gal reikės kelias dienas pa
gyventi karantine, apsikrovėme daiktais iki ausų 
ir vos paiedanli ilga kolona nušliaužėm purvuotu 
keliu. Karantine mus gerai pavalgidino, bet čia 
ir apsireiškė didoka betvarkė. Visai sutemus, 9 
valandų vakaro, valdininkai pašaukė kaikuriuos 
iš musų ir pastatę eilėmis liepė traukti atgal į 
stotį, nes dar tą patį vakarą reikią mums važiuoti 
toliau. Iššauktųjų tarpe buvau Ir aš su žmona 
ir vaikais. Lietuvos pinigų neturėjau nė skatiko, 
pažįstamų jokių, taip kad' pasinaudoti stovinčiais 

ties karantino vartais vežikais nebuvo galimy
bės. Sprukau į šalį pas vieną kareivį, brukda
mas jam pirkti aukso .žiedą, paskutinę liekaną 
iš gerų laikų. Pasiūlė jis man už žiedą 40 auksi
nų. Pasirodė pigų, bet derėtis nebuvo laiko. Su
griebęs pinigus, šokau į eilę. Norėjau pasisam
dyti vežiką, bet sugalvojau, kad nebeliks kuo 
užsimokėti nešikams už daiktų į vagoną sukro- 
vimų (krepšiai su knygomis svėrė po kelius pu-

gus socialdemokratus, ir jie ne
apsiėjo nenusikaltę gyvenimo 
tikrenybei. Apleidžiame tas 
vietas atsišaukimus, kuriose so
cialdemokratai taip save išsigi
na, kad Jie net pasisako esą 

kuone “vieninteliai kovotojai už 
demokratijos siekimus”, o kreip
sime domės į tai, kas mus tie
sioginiai liečia..

Tas faktas, kad liaudininkai 
ar valstiečiai dalyvavo ministe
rių kabinete (vyriausybėje) dar 
negali reikšti, kad jie “gniužino 
darbininkų judėjimų, slopino po
litinį gyvenimų” ir t.t.

Nereikia pamiršti, kad patys 
socialdemokratai savo 'laiku irgi 
buvo valdžios pryšaky. Tas pats 
Steponas Kairys, pasirašęs ,po 
atsišaukimu, ilgų laikų ministe- 
riavo. O kur dar Janulaitis, 
Paknys, Byla? Vis tai socialde
mokratai, kurie buvo tai minis- 
teriai, tai viceministeriai ir dar 
“žiauriausios reakcijos laikais.

Net ir dabartiniame kabinete, 
išimtinai krikščionių demokra
tų sudarytame, į kurį neįeina nei 
vienas liaudininkas ar valstietis, 
socialdemokratas Paknys yra 
Finansų, Prekybos ir Pramonės 
Viceministeriu ir, žinoma, daž
nai pavaduoja ministerį Dobke
vičių pačiame Ministerių Kabi
nete.

Todėl, jeigu jau monopolizavi
mų sau “kovotojų už Lietuvos

Dalyvavimų koalicinėje vy
riausybėje mes neskaitome nei 
šau nei s. d. prasižengimu ir 
tuomi“ niekam akių nebadom”.

Žino
ma, tam reikalingos iš krikščio
nių demokratų garantijos, kad 
nebūtų principai 'laužomi.

Liaudininkai ir valstiečiai tol 
dalyvavo valdžioj, kol klerikalai 
nepradėjo žeisti ir savo partijos 
reikalus statyti augščiau valsty
bės ir darbo žmonių reikalų.

Išskyrus žemė*š reformos klau
sima, kuriame nusistatymas 
liaudininkų ir valstiečių sąjun
gos skyrėsi nuo socialdemokra
tų nusistatymo, nes socialdemo
kratai ėjo prieš dvarų dalinimą 
—kitais klausimais (mokyklų, 
konstitucijos, socialiuose klausi
muose) socialdemokratai palai
kydavo liaudininkų ir valstiečių 
sąjungos nusistatymų.

Vyriausybė (Ministerių Kabi
netui) interpeliacijas kad ir dėl

(dras Grinius— 
liaudininkas) Seime prašydavo

mesdavo.
Krikščionių žmonėms, esan

tiems valdžioj, pradėjus šmuge
lį, dr. Grinius to nepakentė ir iš
vedė eikštėn. S. Kairys, kalbė
damas dėl šmugelio interpelia
cijos St. Seime, rado kristalinius 
liaudininkų žmones, pastatytus 
valdžioj.

Iš partijų, tikrai norinčių dar
bininkams gero, mes norėtume 
matytį daugiau nuoširdumo, 
kad galima butų tvirčiaus atsi
spirti siaučiančiam Lietuvoj kle
rikalizmui ir paliuosuoti iš “ne
laisvės retežių” Lietuvos darbo 
liaudį, ko nori ir atsišaukimo ra
šytojai.

Sočiai Liaudininkų Demo
kratų Centro Komiteto h 
frakcijos Steigiamajame Sei? 
me narys

Lądas Natkevičius.
Valstiečių Sąjungos Centro 

Komiteto ir frakcijos Steigia
majame Seime narys

Rąlys žygelis.

REDAKCIJOS PASTABOS.

Aaugščiau išspasdintasai gg. 
U Natkevičiaus ir B. Žygelio 
“Žodis” buvo parašytas balan
džio mėnesio 20 d. š. m., dėl 
Lietuvos socialdemokratų at
sišaukimo, tilpusiu Amerikos 
socialistų laikyčiuose pereitą 
pavasarį. Bet jis ,tik dabar ta
po mums atsiųstas. Nors yra 
nelabai patogu dėti taip suvė
lintų raštų, bet mes nenorime, 
kad jo autoriai galėtų skųstis, 
jogei mes nedavę jiems pasi
aiškinti, ir todėl pavedame jų 
“Žodį” skaitytojų domei, pri
durdami keletu pastabų nuo 
savęs.

Mes pilnai pritariame tai 
minčiai, kuria pp. Natkevičius 
ir Žygelis užbaigia savo atsa
kymų Lietuvos socialdemokra
tams, būtent, kad tarp partijų, 
kovojančių su klerikalizmu (ir 
reakcija), turi būti dauginus 
nuoširdumo. Bet mes, deja, 
to gero dalyko pasigendame 
jų pačių straipsnyje.

Juodu stengiasi atremti so
cialdemokratų priekaištų liau
dininkams ir valstiečių sąjun
gai dėl “prisikinkymo prie kri
kščionių vežimėlio” tuo, kad 
sako, jogei ir socialdemokra
tai nesą principialiai koalicijos 
priešai, ir atskiri socialdemo
kratų žmonės buvę arba dar 
tebesu valdžios vietose. Bet 
tai yra ne atsakymas į prie
kaištų, o tiktai mėginimas nu
kreipti ginčų kiton pusėn.

Bene socialdemokratai skel
bia, kad jie prie visokių ap
linkybių atmetu dalyvavimų 
valdžioje, sudarytoje iš įvairių 
partijų, ir bene jie bara liau
dininkus už tai, kad šie esą 
priešingi tokiam principui? 
Visai ne. Tokio principo da- 
lyvaut ar ne dalyvaut koalici
nėje valdžioje, jie savo atsišau
kime nestatė, ir visi žino ge
rai, kad ne dėl to eina ginčas 
tarp jų ir liaudininkų.

Dalyvavimą koalicinėje val
džioje (prie tani tikrų aplin
kybių) Lietuvos socialdemo

kratai pripažįsta, kartu su so
cialdemokratais kitų tautų. Ir 
ne tik socialdemokratai, bet ir 
komunistai, nežiūrint viso sa
vo “revoliucingumo”, kartais 
mato reikalą eiti į koalicinę val
džią: kaipo pavyzdį galima nu
rodyti Čitos (Sibiro) valdžių, 
kurioje bolševikai-komunistai 
dirbo kiydiii su kadetais.

Tas dalykas tečiaus, kurį 
nurodė savo atsišaukime mu
sų draugai Lietuvoje, yra nei 
ne koalicija, o tiktai blokas. 
Lietuvos valdžių, nuo St. Sei
mo susirinkimo laiko ligi per
eitojo pavasario, buvo sudariu
sios dvi susiblokavusios tarp 
savęs partijos, krikščionys de
mokratai ir socialistai liaudi
ninkai demokratai su valstie
čių sąjunga, ir niekas dau- 
giaus. Tas blokas buvo aiškiai 
atkreiptas prieš visas kitas Sei
mo partijas —- pirmiausia, ži
noma, prieš socialdemokratus, 
ir todėl jo visai negalima ly
ginti prie to vietų pasidalini
mo valdžioje, kuris buvo įvy
kintas pirmiaus.

šito fakto nepanaikiną nė tą 
aplinkybe, kad į ministerių kė
dės buvo pasodintą ištisa eilė 
žmonių, nepriklausančių nei 
krikščionims, nei liaudinin
kams: tas vietas, visviena, bu
vo išdalinęs ne kas kitas, o 
tiktdi blokas; ir blokas taip 
pat turėjo savo rankose visų 
kontrolę ant tų ministerių, nes 
jisai kontroliavo patį Seimų.

Tuo mažiaus galima susilp
ninti tų krikščionių jr liaudi
ninkų siisibloikavimo faktų 
nurodymu į tai, kad kuris 
nors asmuo iš socialdemokra
tų (nežinia net, ar priklausan
čių partijai) turėjęs vice-mi- 
nisterio ar šiaip kokio valsty
bės tarnautojo vietų. Social
demokratai, rodos, nėra gy- 
ręsi, kad jie boikotuoja valsty
bės įstaigas, ir kad jie reika
lauja įš visų savo pritarėjų pa- 
sitrauljjti itį tų įstaigų.

Svarba tečiaus yra ne atski
ruose asmenyse, kurie eina tas 
arba kitas pareigas valstybėje, 
o tame, kokia yra tos valsty
bės politika ir kas jų nustato.

Lietuvos politikų per augš- 
čiaus paminėtąjį beveik dvie
jų metų laikotarpį vedė ben
drai, nors nelygiomis jiegomis, 
krikščionys demokratai ir 
liaudininkai, ir jie už ją at
sako.

Jie atsako už tai, kad Lietu
voje buvo kai;o stovis senai po 
to, kai kardas Su. lenkais buvo 
pasibaigęs; jie atsako už tai, 
kad buvo sistemačiai slopina
mos darbininkų organizacijos 
ir spauda; jie atsako už tai, 
kad Lietuvos delegatai buvo 
priėmę nelemtąjį Hymanso 
projektą; jie atsako už lai, kad 
Lietuva taip ilgai neįsigijo sa
vo valiutos ir šiandie turi dėl
to milžiniškų finansinių nuos
tolių; jie tai]> pat atsako ir už 
daugelį kitų, anaiptol ne “kri- 
stalinių” dalykų.

Tuo gi tarpu p. Natkevi
čius su .p. Žygeliu nori, kad 
žmonės užmirštų visa tai! Ir 
tuo tikslu juodu užveda kalbų 
apie koalicinės valdžios klau
simų ir apie atskirus valdinin
kus socialdemokratus. Todėl 
mes ir pasakėme, kad jų dvie
jų rašte trūksta nuoširdumo, 
kurio jie reikalauja iš kitos 
partijos.

Dabar paimsime kitų “kris
talą” iš jų dviejų straipsnio. 
Juodu piktinasi tuo, kad so
cialdemokratai neduoda daug 
kredito liaudininkams darbi
ninkų reikalų gynimo klausi
me, ir juodu sakosi, kad, at
virkščiai, juodu esą pasiryžę 
liuosuot Lietuvos darbo liaudį 
iš “nelaisvės retežių“. Labai 
gerai. Bet, štai, kokios rų- 
šies pareiškimą mes nesenai 
esame perskaitę <p. Natkevi
čiaus straipsnyje, kuris • buvo 
išspausdintas Brooklyno “Vie-, 
nybčje” (Nr. 72):

“Kiek aš pažinau Ameri
kos Lietuvių liberalinę ir 
bendrai ncmąrksistinę visuo
menę, o ypatingai sandarie- 
čius, jų- programų ir žmo
nes, drįstu tvirtinti, kad 
toji visuomenė prilygsta Lie
tuvos liaudininkams.”
Čia yra aiškiai pasakyta, 

kad Lietuvos liaudininkai yra 
liberalai tokie, kaip Ameri
kos sandarieeiai.

Mes manome, kad buvusis 
St. Seimo sekretorius žino, 
jogei liberalizmas yra grynai 
buržuazinė srovė, griežtai ski
rtinga nuo socializmo. Jisai, be 
abejonės, taip pat turėjo gana 
geros progos pažinti liberalų- 
sandariečių srovę tarp Ameri
kos lietuvių, ir jeigu jisai ly
giną Lietuvos liaudininkus 
prie šitos sroves, tai jisai tuo 
pasako, kad liaudininkai yra 
buržuazinė, o ne darbininkiška 
partija. ;•

Bet savo “Žodyje“ jisai, kar
tu su savo draugu Žygeliu, 
tvirtina, kad liaudininkai taip 
pat, kaip ir socialdemokratai, 
norį paliuosuoti darbininkus iš 
nelaisvės. Tai yra aiškus prieš
taravimas. Ir net daugiau. Iš
rodo, kad polemikoje su so
cialdemokratais, liaudininkai 
stengiasi pasirodyti socialis
tais, o polemikoje su tautinin
kais stengiasi pasirodyti socia
lizmo priešais, liberalais. Ir 
kuomet jie šitaip elgiasi, tai ir 
pas socialistus ir pas liberalus 
kyla nepasitikėjimas jų “nuo
širdumu.“

KAS DEDASI LIETUVOJ.

Ryto “Naujienose” bus pradė
ta spausdinti nepaprastai įdo
mus Jurgio Gervės rašinys ant
rašte “Lietuvos gyvenimo’ vaiz
dai”. Tie vaizdai — tai aplama 
Lietuvos gyvenimo apžvalga.

• Ge^’Vė sako, kad dėl nepapras
to markių kurso nupuolimo Lie- 
va pasidariusi eilgetų šalimi. To- 
kios padėties butų buvę galima 
išvengti, jeigu “kam nors” ne
būtų buvusi naudos iš vilkinimo 
savos valiutos įvedimo.

“Kaimo visuomenė”, rašo J. 
G., “aiškiai kalba, kad knkščio- 
hių demokratų viršūnės, per jų 
didžiųjų bankininkų asmenis, 
buvo už tai, kad Lietuvos valiu
tos įvedimą, kaip galima ilgiau 
užtęsti, nes iš to jie turėjo ne
paprastą pelną, davusį jiems ga
limybei ir Berlyne namus supir
kinėti, ir Lietuvoj po dvariuką į- 
sigyti ir po keletą automobilių 
turėti savo reikalams... Kauno 
visuomenė mini aiškiai ir pavar
des, bet kolkas, faktinės me
džiagos butų sunkoka patiekti, 
todėl geriau susilaikyti nuo pa
vardžių minėjimo šiame rašte. 
Bet faktas lieka faktu, kad dėl 
'kažkieno’ nepateisinamo pasi
darbavimo visa Lietuva pavirto 
nuskurusia elgeta”.

O štai kas sakoma apie rinki
mų į seimą kampaniją:

“Bet Lietuvoj iki šiai dienai 
tebėra karo stovis. Vadinas, 
priešrenkamajai agitacijai lais
vė duota tiktai vien krikščio-

(Tųsa ant 5-to puslj
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Sereda, 'Rugsėjis 27 d., 1922

Rinkimų į Seimą Kampanija

Krikš.-d. nesiseka kampaniją 
vesti.

Rinkimų kampanija jau pra
sidėjo. Priešrenkamieji mitin
gai kartojasi kas šventadienis. 
Veikliausiai mitinguose daly
vauja šios partijos: krikšionys 
demokratai, žemdirbiai su pa
žanga • (stambioji musų bur
žuazija). socialdemokratai ir 
liaudini nik ai. Krikš. dvm. kal- 

bėtojams nelabai vyksta. Tan
kiausiai juos tampo nuo bač
kų, minia kelia triukšmą ir 
neduoda kalbėti. Kartais pa
sitaiko, kad tos rųšies kalbė
tojai sprunka klebonijom — 
tokių faktų jau buvo ir dar 
bus. Žemdirbiai su pažanga 
nors yra klausomi, bet jais 
darbininkai nepasitiki, nepasi
tiki ir valstiečiai, kurie bijosi 
ponų, mat, žemdirbiai per
daug aukštą toną paėmė dė
lei žemės reformos, preziden
to ir kitų galų. Opozicijai mi
nios pritaria, — žmonių ūpas 
jos naudai. Sunku spėti kokie 
bus rezultatai, — aišku viena, 
kad krikš. dem. visą savo vil
tį deda “baltomsioms gal
voms” —■ moterims, kurios ir 
pragaro ir dievo bijo. Dalis 
visai sudavatkėjusių vyrų, bet 
tai retenybė, turbūt irgi bal
suos už juos. Krikš. dem. sa
vo sąrašus greičiausia visaip 
pavadins: — krikš. deni., mo
terų, jaunimo (pavasarinin
kų) tretininkų, blaivininkų 
(arnotų sargų^ švento
mento sąjungos) ir t. t.; žo
džiu, nuMlizuos 
kas dar tiki, kad 
Japonijoj. Sunku

sakra-

eiti 
kad net. 
žmones 
mitinge

visus tuoš, 
pragaras yra 
krikš. dem.

be šitų visų elementų
rinkimus, tiek sunku, 
kitu. Garmus, kaip 
pasakoja, Pilviškių 
pasijuto iš kur pas jį kojos 
dygsta.

Žemdirbiai “priešingi” krikš.
demokratams.

Didelę prieš k.-dem. opozici
ją varo žemdirbiai. Mat, tai 
gali ir vieniems ir antriems iš
eiti į naudą, nes žmonės bal
suos už žemdirbius, kaipo sa
vo opozicijos partiją, Seime 
gi tiedvi partiji būtinai susi- 
bičiuliuos, nors dabar prieš- 
rinkimų kampanijoje vieni ki
tiems akis drasko. Apskritai 
imant, yra žymių, kad visas 
dešinysis sparnas galutinu mo
mentu apsivienys ir nei vienas 
jų balsas nežus.

“Santara” su liaudininkais.
kalbos, kad ir 
— liaudininkai 
valstiečiais yra 
pusėn buvu-

šiandie eina 
vidurio srovė 
demokratai su 
patraukę savo 
sius “Santaros” vyrus, būtent,
adv. Leoną ir kitus. Visuome
nes ūpas jautresnius žmones 
iš dešinės ir centro spaudžia 
nežiopsoti, — todėl toji kon
centracija jėgų iš pusės bur
žuazinių grupių labai yra žymi. 
Pasakojama, kad buvęs mi- 
nisteris visą laiką sakėsi esąs 
bepartyvis, būtent, dabartinis 
uni versi to rektorius Šimkus, 
esąs patekęs į Valstiečių Są
jungos kandidatų sąrašus. Li
berales moterys iš liaudinin
kų sudarė “Lietuvos Moterų 
^jnugą”, — norima skaldyti 
moterų frontas, kuris buvo

kristalizuojasi taip vadinamas 
centras, arba vidurinė musų 
visuomenės srovė.

šilingas ir mjnisteriai krikš. 
dem. sąrašuose.

Krikš dem. nesnaudžia. Jų 
sąrašuose esąs Oleka vidaus rei 
kalų ir Karoblis-teisingumo mi 
uisteriai, kurie galop nusimetė

padaryti getą karjerą, šilin
gas, buvęs tautininkas irgi 
esąs nukeliavęs pas kr.-dem; 
tai vis nepaprasti reiškiniui.

Kairieji skaidosi.
Kairysis sparnas skaklosi 

kiek tik pajėgdamas^ Be soc.-

eina ko- 
“Darbi- 
pradėjo 

paprasta

demokratų į rinkimus 
munistai, prisidengę 
ninku Sąrašu” ir 
šmeižti soc. dem., tai 
jų taktika. Kairieji liaud. dem.
taipgi eina į rinkimus savais 
sąrašais. Apart to yra ir tokių 
sąrašų,- kurie iš vėjo pagriebė 
savo “kairų” nusistatymą — 
tai ‘'Dalgio” ir “Rankpelnių” 
sQt*aSai. Išvada ---- kairysis
sparnas skaldysis kiek tik be
galėdamas tuo metu, kada bur
žuazija tvirtinusi ir centrali
zuoja savo pajėgas.

Kairiųjų 
nekalbama,
likučių taipgi kalbos nėra. Aiš
ku, kad prie tokios sąrašų 
daugybės visa tai neišeis į 
sveikatą tiems, kurie ryžosi 
atstovauti kairiajai visuome
nei.

apie blokavimąsi 
apie pasidalinimu

Rinkimų spekuliacija 
šmugelis.

ir

Sei-

ti, būtent: toksai šmugelis yra 
galimas tik todėl, kad Lietu
vos visuomenė, ypač darbinin
kija dar nėra susiorganizavusi, į 
susipratusi, nėra išvysčiusi sa
vo politinių, ekonominių, kul- Į 
turinių organizacijų, šitų dar- Į 
bą mes Lietuvoje privalome 
dirbti nenuleisdami rankų.

Kas dedasi Lietuvoj
( I ųsa nuo 4-to pruU.)

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

I ĮSPŪDŽIAI Iš PARODO® 
DAILĖS INSTITUTE,

Man kuomažiausla rupi gir
ti arba peikti kubizmą 
kitokį džiną, bet visgi 
žingeidi! šį-tą tarti. .

Musų piešėjai-kubistai 
do parodyti tą, ko niekad dai
lės istorijoje nerų. buvę. K.u- 
bistai beveik visam pasauly 
paskleidė savo tekniką. Užtai 
kubizmas yra plačiai žinomas 
kaipo skirtinga ir net priešin-

arba 
man

ban-

Dabartiniai nuolatinio 
mo rinkimai neapsieis be spe
kuliacijos ir šmugelio. Lietu
voje šmugeliui matomai lem
ta vaidinti žymią rolę visose 
krašto gyvenimo srityse. Ka
me yra rinkinių šmugelis? 
Veik visos partijos eina į rin
kimus keliais sąrašais, paskui 
tuos sąrašus jungia. Tą daro 
krikščionys demokratai, liau
dininkai su valstiečiais, musų 
“kairieji” iš kai kairiųjų liau
dininkų ir komunistų. Sąra
šai pavadinama skambiais 
vardais, žinoma, paprastas 
rinkėjas jokiu bud u negali ir 
nemoka atskirti, kuriai parti
jai priklauso toksai skambus 

| sąrašas. Vieni (Lietuvos So- 
I ciiddemokratai nevartoja šito 
į neleistino rinkėjų apgaudinėji
mo budo. Pirmiausia jie eina 
į rinkimus tik savo vardu, rie- 
papuoštu įvairiais gražiais 
priedais, antra, stato tik vieną 
sąrašą, t. y. nemota į rinkėjų 
tarpą meškerės. Kokios bus 
įvairių partijų rinkimų kom
binacijos, kiek toli sieks poli
tinis šmugelis, pakalbėsime se
kantį kartą. Vieną mintį vis- 
tik ypatingai norėčiau pabrauk-

nims, nes socialistams daryti su
sirinkimus neleidžia arba truk
do -visokie komendantai L>ei vir- 
šininkai”.

Toliau G. rašo apie krikščio
nių “ypatingą agitacijos prie
monę”. Jie siuntinėją po mies
telius kažkokį kapuciną, kuris ga realizmui dailė, 
prižadąs tiems, “kurie bent pen
ktus jo pamokslus išklausys dau
gybę atpuskų dangaus karalys
tėj”. Pamokslai gi susidedu iš 
gazdinimo publikos “velniais, 
peklos kančiomis ir kitomis pa- pasaulį, 
našiomis istorijomis”. aprubežiuotas, ir viskas dailėje

Savo rašinį Gervė baigia šiais paremta ant matymo, o kubiz- 
ironingaįs žodžiais:

“Amerikos darbininkai dėl 
Lietuvos gali būti'ramus: juo 
mes šiame pasauly daugiau iš- 
kentėsime, juo mes greičiau 
Abraomą, tfu, tai yra dangaus 
karalystę pasieksime. O, jums, 
cicilikai, parmazonai, bedieviai, 
eretikai, turkai, šliuptarniai, —

Kubizmas iii impresioniz
mas pilnoj žodžio prasmėj 
yra tam, kad galėjus laisvai 
išreikšti savo dailę ir kuotoliau 
eiti nuo realizmo į fantastinį 

Nes realizmas yra

Juk ir 
net ir 

labai

|mas — ant svajonės.
Amerikos socialistiški 
komunistiški piešėjai 
gausiai patiekia tos rųšies dai
lę laikraščiams bei žurnalams.

Mes dažnai sakome, kad ku- 
bistai nuėjo taip toli, kad 
dievai žino, ką jie piešia. Tatai 
mės klįstame. Mes da negana

• v • . ’ j •

da darbą protui ne vien akim, 
ir tada jis vietoj realizmo pa
vartoja savo vaidentuvę ir 
sielos troškimus išpiešia pavei
ksle. Juk Dantė rašė apie 
pragarą ne kaipo realų daik
tą, o divaaias. Ir kaip puiki 
interesinga poezija yra. Kas 
tik gali būti gražaus, puikaus, 
tas turi būti žmogaus padary
tas. Arkitektura irgi niekas 
daugiau, kaip tik graži dezaina, 
gabiai sugalvota Arkitekto. Ir 
kuo žmogus laisviau ką nors 
sukuria^ tuo daugiau kūrinys 
turi dailės.

Mon JnJoai ;>a.tinl<a.
nej parodoj paveiksJai. Man 

geriau patinka senai žinomi. 
įiaveikslai, musų prabočių lai
kų, kurie vaizduoja 
lizmą. Užtai juos 
patarlė: “gyvi kaip 
tį.“ Bet kubizmo, 
nizmo ir futurizmo paveiks
luose aš * matau visai kitokią 
dvasią, ir jų spalvų gražumas 
arba spalvos šlykštumas, atsa
ko paveikslo išraiškai. Kubiz
mo paiveikslam aš duočiau vie
toje paveikslo /vaiizdo-kuri- 
nio” vardą. — M. Šileikis.

tikrą rea- 
ir vadina 
numalevo- 
impresio-

Leiber, 
pradėjo 
paskil- 
veika-

jums tai tikrai,teks pekloj vėl- apsipažinę su ta prasme 
nius bovyti...”

Patariame musų skaitytojams 
“Lietuvos gyvenimo vaizdus” 
su atsidėjimu skaityti. Tie vaiz^ 
dai aiškiai parodo, kokią sunkią 
padėtį klerikalai sukūrė Lietu
vos žmonėms.

Apie Jurgį Gervę mes norime 
tik tiek pasakyti: jis yra vie
nas žymiausių Lietuvos literatų.

naująjį meną paniekiname. 
Juk tas pats buvo, kuomet 
pirmas žmogus padirbdino or
laivį, — iš jo visi juokėsi ir 
pirštais badė kaipo kvailį. Tas 
pats bus ir čia. Jis piešėjas- 
kubistas, yra poetas. Jis ieško 
daugiau sau medžiagos. Duo-

1

SHAKESPEAREO VEIKALAI 
OLYMPIC TEATRE.

Nuo panedėlio Fritz 
su savo kompanija 
vaidinti Shakespeare’o, 
busio anglų dramatisto
lūs. Jie vaidinama Olympic 
teatre, ant kampo Clark ir 
Randolph gatvių, vidurmiesty. 
šią savaitę bus vaidinami šie 
veikalai: Šiandie po pietų Ro
meo, vakare Merchant of Ve- 
nice, ketverge Othello, pėtny- 
čioj Julius Caesar, Suimtoje

IMM ant h pusi *

KLAIDOS PATAISYMAS

Apžvalgos straipsnyje “Vo
kietijos Socialistai Jau Susivie
nijo”, vakar, buvo pasakyta, 
kad Jungtinę Socialdemokratų 
Partija turėsianti 1 mi'lioną ir 
tris šimtus tūkstančių narių, o 
reikėjo pasakyt; vieną milioną 
ir penkis šimtus tūkstančių na
rių. Nes daugumiečiai parti
joje buvo 1,200,000 narių ir ne
priklausomųjų patrijoje — 300- 
000.

ĮEITER STORES
! V.AN AlGNGKf SS .5T5<igF

SKIEPE SARGINAI

Uit. VAH IjSH, o. d.

MANDlh PINK.1 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per inu* 
9c. už 100 auks.

arba
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike 

Central Manufacturing
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtai žs.ono.ooo.oo

la»uugvins akių įtempimą, suris 
esti, /lietastimi galvos skaudijimo, 
svaigulio aktų aptemimo, nervuotu- 
mo, SKauoamą aklų karštį, atitaiso 
ireivaa nuima kataraktą, atitai 
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka terslngsi akinius. Visuose at 
sitikimuos* cžaminavlmas daroma? 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

An| Briugeporto 
au akinius, sudužusius stik-Pritaikau 

lūs ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimą ir užganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami
; veltui,

DR. SPRIEK O. D. (šERNAŠ) 
3815 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. G iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

DR. W. YUSZK’T,WICZ
Gydo visokias liga.,, .aivos,, 

į akių, reumatizmą, paralyžių; .taip- 
( gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Dr. AL. DA VIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet 

Telefonas Victory 9082

Tel Auirtin 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo ii Califomljos ir
vfil tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—6 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis plO—12 diena 
Res. 1139 Indenendeųcė Blvd. Chicag<

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tek: Boulevard 7179 .

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

Chicago.

VISGINIAI KAILINIAI PUŠINIAI KOUTAI

Patarnavimas

-A—

r*

V

elektra vėdyklė tai padarys

s

f

MlMtl RoomvcR M 
Arti Qt. Loaif Ave^ 

EMICĄGO, ILU.

Canal 0257
Naktinis Tel, Canal 2118

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted Si

Dr. I. E. MAKARAS
Lietųvys gydytojas ir Chirurgas. 

10900 Miohigan Avė., 
Roseland, III.

TeJ. Pullmąn 0342 ir Pullman D349 
Vai. 10—12; ryte ir 7 iki 9 vakare.

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS' JR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tfel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Lafayette 0263

Rezidencijoj Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
JpENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted St,, Chicago.

NedČldienias pagal sutarimu

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12 

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Ųafayette 6171

šis yra tikras pasinaudojimas — tokis 
dalykas visai retai atsitinka — pir
kome bargeną, kuriuonri dabar did
žiuojamės — taipgi galime bargeną ir 
parduot.

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. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago. UI.
< kampas 18th St, 

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vai 
Phoue Canal 0257

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, m. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nsdėlioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 1532

DR. J. K«tl$
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.
....................... J , Į .........................

500 moterims ir merginoms žieminių 
koutų tikro “Armetex”, šilkinio flu- 
šo, taipgi koutai caracul ii4, matalanvb. 
yra 40 colių koutai su 66 colių padel- 
koms. Kalnieriai ir rankogaliai ir 
tūlų apačios aptrfmuota juodo, arba 
australiško didelphio (oposum), man- 
čiurijos vilko, bobriniai, rudo kit co- 
ney arba caracul. Pamušta tvirtu 
satinu, juodu arba spausto kvietkuo- 
to. Miora 16 iki 44. Šis pažymėtinas 
pasiūlymas turi labai entuziaziškai 
ant kiekvieno atsiliepti, todėl mes 
patariame ankščiau pribut, kad pasi- 
rink“., $1497

PaStu ne telefonu neorderiuokit.LIETUVON

Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 
yra pamatas jo nuolatinio augimo.

Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 
patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia, 
čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

(PER ANGLIJA)
CANADIAN PACIFIC

Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana
šiai į arba iš Hamburgo, Southamptona, Antwerpo,

Cherbourgo ir Liverpolio.
Artima sąjunga į Danzigą ir Pihavą.

Be sugaišimo ar kokio nesmagumo.
Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet 
laivas išplaukia iš (Juebcc, keliauninkai
pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai
vo šono — NEI PAVĖLUOS1T, — NEI
VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle-
sos keliauninkai turi lovas uždarytuose
kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- $
vakorčių agento arba prie

R. S. Elworthy, G. A.,
10 N. Dearborn St.. Chicago, III.

Office Houns: 10 A. M. to 8 P. M.
Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Ląfayette 0098

.MM-- -

DR. Ą. MONTVTD 
Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas 

25 E. WahhTngton St.
Valandos: nuo 10 ilri 12 ryts 

Telephone Central 3362 
1824 Wabanain Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedžde 771B

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

OENTISTAS
Valandos j nuo 9 iki 9 vai. raka 
re. Seredom 9 v, ryto iki 12. Va 
kerais 6—9. Nedėk pagal nutarimą 

( 8261 So. Halsted St., Chicago, Iii

Užsilaikyk vešiai
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

* Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzle hMU
£ 
fil K

Dr, Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ava.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedžl dieniais nuo 16 
iki 1 vak po pietų.
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

dieną Merchant of Venicc, va
kare — Machbet.

Artistai žada lošti Shakes- 
peare’ą per tris savaites Chica- 
goje. Patartina lietuviams 
pamatyti.

EKSPLIOZIJA VIDURMIESTY
Vakar ryte vidurmiesty įvy

ko baisi ekspliozija naujajame 
Illinois Merchants Trust banko 
name. Visas vidurmiestis tapo 
sujudintas nuo trenksmo ir 
aplinkinių namų langai išbirė- 
jo. Penki darbininkai sunkiai 
sužeisti, vienas mirtinai, 
ko, ekspliozija pagimdė 
paustas oras. Bet tikrai 
žinoma.

Čion jie ras dvasiai reikalingo’ 
jnaisto, jų mintįs nebus užim 
tos vėjais, l>et geru, naudingu 
tautos kėlimo darbu. Ištautėji
mui neduosite įsigyventi mo
kindami ateinančią gentkartę 
tą ką jus momutė prie ratelio 
išmokino — būti geru, ištiki
mu lietuviu.

— Senutis.
P. S. Mokykla randasi Ray- 

mondo Institute ant 816 W. 31 
Street.

ISRENOAVOJIMUi REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKĮĮ PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Sa- 
sus- 
ne-

Lietuviu Rateliuose

būrelis.
i 'edak to-

sekreto-

GARFIELD PARK.
Svarbios prakalbos.

šiandien, 7:30 vai. vakare, 
šioj apylinkėj John Engels sa
lėj, 3720 W. Harrison St., 
įvyks labai svarbios prakal
bos, kurias rengia vietos su
sipratusių lietuvių 
Kalbės “Naujienų“ 
rius P. Grigaitis ir 
Socialistų Sąjungos
rius A. žymontas apie rinki
mus į Lietuvos Seimą ir apie 
Lietuvos piliečių registraciją. 
Įžanga visiems dykai.

Apylinkes lietuviams reikė
tų ta nepaprasta proga pasi
naudoti. Čia nuo senai nebuvo 
prakalbų, o tokių prakalbų, 
kokios įvyks šį vakarą visai 
nebuvo. Visi lietuviai be skir
tumo tikėjimo ir politinių įsi
tikinimų yra kviečiami atsi
lankyti. Čia bus gerų kalbėto
jų nupiešta dabartinė Lietuvos 
politinė padėtis. Rus paaiškin 
ta ką nuveikė Steigiamąsis 
Lietuvos Seimas — kaip su
tvarkė mokyklas, dvarų žemes 
ir kokią priėmė konstituciją. 
Apart to bus papasakota apie 
registracijos įstatymą ir įro
dyta ko klerikalai nori juomi 
atsiekti. Atsilankiusieji suži
nosite kaip geriau padaryti — 
registruotis, ar nesirogistruoti 
ir kodėl.

Svarbiausia bus aiškinama 
kokio Seimo ir kokios valdžios 
reikalauja Lietuvos darbinin
kai ir kokiu budu išrinkti to
kia valdžia. Todėl visi 
tos lietuviai darbininkai 
darbininkes, pasekdami 
Chicagos lietuvių kolonijų 
vyzdį, atsilankykite kuo skait
lingiausia į šias prakalbas. 
Mes i« savo pusės užtikrina
me, kad busite pilnai paten
kinti. Nepamirškite atsivesti 
ir savo draugus. — Rengėjai.

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų ofise

Čepaitis Jonas 
Garbaliauskas Antanas 
Ginčauskas Antanas 
Glambauskas John 
Guon A.
Griunas Jonas 
Juška Jonas 
K. C. P. 3 
Kazlauskas Joseph 
Kocinskas Kazimieras 
Krašhinelis John 
Misunas Frank 
Poškienė Veronika 
Ragelis Jonas .
Reginis Kastantas 
Simanavičius Stan. 
Vruoger Jonas 
Vi'lis Pran. 
Vitauskas Jonas 
Yakubauskas Joe

Pranežim«S
Draugijų domei: — Lietuvių Darbi

ninku Stygų Orkestrą rengia didelį 
-.  L, Bohe-

. 18-tos 
kliubų ir

į. koncertą ir balių spalio 29 d.
jmian Hali selėj, 1436-40 W.
gat. Prašome draugijų, 1 
kuopų nerengti pramogų tą vakarą, 
kad neužkenkti vieni kitiems.

— Komisija.

Tikietus “Birutes” šokiui, scredoj, 
spalio 11, galima gauti sekančiose 
vietose: “Naujienų” red., 1739 South 
Halsted St.; Universal State Bank, 
3252 So. Halsted St.; Kulio aptiekoj, 
3259 So. Halsted St.; F. A. Jozapai- 
čio aptiekoj, 4559 So. Hernvitage Av.; 
ir pas Birutiečius. — Valdyba.

Roseland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės direktorių mėne
sinis susirinkimas įvyks rugsėjo 27 d., 
7:30 vai. vakare, Aušros kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė. Visi di
rektoriai malonėkite atsilankyti į mi
nėtą susirinkimą paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių dalykų apsvars
tymui.—Jonas Tamašauskas, sekr.

JIESKO KAMBARIŲ

VYRŲ

5442 So. Spaulding Avė.

ANT RENDOS 5 ir 4 ruimų 
flatai elektra, vanos šviesus ir 
gražus ruimai ir prieinama ren- 
da.

RENDAI bakernė. 1976 Wil- 
mot Avė., arti Armitage ir Wes- 
tern.

Tel. Albany 4557

Nuolatinis darbas.

vyru 
į scrap iron 

yard. 
Gera a'lga.

JIEŠKAU kambario, su valgiu 
arba be valgio. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą, Box 132.

1739 S. Halsted St.

JIEŠKAU 2 ARBA 3 KAMBARIŲ 
gyvenimui be šeimynos, kad butų ant 
Bridgeporto arba Brighton Parke. 
Kreipkitės Naujienų Town of Lake 
Skyriun, Box 62, 1416 W. 46th St. 
Tel. Boulevard 0672.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St. ’

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 50 merginų lengvam 
nuo šmotų dirbtuvės darbui — 
gera alga. American Insulated 
Wire & Cable Co., 945 West 21st 
Street.

moterų į kenavimoREIKIA 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

VYRŲ
REIKIA salesmanų — turime la

bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja - gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St. groserne. Turi būt parduota is 

| priežasties ligos. Parduosiu su
namu ar be namo. A. Stefka, 
2252 W. 54th PI.

PARDAVIMUI saliunas# — 
Bargenas.

Kreipkitės:
4660 Wentworth Avė.

-------- ,, ,,,, ................
PARDAVIMUI bučernė ir

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 5 pagyvenimų, 4 flatai po 4 
kambarius ir vienas 8, norėtume 
parduoti greitai, kad ir su nuo
stoliu. 3030 Union Avė.

SAM COHEN & SON 
52nd Avė. & 16 St.

REIKALINGA vyras ir gaspa- 
dinė, arba vedusi pora dirbti ant 
farmos netoli Chicago.

C. P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St.

REIKIA salesmanų geron vie
ton, nuolatiniui darbininkui. Mu
sų žmonės padaro daugiau, nei 
po $75 į savaitę. Kreipkitės: 
Room 809 Transportation Bldg.

REIKIA vaikų virš 16 metų, 
lengvam dirbtuves darbui .Atsi
neškite paliudymą.
REPUBLIG B0X PAPER CO.

925 N. Halsted St.«
... ..... .......-..................... ... .... .

REIKIA moulderių ir mokin
tis molderystos, taipgi paprastų 
darbininkų. Kreipkitės tuoj j 
samdymo skyrių. Illinois Malle- 
able Iron Co. 1760 Diversey 
Parkway.

VYRŲ REIKIA PALIRUOTI 
Sriubų sukamų kaltų ašmenis. Taip
gi vyrų reikia abelnam dirbtuvės dar
bui. Valandos mi(5 7 iki 5; subatoms 
iki pietų.

CASSIDY FAIRBANK
Divjsion of the Washbum Co. 

6126 S. La Šalie St.

DARBININKŲ reikia į himber 
yardą. Nuolatinis švarus dar
bas, gera proga įsidirbti. Kreip
kitės pasirengę dirbti prie Lum- 
ber Yard vartų.

HARRIS BROS CO., 
1349 W. 35th St.

1 blokas į rytus nuo Ashland av.

PARDAVIMUI SALIUNAS UŽ 
cash, arba mainymui ant loto, auto
mobilio ar kitokio biznio. Saliunas 
randasi visokių tautų apgyventoj vie
toj ir biznis išdirbtas peri daug me
tų.

4503 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui 
80 ak erių, 240 akelių ir 320 skė
rių įrengtos farmos, Marathon 
paviete, Wis. valstijoj. Wm. Al- 
brecht, Jr., Wausau, Wisconsin.

MOKYKLOS

vie- 
ir 

kitų 
pa

Town of Lake Draugystėms ir Kliu- 
bams. Susivienijimas organizacijų 
ant Town of Lake šaukia susirinkimą 
visų draugysčių ir kbubų valdybas se- 
redoj, rugsėjo 27 <1., 7:30 vai. vakare, 
Joseph Tėtukas svet., 4523 S. Wood 
St. Visi draugysčių ir kliubų viršinin
kai malonėkit susirinkti, nes yra la
bai daug svarbių dalykų apsvarstyti.

— Kviečia Komitetas.

Chicagos Komiteto Lietuvos Našlai- 
č'ams šelpti susirinkimas bus trečia
dienį, rūgs. 27 d., Raymond Chapel 
svetainėj, 816 W. 31 gat., 8 vai. va
karo. Yra svarbių reikalų apsvar
styti; taipgi yra laiškų iš Lietuvos 
nuo Lietuvių Moterų Globos Komite
to ir Lietuviu Raudonojo Kryžiaus. 
Malonėkit skaitlingai atsilankyti.

— M. Zolpienė. sekretorė.

VYRŲ reikia nuolatiniam 
vidų darbui . 45c. į valandą.

E. F. HOUGHTON CO., 
3534 Shields Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI labai puikus 
saliunas iš priežasties kitokio 
užsiėmimo. Greitame pardavime 
atiduosiu už $1,000.

2649 W. 47th St.

REIKIA 100 merginų nuo 14 
iki 18 metų, lengvam dirbtuvės 
darbui.

NACIIMAN CO., 
2241 So. Halsted St.

REIKIA MOTERŲ PAKAVIMO 
if assemblinimo darbui. Dieninė 
mokestis kol mokinasi. Išmokusioms 
arba patyrusioms nuo šmotų atiduo
da. Vai. nuo 7 iki 5 snbatoms iki 
pietų.

CASSIDY FAIRBANK 
Division of the Washbum Co., 

6126 S. La Šalie St.

DARBININKŲ reikia prigel- 
bėjimui prie mašinų,—nuo šmo
tų darbas, patyrimas nereikalin
gas.

Ateikite pasirengę dirbti.
- ■ .>

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė. •

PARDAVIMUI GROSERNĖ GE- 
roj vietoj, tarp lietuvių ir lenkų, visai 
nebrangiai. Pasiskubinkit, nes turi 
būt greitai parduota. Kaina $650.00.

Atsišaukite:
4432 S. Honore St.

PARSIDUODA SALIUNAS, SE- 
na, išdirbtas biznis. Pagyveninvui 3 
kambariai. Lysas ant 2 metų. Par
duosiu už prieinamą kainą. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos.

3558 Parnell Avė.

PARDAVIMUI grosernė, deli- 
katesen ir tabako; daro gerą biz
nį. Turi būt parduota iš prie
žasties vaiko ligos.

459 W. 38th St.M

PARDAVIMUI BARBERNĖ IR 
pool room, 3 metų lysas, pigi, renda. 
Geras biznis. Pardavimo priežastis, 
einu į kitą biznį. ,

Bargenas.
918 W. 14th St.

EXTRA! EXTRA

Pardavimui grosernė, labai pigiai, 
geroj vietoj visokių tautų apgyventa 
Atsiminkit, kad nedėldieniais toj apie- 
linkėj bizniai uždaryti, tarp kurių ir 
groseriai, labai gerai biznį daro. Daug 
lietuvių gyvena. Priežastis pardavi
mo senatve ir vienas be moters ir be 
vaikų negaliu apseiti.

OTTO AMSDEN, 
5135 So. Halsted St.

PARDAVIMŪI grosernė ir de 
likatesen, yra ir 5 pragyvenimui 
kambariai. Stakas ir fixtures 
yra verti $750. Parduosiu už 
$600. 3029 W. 38th St.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Panedėlyj rugsėjo 25 dieną 
prasidės žieminis sezonas

AUŠROS MOKYKLOJ
3001 S. Halsted St.

Mokinama bus:

AUTOMOBILIAI
CHALMER septynių pasažie- 

rių touring car. Parduosiu arba 
mainysiu ant mažesnio automo
bilio. B. Milke. 1335 Wcst 50th 
Street.

RAKANDAI
------------------------------------------------- PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA-

PARDAVIMUI saliunas ir kandai; parduosiu pigiai, į« vis“s.™' 
, , . , syk pirks. Velouro ir odos, walnut
limchruimis. Gera vieta, gerą dining setas ir miegkambarių setai; 
pelną neša. Pardavimo priežas- kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
r. . • T- x T 04. phas, lempos ir tt. Parduosiu anttis važiuoju j Lietuvą. J. Staras, ;yk atskirai.

1) Lietuvių Kalbos
Mokytojas A. Dvylis baigęs 
aukštesnę žemdirbystės mo
kyklą.

2) Anglų Kalbą
Mokytojas Jonas Lazdauskas, 
Lewis Instituto studentas.

3) Vosokios rūšies matematikos
(rokundų mokslai) Moky
tojas V. Mišeika.
Tai seniausia ir geriausia mo

kykla. Pradėkite tuoj visi. Mo
kinimas vakarais. Prisirašyti 
galima visada.

'3001 S. Halsted St.

555 W. La|ce St. 1211 Wėst Garfield Boulevard

GARAŲŽ1US BARGEN.
60 automobilių talpinantis, su biz

niu arba vienas bildingas. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo. Perkant nė
rė k ia daug pinigų įmokėti. Randasi 
1714-16 W. 95th St. Beverly Hills. Sa
vininkes. C. P. Suronvskis, 3346 So. 
Halsted St. Tel. Boulevard 9641.

PARDAVIMUI SALIUNAS; Biz
nis išdirbtas gerai, visokių tautų ap-| 
gyventa, — noriu parduoti į trumpą 
laiką. Priežastis pardavimo nesuti
kimas su partneriu.

3948 So. California Avė. .

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI DIDELIS LOTAS, 

50x125 pėdas, randasi tarp 56-os ir 
57-o sgatvių, prie Albany Avė. Van
duo, gasas, irĮ gatvė. Parduosiu labai 
pigiai. Lietuvių kolonijoj . Savinin
ką galit matyt visada. C. A. Kakta, 
3251 S. Lowe Avė., 3-ios lubos, užpa
kalis.

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

BRIDGE PORTAS. 
Mokyklos Reikalais.

Pradėjus veikti naujai Lie
tuvių kalbos mokyklai Bridge
porto kolonijoj, ačiū visuome
nes susipratimui, daug vaiku
čių lanko ją. Tėvai įvertinda
mi savo kalbą, nieko nelauk
dami pirmą mokslo dieną at
siuntė savo vaikus mokyklon. 
Jėi visi taip rūpinsis savo vai
kučiams įskiepyti lietuvių dva
sią į čia gimusį jaunimą, tai 
ištautėjimui jokis pavojus ne- 
gręs. Tečiau tą dalyką su
pranta dar nevisi; dar daug 
jaunų vaikų, vietoj praleisti 
laiką mokykloj, trankosi po 
gatves. Susipurvinę, sudrįskę 
pareina namon. Motina už tai 
ausis apdaužo, arba pasidid
žiuoja iš savo vaiko, nes tai, 
sako, smarkus žmogus išaugs. 
Vaikas gi per visą popietį besi
trankydamas nemaža ir “zbit- 
kų“ pridaro. Tėvas būdamas 
dirbtuvėj, o motina namie, 
nieko apie tai nežino. Na ir to
kį savo numylėtą sūnelį ar dūk 
relę net už blogus darbelius 
pagiria.

Kad vaikus apsaugoti nuo 
viso to, kad tėvam širdis nes
kaudėtų nežinant ką jų nu
mylėtasai daro, siųskite vai
kus į lietuvių kalbos mokyklą.

Roseland. — L. S. M. Ratelio repe- 
ticija “Jurgis žiburys” įvyks šiandie, 
rūgs. 27 d., 7:30 v. v., Strumilo svet. 
Kadangi vaidinamas bus spalio 8 d., 
lieka nedaug laiko, lošėjai būtinai su
sirinkite visi. . — Režisorius.

“Žemaitijos” narių visuotinas susi
rinkimas įvyks seredoje, rugsėjo 27 d., 
Mark White Sq. svetainėje, So. Hals
ted ir 29th Sts. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Draugijos nariai, o taipgi ir norin
tieji prisirašyti prie draugijos bei 
šiaip ' žemaitiečiams prijaučiantieji 
malonėkite susirinkti paskirtu laiku.

— L. A polis, Sekr.

REIKIA merginos lengvam 
namų darbui. Valgis, kambaris 
ir 
/ 4907 N. Lawndale Avė.

REIKIA vyro į maudynę 
(bath house).

Atsišaukite:
Great Westem Bath House,

1115 So. Paulina St.

DIDELIS BARGENAS
Trijų aukštų murinis namas su sa- 

liunu ir ekstra lotas prie 51-os gat
vės. Greitam pardavime $11.500. 

.... .............  ——r— Į Kreipkitės: J. J. Beran, 1957 W. 51st 
PARDAVIMUI saliunas, lie- kampas ant antrų lubų. Tel. 

........ . . ... T?. .................. . Prospect 0252.tuvių kolonijoj. Biznis senas ir 
geras. 

1400 S. Union St.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
pasimatyk su mumis. Mokiname

mokestis.

Tel. Juniper 9577.

REIKIA 50 merginų patyru
sių prie lempų dangčių, arba 
merginų, kurios gali siūti. Gera 
alga. Eagle Wood Turning Co., 
850 So. Canal St.

REIKIA vaikų 16 metų ir se
nesnių mokintis gerai apmoka
mo amato. Nuolatinis darbas 
visą metą.

EMPIRE MATTRESS CO.
2237 W. Madison St.

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
sėmė. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Cash biz
nis.

5342 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI barbernė ir 
pool ruimis — gera vieta, labai 
pigiai.

2048 W. 22nd St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI I®4'® '
-------------------------------------  I Moterų ir mergiMoterų ir merginų virs 16 me- 

J SAVO PUSBROLIO , . ,.xri 
činskio, paeina iš Žarėnų tų į dėžių dirbtuvę.JIEŠKAU

Kazimiero < 
parapijos, Siderio kaimo. Jis pats, ar 
kas kitas meldžiu pranešti laišku: 

ANNA REKAŠAITĖ, 
1739 S. Halsted St., 

Box 133.
Chicago, III.

ČEPULIS LAI ATSIŠAUKIA, KU- 
ris gyvena apie Pittsburgh, Pa., nes 
jo brolis Karolis (Charles) mirė. Lai i 
pasiskubina pribūti, nes svetimi 
turtą nori paimti.

PETRUS® GRIGALIŪNIENĖ, 
808 W. 14th Place, 

Chicago, III.

ĮVAIRUS skelbimai

jo

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

t-noiami, $4.00 Automobilių trokų 
natarnavimas visoj Chicagoj ir aniė- 
linkėi. įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų įlen
kimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
•intios darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogrten 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi I 
Skyriai. 1

Kreipkitės:
RATHBORNE, HAIR 

RIDGEWAY CO.
1418 West 22nd St.

MOTERŲ reikia sortavimui 
drapanų į wet wash laundry, 3 
iki 5 dienų į savaitę.

5515 W. Madison St.

REIKIA
Moterų dirbtuvėn ant naktų dirbti; 

nedėldieniais nereikia dirbti, 9 vai. į 
dieną, $18 į savaitę. Taipgi vaikų 
viri 16 metų lengvam dirbtuvės dar
bui. 35c. į vai. Merginų ir moterų į 
restnurantus, dirbtuves ir kitokiems 
darbams. Gera alga, darbas gvarlan- 
tuotas. Kre'pkitės tuo jaus

EMPTJDVMENT OFFICE, 
1146 Milwaukee Avė.

NAMAS IR 2 LOTAI PARDAVI 
mui ir už gana prieinamą kaina. No
rinti isigvti nams nepamirškite kreip
tis sekamu antrąšu:

2303 West 47th St.
Phone Lafayette 2643

ir
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF M0TORING 

1607 W Maditini. «t

PAMATYKIT MUSŲ BARGENUS.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina laetuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry 
to iki 4:00 p.p Vak. 7:30 iki 9 30. 
Nedfiliomiiė nuo 10 ryto iki 12:30 
<.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

REIKIA 50 darbininkų . 
ra alga. Kreipkitės:

U. S. REDUCTION CO.,
East Chicago, Ind.

Tel. South Chicago 9410

Ge-

REIKIA darbininkų į found- 
rę, 43c. į valandą. Kreipkitės į 
samdymo skyrių.

CRANE CO.,
South Kedzie Avė. & 40th St.

DARBININKŲ 
REIKIA.

ROSENBAUM BROS SEED
MILL

87 St. & Stewart Avė.

6 flatų mutfnis namas, po 5-4 kam
barius, randasi ant kampo Hasting ir 
Leavitt Sts.

3 flatų bizniavas naujas mūrinis 
namas, 3961 Campbell Avė.

3 flatų mūrinis namas po 7 kamba
rius su visais įtaisymais. Lotas prie

n .A nr> A ittiittt i • x___šalies, garadžius 2 automobiliams.PARDAVIMUI kliaučių Šapa Rendos $105 į mėnesį. Kaina $9,800 
valymo,’ prosinimo ir naujų dra-, —- randasi prie 70 ir Sangamon St. 
hužin flinvimn Vietn o-pra vra 2 flatų naujas murinis namas, po DUŽIU SlUVimO. Viela gera, yra g ę kambarius. Karštu vandeniu ap- 
gana darbo dėl 2 žmonių. 121 W. šildomas. Randasi netoli Šv. Kazi- 
Main St., St. Charles, III.

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
sėmė geroj, lietuviais apgyven
to] vietoj. Biznis gerai eina. Prie 
žastis pardavimo turiu kitą biznį 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės į 
Naujienas No. 131.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
rai biznis eina, nuo sėnai biznis iš
dirbtas, daug kostumerių turi. Dau
giausiai svetimtaučiais apgyventa. 
Taipgi ir automobilius 5 pasažierų — 
eina kaip naujas. Savininkas važiuo
ja į Lietuva.

37|8 S. Norimai Avė.

HOFFMANO MOKYKLA 
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skai- 

I tymo, kompozicijos, geografi
jos ir viešo kalbėjimo .

Aukštesnės mokyklos skyriuj 
prirengiame kolegijon j dvyliką 
menesių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamsta 
iš tamsos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški, 
įtaisyta, gali narna bu- Už mokslą mokestis prieinama. 

8326 Enverald Avė. Kaina 
4006 Archer Avė. Ka;na 
Kreinkitės prie savininko, motere inteligentiškais, o gausi 

gerą rekomendavimą Hoffmano 
(MUI 2131 SO. RIDGE- Prirengiamosios mokyklos.
ir 6 kambariai, 4 kamba-1 Užsirašykit dabar naujam ter- 
TOurlnls, sraru apšildoma, minui dienomis ir vakarais .kieno i menesj. Pasidarys 
as flatas nuo snalio 1 d. sos<

1537 North Robey St., 
(arti Milwaukee Avė.)

i m'iero kliėštdriaus.
Į 2 flatų mūrinis namas, su visais 
įtaisymais po 6 kambarius, 4 automo
bilių mūrinis garadžius. Randasi prie 
Union Avė., tarpe 31 ir 35-os.

Šitie namai išsimaino ant didesnių 
arba mažesnių namų. Galima mainy
ti ant bile kokio biznio arba farmos.

Musų ofisas atdaras nuo 9 ryto 
9 vakaro. Ncdėliomis nuo 9 ryto 
2. po pietų.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

iki 
iki

PARDUOSIU AR MAINYSIU ANT 
mažo namo ar saliuno bučernę ir gro- 
sernę, šaldymo mašina ir. kitokios 
elektros mašinos labai pigiai.

Pašaukit: 
Tel Vincennes 6849

Z’;------ TTT BARGENAS — GERAS TUŠČIASPARDAVIMUI bakernė he- Jotas, viskas
tuvių apielinkej, pigiai. Kreipki
tęs:

3823 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 5557.

VYRŲ reikia, kurie gali val
dyt skerspjuvę ir plaktuką pagei 
daujama smarkių vinių kalėjų į 
garadžiaus departamentą . šva
rus, nuolatinis darbas su gera
įsidirbimo proga. Kreipkitės prie PARDAVIMUI malevos 
Lumber Yard vartų. Harris Bros hardware krautuvė. Biznis 
Co^, 1349 W. 35th St. 1 Huksts L rast Kas pii;ks, tas laimei. 

I rytus nuo Ashland Avė. 1 1759 W. 48th St.

ir 
ge-

t. - -. . .. f. ___ .....___________________________

davot. 
$1,200, 
$1,200.
559 W. 31st St.

PARDAVI 
wav Avė. 6 
riai sklene, 
Teitrų $153. 
tušč’as ninrj 
Kpįpa $11.500, ant lengvn išlygų. Ma- 
tykit savininką, nirmos lubos 

2127 So. Ridgeway Ave» ,

.. ......... ............i. • . .. ...—....

Kalbėk bile su kuom, vyru ar


