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Nauji Vokietijos 
pasiūlymai

Belgija nori taikos
Franci ja rėmė Bavarijos 

monarchistus

Japonija tarsis su Rusija
Vokietija prašo kontribuci

jos konferencijos
Siūlosi talkininkams mokėti 

po 1,500,000,000 auks. mar
kių į metus.

BERLINAS, birž. 6. — Vo
kietija vakar paprašė naujos 
kontribucijos 'konflerendijos, 
kuriai ji paduotų apskaitliavi- 
mą savo turto ir bandytų iš
rišti kontribucijos klausimą, 
kurio, sako Vokietija, negali
ma išrišti apsimainymu noto
mis.

Nauja nota kontribucijos 
klausimu buvo užbaigta va
kar ir tuojaus išsiųsta ketu- 
rius karjerus į Parj'žių, Briu
selį, Londoną ir Rymą. Kopija 
notos taipjau bus pasiųsto 
Jungt. Valstijoms.

Nota nesiūlo jokios bendros 
kontribucijos sumos, kurią 
talkininkai galėtų priimti ar 
atmesti. Ji pasitenkina išdės
tymu Vokietijos pajamų, iš 
kuriu galima butų kontribuci
ją mokėti. Totf įplaukos, Vo
kietijos apskaitymu, siekia 
1,500,000,000 auks. markių 
($375,000,000) į metus.

Ta suima butų kasmet iš
mokama talkininkams, bet 
Vokietija nebando nustatyti 
per kiek metų tas mokėjimas 
turi tęstis. Ji prašo, kad nuo
sprendis apie galutiną sumą 
butų pavestas arbitracijos 
teismui ir ji prižada laikytis 
to teismo nuosprendžio.

Nota atkrdijjia taĮkąninkų 
domę, kad Vokietija negali 
mokėti didesnės kontribucijos, 
kaip 1,500,000,000 auks mar
kių į metus. Užtikrinimui už
mokėjimo tos kontribucijos 
butų duotos sekamos gvaran- 
tijos:

1. Monopolius ant tabako ir 
degtinės, taipjau taksai ant

cukraus ir papuošalų ir mui
tai iki 4,000,000 auks markių.

2. Prižadas 500,000,000 auks. 
markių kasmet iš geležinkelių. 
Ta suma bus užtikrinta išleidi
mu geležinkelių bonų 10,000,- 
000,(M)0 auks markių, nešančių 
5 nuoš. palūkanų.

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

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?
Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desetkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai
ną.
Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI,

3. Užstatymas Vokietijos in
dustrinio ir agrikulturinio tur
to ant tos sumos, pridedant 
naujus taksus, kurie duos apie 
100,000,000 auks. markių.

Notos nors dar ir negalima 
vadinti pilna kapituliacija, be
veik jąją yra. Vokietijos val
džia pareiškia, kad ji negali 
paskirti didesnės sumos, negu 
pereitoj notoj, tad visai jokios 
sumos ir neskiria. Ji nieko 
nemini apie Rubr distriktą, pa- 
syvį priešinimąsi, politiką, mo
ratoriumą ar internacionali
nes gvarantijas.

Užtikrinimai, kurių Franci- 
ja reikalauja savo saugumui, 
yra paliekami svarstyti kon
ferencijai.

Notą reikia skaityti kaipo 
paskutinį žodį Cuno valdžios 
ir reikia tikėtis, kad ji duos 
pasekmių, arba bent atidarys 
kelią svarstymams, kurie gali 
privesti prie išrišimo “kontribu
cijos klausimo.

Francija neprilanki Vokietijos 
pasiūlymams.

PARYŽIUS, birž. 5. — Nors 
Vokietijos pasiūlymai dar tik 
ryto bus gauti, bet Francija 
juos jau neprielankiai pasitin
ka. Oficialiniuose rateliuose 
atvirai pranašaujama, kad jie 
bus atmesti, nes jie, Francijos 
nuomone, npt nesudarą ir pa
mato deryboms.

Belgijos ir Francijos pre- 
mierai veikiausia svarstys tuos 
pasiūlymus savo konferencijo
je Briusely. Jeigu Vokietija 
neprisižadės sustabdyti pasyvį 
priešinimąsi, tai Poincare pa
siūlymus skaitys nepriimtinais. 
Francuzai labiausia tuo prieši
nimusi yra susidomėję. Jie 
taipjau reikalaus teisės palikti 
kareivius Ruhr x distrikte per 
visą moratoriumo laiką. Bet 
to palikimo Ijareivių belgai ne
nori.

Belgija turi savo kontribu
cijos pieną

Nori pilno susitarimo kontri
bucijos. klausime tarp visų 
talkininkų.

BRIUSELIS, birž. 6. — Ka
da premjeras Theunis ir už
sienio reikalų ministeris Jas- 
par pradėjo šiandie konferen
ciją su Francijos premieru 
Poincare ir finansų ministeriu 
De ILiasteyrie, jie atsinešė pla
tų kontribucijos pieną, kad jį 
įteikus Francijos valdžiai.

Sulig to pieno Belgija yra 
prisirengusi priimti 7,000,000,- 
000 auks. markių kaipo jos 
dalį kontribucijos. Ton sumon 
įeina 2,500,000 auks. markių 
apmokėjimui Vokietijos popie
rinių markių, kurios buvo pa
skleistos Belgijoj laike karo ir 
kurias dabar Belgijos valdžia 
turi surinkusi ir iškeistus! į 
savus pinigus.

Pusiau oficialiniuose rate
liuose gauta žinių, kad Belgi
jos valdžia nusprendė, jog 
kontribucijos klausimas nega
li būti išrištas, jei tame riši
me nedalyvauja Anglija ir Ita
lija.

Belgijos pienas yra patiek
tas tokioj formoj, kad jis ga
li būti įteiktas Anglijai su pa
kvietimu dalyvauti sekamo, 
konferencijoj. Manoma, kad ir 
Poincare prisidės prie to pa
kvietimo.

Francijos premieras žiūrįs į 
šią konferenciją kaipo riši
mui bėgamųjų klausimų, bet 
belgai sako, kad reikia sykį 
ant visados patiems talkinin
kams galutinai susitarti tarp 
savęs, kaip kad žinojus ką at
sakyti į naujus Vokietijos pa
siūlymus, kurių tikimąsi už 
kelių dienų.

•Manoma, kad galutinas iš
rišimas kontribucijos klausimo 
daugiausia priklausys nuo nau
jojo Anglijos premiero Bald- 
win, kurį belgai skaito kaipo 
praktišką žmogų ir sutinka jį 
priimti kaipo sprendėją.

Francija rėmė Bavarijos 
monarchistus

Davė pinigų paskelbti Bavari
jos nepriklausomybę. Keti
no padėti ir ginklais.

BERLINAS, birž. 6.— Kad 
atgaleiviškos organizacijos Ba
varijoje, kurios suokalbiavo at
simesti nuo Vokietijos ir pa
skelbti Bavarijos nepriklauso
mybę, gavo mažiausia 100,- 
000,000 markių iš Frakcijos 
šaltinių, buvo iškelta aikštėn 

dabar nagrinėjamoj Muniche 
jrof. Fuchs byloj.

Trejetą mėnesių atgal tas 
irofcsorius tapo areštuotas 
tartu su kitais, kada jie ren
gėsi paskelbti Bavarijos ne
priklausomybę. Du kiti areš
tuotieji yra žymus advokatai, 
o vienas orkestros vedėjas, 
turis paskui nusižudė.

Liudijimai Fuchs byloje pa
rodė, kad narys talkininkų ko
misijos pulk. Richert davė 
tuos pinigus dvylika atvejais; 
jaskiausis išmokėjimas buvo 
padarytas vasario mėn. Už 
dviejų savaičių (turėjo įvykti 
sukilimas ir paskelbimas Ba
varijos nepriklausomybės.

Bavarijos monarchistų va
dovas gen. von Moehl liudijęs, 
tad Francija prižadėjusi mo- 
narchistams 70 tankų ir du 
ginkluotus traukinius, kad at
artus Bavariją nuo Vokietijos 
iki butų viskas aprimę. Turė- 
, o būti paskirtas diktatorius 
iki Bavarija nebūtų pasiskel
busi karalyste, kur karalium 
putų buvęs Bavarijos kron 
princas Rupprecht

Japonija atnaujins derybas 
su Rusija

Paduos Rusijai savo sąlygas 
pradėjimui derybų.

TOKIO, birž. 6. — Japonijos 
kabinetas vakar nutarė paduo
ti Rusijos atvtovui Joffe, ku
ris dabar yra Japonijoje, Są
lygas, kuriomis Japonijos val
džia sutinka atnaujinti dery
bas su Rusija. Tapo sutarta tas 
sąlygas paduoti Joffei per gra
fą Goto, kuris per kelis mėne
sius turi nuolatinius susižino
jimus su Rusijos atstovu.

Nors sąlygos pradėjimui de
rybų nėra skelbiamos, bet 
manoma, kad reikės dar ilgų 
pradinių derybų iki bus išriš
ti svarbus klausimai, kurie 
skiria tas dvi šalis.

Francija priimanti Belgijos 
nusistatymą

Bet reikalauja laiko apsisvar- 
stymui. Sutiktų tūlomis są- 
lygolmis ir Angliją pasi
kviesti.

BRIUSELIS, birž. 6. — 
Francijos premieras Poincare, 
Sprendžiama, priėmė principe 
naująjį Belgijos kontribucijos 
pieną, bet paprašė, kad butų 
duota laiko Francijos eksper
tams jį apsvarstyti. Tai pada
rytis privatiniame pasitarime 
dar prieš atsidarant Franci jos- 
Belgijos konferencijai.

Didžiausias skirtumas yra 
tame, kad Belgija nori pilno 
apsvarstimo kontribucijos klau 
simo kartu jr AngĮlijad daly
vaujant, o Francija nori veik
ti viena ir kiek galima ilgiau
sia pasilikti Ruhr distrikte.

Pakviestų Angliją, bet..
PARYŽIUS, birž. 6. — Pre

mieras Poincare užtikrins Bel
giją Briuselio konferencijoje, 
kad Francija sutinka ir nori 
padaryti bendrą visų talkinin
kų atsakymą į išsiųstąją Vo
tie ti jos kontribucijos notą, bet 
;ik su sąlyga, jei Anglija ir 
Italija sutinka priimti Fran- 
ęijos-Belįijds nusistatymą ne
vesti jokių derybų ' su Vokie- 
;ija iki Vokietija nepaliaus 
savo priešinimosi Ruhr dis- 
rikte ir kad Ruhr distriktas 
nebus evakuotas kitaip kaip 
aipsniškai, sulig to kaip Vo
kietija mokės kontribuciją.

Tikimąsi pįkupuotame kraš
te išleisti naujus pinigus, taip- 
; au pradėti laibiau išnaudoti tą 
šalį. '

Okupuotame Ruhr krašte
BERLINAS, birž. 6. — Ne

žinomi (žmonės sudaužė jtavo- 
rinį traukinį ties Linton, ar
ti Esseno. Daug I vagonų nušo
ko nuo bėgių ir susidaužė ir 
pilimas liko išardytas.

Francuzų sargyba Dussel- 
dorfe nušovė vokiečių vaiką. 
Vokiečiai norėjo nulinčiuoti 
kajltąjį kareivį, bet vokiečių 
policija to neprileido.

Kam reikalinga religija?
— Armijai!

WASHJiNGTQN, birž. 6. — 
Karo departamento sušauiktoj 

konferencijoj su bažnytininin- 
kais, gen. Pershing pareiškė, 
kad armijos gerumas reika
lauja, kad domė butų atkreip
ta* į religinius dalykus. Religi
ja padaranti geresnius karei
vius ir labai į juos .veikianti, 
tad ir reikalinga kreipti do
mę į religinę darbuotę tarp 
kareivių.

AUSTIN, Tex., birž. 6. — 
Texas augščiausias teismas pa
tvirtino nuosprendį nužudyti 
negrą Roy Mitchell, kuris Wa- 
co apielinkėse nužudė mažiau
sia 8 žmones ir už kiekvieną 
žmogžudystę liko nuteistas nu
žudymui.

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 6 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini* 
r*is Btalpi

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų___
Belgijos 100 markių.....
Danijos 100 markių.......
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ...
Italijos 100 litų .............
Lietuvos 100 Litų____
Lenkų 100 markių .......
Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 guldenų ....
šveicarų 100 markių ....
Švedijos 100 kronų .......
Vokietijos 100! markių ...

$4.63 
L He 
$5.60 
08.30
$6.49 

. $4.71 
$10.00 
... ūc 
$16.65 
$39.20 
$18.05 
$26.63 
... %c

Nesitiki išvengti streiko
Miesto taryba nori įsimaišyti 

į gatvekarių kompanijos ir 
darbininkų ginčius.

CHICAGO. — Miesto tary
ba nori įsimaišyti į gatveka
rių kompanijoj ginčius su sa
vo darbininkais, paskiriant tar
pininkavimo komisiją, kuri 
padėtų kompaniją sutaikinti 
su darbininkais, kad tuo iš
vengus streiko. Apie tai jau 
buvo tartąsi pirmiau, bet pri
pažinta, kad tokiai komisijai 
dar ne laikas pradėti veikti. 
Dabar kada įvyko užsikirti
mas derybose, niekurie alder- 
manų vėl galvoja apie paski- 
rimą tokios komisijos.

Mayoras Dever vis dar de
da pastangų sutaikinti kompa
niją su darbininkais ir nepri
leisti streiko, bet jo pastan
gos iki šiol nedavė mažiausių 
pasekmių.

Kaip pati kompanija, taip 
ir darbininkų vadovai, nesitiki 
susitaikimo ir kad, butų iš
vengta streiko, nežiūrint dar
bininkų nutarimo streiko bal
savimą atidėti, kad davus lai
ko dar ilgiau tęsti derybas. 
Nesitikima, kad ir mayoras ką- 
nors padarytų.

Be to yra dar ir elevątorių 
darbininkų klausimas. Dery
bos su kompanija yra nu
trauktos, O lišveiųįimuii strei
ko reikalinga yra, kad abi 
kompanijos susitaikintų, nes 
elevatorių ir gatvekarių darbi
ninkui streiko klausime vei
kia išvien.

PRAŠO VYKINTI PROHIBI
CIJOS ĮSTATYMUS.

NEW YORK, birž. 6.-— Fe
deralinis prohibicijos direkto
rius Canfield atsikreipė prie 
policijos komisionieriaus, pra
šydamas policijos departamen
tą padėti vykinti federalinius 
prohibicijos įstatymus. Jis nu
rodo, kad nežiūrint atšaukimo 
New Yorko prohibicijos vyki- 
nimo įstatymų, visi policistai 
yra prisaikinti remti federali
nius įstatymus.

Teisia 33 žmonių užmušėją.

MASKVA, birž. 4. — šian
die prasidėjo nagrinėjimas by
los Vasili Komarov, kaltina
mo užmušime 33 žmonių. By
la sukėlė didelį įdomavimą, 
tad jo nagrinėjimas atlieka
mas politechnikumo muzeju- 
je, kur yra daugiau vietos, o 
ne paprastame teisme. Pats 
Komarov norįs, kad teismas 
kuogreičiausia užsibaigtų ir jį 
sušaudytų. Jis esąs 52 m. am
žiaus, turėjęs smagius laikus 
ir dabar apie mirtį nepaisąs. 
O užmušinėti žmones jam bu
vę taip lengva, nė vieiias ne
sipriešinęs, reikėję tik užduo
ti kuju į galvą, ar pasmaug
ti...

Laimėjo $50,000 bylą.

OMAHA, Neb., birž. 6. —- 
P-lė Violet Johnstone laimėjo 
$50,000 bylą prieš Dr. Kari 
Connell, pas kurį ji dirbo, Ji 
tiek reikalavo atlyginimo už 
prižadėjimą ją* vesti, bet neiš- 
pildymą piržado ir tiek teis
mas priteisė jai atlyginimo.

Trys užmušti.

_/UHlCAGO. — Negrui policis- 
Cui Sutton bandant pudruimy 
prie 69 W. 37 St. areštuoti ki
tą negrą, įvyko persišaudimas, 
kuriame negras, policistas ir 
dar vienas pašafliestis negras 
liko nušauti.

45 ispanai užmušti
210 ispanų sužeista mūšy su 

maurais.

MADRIDAS, birž. 6. — Ofi- 
cialiniai (paskelbta, kad nese
nai mūšiuose ties Tizziazza, 
Morokkoj, 45 ispanai liko už
mušti ir 210 sužeista.

Mušis buvo įlab^i smarkus 
ir jau per kelis mėnesius mau
rai nebuvo sutraukę tiek sa
vo kareivių. Ispanų veržima
sis prasidėjo auštant. Nežiū
rint didelių nuostolių, ispanų 
komanduotojas įšale ė pulti 
maurus durtuvais ir nors mau
rai labai atkakliai gynėsi, jie 
buvo, priversti pasitraukti, pa
liekant daug užmuštų.

5 pasimirė nuo karščio
CHICAGO. — Nuo karščio, 

kuris prasidėjo su birželio 1 d. 
ir užsibaigė vakar, Chicagoje, 
pasimirė penki žmonės, o šeš
tas išėjo iš proto ir tapo poli- 
cisto pašautas, kada kitaip ne
galima buvo jo suvaldyti.

DIRBTINAS ŽAIBAS.

Pagamino 2,000,000 voltų elekt
ros sriovę.

PITTSFIELD, Mass., birž. 6. 
—Didžiausioj G(eneral Elec
tric Co. laboratorijoj liko pa
daryti dirbtiniai debesys, dirb
tinis žaibas ir dirbtinis perkū
nas.’ Tapo pagaminta dar ne
girdėta 2,00fy000 voltų elekt
ros sriove. Ir pagalba jos bu
vo padarytas dirbtinas žai
bas, ir tas žaibas buvo taip 
smarkus, kad griovė namus į 
šipulius, ardė namus ir darė 
perlkuno griausmą. Buvo iš

šauktas net ir lietus.
Kad pagimdžius tokią milži

nišką elektros spėką, reikėjo 
panaudoti 100 mylių ilgio vie-* 
lų. Kompanija sako, kad vei
kiausia niekad tokios didelės 
elektros spėkos neprisieis nau
doti, bet jeigu ir prisieitų, tai 
ji busianti dabar prisirengusi. 
1891 m. toj pačioj laboratori
joj buvo pagaminta iki to lai
ko dar negirdėta 15,000 {vol
tų elektros sriovė.

Du žmonės prigėrė.

INDIANAPOLIS, birž. 6. — 
Warren ir Grubbs iš Indiana- 
polis prigėrė White upėj. Jie
du plaukė skersai upę. War- 
reną suėmė mėšlungis ir jis 
pradėjo skęsti. Grubbs šoko 
jam pagelbon, bet ir jis liko 
nutrauktas dugnan.

Extra apie 
Naujienų Ekskursija

Kas turite metrikų gavimui pasportu ir 
iki šiol negalėjot išsiimti Lietuvos pas
portu, — o norite važiuot Lietuvon su 
Naujienų ekskursija, — tuojau ateikite 
ar kreipkitės i Naujienų ofisą. Dabar 
dar yra laiko ir galimybės aprūpinti jusu 
išvažiavimą.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS, 

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Gal pakvies Jungtines 
Valstijas

v. LONDONAS, birž. 6. — Ti
kimąsi, kad Anglija dabar įsi
maišys į Francjjds-Vokietijos 
padėtį. Bet nieko nebus daro
ma iki nebus sužinota pasek
mių Franci j os-Belgi jos konfe
rencijos ir iki nebus gauta ir 
apsvarstyta Vokietijos kontri
bucijos nota.

Kada premieras Balvvin su- - 
rinks visus faktus, tikimąsi, 
kad galbūt jis bandys su
šaukti visuotiną talkininkų 
konferenciją, į kurią • galbūt 
bus pakviestos ir Jungt. Val
stijos.

NUŠOVĖ KUNIGĄ.
RICHMOND, Va., birž. 6.— 

Baptistų kunigas E. L. Pierce 
iš Cumberland liko nušautas 
to miestelio turtingų ir įtek
mingų brolių Garrett, kurių 
vienas yra miesto klerkas. Pa
starasis yra sužeistas ir guli 
ligoninėj. Tai buvo kova tarp 
politikierių ir tą mirtiną kovą 
matė daugelis žymių valdinin
kų, kurie betgi nieko “neatsi
mena.” Kunigas liko nušautas 
prie savo namų ir broliai Gar
rett buvo atėję reikalauti iš jo 
pasiaiškinimo ir atšaukimo 
Šmeižto.

Didieji pelnai mažėja.
AVASHINGTON, birž. 6. — 

Vidurinių pajamų biuro pa
skelbtos statistikos rodo, kad 
skaičius žmonių, kurių paja
mos siekia $1,000,000 į metus 
sumažėjo 1921 m. iki 21. Di
džiausias tokių turčių skaičius 
siekė 1916 m., kada jų buvo 
206 ir paskui tas skaičius nuo
latos mažėjo. 1917 m. turinčių 
$1,000,000 pelno į motus sie
kė jau tik 141, 1918 m. 67, 
1919 m. 65, o 1920 m. 33.

> ■ ■ - - -

NEW YORK!, birž. 6.— $2,000 
paskirta skurstantiems Boone 
ir Kanawha pavietų West Vir
ginijoj, angjiakasiarrfe, kurie 
.streikuoja jau 14 mėnesių, iš 
American > Fund for Public 
Service, susidariusio iš $1,600,- 
000, kurie buvo palikti jo tė
vo C. Garlandui- iš Buzzard’s’ 
Bay, Mass., bet kuriuos jis at
sisakė ^priimti, kadangi jis jų 
neuždirbo.

šiandie — veikiausia lietus; 
nedidelė permaina temperatū
roje.

Saulė teka 5:15 v., leidžiasi 
8:22 v. Mėnuo teka 1:46 va
landą nakties.



Gydytojų iki 1923 m. Isausio 
užregistruota Lietuvoje 401: lie
tuvių 196 (49%); žydų 159 
(40%) ir 46 (lenkų, rusų, vokie
čių ir latvių).

Dantų gydytojų ir dantistų 
215: liet. 43 (20%); žydų 169 
(78,5%), kitų tautų 3 (1,5%).

Felčerių 273; akušerkų 187: 
lietuvių 131, žydžių 44, gailes
tingųjų seserų — 66. (Med. Nr.

prieį|laudd|s. Viklurinosios yra 
3 mokyklos: Utenoje 6-ių kla
sių progimnazija, laikoma 
“Saulės Draugijos,” Užpalių 
viduriuoji laikoma savivaldy
bės, ir Anykščių 4-ių klasių, 
laikoma Švietimo Ministerijos, 
šiose m 
185 mok f
jose 21 /mokytojas. Beveik vi
soms mokykloms stoka tinka
mų butų. Nuosavus butus tu
ri tik koletas mokyklų, o vi
sos kitos patalpintos savival
dybių ir privatiniuose namuo
se.

mokosi apie 
mokytojauja

Kaune leista atidaryti dar 6 
vaistines (A. Karaičiui, A. Dam
brauskui, K. Lapinui, J. Makaus
kui, V. Vaitėkunui; Kauno m. 
Valdybai).

Veterinorijos gydytojų visoj 
Lietuvoj tik 40.

Ligoninių Lietuvoj yra 42, jo
se visose yra apie 2500 lovų.

Piktadariai bažnyčioj
Kybartai (E.) — Balandžio 

29 d. apie llj/ž vai. nakties, 
praeivių buvo išgirstas bilde
sys bažnyčioj. Pakilus triukš
mui, atbėgusių nuo stoties žan
darų ir keleto piliečių pagalba, 
pasisekė paimti vienas pik ta
da ris vokietys K. Lekneris,
pusiau inteligentas žmogus. Jis 
buvo labai girtas, “įsigilinęs” 
darbų, užkluptas nesuspėjo 
pasprukti. Bažnyčioje, pasi
rodė, sudaužyta ir išmėtyta 
didysis altorius, sudaužyta ka- 
tafelis, zakristijoj sumuštos
spintos, iš kurių bažnytiniai

ir i-nL>ai išinotyti ir 
sumindžioti. Iš bažnytinių daik-

Iš Klaipėdos krašto
E. Klaipėda. — Paskelbus 

Klaipėdos kraštui autonomijų, 
gegužes mėn. 9 d. p. Budrys 
išleido paliepimų, kuiruo pa
naikinama krašte karo sto
vis, atmainomi visi senieji ka
ro įsakymai ir grąžinama spau
dos ir susirinkimų laisvė, Šis 
paliepimas veikia nuo gegu
žes mėn. 7 d. (Pr. Liet. Bals.)

Raseinių miesto ir apylinkės 
darbininkai po sunkių 1922-23 
reakcijos mėtį susirinko mies
tan, kad apvaikščiojus tų iš
kilmę.

5 vai. po pietų sociallemok- 
ratas dr. Markelis gavęs iš 
milicijos leidimų kino salėje 
surengė mitingų ir vos tik su- 
plūvesavo ant balkono raudo
na socialdemokratų vėliava, 
kaip pilna salė kimšte prisi
kimšo žmonių. Visi laukė pa
sirodančio orą torio.

Dr. Markelis, atidengęs mi
tingą, bendrais bruožais api
budino 1 d. gegužes darbinin
kų šventes reikšmę, nurodė tą 
sunkų ir arškečiais nuklotą 
kelią, kuriuo darbininkams te
ko ir teks keliauti iki galuti
no toje nelygioje kovoje lai
mėjimo; šaukė visus susipra
tusius darbininkus spiestis po 
socialdemokratų raudona vė
liava ir atremti buržuazinį 
frontą.

Mitingą užbaigus iš publikos 
pasigirdo rdikalaMimai eiti į 
gatvę. Po paklausimo dr. Mar
kelio visi su tuo sutiko ir, pa
siėmę vėliavas, su ramia šir
dimi traukė į gatvę.

[bildukų šventė čia buvo ap
vaikščiojama.

! Raseiniai. — 1 d. gegužės,
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S. L. FABIONAS CO.pasibiaurėjimu

mitin-

einant 
minia 
ihanė,

PRAKALBOS
Su paveikslais

Temoje: apie sutvėrimą žemės, žu
vų, paukščių, žvėrių ir žmogaus 
apie griektvanj ir kur randasi nu- 
mirusieji? Ar yra kokia viltis dėl 
jų? Kodėl dabar yrą tokie sumi
šimai ir vargai pasaulyje? Tie 
visi klausymai bus išaiškinti iš is
torijos ir pranašyščių

Wicker Park Hali
2040-46 W. North Avė.

Chicago, III.

Pėtnyčios vakare, bir
želio 8 d., 1923 m.

Pradžia 7:30 vai. vak.

KALBĖS S. J. BENECKAS i
Įžanga dykai.

Kolektų nebus

Rengia ir kviečia T. B. S. S.

Subruzdo buožių užtaryto
jai ir reikalavo milicijos, kad 
ši sulaikytų demonstrantus.

Dalyvavusieji miliciantai mi
nių sulaiko iki jų vyriausybės 
parėdymo.

Minia su
kantriai lauke atvykstančio p. 
milicijos vado. Pastarasis įsa
ke vėliavų atimti ir , minių iš
skirstyti. Minia nepaklausė ir 

Į nesiskirs te ir kartu ėjo iki mi
licijos namų, kur buvo paim
ta vėliava ir tardomas 
go vedėjas d. Markelis.

Atimant vėliavų ir 
dr. Markeliui į milicijų 
pradėjo nerimauti, nes
kad oratorių areštavo ir rei
kalavo jį paleisti, bet dr. Mar
keliui nuraminus minia apti
lo ir ilgų laikų stovėdami rei
kalavo paleisti mitingo vedėjų, 
koliai kareivių “prikladai” ne
pradėjo tarškėti į susirinkusių
jų kupras. , f-

Milicija susitarus proto’ko- 
' lų dr. Markelį paleido, bet ne

ilgam. Ant rytojaus visagalin
čio j i žvalgyba iškrėtė jo butų 
ir nieko priešingo neradus 

i areštavo.
Tai matote, draugai, darbi

ninkai, taip mes Laisvoje. Lie
tuvoje švenčiame darbininkų 
šventę. —VarganeŠis.

[ “Socialdemokratas” ]

Gegužinė provincijoj
bet 
jos

užganėdinti EmEjai

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

jotina, kati tas darbas piktada
rių butų padaryta iš keršto 
juo labiau, kad piktadario Lek- 
nerio pažįstami pasakoja, buk 
jam paskutiniu laiku 
buvę reikalingi pinigai.

—Gegužės mėn. 3 d. 
tuose prasidėjo medžių
mo savaitė. Sodinimų pradėjo 
progimnazija su liaudies mo
kyklomis. Kiekvienas berniu
kas ar mergaitė paskirtose gat
vėse sodina ima vienų medelį.

labai

Kvbar- 
sodini-

Medžiui sodinimas.
Anykščiai (Ek.) — Balan

džio 25 d. buvo viduriniosios 
ir pradžios mokyklų mokytojų 
miško urėdo'Tr savivaldybės 
atstovų pasitarimas apie me
delių sodinimų.

Medelius sodino gegužės mė
nesio 1 ir 2 d. Anykščių vidu
riniosios ir pradžios mokyklos 
mokiniai. Apsodino nuo mies
telio vieškelius ir kai kurias 
aikštes. Pasodino 600 mede
lių, o visame valsčiuje su kai
mų mokyklų mokiniais paso
dinta apie 1200 medelių. Ąžuo
lėlius ir kelius uosiukus sodi
no paminėjimui 5 metų Lietu
vos nopdiklau;so>mybes sukak1- 
tnvėms. Lietuvos pagražinimui 
išrinkta skyriaus valdyba iš 
Utenos miškų urėdo, mokyk
los vedėjo J. Gučio, mokytojų 
J. Puodžiūno ir V. Petronio. 
Valdyba imsis prižiūrėti paso
dintuosius medelius, visuome
nėje diegs meilę prie gamtos 
ir tvarkys tolimesnį pagražini
mų miestelio, sodžių ir kelių.

Mokyklos Utenos
apskrity.

ap- 
pra- 
Šie-

Utena (Ek.) — Utenos 
skrity žymiai padaugėjo 
džios mokyklų skaičius, 
met veikia visame apskrityje 
69 mokyklos: 18 turi po du 
komplektu ir 51 — po vienų 
komplektų. Šiose mokyklose 
mokytojauja etatiniai 93 mo
kytojai. Visose mokyklose mo
kosi apie 5,200 mokinių. Iš vi
sų mokyklų skaičiaus yra val
sčiuose tiek: Utenos valsčiuje 
12 mokyklų, 
Aluntos — 3, 
Kukutiškių — 
Skiemonių — 
Vyžonių — 6,

Tauragnų — 7, 
Anykščių — 7, 
4, Malėtų — 10, 
2, Debeikių —3, 

Užpalių — 7, 
Daugelių — 5,

Antalieptėje 1 mokykla prie

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, for
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St
Telef. Boosevelt 8500

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

ir už pigiausių kainų.
Taip-jau jeigu kas turi vedi

mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-18 

Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki. 8 ▼,'t? kiek-

na

u

S. D. P.

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
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Zukausko 
pastango- NAUJIENOS 

Teisių Skyrius 
1739 So. Jlalsted St 

Chicago, III.

Dienų 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
$ Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

bet 
lik-

Pirkit Svies
ta ir Kiau
šinius nuo
Borden ve

žiko.

— yra darodymas nuopelno.

šimtai tūkstančių vartoja
Borden s Selected Pieną.

Ir iie niekuomet neapsi-
gauna.
Jis yra augsciausio laips

mo pieno gerumo.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Tek Varde 11M

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIU8 IR
Balsamaotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Anburn
Avė., Chicago.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmdestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganedinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATIMG 
SUPPLY COMPANY

490 Milvaukee A v., 461 N. HalsteČ fik 
Telephone Haymarket 1018

KUPONAS 
Building Dept. 
Room 1716, 220 So. State St. 
Chicago, III. 
Gerbiamieji:----

Malonėkite prisiųsti man informacijų kas link jūsų namų 
pavyzdžių ir jūsų namų planų. 

Vardas 
Adresas 
Telefonas

Radviliškis. — Iš pat ryto 
krautuvės buvo atidarytos, 
vietos draugų pastangomis 
tapo uždarytos. Kaip tik 
dienų buvo turgau^ diena, 
da z*l»i ii i nka i į»rcit ir turgų
vidavo. Apie 11 valandų prasi
dėjo šventės alpvi^kščiojimaiB. 
Grieže vietos gaisrininkų dū
dų orkestras. Trumpoj prakal
boj buvo apibrėžta 1 gegužės 
reikšmė. Susirinkusių darbi
ninkų minia buvo gana didelė. 
Vakare buvo spektaklis. Vai
dinta drama “Alkani žmonės.” 
Po spektaklio buvo pasakyta 
sru-mpa prakalba. Žmonių’ 
spektakly buvo nepaprastai 
daug. Spektaklis buvo suruoš
tas vietos partines organizaci
jos pirmininko dr. 
ir jaunesnių draugų 
mis.

Panevėžys. — L
Panevėžio miesto kuopos ruJ 
pesniu 1 gegužės buvo sureng
tas Montvilo teatro salėje mi
tingas. Susirinko darbininkų 
ne tikjš Panevėžio, bet ir iš 
aplinkinių dvarų. Didžiulė sa
lė buvo pilnintelė žmonių. Kal
bėjo draugai Č. Petraškevi
čius ir J. Daukšys. Kalbėtojai 
rado pilnų darbininkų pritari
mų. Mitingas baigėsi ūbaisiais: 
“Tegyvuoja darbininkų vieny
bė, tegyvuoja 8 valandų darbo 
diena, tegyvuoja darbininkų 
klasės laimėjimas, tegyvuoja 
socializmas!” Minioje tai su-, 
kėlė triukšmingų ovacijų. Dar
bininkai išsiskirstė pakeltu 
lipu, bene pirmąjį kartų dar-

m a j esti/* Fi-tmeatre-^*
Monroe gat. arti State bepersfo- 
Šinis Vodevilius šeštad., Sekm., 
ventSmis. 22c. ir 45c. (ir tak

sai). Seim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir Šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir

krut. paveikslai.
"Kur gauni

PRAKALBOS
Tema: Apie sutvėrimą žemės; kaip 

ir delko tapo žemė sutverta ? Ar bus 
tada žemė panaikinta ? Ir kada žmo
gus tapo sutvertas ir delko?

I tuos klausimus bus atsakyta šiose 
prakalbose.

MILDOS SVETAINĖJ, 
3142 So. Halsted St.

Keterge, birželio 7,1923
Pradžia 7:30 vai. vakare.

KALBĖS J. ZAVIST
Įžanga dykai. Kolektų nebus. 

______Rengia ir kviečia T. B. S. S.

BORDENS
lormlIoductsCo. of Illinois

FmnKlin 5lt0 *

Puikus namu pavyzdžei
APAUGĘ KRŪMAIS IR MEDŽIAIS, 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS, NETO
LI GRAŽAUS PARKO.

Mes esame pasirengę pabudavoti gražius Colonial ir Cali- 
fornia bungalow, taipgi dviejų flatų apartmentus, gražiai pa
dirbtus, ant didelių lotų, naujame pietinėj daly miesto priemies
ty. Vieta yra ąpaugusi krūmais ir medžiais. Netoli naujo 
parko. Du blokai nuo transportacijos, 40 minutų važiavimo iš 
miesto, llc*karferis.

Tų namų kainos bus nuo $4,000 ir augščiau su labai leng
vais išmokėjimais, kitus mėnesiniais išmokėjimais. Galima bus 
ten gyventi už 60 ar 90 dienų. Šitas pasiūlymas yra aprube- 
žiuotas. Kaina tų namų apaugusių krūmais ir medžiais, labai 
žemomis kainomis tik $500, ant lengvų išmoklėjimų plano.

Atsiųskite šį kuponą dėl pilnu 
informacijų.

KALENDORIUS
Amerikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia 
gerų tinkamų Kalendorių. Mės matydami 
tų reikalų šiais metais kaip tik ir išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų. Musų šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istorijų ir 
Lietuvos Konstitucijų. Tad įsigyk tų Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarų” ant 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San- 
darą” savo giminėms Lietuvon, tam duosi- 
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St, 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Šara
doj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda risekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skolii 
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

■' lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

V* W, RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room SM 
Tel.: Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

1811 Rėcter Building
79 Weet Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

****^^****^***«»*A*wvwMvwwwwwv^ww*r*WM

J. P. WAITCHES * 
LAWYER Lietavyi Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais z 10736 S. Waba»h Ava.

Tai.: Pullman 6877.

Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrame ir mo
terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę 1 Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūsles, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia specialio gydymo.

Serum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija:

3101 South Halsted Street, Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL 

Valandos nuo 10 iki 8 Nedaliomis nuo 10 iki 1

SANDARA
327 E Str So. Boston, Mass.

šviesą ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant iimoktjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacijc Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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



K. Sėjikas.

G. V. Plechanovas R. Snow

Plecha-
Valentinovič

Partijos Žinios

Esu ką tik grį- ■»

i

kai

Telefonai i

2

i

ėmė i

Garsinkitės Naujienose

svajonės 
nebe t ra u-

sudaryti 
fondą irlapkričio 25 d. 1857 

gegužės 30 d. 1918).
(Gimė 

m., mirė

Draugai
žęs iš labai svarbios ir sėkmin
gos Nacionalinės partijos kon
vencijos, laikytos Ncw Yorke

pasižy- 
fizako-

Plecha-
25 d.,

su nauda LSS. reika- 
ir dagi daug linksmiau, 
draugiškais linkėjimais 

Franas Skamarakas.

malonu pranešti, kad partijos 
reorganizavimas ir platus, visą 
šalį apimąs darbininkų sąmoni- 
nimo darbas žada mums ge-

Plechabovas 
stojo Antantes pusėn, 
to jam primetama patriotiz
mas. Gal jo taktika ir nebuvo

Socalistų Partijos Illinois 
Valst. Sekretoriaus praneši

mas.

žinoma, 
Pas jį 
ne kar- 

grese pavojus.
Plechanovas

kovos tol, kol pajėgs

Kaunas, 14. V. 23. 
draugų Draugui A. Žymantui, LSS.

‘t

DR. A.J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. ▼, 

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

i ■ . 1707 W. 47th St

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
jki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

L.S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistą Sąjungos Skyrius, kartą savaitėję, 

ketvirtadieniais.

w y : *

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 2201 W. 22nd St, kampas 

Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tai. Lafayette 4988

NAUJIENOS, Chicago, mKetvirtadienis, Birž. 7, 1923

Georgi 
novas gimė lapkričio 
1957 m., Gudalovko kaime; 
Lipeckių apsk., Tambovo gub.

.Jo tėvas buvo smulkus dva
rininkas, kuris 1863 m. daly
vavo rusų kampanijose prieš 
lenkus ir pateko nelaisvėn. Pa- 
siliuosavęs iš nelaisvės jis me
tė militarinę tarybą ir užsi- 
ėibė žemdirbyste. Tai buvo 
nępaprasto darbštumo ir ap- 
švietos žmogus. Nuo pirmos 
žmonos jis turėjo keturis sū
nūs, o nuo antros du sunu ir 
tris dukteris. Georgi Plecha
novas buvo antros žmonos vy
resnysis sūnūs.

G. Plechanovo , motina buvo 
labai apšviesta moteris ir tu
rėjo didelio palinkimo į meną. 
Nuo jos tai Plechanovas ir pa
veldėjo pamėgimą literatūros, 
poezijos ir kitų meno šakų.

Kūdikystės metus G. Plecha
novas praleido sodžiuje. 
jam teko 
mokyklą.

nuos i. Bet kalbėti apie jo 
išdavystę gali tik visiški igno- 
rantai. 1917 m. Plechanovas 
sugrįžo į Rusiją, Petrapilį, kur 
jis ėmė leisti laikraštį “Edin- 
stvo.” Pakanka peržiūrėt^ ta
me laikraštyje tilpusius jo 

Iki to laiko Plechanovui pc‘ straipsnius, kad įsitikinus, jog 
buvo progos pažinti arčiau Lpas,įiįk0 ištikimas socializ- 
darbininkų. Apie, juos jis tu- muį jkį gyvos galvos. Po bol- 
rėjo tabįd klaidingą suprati- ševikiško perversmo, Plecha- 

... į Mitrofanoyui, jis novas drąsiai kritikuoja 'Leni
no politiką ir nurodo, jog ta 

“Įpolitika gali įklampinti šalį į 
neišbrendamą balą. Ir 
novas tiesą sakė...

Įsigalėję bolševikai, 
nepamiršo Plechanovo. 
buvo daroma kratų, ir 
tą jo gyvybei 
Bet tuo laiku 
jau artinosi prie galo: jo svei-

mą. Dėka 
susipažino su Petrapilio dar
bininkų judėjimu. Jo kamba
ryje revoliucionieriai tankiai 
laikydavo susirinkimus.

Taty “maištininkų” gimė 
mintis surengti viešą demons
traciją. Ir štai gruodžio 18 d. 
1876 m. įvyksta žinoma Ka- 
zaniaus demonstracija, kur 
kalbėjo Plechanovas. Demonst- 
r“Ci.j0j? , di^ium°je.. I į~ta _huvo" pakirsto ir jis bu- 

bešimokinanti I yo prįverstas į lovą atsigulti.
Tai buvo pirmas I orailgaį>" kalbinei, kad jis va- 

į užsienį. Bet Plechano-

studentai ir
jaunuomenė.
rusų revoliucionierių viešas pa-1
sirodymas. Žinoma, policija i v^s atsisakė, sakydamas, jog 
susirinkusius demonstrantus I j js
išvaikė ir daugelį. . areštavo. I plunktą laikyti rankoje. Ant 
Vienok Plechanovui ir kitiems gajo> jam prisiėjo atsigulti į 
žymesniems revoliucionieriams francuzų ligoninę. Bet svoi- 
pasisekė pasprukti. I kata jo jau buvo galutinai pa-

Policija dėjo pastangų su-|irusi. Teroras tuo laiku siau- 
rasti ^demonstracijos oratorių tė visu savo smarkumu. Buvo 
— 19 metų amžiaus jaunuolį i galima laukti, jog bolševikai 
Plechanovą. Bet pastarasis kai I nepaliks ramybėje nė sergančio 
kuriam laikui pasišalino į už- Plechanovo. Tad draugai nu- 
sienį. Sugrįžęs iš užsienio jis tarė jį išvežti į Finlendiją. Sau
jai! visam gyvenimui užriša sįo 23 d. 1918 m. Plechanovas 
ryšius su revoliucionieriais. Ne buvo nuvežtas į finų sanato- 

Cia| kartą jis yra areštuojamas, bet rįją prje miestelio Teriok. Iš 
dėka savo drąsumui ir proto I ten jam gyvam nebebubo lem- 
miklumui jis išsisuka nuo ka- ta išvažiuoti: gegužės 30 d., 

vaikuose | Be aktingo dalyvayi-l 19^8 m., Plechanovas numirė.
mo rcvoliucanliame darbe jis|[r io asmenvie ne tik rusai, o 
nemažai rašo. O

(taip vadino I ie,nu i

pareiti savo tėvo 
Jo tėvas pirmon

bandė savo ’______ ... ....
išvystyti drąsumą, nepuikiau-1 mo rcvoliucanliame darbe jis|ir jo asmenyje ne tik rusai, o 
somybę ir darbštumą. Tuo lai- nęmažai Jaš°. O 1878 m. jis įr pasaulis neteko vieno žy- 
ku mažasis žorž (taip vadino I ie,na i Žemlia ir Volia re-1 miausių marksininkų.
Plechanovą) svajojo apie mi-1 ^akciją. Tuo laiku Plechano-1 apie picchanovą.
litarinę tarnybą. Jo idealas bu-1vas P^k^use dar Bakunino la- Į yaį j,aL>aį nepilna to įstabaus 
vo likti karvedžiu. Tėvas ture-1 gėriui. Bet originalumas pas Į £mogaus biografija ir jo darbų 
jo didelę biblioteką, kuri su
sidėjo daugiausia 
nių

...... .£/ ..... , .... . -r . r^fhi cj. „v:_ __
ę tarnybą. Jo idealas bu-1vas. Priklai,se dar Bakunino la-|Taį labui nepilna to įstabaus 

... . or*8laa^lmas Pas Į žmogaus biografija ir jo darbų
............ R iau. *r ^a<^a posireiške. Apie | įvertinimas. Bet vienu laikraš- 

______ iš militari-l^ J’s apsiyeda ir apsi- tiniu straipsniu to nieku hudu 
knygų, žorž skaitė viską, I ^yvcna Petrapilyje. Reakcija| negalima padaryti.
jam'pateko į rankas. Jam RusiJ°k pradeda vis smarkiau 
nebuvo dešimties metų, ir smarkiau siausti. O kadangi 
jis prisirengė į gimnaziją P ^chanovas turėjo vesti [ne- 

ir puikiausia išlaikė kvotimus Pe^a^ gyvenimą, tai 
i Voronežo karinės gimnazija jan? buvo pavojus 
jos antrą klasę. Dar besant Į i policijos rankas, 
gimnazijo je pas jį pasireiškė I Ant galo, 1880 m. 
nepaprastas gabumas rašyti ir Į prikalbintas Plechanovas išva- Į Sekretoriui, Chicago, III. 
kritinis analizas. Jis atidžiaipiuoja į užsienį, kur jam bu-Į Gerbiamasai Drauge! 
sekė tikybos pamokas ir tan-|vo lemta praleisti 37 metus. Į šiuo Lietuvos S-D. Partijos 
kiai statydavo klausimų. Mo- Į Pirmais metais užsienyje jam Į Centro Komitetas patvirtina 
Rytojas surengė net disputus. Į ypač teko daug vargo pakel- gavęs 500 dolerių, pasiųstų 
Bet po šešių tokių disputų “ba-1 Sveikata jo buvo susilpnėju-Į19 UI 23 mano varu Kaunan, 
tiuška” pareiškė, kad tie dispu-įsi, o čia reikėjo dar pačiam ir Kartu draugui pranešame, kad 
tai jau perdaug pradeda link-l^vo šeimynai pragyvenimą I Amerikos draugų surinktos ir 
ti į bedievybę, ir atsisakė su Į pasidaryti. Bet nežiūrint to, jis suaukotos knygos, ištiso dvi 
savo mokiniu disputuoti. įdirba neįmanoma energija, deži, jau gautos Kaune ir bus 

Baigęs gimnaziją Plechano-1 Daug skaito, daug rašo ir daug sunaudotos dalinai papildyti 
vas įstojo į Petrapilio Konstan-1 gulvoja. Pus jį pradeda krista- Centro Komiteto knygyną, da- 
tinovo junkerių mokyklą. Čia lizuotis marksistinė pasaulio-Į linai paskirstytos musų vieti- 
ir prasidėjo jo persilaužimas.Įžvalga, kuriai jis pasilieka iš- nčms organizacijoms jų kny- 
Jis ima skaityti Herceną iri tikimas visą savo gyvenimą. I gynėlius sustiprinti.
kitų revoliucionierių raštus.| Bs apsigyvena šveiiaarijoje iri Ir už suaukotus pinigus, ir 
Ypač jis pamėgsta Nekrasovol čia ima daug rašyti. 1885 m. už surinktas knygas C. Komi- 
demokratizmą poezijoje. Jis pasirodo jo paskilbusi knyga tetas taria Jums, Draugai, šir- 
taipgi ima studijuoti DarvinoP'Naši raznoglasijai” kur jis dingiausį shvo padėkos žodį, 
raštus. Kartą jis buvo pakvies-1 drąsiai ir aštriai kritikuoja Rinkimų kampanija jau pa-' 
tas pas vieną generolą į svc-| liaudininkų veikimą. Be to jis sibaige, bet 'balsavimo davi-
čius. Generolui išpradžių jau-pilyje straipsnių įrodinėja, jog niiai bus žmonai neiankščiau
nas junkeris labai pasidabojo. I Rusijoje socializmas negalima kaip už savaitės. Kova buvo
Tuo laiku buvo labai daug | įvyk'iriti, ^kadan^į. industriniai labai smarki, nes “krikščioniš-
kalbama apie Darviną ir jo Į ji yra atsilikusi. Jai pirmaĮkųjų” partijų blokas, gerai su
rastus. Tad ir generolo namuo- teks pergyventi kapitalizmo prasdamas tų rinkimų reikš- 
se nebuvo aplenktas Darvinas. 8adynę, todėl peršokti tą pe- mę, padarė visą, ką galėjo, 
Generolas autoritetingais pareiš- riodą yra negalimas daiktas. kad rinkimus laimėtų. Viena
ke: “Na, kas tas Darvinas? 1888 pasirodė Plechano- šlykščiausių jų priemonių, —

Plechano-1 v<> “Anarchizmas ir Socializ- agitacija pavartojant tikybą 
irtas.” Del tos knygos šveicari- partiniams reikalams, — gavo 
jos valdžia pareikalavo, kad šiuose rinkimuose f tiek pla- 
Plechanovas išsikraustytų į taus pritaikinimo ir buvo tiek 
24 valandas. Plechanovas va- ciniška, kaip dar nekuomet 
žiuoja į Franciją, bet policija iki šiol.
ir čia jam neduoda ramybės, Tas ypatlinga/i sustiprintas 
ir 'jis yra priverstas važiuoti mainykavimas tikybos verty- 
į Londoną. Tik 1895 m., ačiū bėmis gali turėti ypatingos 
žmonos rūpesniui, jam vėl pa- įtakos į balsavimo rezultatus 
siseka sugrįžti į Šveicariją, ir todėl nesiskubiname prana- 
kur jis ir pasiliko iki 1917 m. šauti, kokie jie bus. Bendrai 

Vargu kas kitas tiek prisi-| imant, musų Partijos ir jos | 
dėjo prie išaiškinimo marksiz- Į veikimas įgija 
mo rusams,
Plechanovas. Savo talentinga |kų tarpe ir kiekviena 
plunksna jis 
mokslą nuo visų 
“revizorių.” 
razvitii monističeskavo vzglia-|vis daugiau musų 
da na istorijų” 
riaušių veikalų.

Kai kilo pasaulinis karas, 
iš pat pradžių

Delei

visuo-1i D-go St. Kairio laiškas
patekti Į _______

Jis — berniokas!” 
vas, kuris labai interesavosi ir 
pažino darvinizmą, pastebėjo 
generolui: “Susimylėkite, Jū

sų Didybė, Darvinas daug vy
resnis už Jus.”

Dabar kūdikystes 
tapti karvedžiu visai
ke Plechanovo. Baigęs junke
rių mokyklą jis išgavo leidimą 
stoti j Gorny Institutą moky
tis inžinierystės. Institutan įs
tojamuosius kvotimus jis išlai
kė kuogeriausia, ypač 
mojo matematikoje ir 
je.

Institute Plechanovas
paprasta energija mokytis.

buvo už- 
apa ratais

isas jo kambarys 
verstas cheminiais 
ir mokslinėmis knygomis. Bet 
tuo pačiu laiku jis dalyvauja ir 
revoliucionierių veikime. Jis 
susipažino su paprastu darbi
ninku Mitrofanovu, kuris, kaip 
paskui pasirodė, buvo gan ap
siskaitęs ir apšviestas žmogus.

vis 'platesnės 
kiek tai padarė | užuojautos Lietuvos darbinin- 

nauja 
gynė Markso I ririkimų kamjpanija IsutvirUi- 
J marksizmo na ir padidina musų organiza- 

Jo “K voprosu o|cijas vietose, aikštėn iškelia 
šalininkų, 

yra vienas ge-ĮTuo atveju kiekvieni rinkimai, 
j tiek ypatingai šie paskutiniai 
yra musų aiškus laimėjimas, 
neatsižiurint net gautųjų bal
sų skaičiaus. Del laukiamų už 
mus Partiją paduotų balsų 
manome, kad jų skaičius ne-

bus mažesnis už gautuosius 
anais rinkimais. Baigta jau 
rinkimų kova buvo socialde
mokratų išvystyta ir ^laiky
ta su žymiai didesniu pasiry
žimu, ^lariingiau ir tvarkin
giau kaip dvi pirmosios. Jei ir 
tas darbas pavyko mums at
likti didesniu našumu, tai vėl 
daug mums padėjo Jūsų, Drau
gai, širdinga ir greita pagal

Del laiko stokos per rinki
mus negalėjome patenkinti Ju- 
su noro gauti “L. S. S. ži
nioms” medžiagos iš L. S.-D. 
Partijos gyvenimo ir darbuo
tės. Bet neužmiršime tai pada
ryti artimiausiu laiku.

Su draugišku pasveikinimti 
St. Kąjrys,

L. S.-D. P. Centro Kom. pirm.

Del organizavimo kultu 
ros kliubo

susirinkimus dažnai be jokios 
iniciativbs. Ir stebėtis begali
ma, kuomet žmogus gyvenda
mas sau vienas neturi progos 
dažniau susieiti su draugais 
nuomonėmis pasidalinti. Ir 
dažnai laiką praleidžia visai 
bergždžiai. Jei turėtų vietos 
sueigoms, žinoma, laikas bu
tų tiksliau suvartotas sau ir 
organizacijos labui. Abiem pu
sėm butų naudos.

Todėl, draugai ohicagicčiaį, 
mano suprgjtimu, tą sumany
mą turėtų iš visų pusių ap
svarstyti ir stengtis įvykdinti, 
kai tik oras kiek atvės, vadi
nas rudeniop.

Reikia paminėti ir autrąjį 
draugo sumanymą — rengimą 
dažnesnių išvažiavimų sekma
dieniais. Ir man rodos, kad 
toki vietos LSS. kuopų bend
ri išvažiavimai butų labai svei
ka. šiandie draugai vienur ar 
kitur vis tik išvažiuoja j lau
kus ir laiką praleidžia tokiems 
tikslams, (koikienis ^rengės jį 
praleisti. O tokiuosejišvažiavi- 
muose laikas butų galima su- 
vartot 
lams,

[žemiau dedamas d-go F. 
Į Skamarako laiškas rašytas 

man privačiai, bet kadangi 
jame kalbama mano viešai 
pajudintuoju klausimu, pa
skelbiu “LSS. Žiniose.”

A. žymontas.] 
i

Drg. A Žymontui, Chicago.
Malonus Drauge: Kadangi gy
venimo ' aplinkybės neleidžia 
mums susieiti ir asmeniškai 
pasikalbėti, sumaniau laišku 
pasidalinti su jumis mintimis.

Kiek laiko atgal jus rašėte 
“•Naujienose” apie reikalą or
ganizuoti Chicagoj “Kultūros 
kliubą.” Turiu prisipažinti, kad 
su jūsų mintimis nesutikau. 
Man tuo klausimu kalbant su gegužės 19—22 dienomis. Man 
vienu draugu, kurs tam suma
nymui pritarė ir aiškino man 
svarbą jo įkūrimo, savo argu
mentais manęs neįtikino, —
neįtikino regis todėl, kad ne- riaušių pasekmių.

Pilnas pranešimas apie kon
vencijos darbuotę bus paskelb
ta partijos organuose.

Draugas Debsas tapo išrink
tas Nacionalinio Komiteto na- 
riu, o komitet&s išrinko jį savo

palietė-tų dalykų, kuriuos aš 
pats permačiau lpas^utinėmis 
dienomis čia gyvendamas.

Taigi, toks ar panašus kliu- 
bas Chicagos draugams turėti 
yra ne tik rcikalįtfgrts, bet dagi 
būtinas. Kodėl jis ęeikalingas,1 pirmininku. Konvencijos metu 
čia plačiau nediškusuosiu, pa- j suruoštame Madison Square 
sakysiu tiek, kad tokia sueiga Gardene masiniame, susirinki- 
neštų mums daug naudos. Da-į mc, kuriame kalbėjo dg. Dėb- 
bar draugai ateina į kuopų sas, buvo susirinkę apie 15 tu-

katančių žmonių. Ir nežiūrint, 
kad buvo Imamas įžangos mo
kesnis, kolekta surinkta dar 3,- 
300 dolerių.

Be dg. Dėbso Naciėhalfn Ko- 
mitetan išrinkta dar šie drau
gai: Morris Hilląuit (N. Y.), E. 
T. Melms (Wis.) Birch Wilson 
(Pa.), Wm. Brandt (Mo.), Leo 
Karkins (N. J.) ir W.
(UI.).

Be kita ko nutarta 
stambų organizacijos
rūpintis įmanomai greičiau pra
dėti leisti visam kraštui savai
tinį propagandos laikraštį, šį 
sumanymą, be abejo, gausiai 
rems visi partijos nariai ir jis 
turės geriausio pasisekimo. Na
cionalinė ir Valstijų organizaci
jos rūpinsis gaut ir paleist visur 
geriausius kalbėtojus ir organi
zatorius. šiuo tarpu tuojau pra
dės savo maršrutus pasižymė
jusieji musų darbuotojai dd. 
George R. Kirkpatrick, Esther 
Friedman ir August Claessėns, 
New Yorko Valstijos legislatu- 
ros narys. Birželio ir dalį lie
pos mėnesių jie važinės po rytų 
ir centralines valstijas.

Draugas Debsas kalbės liepos 
4 dieną Davenporte, Iowa.

Kaip Illinois valst. partijos 
sekretorius kreipiuos į šios vals
tijos draugus kviesdamas juos 
remti visom išgalėm musų dar
bą. —W. R. Snow.

S. P. III. valst. sekret.

Aukos Lietuvos Sočiai 
demokratams

Chicago, III. LSS. 174 kuo
pa — $20.

Drg. P. Kaušius, iš Detroit, 
Mieli, surinko nuo šių draugų? 
J. J. Strazdas $5; P. Kaušius 
$1. Po 50c. — Chas. Pocevi- 
čia, P. Šlepelis, Matilda Gem
bei, A. Ananka T. Pocius, G. 
Kripaitis, K. 'Barzdaitis 30c. 
Po 25c: M. Skužinskas, V. Bal
sys, K. N., M. Janušauskis, F. 
Ignatavičius, K. Petronis, J. 
Bernot, P. Suobinkauskas. Vi
so labo — $11'80.

Aukos bus pasiųstos L. S.
D. P. A. žymontas,

LSS. Sekretorius.

Lietuviai Daktarai
z • | • ■ «

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansla Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

' DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

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

Phone Canal 0257 
V— ..... . .........——✓

Telephone Yards 1632

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė,

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

, Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį. 
................... ........— i........ »■■■—/

..............1 1 111 1
Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-to» gatves

......... . 1 1 .......... .......... 1
Telephone Yards 5632

DR. M. STUPNICKI 
8107 So. Morgan St, 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS/nuo 8 iki 11 ryto Ir 

nuo 5 ud 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra

* uždarytas

Office Houfs: 10 iki 12 pietį 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR.A.LYUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1906 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Ai^cher Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

v—. ............ . .... ■■■ i 1 ■■ n
,—... n, „„.jL... l?; „d 

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieris

8261 South Halsted St
Tol. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 8—9 P AI.
Ned. 10-42 A. M.

Eesidence Canal 2118
' *

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

f* ....................... . 1' "
Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Pr^Cmdmo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 Ud 9 vai. vak.
i

3325 So. Halsted St., Chicago, 111.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South ^Halsted St 

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairf ax 5574 

Chicago

Mrs. A. MICHHIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31 gat. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paiųg

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos l’gonbučitfo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdvmo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

.Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiurėji-

Imą. Duodu pata- 
l rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South
Halsted St.

Tel. Pullman 6482

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ni 
pastinga! prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, III.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 8318 Šo. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^-DR. HERZMAN^l
—16 RUSIJOS— -

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1326 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

[ Dienomis: Canal 
8110 arba 0376

Naktį Drexel 960 
Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 meta!

Ofisas
4729 So. Ashland Are, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų I» 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo- 7 iki 8:80 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 16 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drezel 2886

h—
Rezidencijos tel. Van Buren 0SM 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, VyrUkų, 
Vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3385 So. Halsted StM Chicag* 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piatt 
7—8 vak. Nedėliomis 16—12 dienų. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage
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Subscription Ratas 1
IK.00 per year in Canada.
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tfarch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago. 
UI. — Telefonas: Boosevdt 8500,

Uisimokijimo kalnai 
Chicagoje — paltai 

Mataras ______
Pusei met< ____ _______
Trims minasianm __
Dviem raineliam ■ t i 
Vienm mineaiui --

Chicagoje per netiotojnai 
Viena kopija ■ 
Savaitei ---- . L

Kinesių! __________ ... ,
Suvienytose Vefstfjoee na Chicagoje 

paltu:
Matams--------- - T <7.00
Pusei metų - . 8.5(
Trims mėnesiams____  1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui , .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoeei 
(Atpiginta)

Metams ____________ $8.0(
Pusei metų ....... 4.0C
Trims mėnesiams 2.0(
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00 
4.eo 
2.00

. 1.50 
.75

Radikalumas ir 
Reakcingumas.

Iš Bulgarijos sostinės So
fijos pranešama, kad tos ša
lies seimui valdžia ketinanti 
įteikti labai aštrų įstatymo 
sumanymą prieš pelnagau- 
das — spekuliantus, brangi
ninkus, augštų palukių plė
šikus ir t.t. Sumanymas 

siūlo viešai plakti rykštėmis 
pelnagaudas, konfiskuot jų 
turtą ir atimti teisę užsiimti 
bizniu.

Griežtas valdžios nusista
tymas prieš pelnagaudas 
yra, žinoma, geras daiktas. 
Kodėl, išties^, turėtų kentė
ti minios žmonių dėl besąži- 
niškų biznierių godumo? 
Bet priemonės, kuriomis 
Bulgarijos valdžia nori pa
siekti gero tikslo, yra dau
ginus, negu abejotinos. Pla
kimas rykštėmis nusidėjusių 
biznierių butų barbariška 
bausmė ir, veikiausia, ji ne
duotų pageidaujamų vaisių.

Bendrai galima pastebėti, 
kad bausmės nėra labai sėk
minga priemonė kovai su 
spekuliacija. Tas buvo aiš
kiai patirta sovietinėje Ru
sijoje., Pirmutiniais dvejais 
-trejais bolševikų valdymo 

metais tenai irgi buvo bai
siai aštriai persekiojami 
spekuliantai. Pradžioje 
jiems buvo skiriamos dide
lės piniginės bausmės, pas
kui buvo įvesta turto konfis
kavimas ir sušaudymas. Bet 
spekuliacija visai nėjo ma
žyn. Juo labiaus aštrėjo 
bausmės, tuo spekuliantai 
plėšė daugiaus už savo biz
nio riziką.‘' Pagalios, bolše
vikai buvo priversti kapitu- 
liuot (pasiduot), legalizuo
dami spekuliaciją.

Rusiioje, beje, buvo skai
toma kaipo “spekuliacija” 
visa privatinė prekyba. Šalis, 
kurioje 90 nuošimčių gyven
toją sudaro ūkininkai, t. y. 
privatiniai savininkai, nega
li apseiti be privatinės pre
kybos ; todėl ta bolševiką ko
va su “spekuliacija” iš viso 
buvo besmegeniškas dalykas 
ir pasisekti negalėjo. Bet 
rusams nepavyko bausmė
mis pasmaugti ne tiktai pa
prastąją prekybą, o ir para- 
zitinius prekybos apsireiški- paremti savo išnaudoji
mus, t. y. spekuliaciją siau- mo sistemą Biblijos autori-
resniąja to žodžio prasme.

Jeigu šalies sąlygose yra 
patogi tiems nesveikiems 
apsireiškimams dirva, tai 
represijos neisnakins jų. Tą 
galima pasakyt apie Bulga- 
riją, lygiai kaip ir apie Rusi
ją . .

Sumanymas plakti rykštė
mis nusikaltusius biznierius 
yra labai typingas Bulgari
jos ūkininkų valdžiai. Ji yra 
radikalė valdžia, bet kartu 
ir žiauri ir reakcinga. Radi
kalumo, žiaurumo ir reak- 
cingumo mišinys charakte
rizuoja visą jos politiką.

Ištroškg
upe gi- 
Ameri-

Karinės isterijos 
musioji prohibicija 
koje susilaukia kasdien vis 
daugiaus atvirų oponentų. 
Po New Yorko, į “slapiųjų” 
litaniją įsirašė savo vardą 
Baltimore, Md.

Naujoji to miesto taryba 
pirmutiniame savo posėdyje 
vienu balsu priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad 
Jungtinių Valstijų kongre
sas pakeistų Volsteado įsta
tymą, leisdamas gaminti ir 
pardavinėti alų ir lengvuo
sius vynus.

Jeigu kongresas neišspręs 
;o klausimo artimiausiu lai
tu, tai yra pavojaus, kad 
ateinančiuose prezidento 

rinkimuose smarkiausia ko
va eis tarp “Slapiųjų” ir 
“sausųjų”. Mokesčių ir mui
tų klausimai, geležinkelių 
tvarkymas, darbininkų ap- 
drauda ir kiti svarbus reika
lai butų nustumti į šalį. Tai 
butų didelė nelaimė darbo 
žmonėms.

Bažnyčių balsas.
Protestonų, katalikų ir 

žydų bažnyčių atstovai Ame
rikoje išleido bendrą pareiš
kimą, pasmerkdami plieno 
korporacijos raportą, kuria
me buvo pasakyta, kad plie
no industrijoje esą negalima 
panakinti 12 valandų darbo 
dieną. Pareiškimas specia
liai pabrėžia, kad plieno 
trustas, gindamas ilgas va
landas savo industrijoje, ei
na prieš “religijos mokslą”, 
kas atremia p. Gary mėgini- 

tetų.
Reikia tečiaus pastebėti, 

kad augščiaus paminėtąją 
bažnyčią balsas pasigirdo 
gana vėlai. Dvylikos va
landą darbo dieną jau senai 
yra pasmerkę ne tiktai dar
bininkai, bet ir labai žymi 
dalis grynai kapitalistinės 
spaudos.

Kuomet anąmet plieno 
darbininkai, buvo išėję į 
streiką, reikalaudami darbo 
valandą sutrumpinimo ir al
gą pakėlimo, tai protesto- 
ną, kataliką ir žydą bažny
čios tylėjo. “Religijos mo
kslas” tuomet buvo tur-but 
kur nors dingęs.

Lietuvos darbi 
riinkai juda. 

ko-.Didžiausia žala, kurią 
munistai padarė Lietuvos 
darbininką judėjimui, yra 
profesinią sąjungą suardy
mas. 1919 ir 1920 metais 
Lietuvos profesinėse sąjun
gose buvo susispietę keletas 
dešimčią tukstančią darbi
ninką. Bet bolševikai, tuo 
laiku vadovavusieji profe
sinėms sąjungoms, stengėsi 
panaudoti jas savo politikos 
reikalams. Tas sukėlė aš
trią frakcinią kivirčą są
jungose, užtraukė ant ją 
valdžios represijas ir atstū
mė daugelį darbininką, ku- medeliais.

riems įkyrėjo vaidai organi
zacijose. Dvejetu metą vė
liaus nuo daugumos profe- 
sinią sąjungą skyrią bepali
ko tiktai komitetai.

Profesinių sąjungą suiri
mas davė progos sustiprėt 
klerikalinei Darbo Federaci
jai, kuri pradžioje susidėjo 
tiktai davatką draugiją. 
Atstumti nuo profesinią są
jungą, tūkstančiai darbinin
ką, nenorėdami palikti visai 
be organizacijos, ėmė dėtis 
prie kunigą vadovaujamo 
“darbininkiško” susivieniji
mo, ir pernai Federacija pa
sidarė jau taip stipri, kad 
patys komunistai savo par
tijos suvažiavime pakėlė 
klausimą, ar jiems nevertė
tą taip pat rašytis į ją, idant 
“priėjus prie minią”.

Šiandie tečiaus padėtis 
Lietuvoje keičiasi. Tie pro
fesinią sąjungą skyriai, ku
rie išliko gyvi, dabar jau 
ima tvirtėti ir palengva atsi
griebia kai kurie skyriai, ku
riuos buvo palaidoję komu
nistai. Įdomu, kad irimo 
procesas buvo mažiausia pa
lietęs tas Lietuvos darbinin
ką sąjungas, kurią priešaky
je stovėję socialdemokratai. 
Jos ne tiktai atsilaikė, bet 
dabar jau ima rodyti gana 
gyVo veiklumo ženklus. Nė
ra abejonės, kad joms teks, 
paimti į savo rankas vado
vavimą visame profesiniame 
Lietuvos darbininką judėji
me.

Nuo to, kaip seksis Lietu
voje įsigyventi laisvam pro
fesiniam darbininką judėji
mui, priklausys visa Lietu
vos politika. Reikia atsi
minti, kad apie trečdalį sa
vo balsą Seimo rinkimuose 
krikščionys demokratai gau
na Darbo federacijos sąra
šais. Kuomet darbininkai 
iš Federacijos vėl sugrįš į 
klasiniai susipratusiąją savo 
draugą eiles, tai klerikalą 
viešpatavimui bus galas.

Kauno gražinimas.
Kaunas. — Miesto valdyba pa

siryžusi šįemet > Kauną žymiai 
pagarąžinti. Visos neapsodintos 
gatves — apsodintos medeliais. 
Nemuno pakrantė taip pat rū
pestingai puošiama, ypač ties 
uostu. Kur tik yra nenaudoja
mas žemės sklypelis, jis bus ap
sodintas gėlėmis ir krūmeliais. 
Soboro aikštės kampai busią 
tuoj apsodinti krūmokšniais ir

ĮApž^aZgaj

BUSIĄ BLOGA DARBO ŽMO- 
NĖMS LIETUVOJE.

“Tėvynė” reiškia labai pesi
mistišką nuomonę apie Lietuvos 
Seimo rinkimų rezultatus. Ji 
sako, kad valstiečiui ir darbinin
kui Lietuvoje teks ir toliaus sa
vo pečiais nešti visą “gyveni
mo brudą” ir prie to dar kęsti 
valdininkų savivaliavimas. Bet 
tuo esą kalti patys Lietuvos 
žmonės, kurie pavedė savo kraš
to valdžią į nusišmugeliavusių 
klerikalų rankas.

Peržvelgus naujojo Seimo są
statą, “Tėvynė” daro l;okių iš; 
vadų:

“Prie šitokio mišraus Sei
mo sąstato, nėra galimybės ti
kėtis, kad pavyktų sudaryti 
rimtą opoziciją prieš klerika
lų daugumą, nors ir Klaipėdos 
kraštas atsiųstų į Seimą savo 
6 atstovus ne kleiikalinio nu
sistatymo. Tarpe Klaipėdos 
krašto atstovų, be abejonės, 
2 ar 3 bus vokiečiai, kurie 
greičiausia dėsis prie vokiečių 
tautinės mažumos, o likusie
ji greičiausia gali būti vien 
laviruojanti medžiaga tarpe 
lietuvių pažangiųjų ir kleri
kalų frakcijų. Pagaliau, nors 
ir visi 4 Klaipėdos krašto at
stovai butų lietuviai ir prisi
dėtų prie valstiečių liaudinin
kų ir socialdemokratų frakci
jų, ir tai rimtos atramos Ijle- 

. rikalizmu praskiestam Sei
me nesudarytų, nes ir tuomet 
susidarytų tik 30 atstovų 
prieš 40 aiškių klerikalų.”
S. L. A. organas šitaip mano 

dėlto, kad jisai skaito tautipHf 
mažumų atstovus nepasitikimais. 
Jie, girdi, krypsta tenai, kui 
mato daugiaus naudos, o kleri
kalai nesigailės pažadų, kad pa
kreipus juos savo pusėn. k

“Akyvaizdoje šitokios padė
ties Seime”, tęsia New Yorko 

' laikraštis, “klerikalai yra pil
nais Lietuvos šeimininkais 
sekantiems trims metams ir 
be jokio pavojaus ir kliūčių 
galėsi viešpatauti Lietuvoje 
klejžiKalinė diktatūra. Taigi 
nėi Lietuvos vidujiniam gy- 

f venime, nei užsienio politiko- 
' je jokių atmainų nebus... Vi

sokį Lietuvos bankininkai, 
spekuliantai, šmugelninkai, 
kyšininkai ir kitos gyvenimo 
išmatos gali džiaugtis šitais 

Seimo rinkimų daviniais, nes be 
jokios baimės per sekančius 
tris metus gali kuoplaučiau- 
sia varyti savo nedorą darbą.” 
Mums tečiaus rodosi, kad 

“Tėvynė” be reikalo taip nusi
mena. Seimo rinkimų daviniai,

tiesa, nėra malonus pažangiom- 
sioms partijoms, bet ar turi kuo 
labai džiaugtis klerikalai?

Visas jų atstovų skaičiaus pa
didėjimas pareina tik nuo to, 
kad jiems atidavė daugumą savo 
balsų Pažanga sux- žemdirbiais. 
Pastarieji pereitais rinkimais 
buvo gavę apie 55 tūkstančius 
balsų. Jeigu bent pusė jų teko 
krikščionims demokratams, tai 
pasidarė du nauji atstovai.

Visi žino, kad krikščionys de
mokratai, Pažanga ir žemdirbiai 
yra artimi vieni kitiems ele
mentai. Vienok “krikščionys” 
iki šiol vengė atvirai dėtis su 
žemdirbių Sąjunga, kadangi ne
galima paslėpti nuo žmonių 
akių to fakto, kad ši remia dva
rininkų interesus. Dabar jie 
susiblokavo iš baimės pralaimė
ti rinkimus. Bet kaip po to jau
sis tie demokratiniai elementai, 

‘kurie seka paskui “krikščio
nis”, laikydami juos darbo žmo
nių užtarėjais? Darbo Federa
cijoje, pav. yra tūkstančiai dar
bininkų, kuriuos vadžioja už no
sies klerikalų partijos klapčiu
kai. šiems dabar bus daug var
go įtikinti savo pasekėjus, kad 
krikščionys demokratai rūpinasi 
vargdienių gerove.

Tų dvejeto mandatų laimėji
mas su žemdirbių pagelba kle
rikalams, vadinasi, gali atsirūg
ti labai negardžiai.

Prie to prisideda ir keblumai, 
kurie neišvengiamai turės atsi
rasti, sustiprėjus tautinių ma
žumų 
tiesa, dažnai įvairiais pažadais 
prisiviliodavo žydus. Jie gali 
prisiviliot ir lenkus ir vokiečius. 
Bet pirmųjų dviejų seimų pa
tyrimas rodo, kad kombinacijos 
su tautinėmis mažumomis yra 
labai netikras dalykas. Dąbar 
gi kombinacijos bus juo šun- 
.kiaus daryti, kad klerikalai jau 
yra labai susipykę su mažom- 
sioms tautoms ,ir šios dabar tu
ri daugiaus atstovų, todėl bus 
mažiau sukalbamos.

Taigi apie “klerikalų diktatū
rą” kalbėt, musų numanymu, 
netenka. Jeigu klerikalai no
rės išlaikyt savo rankose val
džią, tai jie bus priversti visą 
laiką eiti į kompromisus su kuo 
nors. Nuolatinis gi kompromi
sų darymas į tą ar į kitą pusę 
ne stiprina valdžią, bet silpni
na ją.

Mes visai nepavydime klerika
lams tos padėties, kurioje jie 
atsidūrė.

atstovybei. Klerikalai,

NETURI SARMATOS.

Anądien “Draugas” rašė, kad 
Lietuvos socialdemokratai vie
noje rinkimų apygardoje buvo 
susiblokavę su revoliuciniais so
cialistais, kurie “eina ranka ran
kon su bolševikais”. “Naujie
nos” nurodė jam, kad vadina
mieji revoliuciniai socialistai 

(arba kairieji liaudininkai) yra 
griežti bolševikų priešai. Revo
liucinių socialistų vienminčius 
Rusijoje sovietų valdžia šaudo • 
ir į kalėjimus grudžia.

Po nurodymo šitų faktų, 
“Draugas” turėjo arba parodyt, 
kad mes klystame, arba atitai
syt savo klaidą. Bet jisai, vie
toje to, rašo:

y^Kaikuriose apgardose so
cialdemokratai susiblokavo su 
bolševikais.”
Iš vienos apygardos jisai da

bar padarė “kaikurias apygar
das”. Iš revoliucinių socialistų 
jau pasidarė tiesiog “bolševi
kai”.
-“Meluosiu ir gana!’ sako Chi- 

cagos kunigų laikraštis. Ir ką 
tu jam padarysi!

LLOYD GEORGE REIKALAU
JA RUSIJOS PRIPAŽINIMO.

Pereitą sekmadienį daugelyje 
Amerikos laikraščių tilpo buvu
siojo Anglijos premjero, Davido 
Lloyd George’o, straipsnis, ku
riame jisai reikalauja, kad butų 
pripažinta sovietinė Rusija.

Savo reikalavimą jisai remia 
tuo, kad Rusijos liaudis nepri
valo būt baudžiama už josios 
valdžios darbus. Despotinė bol
ševikų valdžia yra, pasak jo, 
vaisius to išnaudojimo, prie
spaudos ir supuvimo, kurie vieš
patavo Rusijoje carizmo laikais.

Su tuo negalima nesutikti, 
bet reikia pastebėti, kad pats 
Lloyd George, koliai .jisai sto
vėjo Anglijos valdžios'priešaky
je, rėmė ginkluotą kovą prieš 
sovietus, nepaisydamas, kad dėl 
to tenka kentėti nekaltiems Ru
sijos žmonėms.

“Genialia” Anglijos politikie
rius tiktai dabar suprato, kad 
teisingesnė ir praktiškesnė po
litika butų pripažinti sovietų 
Rusiją. Tuo tarpu Anglijos 
Darbo Partija (ir visų šalių so
cialistai) jau suviršum penkeri 
metai kaip tą skelbia.

Scveros Gyduoles užlaiko
V * •

šeimynos sveikata.

Kaipo balai atatin- 
! karnas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmlauš Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO. * 
CEDAR RAPIDS, IOWA

EDGAR ALLAN POE

[Pasakojimas] 

(Tęsinys)

—Masa, ar dar aukštai reikės man

—O kaip aukštai esi? — paklausė

—‘Labai aukštai — iš viršūnes jau 
dangus mat^t, — atsiliepė negro balsas.

—Del dangaus tu nesirūpink, klausyk 
ką sakau. Žiūrėk žemyn ir suskaityk, kiek 
tų didžiulių šakų pralipai po šitai va me
džio pusei? Suskaityk gerai.

—Viena, dvi, trys, keturios, penkios
— po šitai pusei aš pralipau penkias di
deles šakas, masa.

—Lipk dar vieną šaką aukščiau.
Po valandėlės pasigirdo vėl negro 

balsas: dabar jis esąs pasiekęs septintųjų 
didelę šaką.

—Gerai. Dabar klausyk, Jupąi, — 
šaukė Legrandas, matyt labai susijudinęs:
— riskis ta ja šaka taip toli, kpltikb^is 
galima ristis. Jei -pastebėsi kokį nors keis
tų daikitų, duok man žinoti.

Jei pirmiau aš dar galėjau kiek abe
joti dėl savo draugo proto pairimo, dabar 
tas abejojimas visai išdilo. Mačiau aiškiai, 
kad jis visai pamišęs, ir rimtai susirupi- 

nau, kaip čia jį namo pargabenus. Man 
begalvojant, kaip kas geriau padarius, Ju- 
pitero balsas vėl pasigirdo:

—Aš bijau toliau belipti — toliau ta 
šaka visai sausa.

—Kaip, Jupiter? Sakai, kad šaka vi
sai sausa? —- drebančiu balsu sušuko Leg
randas. '

—Taip, masa, sausa sausutėlė — vi
sai nudžiuvus. r

—Po plynių, kas dabar reikės daryt? 
— begalo susirūpinęs klausė Legrandas.

—-Kas daryt! — tariau džiaugdamos 
gavęs progos tarti žodį: — nieko kita,/fek 
eiti namo ir gulti. Ištikro, einam! Laikas 
visai vėlus ir, be to, tu juk man žadėjai...

—Jupiter! — šuktelėjo jis, visai ma
nęs neklausydamas: — ar tu mane girdi?

—Girdžiu, masa Vii; girdžiu kuoge- 
riausiai.

—(Pasiimk peilį ir mėgink piauti — 
pasižiūrėk, ar ta šaka labai supuvus.

—Del puvimo tai ji tikrai supuvus, 
masa, — atsiliepė po valandėlės negras,—' 
bet ne taip jau labai. Man regis kad dar 

1 galėčiau paslinkti truputį toliau, jeigu 
j bučiau vienas pats.

—Kaip tai — jeigu vienas pats? p
f. —Taigi, kad 1 ne tašai \ vairias J Jis attiks
sunkus, biaUrybė. Aš mesiu: jį‘žemyn/o 
kai pasiliksiu '/vi 
sunkus ir šaka £

nas, tai nebebusiu toks 
Jales mane atlaikyti.

-^-Tu prakeiktas latre! — sušuko 
Legrandas, matomai‘ gerokai nusiraminęs: 
— Ką tu čia man pliauški tokius niekus!

— rikįte suriko Leg-

Tu įtik pabandyk paleisti vabalą iš rankų, 
aš tau tuojau nusuksiu sprandų! Klausai, 
Jupitcr, ar tu girdi mane?

—Kur negirdėjęs, girdžiu, masa; 
kam gi čia tuojau reikia rėkti ant vargšo 
nigerio.

—jNa, gerai. Klausyk! Jei tu dar pa- 
sislinksi šaka taip toli, kol tik bus gali
ma, ir nepaleisi iš nagų vabalo, tai kai 
tik -nulipsi žemyn, aš tau duosiu visų si
dabrinį dolerį.

—Aš dar pašliaušiu, masa Vii, dar 
kiek pašliaušiu. ya, dabar jau netoli šakos 
galas.

—Šakos ga 
randas. — Sėkau kad esi prie šakos galo?

—Tuojau bus šakos galas, masa, — 
o-o-o-o-o! Viešpatie, susimilk! — Kas gi 
čia dabar tame medy!...

—'Nagi, o kų ten radai? — riktelėjo 
labai nudžiugęs 'Legrandas.

—.Dievaž — gi kaukolė! Matyt, kas 
nors bus palikęs savo galvą medy, o var
nos nukapojo visų mėsą ir surijo.

—Kaukolė, sakai!? Labai gerai. Kaip 
ji ten laikosi — kaip ji pririšta?

—Palauk, masa, pasižiūrėsiu. Ištikro, 
labai nuostabus dąįykąs,— kaukolė pri- 
kalįtaprie.<ša^os' sų/diJele įge|ežine i vinim.

f',—Dabar į klausyk, Jupai, daryk visa 
taip, kaip sakysiu — tu girdi mane?

—Girdžiu, masa.
—Klausykis gerai! Surask kaukolėj'

Kur čia gali rasti akį, kaa 

jau senai nė vienos nelikę.
—Kad tu skradžiais, su tokiu savo 

kvailumu! Ar tu žinai, katra tavo dešinė 
ranka ir katra kairioji?

—Tų tai aš žinau — ko čia nežinot?
— mano kairė ranka va ta, su katra aš 
malkas skaldau.

—Taip, tiesa! Tu juk kairiarankis. 
Tai va, tavo kairioji akis yra toj pat pu
sėj, kur tavo kairioji ranka. Dabar, man 
regis, tu jau gali rasti kaukolės kairiąją 
akį, arbadų vietų, kur akis buvo. Ar radai?

Ilgokų valandėlę buvo tylu. Pagalios 
negras paklausė:

—Ar -kaukolės kairioji akis yra toj pat 
pusėj kaip ir kaukolės kairioji ranka?... 
ale kad prie kaukolės nepasiliko rankos nė 
trupučiuko — bet tai nieko. Aš jų suradau
— va, šitoji bus kairė. Kas dabar reikia 
daryt su ta kairia ja akim?

(Bus daugiau)
\ 4. ■ \ .1 - --

Juozas Tysliava.

Nostalgija,
1.

Žcipė erdvėjosi, saulė tekėjo — ,
Jai aš prisiekiau gyvent ir mĮęlet... ; ( 
Burtu -smilkylan siekimą sudėjau — 
TdlinUicliau'ti—tyloj nekalei

Aiaurėj išgirdęs plieno žvangėjimų, 
Aušra—kariagų aš į pamilau;
Širdžių pagavęs mamytės linkėjimų,

Temstančiu vieškeliu aš nuėjau.
šėlo ir ūžė gyvenimo gatvė — 
Mano nelaisvė maivbuvo laisva...
Žemiškas siaubas padanges sukratė — 
Kraujas ištiško—laimėta kova...
Ūkanoj gimusį žynį išvydau —
Sieloje mano—nauji spinduliai...
Kįrioiįan^ioj, id^kstan^oj į^Atvėj pasily- 

[dau,—
Vėl mane pašaukė žemės keliai...

2.
Vėtros, bespalviais sparnais pasipuošę, 
Žemės pakalnės dūksta, kvatoja;
Erdvės, buitybei likimų suruošę,

. žvaigždėms plesdena, kometoms plasnoja.
Keliatiju,- alsuoju,—kai rasų išgirsiu, 
Ties Amžino Nemuno tiltu sustosiu; 
Erdvėjančlioti žemėj, jei nuirsiu, numirsiu — 
Savosios kelionės mirtyje neminėsiu.
Jei liksiu—saulėleidį leisis karveliai 
Iš tolimų erdvių į sfinksus nutūpti,— 
Priminsiu i>asauliui, jog kraujo upeliai 
Mirties okeanais nesitiki ūžti...

Tad gims naujas miestas klajoklių
h '! I ■ 7 ; , ? ] •' [tėvynėj,, 

, Į jį )|ulpeliavęs mirties neminėsiu,
Nes kaldams žemčiūgų gyvybės krūtinei 
Vien Amžinų Grožį gyventi galėsiu...
Ten pasakų dievas, krivulę iškėlęs, 
Nežemiškais godžiais palaimins žinynų, 
O keršto gyvatė, Naujovei įgėlus, 
Būtybei pradingti atšliauš ant ugnyno.
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Darbininkų šventė 
Bavarijoj'

(Musų specialiu korespondento. Perspaudinti uždrausta).

tinių kovos organizacijų sąjun
ga”. Suprantamas daiktas, jei
gu taip makabi'liai zuja, kaip ir 
driežai, jeigu atsišaukimai to
kie gausus, ir jeigu juos maty
dami policistai rankas trina ir 
makabiUninkamš nieko nesako, 
taip kaip čia žmogus neintikėsi, 
kad socialistai gali su žydais, 
velniais, bet ir pačiais čigonais 
susidėti! Miestas paskendo pa
vasario ūkanoj, žydinčios Obelės 
ir alyvos priglaudė šešėliuose 
besislepiantis poras, o prakeik
tos revoliucijos šmėkla vaikščio
jo ramių biurgerių palangėmis 
ir kaišiojo liežuvį pro plyšius. 
Fantastinis gandas keitės gandu 
dar fantastingesniii, biurge
riams kinkos drebėjo, ir alaus, 
ašaromis praskiesto, graudus 
upeliai liejos.

Nerami buvo senose Miunche
no sienose pirmos gegužės nak
tis, štimungas pasiekė aukščiau
sio lapsnio! |

I. štimungas
Taip ir žinokite — Bavarijos, 

o tuo pačiu metu vokiečių mo- 
narkininkų, fašistų, juodašim
čių ir menininkų centre, Miun
chene, — nieko be štimungo ne
įvyksta.

Kas yra štimungas?
Kadaisia prof. Voldemaras 

pasakojo anekdotą. Tūla moks
lo akademija paskelbė konkursą: 
parašyti mokslo veikalą apie, 
dramblio medžioklę. Konkuruo
ti apsiėmė vokietis, pran
cūzas, anglas ir lenkas. 
Vokietis paspruko tris spin
tas knygų, užsidarė de
šimčiai mėnesių kambary ir pa
rašė veikalą — įvadas į dramb
lio medžioklę. Išėjo didelis, mo
kslingas, sunkiai paskaitomas! 
tomas. Prancūzas palaukė gied
rios dienos, pasikabino parankėj 
gražią mergaitę, nuėjo į zologi- 
jos sodą,\apžiurėjo dramblį, pa 
flirtavo ir paraše gražiu lengvu 
stiliumi, gyvą, pilną jumoro ir 
skepsio knygą apie tai, kaip 
dramb ys at^do. Anglas pasi-Į 
samdė laivą, prisirinko kuopą 
prietelių, nuvyko Afrikon, pada I 
rė medžioklę, nukovė dramblį I 
ir aprašė savo įspūdžius ir pa-L 
iir nius. Lenkas gi nuvažiavo į| 
Paryžių, atlankė visas diploma
tines priemenes ir rezultate pa
rašė \t.‘kalą: Dramb'io medžiok
le ir lenkų klausimas.

Juk sakoma: kas širdy, tas ir 
ant liežuvio. Jei bavarčikas bu
tų panašia tema mokslo veika
lą rašęs, tai tikrakbutuparašęs: 
Dramblio medžioklė ir novem- 
berverbrechcriai (lapkričio nusi
dėjėliai, vadinas socialitai pada
rę 1918 m. lapkričio mėnesį Vo
kietijoje revoliuciją.) Jei ši sa-| 
vybė ir apibudina 
bavarčikų ūpą ir jų gyvenama-1 jų spindulių nieko daugiau lie
ja ideologiją, tai dar neišsemia regėję, klausos, ar kur armotos 
sąvokos “štimungas” turinio. I nepyška. Ir jų nesigirdi, tik gai- 
Bavarčikai — pietų žmonės,!vinančiomis sultimis kvepia pa- 
karštas kraujas, bet ir makau-Į saulis. Biurgerių širdis džiaugs
ies nešaltos, visviena, ar jau Imu suklepsėjo, vakarykštis 
praskeltos, ar dar ne. Bavar-| štimungas pranyko, ir kažko- 
čikas net paprastų pilietinių kios palaimos aidas nuskaidrėjo 
pareigų neatliks be tam tikro giedria padange.
ūpo pakėlimo, be atitinkamos Miunchenas — ne pramonės 
ekspresijos, be kinkas gnaiban-Į miestas. Darbininkų jame nėra 
čių ekscesų, štimungas, tai ypa-įtiek dąug susispietusių, kaip ki- 
tingas bavarčikų ūpas, dvasios [tuose didžiuliuose Vokietijos 
pakilimas, nukreiptas šituo tar-1 miestuose. Ir tie, kurie čia vis 
pu keikti ir smaukti socialistus. I tiktai yra, didele vienybe pasi- 
Kadangi bavarčikų valdžia —ir-1 kėlė pasidžiaugti savo pavasario 
gi žmonės, irgi piliečiai, tai šiuo Į švente ir parodyti, kad darbinin- 
zygiu ji lygi paprastiems pilie- kų ideologija gyva juose, ir 
čiams. Bet žmogaus dvasia jau kad jie yra didelė pajėga, prieš 
toks nelemtas daiktas. Kiek ji Į kurią pagaliau turėjo nusilenkti 
aukštai gali pasikelti, tiek že- suskridę tamsios reakcijos var
mai gali ir nusileisti. O jeigu ji Į nai.
pati kartais savaime atsisako! Bene nuo aštuntos valandos 
bekilti, tai yra priemonių biš-lryto pradėjo traukti darbininkų 
kį kilstelėt: žiūrint koks reika-lburių būriai į esamąsias miesto 
las> — čia lygia^ gerai veikia ir pakrašty didžiules pievas, jau 
geras alus, it gerai paleisti plet- suspėjusias pavasario žiedais 
kai. Kadangi dėl musų laikų paplisti. Terezijos pievų pa- 
neišpasakytos brangenybės alus krašty, ant kalnelio stovi milži- 
nebetikra priemonė, tai dažniau- niška statuja —? Bavaria —ba- 
sia jį pamaino pletkai. varčikų galios simbolis (statu-

Kad sudaryti atitinkamą šti- ja yra tiek didelė, kad jos gal- 
mungą darbininkų šventės—ge- voje, viduj, sutelpa daugiau de- 
gužės mėnesio pirmai dienai, bu- šimties žmonių). Prie tos sta- 
vo užsuktas ir visais garais pa- tujos papėdžių rinkos darbinin- 
leistas plėtkų išdirbimo fabri- kų margos minių minios, sudė- 
kas. šiame fabrike labiausia darni savo vėliavas prie Bavari- 
pasižymėjo svarbiausieji mecha-Įjos kojų. Miunchenui šimto tu
nikai juodašimčiai fašistai, taip
gi labai uoliai ėjo savo pečku- 
rių pareigas įvairus valdžios 
agentai. Tiesa, visas valdžios 
elgesys tą dieną ir tebuvo tik
tai štimungo fabrikacija, bet 
apie tai mes dar pakalbėsime.

Taigi balandžio 29 ir ypač 30 
dieną plačiai paplito po įmestą 
makabiliai (auto) mėtantieji 
atsišaukimus, kuriuose ‘skelbia
ma, kad komunistai, socialistai, 
žydai ir visi kiti iš peklos pa
leistieji velniai yra pasiryžę ge
gužės pirmą dieną pakelti šven
tose Miuncheno gatvėse revo
liuciją ir įgyvendinti jose bolše
vikų rojų. Po tais atsišaukimais 
Ijlivo pasirašius kažkokia pasa
kinga firma “Bavarijos patrio-

II. Saulėta švente
Tokia plėtkų politika buvo rei

kalinga ir valdžiai ir juodašim- 
čiams, kad kaip galima labiau 
suvaržyti šventės šventimų, ir 
kad kuodaugiau sumobilizuoti 

savo juodųjų jėgų.'
Pirmą gegužės dieną saulė 

[prašvito tokia giedri, kokios ba- 
barcikai jau senai nebebuvo re
gėję. Po žydinčius sodus pasi
bėrė aukso spinduliai, ir svai
ginamos kvepmenos skleidės iš 
sodų ir pievų stebuklingomis 
Izaro upės pakrantėmis ir bega
linėmis Miuncheno alėjomis, ir 
džiugino paniurusias biurgerių 
širdis. O šie ankstų ryta akis 
prakrapštę kyšo nedrąsiai gal
vas į gatvę ir dairos, ar revoliu
cijos nematyti besivaikštine- 

vyraujantįljant. Ir be saulės svaiginamų;

biurgerinės iš- 
kurie stovėjo 

pašieptas, nie- 
jokių pastabų 
ir parašai ve-

katančio minia — nuostabiai di-|stracijos, kurios parodo atvirai, 
dėlė. 'Raudonos pirmosios pa-1 kas remia tų ar kitų judėjimą, 
vasario rožės prie krutinės, ištikrųjų yra geras daiktas. Nes 
daugiaspalvės vėliavos, besibe-Įčia negalima pameluoti”.
riančios saulėtais atspindžiais, ir I “Eisenos vyko pavyzdinga 
minia, kaip jura, belinguojanti I tvarkų, ir be mažiausių iškrypi- 
begalinėmis bangomis, ir pro-Imu. Niekas iš 
tarpiais švitrėjantys< aiškus, I vaizdos žmonių,

I giedrus veidai — susiliejo į vie-1 gatvėse, nebuvo 
ną saulėtą kaosą. Šventė dan-1 kas iš biurgerių 
guj, šventė žemėje, švente žmo- nedarė. Taipogi
nių širdyse! ii&vose nebuvo labai agresingi:

Kiek pašalimi, palei Bavarijos [‘Mes reikalaujam uždaryti prieš- 
papėdes susibūrė ritmingai ri-Į respublikines organizacijas!’ — 
kiuotos darbininkų eilės — tai I tai atrodė taip pat, kaip kad mo- 
taip vadinami Sicherheitsabtei-Į narkijos laikais biurgeriai kar- 
lungen (apsaugos dalys; tai be-1 tais nešiodavo vėliavas su pad
velk karinė socialdemokratų or-į rašais, reikalaujančias uždaryti 
ganizacija, kurios tikslas —gin- Į socialdemokratų partiją. ‘Tė
tis nuo fašistų užpuolimo, — fa-1 gyvuoja aštuonių valandų dar- 
šistai pirmieji sudarė taip vadi-Į^o diena!’ Buvo įspūdžio, kad 
namuosius Sturmabteilungen — demonstracija perdėm taikin- 
puolimo dalis, kurių tikslas — I ga”.
socialdemokratus šturmuoti). Į “šiais metais gegužės šventė 
šalia jų susispietė milžiniška I buvo taikingesnė negu kada nors) 

'darbininkų organizacija — Dar-Į yra buvę.” u"
bininkų giedotojų sąjunga; to-1 Jeigu patys pikčiausi dešinio^ 
liau paprasti darbininkai, ir kiek I ji taip aprašinėja darbininkų 
atokiau — susimetė ir komunis-1 šventę, tai šis aprašymas yra 
tų būreliai. I geriausia įrodymas, kiek pama-

šventės iškilmė prasidėjo p° &a^j° turėti juodašimčių pa- 
milžiniško darbininkų koro ga-1 kleistos paskalos apie darbinin- 
linga giesme — Dem Lenz ent-Hus rengiamą sukilimą, ir 
gegen — Pavasarį pasitinkant, žem0 tiksl° _tos Pakalos 
Po to seke prakalbos, ligą, gra-Įlr storiai siekė! Tuos gan- 
žią prakalbą pasakė Miuncheno pu®, Petkus ir jų sudarytą vi- 
darbininkų vadas Dissmann’as. Įsuomenės ūpą plačiai sunaudojo 
Jo kalba pasižymėjo visu gyvc-Pr VJpdžia, ir juodašimčiai, Bū
namosios valandos rimtumu, I mobilizavę visas savo jėgas, ir 
nuoširdumu ir darbininkų idea-1 įo^u nepriėjo iki kraujo pralie- 
lizmo prakilnumu. Po ilgos, iš- Pmo “7 tik delei darbininkų 
kilmingos prakalbos, sekė vėlei Į takto ir jų eilių geležinės disci- 
darbininkų koras, ir tuo oficia-1 Pbn°s. t
linoji darbininkų iškilmė pasi-| aP*e tai kitame laiške, o 
baigė. [šiuo tarpu pabaigsime darbinin-

Komunistai, nuošaliai, bandė kl<_švent6s pabaigą minėti, kas 
savo iškilmę inscenizuoti, bet Į liečia grynai bavarišką štimun- 
jiems tai visai nepavyko. Bandė 
jie savo giesmes giedoti, bet už-l 
traukus galingą socialdemokra- ■= 
tų dainą, jų balsai savaime pa-Į/- 
skendo, kaip avižos okeane.

Visi laikraščiai, aprašinėję 
darbininkų iškilmę, pradedant 
darbininkų laikraščiais, baigiant 
juodašimčių šunlapiais, vienu 

balsu pabrėžia nepaprastą tos 
šventės taikingumą ir rimtu
mą. šit keletas dešiniosios 
spaudos atsiliepimų apie tą šven- 
tę.

“Paveikslas buvo toks taikin
gas! Ir žygiai pavienių sekci
jų ir sąjungų buvo perdėm tai
kingi. Muzikininkų būriai iriaj 
šventės rūbais pasidabinę dvi-Į 
ratininkai bei dviratininkės, dar-1 
bininkų turistų grupės su pa-1 
vyzdingai baltomis turistų kel
nėmis ir marškiniais, įvairus 
tarnautojai su plačiomis skry
bėlėmis, ir bavariškomis kelnė-Į 
mis (vadinas plikomis blauzdo-1 
mis — Red.), juodai-raudonai- 
auksinės vėliavos ir vėliavėlės 
(vokiečių valstybės—respublikos 
vėliava.—Red.), daugspalvės są
jungų vėliavikės....” H

“Did.csniesiems būriams vado- E 
vavo darbininkų batalijonai (ap- I 
saugos dalys — Red.), kuriuos į| 
tiktai dėl juodai-raudonai-auk- I 
sinių kokardų nuo Hitlerio (ba- | 
varčikų fašistų, juodašimčių I 
vadas. Red.) žmonių buvo gali- I 
ma atskirti. Jie atrodė perdėm I 
karo rikiuotė, ir su jų pačiūžų ■ 
(ski) kepurėmis, vėjo apsiaustais H 
bei raitelių batais atrodė labai jį 
gražiai. Ten buvo daug jaunos I 
stiprios medžiagos. Apie žmo- i 
nes, kurie sekė komunistų ve- E 
liavas, prie geriausių norų nie- I 
ko panašaus negalima pasakyti. I 
‘Daug trukšmo, bet maža va- I 
lios’. šitų jų biurgeriams nėr | 
ko bijotis. Ir šitokios demon- ■

•»' i1;

Ištirpinkit - V artokit 
Užtektinai-Mirkykit
\Yra Paprasti Nurodymai' 
įmikite Rinso į puodą ir užpilkite su ver- 
Vandeniu. Jis ištirps tuojau ir pasidarys

(Bus daugiau)

BEREIKALINGI PLAUKAI
Ant veido, po paraš

čių ir kojų daro 
neumagtomo (mote- 
itima ypač vasar'oa 

laike Jio bus 
prašalinti greit 

ir Baugiai au 
rnueų “VER- 
VENA DE-

P1LATORY 
POVVDER”. 
Ši puiki gyduolč 

prirengta tik dėl mo
terų, ( prašalina plau-j ' 

kus j 15 minutų. Odai visai nekenkia, y I 
Butelis su nurodymais > $1.75. Klauskit; 
aptiekoriaus arba agento, arba užsisa- 
kykit laišku {dedant 2Qc., kitus užmo
kėsit kaip gausit siuntini.

VERVENA LABORATORY, INC. 
193 Hartford Bldg , 

Chicago, III.

RALTIJOS-AMERIKOCU LINIJA 9Broadvay, Nev’^Iork.NY" LJ
SėILIETUVA

1 PER HAMBURG/X,P1L1/X\A._________________ .LIANĄ
ARBA. UEPd ją 

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

Aplenkia Lenkų juostą (kanclerių) 
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
LITUANIA....................................... Birž. 13
POLONIA ........................................  Liepos 4

TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

— LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių speciaiistas

Palengvins akių įtempimą, kurią 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoto 
mo, skaudamą akių karfitį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitah 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at* 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą 
i mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7689

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland A vėl

Tik su 
dančiu^andeniu. Jis ištirps tuojau ir pasidarys 
geras tirštas muilinis mišinys.

Supilkite šitų mišinį į jūsų skalbimo lovį pu
siau pripiltą drungnu vandeniu ir gausite putas. 
Kaip sudėsite savo skalbinius į lovį, putos turi 
IŠKILTI Į VIRŠŲ. Jei jos neiškįla, jus nevarto- 
jate užtektinai Rinso.

Mirkykite jūsų skalbinius tose nuolatinėse 
putose valandų, dvi o jei norite ir per naktį.

Tas MIRKYMAS užima vietų VELĖJIMO. 
Jis paliuosuoja visus nešvarumus taip kad jie 
atpuola begręžiant. Tik kalnierius, rankogalius 
ir sėdynės ir kelius vaikų žaidžiaipų rūbų reikia 
biskį pavelėti su biskučiu sauso Rinso.

Gaukite Rinso šiandien — visos grosemės ir 
departamentinės krautuvės turi jį paprasta mie- 
ra ir naujų didelį pakelį. Lever Bros. Co., Cam- 
bridge, Mass.

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To- 
dėl apart paprasto egzaminavimo, žiū
rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų bu ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

EKEBECO

GREATER VALUE rCometMB 
AshlandAv

Gredtest Department Store
HMMSSI

Petnyčioj, Birželio 8 d. Yra
£■■ Im B

m p N A Ess 11

Visoj Musų Krautuvėj
ŠIMTAI REIKALINGŲ VASARAI 
DALYKŲ YRA PASIŪLOMA—
Ateikit ir Pasinaudokit Proga

Jeigu mėnesius ir savaites gydėtės 
be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiutimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 186 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamas gydyme užsisenėjuslų 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą^ 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengtam! yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.

'*606 Tikrai pagerintos Europinis 
gyduolės “914”

Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu (vestas gydymas tie
siog surevoliucijonlzavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, Čepus, antitoksinus, 
bakterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy_ 
duoles. Taipgi naujausių prirengtmų 
tikslui greito išgydymo užslaenėjusių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą eg- 
uuninaciją.

Eleclro-Medical Ooctors
136 S. Wabash Ave^ Chicago, Iii.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se- 
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Nemo Liesintame num.883, tik
rai pigus. Turi žemą viršų ir vi
dutini sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 36 ; atsieina tik (8. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
33. . Mes pasiųsime.

sėlfredUCING
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NAUJIENOS, Chicago, HL Ketvirtadienis, Birž. 7, 1923

Žemaitės
Kapas

Lietuvos vyriausybės dar- 
bu planai

Kauno “Lietuvoj” jos ben
dradarbis N a u n č i k a s ra
šo:

Vidury Mariampolės kapiny
no yraCbalta tvorele aptvertas 
kapas. Tai kapas musų žymio
sios rašytojos, gerosios senu
tės Žemaitės, mirusios 1921

Red.]
Kai žmogus sukinėjasi 

sų tarpe, kartu su mumis 
vena, vargsta — mes nė 
jaučiam, kiek jis mums
brangus ir reikalingas. Tik jo 
netekę pagaliau pajuntame tą 
spragą.

Taip atsitiko ir laidojant

mu- 
gy
nė

ja ra

Pre
kia

vo š. m. balandžio 5, 7, 10, 12, 
19, ir 24 d. d. Ministerių pa
sitarimai apie vidaus ir užsie
nių padėtį, ir svarstyta prie
monės visų krašto gyvenimo 
sričių gerovei pakelti. — Pri
eita prie praktiškų išvadų.

Pažymėtina keletas svarbes
nių uždavinių:

1. Duoti galimybes ūkinin
kams ir naujakuriams kuo- 
greičiausiai atstatyti ir įsikur
ti, kad visos Lietuvos žemės 
irkis, kaipo pamatas viso kraš
to gerovei, galėtų greičiau įei
ti į normalias spartaus vysty
mosi vėžes. Tuo tikslu numaty
ta palengvinti ūkininkams ir 
naujakuriams reikalingo miš
ko ir kit®s statybai reikalingos

Kaunas. — Respublikos

kvotimus, kurie apimtų ir vi
siems valdininkams bendrus 
žinotinus dalykus atatinkamai 
Ministerijai. Išlaikiusiems kvo-1 
timus valdininkams pakelti al
gą lygiai kaip ir tiems vakli- 
rjįnlkams, Įkudie bi^igę aukštą
jį mokslą dirba savo specialy
bėje.

3. Griebtis griežtų ir skubių 
priemonių plentams, Vieške
liams ir keliams pataisyti.

4. Atsižvelgiant į miško eko
nomiją Lietuvoje ir į tai, kad 
musų žemės ūkiai yra būtinai 
rdikalinga (parditi pri(e Ikitos, 
o ne iš medžio statybos, nu
matyta organizuoti durpynų 
eksploataciją Susisiekimo Mi
nisterijai ir kitoms įstaigoms 
kurui pagaminti;^ f steigti dau
giau plytnyčių, organizuoti ce
mento, kalkių gamybą, 
traukiant visiems tiems 
bains privatinį kapitalą ir 
ciatyvą.

Tais reikalais rūpintis 
vedama tam tyčia suda
Komisijai iš Žemės Ūkio ir 
Krašto Apsaugos ir Susisieki
mo Vice Ministerių.

5. Atkreipta V. Kontrolės 
ir Teisingumo Ministerio dė- 
inesis į stropesnę priežiūrą ir

tvarkymą valstybės ūkio sri
čių, surištų" su didesnėmis Val
stybės pajamomis arba platės* 
nio maštabo išlaidomis.

6. Tikslingam Kontrolės vei
kimui rasta reikalinga, kad V. 
Kontrolė ’ Seimui 
pravestų Valstybes 
darbui reglamentą.

susirinkus 
Kontrolės

pri- 
dar- 
ini-

pa-

lotai Už Puse Prekes
ARTI MARQUETTE PARKO. PO $400.

Kam mokėti brangiai už lotus? Kas pasiskubins nu
pirkti šituos lotus, tai Uždirbs netik dvigubus, bet ir tri
gubus pinigus.

SURASTA-

si tuomet pajutom tą mus 
ištikusią nelaimę, visi 'skubi
nosi prie kapo didvyrės pasa
kyti nuoširdų žodį, paskutinį 
“sudie!” Štai kaip sako poetas 
apie Žemaitės laidotuves:

“Tik mirus dabinam ir puo- 
[šiam Tau kelią:

Skęsti Tu gausinguos vaini- 
[kuos žaliuos;

Mylėjusią, kėlusią musų ša- 
[lėlę

Mes geibiam po laikui, tik

Tai taip buvo, toki žodžiai 
skambėjo Žemaitės laidotuvių 
metu. Tačiau laikui bėgant ir 
tas, kad ir vėlybas užsitarna
vusios senutės pagerbimas vėl 
greit išgaravo. Išgaravo... ir 
“gausingus vainikus žalius”, 
sukrautus ant rašytojos kapo, 
pakeitė tanki velėna.

štai stoviu šiandien prie Že
maitės kapo ir mąstau — ne
jaugi... nejaugi tik tiek jos 
teužsipelnyta!...

Mažas kapelis, ant kurio 
įdiegtos ar šešios gėlės; apie 
kapą iš visų keturių pusių ly
selės, kuriose netvarkoje pa
berta sauja žirnikų ir.^dau
giau nieko, be pradedančių aug
ti dilgčlaičių ir balandų. Ka
pas aptvertas medine tvorele, 
prie kurio išorės pusės paso
dinti trys medeliai; iš jų du 
berželiai, vienas ^šermukšnis, 
ir... ir viskas, kas * randasi 
prie rašytojos kapo. Jokio pa
rašo, jokio paminklo!

Stoviu su širdgele prie že
maitės kapo ir mąstau — ne
jaugi tik tiek jos teužsipelny- 
ta, kad net parašo (nors lent
galyje) ir to jai pavydime?! 
Nejaugi tas jaunimas, kurį 
taip buvo pamilusi ir tiek ge
ro jam dariusi Žemaitė, leis 
jos kapui dilgėlėmis apaugti?!

Nesinori tikėti, bet šiandien 
taip yra.

[Prie progos praminsime, 
kad Chicagos lietuviai suruošę 
1921 m. gruodžio 18 d. Hull 
llouse salėj Žemaitės gedulių 
vakarėlį, įkūrė tuomet ir tam 
tikrą jos paminklui statyti

piniginės ^pašalpos ilga|ly/ik!inės 
paskolos formo'ije, suorganiza
vus kredito ir hipotekos ban
ką; remti privatines organiza
cijas, kurios rūpinasi ūkio kė
limu ir kultūra; kreipti ypatin
go dėmesio į Žemės Reformos 
vyk i n imą ir t. t.

2. Sparčiai kdlti intelektu
alinį ir dorinį visuomenės 
sluogsnių išsilavinimą ir paga
minti aukštesnių mokslų ben
dram Ministerijų darbui . ir 
specialybėms valdininkų, o 
taip pat ir savivaldybėms bei 
visuomenei sumanių, veiklių 
darbuotojų.

Tuo tikslu numatyta, tarp 
kita ko, neatidėliojant įvesti 
visuotiną nemokamą mokymą
si, pradedant nuo sodžiaus, įs
teigti visos eilės specialybių 
mokymą pradedamose, viduri
nėse ir aukštesniose mokyklo
se, padėti neturtingiems stu
dentams išeiti aukštuosius 
mokslus etc., — taipgi kreip- 
ti dėmesio į doros auklėjimą 
ir kėlimą mokyklose ir visuo
menėje.

Kad sustiprinus valdininkų 
personalo sąstatą randama 
reikalinga įvesti valdininkams

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.

White Star Line ,, 
New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic birž. 9; birž. 30; liepos 21 
Homeric — June 16; July 7; July 28 
Majcstic June 23; July 14; Aug. 11.

(Pasaulio didžiaūsis laivas) 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
Minnekahda June 14; July 19; Aug. 23 
Kroonland Jn. 21; "Manchuria Jn. 28 
Finland July 5; *Mongolia July 12 

*Naujos 3 klesos kajutos
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Belgenland Juhe 13; July 11; Aug. 8 
Zeeland June 20* Lapland June 27 
Pradedant liepos 11 d. išplauks 11 v.r. 
*10 A. M.

<
Geras maistas. Uždaromi kamba

riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERJŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St., Chicago, III.

subskripcija ir sudėta kiek au
kų. Bet nuo to laiko iki šiol 
nieko apie tai nebeteko girdė
ti. Argi viskas užmiršta? — 
“N-nų” Red.]

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

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

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00.

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINE/i 
140 N. Derborn 
St. Chicago, III

Virkite Prie
Geros Šviesos

RAIP daug lengviau yra virti valgius 
kuomet jus turite iš viršaus šviečia*^ 

mą lempą! Kiek daug smagumo! Kuomet 
jus užsistojate už jūsų pačių šviesos arba 
net kuomet jus esate tamsoje, pasekmės jū
sų darbo kurį dirbate mažiau ar daugiau 
bus netikros.

I PATAISYMAS YRĄ PAPRASTAS 
/ (1) Vartokime 100 ar 15b-watt Mazda lempą 

su uždarytb globų balto stiklo kaipo šviesos 
centrą. Pritaisykite prie lubų kuoarčiau- 
siai. (2) Pritaisykite šviesą prie sinkos, še
šis arba dvyliką colių nuo sienos ir apie še
šias pėdas augščio nuo grindų. Vartokite 
atvirą balto stiklo globą ir 50-watt Mazda 
lempą.
Jus nusistebėsite kaip mažai jums kainos 
kuomet jus permainysite šviesas savo virtu
vėje ir turėsite parankumą kuomet pasinau
dosite šiais patarimais. Mes rekomenduo
sime ATSAKANTĮ elektros žinovą jūsų 
apielinkėje jei jus pašauksite.

RANDOLPH 1280 — LOCAL 287
Commonwealth

72 West Adams Street

__ Nuvyk skaus
ti mą šalini ii Raišas petys, meš- 

lungiškas trauky- 
M mas muskulą, iš- 
M nurytas sąnarys—
* visuomet yra drau-
* gaiš didelio Skaui- 

, mo. Tačiau patry-Ja nūs truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelleri» ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo boukęt šiandien 1 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70e. Per
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musą Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4th SL 
Brooklyn, N. Y.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai . 

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

agentų.
North German Lloyd 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.

A

IŠPARDAVIMAS UZ TAIP ŽEMA KAINį, 
BUS PER 2 DIENAS

Subatoj nuo pietų ir nedėlioj nuo 9 vai. ryto iki 5 po 
pietų, (June 9 ir June 10), 1923.

Ix)tai yra dideli po 30x125 pėdų. Randasi tik 2 blokai 
nuo parko ir 3 blokai nuo 63-eios gatvės. Artimoj apie- 
linkėj subudavoti puikus namai, gražus, didelis parkas puo
šia visą apielinkę, kur visada oras tyras ir kur kvepianti 
žolynai priduoda daug sveikatos, tenai gyvenantiems.

Lietuvių jau tūkstančiai turi savo namus toj apielinkėj 
ir šimtai kožną dieną dauginasi. Parduoda namus kitose 
kolonijose, o perka šitoj. Visi pradeda jau šalintis nuo 
susikimšima ant mažų lotų, kur siekiasi namas prie namo, 
kuriuose gero oro nėra. Taipgi šalinasi nuo rūkstančių 
ir bėldančių dirbtuvių ir kvapo Stock Yardų.

Laike šito išpardavimo lotai bus 
parduoti ne tik pigiai, bet ir ant leng
vu išmokėjimu, Tik $50 įmokėti, o 
kitus po $10 į mėnesį.

Norintieji išsirinkti geresnius lotus, tai ne- 
sivėluokitee. Atvažiuokite visi ant Western 
ir 63-čios į ofisą pono.

F. A. MULHOLLAND CO.,
6243 So. Western Avė., Chicago, III

Ofiso Telefonas nn II A TtRAAn Busto Telefonas 
Central 4104 DJlvVAJJ Arinitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 West Madiaon St., kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

Jeigu Manot įvesti į Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musų Stakas Yra Pilnas

ANT GALO
Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa- 
gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell

611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktikuoto jai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raides su
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

JEI saules šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap»- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

/ "" ........ . ........................
Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

šventad. 9-12
1579 Milwaiikee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

K 
O

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

Mes taipgi turime visą 
prirengimą dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate- 
rijolą bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje.

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Calumet

MES KALBĄME LIETUVIŠKAI

TTK" PAPAI VOK! Tamsta gali patapti savininku namo piešdamas tik
ILTk JUZA-Vr/VU v v/rv. $150.00 ir mokėdamas po biskį kas mėnuo.

BUK NEPRIKLAUSOMU — “įsigyk Namą Elmore Budu”
Kam mokėti rendą ir, neturėti ko pasirodyti už tai? Tamstos rendos pinigai gali užmo

kėti už nameli ar dviejų gyvenimų budinką. .....
Išpildyk šią atvirutę ir pasiųsk dar šiandien, o mes pasiųsim Tamstai pilniausių infor

macijų niekuomi Tamstos nesurišdami.
PAŽYMĖK PATINKAMĄ APIELINKĘ

□ South Side □ North Side □ Northwest Side 
A t kirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.

H. W. Elmore & Co 29 So. La Šalie St

□ Suburbau
ei 
g 
M

P

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS

Nerviškų

Atkaklių

Chroniškų

Privatiškų

Ir visas komplikotas li
gas aš pasekmingai išgy- 
džiau tūkstančius kenčian
čių žmonių.
- Yra teikiami dykai pa
tarimai Jums

Dr. Whitney
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chicago, III.
Ofiso valandos: 

Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Serganti žmonės yra užprašomi Į 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chronižko 
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo 

IB

Privatinių
Ligi
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu genaus) gy-

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St, 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRIS DEŠIMT S METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai įmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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Lietuviu Rateliuose

Apvogė šoferį

avę. Nuo

Jeffersono miškuose
Bolševikų rietenos

bolševilkaii tokį

Ffsher

mer 
mo

tele 
sakė

šofe- 
jam 
turė-
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GARSINKITIĘS 
NAUJIENOSE

rai-
pav

Jisai 
rody- 
raid-

youD bettėr.

BOAlHk ClTTlN'
EKClTCDl _

Andriujlevičius api- 
pasaulį sustoja

Moteris pasisako viena ki
tai kaip jos pasigelbėjo per 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

Pasirodo dalykas toks. Pa
gaminti toną įedo llabrik'inin- 
kui pareina nuo 90 centų iki 
$1.10.

TO f 
tbll ne i (xiht 
6oT" <£>OOb - 

.JStčtAV- ------

Pirkite anglie tiesiai Ii retai! 
kiemų. Visur pristato 
South Side ofisas 8801

Vidurinius Chicagos mo 
kyklas šiemet baigs 

5885 mokiniu

— “Literatūros”, at- 
Kodel jus mėginatetalipjąu 

į narių tarpe, 
mėn. 24 dieną 

draugišką iš- 
į miškus vasaros 
rožėti, šviežiu gai- 
įkvėpupti ir šiaip

Gal p. D. kurs buvo pasi
rašęs ant permito, nori įvelti 
L. D. L. D, nesmagu man? Juk

, NONSENSE. ČISEONF. l— 
W(4X SHoOLb (XbNBoDX BE 
LOCkIH’ THUOU<oH IVAE 

VHNDOUJ AT YOU- H”!
kMAGtKATloNl J ’

reikalavimų 
kalbinėms 

jų turto 
Slavų gi ^Socialistų

Slavy Socialistą Sąjun 
gos suvažiavimas

CHICAGOS 
ŽINIOS

laiką. Aš ne- 
i atsiminti

įveda automatinį 
telefoną.

Penktadienį, birželio 1, 10 
vai. ryto p. P. Petraitienė ar
timiausių draugių būrelio pa
lydėta, gėlėmis apkaišyta ap
leido Chicagą, Po ilgų metų 
sunkaus Visuomeninio darbo, 
kuris, kaip žinome, jai buvo 
pirmaeilis daiktas josios gyve
nime, 
niam 
ei jas

P. Petraitienei apleidus 
, Chicagą.

KLAUSKIT SAVO 
KAIMYNO

200 darbininku bylu 
... panaikinta.

riai, bet mieste -
Imdami “permitą 
mui nesisako, kad jie bolševi
kai, bet klastuoja L. D. L. D, 
vardą.

pritrukusi jėgų tolimes- 
veikimui pasiėmė vaka- 
bent porai metų. Teėiaus 

p. Petraitienė sėsdama trauki
niu pareiškė, kad pasilsėjusi, 
pamiršusi didžiumą visų sun
kenybių, kurios slėgė josios 
nuvargintą sielą, gal po kelių 
metų ir vėl pasimatysim. Tai
gi mes chicagiečiai linkime jai 
laimingos kloties ūkininkauti.

— S. U. A.

Ledo pristatytojai gauna iš 
fabrikininkų toną ledo už 3— 
4 dolerius. Bet tie patys pri
statytojai ledo, Ašmenai”, 
lupa nuo šeimininkių po 60 
centų už 100 svarų ledo, va
dinas už toną ledo jie atlupa 
10 dolerių I

Iš Lietuvių Laisvės Kliubo 
darbuotės.

pozitingai ga- 

arba pinigai bus sugrąžinti 
H 

apmokėtu 
.. 1038 So. 

Chicago, pasiuntus

Gal nėra žmogaus Chicago- 
j'e, kuris nežinotų to garsaus 
Joffcrson Street, kur ižraėlio 
sūnus gyvena, verčiasi silkė
mis ir daro biznį kitomis ne
gardžiai kvepiančiomis^ prekė
mis.

LįetuVJi:
pat biznį mėgina varyti Jeff- 
erson miškuose, kur žmonės 
išvažiuoja tyru oru pakvėpuo
ti ir atsilsėti. Kol kas jie, tie-

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Pasažierius, įsisėdęs 
pasakė šoferiui nuvežti jį ten 
ir ten. Atvažiavus ties Kel- 
ler Avė. ir Altgeld St., stai
ga pasažierius išsitraukė 
volverį ir pareikalavo iš 
rio pinigu. Tas atidavė 

visa kiek

sa, heatsiveža silkių, bet krep- miškų taisyklėse aiškiai paša 
šius supuvusių idėjų, kuriomis"' 
nuodija susirinkusius

Birželio 3 d. būvi 
bent kelių organizacijų išva
žiavimai. Bolševikai su savo 
Literatūros Draugija irgi ^ne
atsiliko.

Kaip penkio's valandos Vie- 
bolševikelis1 atidaro pro-

pristato kalbėti bol-

Susiginčijus dėl “kelio tei
sės”, t. y. katras katram turi 
duot kelią kai juodu susidūrė 
ties Halsted ir 12-tos gatvių 
kryžkele, važi’avusis taxi Hen
ry Butinan (7322 Vincennes 
Avė.) paleido porą šovinių» į 
pašto vežiotoją G. McGec, bet 
nekliudė. Šovikas suimta.

Chicagos mokyklų perdėti- 
nio A. Mortensono pranešimu 
slicmct birželio pabaligog Chi- 
cagos 
(high 
mokiniai 
gaitės.
kyklas baigsią 
900 vaikų.

Kodėl toks brangus 
ledas.

La Šalie viešbučio salėj įvy
ko Chicagos sveikatos depar
tamente dirbančių “nursių” 
mitingas. Kalbėjo Miss Marga - 
ret Haley, Chicagos Mokytojų 
Federacijos viršininkė. Ji nu
rodė, kad nursių darbas nors 
yra labai sunkus ir atsako- 
mingas, bet jos labai menkai 
teapmokamos, ir kad galėtų 
šiaip taip galus su galu su
durti, kuosomis nuo darbo va
landomis vietoj pasilsėt pri
verstos pačios visa ką sau na
mie taisytis — sinti, skalbti 
etc. Kad nursės galėtų savo bū
vį pataisyt, kalbėtoja ragino 
jas organizuotis ir dėtis prie 
Amerikos Darbo Federacijos.

Kviečia “nurses” orga
nizuotis ir dėtis prie Am. 

Darbo Federacijos.

si, ji sako, kad ji 
čia pat liga ir ji pradėjusi 

V egetable Compound ir tas pagelbė- 
o jai. Todėl aš nuėjau ir nusipirkau 
ą gyduolių ir aš tikrai rekomenduo
ti, nes jos labai geros. Kuomet aš 
įamatau sergančią moterį, tuojau pa
ariu vartoti Lydia Pinkham’s Vege- 
able Compound”. — Mrs. Ada Frick, 
taute 3, Perrysburg, Ohio.

Beveik kiekviename miestely ir mie
ste šioje šalyje yra moterų kurioms 
jagelbėjo Lydia Pinkham/s Vegetable 
Compound. labiausiai gydant visokias 
moterų ligas ir jos visuomet pasako 
;ą gerą kitoms savo kaiminkoms mo
terims. Todėl jei jus sergate kokia 
nors liga, kodėl neduoti Lydia Pink
ham’s Vegetable Compound gerą ban
dymą.

Jau keletas metų Chicago j e 
rengiamasi pakeisti rankomis 
operuojamąjį telefoną automa
tiniu. Telefono kompanijos in
žinieriai jau padirbo mašinas 
ir kitas prietaisas, kurios laip
sniškai užims vietą merginų, 
dirbančių telefono skyriuose, 
ir tuomet telefono koštu me
nams nebereikės šaukti nume
rį žmogaus, su kuriuo jie no
ri kalbėti: telefono sujungimas 
bus atliekamas automatiškai. 
Ažuot šaukti telefono opera- 
torkę, kad ji “duotų” numerį, 
žmogus titrėjs ^pasukti Rodyk
lėlę ant tam tikrų, prie tele
fono pritaisyto ciferblato, rai
džių ir skaitmenų. .

Rengdamasi prie šitos refor
mos, telefono kompanija per
nai įvedė naują būdą telefono 
numeriams tvarkyti telefono 
knygose. Kiekvienas numeris 
knygose dabar susideda iš ke
turių skaitmenų, nors numeris 
ir butų mažesnis, kaip 1000. 
Vietoje 124, pavyzdžiui, dabar 
rašoma 0124; vietoje 79 rašo
ma 0079. Be to, žodžiuose, 
kurie pažymi telefono 
change”, pirmutinės trys 
dės dabar yra didžiosios: 
“CENtral”, “STAte”.

Vartojant automatinį 
foną, žmogus galės, kaip

Praeitą šeštadienį • įvyko 
prįiešpusmdtihiisi Liet. Laisvės 
Kliubo susirfnkįimas Maziliau
sko svet., 3259 S. Union Avė. 
Priėmus protokolą praeito su
sirinkimo ir išklausius rapor
tų, naujais sumanymais nutar
ta numažinti pusiau įstojamą
ją mokesnį Šešiems mėne
siams, tai yra ligi ateinančių 
naujų metų. Tat dabar bus 
gera proga naujiems nariams 
įstoti. Kliubo nariais priimami 
visi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 
metų amžiaus; patsais Kliubas 
yra bepartinis, jam priklauso 
įvairių pažvalgųz -žmonės. Nors 
kliubas nėra senas, bet laiko
si^ gerai kaip narių skaičium 
taip ir savo turtu. Tikslas — 
šelpti narius ligoj, o mirus — 
mipintis palajidojhnu 
skleisti apšviet

Šio birželio 
Kliubas rengia 
važiavimą 
gamta pasi 
viu oru f 
pasilinksininth< J

'Prie progos pažymėsiu, kac 
Laisvės Kliubas visados mie
lai prisideda prie naudingų vi
suomenei sunjąnymų ir dar
bų. Yra pirkęs Chicagos Lie
tuvių Auditorium Bendrovės 
svetainei statyti Šerų už 570 
dol., o atskiri Kliubo nariai 
taipjau yra tų Šerų pirkę už 
1000 dolerių.

Kaz. J. Demereckis.

Turėjo pamėlynavusius 
poakius.

Dabar miega gerai ir jaučias 
puikiai.

čia yra turinys įdomaus laiško ra
šyto p. H. W. Brinkman’o, Altoona, 
Pa. Jis sako: “Buvau labai norvuo- 
tąs ir sugriuvęs, negalėjau nakčia 
miegoti, mano viduriai neveikė kaip 
reikiant, turėjau menką apetitą ir ryt
mečiais visuomet jaučiaus pailsęs. Po
akiai visuomet buvo pamėlynavę. Nuo 
to laiko kaip aš pradėjau Imti Nuga- 
Tone’ą, aš galiu valgyti visokiu laiku, 
miegu visą naktį ir jaučiuosi puikiai. 
Mano viduriai veikia kaip reikiant, 
hvano nervai daug1 stipresni ir nėra tų 
mėlynių poakiuose.” Tūkstančiai vy
rų ir moterų yra tokioj pat padėty ir 
galėtų atgauti savo seną Sveikatą, 
Stiprumą ir Gyvumą vartodami Nuga- 
Tone’ą. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’a pardavinėja vis 
geresnieji aptiekininsai pozitingai ga- 
rantuodamų kad suteikus pilną paten
kinimą.
(garantiją rasi prie kiekvienos bonke 
lės), arba tiesiog pasiųs 
paštu National Laboratory, 
Wabash Avė 
jiems $1.00.

NEW YORK, 
HAVRE-PARI8

LAFAYETTE June 23t _ .
PARIS June 27 July 18. Angust 15
FRANCE July 4. July 25, August 22
LA SAVOIE July 14, Aug. H, Sept. 8

NEW YORK,
R0U88IL0N ....

NEW

EDWARD GREGOROWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 5, 1923, paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Redžu- 
klų parap. Gyveno 24 metus 
Amerikoj, 60 metų amžiaus. Pa
liko nubudime seserį Olesę Mis- 
laiskienė, pusbrolius Ludviką ir 
Feliksą Gregorowicz ir Lietuvoj 
seserį Vladislavą Bajorienė. Lai
dotuvės atsibus pėtnyčioj, birže
lio 8th, 8:30 vai. ryto iš namų, 
4753 So. Honore St. į švento 
Kryžiaus bažnyčią ir į švento 
Kazimiero kapines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se . Nuliūdę

Olesė Mislaiskiene, Liudvi
ka ir Feliksas Gregorowicz.

miškuose otrgaųizacija bus 
baudžiama ipfinųfišikai ir nd- 
teks teisės gauti daugiau “per
imtų”.

Draugijos turėtų apsižiūrėti, 
kad visokie intrigantai neva- 
rinčtų savo intrygų po sveti
mais vardais.

North Sidės Draugijų Sąry
šis šiame išvažiavime prOgra- 
mo neturėjo, bet birželio 24 
d. žada suruošti šaunų progra
mą. — Jonas.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
/ CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas i 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusuli ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St„ kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 m m. NedilJoj 

9 iki 12 a. m.

Vasarą žmonės negali apsi
eiti be ledo, kaip kad žiemą 
be anglių. Brangus angliai, le
das dar brangesnis. Miesto ta
ryba tat nori dabar susekti 
priežastį ledo brangumo ir 
žiūrėti, ar nebūtų galima pri
versti ledo ^ pirklius kiek nors 
susiaurinti savo kišenių sky-

Užva-kar Vyriausias teisėjas 
McKinley išbraukė iš krimina
linio teismo kalendoriaus 
taip vadinamų darbininkų 
lų, bet dar paliko jų 660 
grinėti. Mat metai atgal 
suomenės tvarkos ir įstatymų” 
dabotoji Ghicagoj buvo pra
dėję aitrią kovą su t. v. “labor 
sluggeriais” — “darbininkų 
imįijų mušeikomis, bombinin- 
kais, suktais unijų agentais ir 
vadais.” Beveik kiekvienas di
desnis ar mažesnis unijų vir
šininkas tuomet buvo gaudo
mas ir įkriminuojamas. Pa
sidarė daugybė bylų. Kai ku
rios jų jau buvo tardomos, 
keletas kaltinamųjų buvo pa
smerkti, kiti paleisti, dėl to 
kad jokių jų prasižengimo įro
dymu nebuvo.

Chicagoj, Slavų Darbininkų 
Kliube, Chicago Avė*, ir Lea
vitt g., birželio 2-3 d. įvyko 
Slavų Socialistų Sąjungos su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
viso 17 delegatų. Sąjunga pir
miau priklausė Socialistų Par
tijai kaipo kalbinė organizaci
ja, bet, bolševizmo bangai tėš- 
kus, jitatsimetė nuo partijos. 
Buvo besidedanti prie Komu
nistų Darbo Partijos, tik ka
dangi pastarąją y aidžia ėmė 
persekioti, slavų socialistai su
silaikė nuo dėjimosi ir su ko
munistais, ir taip nuo 1919 
metų gyveno atskirai, nepri
sidėję niekur. Kai 1SĮ22 metais 
komunistai, kuliu apsivertę, 
įkūrė naują savo organizaci? 
ją, vadinamą “'Darbininkų Par
tija” (“VVorkcrs Party”), ir 
kaip į visas kitas socialistines 
darbininkų organizacijas lindo 
tos naujos komunistų partijos 
(tik kitu vardu prisidengu
sios) agitatoriai, kad jas griau
ti, o iš sugriauta organizacijų 
skeveldrų darytis sau kapita
lo, jiems pavyko sudėhiorali- 
zuoti ir Slavų ' Socialistų Są
jungos narių dalį, kurie ėmė 
agituoti, kad Sąjunga dėtųs 
prie “Darbininkų Partijos.”

Tas dėjimosi klausimas tat 
buvo ir šiame suvažiavime dis- 
kusuojamas. Didžiuma delega
tų įrodinėjo^ kad dėtis prie 
Darbininkų Partijos negalima, 
vien jau dėl to, kad tos par
tijos programas daug dešines
nis už Socialistų Partijoj pro
gramą. Antra, iš ko ta “Dar
bininkų Partija” susideda? Joj 
yra nedaugiau kaip septintas 
nuošimtis čia gimusių ameri
kiečių, gi visi kiti, devynias- 
deŠjmts trys nuošimčiai, tai 

įvairių tautų ateiviai, kurių 
didžiuma nei anglų kalbos ne
moka, arba visai menkai te
moka. O betgi ta iniršri atei
vių elementų košė, pasivadi
nus “Darbininkų partija”, sie
kias! nuversti Amerikos vald
žią ir įsteigti “darbininkų dik
tatūrą”! Be to, įstojanti į 
“Darbininkų partiją” kalbinė 
organizacija turi jai visą savo 
organizacijos turtą atiduoti, 
jos kontrolei pavesti. Socialia-

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus . pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48. vėliausių -stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $18.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $82.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga
bardinas ralnproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
<(Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

nas 
gramą 
ševikų barškalų Andriulevičių 
Andriulį 
barškėjęs vis
Fristatomąs ^progtesiščių ap-Į 
aštftlas” Jukelis. Besilaižyda
mas apie progresiščių sijonus 
ir blauzdas paraudo, kai kep
tas/vėžys, ir pabėgo į krū
mus. Toliau kalba Šidiškis nuo 
P. P. D., dar toliau Jonušas 
(ar Januška) nuo ekstra kai
riųjų bolševikų. Tasis dešiniuo
sius bolševikus pasodino ant 
žarijų taip karštai, kad tie 
pradėjo šokinėji ir visotkjiajis 
balsais čypti. Andriulevičius 
šoka į priešakį ir mėgina ap
ginti deiįiniuos/ius bolševikusį. 
Bet tai nebuvo apgynimas, 
vien sutrų pilimas ant Naujie
nų ir jų vedėjų. Esą kad nei 
Naujienos, tai tarpe musų ne
būtų beuodegių, juodų velnių, 
kaip toks J. ’

Extra kairiųjų bolševikų 
kalbėtojas pašoka į priešakį ir 
mėgina atisakyta Andriule- 
vičiui, bet dešinieji su- 
stveria ir neleidžia kalbėt. Įsi
maišo ir P. P. D. kalbėtojas. 
Dešinieji bolševiką; sugniaužę 
kumščius pradeda stumdyti sa
vo priešus, žmonės sukyla ir 
telkiasi apdink (stumdančiuo
sius.

Nežinia kaip butų pasibai
gęs tas įsikarščiavimas, nes bu
vo matyt, kad vieni ir antri 
dantimis griežia tik už gerk
lių griebtis. Tuokart prieina 
North Sidės Draugijų Sąryšio 
komitetas ir klausia tvarkos 
vedėjo, kokią draugiją jis at
stovaująs 
sako. —
vaidus sukelti, neturėdami lei
dimo netik čia prakalbų lai
kyti, bet nė išvažiavimą turė
ti? Ar norite padaryti nesma
gumų draugijoms, kurios turi 
leidimus čia šiandien išvažia
vimams?”

Tvarkos vedėjas puola prie 
Sąryšio komiteto. — “'Mes, 
darbininkai, nereikalaujame jp- 
kių leidimų, Mes susipratę 
darbininkai... (necenzūrinis žo
dis)... ant leidimų!”

Sąryšio komitetas pasišali
na. Visas įsikarščiavimas at
slūgsta ir žmonės pradeda 
skirstytis.

Pasiskirstę į burius pradeda 
vėl asmeniškus ginčus. Bolše
vikai ir čia nesiliauja elgtis 
kaip palaidaburniai piemenys 
— kad beria tai beria rinkti
nius žodžius iš bolševikiško 
žodyno. Keista, kad dar vis 
randasi žmonių, kurie eina į 
disputus su tajis meŠugĮenko- 
pais. O ypač įdomu, kad kai 
miške, tai bolševikai didvy- 

žvirbliai. 
išvažiavi-

kiek-
skaitmens tame nume

tu Partija toki 
{stojančioms į 
sąjungoms nėĮstato, 
neatima. 1 
Sąjunga turinti savo spaustu
vę, leidžia savo socialistinį 
laikraštį, turi savo susišelpimo 
lĮigop ir miriies ap^idraudli 
spulką 
turtas siekiąs* apie 40 tūkstan
čių dolerių, kurs,..diedąnties 
prie “Darbininkų” partijos” 
tektų jai paaukoti.

Po tokių diskusijų dėjimos 
klausimas paduota suvažiavi
mui balsuoti. Trylika ballsų 
prieš keturis nubalsuota nesi- 
dėti nė prie jokios partijos, pa
silikti savaranke organizacija, 
tik stropiau užsiimti darbinin
kų švietimu fr remti visas pro
gresyviąsias dairibininikų orga
nizacijas bei unijas. (

šapos Darbininkas.

me, “pasišauki” tą vietą, su 
kurią jisai nori kalbėt, be ope- 
ratorkos pagelbos. Nukabinęs 
“receiverį” nuo šakutes, 
turės pasukti ciferblato 
kielę pirma ant didžiųjų 
žiu žodyje, kuris rodo 
change”, o paskui ant 
vieno 
ryje, kurį jisai nori gauti.

Automatiniu budu pradės 
veikti Chicagos telefono siste
mos dalis nuo ateinančio šeš
tadienio vidurnakčio. Ta dalis 
apima “CENtral” exchange ir 
paliečia 15,000 telefono varto
tojų. Kitosė telefono šakose 
automatinės prietaisos bus įdė
tos vėliau. t Opcratorkas, ku
rias dabar pavaduos mašinos, 
kompanija žada paskirti bilų 
kolektavimui arba kitokiems 
darbams, bet ne atleisti iš dar-

vidurines mokyklas 
sehools) baigsią 5885
— berniukai ir 

Elementarines gi 
šį semestrą

limo
visas organizacijos

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi paražyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 
, Chicago, III.

mones. 
rengta

Perrysburg. Ghio. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pinkhan^-’s Vegetable Com

pound todėl, kad 
aš turėjau skaus
mus mano šonuose 
visa 1 
galiu 
kaip ilgai aš ken
tėjau, bet tai bu
vo senai. Vieną 
dieną aš kalbėjau 
su motere kurią 
sutikau gatveka- 
ry. ir aš pasakiau 
jai kaip aš jaučiuo- 
taip pat kentėjo to- 

vartoti

Raising the Family- Ma thouęiht it was due to Pa s auto accldenU

DAVID RUTTER & CO 
Anglis ir Koksai

Visur pristatom.
Jormai Av.

Tat. Yards 2298.

PLYMOUTH

Auff. 4, Sept.
July

, Aug. H, 
HAVRE-PARIS 
................ Juivi 21 

YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDEAUX

LA BOURDONNAIS .................. June 9
Raly kitę dėl žinreidžios aprašomos

knygutės jūsų vietiniui agentui arba i 
didjJI ofisą 19 State Street New Yofk.



za
NAUJIENOS, Chicago, HL Ketvirtadienis, Birž. 7, 1923

Laiškai iš Lietuvos 
Naujieny ofise

PRANEŠIMAS r ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME

Bcliaskas, Jos. 
Beržinis, Wm. 
Bružas, Kazis 
Gabia, K. 
Gedraitis, A. 
Gerve, Jonas 
Glambauskis, John 
Gricius, Jonas 
Griunas, Jonas 
Grušas, U. 
Jesinskis, Dom. 
Juška, Juozas 
Kapockis, Stanislovas 
Katkauskas, F. 
Kaunetis, Jonas 
Keršulis, Joseph 
Kiselius, Peter 
ILeckovič; Antan. 
Liorentui, Antanui

L. R. ž. P. ir P. Klubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, Birž. 
7, 7:30 v. v. Meldžiame visų narių 
atsilankyti paskirtu aliku, Liuosybės 
svetainėn, 1822 Wabansia Avė.

— Valdyba.

L. S. S. kuopų valdybų domei Cook 
County Socialistų Partijos Presos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d.. 
Riverview Picnic Grove). Tikieta 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
lui kaina 30 centų, 8c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynės reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neišpar- 
duotus tikietus grąžins pilnai įmokė
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę.

— Pikniko Komisija.

SOTGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di- 
dižiausia ir geriausia stogų dengimo 
Įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdalejįll4.

ISRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvš. Parduosiu už pusę kai
nos. Geras biznis. Visokių 
tautų apgyvęnta vieta, priežas- 

. i tis apleidžiam miestą. 602 W.10 vyrų prie 'lentų darbo. * 
$4.50 į dieną. Nuolat darbas. 1450111

Atsišaukite
DAVID G. MAXWELL

' . VYRU

Reikia
PUIKUS bargenas ant biskį 

panešiotų karų.
Hudson Super Six
Chandler Sport Model

.. Ford Sedan
Ford Roadster. Visi tie

rai yra vėliausių modelių. Kai
nos

ka-

ĮJtwin, Zannon 
Marcinkus, Anton 
Masionis, Antanas 
Misiūnas, Frank 
Norkus, Kl. 
Šalis, K.
Švelnis, Povilas 
Uostis, Petras 
Venslovv, William 
VValantis, Anthony 
Wanckus, G.

SOCIALISTŲ PRESOS PIKNIKAS’ 
Rivierview Parke, Birželio 17 d.
Sekmadienj, birželio 17, įvyks So

cialistų Presos piknikas Riverview 
Parko piknikų darže. Ten ir LSS. 
VIII Rajonas turės surengęs puošnij 
Lietuvių Skyrių. Bus jvairųs, turi
ningas programas — prakalbos, mu
zika, chorų dainos. Socialistų Par
tija turi pakvietus taipjau garsius 
kalbėtojus, kurie kalbės angliškai. 
Erdvioje šokiamojoj salėj bus šokiai 
iki vėlumos. Lietuviai turės savo 
“barą”. Visas pelnas eis darbininkų 
švietimo reikalams.
'įžangos bilietai 30 centų, išanksto 

galima gauti “Naujeinų” ofise ir pas 
LSS. narius. Kviečiame Chicagos ir 
apielinkės lietuvius gausiai atsilanky
ti ir maloniai laiką praleisti fcioj mil
žiniškoj darbininkų puotoj.

Pikniko Rengėjai.

ANT rendos ofisas, kampas 
14 St. ir 49 Avė. su arba be gy
venamų kambarių, gera vieta 
dėl lietuvio daktaro. Atsišaukite 
1345 So. 49 Ct., Cicero, BĮ.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA operatorkų prie 
moterų mazgojamų di'esių.

THE GREENBERG 
DRESS MFG. CO.

1943 N. Westei;n Avė.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
kys savo priešpusmetinį susirinkimą 
sekmadienj, birželio 10 d., 1 vai. po 
pietų, paprastoje svetainėje.

Visi nariai yra kviečiami dalyvau
ti, kad paskui nebūtų jokių nesusipra
timų, nes draugija turi labai daug 
svarbių reikalu išspręsti.

REIKALINGA pardavėja j čevery- 
kų štorą turinti patyrimą čeverykų 
jardavinėjime, turi pirmenybę;, arba 
urinti patyrimą kaipo pardavėja. Su 
batomis po pietų ir vakare.

Atsišaukite
1720 W. 47th St.

LS*S. 4-tos kuopos narių susirinki
mas bus laikomas ketvirtadieni, birže- 

Euro- Ho 7, lygiai 8 vai. vak. “Aušros” svet. 
-13001 So. Halsted Svarbus reikalas.

Šie laiškai yra atčję iš 
pos. 
nueina
(Oark ir Adams gat.) atsiim-Į Lietuvil) Mot7^. “Apšvietos” 
tl. Reikia klaust prie langelio, pusmetinis susirinkimas įvyks ketvir- 
kur narlSta iškaba “Advprtiąpd tadienį, birželio 7, 7:30 vai. vak. Mark Kur paueta įsKana Advertised White Squarc Parko paprastoj svetai. 
VVindow lobėj nuo Adams nėj. Visos narės būtinai atsilankykit 
gatvės, pasakant laiško NUME- Paskirtu laiku.______ ' Raštininkė.
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy- sla. 129 kuopos šemyniškas pikni- 
meta. Laiškus paštas laiko tik kas ivYka sekmadieni, birž 10 d. nuo 
ketunollką dienų nuo paskelbi- Į Kviečiame visus dalyvauti. Važiuoti 

reik į pietus Ashland karais, iki ga
lo, paskui paeiti vieną bloką j pietus 
ir 5 blokus į vakarus.—Valdyba.

Kam jie priklauso, tegul Į Kiekvienas narys kviečiamas būtinai 
vyriausjjį paštų atvykti, nesivėluojant. Valdyba.

REIKIA prižiūrėtojos (forelady) ir 
patyrusių operatorkų prie vaikų maz; 
gojarr.ų siutų. Prižiūrėtoja turi būti 
atsakanti, gera egzaminuotoja darbo 
ir prižiūrėjime merginų taipgi ir sek
cijų.

BOYBILLE MFG. CO.
180 N. Market St.

REIKIA moterų ar merginų 
darbui į dirbtuvę, naktimis, 
$16 pradžiai.

Atsišaukite:
3659 W. Harrison St.

m o.
502 Ailjosus Jonas 

Bakucui Martiniu 
Balaitei Moneska 
Banakus Miss Helen

505 
506 
508
509 Bartkus Zopija
510 Baubkus Jonas 

Baranauskis J. 
Bukaite Alice 
Kava lis Stanley 
Kiselaus Petro 
Krasauskui Juazapui 
Kurpu Kajataniu 
Kupris Mikolas 
Lenkaitis Ana 
Leistroms Jame 
Lukosus Jurgis

511
518
547
548
552
553
554
557
558
565 _
566 Mackrela Pietei
567
568
574
575
576
579
582
590
601
606
614

L. S. J. Lygos 1-os kuopos lavini
mosi susirinkimas įvyks birželio 8 d., 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel, 816 
W. 31 St. Visi draugai malonėkite 
susirinkti. — Komitetas.

REIKIA —
MERGINŲ lengvam asem- 

blinimui.
Atsišaukite:

C. J. SYKES MFG. CO.,
2644 N. Maplcwood Avė.

West 
Kliubas, 
želio 10 
Saduno) 
Riverdale, III. 
lankyti.

Pullmano Liet. Pašelpinis 
rengia pikniką nekėlioj, bir- 
d., 1 v. p. p., Riverdale (A. 
parke, 13413 Ipdiana Avė., 

Visus kviečiame atsi- 
— Komitetas.

MOTERŲ, guzikų skylučių 
išsiuvinčtojų, patyrusių. Atei
kite pasirengusios darban. At- 
sišaukite:

EDERHEIMER STEIN CO.,
1911 W. Rooscvelt Rd.

Pardavimui kriaučių dirbtu
vė, kas nenori turėt bosų ant sa 
vo galvos ir padaryt lengvai pi
nigų. Kreipkitės. Priežastis Ii- 

Union Stock Yards. I ga, 5228 S. Laflin St., Chicago.
44th & Racine Avė.

labai prieinamos.
BRIDGEPORT AUTO

SALES CO.,
3207 So. Halsted St., 

i Chicago, III.

REIKIA —
DARBININKŲ. Į PARDAVIMUI automobilių

Atsišaukite landrė. Darbas atliekamas su
STANDARD MATERIAL CO. mašinomis. Sinionizing ir mo- 

607 West 66th St. torų valymas. Kaina $2,700. 
_______________ —.-------------- 1 įplaukų į mėnesį $450.

561'5 Harper Avė.REIKIA naktinio virėjo taip
gi virėjo prie greitų orderių. 
VVASHINGTON RESTAŲRANT 

3407 Lawrence Avė.
Tel. Irving 2258

REIKALINGAS kriaučius 
dirbti arba prisidėti už part
nerį prie kostumieriško kriau
čių biznio. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Atsišaukite asme
niškai arba laišku.

306 S. Western Avė.

PARDAVIMUI saliunas pi
giai. Parduodu todėl, kad turiu 
kitą biznį, negaliu , du bizniu 
prižiūrėti. .

323 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI pigiai minkštų 
gėrimų parloras.

4914 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 3174 arba 7158 

Klauskit *Bill

PARSIDUODA Taxi 
3208. Galima matyt 
je 2929 So. Halsted 
Cab Co. Savininkas,

930 W. 35th

Cab, 
garadžiu- 
St Hub

PI.

NAMAF2EME
NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 

JUS LAUKIA.
Pardavimui vienas iš gražiausių ir 

tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštų, naujas kampinis namas, 3 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATĖ 
IMPROVEMENT CO.,

8335 South Halsted Street, 
Yards 6894

REIKALINGAS LIETUVIS 
BUFERIS.

A. SUGULA 
12300 Emerald Avė. 
West Pujlman, III.

ullman 3990

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė. Biznis daromas pini
gais.

Atsišaukite S

Telefoną

PARDAVINĖTOJO su geru rekor
du. Ras puikų užsiėmimą prie mu
sų organizacijos ir geras uždarbis jei 
jus padarysite rezultatus. Pasimaty- 
kite su

MR. SMITH, 
Room 801 

155 N. Clark St.

PARSIDUODA barbeme, atskirai 
.viena ar su namu sykiu. Medinis na
mas, apačioj Storas ir 4 ruimai pagy
venimui, o viršuj 7 ruimai pagyveni
mui, Namas geram stovyje; įtaisys 
mai barbernės taip kaip nauji, pasku
tinės mados.

1714 W. North Avė.

Brighton Park, 3990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizniavas 

murinisa namas. Didele krautuvė su 
aukštu 'skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas.* Storą ir pagyvenimą galima 
užimti tuojaus. Parduodame ant 
lengvų išlygip paskola be jokių ko- 
miŠinų. Savininkai

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVĘMENT CO., f 

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

Reikia
VYRŲ dirbtuves darbui.

Atsišaukite:

1319 W. 32nd PI.

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuvė, geroj vietoj, biznis nuo se
niai išdirbtas; galima gerą gyvenimą 
daryti. Priverstas parduoti pigiai iš 
priežasties išvažiavimo.

Atsišaukite
1549 N. Wood St.

SPECIALIS BARGENAS
PARDAVIMUI grosemė ir fruktų 

krautuvė sėti a (r išdirbta vieta, gera 
dėl blzpjo. Par<lay|nib priežastis ne
sutikimas partnerių.

Kreipkitės
3432 So. Halsted St.

Masilunas Petras 
Matekonis Kaži meras. 
Norusas Janoni 
Pakeltas A 
Pikturnis Villionu 
Ramanauskui Juozui 3 
Saba Josef 
Slepavice Tony 
Tiknius oJnas 2 
Waznonis Petras 
Zebleckis Povilas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokio apskelbimai iš streiko apim- 
■ ų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus,, 
•dant Naujienų darbininkai geriaus 
'alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedi mai, asmenų jieškoji
nai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

REIKIA gero kriaučiaus prie 
darbo, 

visa-
moterų kostumeriško 
Mokestis geras, darbas 
dos.

190 N. State St. 
Kambarys 332.

REIKALINGAS pardavėjas mokan
tis lietuviškai ir lenkiškai kalbėti į 
(Di*y Goods) 
bo sąlygos ir

Kreipkitės
H.

3221

krautuvę.. Geros dar- 
užmokesnis.

STRUZYNA, 
So. Morgan St.

PARDAVIMUI automobilių tepeir 
šapis. Geroj vietoj, biznis gerai iš
dirbtas, telpa 11 karų. Užpakalyje 
galima gyventi.

Atsišaukite
4257 So. Kedzie Avė.
Phone Lafayette 0409

GUŽU—GUžU GUŽYNE 
NAUJIENŲ PIKNIKAS.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

REĮIOA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA —
Indų plovėjų vyro ar moteries, 

$15 į savaitę.
Atsišaukite

750 W. 31st St.

— ------- --------------- --------
REIKIA atsakančių selesmenų su 

troku ar be troko pardavinėjimui aug- 
štos rųšies rūkytos mėsos ir dešrų. 
Suteikite pilnas informacijas su apli
kacija.

PIGIAI PARDUOSIM BUČERNE 
arba mainysiu antrinamo, priimsiu lo
tą į mainus, priežastis nesusipratimas 
daroe. z

Atsišaukite
3523 So. Halsted St., 

Chicago, III.

FRAME, 2 flatų, gerame padėjime, 
cemento pamatu, cementinis skiepas, 
beržo ir klevo užbaigimo, aržuohnės 
grindis, karštu vandeniu šildomas, 2 
pilni kambariai, elektra, landrė, 3 kay 
rų geradžius, lotas 25x125, randasi 
prie Honore St., netoli 57 St. $8,000, 
$2,000 pinigais.

Naujai pastatytas presuotų plytų, 
2 flatų, tikrai modemiškas. Visur 
kieto medžio užbaigimo, 2-5 kamba
rių, frame garadžius, prie Indiana 
Avė., netoli 71 St., $13,500, $4,000 pi
nigais.

Ateikite ir pasimatykite su mumis 
apie šį presuotų plytų 2 flatų namą. 
Gerame padėjime, akmeniniu pamatu, 
cemento skiepu, kieto medžio užbai
gimo, elektra, fumace šildomas, 5-6 
kambarių, 2 karų garadžius, lotas 
37^x125, prie Sangamon St., netoli 
57 St., $11,500, $5,000 pinigais.

Gaukite daugiau informacijų apie 
šį puikų 2 flatų namą, prie Green St., 
netoli 61 St., cimentinis skiepas, ak
meninis pamatas, fumace šildomas, 
kieto medžio užbaigimo, elektra, 6-7 
kambarių, garadžius, $11,500, $4,000 
pinigais.

W. M. BUTTERWORTH & SON 
’ 304 W. 63rd St.,

2 fl.
Phone Englewood 1831r*

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box No. 263

šilto oro pramogos ir bičiuolystės 
jausmas vėl šaukia mus visus į gar
sųjį pavasarinį Naujienų Pikniką.

Čia bus žaismių, lenktynių, šokių, 
valgių, gėrimų ir svetingumo.

Kiekvienas smagus vyras su savo 
matere ar panele ir kiekviena smagi 
moteris ur panelė su savo vyru yra 
širdingai užkviesti į tą pavasarinį 
Naujienų Pikniką, birželio-June 10 
dieną, 1923, čemausko Darže prie 
Desplaines upės, Lyons, III. ir būti te
nai nuo 11 valandos ryto iki 11 valan
dos vakare. — Davažiuoti tenai gali
ma nuo kampo Cicero ir Ogdcn avė. 
gatvekariais arba “busais”. Bušai da
bar naujai užvesti ir jais smagu va
žiuoti.

Kviečia
Naujienų Pikniko KOMITETAS.

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

REIKALINGAS veiteris i Lietuvių 
Liuosybės Valgyklą, vyras ar mergina 
darbas ant dienų, patyrimas nepagei
daujamas; taipgi reikalinga moteris į 
virtuvę. Lengvas darbas ir gera mo
kestis.

4915 W. 14 St. 
Cicero, III.

REIKALINGAS Ibekeris an- 
trarankis, valgis ir guolis ir 
gera mokesnis. Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted St.
Box No. 31.

BĖK PAS C. P. Suromski, 
gausi bučernę už pusę kainos, 
arba mainysiu ant namo, loto 
automobilio, arba saliuno. C. 
P. Suromskis, 3346 So. Hal- 
sted St., Chicago, III.

PAGAL MUSŲ kolonizacijos pla
ną, su mažai zpinigų, kitus išmokėji
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti 
12% įplaukų farmą, su nauju namu. 
Atsišaukite arba rašykite.

J. L. WELLS,
22 W. Monroe St., Chicago, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU draugo Antano Pilniko, 

pirmiau gyveno Town of Lake, Chica
go, ant Wood gatvės. Turiu svarbų 
reikalą. Malonėkit atsišaukti, arba 
kas žinote jo adresą, malonėkit pra
nešti, gaus atlyginimą. Jonas Vidolis, 
10701 So. State St., Roseland, III.

REIKIA DARBININKU

REIKALINGAS pekorius an- 
trarankis, kad ir gerai nemo
kantis darbo .mes išmokinsim.

Kreipkitės:
4530 So. Honore St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas su 
visais įtaisymais. Yra kambariai dėl 
gyvenimo, 4 maudynės. Biznis iš
dirbtas, puikioj apielinkė tirštai lie
tuvių apgyventa.

153 E. 107 St. 
Roseland.

VYRŲ

Extra Laisvamaniams. L. L. F. 1 
kp. šaukia etra susirinkimą ketverge 
vakare 8 valandą birželio 7 dieną, 
Aušros kambariuose 3210 S. Halsted 
St. Reikalas labai svarbus. Visi ma
lonėkite dalyvauti.

Juozas Uktveria, sekr.

PASIILGĘS vaikinas norėtų susi
pažinti su lietuvaite mergina apie 25 
metų amžiaus. Aš esu mechanikas, 
28 metų, 6 pėdų augščio. Atsiųskite 
laišką su fotografija.

ALBERT PELLINAT, 
2556 S. Westom Avė., Chicago, III.

REIKIA —
beilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

1405 W. 21-st Street

REIKIA — 
VYRŲ. 
PEOPLES IRON

METAL CO., 
5835 So. Loomis 

Phone Englewood

AUTOMOBIUAI
and

St.
2575

“Birutės” metinis susirinkimas ir 
rinkimas vaidybos įvyks ateinantį 
ketvirtadienį, birželio 7 d., 7:30 v. v., 
Mark White Sq. parko svetainėj, 30 ir 
Halsted gt. Visi nariai prašomi da- 
lyvauti. — Valdybe.

APSIVEDIMUI

MOLDERIŲ, core» dirbėjų ir darbi
ninkų į malleable ir grey geležies 
fandrę.

Atsišaukite
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO., 

Samdymo ofisas
1760 Diversey Parkway

REIKIA porterių ir langų 
plovėjų. Atsišaukite į Supre-

EITBR BUJLDilNO STORES, 
State and Van Bureb Sts.

JEI jus noritę turėti gėrę 
karę, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerų patarnavimų. Kaina $985 
Jei norėsite išmoksimais.

BRIDGEPORT AUTO 
SALES CO., .

3207 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BARGENAS
Pardavimui 6 pagyvenimų 

mūrinis namas, 2-5 ir 4 po 4 
kambarius ir saliunas, 9 metai 
kaip statytas. Kaina $19,800. ,

Pardavijnui 5 pagyvenimų mu 
rinis namas ir Storas, garadžius 
2 mašinoms ir lotas. Kaina 
$24,500.

Pardavimui 2 pagyvenimų 
mūrinis namas 5 ir 6 kambarių. 
Randasi ant Lowe avė. ir 56 St. 
kaina tik $6,800.

Atsišaukite į Naujienų 
rių.

A. AMBROZEVIČIA
3210 So. Halsted St.

Sky-

G E R B. Naujienų skai
tytojo® ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

PAJIEŠKAU merginos arba 
našlės apsivedimui. Aš esmu na
šlys, turiu 3 vaikučius, esu 30 
metų amžiaus. J. Z., P. O. Box 
265, Logansport, Ind.

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI vai
kino arba našlio, nesenesnio 35 metų 
amžiaus ir ne biedno. Esu 29 metų 
amžiaus, 4 metai kaip našlė, turiu du 
paaugusiu vaikus. Kurie norėtumėt 
susipažinti, atsišaukite 1739 So. Hal
sted St. Box 262. Prisiųsdami pa-, 
veikslą, kurį grąžinsiu kiekvienam.

Reikia -
10 vaikinų, 16 metų ir senes

nių, $3.50 į dienų pradžiai. 
Nuolat darbas.

Atsišaukite
DAVID G. MAXWELL

BOX FACTORY
44th & Racine Avė.
Union Stock Yards.

REIKIA į fandrę pagelbinin- 
kų. Bresinė ir aluminįnė fan- 
drė.

Atsišaukite: :
HANSEN & OLSEN, 

510 So. Green St.

PARDAVIMUI automobilius (Cole) 
sedan 8 cilinderių, 4 sėdynių 1919 me
tų. Visas yra gerame stovyje ir ma
žai važinėtas. Parduosiu už pigiau
sią kainą.

Kreipkitės ,
3225 So. Auburn Avė.

ŠIANDIENĄ didžiausias bar- 
genas Chicagoj. Parsiduoda 12 
pagyvenimų naujas jmurinis na
mas po 5 .ir 6 kambarius. Vė
liausios mados įrengimai. Ren
dos neša $9300 į metus. Kaina 
;ik $46,000. Cash tik įnešti $12, 
000. Namas randasi 73 St. ar
ti Halsted St. Del platesnių in
formacijų kreipkitės pas Wm. 
Grritienas, 3241 So. Halsted St., 
2 lubos. Tel. Boulevard 5066.

■ -si
REIKIA vyrų darbui į 

nų vėrauzę. Gera alga ir 
bo valandos. Atsišaukite 
•jau.

S. SMjBERMAN &
1117 W. 35th

vil- 
dar- 
tuo-

SONS, 
St

BARGENAS
Parsiduoda automobilius Oldsnrobi- 

le 8 cilinderių, 7 pasažierių, sport 
model, 1922 metų, rusva maleva, ge
rame stovy.

A. J. FALKNER ' 
3543 West Harrison St.

Tel. Nevada 5881

PARDAVIMUI medinis na
mas nelabai senas, gražioj vie
toj. Parduosiu už $1,950.00.

Atsiišaukitei:
PETRAS BUTKUS, 

2132 W. 23rd Si, Chicago

Gražus dvarelis Lietuvoje
—i----------

Pasitaiko 1 proga pirkti 
gražų ūkį Lietuvoje Biržų 
apskrityje, ant Mūšos upės 
kranto. Ūkis susideda iš 80 
hektarų (apie 74 dešimti
nes) žemės su triobomis ir 
dideliu sodu. Pievos potvi- 
nio užliejamos. Parsiduoda 
labai pigiai. Kreipkitės į 
adv. K. Jurgelionį Naujienų 
ofise.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 5 
kambarių gražus namas, 6114 So. 
Kildare Avė. Lotas 60x125. Kaina 
$3,950, tik $700 įmokėti, lengvais iš
mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.

RoOTn 304,
10 N. Clark St.

PARSIDUODA 3 aukštų 
kampinis bizniavas mūrinis 
namas, 5 flatai ir Storas. Gara
džius dėl 3 mašinų. Kreipkitės 
pas savininkę, 3 aukštas ir už
pakalio, 836 W. 20 St.

TIKRAS bargenas. Pardavimui 3 
flatų, 6-2-7 kambarių namas, 3 karų 
mūrinis garadžius, $21,500, 6 flatų, 
6-6-6 kambarių, $32,500, pinigais nuo 
11,000 iki 12,000. 6 flatų, 5-4 kamba
rių, garadžius, $38,500, pinigais $12,- 
000 iki $15,000; taipgi 12 flatų, $57,- 
500 iki $65,000, — $20,000 pinigais. 
Mr. Golden, Tel. Dorchester, 8174 nuo 
6 iki 7 vai. vak.

PARDAVIMUI 7 kambarių namas, 
su dideliu sandėliu, yra extra lotas, 
didelis skiepas. Galima padaryti į 
3 flatus. Netoli bulvaro, puiki apie- 
linkė. Yra elektra, gasas, Kaina 
$6,250. Pinigais $3,(hW.

BERNARDY AND O’BRIEN 
1954 W. 69 St.

BUK BIZNIERIUS
' 4 flatų mūrinis namas su 
saliunu, garandžius, rendos $95 
Į mėnesį, kaina $9,800. Mai
nysiu į bučernę, grosernę, pri
imsiu lotus į mainus.

Kreipkitės ipas:
C. P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted St.
Tel. Boul. 9641

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
bizniu, bučernę ir groserne, namas 
mūrinis ant kampo, 6 mėnesiai buda- 
votas, fikčeriai ir stakas naujas. Di
delis bargenąs, nes priversti greitai 
parduoti iš priežastiės^hesutikimo 
partnerių. Atsišaukite pas savininką.

4359 So. Camnbell Avė.

TURIU parduoti greitai puikų rezi
dencijos lotą, 30x125 už $250 Įmokėjus, 
kitus išmokėjimais po $10 j mėnesį. 
I kainą įrokuojama suros, cementiniai 
šalygatviai ir medžiai.

Agentų nereikia
Naujienos, 
Box 261

PARDAVIMUI puikus 6 kambarių 
namas. šiltu vandeniu šildomas. 
Elektra, vanos ir tt. Visi moderniš
ki įrengimai, 90 pėdų lotas, pieva, 
krūmai, vaisiniai medžiai. Ideališ
kas namas.

Phone Stewart 6286

PARSIDUODA 5 ruimų bungalow, 
visas kieto medžio ištaisymas. Karš
tu vandeniu apšildomas, labai geroj 
vietoj netoli klioštoriaus. Prieinama 
kaina už kėš.

6042 So. Whipple St.
Tel. Republic 5919.

MES turime gerų bargenų 
biznio prapertėse ant Halsted 
gatvės. Jei jus turite pirkti ge
roje aplięlinkėje, pasimatykite 
su mumis. Standard Realty 
Co., 736 W. 35th*St.

PARDAVIMUI 60 mašinų 
garadžius, 25 pėdų pločio. Kai
na $9,500. Namas naujas. Tu
ri būt parduotas tuojau. D. 
Godlewski, 2223 So. Whipple 
St., Rockwell 1972.

MOKYKLOS
VALENTINAS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 Wwt IfadiMB StrMt 

Tel. Seeley 1U1
Kirpimas, dezahdnimas, siuvi

mas, dresmaking Ir pattem mar 
ker. Bizniui ir narni divljimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audėkla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti. sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybiHų 
padarymui Kraipkitis, rašykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkų.

IŠMOKITE angliškai. Su pagelba 
specialio metodo jus kalbėsite angliš
kai į porą savaičių. Labai trumpas 
kursas. Pigi mokestis, laike vasari
nių mSnesių. Atsakydami pažymėki
te kokią valandą pas jumis gali atei
ti mokytojas dėl sutarties, Estrer D. 
Hunt, 6600 Harvard Avė.




