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Londono konferen
cija prasidėjo

Brazilijos valdžia giriasi 
laimėjimais

Demokratų senatorius žada 
remti La Follettą

luteraliant? konferencija 
Londone prasidėjo

Anglijos ir Francijos premje
rai tikisi, kad konferencija 
bus sėkminga.

LONDONAS, liepos 16.
Interaliantų konferencija susi
tarti dėl Dawes’o plano vykdo
mo šiandie 11 vai. ryto susi
rinko užsienio reikalų minis
terijoj.

Sveikindamas konferencijos 
delegatus ministeris pirminin
kas MaeDonaldas pareiškė pa
sitenkinimo, kad konferencijoj 
dalyvauja ir Jungtinių Valstijų 
atstovai. Nors tie atstovai ir 
nesą pilni, bet jau jų dalyvavi
mas šiame susirinkime paro
dus, kad Amerika nori koope
ruoti I>awes’o plano vykdymo 
reikalu.

Premjeras MaeDonaldas sa
vo kalboj trumpai pristatė vi
są reparacijų problemą ir nu
rodė svarbumą, kad Dawes’o 
raportas butų ištisai, be pakei
timų, vykdomas.

Pasak MacDonaldo, konfe
rencijos uždavinys turėtų būt 
sukurti tokias sąlygas, kuriose 
Dawes’o planas galėtų veikti. 
Pirma sąlyga — fiskalinė ir 
ekonominė Vokietijos vienybė; 
antra — tinkama saugumo ga
rantija tiems, kur duos Vokie
tijai paskolos.

MaeDonaldas nurodė, kad 
Dawes’o raportas dar galuti
nai reparacijų problemų neiš
sprendžia, bet tasai planas turįs 
būt vykdomas pirma negu ki
ti klausimai busią galima iš
rišti.

Francijos premjeras Herrio- 
tas pareiškė, kad jis matąs, jog 
kiekvienas lygiai mylįs savo 
kraštą ir lygiai mylįs taiką. To
dėl gi jis tikįs, kad visų suin-
teresuotų tautų reikalai galį 
būt suderinti.

P. Herrioto pasiulyniu kon
ferencijos pirmininku išrinkta 
premjeras MaeDonaldas. Gene- 
raliu sekretorių išrinkta Sir 
Maurice Ilankcv. Paskirtos trvs 
komisijos turės sutaisyti kon
ferencijos dienotvarkę einant 
MacDonaido-Herrioto paskelb
tu Paryžiu j liepos 9 dieną pra- j 
nešimu.

f7 CIGARO DŪMAI”

Tuo vardu “Naujienų” 
šeštadienio laidoje tilps V. 
Bariatinskio apysaka. Vie
noje vietoje apysaka šiaip 
skamba:

“Klausykite: arba jus 
mane nužudysite, arba 
pats turėsi mirti. Pasirin
kite. Tai mano paskutinis 
žodis. Aš suskaitysiu ijki 
dešimties, ir tada vienas 
mudviejų turjs mirti. Aš 
pradedu. Vienas, du, trys, 
keturi, penki—”

Tat neužmirškite per
skaityti apysaką “Cigaro 
durnai.”

Po šios procedūros konferen
cija atidėta iki rytdienai.

Brazilijos federalės jėgos 
laimėjusios “svarbu žygį”
Užgina žinią, kad sukilėliai žy

giuoją ant Santos miesto.

BUENOS AIRES, liepos 16. 
— Laikraščio La Nacion gautas 
iš Rio de Janedro oficialis Bra
zilijos valdžios pranešimas skel
bia, kad federalės jėgos “lai
mėjo svarbų žygį prieš sukilė
lius, paimdamos daug nelais
vėn.”

Oficialis biuletenis sako, kad 
valdžia nuolatos gaunanti tele
gramų, rodančių, kad beveik vi
suose Sao Paulo valstijos mies
tuose susini ganizavę “patriotin- 
gi batalionai” kovai su insur
gentais. Taipjau ir kitose, ne 
Sao Paulo, provincijose žmonių 
ūpas esąs labai nepalankus su
kilėliams,

Brazilijos užsienio reikalų 
ministerija užgina Britanijos 
garlaivio Andes išleistą praeitą 
pirmadieni radio pranešimą, kad 
Sao Paulo insurgentai beesą as
tuonias mylias nuo Santos mie
sto ir besirengią jį pulti.

Del aštrios Brazilijos val
džios cenzūros tiesiai negalima 
gaut tikrų žinių apie dalykų pa
dėtį Sao Paulo. Manomu, kad 
sukilimas yra daug rimtesnis, 
negu buvo iš karto manyta ir 
negu Brazilijos valdžios oficia
liai biuletenai skelbia.

Demokratu senatorius ža
da remti La Follettą

Senatorius Wheeler sakosi ne
galįs remti Davis’ą—asmeni-
nį Morgano advokatą.

WASHINGTONAS, liepos 16. 
— Montanos demokratų sekre
torius Burton K. VVheeler, se
nato komisijos Daugherty’ės 
bylai tyrinėti prokuroras, šian
die pareiškė, kad šiemet prezi
dento rinkimų kampanijoj jis 
remsiąs La Follettą.

“Aš nematau, kaip galėčiau 
remti demokratų , nominuotąjį 
kandidatą John’ą W. iDavis’ąi” 
pasakė senatorius VVheeler. 
“Akivaizdoj mano pozicijos, 
kurios iki šiol laikiausi, aš ne
galiu prašyti savo valstijos 
žmonių, kad jie balsuotų už po
no Morgano asmeninį advoka
tą.”

Paklaustas, ar jis priimtų 
nominaciją vice-prezidento vie
tai La Folletto tikietu, — kaip 
kad girdėt kalbant, — senato
rius Wheeler atsakė, kad ne- 
priimsiąs.

iNEW YORKAS, liepos 16.
Trys plėšikai, atsilankę vidu
dienį į Louis Friedo graznų 
sankrovą, avenue A, yst saidoj, 
pašlavė brangmenų vertės 40,- 
000 dolerių.

Sovietai ginkluojasi
Trimis mėnesiais pirkos 530 ka

ro aeroplanų, 40 tankų ir 65 
laivus.

BERLINAS, liepos 15. — 
Gautais '^čia pranešimais sovietų 
Rusijos valdžia per pastaruo
sius tris mėnesius pasipirkus 
užsieny 530 karo aeroplanų, 40 
tankų ii- 65 submarinų gaudo
muosius laivus. Pirkimai buvo 
padaryti Olandijoj, Italijoj ir 
Šveicarijoj. Be to dar tose pa
čiose valstybėse pirkta arba už
sakyta daugybė ginklų ir amu
nicijos.

Vokiečių firmos, gaminan
čios Fokkerio tipo aeroplanus, 
skyrius Olandijoj pristato so
vietams 300 aeroplanų (jie 
skraidinami tiesiai Maskvon). 
ItaJlų firma pristatė 200 aero
planų. Italų aeroplanams sovie
tai moka po 2,000 aukso rublių 
(1,000 dolerių) už kiekvieną, ir 
be to duoda dar svarbių miško 
koncesijų šiaurių Rusijoj.

Gaminančios Junker tipo 
mašinas vokiečių firmos Olandi
joj skyrius, gavęs didelių užsa
kymų aeroplanams, steigia spe
cialiai fabrikus pačioj Rusijoj, 
netoli Maskvos.

Visi tie dideli užsakymai (jie 
mokami didžiumoj gyvais pini
gais) išėjo į aikštę veikiai po to, 
kai Trockis buvo pareiškęs, kad 
sovietų raudonoji armija re
dukuojama iki mažiau nei 500,- 
000 kareivių.

Religinės riaušės Indijoj
šeši žmonės nukauti, apie šim

tas sužeistų.

DELIU, Britų Indija, liepos 
16. — Vakar čia įvyko religinės 
riaušės tarp indusų ir mahome
tonų. šeši žmonės buvo užmušti 
ir apie šimtas sužeisti. Riau
šėms gesyti teko šaukti kariuo
menė.

Kinai su Rusija pasikeičia 
ambasadoriais

PEKINAS, Kinai, liepos 16. 
— Kinai priėmė Maskvos val
džios pasiūlymą pasikeisti am
basadoriais. Užsienio reikalų 
ministerijai pranešta, kad pir
mas sovietų Rusijos ambasado
rius Kinams busiąs L. M. Ka- 
rachanas, buvęs iki šiol sovie.- 
tų pasiuntinys rytuose.

Kinai savo ambasadoriaus 
Rusijai dar nėra paskyrę.

Zepelinu lėksi? per šiau
rinį ašigalį

BERLINAS? liepos 16. — Ze- 
pelino orlaivio, kurs dabar 
Friedrichsha vene statomas' J un
dinėms Valstijoms, vokiečių 
personalas žada pirmą tuo or
laiviu kelionę padaryti per šiau
rinį žemės ašigalį, jeigu tik oras 
busiąs tam palankus. Ta ban
domoji kelionė turės put pada
ryta rugpiučio pradžioj ir bai
gtis rugpiučio 15 dieną, nes 
rugsėjo mėnesio pradžioj orlai
vis turi būt pristatytas Jungti
nėms Valstijoms.

PRASPEKULIAVUS 10,000 
DOLERIŲ BANKO 

PINIGŲ.
CLEVELAND, Ohio, liepos 

16. — Areštuota Miss Marie 
Perrin, vietos banko paskolos 
skyriaus tarnautoja, dėl pasisa
vinimo 10,000 dolerių banko pi
nigų. Areštuotoji prisipažino, 
kad ji spekuliavus biržoj norė
dama laimėti, ir pinigus praspe- 
kuliavus.

Vokietija panaikino em
bargo javams

BERLINAS, liepos 15. Že
mės ūkio ministerija panaiki
no drausmę gabenti į užsienį 
miltus ir šiaip javų produktus, 
įspėdama vienok, kad drausme 
vėl busianti paskelbta, jei eks- 
poi tas busiąs perdaug- naudo
jamas.

Tą savo žingsnį valdžia aiš
kina tuo, kad žemininkai nega
lį visų savo javų išleisti na
mie.

S c ei a Idemokrata i smerk i a 
valdžią, nurodydami, kad dėl 
to dabar duoną ir Vokietijoj 
pabrangsianti ir darbininkai, 
gaunantieji visai menkas algas, 
nebegalėsią išmisti.

Amerikos lakūnai Londone
LONDONAS, liepos 16. — 

Aeroplanais skrendantieji ap
link pasauli Amerikos lakūnai 
šiandie 2 vai. po pietų. atlėkė į 
Croydoną, prie Londono. Iš Le 
Bourget, Francijos, jie išskri
do šį ryt 11:05. Iš Le Bourget 
į Croydoną skaitoma apie 225 
mailci'.
Pasigendama Anglijos lakūno 

MacLareno
* ■' I ..' . ..... i 

TOKIJO, Japonija, liepos 16.
Skrendąs aplink pasaulį 

Anglijos lakūnas MacLareii ka 
žin kur užkliuvo, šį rytą jis iš
skrido iš Tošimoje ežero, .lėto- 
rofu saloj, į Baramasi rų sala, 
Kuriluose. Pažymėtoj vietoj jis 
turėjo būt jau prieš šešias va
landas, bet nepasirodė. Japonų 
laivas išplaukė jo ieškoti.

NEPAVYKĘS BANDYMAS 
IŠPLĖŠTI BANKĄ.

KANSAS CITY, Mo., liepos 
15. — Penki banditai buvo pa
darę puolimą Citizens’ Security 
banko, Englewood priemiesty. 

Banko kasierius Cole, priverstas 
davė jiems stambų pluoštą pi
nigų, bet ir tuojau griebęs re
volverį ėmė juos šaudyti. Tris 
sužeistuosius kitu du banditu 
spėjo susigabenti į automobilį, 
ir paspruko, palikę pinigus.

WASHINGTONAS, liepos 16. 
— Karo departamentas paskel
bia, kad priėmimas savanorių 
Jungtinių Valstijų arini j on lai
kinai sustabdomas. Dabar jau 
•reguliarės armijos skaičius sie
kia 123,793 kareivių, taigi dau
giau nei kongreso nustatyta 
(120,000 kareivių).

orfis.
Chicago ir apielinkė. — Šian

die busiąs atmainingas oras, sa
ko orakulas; būriai lietaus su 
perkūnijomis; vėsiau; stipro
kas pietvakaris vėjas, atsikrei
piąs nuo šiaurių.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 780 F.

šiandie saulė teka 5:28, lei
džias 8:23.

PINIGU KURSAS

Vilnius
Moduliacijos.

Vakar, liepos 16 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų ............... $4.55
Danijos, 100 kronų ............... $16.16
Italijos, 100 lirų ................... $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.13
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.48
Olandijos, 100 florinų ....... $37.81
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kyonų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 farnkų ....... $18.26

“SIowo” praneša, kad per Se
kmines lietuvių pasieny buvę 
ramu. Nepastebėta jokio šaulių 
žygio. Iš Suvalkų srities esą 
gauta žinių platinamų lietuvių 
tarpe, kad lenkai ruošiasi į re
vanšą už plėšikų puolimus. Lie
tuviai todėl buvo pasiruošę į 
kovą šioj srity j, bet šauliai ne- 
pasidavę inspiruotiems iš Lietu
vos puolimams. Esą, pasienio 
lietuviai gyventojai dėl agitaci
jos, varomos prieš lenkus, pasi
darę pasingi ir nerodą noro prie 
sukilimų.

Lenkų spauda užtraukė kitą 
dainelę, kad lietuviai maną pult 
lenkus, dabar, esą, jau nenorį ir 
patys biją lenkų puolimų. Pa
žiūrėsime, kas toliau bus. 1739 So. Halsted St., Chicago, IH.

Farmeriai su šakėmis išvi
jo egzekucininkus

Holland, Mich., liepos 16. — 
Keturiasdešimt suviršum far
merių, apsiginklavę šakėmis ir 
kitokiais pabūklais išginė lau
kan policininkus, kurie bandė 
užgiobti taimerio Smyerso 
ūkio produktus* žemės dirba- 

j masias mašinas ir kitokius dai
ktus. Policininkai buvo privers
ti dumti, nes farmeriai ne juo

stais pagrūmojo jiems linčiayi- 
mu.

Išguiti iš Smyerso farmos, 
policininkai tuo pačiu tikslu nu
vyko kiton, Williamo Kooyerso 
farmon. čia buvo dar blogiau. 
Juos pasitiko daugiau nei septy
niasdešimt farmerių, apsigink
lavusiu jau ne tik šakėmis ir 
kuolais, bet ir šautuvais ir re
volveriais.

Kaip tatai atsitik'.
Dalykas buvo toks. Prieš 

kiek laiko farmeriai Smyers, 
Kooyers ir dar trečias asmuo 
indorsavo $8,000 notą, kuriai, 
sako, reikėję astuonių parašų, 
Jurgis Wuerding, kuriam buvo 
Skolinti pinigai, subankrutavo. 

Del to, kad notoj buvus pada
ryta klaida, ją garantavę far
meriai atsisakė skolą padengti.

Hollando bankas, kuris buvo 
notos savininkas, kreipėsi teis
man ir gavo verdiktą. Abiem 
tečiau farmeriam ir dabar atsi
sakius notą mokėti, teismas da
vė įsakymą užgrobti farmerių 
turtą, t

Užgrobti turtą! Smyers ir 
Kooyers ne toki žmonės, kad 
leistų prievarta — kad ir teis- 
smo įsakymu — išplėšti savo 
turtą. Juodu atsišaukė į kai
mynus dėl pagalbos ir kaimy
nai farmeriai pasižadėjo padėti.

Ir savo pasižadėjimą išpildė. 
Kai vakar rytą policininkai at
vyko pas Smyersus, Smyersie- 
nė telefonu davė žinią kaimy
nams, ir po pusės valandos ke
letas dešimčių farmerių su ša
kėmis buvo vietoj.

Iš pradžios policininkai ban
dė dar klasta prieiti prie farme
rio turto, bet niekas neišėjo. 
Karingi farmeriai fgriestai pa
sakė, kad policininkai ant tų 
pėdų išsikraustytų, jeigu jiems 
miela išsinešt sveikus kaulus, o 
jeigu jie bandysią ką nors nuo 
farmos imti, jie nei savo kaulų 
nebe'susirinksia. t-

Pdlicininkai pasišalino, ir, 
pasikvietę talkon daugiau poli
cijos, keliavo Kooyerso farmon. 
Deja, čia juos susitiko nebe ke
turiasdešimt, bet beveik dvigu
bai tiek farmerių, ir jau be ša,- 
kių dar ir šautuvais ginkluotų, 
y Gyvastis kiekvienam miela, 
ir policijos jėgos pasitraukė į 
saugesnes pozicijas.

išvogimas apdraus!? pašto 
siuntini?

HAMBURGAS, Vokietija, lie
pos 16. — Garlaivy Belgenland 
vagiliai prisitaikę prie siunčia
mų iš Amerikos j Vokietiją re
gistruotų pašto siuntinių atplė
šė 356 apdraustus laiškus ir 
rastus juose* pinigus •išsiėmė. 
Tirinčjiniai parodė, kad pašto 
siuntinių vagys turėjo sau pa
dėjėjų iš laivo įgulos žmonių.

Per kelis pastaruosius mė
nesius dagi neregistruoti laiš
kai, siunčiami iš Amerikos Vo
kietijon ir Austrijoj), buvo daž
nai pakeliui atplešinėjami. Ma
tyt, juose ieškota palaidai siun
čiamų giminėms Amerikos do 
lerių.

Kazanės soboras virsta 
muzėjum

LENINGRADAS, liepos 16.— 
Užsidarius nesenai Šv. Izaoko 
Soboro, kaipo šventyklos, du
rims, dabar tasai pats likimas 
ištinka ir garsųjį Kazanės Sobo
rą Nevskame prospekte. Ta pui
ki, milžiniška katedra su savo 
garsiuoju “stebuklingu” Kaza
nės Dievo Motinos paveikslu, 
paverčiama muzėjum.

Tekstilės darbininkams 
numažinta algos

MARTINSBURG, W. Va., lie
pos 16. — IntertVoven Mills 
kompanijos šeši .fabrikai: Mar- 
tinsbui^e, Berkelev Springse, 
Harpers Ferry’j, Hagerstpwne, 
Chambersburge ir Carlislėj, ku
rie per pastarąsias tris savaitės 
buvo visai .uždaryti, dabar vėl 
pradėjo dirbti, bet jau nukirs-' 
tomis darbininkams algomis.' 
Algų nukirsta 10 nuošimčių.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam per toli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams: 
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOŠI AUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA; 233 
East 115th St.

Lietuvos žinios.
KUNIGO VILIMO PRALAI

MĖJIMAS.
VIDUKLĖ [Lž] — šio bir

želio 1 d. j Viduklės miestelį at
vyko Seimo atstovas kun. Vili
mas, kuris nepranešęs apie tai 
nieko policijai padarė viešą mi
tingą. Publika pastebėjusi kun. 
Vilimą belipantį ant šventojo 
paminklo prie bažnyčios, pra
dėjo šaukti: šalin apgavikas, 
melagis, pirmiau kalbėjai, kad 
nereiks mokesnių mokėti nei re
kvizicijų likučių duoti, o dabar 
už visokius mokesnius valdžios 
organai mums kailį neria! Tuo
met kun. Vilimas pareikalavo 
policijos kad tuos žmones areš
tuotų, bet policija tai padaryti 
nesutiko, nes kun. Vilimas sa
vo mitingą su ruošęs neoficia
liai t. y. nepranešęs policijai. 
Kadangi žmonės pradėjo kun. 
Vilimą vyti šalin, reikalaudami 
nemjndžioti ir apleisti šv. vietą, 
tuomet kun. Vilimas pradėjb 
da. nėti griežtus įsakymus po- 
licijai, reikalaudamas būtinai 

suareštuoti priešininkus jojo mi 
tingo, pabrėždamas, kad jeigu 
kuris nors iš publikos išdrįs prie 
šintis, tai policija galinti drą
siai šaudyti į piliečius ir už tai 
atsakysiąs jis, kun. Vilimas. 
Mitingas tęsėsi trumpai, nes 
publikoje iškilo didelis nerimąs- 
tis. Kun. Vilimas tik tuomet ap
leidęs šv. vietą pasitriiuikė.

ŽMOGŽUDYBĖ.
fcURšĖNAI [Lž\ —Gegužės 

mėnesy 27 d. važiuojant plentu 
iš Kuršėnų stoties į miestelį iš 
revolverio šuviu nukautas Kur
šėnų Vartotojų bendrovės vedė
jas B. Navickas. Nužudymo 
priežastis nežinoma. Iš velionės 
paimta dviratis, kuriuo jis va
žiavo, o pinigai ir laikrodėlis pa
likta. Dviratis tuoj surasta. Su
imta vienas įtariamas asmuo. 
Nužudymas įvyko dienos metu 
apie 3 vai. po pietų, netoliese 
esant žmonėms.

s L e
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Bukit atsargus po gripo, dL 
delio persišaldymo ir 

infhienzos
Jei jus jaučiatės silpnas, nervuotas ii 

visai niekam netikęs, jus pviva- 
lote paklausyti perse

rgėjimų
Štai yra. nauja gyduolė kuri veikia 

labai gerai šuiose atsitikimuose. Jei 
jūsų daktaras dar nėra jums jos už
rašęs, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį, jį vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite per porą dienų ir jus nusi
stebėsite, kaip greitai jus atgausite sa
vo sveikata ir stiprumą. Musų skai
tytojai gali neabejoti, bet tuojau ban
dykite tą gyduolę, Nuga-Tone, nes jio 
suras, kad tai yra labai geras priren
gimas kuris atbudavoja stiprumą, ner
vus, kraują ir patį kūną. Ji teikia 
atšviežinantį miegą, suteikia gerą ape
titą, stimuliuoja kepenis, reguliuoja 
vidurius ir žarnas labai gerai. Išdir
bėjai Nuga-Tone žino labai gerai, kad 
ji suteikia jums tiek daug gero ir 
jie įsakė visiems aptiekoriams 
duoti jums garantiją arba pinigus 
grąžinti, jei jus neužganėdins. Žiū
rėkite garantiją ant pakelio. Reko
menduojama, garantuojama ir parduo
dama pas visus aptiekorius.

Lietuvoj reakcija 
stiprėja

z
Kaip žinia, Lietuvoj progreso 

ir pirmyneigos išsivystymas koL 
kas tebėra neplačiausiam mašta
be. šiuo metu, kuomet kultū
ringesnėse šalyse klerikalizmas 
ir atgaleivystė baigia atgyventi 
savo dienas, Lietuvos liaudies <li- 
desnioji dalis dar tebėra juodojo 
klero įtakoje — kas duoda pama
to tarjiti nelemtą jai reakcijai. 
Reakcijos stiprėjimas ryškiau 
pasireiškė tuojau po to, kai pas
kutiniam Seime krikščionių blo
kas gavo atstovų daugumą ir sa
votiškai pradėjo veikti. Garsio
sios interpeliacijos prieš buv. 
Vidaus Reikalų ministerį p. žal- 
kauską buvo niekas kita, kaip 
krikščionių pastangos negeisti
nus jiems liaud. išstumt iš 
Kabineto. Gi dabar, ąvykus Gal
vanausko Kabineto kriziui, kri- 
kščionys-demokratai likosi tik
rais padėties šeimininkais, ko 
nuo senai jie siekė. Atsistatydi
nus Galvanausko Kabinetui, tuo
jau iš visko buvo galima matyti, 
kad naujasis Kabinetas bus su
darytas vien iš savojo liogerio 
žmonių — kas ištiktųjų ir įvy
ko. Aršus klerikalas (buvusis 
Teisingumo ministeris) advoka
tas Antanas Tumėnas pasilikda
mas savo vietoj gavo Ministerių 
Pirmininko ir Vidaus Reikalų 
ministerio portfelius ir sudarė 
naują Kabinetą vien iš savojo 
plauko žmonių, kurių pavardės 
jau buvo paskelbtos laikraščiuo
se, todėl aš čia jų nebeminėsiu.

Sudarę valdžią vien iš savųjų, 
krikščionys iš pat pirmųjų die
nų pasirodė labai savarankus ir 
griežti. Tuojau po sudarymui 
naujo Kabineto 18 birželio vaka
riniam Seimo posėdy po perskai
tytom naujojo Ministerių Kabine
to deklaracijos s. d. frakcijos 
narį d. Bielinį išdrįsusį kritikuo
ti krikščioniškojo Kabineto dek
laraciją — būtent už pavadinimą 
juos nykštukais, Seimo pirmi

ninko kupį^Staugaiėio pasiulymu 
krikščioniškojo bloko balsais 
prašalino iš Seimo net 10 posė
džių. Gi sekančiam posėdy 20 
birželio trilipis krikščioniškas 
blokas 41 prieš 33 balsus išreiš
kęs naujam Ministerių Kabine
tui savo pasitikėjimų, nežiūrint 
to, kad likosi dar neišrišta daug 
svarbių ir skubotų valstybės rei
kalų Seimą paleido atostogoms 
net iki 1 dienos spalių mėnesio. 
Todėl dabar daugiau trijų mėne
sių krašto šeimininkais bus Mi
nisterių Kabinetas .

Taigi reakcija, kuri po įsikū
rimo pirmaisiais valstybės gyva
vimo metais buvo nusilpnėjus 
dabar vėl stiprėja ir to stiprėji
mo svarbiausia priežastis — tai 
musų liaudies nesusipratimas. 
Apgailėtinas ir skaudus musų 
atgimusios valstybės istorijoj 
apsireiškimas. •

— Lietuvos darbininkas.

Mrs. MICHKIEVICZ- VITKIENE
AKUŠERKA

8191 So. Haisted SU kampas 31 gat

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikatą.

DĖL NEVIR1NIMO

•ustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugėto virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
mės.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, iOWA

—rm iįir^wfiisS!aiT

GERK Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai MajcMtic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Fouthnmpton — 
Cherbourg — Hamhurg 

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Taukus išplaukimai. Gera kelione. 

Nauji laivai.
Belgenland su Lapland ir Zeeland.

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago. III.

Plain Puritan Malt Extract with a 3-99. 
package o f kopt, and Puritan rfop~ 

Flavored Malt Sugar Syrup.

PuriTan
w" M ALT-’S

ISSIKIRPKIT S1A APLIKACIJA, IMKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Tel egramu 5Oc
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramų. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didelė ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS
a

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigų/siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus paduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavardė ......... ............................... ..... ........................................................ .................... .......

Numeris namo ar bakso........................................ ..gatvė .............................. ............................. ............

Miestas ..........................................  .......  Valstija ..................................... ............. ................
e

Indedu money orderį (ar pinigais) ..............   dolerių .... .v........  centų ($_________ )

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso. ,

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA
. / •

Vardas ir pavardė ..............-......      .................................. ........ .........

Kaimas ...... _.................-.............. ......  Valsčius ________ ____________ :_____ ._____

Paštas ........................_...................  Apskritis.........................-........ .............. ..........

Siuntėjo parašas..........r......................................... ........
PASARGA: Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.”

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
* (Mokestis už telegramą įskaityta)

50 litų
199 litų
200 litų 
389 litų 
400 litų 
500 litų 
S

............ ................................................................... $6.00

..................................................................................11.00

..................................................................................21.25

................................................................................. 31.75

...................................................   42.25

.......................................................................... „j?52.59
(Stambesnėms sumoms specialia kursas)

600 litų........................................................................... $62.75
700 litų............................................................................. 73X10
800 litų ..................................................  w.....88.25
900 litų .............................................................. w.......... ! 9OQ

1000 litų........................................................................... 103.75
5000 litų .............................................................................514.25

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, 
į tris ar keturias <lienas be jokių atrokavimų.

Pinigai bus išmokėti Lietuvoj
i

Tel. Yards 111*
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieS 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR^ F. O. CARTER
Akiu, Ausų, Nosies ir Gerkles

Piitaikinkit savo aki
nius prie okulisto 
25 metų patyręs 

Iškaba besisukanti 
šviesa

Paauksuoti 
$5, $6, $7, $8, $9 ir $10 

Tikro aukso 
$7, $8, $9, $10 ir $12 

Kreivos akys ištaisomos. 
Tonsilai išimami

FRANKLIN O. CARTER, M. 
120 So. State St.

Valandos 9 iki 6, Nedelioj 10 iki 2

I).

Tai. Bivd. 818>
M.

• BANIB 
AKIMIRKA

Puriu patyrimu. 
Pasekmingai p> 
tarnauju mot* 
rims prie girnoj 
mo kiek vien ant 
atsitikime. Teikti 
ypatiSką prižiurs 
jimą. Duodu pa 
tarimus moterim? 
ir merginoms dy 
kai.

3113 South
Haisted St.

MisrOR. herzman^
—iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijat 1025 V. 
I8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS! Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

( Dienomis:. Canal

( Boulevard * 418®

8411 So. Haisted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. ‘

H------- -------- J

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880---  .Z

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS j 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*.

ANT NAUDOS. h

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR-1 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir r 
Parduodam Laivakortes, v I v

K. GUGI8
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vieta t 

8823 So. Haisted S6.
Tel.: Boelevard 1310

Valandos: muo 6 ild 8 v. v. kiek
vienų vakarų, Išskyrus ketvergi. 

Ned&liamis nuo 9 Ud 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Learitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos) 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaas'i 

lengvomis išlygomis.

/ 1 ■■
Tel. Boulevard 4115

Dr. Michal Lewinski 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4630 So. Asland Avė.
‘ arti 47 gatvės

Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

LIETUVIįJ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

|a.l.damis,m.d.
4643 80. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 6107
Valandos: nūs 9 iki 11 vai. ryto; 

hue 5iM iki 7t89 vakar*.
L— m' i................. |

'---- ■ ■■ ■ --------

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

. Boulevard 2161
Vdandos

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

..................  ......... .........—Z

1 'iii........... ..........

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146 ..

V—.—.. ..  I MII I I II
. » A

Telephons Yards 0994 •*

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 diena.

...... ......... ' .■ ------

JOHN I. BAGDZIUNAS
, ADVOKATAS

V&is ' byla* visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus {r {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1636 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
U- ■ II ■■■■■■.■■ H . Į .

DR. M. J. SHERMAN

S. W. DANES, Advokatai'
Vai.) 9 A. M, iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Beilding 
79 Weat Monroe Street, Chieagta 

Telephone Randolph 2990 
Rez. 3203 So. Haisted 84.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Specialistas moterų ligų 
1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 ild 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V—     „ , , ................... —/

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

1707 W. «tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
ild 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel, Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Spęcialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Haisted St., Chicago 

ąrti 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7-*8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų.
/...........—.—■ ■ .......

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Rodžio Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandom 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 18 ry
to, 7 iki 8:39 vakare. Del apecialie 
sutarčių telfonuokit Prospect 0618

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

Dr. M. žilvitis
i DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park
; į Bridgeportą

3265 Šo. Haisted St.
*

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėliojo nuo 9 ryto iki 12 dieną.

............................................................ ......... .1 ■■ H I.. III—I |

Francuziškas Daktaras
M

Specialistas kraujo, odos, ckroniF 
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

0fisa8 1800 S. Ashland Are., nt 
viršaus Ashland State Bank 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:?0 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 ^ki 4:30 po pietų 

U
Biuras 4348 Archer Ava.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

' Dr. J. W. Beaudetts

t

yTi. i ii

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy s Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5684 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Puilman 6377.

T®1. Dearborn 995?

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

OfUaa vidurmiMtyh 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
Ti W. Washington St.

£or, Waahington 4b Clark

Karnų Tel.t Hyda Park 8895

I
A. E. STASULANI

ADVOKATAS
Ofisas:

911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.

Tel. Central 6209

Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036
Bridgeport kitais vakarais3236 S. Haisted St. T.Boul. 6737

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 —- Vai. nuo 5/ i 

Vakarais
3301 S. Haisted St., Tel. Blvd. 61 5 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

V. W. RUTKAUSKA f 
Advokatas

29 Be. La Šalie St. Room S99 
Tel. Central 6890

Vak. 8228 S. Haisted StM Chicago
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279,

Indiana Harbor, Ind.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kabėmis visiems. <

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. ' Jio bus brangesnis po minėsią 
gę’gužip. Sųtaupykit pinigų f tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING S’UPPLY CO. r 
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Haisted St.
Haymarket 1018, Haymarket 422>
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

CENTRO VALDYBA:

Musų jaunuomene
butu savęs

Europos jaunimas.

kad

mų, prakilnumą, bet ir už mo- globoje kunigų; 
iii • • • 1 i • _

1$

Banketas.

LMSA. Antroji kuopa rengia

ir

is-

P-le L. Narmontaitė, Pirm., 3223 S. Parnell Av., Chicago.
B. Simokaitis, Raštininkas, 5610 S. Sawyer Av., Chicago 

J. Lazdauskas, Iždininkas, 6044 So. Peoria St. Chicago.

Nesant tinkamo 
lietuvių jaunimo, 

lietuviu C

veržiančios!
“jaunų se- 

patraukian- 
upo bei jė- 

V

gilesnio mokslo straipsnių.

REDAKTORIUS
M. J. ŠILEIKIS, 1789 So. Halsted St., Chicago, III. 

REDAKCIJOS NARIAI:
P-lė L. Narmontaitė, 3223 Parnell Avė., Chicago, III. 

(veda anglų skyrių).
J. Aurila, 25 E. 23th St., Chicago, III.

J. Keserauskas, 1439 So. 49th Ct., Cicero.

Važiuoti reikia Milwaukee 
o

inteligentija, jaus-
apkurtusio gyve-

li gen to, negalėtų padaryti žy
do ar kitokio, nes 
pažeminimas.

Jie leidžia 
. “Vytį”, kuriahie kartais esti ir 

kad nebloRŲ jaunimo dvasia parašy- 
organizuotis straipsnelių ir eilių,

IŠVAŽIAVIMAS Į JEFFER- 
SON MIŠKUS.

waukee gatve iki Central Avė.
nepa- (Central Avė. nueisi tiesiai į mi- 

senių” proto šką.
moks-j Antroji kuopa reĮngia šaunų
tiktai bar(ketą pagerbimui baigusių

žadintojo 
kuris juoslkos tiesos, ir savim pasitikę 

draugijoj, I tai viskas eis gerai.

Kelios pastabos.
Gyvenimas keičiasi ir nuola

tos iškelia naujų apsireiškimų 
į musų jaunuomenę, kad ji ne
pajėgia jų suprasti nė iš kuri
pradėti rišti tas problemas. Ki- palaikytų 
tų tautų, pav., vokiečių, švedų jie eina iš lietuvių tarpo, 
inteligentai ateina į pagclbą ir 
padeda jaunimui taisyti jo pa
klaidas arba* be-nt mažos svar
bos veikiamą darbą padaro jį 
naudingesnių visuomenei.

Ret ar mes turime prašyti 
<nusij inteligentus, kad jie pas ( 
mus ateitų, į 
me eiti prie ‘jų? K’ausimas- 
keblus. Mes, studentai, neturi
me tiek drąsos, kad lįsti inteli
gentams į akis ir prašyti juos 
moralės sau paramos. Bet rei
kalas yra tas, kad moralę para
mą inteligentai galėtų suteikti. 
Su materiale parama kaip ten 
nebūtų. Musų inteligentai net 
kritikos straipsnelio musų jau
nuomenei neparašo, nenurodo 
ką jaunuomenė turėtų veikti. 
Juk inteligentai patys pergyve-! 
no tas dienas, kurias studentai Į i 
dabar gyvena, 
šį tą mums 

Jaunimas
pudžiais ir apsikeisdamas nuo-j 
monėmis su 
tusi atgijęs iš 
nimo ir pačius inteligentus la
biau gerbtų. Aš nenoriu su
versti visos kaltės ant intedi- 
gentų, aš noriu, kad ir paty: 
moksleiviai budėtų ir krutėtų 
Aš turiu omeny ne kitus kri 
t i knot i arba taisyti jų klaidas 
o tiktai apsižvelgti apie pačius 
moksleivius. Vienas lietuviv 
veikėjas išsireiškia, jog daž 
niau pas moksleivius arba ir 
šiaip jaunuomenę, matysi žils
tančių senių šaltas mintis, ne
gu žydinčios jaunuomenės ro 
mantitigumią.. Knygoje (Aitva
ro Ateitin Bežiūrint) sako:

“Skaitydamas musų jauni
mo laikraščius, visuomet 
jaučiu, kaip pro karštų jų 
ginčų eiles dvelkia uola, nes 
per daug ten kritikų, mora
listų, politikų, visuomenės 
veikėjų, net teologinių skan- 
skonių. Nėra tenai prastu* 
mo ir jaunybės, nėra nieko 
tvirtai sveiko gamtinio, pa
prasto. Jų kalbose daugiau 
do'ktrinio nerviškumo bei at
kaklumo, negu 
gyvo jausmo, 
aikštėn; daugiau 
nių” proto, negu 
čios, iškilmingai 
gų sugaudytos minties.

Tas tiesa, kad studentai ne
turi romantingumo ir “jaunys
te dvelkiančių minčių.” Bet ne 
vifiada ir nevisi kartu jaunys
tės vežime važiuojame. Pas 
mus yra jaunimo ir su ūsais. 
Kita kliūtis, tai Amerikos lie
tuvių jaunimas gyvena tarpe 
svetimtaučių, kas juos ir at
bukina nuo tautinio jaunimo, 
o padaro juos abejojančiais 
baubais. Jie nežino kuo būti, 
ar “lietuviu” ar “amerikonu.” 
Tokia nuomonė yra ne lietu
vių studentų. Tiesa, kad mo
kykla sufabrikuoja musų “se
nas” idėjas ir įskiepija maž
daug Amerikos tautinio papro
čio, bet iš lietuvio, o ypač inte-

vumo ir tikro draugingumo, 
tarpe studentų dabar nėra. Čia- 
gimiai moksleiviai drįsta va
dinti ateivius moksleivius “lu- 
gans” ir p. Gal dėlto nėra to 
ūpo pas moksleivius kaip Lie
tuvoje kad yra todėl, kad pa- 

, , r _ Įpročiai 'griežtai skiriasi? Atei-ar mes patys turi- . . , . . . ..... . (vių moksleivių lipas ir palinki-i/x it 11 */ L Lviini ę * &

' Imas yra labiau žiūrėti politi
nei! visuomenės veikėjų pu
sėn, o čiagimių palinkimas yra 
lengvai ir paviršutiniai žiu rėti 
į gyvenimą.

Proga lavintis.
Kaip ten nebūtų, bet lietu

vių tarpe visiems studentams ir 
moksleiviams visada yra pro
gos šį tą veikti. Jie turi savo 
organą ir kas tik nori gali ra- *- v' * i C t ' ■

kurias studentai šyli. Rašyti reikia kuo leng- 
tatai jie galėtų! viąusioj formoj. Nereikia ra- 

sakyti. ] syti nervingų arba užsipuldi-
pasidalindamas įs- nėjančių ant žmonių straipsnių.

| Jaunimui geriausia tinka rašy
ti trumpus apsakymėlius, juo
kelius, feljetonus, eiles ir tt. 
Atsiras ir tokių, kurie parašys 
iš

is įvairios jaunimo organizaci- 
os, ypatingai Europoje. Gal 
lerastum tautos, kuri neturėtų 
avo jaunimo organizacijų, ku

rios nesirūpintų jaunimo auk
lėjimu, kad tame jaunime dar 
šaukšto prigydyti savo įsitiki- 
rimus ir meilę prie tėvynės, 
kad įskiepyti jiems svarbumą 
Iraugijinio gyvenimo.

Vokiečiai gerai žino,
ano jaunimo priklauso ateitis. 
Jie- be mokyklos kalamo moks
lo apie vokiečių tėvynės geru

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

kursus studentų. Banketui vie
ta, kaip girdėt, paimta Morri- 
son viešbuty. Bus skanių už
kandžių, muzikos, prakalbų ir tt

Todėl yra kviečiami valparai- 
siečiai, kurie yra baigę ir kurie 
dar baigs kursus, podraug yra 
kviečiami visi valparaisiečiai 
kartu dalyvauti šiame bankete. 
Banketo laikas bus paskelbta 
vėliau. —Koresp.

Pharmakopeja

dvidešimt kalbų ir visos prisi
laiko vienodumo aprašyme vai
stų. Naudingumą vaistų ir jų 
užvardinimus sprendžia tarp- 
tautiškas vaistininkų ir gydy
tojų suvažiavimas.

Lietuviai dar neturi
pharmakopėjos. Butų gerai, kad 
Lietuva pasirinktų vieną ge
riausių pharmakopėjų ir išvers
tų savo kalboje. Dabar Lietuvo
je vartojama vokiečių ir rusų 
pharmakopėjos. —F. šeštokas.

savo

Minisipjy pasaulis

jaunimo auklėjimo rūkalus. 
Jeigu kiekvienas skaitytojas 
pridės savo plytelę prie buda- 
vojamo dvasios dievnamio, jei
gu kiekvienas “M. K.” skaity
tojas Redakcijai nuolat siųs 
savo patarimus ir sumanymus, 
jeigu nesistengs užmušti savy
je sukilusių abejonių, bet ieš-

Moksleivių organizacija yra 
įsteigta auklėti jaunąją kartą 
ne partijai, ne atskirai draugi
jai, -i bet tautai, visuomenei, 
žmonijai auklėti naudingas na
rius. Visapusiškai lavindamasis 
jaunimas susipažins su veikian
čiomis partijomis, politiniais >r 
ekonominiais arba kitais moks
lais, išmoks savistoviai pro
tauti, išreikšti savo nuomonę 
j r mc'kės ją apginti.

Taip prisirengęs moksleivis 
stodamas vienon ar kiton poli- 
iinėn crganizacijon, jis jau ją 
pažindamas ir palieka joje nau
dingu nariu.

Bet deja, kaip duonos, taip 
ir laiko mums trūksta. Negali
me tinkamai lavintis. Laikome 
mitingus’, praleidžiame daug 
laiko tuštiems ginčams, vieto
je laikyti prakalbas, prelckci- 
jas, diskusijas ir k. Taip lavin
damiesi galėtume laisvai iš
reikšti savo nuomones, kas pa
stūmėtų mus linkui progreso. 
Surengtume prelekcijas arba 
diskusijas jaunimo reikalų gvil
denimui.

Ar tai kunigas, ar socialis
tas, turi teisės ateiti pas mus 
ir tarti savo žodį.

ILIMSA org’anlizaciija didžiu
moje yra laisvų minčių stu 
dentija, bet apie frakcijas čia 

' niekas • neužsivarinėja.

LSJ. Lyga iš vardo susideda 
iš jaunimo, bet ant pegazo jo
dinėjančių jaunuolių tenai mes 
nematome. Joje, tiesa, yra su
tarimas ir draugĮngumas. bei 
literatinio skyriaus bei organo 
neturi, vien klasicingumu ir 
politine doktrina tesirūpinama.

Musų Vyčiai yra auklėjami 
; jie turi savo 

kyklos sienų jaunimas butų jos vadais kunigus ir jų klauso, ką 
globoje ir pratintųsi prie vai- (pastarieji diktuoja 
stybčs idealų.

Bet blogiausia tai tas 
jaunimas negali < „ 
ir spiestis, kur vienpusiškumas 1 
nelenda į jų sąžinę arba virše-Į 
nybė varžo žmogaus sąžinę ir 
protą. Ar tai valdžia’ ar lai ti
kyba vadovaujanti jaunimu, 
bando parinkti jaunimui ir Ii-' 
teraturą, kuri neduotų perdaug 
pažinti nei auklėtojų, nei prie- draugišką išvažiavimą į, Jeffer- 
šų. Tokiu budu užmuša jauni- Son miškus, liepos 20 d; Be mo* 
mo savistovybę, kuri jam la- ksleivių bus . dar Northsidės 
biausia reikalinga, :o stumlia vaikų draugijos “Bijūnėlio” iš
tiktai autoritetų pagodojimo (važiavimas ir iš kitur, 
bedugnėn. Todėl išsidirba 
to jaunimo be iniciatyvos 
be savistovumo žmonės.

Musų organizacija.
J MSA. organizacija yra 

teigta niekieno nevaržomais Į sti. Be kitko žada būti ir pra- 
pamatais. šiandie ji turi savo kalbėlių, 
vadovais vienus narius, rytoj 
kiti gali užimti jų vietas. Tatai Avė. karais iki Gale gatvės, 
yra pageidaujama, kad jauni- tada reikia eiti porą blokų Mii- 
mas nesigėdintų veikti ir da
boti idant “Moksl. K. 
virštų į “jaunų 
“magaziną,” kad patys 
leiviai budėtų ir dabotų

Jeffersono girios šiemiet yra 
labai gražios: žolė didelė švari, 
tyras oras ir gamta graži. Po 
ilgų metų rūdijimo miesto bu
tuose butų nuodėme nevažiuoti 
tyru oru pakviepuoti ir pasižai-

(Vaistininkų Biblija)
Kaip senai žmogus vartoja 

vaistus dar tikrai nežinoma. Is
torijoje randama, kad vaistai 
dėl prašalinimo ligų, buvo labai 
šen ii vartojama. Egyptėnų lai
kuose, apie septynis tūkstančius 
metų senumo rekorduose yra 
pažymėta, kad tuose laikuose 
Egipto žmonės jau vartojo vai
stus. Papyrus nume/yje 37, 
randasi Berlyno muzėjuje yral ku,.ie čia įer šinltnie. 
pažymėta, jog mostis, tepalai ir1 
skysčiai dėl plovimo vidurių, bu
vo svarbiausi vaistai tuose lai
kuose. f Į, , i.1'

Pas egiptiečius ir kitas seno
vės tautas, mažai buvo vartoja
ma vaistai; vaistų vietą užim
davo: maldos arba aukų davi
mas dievams. Mostis ir tepalai, 
kuriuos egiptiečiai vartojo, gali 
būti, kad jų svarbiausias tikslas 
buvo užlaikyti numirusių lomus 
nuo supuvimo. Nuo Egipto civi
lizacijos laikų, vaistų vartoji
mas dėl gydymo ligonių, jau ėjo 
sparčiai į madą. Egiptiečių me- 
dikališkose knygose apie šešio- 
liką šimtų metų prieš Kristų, 
jau yra užrašyta augalų šaknys, 
myras ir druskos buvo plačiai 
vartojama kaipo vaistai dėl 
ligų gydymo.

Vėlesnių laikų istorijoje ran
dama vardai žmonių, Kurie yra 
daug pasidarbavę rinkime vais
tų ir gydyme žmonių vestais. 
Hippokrates 40Q metų prieš 
Kristų ir Galbn 200 metų po 
Kristaus gimimo.

Apie 1546 metuose jau buvo 
pirma vaistų knyga atspausdin
ta ir lotiniškai pavadinta “Phar- 
macarum” Pharmakopeja arba 
vaistininkų Biblijai Pharma- 
kopėja yra medikališka knyga 
kurią vartoja kiekvienas vaisti-1 
ninkes ir gydytojas, 
valstijų įstatymai 
kad ta knyga butų 
vaistinyčioje.

Nuo penkiolikto 
iki aštuoniolikto pharmakopeja 
buvo vartojama po miestus ir 
kiekvienas miestas turėjo išdir
bęs savo stiliaus vaistų knygą. 
Nevienodumas pharimkopėjų 
darė daug kliūčių vaistininkams 
ir gydytojams. Gydytojams ar
ba vaistininkams nuvažiavus į 
kitą miestą negalima tinkamai 
savo darbą atlikti, kadangi kiek
vieno miesto pharmakopeja tu
rėjo kitokius užvardimus vais
tų. Tokie nemalonumai čiel ke
liaujančių gydytojų privertė su
vienyti visas pharmakopėjas ir 
atspausdinti vieną, kuri butų 
vartojama visoje šalyje. Ir 1818 
metuose Francijoje atspausdin-j 
ta pirma pharmakopeja, 
buvo pripažinta Franci joj 
oficialė vaistų knyga.

1821 metais Jungtinės 
sti jos pasekė Franci ją 
spausdino savo pharmakopėją, 
kuri yra vartojama Amerikoj ir 
dabar nuo to laiko Jungtinių 
Valstijų pharmakopeja yra per
taisoma, papildoma ir atspaus
dinama vieną kartą į dešimtį 
metų.

Vaistų vardai pharmakopėjo- 
je yra užvardyta dviejose kal
bose, viena kalba yra vartojama 
tos šalies, kurioje ta knyga yra 
naudojama, antra kalba lotinų. 
Lotinų kalboje 
užvardinti

Mirusieji iš šito pasaulio neiš
ėjo. Jie čia ir pasiliko.

Anksti nedėldienio rytmetį 
nuėjau į muzėjų, kurį aš la
biausia mėgdavau lankyti. Sau
les spinduliai pro aukštus mu- 
zėjaus langus skverbėsi vidun 
ir lielosi ant žemės. Dulkės si
jojusi saulės spinduliuose ant 
baltų stovylų ir spalvuotų pa-

laisvė, kuomet nėra vergijos.
Po piet muzėjuje daugiau 

žmonių atsirado.
Praeina jaunas kunigas, dai

rosi į visas puses, iš visko bu
vo matyt, kad buvo nepratęs 
lankyt muzėjus, nes nežinojo 
po kuriai pusei eiti. Jis susto
jo prie vieno paveikslo, įsižiū
rėjo į jį ir paskui atsisėdo ant 
suolelio. Jo veide įskaičiau min
tis, kad jis žiuri tik į religi
nius paveikslus, kurie repre
zentuoja jo profesiją. Jis tik
tai jais ir tegali pasididžiuoti. 
Jo profesijoj nesiranda daug 
vyrų, kurie butų galėję sukur
ti ką nors nauja, genialaus, —• 
kunigas yra surištomis ranko
mis.

žiui užtenka tiktai susipažint? 
su gamtoje esančiais, apčiuo
piamais ir neapčiuopiamais 
reiškiniais ir daiktais.

Studijavimas nebaigiamas. 
Vieni musų mirštame, kiti už
imame jų vietas. Kas gamtoje 
yra gyva, tas turi keistis, pasi
šalinti ir vėl išnauja kurtis, 
geriau tiksliau tvarkytis. Gam
ta nė kieno nevaldoma dirba 
savo darbą, sunaikina kas ne
reikia, o kas reikia atbūdavo- 
ja ir žmogus negali jos valdy
ti. Žmogus turi klausyti gam
tos statymų su labai maža sau 
teise, nes jis yra gamtos ver
gas. —Studentaitė.

Dabar ir 
reikalauja, 

kiekvienoje

šimtmečio

kuri 
kaipo

Vab 
ir at-

vaistai yra 
visų šalių phar- 

makopėjoseį Receptai visados 
rašoma lotinų kalboje.

Kiekvienos tautos pIiarmtaRo- 
pėja yra nedaug skirtinga nuo 
kitos. Dabar vaistininkams nė
ra didelio skirtumo, kokios tau
tos gydytojas butų: vokletys, 
ar franeuzas, visi turi žinoti lo- 
tiniškai užvardintus vaistus Ir 
receptų rašyme vartoja tiktai 
lotinų kalbą.

Pharmakopeja arba vaistinin
kų knyga yra jau atspausdinta

čius stovi.
Tylu, ramu, niekas nesutruk

do tylos... Muzėjaus sargas 
Isukosėja kur galerijoj, pasi
girsta vaikščiojimo ižingsniai 
po murmorinę žemę.

—Kurgi tie visi žmonės? — 
tariau sau. Taip anksti, niekas 

Į nesiskubina lankyti muzėjus, 
visi ilsisi po sunkios darbo die
nos. O gal žmonės bažnyčion 
nuėjo? Bet bažnyčion ne visi 
eina.

Pavaikščiojęs valandėlę atsi
lsėčiau ant suoliuko *p<> viena 
senovės graikų stovyla “Her
mos”, kuri man atrodė tobu
liausia iš visų čia esančių sto
vylų. Tyla manęs nė kiek ne- 

I graudino, man tik smagiau 
buvo vienam. Studijuoju ir ste
biuos, kaip daug čia sutalpin
ta geriausių - pasaulio žmonių, 
tai geriausių vyrų ir moterų 
stovylos, paveikslai. Bežiūrint 
primerktomis akimis, kaip dai
lininkai kad žiuri, jie visi atro
do gyvos esybės, visų veiduo
se aiški bruoižmena ir karak- 
teris. () kad jie dabar imtų ir 
prisikeltų iš numirusių, pra
dėtų kalbėti tarp savęs...

Čia yra gerų ir blogų žmo
nių.

Blogų yra daugiau.
Vieni jų pasižymėję gerais 

darbais, antri—blogais: skriau
dimu žmonių, saumyliste ir 
kiaugeringumu. Gėrimu žmo
gaus kraujo tiesiog iš gyvo, 
protingo ir taipjau jaučiančio 
ir suprantančio gerą ir blogą 
žmogaus. Jie visi čia gyvena 
kaip ir gyvi būdami gyveno. 
Gyvi būdami jie vadovavo ki
tiems, tūli jų kurstė neapykan
tą vienų prieš kitus, o dabar 
jie gyvena santaikoj ir tai dar 
artimoj kaimynistėj būdami. 
Žmonės juos lanko ir atiduoda 
pagarbą už jųjų nuopelnus. Jie 
visi turi žmonių, kurie juos 
gerbia ir lenkia galvos prieš 
juos. t

I Vieni vaikštinėdami po gale
rijas studijuoja mokslininko 
veido bruožmeną, kiti chemi
ko, kuris pasauliui daug gera 

[padarė, treti — garsaus gene
rolo, kuris gyvas būdamas su
gebėjo armiją gerai vesti ir 
išskersti daugiau amonių.

Ateina pora senyvų žmonių, 
vyras ir moteris, dairosi, ko 
tai ieško. Prieina prie muzė
jaus sargo ir paklausia: Kur 
yra romėnų skulptūros galeri
ja? Sargas mandagiai nuveda 
juos ir parodo. Patylomis nuei
nu ir aš. paskui juos,. norėda
mas žinoti kuomi juodu inte
resuojasi. Priėjo juodu pi i e 
Juliaus Caesar’io stovylos, pa
sižiurėjo į parašą, atsargiai at
sitraukė toliau kelis žingsnius 
ir vyras galva palingavęs taič 
moterei:

—Pastebėjau jo veide žymes 
jo gabumų ir didvyriškos, drą
sos. O kad mes dabar turėtu
me tokių žmonių kai Caesaris, 
tai su laiku tik demokratija ir , 
šventa ramybė viešpatautų ant 
žemės. Nereikėtų ardyti val
džios tvarką. Dabar (žmonės
patys nežino ko jie nori ir
ko ieško. Pas mus įsigyveno 
paprotys vis daugiati laisvės

Kuniga$, matyt, daug galvo
jo, kaip jam kelias yra siauras 
•ir spigliuotas. Jis negali eiti 
tuo keliu, kuriuo visi žmonės 
eina, visas pasaulio progresas, 
jis bijo iškrypti iš kelio, kurį 
Biblija nurodo. Nėra kunigui 

jis yra atskirtas nuo 
tuo 

tarp

papročių, il- 
taip ankšta, 
pagalios gy
dą ros’i pasė

ji' iškrypu-

laisvės, 
svietiškojo pasaulio, bet 
tarpu jis turi gyventi 
žmonių. Jam net uždrausta elg
tis kaip paprastai žmonės el
giasi. 

I

Nesitaikant prie naujų gy
venimo sukurtų 
gainiui pasidaro 
siaura išeitis, kad 
veniniais kunigui 
nusiii nusibodusiu 
siu iš vėžių.

Čia randasi rašytojų, poetų, 
mokslo vyrų ir politinio gyve
nimo autoritetų. Visi jie ilsisi, 
juos gerbia ir lanko, visi jie 
turi savo draugų. Žmonės ger
bia tuos, kurių kiti negerbė, il
gai jiems buvo lygiai sunku gy
venti, kaip daugeliui musų kad 
yra.

Praeidamas žmogus pro Fa
raono karstą šaltai pasižiūri 
lyg su panieka ir praeina, o 
jei kuris ir sustoja valandėlei, 
tai jam irgi nelabai svarbu, ar 
ten Faraonas, ar gal kitas ko
kis Egipto valdonas, kurie jojo 
ant žmogaus sprando. Bet jie 
jau išėję iš mados...

Įspūdis darėsi toks, jog kas 
gyvena, tam nėra reikalo, kad 
kas jį gerbtų, o Jeigu ką ir 
gerbia gyvą esant, tai tą, kas 
pinigų turėdamas nusiperka 
sau vietą muzėjuje; o šiaip 
žmogaus darbas dar neužbaig
tas ir nėra reikalo, kad kas 
nusiimtų prieš jį kepurę.

Gamta ir mes
Rytmečio rasa žiba ir teikia 

smagumo žmogaus sielai. Oro 
erdvė išnaudojama orlaiviams 
lekioti; vandenys — musų ke
liai; pažemis — gamtos mine- 
ralių turtų šaltinis.

Gamtoje yrą tokių vietų, kur 
ųcgalima jas išnaudoti gamini
mui maisto, kaip tai pustynės, 
akmenų laužyklos, ten daili
ninkas gali nupiešti puikiausi 
paveikslą; paveikslas yra tur
tas.

Ne visi mes vienaip gamtą 
įvertiname, ne visi vienaip ją 
suprantame. Vieni musų la
biau įvertiname gamtą ir gau
name sau smagumą iš jos; ant
ri paviršutiniai tesuprantame; 
treti persistatome sau kaipo 
fikciją ir netikime gamtos pa- 
Pira sėlinusiems laipsįĮFefiškimams 
tol, kol musų kiti neįtikrina, 
kad tai yra tiesa.

Mes patys esame gamtos pa
daras. Mes sušiltajame su gam
ta ir musų papročiai, spalvai 
musų kūno ir psichologinis sto
vis, tai yra gamtos aplinkinė 
įtekmė į mus.

Kiekvienas žmogus gyvenda-

Nauji sumanymai
Man dalyvaujant per. daugelį 

metų įvairių draugijų ir politi
nių organizacijų mitinguose yra 
tekę pastebėti daug netvarkos 
naujų sumanymų .reikale. Tokia 
netvarka pasireiškia ir tarpe 
moksleivių. Pirmiausia aš noriu 
stipriai pabrėžti, kad šį kaltini
mą aš netaikau nė vienam ku
riam nors atskiram moksleivių 
organizacijos nariui, bet kalbu 
apie dalyką padėtį abelnai.

Blogai daro visi tie organiza
cijų nariai, nežiūrint kokiai 
draugijai jie priklausytų, kurie 
turėdami kokį ilors sumanymą, 
kurį jie norėtų savo draugijoje 
pravesti, vietoje atnešti jį į 
organizacijos susirinkimą ir tin
kamai išaiškinti, apie savo su
manymą pirmiausia ypatiškai 
pasako į ausį savo artimiau
si ems draugams ir prašo jo su
manymą remti ir už jį balsuoti. 
Labaū dažnai pasitaiko taip, kad 
įneštasis kokio nors 'nario suma
nymas, susirinkimui jį išdisku-^ 
savus ir apkalbėjus jo gerąsias 
ir blogąsias puses, netenka ver
tės, bet sumanytojo draugai už 
jį vistiek balsuoja. Ir jie tai da
ro todėl, kad taip daryti buvo 
prašyti. Toks elgęsis turi ir 
kitą blogąją pusę; jis gimdo or
ganizacijose frakcijas. Kada bet 
kurioje organizacijoje be jos 
periodiškų mitingų prasideda 
atskiri grupių pasitarimai, tai 
jie greit tampa kvailia frakcijų 
kova ir ta kova niekuomet ir nė 
vienai organizacijai neišeina 
ant naudos.

Naujiems sumanymams orga
nizacijoje pravesti nėra geres
nio ir taikesnio budo, kaip tik 
tiesiai atnešti juos į susirinki
mą, tinkamai išaiškinti ir ati
duoti susirinkimo nuospren
džiui. Reikia suprasti, kad kiek
vienas geras sumanymas, tei
kiantis organizacijai naudos, 
bus tinkamai įvertintas ir pri
imtas.

Tiesa, būna atsitikimų, ypa
tingai politinėse organizacijose, 
kad svarstant organizacijų pro
jektus, principus ir kitus teoriš
kus klausimus dažnai gerus, tei
singus ir organizacijai naudin
gus sumanymus yra sunku di
džiumą narių įtikinti. Bet jeigu 
didžiuma narių nesutinka arba 
nepajėgia suprasti gerų, teisin
gų ir naudingų sumanymų, tai 
nė vienas protingas sumanyto
jas delei to organizacijos neap
leis ir netvers joje atskirų frak
cijų, kadangi jis žino, jog toks 
elgęsis ir jėgos vartojimas stu
mia organizaciją į pragaištį.

—J. Lapas.

Pranešimas
“Moksl. K.” Redakcija prašo 

tuos narius, kurie esate persi
kėlę j naują vietą, priduoti sa
vo antrašus, nes kitaip nebuslYieKvienas z.niugus vuiua- j vv čtuuiasuo, nco mvaip hcmuc 

mas ką nors veikia, kuria, krau-j siuntinėjama “Moksleivių Ke
na plytelę po plytelės tai į mo- liai”.
ralį, tai į materialį namą. Be 
paliovos jis dirbo, gerai ir blo
gai. O blogai jis daro dėlto, 
kad jis mano, jog yra gerai. Vi
si tie-dalykai nėra papildomi Antroji kuopa laikė savo susi- 
be priežasties. Vieniems gyve^ rinkimą. Apsvarstyta daug nau- 
nimas yra apsiniaukęs, kitiems jų dalykų ir išrinkta naujas 
šviesus. raštininkas J. Urbonas j rezig-

Vienam žmogui nėra ir gal navusio J. Aurylos vietą. Nutar- 
nebus galimybes trumpu jo rengti jšvažiavimą į Jeffer- 
gyvenimu, pilnai patirti gam- son girias, liepos 20 d. Narys 
tos slaptybes ir net paprastus -----------

turėti, O ta .laisvė negali būt apsireiškimus, žmogaus am- (Tąsa ant 6-to pusi.)

Iš SUSIRINKIMO.

Liepos 12 d., Raymond svet.

raštininkas J. Urbonas į rezig-

■
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nosies visokie apgavikai; alistams 
La Follette’as — “geltonsku-1 
ris” ir “išdavikas”; Progre-j
šyvio Politinio Veikimo'gėjas iš tiesų buvęs 
Konferencija susideda iš 
“išdavikų”; socialistai — 
“išdavikai”. Net ir St. Paul 
suvažiavime nominuotieji 
kandidatai į prezidentus ir 
vice-prezidentus, McDonal- 
das ir Bouck’as, pasirodė 
“išdavikais”!...

Tiktai būrelis žmonių, su
sispietusių komunistinėje 
“darbininkų partijoje” yra 
protingi, teisingi ir pasi- 

Jeigu jų 
pasaulis

s, klerikalai remiasi ne- Marksas išreiškė apie ramų so- 
1 va Marksu, kuris buvęs “krūvi- cializmo įvykinimo būdą 52 me
ilios revoliucijos” šalininkas. O tų atgal, turi šimtą kartų dau- 
|kad mokslinio socializmo sten giaus galios, negu tuomet.

" ’v “ ’ i toks, tai j Taigi socialistai visai ne nie-
klerikalai (kurie jo raštų, žino-'kiną Markso mokslą, stodami už 
ma, niekuomet nėra matę) ima ramią evoliuciją linkui socializ- 
už liudininkus bolševikiškus ko- mo dabartinėse sąlygose, bet at- 
munistus. šie, mat, vadina sa- virkščiai — jie veikia pilnai 

“revoliucinio marsizmo dvasioje. Markso ide- 
sekėjais ir sako,1 jų niekintojai yra komunistai, 

kurie skelbia ginkluotus sukili
mus ir kruvinąs revoliucijas šių 
dienų demokratinėse valstybė

se.

ve tikriausiais
marksizmo”
kad pagal Markso mokslą socia
lizmas galįs būt įvyintas tiktai 
kruvino ginkluoto pervarto ke
liu.

ti gi taria, kad per trumpas 
laikas ir prašo palaukt su par
tijos, organizavimu, tečiaus vi
si sutinka, kad tokia partija 
yrą reikalinga. Vėliaus vakar 
rop pribuna La Follette sūnūs 
Hcbert ir pasveikinęs delegatus 
perskaito programą, kurią jo 
tėvas sutinkąs pildyt, jei tap
tų išrinktas Jungi. Valstijų 
prezidenlu. Tečiaus naujos par
tijos organizavimą patarė ati
dėti iki po rinkinių, nes tai esą 
butų perdaug darbo ant kar
to.

šventę kovotojai, 
nebūtų, tai visas 
turėtų eiti velniop.
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Po Rusijos komunistų 
partijos suvažiavimo, įvy
kusio apie du mėnesiu laiko 
atgal, žinomasai Vengrijos 
komunistų vadas (dabar 
Rusijoje) paskelbė to suva
žiavimo sudėties statistiką. 
Tarpe darbininkų, valsty
bės tarnautojų, inteligentų 
ir kitokių profesijų žmonių, 
dalyvavusių suvažiavime, ji
sai paduoda ir 35 profesio
nalius revoliucionierius.

Tuo budu mes patiriame, 
kad pas komunistus esama 
“revoliucionierių profesi
jos”. j

Profesija reiškia tam tik
rą užsiėmimą, iš kurio žmo
gus daro sau gyvenimą. Tai
gi pasirodo, kad daugeliui 
komunistų revoliucija yra 
gyvenimo šaltinis. Šis fak
tas išaiškina, delko komuni
stai nuolatos vis šaukia ir 
šaukia apie “revoliuciją” — 
kur reikia ir kur nereikia. 

į •

Jie iš to gyvena!

Skaitant šitokias komu
nistų lamentacijas apie žmo
nijos niekšybę, nepatyru
siam žmogui gali iš tiesų 
pasirodyti baisu. Bet kai 
pagalvoji apie tą paprastą 
dalykėlį, kurį savo statisti
koje nurodė ' augščiaus mi- 
nėtasai Belą Khun, tai ma
tai, kad čia yra-• tiktai — 
profesijos triksas. '

Kunigas neturėtų ^ką vaK 
gyti, jeigu jisai nekalbėtų 
apie “svieto griekus” ir 
“amžinas kančias posmert”. 
Komunistų agitatorius liktų 
be duonos kąsnio, jeigu ji
sai paliautų šaukęs apie “ju- 
došius’7, “išdavikus” ir “plė
šikus”. . j.

Rašančiam> šiuos žodžius 
vieną kartą teko matyti gat
vėje didelę iškabą su užra
šu:
LICE” 
raudonomis raidėmis, 
ėjus arčiaus, pasirodė, kad 
tai yra kokios ten krautuvė
lės skelbimas, pranešantis 
apie “bargenus” (papigin
tas kainas) pančėkoms, 
marškiniams ir apykaklėms. 
Ką bendro turi su šiuo tavo- 
ru “murder, fire, police”? 
Nieko. Bet tai pritraukia 
publiką!

“MURDER, KIRE PO- 
milžiniškomis 

Pri-

Kuomet skaitai musų ko
munistų laikraščius, tai įgįji 
įspūdį, kad didelė dauguma 
žmonijos susideda iš niekšų, 
žulikų ir razbaininkų. Stam
bieji kapitalistai — plėšikai 
ir išnaudotojai. Smulkieji 
biznieriai — tokie pat plėši
kai arba plėšikų padėjėjai. 
Inteligentai — kapitalis
tams parsidavę darbininkų 
mulkintojai. O darbinin
kai ?

Darbininkai taip pat be
veik visi yra arba paskuti
niai
savo klasės reikalų išdavi
kai.
eina

asilai, arba sąmoningi

Anglijos darbininkai 
paskui “kapitalistų 

klapčiuką” MacDonaldą. 
Vokietijos darbinikai dau
gumoje remia “judošius” 
socialdemokratus. Franci- 
jos darbininkai taip pat; Ita
lijoj taip pat; Austrijos, 
Danijos, Švedijos, Suomijos, 
Čecho-Slovakijos taip

Amerikoje irgi vien tiktai, 
“išdavystė” ir “judošystė” 
visose pusėse. Darbininkų 
unijorhs vadauja “biurokra
tai” ir “kapitalistų agen
tai”; fannerius vadžioja už

Amerikos valdžia rengia 
planų atmokėjimui skolos, 
kurią, šis kraštas užtraukė 
karo metu. Pagal tą planą 
numatoma, kad skola bus 
galima atmokėti per 30 me
tų, imant iš žmonių kasmet 
tam tikrus mokesnius šitam 
tikslui.

Penkeri metai atgal val
džia turėjo $26,596,701,048 
skolos. Dabar belieka “tik
tai” $21,250,812,989. Jeigu 
Amerika nebūtų dalyvavusi 

J kare, tai ji ne tiktai nebūtų 
pasidariusi tos skolos, bet 
dar turėtų ir gana didelį 
perviršį savo ižde. Reiškia, 
mokesčiai dabar galėtų būt 
daug mažesni, negu buvo 
prieš karą.

Už tai, kad Wilsono ad
ministracija norėjo “gelbėti 
demokratiją” Europoje, tai 
Amerikos žmonės turės dar 
per 30 metų dėti pinigus, 
kuriuos pasiims bankieriai, 
sūpirkusieji karo bonus.

MARKSAS, SOCIALIZMAS IR 
“KRUVINA ReVOLIUCIJA.”

> “Naujienoms” jau daug kar
tų teko ginčytis su klerikalų, 
laikraščiais, kurie nuolatos pa
sakoja, kad socialistai skelbia 
smurtą ir prievartą, kaipo prie
mones savo idealui įvykinti.

Darydami tą priekaištą sodi-

Jeigu, butų tiesa, tas, ką sako 
komunistai ir jų “turavotojai“ 
klerikalai, tai reikėtų pripažint, 
kad šių dienų socialistai jau ne
beina Markso nurodytuoju ke
liu. Nes socialistai šiandie nie
kur neagituoja už ginkluotus 
sukilimus; visur jie stengiasi 
pasiekti savo tikslo ramiomis 
priemonėmis.

Tas, žinoma, dar nereikštų, 
kad socialistų taktika esanti 
bloga. Marksas gyveno senai, 

ir sąlygos*šiandie yra daugeliu 
atžvilgių kitokios, negu tuo
met; todėl nebūtų nuostabu, 
kad šiandie socialistai tuos ko
vos budus, kuriuos jisai siūlė 
tuomet, rastų nepraktiškais da
bartinėse sąlygose. Bet vistik 
butų faktas, kad šių dienų soci
alistai laiko Markso pažvalvas J 
socializmo įvykinimo metodus 
jau pasenusiomis.

Taivi, sakome, ar iš tiesų’ 
Marksas mokino, kad ’ kitokio 
kelio į socializmą nesą, kaip tik
tai kruvinos revoliucijos ke
lias ? U

Ne, Marksas taip nemokino. 
Atvirkščiai, jisai tikėjo, kad 
tam tikrose sąlypose socializmo 
tvarka yali būt įvykinta ne gnr 
iuotos kovos ir pe kraujo lieji
mo. Šitokį save įsitikinimą j’ 

aiškiais žo- 
tarptautinių

BEDARBIŲ KLAUSIMU.

K. Marksas

Vienas musų skaitytojas ra
minus tokio turinio laišką:

“Gerbiama Redakcija:
“Kuomet darbininkas ne

tenka darbo ir pinigus išlei
džia arba jų visai neturi, o 
darbo negali gauti, tai kas lie
ka tuomet' daryti? Prašau Jū
sų atsakymo arba išreikškite 
savo nuomonę, nes tokių be
darbių šiandie randasi šiim 
tai tūkstančių.”
Amerikoje tokiems bedar

biams nelieka nieko kito daryti, 
kaip tiktai ieškot pagelbos pas 
savo asmeniškus draugus, savo 
unijoje (jeigu darbininkas pri- 
idauso jai) arba labdaringose 
įstaigose.

Europos šalyse, kur darbinin
kai senai dalyvauja politikoje, 
kovodamli už savo reikalus, yra 
išleisti įstatymai, kurie apdrau
džia darbininkus nuo nedarbo. 
Darbininkas, ne per savo kaltę 
netekęs darbo, tenai gauna pa
šalpą iš valdžios iždo arba ‘iš 
tam tikrų valdžios priežiūroje 
esančių fondų. Pavyzdžiui, An
glijos ir Vokietijos valdžios iš
leidžia bedarbių šelpimui šim
tus milionų dolerių kasmet.

Amerikoje toiltių įstatymų 
dar nėra. Ir nebus, kol darbi
ninkai nebus stipriai susiorga
nizavę politikoje.

so

sai išreiškė lapai * 
džiais ’ename 
kongresų.
goję, 1872 metais,
laikė kalbą ir joje tarp kitko 
kad yra šalys, kaip “Amerika, 
Anglija ir, jeigu aš geriaus pa
žinčiau jūsų politiką, tai gal 
pridėčiau ir Holandiją, kur dar
bininkai gali pasiekti savo tiks
lo ramiomis priemonėmis.”

IŠ šitų žodžių mes matome, 
kad kebą į socializmą Marksas 
įsivaizdavo ne visur vienodai. 
Vienose šalyse, jisai manė, kad 
socializmo įvykinimas eis per 
ginkluotą kovą, kitose šalyse— 
ramiu budu.

Nuo ko gi priklauso tas skir
tumas? Nuo politikos, kuri vie
špatauja atskirose šalyse.

Anglija ir Amerika tuo aliku, 
kai susirinko Ilaagos kongre*- 
sas, buvo vienintelės demokrati
nės valstybės pasaulyje (ne
skaitant mažiukės Šveicarijos), 

nuomo- 
įvykin-

yra ai-

Tose valstybėse Markso 
ne, socializmas gali būt 
tas ramiu keliu.

Bet iš Markso žodžių
šku, kad rainų socializmo įvyki- 
nimo y ūdą jisai neapribavo tom 
dviem šalim. Jisai įvardino ir 
Holandiją, kaipo šalį, kur perė
jimas į socializmą gali įvykti 
tokiu pat ramiu budu, — jeigu 
jos'“politika” yra panaši į pir- 
miaus minėtųjų dviejų šalių.

Suprantamas daiktas, kad 
Marksas butų priskyręs prie jų 
ir kiekvieną kitą šalį kurioje ji
sai butų matęs demokratijos 
laimėjimą, kad po jau įvykusį 
faktą ar^a kaipo artimos atei
ties viltį.

Markso nuomonė kalbamuoju 
klausimu, vadinasi, yra neabe
jotina: jisai manė, kad ginkluo
tas sukilimas bus neišvengia
mas tenai, kur liaudis 
teisių ir negali laisvai 
savo valią; bet tenai, 
iškovota demokratinė

ginkluota kova gali būt išvengta 
ir socializmas gali ateiti ramaus 
plėtojimosi rezultate.

Nuo 1872 m. iki dabar demo
kratija pasaulyje* padarė milži
nišką progresą. Tuofnet ji buvo 
išimtis, šiandie ji yra taisyklė. 
Tiktai keturiose ėuropos šalyse 
— Rusijoje, Vengrijoje, ItalRp- 
je ir Ispanijoje — liaudžiai dar 
nepasisekė nusikratyti savo de
spotų; bet jau ir dviejose pasta
rosiose šalyse diktatoriškos val
džios eina prie likvidacijos. 
Šiandie todėl ta mintis, kurią

Iš progresyvių 
konferencijos

• Cleveland, Ohio. — Liepos 
4 ir 5 d.d. čia įvyko progresy
vių konferencija, kad pasita
rus kaip sekiningiau veikus at
einančiuose prezidento rinki
muose, atskirai nuo republi- 
koilų ir demokratų. Konferen
cija atsibuvo gražioj erdvioj ir 
su visais parankamais miesto 
Auditorijoj. Delegatų dalyvau
ja apie 1000 ir visi geram upe, 
ant visų veidų matėsi kokia tai 
nepaprasta žymė. Išrodo, kad 
jie sutiko kokį tai niekad ne
girdėtą ir nematytą daiktą. Vi
dury Auditorijos išstatyta Ame
rikos vėliava, o sale kita vėlia
va, mėlina ir balta spalva, su 
užrašu “76”; aplink tiedvi vė- 
liavi būrys merginų, baltai pa
sirėdžiusių su juodos spalvos 
vyriškom kepuraitėm ant gal
vų. Į sėdinčius dešinėj — di
delė iškaba su mėlinoin rai
dėm: “Draft,” Kiek toliau ki
ta iškaba, raudonos spalvos, su 
užrašu: “The Youths. No morc 
wars!”

Farmerįai nežino komunistų

'Delegatas II. Butler iš Min
nesota, kalbėdamas pasakė: 
“Farmeriai šios valstijos ne
pažysta komunistų.” Toliaus 
jis sakė: “Nėra mažiausios abe
jonės, kad senosios partijos pri
siuntė savo atstovus, apmokė
damas didelius pinigus, kad iš
ardžius šią konvenciją, todėl 
labai galimas daiktas, kad tie 
elementai ir vadinsis čia ko
munistais ar kairiaisiais, steng
damiesi pakenkti šiam progre
syviam kūriniui.”
Kraštutiniųjų konferencijon 

neįsileido.

Papulistų ir komunistų dele
gatų kredencijos atmesta, jų 
tarpe W. Mahoney tapo praša
linti iš konferencijos, motyvuo
jant tuo, kad jie jau turi savo 
kandidatus pasirinkę, todėl 
jiems nėra kas čia veikti.

9

Nauja partija sausio men. 
1925 m.

Komitetas organizacijos ra
portuoja, kad naujos partijos 
organizavimas atidedama iki 
sausio pabaigai 19£5 metų. Tą 
patvirtinta ir didžiuma delega
tų. Tečiaus šiš pranešimas taip 
atsiliepė ant delegatų ir visų 
atsilankiusių, kad tas visas en
tuziazmas, kokis buvo mato
mas pas visus, lyg ir išnyksta.

Lieka nutarta, kad šis ko
mitetas su padidintu skaičium 
iki 50 ypatų, veiktų kaipo or
ganizacija, žinoma C. ;P. P. A. 
iki susiorganizuos nauja parti
ja. -—P. K.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

DEL SANDAROS X SEIMO
TARIMŲ

pasirodymo spaudoje

riuos 
buvo 
šiam

Centro Valdybos nariai

neturi 
išreikšti 
kur tapo 

tvarka,

mų nuo įvairių organizacijų iš 
visų valstijų ir galop forma
liai (atidaroma konferenciją. 
Atidarius konferenciją prasi
deda demonstracijos; daugiau
sia pasižymi tas būrelis mer
ginų, kurios susispietė apie vė
liavą su užrašu “76.” Vėliaus 
kalba laikinas pirmininkas 
Johnston, įrodydamas, kad se
nosios partijos jau nustojo pa
sitikėjimo darbininkuose, nes 
kaip rcpublikonai, taip demok
ratai tarnauja vien trustams 
ir piniguočiams. Baigdamas sa
vo kalbą p. Johnston pasiūlo 
<on f erekcijai nominuoti La 
Follclte į prezidentus ateinan
tiems rinkimams. Užbaigus 
{aibei p. Johnstoniu Auditori
joje kita dideliausios ovacijos, 
ir. vėl prasideda denų^hstyaci- 
, qs, kurios tęsėsi apie IsMfnu- 
čių. Pasibaigus demonstraci
joms ir publikai nusiraminus, 
seka kiti kalbėtojai* kurie vie
ni jų įrodo, kad reikalinga su
organizuoti naują partiją, ki-

korporantus, bet 
seimui, kad juos

Po
(“Sandara” 21 N.) A. L. T. S. 
Seimo protokolo, tikėjausi, kad 
nekurie delegatai teiksis paaiš- 

taip pat per spaudą neku- 
seimo tarimus, kurie nc- 
visiems aiškus. Bet iki 
laikui to nesimato.

Del tos priežasties aš ir norė
čiau priminti nekuriuos seimo 
tarimus. Nutarimų protokole 
apart kitko sakoma kad: “San
daros
neitų į jokius pašalinius komi
tetus, kurie neturi pasitarimo su 
Sandara”. Bet kaip bus su J. O. 
Sirvydu, kuris paskutinio seimo, 
yra išrinktas apšvietos komisi
jos nariu? Jis ne-tik kad neda
vė Seimui pasižadėjimo pasiša
linti iš komiteto, sudaryto remti 
reakcionierius 
dar pareiškė
rėmė ir rems. Ar apšvietos ko
misijos nariai neskaitomi valdy
bos nariais? O gal nutarimas 
menkos vertės?

Kitas seimo nutarimas (12- 
tas) skamba: “Reikalauti nuo 
valstiečių-liaudinikų, kad jie vie
ton bendrauti su kitomis parti
jomis daugiau domės kreiptų į 
Sandariečius”. Nors šitas nuta
rimas išreikštas tik kelįais žo
džiais, bet jis turi plačią pras
mę. Panašus tarimas turėtų bū
ti rezoliucijų formose, išdėstant 
motyvus ir faktus) d^bar gi jis 
neąiškus. štai de( ko:1) Kur h' 
kame tas valstiečių-liaudiniąklį 
bendravimas su kitomis paiti-

(T

Lietuvos progresyviam darbui, 
sykiu ir Sandarai ? 3) Kokios 
domės trūksta Sandarai iš val.- 
liaudininkų? 4) Ar yra Sandaros 
seimas kompetentiškas reikalau 
ti, kad val.-liaud. keistų savo 
taktiką link kitų partijų? Tik 
“Vie-bės” korespondentas rašy
damas apie seimą pasakė, kad 
šitas tarimas buvo kreipiamas į 
val.-liaud. dėl jų gerų santykių 
su Amerikos Liet. Socialistais, 
ypatingai su Grigaičiu ir Bago - 
čiu. Iš liaudininkų pusės men
kai reiškėsi bendradarbiavimas 
su socialistais. Tik tas neku- 
riems sandariečiams nekenčia
mas kabelis, buvo siųstas ir 
“Naujienoms”, bet jis buvo-siun- 
čiamas ne vienų valstiečių-liau- 
dininkų, o ir bepartyves Moky
tojų Profesinės Sąjungos, kuriai 
priklauso ir social-demokratal. 
Todėl nėra ko stebėtis, kad ka
belis buvo skiriamas ir socialis
tams. Kitas bendradarbiavimas 
yra tas, kad prieš rinkimus į 
Lietuvos Seimą, liaudininkai 
kvietė į Lietuvą adv. Bagočių. 
Tai tik tiek ir težinome apie jų 
bendradarbiavimą su socialis
tais. Ir rodos, liaudininkai nė 
kiek negali domūs nukreipti nuo 
sandariečių. Dabar pąžiurėkim 
socialistų atsinešimo link liau
dininkų. Kai valstiečių-liaudi- 
ninkų šulas, gerb. J. Vileišis, 
buvo Lietuvos atstovu čia Ame
rikoj, ir kada kunigai įvairiais 
budais jį puolė (dėl ko jis.ne,po 
jų direktyvų dirbo), tai ąggrt . _____ ±._
aktyvaus <_* saųdaTi'ecių. gynymo minti, kad pas mus sandariečius 
nuo Romos agen(ty-,:ir ‘Šočialistai širvydinė politika kuo toliaus, 
nemažai prisidėjo prie apgynimo tuo labiaus leidžia šaknis; rere-‘ 
atstovo.' Ypatingai reikia prisi
minti adv. Bagočių, kurs savo iš-

kalba daug padėjo atstovui aukų 
rinkime, Lietuvos ' Piliečių Są
jungos organizavime ir t.t. Kuo
met aną metą val.-liaud. atsiun
tė savo atstovus žygelį ir Nat
kevičių parinkti čia aukų savo 
partijai, socialistai taip pat man
dagiai pasirodė linkui tų atstovų 
ką jie patys viešai pareiškė iš
važiuodami.
Beto Moterų Globos Komiteto 
atstovės Šleževičienės ir Vencio 
nė rinko aukas našlaičiams. Čia 
irgi socialistai prisidėjo. O tasai 
komitetas yra artimesnis valstie- 
čiams-liaudininkams negu ku
riai kitai partijai. Taigi ar rim
ta yra sandariečiams reikalauti, 
kad liaudininkai Užsitvertų ki
niška siena nuo Amerikos lietu
vių socialistų? Kadangi mes, 
sandariečiai, skaitome val.-liaud. 
savo vienminčiais, tai kai socia
listai kuo nors paremia juos, 
tuo jie paremia ir mus arba pri
sideda prie musų darbų. Kai dėl 
kivirčų, kurie pasikartoja tarp 
socialistų ir sandariečių, tai jei
gu panagrinėtumėm, 
mėm, kad ne vienų 
kaltybė. Atminkime,
mus kartojasi nenuosakumų dėl 
stokos partijos lyderių. Tie ne- 
nuosakumai prigelbsti priešams 
mus atakuoti, o kartais pasišai
pyti.—J. Peža. f **1

P. S. Šitą straipsnelį buvau pa
siuntęs “Sandarai”, bet ji atsi
sakė talpinti ir net kelias nedė- 
lias laike pas save. Reikia pri-

atrastu- 
socialistų 

kad pas

nuo Romos agentų-,:ir šočialistai
. 7 ■ . - " • *

kia mes sandariečiai krypstamo 
dešinėn. —J. P.

MAKSIM GORKI Vertė K. Baronas

Senute Izergil
(Pabaiga)

“O miškas vis dainavo savo 
nejaukią dainą ir griaustinis vis 
griaudė ir lietus lijo...

—“Ką padarysiu aš dėl žmo-lkalyj nustebinti medžiai ir suvil- 
r

kc. O paskui parpuolė ir —nu
mirė.

“Tyliai šlamėjo pasilikę užpa-

nių?!” stipriau už griaustinį su
šuko Danko.

\ s.,

“Ir urnai jis perpiėšė rankomis 
savo krutinę ir išpiešė iš jos sa
vo širdį ir pakėlė ją augštai virš 
galvos.

“Ji gi liepsnojo taip skaisčiai, 
kaip saulė, ir skaisčiau už saulę, 
ir visas miškas nutilo, apšvies
tas tuo švituriu didelės meilės 
prie žmonių, o tamsa išbėgiojo 
nuo jos šviesos ir ten, giliai 
miške virpanti, puolė ant pelkės
puvėsių dumblo, žmonės gi, nu- audrą! 
stebinti stovėjo kaip akmenįs.

“Einame!” sušuko Danko ir 
puolė pirmyn į savo vietą, augš
tai laikydamas degančią šiidį savo gražią pasaką, stepe pasi- 
ir apšviesdamas jąja kelią žmo- darė baisiai tylu, tarsi ir ji liko

ginta Danko krauju žolė pritarė 
jiems.

“žmonės gi, besidžiaugiantys 
ir pilni vilčių, nepatėmijo jo 
mirties ir nematė, kad dar lieps
nojusi sale Danko lavono jo drą
si širdis. Tik vienas atsargus 
žmogus patėmijo tai ir bijoda
masis kotai užminė savo koja iš
didžią širdį... Ir štai ji subirusi į 
kibirkštis, užgeso...”

—Štai iš kur jos, melsvos Ste
pų kibirkštys, ką atsiranda prieš

*

Dabar kada

*

*

senutė pabaigė

nustebinta spėka drąsuolio Dan
ko, kuris dėl žmonių sudegino 
savo širdį ir numirė, neprašyda
mas iš jų sau jokios dovanos. 
Prisišliejusi nugara prie krepšių 
su vynuogėmis, senute snaude, 
retkarčiais truksėdama. Aš žiu
rėjau į ją ir mąsčiau: kiek dar 
pasakų ir atsiminimų pasiliko

nėms.
“Jie puolė paskui jį, susido

mėję ir užžavėti. Tada miškas 
vėl suužė, nustebintai linguoda
mas viršūnėmis, bet jo gaudimas 
buvo užstelbtas tripimo bėgan
čių žmonių. Visi bėgo greitai 
ir drąsiai, traukiami nuostabaus 
reginio dęgančios širdies. Ir da
bar žuvo, bet žuvo be skundų ir j jos atminty? Aš mąsčiau apie 
ašarų. O Danko vis buvo prie
kyje ir jo širdis vis liepsnojos, 
liepsnojos!

“Ir štai urnai miškas prasi
skyrė prieš jį, prasiskyrė ir pasi
liko užpakaly, tankus ir nebylis, 
o Danko ir . visi tie žmonės stai
ga atsidūrė ištisoj juroj saulės 
šviesos ir tyro oro, perplauto lie
taus. Audra buvo ten užpaka
ly jų, virš miško, o čia švietė 
saulė, kvėpavo stepas, spindėjo 
žolė lietaus deimantuose ir auk
su blizgėjo upe... Buvo vakaras 
ir nuo saulėleidžio spindulių upė 
rodėsi raudona, kaip tas kraujas, į

didelę degančią Danko Širdį ir 
apie žmogaus fantaziją, sutve- 

rusią tiek gražių ir stiprių le
gendų, apie senovę, kurioj buvo 
didvyriai ir žygiai, ir apie liūdną 
laiką, neturtingą stipriais žmo
nėmis ir dideliais įvykiais, tur
tingą šaltu nepasitikėjimu, besi
tyčiojančiu iš visko, — apgailė
tiną laiką menkučių žmonių su 
gimusiomis negyvomis širdi
mis...

Papūtė vėjas ir apnuogino 
nuo skudurų išdžiuvusią krutinę 
senutės Izergil, vis tvirčiau už
mingančios. Aš uždengiau jos 

atsiguliau

t
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ką bėgo karšta sriove iš perplėš į11 , apguliau
-ant žemes netoli jos, Stepe bu- 

, ’ j vo tyku ir tamsu. Padangėj vis 
prieš save ’ * slinko debesys, pamaži, nuobo- 

stepo erdvumą išdidus mirštam j džiai... Jura ošė taip kurčiai ir 
jomis įžiūrimas? 2) Ar įmato-'tis drąsuolis Danko, — metė jis'liūdnai. Senutė Izergil tvirtai 
ma, kad val.-liaud. bendravimas džiaugsmingą žvilgsnį ant lais-' miegojo... Ji galėjo niekad dau
sų kitomis partijomis kenkia vos žemės ir išdidžiai prasi juo- Igiau nebeatsibusti.

tos Danko krutinės. .

“Mete žvilgsnį

d

1M
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Kilimas ir smukimas 
neo-komunizmo

Baso H. Kontarovitch

i

žingsnis prie evoliucijos darbi
ninkų klasės susipratimo. Jie 
taipgi žinojo, kad laimėjimas 
politiniame arba ekonominia
me lauke, yra tikru laimėjimu 

tie dalykai suteikia darbi
ninkams daugiau progų veikli 
prieš kapitalistų klasę.

(Bus daugiau)

tas perversmas pada- 
į kitų, šalių proleta-re į t 

rialą?
Dar toli prieš didįjį pasauli

nį karą ir prieš Rusijos revo
liuciją, juu buvo aišku, kad 
masėse yri didelis nepasitenki
nimas sac nlistais, kad jie vien 
tiktai siekias! prie reformų. 
Yra tiesa, kad socialė revoliu
cija, tai buvo svarbiausias sie
kinys socialistų. Bet pats tas 
žodis pasiliko vien tik teorijoj; 
jokio praktiško veikimo nebu
vo. Politinis veikimas pasidarė 
visas veikimas. Teorijoj jie bu
vo visi Marksininkai, bet prak
tikoje jie buvo visi Bersteinin- 
kai. Tiesa, kad Bernsteinas pra
laimėjo savo teorijose su Mark- 
sininkais, bet jo įtekmė pasili
ko Socialistų Partijose Europo
je; net ir pas tuos, kurie jį va
dino išdaviku. Plechanovas, 
Kautskis, Mebringas ii kiti ko
vojo prieš Bernsteino filosofi
jos herezijas, bet vienok pripa
žino Bersteino teorijų praklin- 
gunią.

Marksas suprantama, kibai 
gerai žinojo, kad proletariato 
diktatūra negali ūmai ateiti 
kaipo pasekmė konspiracijos 
mažos revoliucionierių grupes. 
Pirmame Internacionale Mark
sas smarkiai kovojo su Blan
kintais, kurie turėjo panašias 
teorijas. Smarkiausia kova 
Markso buvo su Bakunino tak
tikos nusistatymu. O kaip ži
nia, Bakuninas buvo geras 
draugas Markso ir išdalies bu
vo marksininkas. Jis buvo pir- 

mutinis, kuris išvertė Komunis
tų Manifestą į rusų kalbą. Ko
va tarpe jųdviejų ėjo vien tik

tai taktikos klausimais,. bet 
bekovodami už taktiką ir 'jų 
teorijos pakitėjo. Bakuninas įsi
tikino, kad socialė revoliucija 
gali įvykti bite kada. Vienati
nis dalykas kas reikalinga, tai 
geras susikalbėjimas kad ir ma
žos grupės revoliucionierių, su 
pagelba ginkluoto sukilimo, 
paimti valdžią į savo rankas. O 
kaip žmonės bus liuosi, tai jie 
susiorganizuos anarchistiniais 

pagrihdais. Bakuninas laitai 
smerkė darbininkus, kad jie 
nori pagerinimų būdami kapi
talistinėje sistemoje. Amatinės 
unijos, kurios kovoja už padi
dinimą algų ir sutrumpinimą 
darbo valandų, socialistų kovo
jančių dėl politinių ir socialių 
reformų; jis skaitydavo juos 
prie fakirų arba žioplių ir skai-j 
tydavo jų veikimą kenksmingu 
dėl socialės revoliucijos.

Marksas ir Engelsas nesutiko 
su Bakunino teorijomis kas 
link socialės revoliucijos. Mark
sas žinojo, kad revoliucijos ne
galima padaryti kam nors užsi
manius. • Marksas žinojo, kad 
klasių kova vis eis ir eis; kad 
darbininkai visuomet reikalaus, 
sau kasdieninių pagerinimų..

Marksas ir Engelsas žinojo, 
kad darbininkų kova unijose 
nėra tuščias dalykas, bet yra

Neriasi iš kailio
CJevelando Progresyviu Vei

kimo Konvencija sujudino ko
munistus, — jie tiesiog neriasi 
iš kailio. Jeigu jus paimsite 
dabar komunistų laikraščius, 
tai daugiau* nieko nėra tenai 
rašoma, kaip tik kritikavimas 
Socialistų Partijos, kam ,jj 
taip, o ne kitaip padare; kodėl 
ji indorsavo La Follette’o kan
didatūrą į šalies prezidentus? f 

Nėra nieko nuostabaus, kad 
komunistai veda kuosmarkiau- 
sią agitaciją prieš socialistus. 
Juk visiems yra žinomas fak
tas, kad komunistai, tai buvę 
socialistai. Ir kuomet jįe da
bar turi kitokį savo nusistaty
mą; kitokį savo programą ir 
taktiką, lai socialistai komunis
tus kritikuoja ir sako, kad ko
munistu veikimas daro kuodi- 
džiausios žalos darbininkų kla
sei. O komunistai sako, kad so
cialistų veikimas yra perlėtas 
ir daro jiems visokių nebūtų 
priekaištų.

Komunistų veikimas prieš 
socialistus, tai yra tiktai des- 
peratinis kerštas. Jie jau patys 
gerai žino ir mato, kad jų te
orijos ir praktika darbininkų 
klasei nieko gero neduoda. Jie 
taipgi mato, kad beveik viso
se šalyse darbininkų masės ko
munistų teorijoms nei jų tak
tikai nepritaria; netik neprita
ria, bet pradeda žiūrėti, kad 
jų veikimas yra pragaištingas 
darbininkų klasei.

O socialistai, kaip buvo, taip 
yra šalininkai politinių, socia
lių ir kitų darbininkams page- 
rininių šalininkai. Jie visuomet 
kovoja, kad darbininkams, dar 
ir kapitalistinėje gadynėje, 'jau 
galima butų suteikti ir iško
voti pagerinimų kaip politinia
me, taip ir industriniame lau
ke.

Tas labiausiai ir pykina ko
munistus. Jie nori padaryti 
suokalbį. Jie vis laikosi tos 
nuomones, kad keletas susikal
bėjusių smarkuolių, pagelba 
ginkluoto sukilimo, gali pada
ryti socialę revoliuciją, netik 
vienoje šalyje, bet ir visame 
pasaulyje. Ir jie vis dar svajo
ja, kad ateis ta diena, kuomet 
visame pasaulyje kils revoliu
cija ir, suprantama, tuomet 
šeimininkais visame pasaulyje 
dus vien tiktai komunistai.

Nors praktikoje jau jie 
betiki.savo toms teorijoms, 
teorijoj dar jie laikosi savo 
sistatymų; 
sapnais.

Komunistai visai neprisipa
žįsta prie savo klaidų; prie
šingai, visas savo klaidas jie 
verčia socialistams. \ Jie savo

ne
be t 
nu- 

jie dar vis gyvena

se bėdos, bet jie daro savotiš
kai visai JšJkra i pydami Mask
vos įsakymus ir tuomet pas 
juos išeina tikras mišinys. La
bai tankiai pasitaiko, kad jie 
nebežino kur jie stovi. Tokia
me atsitikime komunistai nieko 
daugiau nedaro, kaip lik 
kia socialistus.

Taigi galų gale išeina, 
komunistų visas veikimas
siveda prie to, — kuolą blausiai 
keikti socialistus. Ir jie keikia. 
Kokį tik jus paimsite komunis- 
tų laikraštį, nieko daugiau nė
ra, kaip tik keikimas sočiaiis- 

i tų. Ir jie tą daro iš pavydo ir iš 
desperacijos.

Tuo budu komunistų veiki
mas yra begalo nerimtas ir 
kiekvienas įdairbininkas, kuris 
nėra tomis komunistų nesąmo
nėmis užsikrėtęs, neprisideda 
prie jų. O protingesnieji darbi
ninkai pradeda atsitraukti nuo 
tos keikūnų organizacijos. ,

Nenoriu būti pranašas, bet 
man rodosi, kad komunistų 
giesme jau atgiedota. Ameri
koje dar jie turės progos parė
kauti ir pakeikti socialistus šį 
metą, kuomet eina šalyje agi
tacija dėl rinkimų ir kuomet 
tai agitacijai, nėra mažiausios 
abejones, komunistai gauna di
delės paramos iš Maskvos dė
džių. Nes mat, komunistai vis 
dar laikosi tos nuomonės,“ kad 
pasaulinė revoliucija turės atei
ti ir ateis taip greit, , kaip tik 
.visame pasaulyje susfikalbės 
komunistiii ir pagelia ginkluo
tų sukilimų, nuvers esamąsias 
Valdžias, o vietoje jų įsteigs so
vietus ir taip vadinamą prole
tarų diktatūrą, kitaip sakant, 
diktatūrą ant proletariato.

^Socialistai; kaip .veikė, taip ir 
veiks toliau; labiau ir labiau iš
kovodami darbininkams politi
nių ir ekonominių laisvių ir 
priartindami socialistinę tvar-

—Azy.ka.

Vailokija
kaičio

nos, o svarbiausia, klauso
Maskvos įsakymų: kaip Mask
va įsako, taip jie bando daryti. 
Kad jie dar darytų taip kaip 
Maskva įsako, gal dar butų pu- tai teisybė...

Klerikalai, kun. Vailol 
vedini, atmetė geležinkelių sta
tybą. Stambusis Lietuvos kapi
talistas kun. Vailokaitis per
galėjo. Jei geležinkelius statys 
klerikalinė Lietuvos valdžia, 
aišku, kad#šis Kristaus tarnas 
pasipelnys' betarppiinkaudamas 
valdžiai ir įvairiems biznie
riams. Klerikalai įprato spe
kuliuoti bažnyčiose, bankuose 
ir Seime, kodėl jiems nespeku- 
liuoti geležinkelių statyboje. 
Parazitai neskiria keno jie kū
ną griaužia, by tik yra kas 
griaužti. Vienas dievobaimin
gas žmogus, sužinojęs, kad 
kun. Vailokaičio planas pavy
ko, sušuko: “Nėra Lietuvos — 
turime tik Vailokiją.” Taip, da
bar musų kraštas vadinasi Vai
lokija! Amerikos davatkos ir 
katalikai iš buvusios 'Lietuvos 
gali būti visai ramus, Lietuvos 
klerikalizmo tėvui kun. Vailo
kaičiui pastatyta amžinas pa
minklas, Vailokijos vardu pra
minta buvusioji Lietuva.

Kasdien Lietuvoje visi daly
kai eina blogyn ir blogyn. Val
džios įstaigos dirba it vailoką 
veldamos, žmonės nustojo by 
kurios iniciatyvos, nemoksliai, 
niekšai ir pataikūnai įgauna 
vis daugiau ir daugiau drąsos, 
gyvenimas velti veliasi ir stu
miasi pirmyn, kaip anie šven
tosios žemės lankytojai, dary
dami du žingsniu pirmyn ir 
tris — atgal, — žodžiu, turime 
tikrą Vailokiją.

Rasputiniada
Kartą dr. K. Grinius 

bėjęs Seime leidosi nuo tribū
nos tardamas šituos žodžius: 
“Lietuvoje prasidėjo Rasputi- 
nų gadynė — Rasputiniada.” 
Ką manė atstovas, sakydamas 
minėtus žodžius, sunku pasa
kyti, bet tik ką jam ištarus ši
tą frazę, kun. Krupavičius pa
šoko iš vietos ir. sušuko: “Įvar
dyk, , tamsta, įvardyk!” Opozi
cija pradėjo kvatoti, kun. Kru
pavičius įraudo kaip vėžys. Ru
sų priežodis sako: ant vagies 
kepurę dega. Pagalvokite, gal

pakal-

Jis, apart brukamojo 
šlamšto, dar ieško žinių 
šaltinių. Tos žinios atii- 
jam daug užslėptos tei
su šitokiais žmonėmis

bliau- 
keturkojų 

kad šitąmc 
ant. vagies
i h

Murzintojo! protestuoja^

Klerikalai buvo bepradedą 
pamėgdžioti Mussolinj. - Savo 
laiku demogogijos, meįo, ir 
šmeižto atveju jie ėmei pamokų 
iš visų komunistų. Dabar ir Vie
ni ir kiti smunka, taigi ir miisų 
klerikalams nekoks upa^. Lie
tuvos fašistų lizdas “Darbo 'Fe
deracija”, krikščioniškoji dar
bininkų organizacija. > Prasita
rus Seime apie lietuviškųjų fa
šistų darbus: iškabų murzini* 
mą, sinagogų langų daužymą, 
krikščioniškieji federantai su^ 
kėlė begalinį triukšmą, 
darni ir mykdami 
balsais. Sakysite, 
atsitikime nedegė 
kepurė...

Kilerikalai buvo įsivaizdinę 
esą dideliais vyrais. Kada Sei
me, svarstant klerikalinės Tu
mėno valdžios dokleraciją, i at
stovo K. Bielinio buvo primin
ta, kad jų didumas tolygus 
nykštuko didumui, kad saulei 
temstant visi nykštukai, reiš
kia ir klerikalai, atrodo- .dide
liais, nes'tuomet jų šešėliai da
rosi didesni, klerikalai pasijui; 
to užgauti. Teisybe akis bado 
arba ant vagies kepurė dega.'..

Vailokijos stebuklai
' '“h

Pernai metą fyąigęs’ studen
tas, klerikalų auklėtiniš', 'šįmėt 
nusipirko dvaro -centrą 
$22,000. Tas pats Vaikinas bul
ve vieno Finansų Ministėrijds 
Departamento direktoriumi, dal
bai* esąs vieno valdiškų jų. turni
ko valdytoju, jis tuo pačiu me
tu eina vienos klerikalines, po
litinės organizacijos pirminin
ko pareigas. Kas atspės šitą 
paslaptį, nurodydamas, to po
naičio vardą, gaus dovanų. Atk 
spėti turi “Naujienų” skaityto
jas. , Z';. '

Krupavičiaus ministerijoj ei»- 
,na žymias pareigas du klerika
lizmo apaštalu, paeina iš žak 
kristijonų, moka pasirašyti pa? 
vardę, kiti privalumai nesvar
bus, nors vienas jų turi gan 
įtartiną nosies spalvą. Šitokie 
stebuklai yra 
Vailokijojc.

tos pajuokiamas. Vietoj to 
skamba obalsis: Dievas, tėvy
nė, krikščionybė ir t. t., prari
jusieji milionų darbininkų gy
vastį. }

Vienok dažnai pasitaiko, kad 
darbininko proto negalima nė 
atitraukti nuo žinojimo apskri
tai, ne jo smalsumo patenkin
ti tuščiomis žiniomis ir skam
balais, 
pigaus 
iš kitų 
dengia 
sybės.
musų krikščionys imasi paskuL 
tinčs savo priemonės — melo. 
Išsyk mėgina dar statyti vėju 
paremtus savo įrodymus, pa-Į 
galiai! ir jų pritrukus , stačiai 
ima meluoti, juodą daiktą bab 
tu vadina ir priešingai. Drau- 
*gai darbininkai, šituos krikš
čionių taktikos punktus turėki
te omenyje amžinai. Pagalvo
kite apie tai patys ir įsitikinsi
te, kad tai tiesa. Migdomą jū
sų sąmonę žadinkite ir budėki
te, kad krikščioniškasis voras 
neapipintų’jUsų savą- tinklu ip 
riepasmaugtų. -—Musė.

. ‘ ' Į “Socialdemokrhtas”J

Solisty Partijoj į
‘ —t—: r-3 «'•/<

WISCONSIN(
Miliwaųkcį’ Wts., birželio 22 

dieną buvo didele socialistų 
konvencija. ‘Toje konvencijoje 
tapo nonUmioti kandidatai npo 
Socialistų Partijos. Į ,šettatxb 
rius W. F. (įuick, į1 gubernato* 
rius P. Qilleš, į' valstijos sekre
torius Mrs. Ida Feįlske^ į iždi
ninkus G. Eaglėhiįi.', . .

Miesto majoras, Hoan įteikė 
rezoliuciją, kad Socįalistų Par
tija statytų savo atskirus kaib 
didatus šalies rinkimuose. Del 
tos rezoliucijos buvo smarkių 
ginčių; rezoliucija liko priim
ta. ■'

Konvencija buvo labai gyva, 
manoma, kad tai buvo geriau
sia konvencija, kokia kada nors 
yra buvusi.

—Kunigas.

Priemonės žmonėms 
kvailinti

Žmonių pavergėjai visuomet 
stengėsi ir stengiasi, kad jų 
pavergtieji butų tamsus ir kvab 
Ii. Žmonėms kvailinti jie nau? 
doja tris priemones. Pirmoji 
priemonė — neduoti žmogui 
nieko žinoti ir suprasti. Jeigu 
žmogus viską žinos irz supras, 
tai iš tų savo žinių gali kar
tais ir išvadas padaryti.

Antroji priemone yra varto
jama tuomet, kai žmogus užsi
spiria viską žinoti ir jo negali
mą paprastu budu nuo to ati
traukti. Tuomet stengiamasi jo 
prottj nukreipti kiton pusėn, 
užimti jį kitais dalykais, piek- 
niekiais. Pav. musų krikščio
nys kursto liaudį prieš kitatau
čius (žydus, lenkus), gąsdina 
svetimu jungu, Kreipia žmonių 
domę kiton pusėn, kad tik jie 
savojo lietuviško krikščioniš
ko jungo nejaustų.

Puikiai naudojama yra šitam 
tikslui spauda. Pavyzdžiui, mu
sų krikščionys leidžia darbi
ninkams laikraštį “Darbinin
ką.” Jame labai apgalvotai sle
piama nuo skaitytojų visa tai, 
kas pirmoj eilėj svarbu jiems 
žinoti. Tenai nieko nerasi aiš
kiai ir teisingai pasakyta apie 
tai, ką reiškia darbininkai žmo
nių visuomenės gyvenime, ko
kios jų yra tikrosios teisės; ne
rasi raginimo kovoti su dabar
ties | kapitalistiniu surėdymu, 
nei žodžio nerasi apie tai, iš 
kur paęina dabartinė priespau
da darbininkams, kur jos pa
matas. Bet rasi visokių valdo
vų garbinimą, dabarties tvar
kos gyrimą. Ypač metasi į akis 
tai, kad tenai nič nieko , nėra 
apie kitų.' š'alių į dari)i0kij, ju-. 
dėjimą, apie tai, k^d viso pą-, 
šaulio' darbininkams reikia su
daryti riiendrą frontą prieš ka
pitalizmą. ObalsU “visų šabų 
proletarai, vienykitės,” čia ne
turi vietos ir net iš neapykan-

NEW JERSEY
L. M. Harkins, narys Pildo

mojo Komiteto Socialistų Par
tijos, yra nominuotas į Kong
resų, iš Pirmo Distrikto, Cam- 
den iCounty, nesenai laikytoje 
partijos konvencijoje. J. Kline, 
P. C. McCormic ir J. Witeck 
nominuoti į Asscmbly.

ITudlson County iĮtgi turėjo 
savo konvencijų. Tenai taip 
pat yra nominuoti kandidatai 
nuo Socialistų Partijos. Į Kon
gresų, nuo 11 'Distrikto — W. 
K. Tallman, iš Jersey City. Į 
Kongresų nuo 12 Distrikto — 
G. Bauer, iš Jersey City.

MASSACHUSETTS
Ten dabar lankosi Naciona* 

lis Socialistų Partijos organi
zatorius Augusi Claessens. Bir
želio buvo didelis masinis 
mitingas Gardner, Mass., birže
lio 27 buvo labai entuziastiš*- 
kas masinis mitingas Fitcb- 
burg, IMass. Parduota daug so 
cialistinio turinio knygų. Bir
želio 28 buvo surengta masi
nis mitingas Leominster mies
tely, bet čia Socialistų Parti
jai neduoda leidimo laikyti mi
tingas, todėl mitingas negalė
jo būti pasekmingas. Yra pa
skirtas organizatorius Brock- 
tone dvejoms savaitėms. Drauh 
gai mano, kad čia galima 
davoti Socialistų Partijų.

atbu-

RHODE ISLAND
Birželio 30 čia kalbėjo 

gapizalorius Weisbord, Prof i* 
dence mlieste. Naujai |>erorga- 
nizuota Socialistų Partijos kuo
pa nubalsavo, kad organizato
riui butų užmokėta $100 už 
mėnesį už jo patarnavimą lie
pos mėnesiui. Čia draugai taip 
pat mano atbudavoti savo or
ganizaciją, kaip ir Brocktono 
draugai. Vakare buvo prakal
bos gatvėje, kur kalbėjo drg. 
Weūįbord; parduota dajtg lite
ratu^“

or

MAINE
; Madison, Maine, susiorgani
zavo Socialistų Partijos kuopa 
iš 20 narių, bet jie mano, kad

čia lengvai yra padaryti daug 
didesnę kuopą ir apimti veiki
mą visame mieste. Čia, mat, da
bar lankosi organizatorius A. 
B. Leftvis. Sko|wlijwgan mieste 
taipgi įsikūrė nauja Socialisti 
Partijos kuopa. Greitu laiku 
manoma suorganizuoti Sočia-; 
listų Partijos kuopą Bangor,; 
Maine, nes jau ir čarteris tenai 
yra pasiųstas. Taipgi aplikaci
ja čarterio yra pasiųsta į Cam- 
den, (Maine, kur manoma greit 
suorganizuoti Socialistų Parti
jos kuopą, čia besilankydamas 
organizatorius d. Lėwis su
randa, kad dirva socialistų par-i 
tijai labai prinokusi; yra labai' 
daug žmonių, kurie pritaria so-j 
cialistų veikimui.

NEW YORK

Buffalo mieste eina labai di
delė kova dėl žodžio laisves. 
Ten American Legion pradėjo 
užsipuldinėti ant gatvėse kai* 
bančių kalbėtojų ir dalykas at
sidūrė teisme. Birželio 27 die
ną buvo teismo iš'klausimas ar
gumentų. Nuo Socialistų Parti
jos kalbėjo I. M. Weiss, Hahn 
ir kiti socialistai. Net ir komu
nistų vadovas, Brill kalbėjo už 
varžymą žodžio ir Susirinkimų 
laisvas., , ., , ,

Nauja Socialistų Partijos 
kuopa' susiorganizavo Troy, N.

jUU—_________
$ INTERNACIONALO

Vienoje (Austrijos sostinė) 
birželio 5 d. prasidėjo Socia
listinio Darbininkų Internacio
nalo vykdomojo J komiteto po
sėdžiai. I^aĮyvąują jdūddsnių so
cialistinių panti jų at^dvai (Vo
kietijos, 'Austrijos, Prancūzi
joj, lldlgijos, Anglijąs, Čekoslo
vakijos,-,’ ‘Rusijos, 'Gruzijos). 
Pirmi liti likau ja Bdlgijąs socia
listas Vanderveldė. Suvažiavi
mą sveikino Vienos burmistras 
Seic Austrijos socialdemokratų 
vardu. Dienotvarkėje: einamo
jo politinio momento įvertini
mas, .8 valandų darbo dienos 
klausimas, apie auti militaristi
nes (prieš karą) demonstraci
jas, sekretoriato pranešimas ir 
t. t. Lygiagrečiai posėdžiauja 
Vienoje tarptautinė konferen
cija socialistinių jaunimo auk
lėjimo organizacijų ir Socia
listinio Jaunimo Internacionalo 
biuras.

AMSTERDAMO INTER
NACIONALAS

Profesinių Sąjungų Interna
cionalas susirinko Vienoje bir
želio 2 d. Dalyvauja apie 200 
delegatų, kurie atstovauja 18 
milionų organizuotų (prof. są
jungose darbininkų 21 valsty
bėje. Suvažiavimas svarstė apie 
socialinę įstatymdavybę įvai
riuose kraštuose ir įstatymus 
apie darbo apsaugojimų. Pran
cūzijos delegatas (drg. žuo) 
referavo apie tarptautinę kovų 
prieš milttarizmą. Priimtoje tuo 
klausiniu rezoliucijoje prime
nama pasaulio darbininkams jų 
rankose esamomis priemonė
mis priešintis karui, sustab* 
dant darbų įmonėse, kurios ga
mina ginklus, sustabdant trans
portų ir skelbiant visuotinų 
streikų. Įvykdžius tas priemo
nes karas butų negalimas. Su
važiavimas smerkia kiršinimų 
tautinių kivirčių ir neapykan
tos. Sovietų profesines sąjun
gos norėtų įstoti į Amsterda
mo Internacionalą, bet suvažia
vimas tą klausimą paliko atvi
rų, kadangi komunistai ir da
bar stengiasi paversti profesi
nes sąjungas savo partines de
magogijos įrankiu.

Vienos savivaldybės rūmuo
se burmistras Seic sveikino 
tarptautinio kongreso daly
vius. Po to prieš parlamento ru
pius Vienos darbininkų orga
nizacijos surengė milžiniškų 
demonstraciją Internacionalo 
kongresui pagerbti.

RŪGSĖJO 21 D.
šįmet sueina 10 metų sukak- 

įves' nuo ’ to laiko, kpi prašidė- 
; o kruvinasis - pąsaiilio i kąrąs, 
i iapitalįstų. greįbikų “ sukartas 
karo gaisras pražudė milionus 
žmonių gyvybių ir paleido du
rnais ' nesuskaitomus turtus.

Kad perspėti galimybę pakar
tojimo ateity baisios beproty
bės, Profesinių Sąjungų Inter
nacionalas yra nutaręs kviesti 
viso pasaulio darbininkus pa
žymėti rugsėjo 21 d. masiniu 
protestu prieš karo Skerdynes 
ir demonstracijose iškelti obal- 
sius: “šalin karų! Karas karui! 
Tegyvuoja tautų brolybe ir tai
kus gyvenimas!”

Kitų šalip veikimas
LATVIJA

Vaikų savaitė Rygoje
. Rygos miesto vaikai, yra glo

boje . Latvių Vaikų Draugų. 
Ta organizacija yra įsteigta 
Latvių Socialistų Partijos ir 
vedama socialistinėj , dvasioj. 
Beveik visos Rygos vaikai da
lyvavo, paskutinėj gegužio mė
nesio savaitėj. Buvo surengta 
dykai vaikams koncertai, žais
mės ir teatras. Visų viešų pasi- 
jlinksmjinimo vietų užveizdps 
susiorganizavo ir suteikė vai
kams įžangą veltui visur. Ge
gužio 28 dieną visi teatrai ir 
krutami paveikslai buvo paves
ti vien tiktai vaikams. Apskai
toma, kad operoj vaikų daly
vavo 10,000. Geriausi artistai 
pašventė savo darbą vaikams. 
Gegužio 29 visuose miesto par
kuose buvo surengti vaikams 
koncertai. Kai kur vaikų or- 
įkestro# griežė kaipo pirmuti- 
iniai muzikantai. Tokio didelio 
■pasisekimo vaikų pasilinksmi
nimo savaitės dar Ryga nebuvo 
mačiusi. Į vaikus tas padarė la
bai didelio įspūdžio.

ČEKOSLOVAKIJA
. Tūkstančiai. Jaunų Socialistų 
Lygož iš visų dalių Čekoslova
kijos turėjo savo didelį suvažia
vimų. Parodoje dalyvavo dau
giau kaip 10,000 jaunų socia
listų. Jįe padarė susijungimų su 
vokiečių Jaunų Socialistų Ly
ga. Nuo abiejų Lygų buvo kal
bėtojai ir draugingai vieni ki
tus sveikino. Svarbiausiu die
nos klausimu buvo militarizmo 
klausimas. Visi stojo už tai, 
kad militariznias butų visur 
smerkiamas ir naikinamas. Jau
nuoliai jau nebenori daugiau 
savo kraujų lieti dėl kapitalistų 
gerovės ir jų pelnų. Konvenci
ja tęsėsi 3 dienas. Buvo su
rengta koncertai ir šiaip pasi- 
linksn1Įinijmai,‘ kuriose jauni
mas maloniai praleido laikų.

FRANCIJA
Paskutinieji rinkiniai Fran

ci joj parodė, kad Socialistai te
nai smarkiai pradėjo atsigrieb
ti. šiose rinkimose Socialistų 
Partija gavo apie 2,000,000 bal
sų.

Iš Lietuvos Socialdemo
krato Partijos gyvenimo

' Mažeikiai. — Vietos s.-d. or
ganizacija suruošė gegužės 29 
dieną paskaitą apie Lietuvos 
politines partijas. Drg. Bielinis, 
išdėstęs politinių partijų atsi
radimo priežastis ir jų pagrin
dus, sustojo ties Lietuvo’s Dar
bo Federacija ir vaizduodamas 
jos dvilypę politiką pasakė, kad 
D. Fcd. savo dviejų kėdžių po
litika davė- progos sustiprėti 
Lietuvos klerikalams, įburžua- 
rijai ir apvylė darbininkus. 
Darbininkai neprivalo dėtis 
prie gimusios klebonijoje Fede
racijos, jų kelias eina per pro- 
’esines darbininkų sąjungas ir 
s.-d. partiją, kurios stovi ant 
darbininkų klasės kovos pama- 
;o. Paskaita buvo laba! reika- 
inga ir daug kas paaiškėjo ją 
išklausius.

I - r ■ .

Išgalanda raaor gele- 
žglę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greimai ir ge
rai. 4^, Visas > setas —• 
razor u su (dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau. r

WetAuto%trop Razor
■ i* ■

/
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Lazdele Liuosuotoja
(Tąsa nuo 3-čio pusi.,)

su moteriške, nuėjo į dešinę, 
šalę Mikolo Fedoraičio.

Povilą Fedoraitį, pasa
kė ponas užkimusiu vanago 
balsu, Povilą Fedoraitį, Mu- 
senka, tarpe jo svetingumo, aš

virėjų su rūsčiais 
nuo garo veidais, 
nuo žuvies, ikrų,

iMikolas Fedoraitis, įbuvusifi 
kandidatas į advokatus, tapo 
palmosuotas, sausio mėnesy, o 
ant Užgavėnių jis atvažiavo į 
gimtąjį kraštą prie brolio.

Per užgavėnes visuose gar
binguose miesto namuose kabo, 
kai rasos garas, blynų degėsių 
kvapas; prie įkaitusių virtuvės 
plytų kankina karštis, šeimi
ninkių šukavimai, neprigelbsti- 
mas darbas 
ir šlapiais 
Stalai lūžta
vyno bonkų ir blynų. Penktoj 
valandoj visam mieste nerasi 
nė vieno gero ar pasigėrusio 
žmogaus. Tokios plačios tos už
gavėnes. Šaltose gatvėse, pa
dengtose vasario sniegu, grie
žia rogės, juokiasi variniu juo
ku varpeliai, prunkščia arkliai, 
o ant rogių, ant apdangalų gir
disi netrukdomų kompanijų 
dainos. O iš viršaus, iš šalto 
dangaus, lyg kokia be galo ir 
krašto siena, puola snaigalos ir 
vingiuodamos krinta ant baš-

Penki Sibiro metai Mikolą 
Fedoraitį nualino: pirmiau jis 
buvo raudonas, beūsis, išdidus 
ir tuVėjo savyje negęstantį troš
kintą gyventi; pirmiau jisai 
mylėjo žmones, mylėjo kiek
vieną patiktą žipogų, mylėjo 
kalbėti, mokėjo kitiems atleisti. 
Dabar jis sumenkėjo, paseno, 
pasidarė nesvetingas ir keistas. 
Mikolo Fedoraičio gyvenimas 
buvo labai nevienodas: jo kū
dikystės dienos buvo sunkios, 
ubagingos, alkanos; jo jaunys
tę patiko laimė, o po to jį už
gulė ta tamsybė. Iš karto tam 
nieks nenorėjo tikėti, bet jinai 
atėjo, ir todėl kad jinai atėjo, 
sugriebė jį savo purvinomis le
tenomis, visi pradėjo tai tam
sybei tikėti. Pirmiausia apgai
lėjo Mikolą Fedoraitį, po to ty
čiojos iš jo, o kada jis tapo nu
teistas ir ištremtas — jį visai 
užmiršo. Pradėjo mylėti ir 
gerbti jo brolį, Povilą Fedorai-

suprato, jog jis bijo besiarti
nančio gyvenimo, apie kurį jis 
tenai mąstė kaipo mylimą
ją, o jinai jam pasirodė neken
čiamoji.

J savo gimtąjį miestelį jis 
atvyko vakare, kankinamas ne
ramumo ir senai perdegusios 
skriaudos, kurią priprato vilk
ti ant savo pečių, kai pustel- 
ninkas tarbą. Jo kailiniai apa
čioje apskarę, kepurė su ausi
nėmis ir parišta po smakru 
juostele, batai aukšti su gele
žinėmis padkavomis. Jo maža 
barzdelė ir nesusukti ūsai iš
karto pasidarė šlapi delei kvė
pavimo šaltam ore, o vėliau pa
sidengė šarma jam einant taja 
pačia gatve, kuria jį andai 
vedė. Visas miestas buvo pa
švinkęs nuo degančių taukų; 
virtuvių ‘durys atidarinėtos; 
daug sviesto skauradose ištar- 
pinta, daug malkų sudeginta, 
daug degtinės bonkų atidaryta, 
(latve traukė ilga rogių eilė; 
nuo arklių kilo garas, kaip tai 
atsitinka su pirkliu, kurs po 
pirties išeina laukan į šaltą 
orą nuogas ir skubina pulti į 
sniegą iki krutinės. Girdėjosi 
tai, arklių varpelių skambėji
mas, tai umus juokas, tai mo
terų kvatojimas. Arkliai savo 
pasikalbėjimą darė prunkštavi- 
mu. Kokios linksmos tos užga
vėnes!

gyvenimą.' '•/ c
* i ' • < /■

Tu, drauguti, girtas, — pa
sakė moteriškė ir kreivai pa
žiurėjo į Mikolą Fedoraitį; jos 
tamsios akys išgąstingai pa- 
apvalėjo, jinai pastūmėjo vyrą 
ir tyliai pasakė:

Mikolas Fedoraitis panikoje 
paspaudė vartelių skląstį ir įė
jęs į kiemą uždarė vartelius, 
lo smilkmenis zvembė, krau
jas virė. Durnų spalvos šuva 
skubiai išpuolė lodamas iš bū
delės, bet žvangantis retežis jo 
toliau bėgti neleido; jis apsi-
suko ir urnai įlindo į budelę, 
iš kurios lojo tokiu garsu, jog

kiai žengdamas sniegu, Mikn
ius Fedoraitis ėjo prie apšvies
tų virtuvės langų; jo siela bu
vo tamsi kai naktis. Už sienos 
girdėjos 
žodžiai: 
rankų, 
žodžius

linksmus', moteriškės 
“Nekišk savo biaurių 
bergamotai!” Ir tuos 
nulydėjo šlapias buč- 

Mikolas Fedoraitis užlipo

Oi, kas čia toks? — klausė 
sena moteris iš tamsos. Ir bu
vo girdėt kaip jinai skubiai 
uošiasi.

ret- 
vai- 
apie

Pro

Penki Sibiro metai Mikolai 
Fedoraičiui buvo lyg kokia 
griūvanti duobė. Pirmiau jis 
be paliovos buvo kankinamas 
skausmo, kas varė jį iš proto; 
vėliau jis jautė baisų ilgesį, 
kurio jis taip bijojo ir kurio jis 
negalėjo apsakyti ne tik ki
tiems, bet ir pats sau. Per ilgus 
penkis metus jis betgi prie vi
so to priprato.

Traukinis vežė Mikolą Fedo- 
raitį į Rusijos širdį, o jis buvo 

' tylus ir ramus. Savo traukinio 
bendrakeleivius jis baugino gi
liomis kaktos rukšlėmis, 
karčiais nusišypsodamas 
kiška šypsą, bet kodėl — 
tai niekam nesakė. ,

Jį paėmė gili svajonė,
langus bėgo varstų stulpai. Te
legrafų vielos, aplipusios snie
gu, buvo panašios į baltus šnbi
rus, kuriais dažnai puošiama 
svarbieji stubos trepai, ir jam 
rodės, kad kiekvienas prabė
gantis varsto stulpas, artinan
tis jį prie gyveninio. buvo arti
mesnis, brangesnis jam, negu 
tas, kuris tik prabėgo link jo 
penkių metų kankynės, liku
sios praeities atminčių. Bet ar 
tai tikrai buvo praeitis? Ar tos 
kančios tikrai pasibaigė? Jis 
žiurėjo .j ūkininkus, apsirengu
sius kailiniais ir stovinčius ant 
gelžkelių stočių su šarma pa
dengtomis barzdomis; jis mate 
kaip sargas griebt už šniūro, 
apšalusio ledais, ir traukė jį 
garsiai skambindamas varpą* 
kely jis matė varnas, šokinė
jančias api< garuojančius avk- 
lamėšlius; žiurėjo jis į mėlyną 
miško liniją, po kurios miškas 
buvo apsiaustas baltu sniego 
rubu; skęstančius pusnyse kap- 
čius; besišypsančias bones virš 
miestų; stulpus durnų, nekru
tamai stovinčius ore virš sve
tingų namų kaminų. Tada jis

Laikydamasis arti namų ir 
slėpdamasis nuo girtų šukavi
mų, Mikolas Fedoraitis priėjo 
prie šulinio pompos, kur ant 
vamzdžio kabojo milžiniškos 
barzdos pavidalu ledai, pasisu
ko į dešinę, atskaitė šešis na
mus ir sustojo prie vartų, prie 
vartų, matytų jam esant kūdi
kiu, jaunikaičiu ir kandidatu į 
advokatus. Varteliai, skląstis 
ant girgždančio šriubo... Ką, 
ar jis dar nemiręs? Kaip įeiti 
pamatyti brolį ir ją? Ką pasa
kyti, Viešpatie? Kaip pradėti 
gyventi? Jo kojų pirštai, kurie 
nuo peršalimo gėlė, perstojo gė
lę, o širdis išėjo, sutirpo ir vi
sas kūnas užėmė jos vietą ir 
plalce tamsiu, mirtingu garsu.

—Susimylėk, Viešpatie,

pasakė jis, susimylėk. Viešpa
tie; pagelbėk, Viešpatie...

Ir čionai jis pastebėjo, kad 
nuogomis, mėlynomis ir nepa
klusniomis rankomis, be piršti
nių, jis laiko skląstį, kurs kan
do jam į delną kai bite. Vaka
ras žygiavo ir leido į gatves 
tirštėjančią tamsą; langų švie
soje matėsi sparnuotos, puolan
čios snaigalos. Ir, kaip su juo 
dažnai atsitikdavo pirmiau, jis 
įsivaizdavo, jog visa tai dėjosi 
pirmiau: jis seniau jau stovė
ki prieš brolio namą skaudina
mas ir kankinamas ilgesio. j 

Jis surinko savo valios pa
skutinius likučius, sukando 
dantis, idant jos, savo minkš
tos ir silpnos valios, nepalei- 
dus. Bet jis dar nenusprendė 
ar eiti tiesiai iš priekio ir pa
traukti skambutį levo galvos 
pavidalu, ar pastų mus varte
lius eiti siauru takeliu į virtu
vę. čia jau subraškėjo prieki
nės durys ir sunkiai atsidarė iš 
priežasties užversto sniego; pa
sigirdo juokaujantys garsai, iš
ėjo mergaitė su aukštais ir kai-1 
liu papuoštais batukais, 
miniu plosčiu, patrypė 
mis ir skambiu balseliu 
ko: 7 .

Kiek tai sniego! Tai prieš

Eik, garsiai pratarė Mi
kolas Fedoraitis, — eik, pasa
kyk gaspadoyiui, kad Mikolas 
Fedoraitis parvažiavo iš Sibi
ro.

Jame buvo toks piktas jaus
mas, kad jis galėtų sumušti 
žmogų.

dešimtimis balsų: 
kame va! va!

ak šo
ko j o- 
sušu-

Po jos’ išėjo išdidus ir storu 
balsu kalbantis su kailiniais 
ponas; jį pasekė moteris susi
kibusi su plonu vyru, kuriam 
virš kailinių buvo užverstas 
bašJJkas. Brolis, Povilas Fedo- 
nlitis, iš vidaus šaukė:.

—Sudiev, sudiev, likite svei
ki!

Durys’ užsidarė. Svečiai ant 
trepu pakalbėjo, pajuokavo ir 
išsiskirstė. Poni su išdidžiu vy
ru nuėjo į kairę, su bašliku 
žmogus, kurs buvo susikabinęs

R
j Gyvenimas— lai užrištų akių 
žaismė rodos, ištiesk rankas, 
ženk plačiau, sunerk rankas — 
ir suėmei’savo laimę ant am
žių amžinųjų; nurišk skepetai
tę nuo savo akių ir žiūrėk į 
baltą svietą. Laimė iš visų pu
sių šaukia.
a-u ! a-u ! va 
va!

Gyvenimas yra 
savo kaimynais: 
savo kaimynu? Nepatenkintas, 
yra geresnis. Patenkintas ge
riausiu kaimynu^ Nepatenkin- 
tus,x.yra pats #»ei-iatisias. Nu, va 

jis, pats geriausias kaimynas, 
patenkintas juo? Visais nepa
tenkintas. Gana. Ir pats savim 
nepatenkintas labiau už visus.

Gyvenimas lygiai kai lazdelė 
liuosuotoja žaismė: papuolė vie
nas — turi paliuosuoti kitas, 
nes pats savęs niekad nepasi- 

| liuosuosi.
Gyvenimas yra mąstymo žais

mė: įspėk ką kiekvienas apie 
tave mano — akyse vienaip, už 
(kių kitaip.

Kapinyno akmuo.
Pietavo vieni be svečių, nes 

nuo tos dienos, kai atvyko Mi
kolas Fedoraitis, svečiai palio
vė lankytis. •Kapinyno akmuo. 
Povilas Fedoraitis, riebus žmo
gus, mylintis garsiai juoktis, 
būdavo prieš pilsiant paglosto 
bonką raudono vyno savo pla
čia ir riebia delną, dabar pasi
darė tylus, nepatenkintas ir 
perdedančiai mandagus. Jis 
vengė susitikti akis į akį, ven
gė kitiems žiūrėti tiesiai į akis. 
Kapinyno akmuo. Elena nepa
kelia akių. Kada jinai jaučia 
nedrąsų Mikolo Fedoraičio 
žvilgsnį ant savo antakių, kam
puose jos siaurų -ir griešnų lu
pų pasireiškia skaudžios ir ne
suprantamos rukšlės. Į jo retus 
paklausimus jinai atsakinėjo 
greitai ir nekantriai, kiekvieną 
sykį pažiūrėdama į vyrą. Ka
pinyno akmuo. Ir visada, kada 
tik jie susėsdavo prie stalo, ne
paliaujamai čiauškėjo Kotikas- 
Krotikas, išdykęs ir vikrus Ko
tikas-Krotikas, su juokingomis 
kudlomis ant savo didelio, sto
ro sprando.

Po pietų Povilas Fedoraitis 
paglostė savo pilną pilvą, da
rydamas savo storomis lupo
mis p-Tu. Po to jis nuėjo į ka
binetą pagulėti ant lovos, ka

žaismė su 
patenkintas

divonų, langų užlaidų ir bron- Kaip Elena išėjo,-Mikolas Fe- 
žinių stovylėlių neatėjo į gal
vą jokios sujudinančios min
ties. Erzinančio žvilgsnio, už
liesta nosia, pasikvepinusi pi
giais kvepalais mergaitė nu
nešė indus į virtuvę. Elena pa
sikėlė.

—Ačiū, — pasakė Mikolas 
Fedoraitis imdamas ir lėtai bu
čiuodamas jos ranką. Jos ran
ka kvepėjo aštriu ir skaudžiu 
atsiminimu kaž-kuo tolimu ir 
negrįžtamai praėjusiu, idant 
niekad negrįžus į tuos metus, 
kada jisai gaude savo laimę, 
manydamas ją sugriebti, o ji
nai jam aklam šaukė iš visų 
kampų: va aš, a-u, gaudyk!

Kotikas-Krotikas atsistojo, 
pastūmė kėdę, iškišęs liežuvį 
norėjo ‘jį pamatyti ir, purtin- 
dafnas galvą, ant vienos kojos 
nušoko prie durų.

—Kotikai, tu kur? — išgąs
tingai paklausė Elena. Mikolas 
Fedoraitis žinojo, — jinai bi
jojo pasilikti su juo viens ant 
vieno.

—Atnešti katę.
—iPevelyk, tegu 

liai pratarė jisai, 
lesčio ir bailiu, 
jausmu.

—Į virtuvę, —-pasakė Koti- 
kas, apsisuko tris kartus ir nu
šoko toliau.

Elena pasirėmė ant stalo sa
vo dailiomis rankomis ir rūs
čiai žiurėjo; jos aiškiomis lu
pomis vėl nuėjo bailus ir nesu
prantamas judėjimas. Jis pa
kėlė akis, aiškiai ir skaudžiai 
• uprasdamas, kad penki metai, 
padengusieji jį gėda ir užmirš
timi, nepraėjo dykai ir dėl jos 
atsinešimo 
atsineši mą 
nusprendė

—Elena,

besiveriančiomis

eina, — ty- 
a pi m ta s gai

li epaprastu

link jo; jinai savo 
link jo sutvirtino ir 
sykį ant visados.
per tas' tris dienas

tu man nepasakei nū vieno ge- 
•o žodžio.

Man nėra kas sakyti jums, 
Mikolai b'edoraiti.

—Koks-gi mano nusikaltimas 
prieš jus? Elena, juk tu buvai 
mano jaunavedė.

Jinai patraukė pečiais mote- 
išku budu ir nemaloniai nusi

šypsojo.
—Jūsų aš nekankinsiu, Ele

na Aleksandrovienė, aš nieko 
<‘š jūsų nelaukiutiktai atsinešk 
link manęs kai linksma žmo
gysta turi atsinešti link nuliu-j 
dusio. F’tisakyk mixrv tiesiai: ar | 

tamsta tada melavai, ar dar 
bar meluojate?

—Mikolai Fedoraiti, musų 
keliai neturi kryžiuotis.

Jis nuėjo nuo stalo, norėjo 
pasakyti, kad nieko nelaukia, 
bet nepasakė, pamojo ranka ir 
priėjęs prie kanapos pasisėdo. 
Jis jautė, kad į jį įsigavo des
peracija ir savo letenomis drū
čiai suspaudė jo širdį. Elena į 
jį žingeidžiai žiurėjo pro kasas: 
jis jai buvo svetimas, atėjęs 
<ai bėdnas giminaitis rinkti 
Topinius nuo turtingo stalo.

Eleną, aš iki šiol, lygiai 
kai jaunikaitis, nešioju ant 
krutinės jūsų laiškus —■ jie pa
seno lygiai penkiais metais. Ko
dėl tų nuėjai už Povilą, tu jo 
nemylėjai?

bet juk musų keliai 
susilieję j vieną, 
juos perskyriau.
jus tada melavo t

liai nesikryžiuos, ^likolai Fe- 
doraitf, ir jeigu pas •jumis dar 
randasi nors kiek pagarbos 
link manęs, — atiduokite juos 
man.

—Elena, 
buvo veik

—‘Ne aš
—Elena,

man? Kaipgi aš, kaipo žmogus, 
<aipo dūšia, kaipo širdis — ką- 
gi, aš pasidariau kitas į vieną 
dieną? Ir jus drįstate tatai va
dinti jausmu?

Jį apėmė tamsus1 ir stiprus 
piktumas, smilkiniams ėmė 

zvembti, o krutinę prisipildė 
;roškinimu ir skausmu.
—Tu man melavai!

- Mikolai Fedoraiti, — pa
sakė jinai drebančiu balsu, žiū
rėdama jam tiesiai į akis, — 
,us ištrėmime tikrai išėjote iš 

j !>roto, jeigu manote, kad mo
teris įgali mylėti kriminalistą.

(Išsiveržė * šie žodžiai, smogė 
jam į veidą ir pasiskirstė, ištir-

me be didelių rakandų, prime-'po ir dingo, palikdami mirš- 
nančių pradžios gyvenimą, betantį šaltį, mirštančią tuštybę.

doraitis nejautė. Jis sėdėjo ant 
kanapos sudėjęs rankas ant pa- 
duškos, padėtos ant kelių. Žiu
rėjo jis į tą padušką ir matė 
pro jo akis besitęsiantį ružar 
vą audeklą su paišintais: tokį 
audeklą su
saulėmis matai žmogus su už
merktomis akimis, kada arti
nasi miegas. Jis nežinojo kaip 
apie ją mąstyti: ar su užside
gimu, neužgesintu Sibiro vėjų, 
ar su dar nepabudusia, bet jau 
šauksmą rodančia neapykanta. 
Greitai prieš jo akis nustojo 
verstis ugninės saulės Ir prieš 
save jis pamatė plaukais išsiu
vinėtą ant paduškos katę. Jam 
atėjo į galvą mintis, kad jeigu 
yra plaukais išsiuvinėta katė, 
tai gyvenimas yra pribarstytas 
smailių vinių, o jeigu gyveni
mas yra toks, tai reikia gyven
ti taip, kad į tas v i lies nepasi- 
žeidus.

Gardžiai girgždindami kalio
šais sniegą, pro langą praėjo 
du smagiam upe ir juokaujan
čiu vyru. “Krust, krust” — 
girgždėjo sniege jų kaliošai. 
Mikolas Fedoraitis pakėlė gal
vą, ištiesė rankas, turtum sun
kų čemodaną nešdamas. Einant 
jam per valgomąjį Kambarį jį 
pasigavo veidrodis ir atmušė jo 
nuplikusį pakaušį, trumpą kak
lą, tamsiai rausvą žakietą, ne
gražiai, kaip jam atrodė, ant 
pečių kabantį. Ilgam koridory, 
išlipytanumažų plytelių pavida
lu popiera, ant sienos kabojo 
lempelė su silpnu prožektoru 
ir mėlsvu stiklu. Koridory bu
vo sudėtos medinės skrynios, 
padengtos senais, jau atitarna
vusiais savo tarnybą kaurais. 
Ir kaurai, ir skrynios, ir plyte
lių sienos pasakojo apie kūdi
kystę, apie bemaištingas ir 
mielas dienas, apie sodno špo
kus, apie minkštos suknės ma
teriją, kur nusibėgiojus per 
dieną po karvelinyčią taip sal-

Mikolas Fedoraitis nevažiavo, 
nes jo nekvietė. Išvažiavo jie 
be jo su tuo supratimu, kad 
Mikolas Fedoraitis pats važiuo
ti nenorėjo.

'Diena buvo tyki', švari ir sau
lėta. Tokiose dienose sniegas 
nelimpa, nestato vaikai tvirto
vių su dantuotom sienom, šau- 
jamom skylėm ir bonėm. Snie
gas guli sausas ir gailestingas 
kai dulkės. Tokiom dienom vai
kai apsiavia vailokais ir, vilk
dami paskui save ant ledais ap
šalusių virvelių roges, traukia j 
Borisoglebskos šlaitą, kame 
viešpatauja drąsa, juokas ir 
nuskaustųjų verksmas. Tenai 
galinta pasileisti iš viršaus ir 
ryjant patiktą orą galima per
lėkti upę ir šokinėjant ant mil
tuoto ledo nusiristi iki akečių, 
prie tų pačių akečių, kur laike 
šventų krikštynų nuvilkus kai
linius, marškinius ir kelines 
pamirkomi stiprus ir dievobai
mingi žmonės. Tokiose dienose 
durnai 
stulpai, 
delnais,

mergaitę ir matė ją, jos gelsvą 
veidą su žymiais žandų kaulais, 
jos melsvas akis, jos susuktą 
apie galvą kasą, jos griešnas ir 
visada biskj praviras lupas. Jis 
atsiminė šaltas naktis, — lygiai 
penki metai atgal, — atsiminė 
ceremonišką mėnesį, besikavo- 
jantį už bažnyčios bonės, akis 
retų lik tarnų, Elenos rausvus, 
snaigaloms apibarstytus kaili
nius, Elenos stiprų spaudimą jo 
rankos. — Tu mano, — saky
davo Elena, — tu mano, aš ta
vo.

(Bus daugiau)

ŽODIS LIETUVIŲ 
PONDENTAMS, 

KAMS.

KORES-
“KRITL

užsi- 
nusi-

prieš

rais padengtos skrynios jam 
pasakojo apie pilnus saulės kū
dikystės sapnus, apie neaiškų 
džiaugsmą ir jausmą, apie tas 
dienas, kada Mergelė Marija 
gailestingai žiurėjo j nukirp
tą ir prieš ją nulenktą galvelę 
ir klausėsi tylaus šnibždesio: 
“džiaukis, Mielaširdįngoji, Vieš- 

i pats su tavim.“ Tada žmonės 
I buvo malonus, tuclii jJiA'saillis 

buvo pilnas, ošiantis ir nesi
baigiantis. Buvo tada šalčių 
pridengtas sniego laukas, buvo 
ir tankus, pilnas paukščių kal
bos ir besilaužančių šakų miš
kas.

—Viešpatie, susimilk, — 
sakė Mikolas Fedoraitis ir 
sisėdo ant skrynios.

Fedoraitis sėdėjo ilgai.
kartu pro šalį prabėgo merge
lė, apžiūrėdama jį piktinančio-* 
mis akimis ir kilnodama šlau
nis lyg rodos dviračiu važiuo
tų. Elena paprašė plosčių, pa
sakė nelaukti jos su vakariene 
ir linksma išėjo prie linksmų 
žmonių.

Atėjo Kotikas-Krotikas, susi
mąstęs pažiurėjo į Mikolą Fe
doraitį ir paėmęs sau už kojos 
pasakė:

—Kodėl tamsta čia sėdi?
—Nėra kur man sėdėti, Ko

tikai, — pasakė Mikolas 
raitis.

Povilas Fedoraitis savo 
bary nubudo ir garsiai 
sėjo. Buvo girdėt kaip jis sku
biai pasisėdo ant kanapos, už
sidegė papirosą, gardžiai nusi
žiovavo ir tiTigiai ėjo prie du
rų. Durys sugirgždėjo ir jo vei
das tarpdury pasirodė. Jo barz
da buvo 'sušukuota, akys užti
nusios. Jis žvilgterėjo, numetė 
papirosą į kambario kampą, 
atidarė papirosų dėželę ir* įsi
kandę^ kjitą papirosą užkimu
siu balsu pasakė:

—Ką tu tenai darai, Kotikai? 
Eik šen, mano mylimasis.

III

pa-
pa-

Du

Fedo-

kam- 
suko-

Anksti rytą Elena, • Povilas 
Fedoraitis ir visa grupė svečių, 
apsvaigintų nuo saules 
čio, rogėmis išvažiavo 
miesčio klioštorių,

apsivilko 
kišenėmis 

ir išėjo j 
buvo per-

ir šal- 
į UŽ- 

kur miny- 
kai užgavėniems prirengė kele
tą baltų ir švarių kambarių, buvusiąją

,■ k . i'it. F'.... ir-'/l. . : ■. ■. ‘ . ..SfbL'.' Ai

ant kaminų stovi kai 
vežėjai rogėse muša 
o langai apaugę vily- 

činėm mozaikom — dagi drus
kos rakštis, kurią šeimininkės 
deda į rėmų pakraščius, — ne
pajėgia jų i šiurpinti. Išėjęs to
kiom dienom ant gatvės 
merki, patrypi kaliošais, 
šypsai ir garsiai pasakai: 
turtą davei tu, Viešpatie!

Buvo paskutinė diena
gavėnią. Tą dieną galima pa
kankamai griešyti, trankytis ir 
valgyti iki vėmimo, o vakare 
nueiti pas savo namiškių, nusi
lenkti ir prašyti atleidiMo. Ry
toj į gatves pažvelgs savo mi- 
nykiškom akim pilka ilgaskver" 
nė didžioji gavėnia. Vyrai su 
kaceveikom nuplieš nuo stulpų 
afišas, užgesys iliuzines lempe
les, išeis į šviesą devynis kar
tus į metus pasnikaujančios se
nelės. Letai kai laikrodžiai, 
liūdnai kai diktuojantis moky
tojas prakalbės bažnyčių var
pai apie žmogaus gyvenimo tuš
tybę. Byloj pasigirs nužeminti 
žodžiai: “Viešpatie, valdytojau 
mano gyvenimo.” Bet šiandie 
mes turime > linksmybę, riksmą, 
girtybę, blynus ir moterų buč
kius. Tokios jau mat plačios 
tos užgavėnes.

Ir vėl, kai ir pirmesnėmis die
nomis, gatvėmis traukė rogės, 
ir vėl girdėjosi jaunų ir senų 
klyksmai, ii’, vėl iš virtuvių e.jo 
garus, kame smarvėj ir nuovar

gy čirškė ant skaurady sviestas, 
Mikolas Fedoraitis 
savo apskarusiomis 
ir palais kailinius 
miestą, bet mieste
daug žmonių ir žingeidaujančių 
akių. Jis nuėjo į slobodą, į tas 
tylias gatves, kame kaipo rea
listas jis kovojo su dvasiškių 
mokytojo vaikais. Ir viskas čio
nai jam kalbėjo apie praėjusį 
gyvenimą, į kurį jis norėjo 
žengti, bet negalėjo. Slobodoj 
retai jis tegalėjo ką nors su
tikti: visi arba važinėjosi mies
te, arba ruošdamiesi į svečius 
šukavosi prieš veidrodžius plau
kus, ieškojo po stalčius, švari
no senas drapanas, idant jos iš- 
rodytų kai naujos.

Jis nuėjo už tylios ir pasku
tinę dieną besilsėjančios dirb
tuvės; už jos tęsėsi lygus ir 
saulėje blizgantis laukas, o už 
lauko mėlynavo sniego kepure 
apmautas miškas. Jisai mąstė, 
kad reikia eiti kairioji! keliu, 
dailiai suvažinėtu nepaliaujaihu 
kaimiečių važiavimu ir kur ne 
kur matomais arklių mėšlų šla
kais, — eiti iš amžio į amžių 
tolumon. Ateis naktis, sužibės 
žvaigždės švariame ir šaltame 
danguje, ir tarpi1 sniego vieš
pataus tyla; tyli ir rami bus jo 
siela.

Žygiuodamas per krūveles 
sniego, jis įėjo į tingiais vin
giais einantį j dangų kelią. Jis 
apĮgaudiiičįjo įsave, manydamas 
buk jis eina todėl, kad negrįžus, 
nors jis žinojo grįšiąs, nes ne
turėjo kur nueiti. Nuo atsimu- 
šusios nuo sniego saulės šviesos 
skaudėjo akys. “Grabas mano,” 
mąstė Mikolas Fedoraitis.

Per jo vaidentuvę slinko kru- 
vos tylių svajonių. Kely jis ra
do guzuotą lazdą ir pasirem
damas nuėjo. Jisai mąstė apie

Eleną, apie Eleną

Lietuviai korespondentai ap
rašydami įvairius vakarus, kon
certus ect., daro taip sakant 
“nuodugnia investigtaciją”. Jie 
ieško pas vaidylą ar debiutantą 
smulkmenų, kur populerus kri
tikas rašytų kaip tik priešin
gai.

Kritiką reikia paskirstyti į 
tris laipsnius, būtent: a) svar
biausias daiktas pirma; b), ma
žiau svarbus—antras, ir c), da 
mažiaus svarbus—trečias. Lai- 
kydamies šitų taisyklių mes iš 
viršaus žiūrime ar darbas yra 
vertas kritikos, ar nėra svarbių 
klaidų ir čia jau galima pasa
kyti : geras arba blogas lošimas 
arba pats veikalas. Antra, loši
me dirba ne vienas, o kelios ar
ba keliolika ypatų, kur gali pa- 
sitaikyt netyčia klaidų, kad ir 
gerai mokantiems roles, tai nė
ra klaida, o tik prietikis. Man 
teko matyti klasiniam teatre 
kai sugriuvo scenerijos dalis; 
lošimas vistiek nenukentėjo. O 
kai dėl smulkmenų tai galima 
pasakyti, kad mažos klaidos vei
kalo nei pagadina nei pataiso. 
Tat reikia klaidą atskirti nuo 
prietikio.

Profesionalis lošėjas atėjęs 
į mėgėjų lošiamą teatrą, jis pla
čiai matys ko jiems trūksta, o 
smulkmenos jau žemiau kriti
kos pasilieka.

Dailėje lengvai pasitaiko 
klaidos, bet tokiam opiam daly
ke reikia mokėt padaryti teisin
gą nuosperndį. Esti atsitikimų, 
kad piešėjas paims tik tokį au
deklą, kurio jis pirma nevarto
jęs ----- greit sugadins savo dar

bą. Tas pats ir su muzikos in
strumentais, o da blogiau, tai 
keliolikos žmonių sutartinas 
dalyvavimas scenoje. Tik akies 
mirksniu įvykus kokiam nors 
prietikiu! greit pastebima, 
tokis prietikis da nereiškia, 
menininkai nieko nemoka.

Taigi kritikai, kurie nori
tikuoti teisingai, neužtenka iš
reikšti savo pasitenkinimą* 
arba pasipiktinimą, bet reikia 
suprasti dalyvių aplinkybes, ko
kia estrada, kaip jie jaučias ir 
kiek jie yra išsilavinę išpildy- 
rtiui tam tikro meno gabalėlio.

Da vienas pas lietuvius blo
gas paprotys tai tas, kad skai
tydamas “kritiką” dažnai kiau
rai matai ypatiŠIkų nepasiten

kinimų priešingai frakcijai, 
kur turėtų būt sprendžiama be
šaliai. — Lošėjas.

Bet 
kad

kri-

Curiosity Justified. 
“Bite off more thpi 

can chew, 
and chew it; 

Plan out more than 
can do 

and do it.
Hitch you r wagon to a star 
Then sil tight, and there 

you are!”

you

you

Teacher of Ilygiene: — “Why 
mušt we a'lvvays be careful to 
keep our homes clean and
neat ?”

Little Giri: — “Because com- 
pany may walk In at any mo- 
ment.”

— London Ansvvers.

Tel. L.afayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago. III.
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Barauskienė teatsišaukia

Marcelė Antanienė BąVaūs- 
kienė, žmona džianitoriaus An
tano Barausko, kur pirma gy
veno adresu 128 So. Homan 
avenue, prašoma yra tuojaus 
atsišaukti į Naujienų ofisą.

$26,000,000 ūkininkų 
organizacija

Užvakar Springfielde tapo iš
duota čarteris Grain Marke,ting 
Co., kurią valdys patys farme- 
riai. Tos kompanijos kapitalas 
sieks $26',000,000 ir ji tuojaus 
perima keturias (dideles grudų 
kompanijas ir tų kompanijų 
grudų elevatorių, o paskui su
ims į save ir daugiai mažesnių 
grudų komįpanijų. Tai bus di
džiausia ūkininkų kooperatyve 
organizacija, kuri supirkinės ir 
pardavinės grudus. Ta organi
zacija pradės tuojaus veikti, 
kad galėtų pradėti supirkinėti 
šių metų grudus, kurie jau pra
dėta atvykti į marketus.

Turėdama tokį didelį kapita
lą ir valdydama daugelį didelių 
svirnų, jei ta organizacija bus

Pirmas jauno plėšiko žygis 
užsibaigė mirtimi.

Frank Zietz, 17 m., 1023 W. 
18 St., nusipirko naują revolve
rį ir prisikalbino John Krajci, 
2038 Ruble St., taipjau 17 m. 
vaiką, pabandyti • lengvai pasi
pelnyti apiplėšiant žmoneM;.

Pirmiausia jis Apsilankė ga
liūne Jefferson ir 20 ,gatvių 
apielinkėj. Ten jiems nepavyko, 
nes atėjo daugiau žmonių, be 
to saliunininkas pamatė Ziezt 
revolverį. Jiems išėjus jis pa
šaukė policiją. Policijai ieškant 
jų visoj apielinkėj, policija ga
vo kitą pranešimą irgi nuo vie
no saliunininko, kad du vaikiš
čiai elgiasi nužiūrimai prie jo 
saliuno. Policija nuvyko į nuro
dytą vietą — prie Halsted ‘ir 
Canalport Avė. Ten ji juos ir 
užtiko, kada jie jau rengėsi su- 

: stabdyti vieną'žmogų. Pamatę 
i policiją jie pradėjo bėgti ir 
i Zietz paleido dar du šuvius iš 
savo revolverio. Į tai atsiliepė 
šūviai iš penkių policistų revol
verių ir Zietz krito 

Turtingas ūkininkas Arthur ‘pervertas kulkos.
W. Cutten, kuris šiomis dieno-1 
mis supirkinėdamas kornus pel- ’ 
nė virš $1,500,000, nepataria ki
tiems žmonėms sekti jo pavyz
džiu. .Jis laimėjo tuos pinigus 
dideliu užsispirimu, nes jis ti
kėjosi, kad komai pakils kaino
je ir supirkinėjo juos, nors jų 
kainos nuolatos duo15 rp:k kada 
kainos' pakilo, tai jis juos par-

Nubaudė sumuštą aktorę
Užvakar visas Cicero mieste

lis susirinko į to miestelio teis- 
mabutį pasiklausyti garsios ak
torės Kosėta Duncan ir jos bro
lio Harold bylos. Kaip gal pri- tinkamai vedama, ji galės pasi- 
simenate, Cicero policija liepos 
4 d. areštavo Harold Duncan už 
neauštoj imą prie bulvaro ir pas-| , i • • - . ?
kui skaudžiai sumušė Rosetta Pataria nesekti jo pėdomis , į 
Duncan, sulaužydami jos nosį *
ir įlauždama šonkaulį, taip kad! 
ji per kelias dienas negalėjo lo-1 
šti ir delei to per tą laiką teat- i 
ras stovėjo uždarytas.

Cicero valdžia kaip įmanyda
ma gynė savo miestelio garbę, 
jei ne kuo kitu, tai bent koliojų- 
mu Duncaniutės adVokato./Pa- 
galios po didelio triukšmo ir po 
teisėjo pamokslo Duncaniutė irt 
jos brolis liko nuteisti po ir, 
teismo kaštus už ] 
prie bulvarb ir po $35 ir kaštus 
už sukėlimą jtHukšmo;' Patys j 
kaltinamieji nS neliudijo. dų pirkėjų laimi, kiti gi 90 

Jau iškalno bu\o žinoma, kad nuoš. visi bankrutija ir dings-’ 
aktorė ir jos brolis nuteisti i ta iš biržos be jokios žinios. Bet' 
Cicerojo, todėl į tą nuteisimą ne ir tie 10 nuoš. niekad nepratur- ; 
kreipta didelės domės, nors ir tik gerai žinodami bir-|
ceriečiai ir džiaugiasi, kad

už sukėlimą -.triukšmo; 
kaltinamieji nė neliudijo.

tarnauti ūkininkams.

Jo
• Y1SKrajci, vos gyvas 

pats pasidavė policijai 
jai išpasakojo.

negyvas, 
draugas 
baimės, 

ir viską

Lietuvių Rateliuose
nesustojuną davg į ■-

Jis sako, kad tik 10 nuoš. gru-,

Keista isterija
Giminaitis A. Baranauskas 

tikęs išduoti C. Pavietą 
$500, bet pinigus praradęs 
dar pakliuvęs be^ngėn.

su- 
už 
ir

jų ząj^ie gali dirbti už algą ir tuo tilpo 
policijos brutalumas liko ištei- maitintis. Patys gi pirkliauti ne- apie J. J. Elias: 
sintas. Tečiaus nuteistieji bau- turi užtektinai nervų. Jis pats 
smės nemokėjo, kadangi bus pa-!gi biržoje dirba jau 14 metų ir $ Homan Avė 
duota apeliacija į augštesnį tei-bą gerai pažysta.
smą. Be to prieš policistus ta- 
l>o užvestos atskiros bylos 
Evanstone, taipjau gal ir grand 
jury taipjau išneš savo apkalti
ni m a. c

Cicero policija jau ne pirmą 
kartą pasižymi brutalumu. Per 
paskutinius rinkimus ten įvai
rių munšainerių saikų mušei
kos net atvirai gatvėse užpuldi
nėjo žmones, juos mušė ir šau
dė. Visas miestelis yra veik vie
nų munšainerių kontrolėje, taip 
kad ir prohibicijos agentai nela
bai drįsta ten lankytis, prisibi
jodami ginkluotų mušeikų, ku
rie munšainerius gina.

Vakar dienrašty “Tribūne” 
sekama keista istorija

“Antanas Baranauskas, 128 
vakar pamatė, 

; kad jis nėra toks gudrus, kaip 
Charles Pavietas, jo pačios pus
brolis, negi nėra tiek “smart” 
kaip Joseph Elias, Universal 
State banko, 3252 S .Halsted 

Valstijos sekretorius Emmer-: SU prezidentas. Tai jis supra- 
son paskelbė, kad Illinois valsti
joje dabar yra jau virš l,000,J' 
00 ) automobilių Ikišiol užsiregi 
stravo 1,023.762 automobiliai, 
kurių 892,158 yra pasivažinėji
mui, 127,301 trokai ir 4,303 par
davėjų automobiliai. Už auto
mobilių laisnius šiemet surink
ta jau $10,887,Q00, kuriuos ati
duota valstijos iždinėn.

1,023,762 automobilių

VENSLEVAS AUGAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 16 
d. liepos, 3 vai. ryto. Paliko di
deliame nubudime tris brolius: 
Juozapą, Antaną ir Jurgį Ame
rikoj, o seną tėvelį Lietuvoj su
laukęs 27 metų amžiaus. Ne
vedęs. Paėjo iš Lietuvos, Kau
no r., Tauragės apskričio ir 
Tauragės parapijos, Papušinių 
kaimo.

Laimėjo daug munšaino
40 šerifo pagelbininkų, reika

laujant Norgan Park kunigams, 
užvakar padarė antpuolį ant Mt. 
Greenwood darydami kratas 
namuose ir saliunuose. 100 ga
lionų vyno ir munšaino tapo 
konfiskuota, taipjau suimta 8 
žmonės.

JUOZAPAS KAZLAUSKAS

Rūpinas laidotuvėms broliai, 
kūnas pašarvotas po numenu 
829 W. 33 St., Chicago, III. 
Kūnas bus išlydėtas subatoj, lie
pos 19, 8:30 ryto į Švento Jur
gio bažnyčią, po pamaldų į Šv. 
Kazimiero kapines.

LIETUVON-^ 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

L—...... . _ —

Mirė liepos 15 d., 1924 m. ry
te 11:05 (Cook County ligon- 
butyj). Sulaukės amžiaus 37 
metus. Velionis paėjo Pažal- 
vaičių kaimo, Panevėžio vals
čiaus ir apskričio. Paliko nu
liudime brolį Joną Amerikoj, 3 
brolius ir 3 seseris Lietuvoj. 
Laidotuves atsibus liepos 18 d., 
10 vai. ryto iš* namų 3223 Lime 
St. į Šv. Jurgio bažnyčią iš te
nai į šv. Kazimiero kapines. 
Giminės ir pažystami meldžia
mi dalyvauti laidotuvėse.

Liekamės nubudę
Broliai, pusbroliai ir

Kviečiam gimines ir visus pa
žįstamus dalyvauti šermenyse 
ir pakasynose.

Broliai Augaičiai.

shmi

pusseserys.

to sėdėdamas belangėj detek-!
lyvų biure. ,

“Charlie tebėra dar ant lais
vės ir pas jį, kur jis yra pasi
slėpęs, tebėra kas liko iš $35,-; | 
000, kuriuos jis pasiėmė pasi-‘Maloniai remokenduoja Ly- 
šalindanias rugsėjo 8, 1923 m., 
iš Un i vergai State bapko ka- 
sierystės. Tas nesuradimas 
Charlio ir davė Antanui puikų 
sumanymų.

“Birželio 1 d. jis atėjo pas; 
Elias ir pasisakė, kad jis nuves! 
jį pas Charlie už $500. Elias 
norėjo išduoti tai sumai notų, 
kuri bus atmokėta kada Char
lie atsidurs kalėjime? Antanas' 
gi pareikalavo pinigų, 
Charlio neišduosiųs.

“Tada Elias pasitarė 
tektyvų seržantais 
Naughton ir Thomas Burkoj 
kurie patarė išmokėti Antanui 
pinigus, bet gauti nuo jo kvi
tų su sutarimu, kad tie $500 
bus sugražinti, jei Charlie ne
bus pristatytas. Su tuo Elias

Buvo vedę dvyliką moty kol 
pirmutinis kūdikis atsirado

dia E. Pinkham’s Vege- 
teble Compound.

Louisvillę, Nebraska. — “Aš 
buvau vedusi dvyliki} metų kol

kitaip

su de-:
Michael

(Seka ant 8-to pusi.)

PRIŽIŪRĖJIMAS KŪDIKIŲ 
VASARĄ.

Yra labai svarbu, kad vasarą kū
dikiai gautų užtektinai miego. Nau
jai gimę, sveiki vaikai miega 18 va
landų iš 24 valandų, šešių mėnesių 
kūdikis turi gauti 16 valandų miego 
paroje.’ Vienų metų amžiaus 15 va
landų. Laike 3-4 metų — 13 iki 14 
valandų paroje. Laike 5-8 me
tų 11 arba 12 valandų. Sulygin
kit tą su jūsų kūdikio miegu vasa
ros laike . Jei kūdikis negauna už
tektinai miego žiūrėkite, kad jis gau
tų. Nei vienas kūdikis negali gerai 
augti jei jis negauna užtektinai mie
go.

Vasaros laike, suprantama, karštis 
neleidžia kūdikiui miegoti ,taip kaip 
ir suaugusius žmonės, bet miegas 
yra daug svarbesnis kūdikiui negu 
suaugusiam. Yra daug būdų kaip 
užmigdinti kūdikį. Tuos budus tu
rėtų žinoti kiekviena atsargi motina, 
jei ji nori, kad jos kūdikis butų Svei
kas.

Štai yra keletas dalykų kaip pri
versti kūdikį miegoti karštoje vasa
ros dienoje.

Prie paprastų kasdieninių kūdikio 
maudynių, suteikite Kūdikiui sponge 
maudynę su drungnu vandeniu prieš 
kiekvieną miegojimą ir apibarstykite 
visą kūdikį su grynu baby talcum. 
Prašykite jūsų apbiekoriaus geriausio 
vaikų pauderio. Darykite tą taipgi 
ir vakare prieš einant kūdikiui gulti. 
Gydantis talcum išdžioviną prakaito 
lašelius ,prašalina pježėjimą kurį pa
gimdo drėgnumas ir suteikia vėsu
mą visam kunui. ’ ; 1

Kūdikis privalo miegoti vienas vi
suomet. Daugelis kūdikių miršta to
dėl, kad motinos guldo pas save į 
lovą. , i

Kur kūdikis miega laikykit 
barį gerai išvėdintu. Negeras 
suteikia kūdikiui vibokhj ligų.

Kūdikiai privalo Jauti .išmokinti, kad 
jie eitų gulti 6 valandą kiekvieną va
karą, kol jie yra 3 metų amžiaus. 
Paskiau jie gali neiti gulti iki 8 vai. 
vakare.

Nesupkite kūdikio kad jis užmig
tų. Tai yra tiktai paprotys ir kūdi
kio ir motinos.

Neleiskite, kad kūdikis išsigąstų. 
Jis turi būti ramus. Neduokite kū
dikiui syrupo. Jie yra pavojingi kū
dikio sveikatai.

(Apskelbimas)

kam
oras

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4951 

3252 So. Halsted St.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus narnės, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant ilmokijimo.
Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS, Pree.

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

at-

HB
«»——■■■—................. ■■—■j s i r a d o mano kū

dikis. Aš turėjau 
daug moteriškų ne
smagumų ir bu
vau gydoma viso
kių daktarų, bet 
jie visi vienodai 
gydė. Paskiau aš 
skaičiau jūsų ap- 

a skelbimą laikraš- 
’ čiuose ir suma- 

•<į: miau išbandyt Ly- 
M^JIdia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound, nes .jeigu jos 
pagelbėjo kitoms, tai kodėl man 
negali pagelbėti? Aš suvartojau 36 
butelius tų gyduolių ir dabar nie
kad nesu be jų namuose. Man’o vai
kutis dabar jau trijų metų amžiaus 
ir aš esu labai užganėdinta, kad 
aš pasiliuosavau nuo savo ligų. Jei 
kuri turi panašius nesmagumus 
kaip mano, aš visuomet maloniai 
rekomenduoju Vegetable Compound 
taip, kad jos gautų tikras gyduo
les.” — Mrs. Joe Novak, Box 662, 
Louisville, Nei).

Paskutiniu laiku visoj šalyj pir
kėjai Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound 98 iš kiekvieno 
100 raportų sako, kad jie turi di
deles pasekmes vartojime jų. Par
davimui pas aptiekorius visur.

DAINŲ MYLĖTOJAMS.

B $ ^nnersteh5

WENNERSTEN’S yra labai ■ 
lengvas prirengti, kadangi Malt I 
ir Hops sujungti. Bandyk jį! I

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ, CHICAGO

Jau parėjo iš spaudos penktas są- 
siuvinys klasinių dainų, leidžiamųjų 
bendru antgalviu “LYRA”, kuris taip 
jau yra turiningas, kaip ir keturi pir
mesni “Lyros’ numeriai.

Šiame, 5-tame, num. “Lyros” telpa 
šios kompozicijos: (1) “Tu, kur klai
džioj, darbininke” — darbininkų gra
ži meliodinga daina; (2) “Mergužėle, 
mėjsvakėle” — K. Beckerio, mėnulio 
nakties idilija; (3) “Nurimk, širdu
že” — Fr. Abto, ilgėsis įsimylėjusios 
širdies; (4) “Girios grožybė” — F. 
Mendelssohno, aplankymas žalių gi
rių, kaip tas didis pasaulio kompozi
torius vaizdavosi ir apdainavo.

Yra dar likę labai mažas egzem
pliorių skaičius pirmesnių keturių 
“Lyra” numerių, kuriuose telpa šios 
kompozicijos didžiausių pasaulio kom
pozitorių:

“Lyra” Nr. pirmame: Pirma daina, 
“Liuosybe” — C. A. Grosso darbinin
kų daina; Antra, “Liepa”—Fr. Schu- 
berto, gamtos ir meilės lirika; Trečia, 
“Pavasario daina” — I. Heimo, pava
sariui himnas; Ketvirta, “Kelias tarp 
žvaigždžių” — F. Abto, 
daina.

“Lyra” Nr. Antram: Pirma daina, 
“Atsisveikinimas su giria” — F. G. 
Klauero, atsisveikinimas su prigim
tomis giriomis; Antra, “Palik svei
ka” — Fr. Silchero, apleidžiant sa- 
vd mylimos” ypatos vietą; Trečia, 
“Daina” — Ludvvigo Spohro, himnas 
į dainos grožybę; Ketvirta, “Interna
cionalas” — Degeytero, darbininkų 
tarptautinis himnas.

“Lyra” Nr. Trečiam: Pirma daina, 
“Darbo Giesmė” — J. Schoeno, re
voliucionierių giesmė; Antra, “Tiruo- 
lių Kalnuose 
gamtos grožybe; Trečia, 
krelė” —r Fr. Silchero, 
mirusios mylimosios; Ketvirta, “Me- 
dinčiaųs Išjojimas'

laidotuvių

— E. Simno, šveicarų 
'Uošvės Du- 
aplankymas

dinčiaus Išjojimas” — Mendelsohno- 
Barthofdo, medžiotojų daina giriose

“Lyra” Nr. Ketvirtame, Pirma dai
na, “Naktuže” — M. Vogelio, nakties 
gamtos apykova vargdieniui; Antra, 
“Roželė” — H. Wernerio, jaunuome
nės daina; Trečia, “Keleivis”-- ____ , _____ , . J-
P. Gothardo, į tolimą šalj kelionė. 
Ketvirta, “Nedėlios Rytas” — C. 
Kreutzero, groiybe nedėldienio ryt
mečio.

Visų penkių “Lyra” numerių dainos 
sudaro dvidešimtį didžiausių pasaulio 
kompozitorių .dainų. Kiekviena dai
na yra pritaikinta: vyrų, moterų ir 
mišriems chorams. Čia sykiu reikia 
pažymėti, jogei moterų chorams pa
ruoštosios dainelės galimos ir vaikų 
chorams dainuoti. Tokiu budu kiek
viename numeryje yra po šešioliką 
dainų-kompozicijų, galimų dainuoti 
ketveriopos sudėties chorams, arba 
per visus keturius numerius viso la
bo aštuoniasdešimts kompozicijų ket- 
veriems chorams.

Kiekvieno paskiro “Lyra” numerio 
kaina tėra toki jnaža, kaip septynios 
dešimtis penki centai, tai yra vos pa
dengimui laidos lėšų. O visi penki 
numeriai galima nusipirkti sykiu už 
$3.75.

čekius ar Money Orderius už “Ly
rą” reikia adresuoti rengėjui-leidejui: 

LEONAS EREMINAS’
324 Berriinan St., Brooklyn, N. Y.

(Apskelbimas)

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas alus, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. . Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausią* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcnlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be ekauamo 
Bridge geriausio aukso. Su irusi 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite sav* 
dantis, kad nekenkiu jūsų sveikatai.

1545 West 47tk Street, 
Netoli Ashland Avė.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudi 
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitas.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II’
Valandos nuo 1 vaJ. po pietų iki D v v.
Nedeliomds nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Pinigai
ev 
18

Bridgeporto

LIETUVĄ !
per ' j 

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

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau ataigias ir 
chromnes ligas NZi'KAl*ATI
DOS budu — be vaisių be 

operacijų
4647 So. Huląlt-d SU,

Vah 9 iki 12 ir 8 iki U vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Micbtgan Are..

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147 
! r

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 

‘Vakare nuo' 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543 
v - - >

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, J kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo Ii*

f .privatiikų gydymui kambarių
čia atžję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir ’5V2ope- 
jišką gydy
mo. Dickili skai
čius žmo&ž't U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že- 
mįąusla kaina. To 
kį mokestį gali 
mokėti, taip kad 
lauja užmesti savo ligų.

Patarimas dykai;
Žinokite apie save tiesą. Visilka pa

slaptis yra už tikrint*.

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

kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių • 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 de] moterų^ 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki S 

vai. vakare. Nedėlioj nuo

ištesiti 
nereiks •

ną. Panedėlyj, seredcAf 
•ubatoje nuo 10 vai. rytų 
iki 8 vai. vakare.

Nemo Lieaininiou uum.888, tik
rai pijiua. Turi virių ir vi
dutini sijonų. Ii tvirtos iviesiaJ 
rHiisvoa nr baltos materijos ; dy 
diiai 24 iki 86 ; atsieina tik »8 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
rnuimt savo vardą, adresą ir 
58. Mes pasiųsime.

Nemo Hvgienic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dcpt. S.l

Garsinkitės Naujienose

Mr. I. Knowitt The new emplovee couldn’t have learned very mucn that’s true. By Thornton Fisher
IM THE NEUJ A----------

EMPLONee, - TUe 
SACYS WH-L YOO SHOLd

M Y NiCUJ DUTIES ■) 
“? Si (i- j—

! I Kldoto 
IBIS OFFICE uue 

Book - { 
eone X

l WITH

js 
OJp. Fl LlN<o» 

eone

-ęne t^exr uoom!
_ ______3—

iŠ THG-

SHtPPlNG
BG SeM-TTHP-ODGH

HOtU OlD r 
THG NieuJ

, Kt^OW(T

WFLi_ BoS*S, | TFNO(oHT-\ 

pnhd svilc ne oo^T*

■OMI



NAUJIENOS, Chicagt), ŪL

Lietuvių Uatelioose.iA“ PRANEŠIMAI.
(Seka nuo 7-to pusi.)

Birželio 12 d. Elias gavo tino' ruptinfimas- (orkestro finansais. 
: Organizuojant orkestrą ir da-

| ■ l'u davei man užnuodytos bar laikant kas savaitę repeti-
degtinės ir mane nugirdei, at- cijas, Lygai, kuri tas lėšas turi ^^HaujTenų Spulkos^r prisirašyk 

(ėmei mano $500 ir tada išme- padengti,
degtinės ir mane nugirdei, at-

sutiko ir išmokėjo pinigus to- tei mane iš traukinio. Tu eini 
kioj vietoj, kur
ghton ir Burke matė visų tų
dalvka.

“Antanas tada noriai sutiko

r pasislėpę Nau-|i^v’en su kasierium. Aš paskelb- mokesnių, 
e mate visa ta siu tai laikraščiuose, bet už Jeigu dar

l$500 aš to neskelbsiu’.
I

“Elias vėl pasikvietė Naugh-
važiuoti su Elias į Albany, N. *(>n ir Burke ir jie patarė jam 

gyvena užmokėti Antanui $100 sužy- 
prie 129 Northern Blvd. pabė- metais pinigais.
Y., kur kaip jis sakė,

Jie pasimatė 
pereitą vakarą prie 70 ir Hals- 

Burke taipjau buvo traukiny ir gatvių. Ir kada Naughton 
juos Elias pristatė Antanui kai- Burke įėjo į vidų areštuoti

gūsis kasierius. Naughton ir

po pažystamus biznierius.
“Pasak detektyvų, Antanas ir

Antanų, jie girdėjo j j sakant: 
“ ‘Šimto neužtenka. Tu nu-

Elias praleido veik visą naktį girdei ir atėmei iš manęs tuos 
Antanas gi $560 ir tu turi juos sugrąžinti, 

kas ne’ tfli aš paskelbsiu tą is
toriją la i k ra šč i u ose ’.

“štai ir yra ta istorija.” 
Ką tas viskas reiškia, sunku 

suprasti.

lošdami kortomis.
kitaip pasakoja apie tai 
atsitiko tų naktį. Jis sako, kad 
Elias davęs jam degtinės, pri
traukė lošti kortomis ir išlošė 
tuos $5(X).

“Kaip ten n? buvo, bet kada 
Klius ir jo du policistai pabu
do sekama rvta, tai rado Anla-

pasidarė gan sunko
ka tai padaryti vien iš narių 

Orkestras, kol kas 
įeigų dar neturi. Žiemai atėjus, 
manoma, orkestras galės pąts 
pasilaikyti, rengiant vakarėlius 
bei kitoms organizacijoms ei
nant skambinti, gi tuo tarpu 
įplaukų nėra. Apsvarsčius šį 
klausimų, nutarta 'kreiptis į 
Lygai simpatizuojančias orga
nizacijas bei tam tikrus meno 
ratelius, kurie tvirtai finansi
niai stovi, dėl paramos orkest
rui. Tikimųsi, kad Ineno mėgė
jai neatsisakys paremti Lygos 
orkestrą. —Meno Mėgėjas.

Vilniaus Vadavimo 
Komitetas

SIŪLYMAI KAMBARIO

Paklausimas N. C. 
Krukoniui

15

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

tuojau .jt>i a«*r nesi pnsirasęs. Deda
mas kas savaiti po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektiną! 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujieną Spulka
1739 b. Haįiated St

Lietuvių Tautiškos Kapines laikys 
savo pusmatinį susirinkimą ketverge, 
liepos 17 dieną, Mildos svetainėj, 3142 
S. Halsted gat., apie 7:30 vai. vakare. 
Yra kviečiami visi lotų savininkai ir 
taipjau Draugijų atstovai, nes bus 
daug svarbių reikalų minėtame susi
rinkime. — Valdyba.

RUIMAS rendai vienam vai
kinui be valgio. Naujas namas, 
garu šildomas, šiltas vanduo ir 
patogi vieta gyvenimui.

Kreipkitės
3415 Emerald Avė., 2 lubos

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučemė ir grosernė 

2050 W. 22 Str. už tikrą pasiūlymą 
galima nupirkti ir su namu. Biznis 
gerai išdirbtas, randasi lietuvių apgy- 
ventoj apielinkėj. Parsiduoda dėlto, 
kad turiu 2 bizniu. Taipgi mainyčia 
ant namo ar loto. Atsišaukit pas 
savininką

2210 W. 22 Str.

JIESKO DARBO

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. Raymond Cha
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti prie orkestros 
malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.

JIEŠKO DARBO
Pirmos klesos karpenderys, mo

kantis darbą, pažįstantis planus ir 
tinkantis užimti formino vietą. Kam 
reikia atsišaukit laišku.

Naujienos
Box 520

TIKRAS BARGENAS, turiu 
parduoti bučernę ir grosernę 
už labai žemą kainą; turime ap
leisti miestą Iš priežasties ligos.

818 W. 18th St.

“Vistiek būdami kelyje, ban-1 
kiurius ir detektyvai nutarė, 
važiuoti toliau, į Albany. Jus ( 
galite tikėti, ar netikėti, liet jie i 
Albany nerado nė vieno žmo- (Morrison 
gaus, kuris butų girdėjęs apie T924 m.,
Charlie Pavietą. Jie sugryžo j karnos aukos
namo. lanis.
___________________________  buvo surinkta $261.05.

j t o įų vardai MADOS. laikraščiuose ir po tais skelbi-
------ ----- į / mais yra parašas “N. C. Kru- 

1 konis., iždininkas.”
Į Kadangi iki šiol man neteko 
pastebėti laikraščiuose, kad tie 

r f pinigai yra pasiųsti ir kadangi 
ypatingai šiuo momentu, kada 

henkai baisiai persekioja ir 
/ 'tremia vilniečius, tie suaukoti

1 pinigai ytin vilniečiams yra 
reikalingi, tad ir klausiu p. N.

O'

ir

Nepriklausomybės 
viešbuty,, 

vasario 17 d.
įChicaigov 
buvo ren- 

vilniečių reika- 
Viso tam tikslui aukų 

Auko- 
buvo skelbiami

Ar jis pasiuntė vilniečiams 
aukščiau minėtus chicagiečių 

'pinigus, o jei nepasiuntė, tai 
kode! nesiunčia, ir kaip ilgai 
jis dar mano laikyti tas aukas 
pas save?

—Puotos dalyvis V. R.

Town of Luke 
atrališkas Kliubas Lietuva turės sa
vo vakarinį išvažiavimą, — Beach 
Party, ketverke, liepos 17, 1924.

Visi nariai ir nasės malonėkite su
sirinkt tą vakarą lygiai 7 valandą, 
prie 45 ir Paulina Kalvių, iš kur 
drauge visi nuvažiuosim j RainboiV 
arba 76

Lietuviškas Te-

Street Beach.
— Komitetas.

White Sų. Parke, prie 29 ir 
gatvių, yra rengiamas, Beno

Mark
Halsted
ir Community Singing Koncertai, lie
pos 17 ir 31 d. ir rugpiučio 14 ir 28 d. 
Koncerto prądžia 8 vai. vak.; įžanga 
uždyką. Kurie mylit muziką nepra
leiskit progos.

— Aldona Grušaitė.

Birutės Kalno Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą liepos 20 d., 1924 
A. Urbono svetainėje, 3338 Auburn 
Avė. 1 vai. po pietų visi drauge ma
lonėkite atsilankyti ir užsimokėti už 
mirusį draugą A. Barauską. Kvie
čia — Nut. Rašt. Leon Klepsis.

lietuvių, kurie 
gana vargingam į

sekretorium pa- 
Vaidyla ir eina- 

iškeltųjų 
Dr. A. K. Rutkaus- 

šiandien tik 
klausimus ir

REIKIA ŪARBININKP
MOTERŲ

REIKALINGA senyva moteris ar 
jauna mergaitė prie vaiko dabojimo, 
vienų metų senumo, norintiems guolis 
-ir valgis, darbas prie kūdikio pri
žiūrėjimo.

Kreipkitės
3401 So. Halsted St.

3 lubos frontas.

pri-

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

BUČERIS reikalingas 
jaus, atsišaukite

JOHN BAUKUS,

5617 W, 63 PI., 
Tel. Prospect 0567

tuo-

Lygiečhi susirinkimas
Pereitų ketvirtadienį, liepds 

K) d., Raymond Chapel L. S. 
lJ. Lygos 1 kp. laikė mėnesini 
'susirinkimų. Perskaičius ir pri- 
(ėmus pereito susirinkimo nuta
rimus, buvo duodami komisi jų 
pranešimai.

| Stygų Orkestro komisija pra
nešė, kad orkestras jau beveikNo. 2088. Lengvai pasiuvama 

gražiai atrodanti suknelė. Tik 3 yąr- 
dų materijos reikia, kad ją pasiūdinti, pilnai suorganizuotas ir jail tu-

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, keletą repeticijų. Repetį- 
40 eonų per krutinę. e

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pa-vyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So, 
Halsted St., Chicago, III.

bus

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas j naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

cijos vykstu gerai ir neužilgo 
Stygų Orkestras žadąs pasiro
dyti viešai. Mat orkestrai! susi
rašė tokie nariai, kurie jau tu
ri patyrimo skambinti stygo
mis. tad jiems nesunku
vienų kitų muzikos gabalėlį pra
mokti.

I Sporto komisija pranešė, kad 
ji rengia gan dažnai tennis žai
dimus įvairiuose Chicagos par
kuose ir duodanti progos ne
mokantiems to sporto lavintis. 
Neužilgo yra rengiamas tennis 
turnamentas, kuriame žada im
ti daly vumą nemažai to sporto 
mėgėjų.

Ta pati komisija pranešė, jog 
yra rengiamas išvažiavimas lie
pos 20 d. automobiliais į Sand 
Dunes, Ind. Užsisakyti vietas 
galima pas tos komisijos na
rius: M. Yusų, p-lę M. Jokimiu- 
tę ir K. Augustų.

šios kuopos organizatorius d. 
J. Čeponis pranešė, kad kuopa 
sparčiai auganti nariais ir vi^ 
naujų narių rašosi ktiopon.«O 
drg. Čeponis ištikrųjų dirba Ly
gai su atsidavimu ir tad ačiū 
jam kuopa narių skaičiumi

Antradienio vakare, liepos 
dieną, Raymond svetainėje bu
vo sušauktas viešas susirinki
mas, apsvarstymui kokiu budu 
Chicagos lietuviai galėtų prisi
dėti prie Vilniaus vadavimo.

Susirinkimą atidarė St. Kuo
dis, plačiai nupasakodamas 
tarptautinę padėtį, sarišy su 
Vilniaus klausimu. Politinės są
lygos Europoje esančios miums 
prielankios, nes svarbiausiose 
valstybėse-Anglijoj ir Prancū
zijoj vadovauja grynai demo
kratinės partijos. Amerikoj, 
jeigu rinkimus laimėtų La Fol- 
lette, santykiai žymiai pakitėtų. 
Lenkijoj pamažu kylančios vi
dujinės riaušės. Bet musų svar
biausias uždavinys esąs tai šel
pimas Vilnijos 
randasi dabar 
stovy.

Susirinkimo 
kviečiamas M.
ma prie svarstumo 
klausimų, 
kas siūlo aptarti 
svarbesniuosius
paskiau šaukti kitą susirinkimą. 
S. Grisius pareiškia, jog Vil
niaus reikalai yra, labai svarbus. 
Po poros metų pojlsio, žmonės 
galėtų vėl pradėti veikti. Tik 
gaila esą, kad daugelis stato as
mens arba partijos reikalus au
kščiau už tautos. Vilniaus Va
davimo Komitetas suartintų lie
tuvius ir siūlo jį organizuoti. 
K. Vilkas atpasakoja kaip buvo 
veikiama Klaipėdos komitete. 
N. Kriukonis klausia koks bu
siąs komitetas. Pirminirtkas 
praneša, jog busiąs nepartinis, 
nesikišęs į politiką, o rūpinsis 
vien Vilniaus atvadavimu. Pri
klausyti gali kiekvienas. K. Se
maška pareiškia, *jog šaltai ne
gailimu žiūrėti ir Amerikos lie
tuviai privalo sukrusti netik pa
tys vieni, bet pritraukti ir balt- 
gudžius, ukrainiečius ir kitus. 
Jie sutiksią bendradarbiauti. 
Dr. Zimontas siūlo pradėti vei
kimą,- jeigu randasi pajėgų. 
Laukti nesą ko. M. Dūlins duoda 
įnesimvą kad komiteto narių 
skaičius butų neapribotas. 
V. Rušinskas pareiškia tą pačią 
mintį. įnešimas vienbalsiai tam
pa priimtas. Siūloma, kad visi 
esantieji šiam susirinkime tap
tų Vilniaus Vadavimo Komiteto 
nariais. Tas irgi vienbalsiai pri
imama.

Toliau seka rinkimai laikino 
sekretoriaus. Vienbalsiai išren
kama M. Vaidyla. Sekantis su
sirinkimas turės įvykti kaip ga
lima greičiau. Nustatyti dienų 
pavesta lai kinų j ai valdybai.

— Sekretorius,

Pranešimai
au-

jienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
’ 1616 W. 47th Street y

i ,........... u,——i ■

Kai kurie draugai davė 
manymų’ surengti muzikalį 
karų. Po apsvarstymui 
nutarta vakarų rengti ir duoti 
progos Chicagos visuomenei 
plačiau susipažinti su Lyga ir 
ypatingai su jos Stygų Orkest
ru, kuris dalyvaus tame vaka
re ir be abejo teiks malonumo 
atsilankiusiems.

Duodant raportų Stygų Or
kestro komisijai, buvo pakeltas 
gan opus klausimas, būtent, ap-

SU- 
va- 

buvo

Kas, ka. kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
norinti gauti “NaujienasVisi 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663,

“Birutės” valdybos susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj 18 d. š. m. Raymond 
Chapel Svetainėje, 8 vai. vakare.

Visi valdybos nariai turi neatbūti
nai atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
yra labai svarbių reikalų, kuriuos tu
rime užbaigti. Taipgi kviečiame ne- 
dveluoti. — Rašt. Z, K.

AUTOMOBILIAI

PASARGA.

rfESIGARSINA NTIĘMS

Al. a
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

būt atitaisytos į 24 vai.
. : ■ m___ _i' -

Jokie apskelbimai iš streiko apkn- 
’.ų vietų nėra paimami. Visi Naujie- 
ių draugai prašomi pranešti Naujie- 
ių ofisan apie n einančius .streikus, 
<ant Naujienų ųdarbininkai gerinus 
dėto Žinoti kaip elgtis priduoda- 

tate apskelbimais
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimai, aąmęnų 
arai ir 1.1, turi būt ii kalno 
mi * t 31

jiesl'oji- 
apmoka-

pasirodoe<gu kūne ap.kjbimai
• ■imi, Naujienų ądministradja pa- 

iu Getai pinti, kol neil- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsinij sekamos <ii» 
aus Naujienas, turi pridupt savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENĮ! MOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio, Kazimiero 

Margio. Paeina Smeigių parapijos, 
Panevėžio apskr. Girdėjau, kad se
niau gyveno Dctroit, Mich. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti, ax 
kas žinote, malonėkite tuoj pranešti.

STANISLOVAS KUČIS, 
2120 W. 15 Avė., Gary, Ind.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
uvą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted SU

Tel. Yards 7282._________
STOGDENGYSTe

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir' garantuojamas už $4. Automobilių 
trokii patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone. Lawndale 0114.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
^^^#^V<^%*^*,W*<»*^>^*X%Z%*SX»<^*X*XW^-*****^»****^***^*,**,s***^*zxz>**'*

DUOSIU 4 šviesius, gerus garu šil
domus ruimus dykai tai šeimynai, ku
ri apžiūrės mano rumus ir pagamins 
man valgį. Esu jaunas vaikinas, ne
vedęs. Atsišaukite

6100 Kimbark Avė., 
LAURINAS ANDRIJAUSKAS 

Janitor

PARDAVIMUI Ford trekas Dunel 
body 1922 metų bėga gerai ir išro
do kaip naujas geras dėl bile kokio 
biznio. Didelis bargenas, kam* rei
kalingas atsišaukite

M. MORIS,
4500 So. Paulina St.

Turime 20 Automobilio
Kuriuos turime parduoti labai pi

giai arba mainysime ant senų karų, 
lotų, pianų, deimantų ir duodame ant 
lengvų išmokėjimų:
2 Ford 5 pasažierių, 1924
Ford Coupe, '1923 ...... .......

»

Buick 5 pasažierių ............
White, 7 pasažierių, 1918 ..
Jevvett, 1924 ........................
Chevrolet, 1923 .............. ....

Faige Coupe, Brougham, 1924,
Bargenas.

J. J. BAGDONAS,
4614 So. Western Avė., 

Tel. Lafayette 8282

$225
$400
$100
$800
$800
$475

PA 1 ĮDAVIMUI automobilius 
(Moon) 1921 modelio. Visas ge
ras. Važiuoja kaip naujas. Nu
pluksite pigiai. Matyti galit va
karais po 6 vai. A. Barkauskas, 

927 W. 35th PI.

PARDAVIMUI
ČEVERYKŲ taisymo šapa (Shoe 

repairing) pardavimui. Sena išdirb
ta vieta, darbo užtektinai ir visos ma
šinos kokios tam amatui reikalingos 
randasi. Nupirksit pigiai, nes aplei
džiu šia šalį.

Kreipkitės
3303 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, geras kampas ir apielinkė South 
Sidėie; lietuvių apgyventa vieta, 
daug tavoro ir geri rakandai; Ford 
trokas. Galima mainyt į mažesnę 
savastį.

Naujienos 
Box 518

TURIU parduot tuojaus grojikų 
pianą iš priežasties apleidimo miesto, 
liepos 19 <!., Parduosiu $700 pia
ną grojiklj su suoleliu (r 98 muzikos 
voleliais už $125 ir $11 storadžės 
kaštu.

1389 Milvvaukee Avė., 1 lubos 
Klausk Mrs. Pluezaks

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Geri visi rakandai ir jtaisymai. 
Parsiduoda už žemą kainą. Priežas
tį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3300 So. Wallače St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su trimis kambariais pagyveni
mui, gera vieta dėl biznio, '^iarduo- 
siu už bile teisingą pasiūlymą, nes 
turiu parduot greitai. Kas pirmes
nis tas laimės, priežastis — turiu ki
tą biznj.

5610 S. Kedzie Avė.
IŠSIRAN1DAVOJA kambarys, 

saulė įeina visą dieną; visi pa- 
rankumai, maudynės ir telefo- --------------- „---- ------ 1’ į
nas. Išduosiu vaikinui ar mer- šaly nuo Chicagos tik viena ta- 
ginai arba vedusiems be vaikų, me miesčiuky. Naujienos, 1739 
7135 S. Rockwe-ll St., 2 lubos S> Halsted St., Box 519;

DUONKEPYKLA pardavi
mui, biznis senas gerai duodąs

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernė visokių tautų apgyven- 
toj apielinkėj, lysas 5 metams, 4 
ruimai pagyvenimui, pirksite 
pigiai. 2602 W. 23 St., Chicago, 
Ilinois.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, biznis ge
rai išdirbtas, visokių tautų ap
gyventa vieta; parsiduoda grei
tai, R. Romanauskas, 836 W. 
Cullerton St. arba 20 St.

PARSIDUODA Restoranas ir Chop- 
Sucy, taipgi geroj apielinkėj tarp 
dviejų strytkarių laines gera biz
nio vieta per ilgus metus išdirbta 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą arba mainysiu ant namo ar auto
mobilio, pardavimo priežastis du biz
niu, vieną turiu parduoti. Atsišaukite 
tuojau, Naujienos, Box No. 521.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tessen krautuvė, randasi labai geroj 
vietoje, kuri apgyventa visokių tautų. 
Lysas yra ant trijų metų; 4 kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patirsite 
ant vietos.

10433 So. Michigan Avė. 
Roselarid, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
,nė su namu, lietuvių apgyventoj vie
toj, pardavimo priežastis, savininkas 
važiuoja Lietuvon,

Taipogi parsiduoda pusė (V2) bu- 
černės ir grosernės su namu arba pu
sė biznio, šitas biznis yra seniai iš- 
dirptas šitoj vietj yra proga pada
ryti pinigų kam reikia.

Šitie bizniai randas Racine Wis. 
Klausk pas

J. H. PHILIP,
! 310 Main St.,

Racine, Wis.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė, vieta tinka ir bučernei. 
Pagyvenimui kambariai dideli. Ren- 
da pigi $17.00. Biznis išdirbtas. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju j 
kitą miestą.

Atsišaukite ,
1823 Canalport Avė.

PARSIDUODA grosernė ir rūky
tos mėsos krautuvė biznis išdirbtas 
per ilgus laikus .naujas stakas, geri 
fixtures ilgas lysas, 4 gražus kamba
riai pagyvenimui, garadžius dėl ka
ro, parduosiu pigiai nes einu į kitą 
biznį.

5135 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1524

GERA PtROGA
Maža grosernė su Soft Drinks, 

Ice Creamu Cigarais ir mokyklos 
smulkmenomis ,arti mokyklos, renda 
pigi su pagyvenimu.

Atsišaukite
6009 S. Racine Avė.,

< Phone Normai 5252

PARSIDUODA grosernė su viso
kiais saldumynais ir su rūkyta mėsa, 
apgyventas lietuviais ir lenkais, biz
nis geras ir gera vieta. Trumpam 
laike turi būt parduotas.

Atsišaukite
945 W. 33rd St.

RAiRDAVIMUI Ice cream par- 
loras, saldainių, cigarų ir smul
kio dalykų krautuvė.

657 W. 47 St.
Tel. Boulevard 6856

PARSIDUODA saldainių ir 
ice cream krautuvė; gera pro
ga geram žmogui padaryti pi
nigų. Pardavimo priežastis 
nesveikata.

3316 Union Avė.

PARDAVIMUI fbuče^nė ir 
grosernė Roselamle, senas iš
dirbtas biznis; lysas 3^ metų, 
renda pigi; nupirksit pigiai.

B. PETKUS,
10742 So. Michigan Avė.

EXTRA
Parsiduoda naujas bučernės 

Ice Box. Pigiai. Kreipkitės.
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4399

NAMtl-ZEME
MŪRINIS namas 2 augštų, 

3358-64 Archer Avė., 8 flatai po 
4 kambarius, gerame padėjime, 
geras investmentas. Graham, 
1821 W. 35 Street, Tel. Lafayet
te 3860;

Ketvirtadienis, Liep. 17, ’24 .... ................................——»

MAMAI-ZEME
EXTRA BARGENAI

Netdli Menuoiytio^ kampinis 
2 florų namas su groserne ir 
visais Įtaisymais. Vienatine 
grosernė toje apielinkėje ir 
daugiau bizniavų namų ten ne
leidžiama statyti. Auksinė pro
ga nors ir* nemokančiam gro- 
sernės biznio.

Brighton Parke 2 flatų mu
ro namas, 6 ir 6 su vanomis, 
elektra (r visais parankumais. 
Statytas po karei sulig vėliau
sios mados. Dideli kambariai, 
puikiai ištaisyti. Netoli parko. 
Del greito pardavimo atiduo
sime už $11,000.

160 akerių farma Carney, 
Mich., su visais Įtaisymais, gy
vuliais, bučiukais, etc. Kas no
ri gerą ir derlingą farmą, kur 
galima poniškai gyventi, lai 
kreipiasi tuojaus. Savininkas 
parduotų pigiai arba mainytų 
ant namo. Turi ir cash.

Užtikriname gerą ir sąžinin
gą patarnavimą visiems.

DARGIS & SAVICKAS 
Real Estate 

726 W. 18th St. 
Phone Ganai 1603

PARDAVIMUI arba mainymui di
delis muro namas 8 pagyvenimų po 5 
kambarius ir du Storai, pastatytas 
ant dviejų lotų mainysiu ant mažo 
medinio namo. Namas rendos ne
ša $200 į mėnesį, yra geram padėji
me, mvrgičius $10,000. Namas ran
dasi 5317 S. Wentworth Avė. Netoli 
bulvaro. Atsišaukite, 4716 S. Marsh- 
field Avė. Tel. Boulevard 2422.

PARSIDUODA 2jų augštų medinis 
narnas 3639 So. Parnell Avė. 4 ren
dos 2-4 ir 2-3 kambariai, tikras bar
genas.

Kreipkitės:
4858 So. Lincoln St.
Tel. Ląfayette 1814

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
pagyvenimų namas po 6 ir 4 kamba
rius. Viskas puikiai ištaisyta; savi
ninkas mainys ant bile kokio biznio. 
Priims lotus už pirmą įmokėjimą. 
Perkant reikia įmokėti $1,000.

C P. S.
3352 S. Halsted St.

LOTAS PARDAVIMUI geroj vie
toj, prie So. Crovvford ir 57tos gat
vės . Pigiai parduosiu arba mainysiu 
ant automobilio. Kreipkitės šiuo ant
rašu:

MATT KARKAUSKAS
1411 So. 48th Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 8003

MŪRINIS NAMAS 3 pagyveni
mais ir saliuno biznis pardavimui, ar
ba mainysiu ant privatiško namo, ar 
patogios farmos. Kreipkitės prie 
savininko.

K. BALSEVICZ,
718 W. 31 St.,

Tel. Boulevar 8270

PARSIDUODA geras medinis bun- 
galow iš 5 kambariuku daržu ir San
de, karvei arba vištoms laikyti. Na
mas randasi arti bažnyčios ir moky
klos. 1 blokas nuo Rock Island dirbtu
vės ir 2 blokai nuo L C. stoties. Kai
na $3000. , $1300 cash, kitus kas mė- 
nesis. Joe. Ambrose, 12616 Wood St., 
R. 2, Box 23, Blue Island, III.

PARDAVIMUI arba mainymui me
dinis 2 flatų namas su bizniu. Ge
ras biznis ir geroj vietoj. Storas ir 
4 ruimai pragyvenimui užpakalyje, 
ant antro 6 ruimai. Elektriką, ren- 
fios $107 i mėnesį. Priežastis par
davimo apleidžiu Chicagą. Atsišaukit 
K. Galinskis, 3415 S. Wallace St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5—5 kambarių, ne
toli Douglas Park, yra elektra, 
gasas, vana, kaina $6,(XX).

2652 S. Springfield Avė.

iPARlIYAVIMUI arba mainy
mui dvi 40 akrų farmos su ge
rais budinkais, Michigan valsti
joj.

C. H. PIERITZ, 
4557 Princeton Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliąriai kursai Drafting, De- 
signjng, Tailoring Ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madisen, Chicago, UI.
Phon* Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pąsako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti būvį 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLI.H BAhHLK ( OI M CI 
mr. o, , i




