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Rusai šaudo 
bedarbius

♦

Derybos dėl perdavimo rū
sy ambasados sovietams
Rusu pasiuntinys Kinams at

meta Amerikos ministerio 
sąlygas.

Žemė nori susiži
noti su Marsu

Rytoj ir šeštadienį Marsas bus 
arčiausiai prie Žemės.

Rytoj ir šeštadienį, rugpjū
čio 22 ir 23, planeta Marsas bus

Nederlius Rusijoj bloges
nis nei sovietai skelbia

Visa pietų Rusijos dalis, nuo 
Voronežo iki Astrachanio, 
nukentėjus

ir tai visai menkutės. Visa 
prekyba vedama kooperatinių 
įstaigų. iBet Rostove yra dau
giau ubagų — vaikų ir suau
gusių — negu man kada nors 
ir kur nors teko matyti.

Lietuvos žinios.
KOVA SU VILKAIS

Francuzų nacionalistai 
puola MacDonaldą

PEKINAS, Kinai, rugp. 20. arčiausiai prie musų žemės pri- 
—x Sovietų Rusijos pasiuntinys l\l. c. . >
Kinams, L. M. Karachan, atsi- liniukai, astronomai, teleskopus 
sakė priimti Jungtinių Valsti- nustatę i jį, stengias įmanomai 
jų sąlygas d'l perdavimo rusų arčiau ta Žemes kaimyną pažin- 
ambasados Karachanui. ti. Kai kurie entuziastai moks-

Gudy-Lietuvos santykiai
PAVANDENĖS Parap., Tel

šių apskr. vienam ūkininkui na
ktį ganant arklius ir pasileidus

Nuo laiko nuvertimo caro

Vėl baisus žemės drebėjimas 
Turkestane; 41 žuvo; 8,000 

benamiais liko

valdžios, tie rusų pasiuntiny
bės rūmai yra diplomatinio 
korpuso rankose.

Diplomatinis korpusas pra
nešė Karachanui, kad kadangi 
sovietų valdžia davus užtikri-

Sovietų milicija šaudo 
Rusijos bedarbius

Francijos nacionalistai 
atakuoja MacDonaldą

Demonstracijose Saratove pen
ki bedarbiai nušauta, dvide
šimt sužeista.

Įdūkę, kam Anglijos premjeras 
ragina greičiau evakuoti Ru- 
hrą.

RYGA, rugp. 20. — Sarato
ve įvyko triukšmingos bedar
bių demonstracijos, kuriose da
lyvavo daugiau 
darbių. Čekos 
demonstrantus, 
minion. Penki 
negyvi, 
sužeisti.

Maskvos Pravda skelbia, kad 
demonstrantai nešioję plaka
tus su reikalavimais, kad so
vietų valdžia duotų bedarbiams 
maisto porcijas, *Jigi fabrikai 
bus vėl atidaryti.

Pasak ateinančių Rygon so
vietų laikraščių, daugely Rusi
jos miestų pasireiškia didelė 
maisto stoka. Įvairiose vietose 
minios nerimauja, — kelia 
demonstracijas ir reikalauja, 
kad valdžia atsteigtų vėl porci
jų dalinimo sistemą, kuri bu
vo paliauta 1921 m.

Pasak sovietų valdininkų 

Rygoj, kurie ką tik atvyko iš 
Maskvos, porcijų sistema bu
sianti atsteigta veikiausia spa
lio mėnesį, kuomet milžiniš
koms bedarbių masėms ištik
tųjų grūmos bado mirtis.

•Vidaus prekybos komisaras 
Lt sava, rašydamas maskviš
kiame laikrašty Ekonomičeska- 
ja žizn, bara užsienio preky
bos komisarą Krasiną, kam jis 
dar nesurinkus pilnų žinių apie 
derliaus padėtį jau buvo pa
skelbęs, kad Rusija eksportuo
sianti į užsienį 2,500,(MM) tonų 
kviečių ir rugių.

Komisaras Lešava sako, kad 
nederlius ištikęs du trečdaliu 
visų javus auginančių Rusijos 
plotų, ir kad eksportas turįs 
būt grieštai nukirstas, 
įima, kad Rusija pati 
tintų ateinančią žiemą.

Karo laiko teismai 
su “maištininkais’

BERLLNAS, rugp. 20.— Ca- 
ricino ir Stavropolio guberni
jose, Rusijoj, įsteigta karo 
lauko teismai kovai su “bandi
tizmu” ir maištais. Politbiuro 
gautais pranešimais, nuo lie
pos 1 dienos iki šiol maištinin
kai nukovę 60 komunistų 
dininkų, veikusių tųdviejų 
bernijų rajonuose.

kaip 3,(MM) be-

šaudydama jų 
bedarbiai krito 

apie dvidešimt buvo

PARYŽIUS, rugp. 20. —Ang
lijos premjero MacDonaldo laiš
kas, kurį jis parašė premjerams 
Herriot’ui ir Theunis’ui, grau
dendamas, kad Francija ir Bel
gija stengtus kuoveikiausiai 
evakuoti Ruhrą, sukėlė francu
zų nacionalistuose nemaža riks
mo, ir jų spauda nepaliauja ata
kavus MacDonaldą, o taipgi ir 
Herriotą. Nacionalistų organas, 
pav., Echo de Paris piktai sa
ko, kad premjeras Ilerriot, pa
skelbęs Londono konferencijoj 
naują Francijos užsienio politi
ką, kad galėtų ją vykinti turįs 
rekrutuoti ir naują sau diploma- 

| tinį štabą, nes esamasis jo šta
bas tam darbui netiksiąs ir ne
sugebėsiąs jį veikti.

Tas pats laikraštis sakos gir- I 
dėjęs jau, kad Francijos amba
sadorius Didžiajai Britanijai, 
grafas de Saint Aulaire, busiąs 
pakeistas socialistų parlamen- 
to atstovu Izionu Blumu.

nimų, jogei ji laikanti save 
Į kaipo viena pasirašiusių 1901 
i metų protokolą, korpusas pa
siruošęs perduoti jam ambasa
dą. Savo pranešime diploma
tai lėčiau aiškiai pabriežia, 
kad jie pasilaiką sau akcijos 
laisvę, jei sovietų valdžia at
sisakytų to protokolo laikytis.

Karachanas gavo dar per 
Japonijos 
nota nuo c 
ministerio 
pastarasis 
Jungtinės 
čies kartu 
tais. perduoti ambasadą 
tų valdžiai, tatai lėčiau nereiš
kią, kad Jungtinės Valstijos 
pripažįstančios “režimą, žino
mą kaipo Socialistinių Sovieti
nių Respublikų Sąjunga.”

gavo dar 
ministerį Jošizavą 
Jungtinių Valstijų 
Schurmano, kuria 

pareiškia, kad nors 
Valstijos sutinkan- 
su kitais diplomu- 

sovie-

Brazilijos maištininku 
laivas paskandintas

Daugelis gabenamų maištininkų 
kareivių prigėrė.

1

jei no- 
išsimai-

kovai

val
gu-

PORT SUDANE PASKELBTA 
KARO PADĖTIS •

KAIRO, Egiptas, rugp. 19.— 
Iš Port Sudano pranešama, 
kad vakar ten įvykę dideli ne
ramumai. Diel to tapęs paskelb
tas karo stovis. Laukiama
riuomenes.

Vėl baisus žemės drėbė 
jimas Turkestane

41 žmogus užmušta, 8,000 pasi
liko be pastogės.

LONDONAS, rugp. 20 —Del 
bAisaus žemės drebėjimo, įvy
kusio- Semiriečensko provinci
joj, Rusų Turkestane, trys 
bažnytkaimiai sunaikinta, ketu
riasdešimt vienas žmogus užmu
šta, daug sužeista ir apie 8,000 
žmonių liko be pastogės, — sako 
Evening News telegrama l Lš 
Allahabado, Indijos.

MEKSIKA KVIEČIAMA DĖTIS 
TAUTŲ SĄJUNGON

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
20. — Uižsieinio minfisterijos 
pranešimu Meksika gavus pa
kvietimą prisidėti prie Tautų 
Sąjungos.

DIPLOMATINIAI* SANTYKIAI 
TARP SOVIETŲ RUSIJOS 

IR HEDŽAZO

KAIRO, Egiptas, rugp. 20.— 
Karaliaus Jlusseino laikraštis 
paskelbė, kad tarp Hedžazo ir 
Rusijos tapę užmegs t i diplo
matiniai santykiai.

SUIMTA BUVĘS PAŠTO VAL
DININKAS ,

MADISON, Wis., rugp. 20. — 
Suimta buvęs Dodgevillės paš- 
;o viršininko padėjėjas Charles 
Silkey, kaltinamas dėl pasig-lem- 

žimo valdžios pinigų.

BUENOS AIRES, rugp. 20.— 
Gautu iš Pi raju oficialiu prane
šimu, Brazilijos federale kariuo
mene paskandinus Paraitos upėj 
pu'laivį, gabenvfj
uosto maištininkų kariuomenę. 
Smarkiai apšaudomas garlaivis 
nuėjo dugnan. Daug maištinin
kų prigėrė.

Rio Janeiros laikraščiai skel
bia, kad maištininkų jėgos vis 
mažėjančios, ir federalei kariuo
menei ne sunku butų visai juos 
nuveikti, padarius griežtesnį 
ofensivą, bet valdžia geidžianti 
kuomažiausiai statyti paveju n 
savo ištikimų kareivių gyvastis, 
būdama pilnai įsitikinus, kad 
greitu laiku maištas ir taip bu
siąs likviduotas, v

Du Cbivos sovietu komi
saru pasmerkta sušaudyti

TAŠKENTAS, Rusijos Tur
kestanas, rugp. 20. — Autono
minės Cbivos sovietų respub
likos užsienio reikalų komisa
ras Narulajev ir prekybos ir 
pramonės komisaras Kaniev 
tapo abudu pasmerkti sušaudy
ti. Kaltinami dėl suktybių ir 
vogimo valstybės turto. Vienas 
administracijos narys pasmerk
ta kalėjimui.

Perkūnas trenkė viešbutį

ALENANDRIA, 
itf. — Perkūnijos trenktas ir 
uždegtas sudegė Inn viešbutis 
ir teatras, taipjau apdegė paš- 
tinė. Nuostoliai siekia 50,000 
dolerių.

rugp.

NEW ORLEANS, La., rugp. 
19.— Prohibicijos agentai su
ėmė prekių vagone tris bač
kas “dažų” ir vieną “aliejaus”; 
pasirodė, kad bačkose buvo 160 
kvortų “gūžes.”

liniukai virpėdami laukia, begu 
I nebus galima pagalba radio “su
sikalbėti” su menamais Marso 
gy vente jais, tai y'a gauti iš j u 
kurių nors ženklų.

Profesorius David Tcdd, bu
vęs Amhersto astronomijos de
partamento direktorius, kreipė
si į užsienio valdžias su prašy
mu, kad per tas dvi dienas, rug
pjūčio 22 ir 23, kas valanda su
stabdytų penkioms- minutėms 
savo didelės pajėgos radio sto
čių veikimą, kad netrukdytų su
gauti ženklams, jei toki butų 
marsiečių siunčiami žemei.

Europos Astronomai nusi
skundžia, kad blogas eras—ūkai 
ir debesys — trukdo observuoti 
Marsą. Skundžiasi Šveicarijos 
atstrenomas, teini jąs Marsą iš 
aukščiausios -»observatorijos 
Jungfrau—Joch’e; skundžiasi 
astronomas Graff, Bergedcrfe, 
netoli Hamburgo. Pastarasis 
sako betgi, kad jam pavykę pa
tikrinti pirmesnius pastebėji
mus kanalų ir tariamų sausu-* 
mos paviršių, italų atstronomo 
Schiaparelli pastebėtų 1877 me
tais. Astronomas Graff sakosi 
dar pastebėjęs kažin kokius gel
tonus taškus, apie kuriuos jis 
mano, kad tai esą vandenų pa
viršiai.

Kansas— M’ karščio;
Dlah - sniegas

TOPEKA, Kans., rugp. 20. ----
Kansaso valstijoj užėjo dideli 
karščiai, siekią 100 laipsnių 
Fahrenheito. Kai kuriose vieto
se gi, kaip Ilutchinsone ir Libe
rale termometras vakar rodė 
net 104 laipsnius.

■ O Chicagoj — apsiniaukę, 
lietus teškena, vėjai ūžia, ir ši
lumos— tik tik Reperiai kai
liuose pakenčia]

SALT LAKEC1TY, Utah, 
rugp. 20. — Anksti šį rytą čia 
siautė smarki audra, po kurios 
Salt Lake City’es ir Ogdeno 
apielinkės kalvos buvo apdeng
tos sniegu.

Rock Springse, Wyo., šiandie 
taipjau pasnigo. Sniegas tačiau 
neilgai laikėsi.

MASKVA, rugp. 19. [Chica- 
gos Daily Nevvs koresp. F. A. 
Mackenzie]. Ką tik pabai
giau savo keliones, -padaręs 
apie 3,(MM) mylių po j.ptų ir 
pietryčių Rusiją.

Iš visa, ka mačiau, mano iš- 
vados tokios, kad dėl neder
liaus tose srityse žmonių var
gas ir badas ateinančią žiemą 
bus toli didesnis, nei Maskva 
spėja.

Nukentėjusieji plotai
Ccntralinėj srity, tuojau į 

pistus ir rytus nuo Maskvos, 
derlius yra geras. Neblogas 
taipjau Kubaniuj. Bet tuose 
milžiniškuose plotuose prade
dant šiauriuos nuo Voronežo, 
šiaurėryčiuos nuo Saratovo ir 
tęsiantis visu plotu j pietus iki 
pat Astrachanio, Caricino ir 
Rostovo ‘ ties Donu man nete
ko matyt nė vieno kiek nors 
derlingcsnio lauko.

Būdavo gausiausi Rusijos 
duonos šaltiniai

Pirmiau tie plotai būdavo 
gausiausi Rusijos duonos šal
tiniai, — jie duodavo apie vie
ną trečdalį visų Rusijoj augi
namų javų. Dabar tose srityse, 
ypač Caricino ir Saratovo gu
bernijose ir Pavolgės Vokiečių 
respublikoj dalykų padėtis yra 
blogiausia. Derlius beveik vi
sai žlugęs.

šitų plotų nederlių šiek tiek 
atsveria neblogas javų derlius 
kai kuriose Sibiro dalyse, iš
skiriant pietinę Altajų sritį, 
taipjau geras užderejimas ry
tų centraliniuose plotuose, 
šiaurinėj Rusijos daly ir kai 
kuriose Knukaz i jos dalyse. RU
SU sovietų valdžios apskaičia
vimai, kurie dabar buvo pa
skelbti, daug optimistingesni, 
nei mano.

' . J . 1
Sovietų .apskaičiavimai 

perdėti
Oficialiniai sovietų apskai-

čiavimai rodo, kad visa Rusi

Gudai skundžias, kad Lietuva 
nesilaikanti sąlygų dėl Vil
niaus išvadavimo

KAUNAS. — Gudų tautinė 
vyriausybė įteikė Lietuvos už
sienių reikalų ministerijai raš
tą, kuriame konstantuojama, 
kad pirma buvę labai geri san
tykiai tarp abiejų vyriausybių 
pateko j labai '.susipainiojusią 
padėtį. Rašte pažymima, kad 
Lietuvos vyriausybė nesilai
kanti tų sąlygų, kurios iki šiol 
vadovavusios kovoj už Vil
niaus srities paliuosavimą. Tai 
duodą pagrindo Gudų tautinėj 
vyriausybėj manyti, kad įėjus 
Vilniaus kraštui Lietuvos- val
stybėm, tautinės autonomijos 
pagrindai taip pat galį būti 
keičiami. Todėl Gudų tautinė 
vyriausybė kelianti reikalą su
reguliuoti savo santykius su 
Lietuvos vyriausybe draugiško 
arbitražo keliu, o su tuo ne-* 
sutikus, (Judų tautinė vyriau
sybė mananti visą reikalą nu
šviesti specialiame memoran
dume Tautų Sąjungai.

Vinco Gricėno šeimyna 
skaudžiai sužeista

CHICAGO.-— Rugp. 20 d., 
10:20 vai. vakaro, prie 22 gat
vės ir Halsted, važiavo automo
biliu V. Gricėno šeimyna. Iš už
pakalio važiavęs padaužų pilnas 
automobilius smarkiai sudavė 
į Gricėno automobilių. Apvertę 
Gricėno .automobilių, patys nu
dūmė savais keliais. Nors už
muštų Griceno šeimynoje nėra, 
bet yra sunkiai sužeistų.

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
apskrity šiuo laiku Vadoklių va
lsčiuje gyvuliai serga karbun
kulu. Krito 17 karvių ir 2 ark
liai. Vietoj gyvuliams padarytas 
karantinas.

Ketvirtadieniui oro pranašas 
prof. Cox pranašauja šiaip:

Chicago ir apielinkė — dali
nai apsiniaukę, vietomis gali būt 
lietaus su perkūnijomis; maža 
atmainos temperatūroj; viduti
nis niainųsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 750 F.

šiandie saulė teka 6:02, lei
džiasi 7:45.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugp. 20, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.48
Belgijos, 100 frankų ............... $4.95
Danijos, 100 kronų................ $16.15
Italijos, 100 lirų ..................  $4.42
Francijos, 100 frankų ........... $5.46
Lietuvos. 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.84
Olandijos, 100 florinų .......... $38.73
Suomijos, 100 m-arkių .............. $2.5?
Švedijos, 1OO kronų .............. $26.57
Šveicarijos, 100 frankų .......... $18.79

ja turėsianti 674 milijonus pū
dų javų perviršio, įskaitant 200 
milijonų pūdų skiriamų ekspor
tui. Mano apskaičiavimais, var
giai begu bus galima ekspor
tuoti bent 75 milijonai pūdų, 
ir tai su didele nuoskauda pa
tiems Rusijos žmonėms.

Voronežo gubernija, papras
tai viena turtingiausių Rusijos 
žemės ūkio provincijų, labai 
nerymastauja dėl dalykų pa
dėties. Traukinys, kuriuo aš' 
grįžau, prieš savaitę buvo ne- * 
toli Voronežo plėšikų bandos 
užpultas ir visi pirmos klasės 
pasažieriai apiplėšti. Keliones 
pradžioj aš nebuvau matęs tiek 
ubagų kaimuose netoli Mask
vos.

Baisybė benamių vaikų
Toliau į pietus pastebėjau 

daugybes besibastančių, namų 
neturinčių vaikų, taip nudris
kusių nuskarusių, kad sunku 
butų tikėti. Vietos vyriausybe 
teisinas, kad ji nieko negalin
ti su tais’vaikais padaryti, nė 
jiems padėti, dalinai dėl sto
kos fondų, dalinai dėl to, kad 
tie maželiai vasaros metu ne
nori namie būti.

Rostovas — ubagų miestas
Rostovas, paprastai žinomas 

kaipo sukčiausias Rusijos 
miestas, šiemet sugebėjo išnai
kint! beveik visas privatines 
krautuves; liko jų tik kelios,

draug ir karves, ir avis, iš miš
ko pradėjo slinkti prie bandos 3 
vilkai. Pirmiausia pastebėjęs 
vilkus šuniukas pradėjo loti, 
kaukti ir čypti. Pagaliau visi 
gyvuliai subėgę į krūvą apsupo 
ukininką-piemenį, kad šis vargu 
pakrutėti galėjęs. Ūkininkas su 
savimi turėjo tik šakę ir kada 
pastebėjo nuo miško slenkančius 
tris šešėlius, supratęs, kad tai 
vilkai, šakę iškėlęs, ne savo bal
su šaukdamas puolė vilkus. Pas
kui ūkininką puolė visi gyvuliai: 
arkliai prunkšdami, karvės bau
bdamos ir šuo kaukdamas. Vil
kai pabūgę ir1 pabėgę.

APGAVIKAS

KAUNAS. — įgaliotoji S. S. 
S. R. atstovybė Lietuvai prane
ša, kad tūlas pilietis Juozas Do- 
brišman važinėdamas po Lietu
vą skelbiasi, kad jis esąs atsto
vybės konsuliarinės dalies virši
ninkas, ir išnaudoja norinčius 
važiuoti į Sovietų Rusiją lengva
tikius žmones, paimdamas iš jų 
dokumentus ir pinigus, žadėda
mas tuoj padėti išgauti įvažia
vimui vizas.

Atstovybė praneša, kad Dob- 
rišman jokių ryšių su atstovybe 
neturi ir prašo piliečius, kad: su
žinoję ką nors apie tą apgaviką 
praneštų vietos valdžios įstai
goms.

FAŠISTŲ SAVIVALIAVIMAS 
LIETUVOJ

KAUNAS. — Liepos 22 d. 
miesto sodne žydų tautinio fon
do buvo surengtas žymiausio 
sionistų ideologo ir organizato
riaus D-ro Ilercelio jo mirties 
sukaktuvių paminėjimas. Buvo 
demonstruota paveikslai, liečią. 
jo gyvenimą. Apskrities Virši
ninkas leido tą paminėjimą, o 
taip pat buvo leista daryti paai
škinimus žydų kalba. Tačiau į 
iškilmes įsibriovė kaž kokie “fa
šistai” ir uždraudė kalbėti žy
diškai, net nuplėšė nuo skelbimų 
žydų tautos ženklą — žvaigždę.

50 Centu
Už Telegrafines Pinigų Perlaidas

Tai yra greitas, pigus ir saugus būdas pa
siuntimui pinigų Lietuvon. Nuo 19 d. gegužio 
iki dabar jau apie 1500 siuntėjų yra pasinaudoję 
musų Telegrafinėmis Pinigų Perlaidomis ir di
delė didžiuma, žodžiu ar raštu yra pareiškę 
savo padėkų už įvedimų šios stebėtinai geros pi
nigų siuntimo sistemos.

Štai talpiname tik porų padėkavonių, iš 
daugelio kitų:
“Brangus Tamstos: —

“Širdingai dėkavoju Tams
toms už prisiuntimą man 
kvitos, kuri parodo, kad ma- 

' no pinigai liko išmokėti grei
tai ir saugiai. Labai ačiū.

“Jurgis Lamsargis,
5626 W. 64 St., 

Chicago, III.

“Brangios Naujienos: —
“Duodu žinoti, kad aš ga

vau per jumis kvitą nuo pi
nigų iš Lietuvos; buvo labai 
greitai išmokėti. Mano tėve
lis yra linksmas gavęs pini
gus, o aš širdingai dėkavoju 
už greitą patarnavimą.

“A. K. Prakuliauskas, 
2421 W. 46 St., 

Chicago, III.

Naujienų Telegrafinės perlaidos pagreiti
na pinigų išmokėjimų Lietuvoje nuo 2 iki 3 
savaičių, o kainuoja tik 50 centų daugiau negu 
paštu siunčiant. ,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicagro, III.
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[korespondencijos
Hartford, Conn.

Darbai. — Draugijų Sąryšy. — 
SLA. kuopos susirinkimas.

Ekonominiam šios šalies kri
zini užėjus, kaip visur, taip ir 
čia darbai žymiai sumažėjo. 
Dauguma* dirbtuvių jau nuo 
pavasario pradėjo atlaidinėti 
darbininkus ir tos dirbtuvės 
tedirba tik po keturias dienas 
savaitėj. O kurios dirbtuvės 
dar neva dirba pilnų laiką, tai 
šnekama, kad ant rudens ir 
tos pradės dirbti po 5 ar 4 
dienas savaitėj. Taigi darbinin
kams neturintiems darbo va
žiuoti čia darbo ieškoti nepa
tartina.

♦ *

3. Nutarta sekantį kuopos 
susirinkimą kviesti per orga
ną “Tėvynę”, taip kad kuo
dą ilgiausia narių susirinktų 
į tą kuopos susirinkimą, kuris 
įvyks rugsėjo 14 d., 1 vai. po 
pietų, paprastoje visiems kuo
pos nariams žinomoje vietoje. 
Mat šis susirinkimas savaimi 
btis dvejopai svarbus; viena, 
kad šiame susirinkime turės 
būti renkami delegatai į SLA. 
IV Apskričio 12-tą j į suvažiavi
mą, kuris įvyks pabaigoje rug
sėjo mėnesio Hartforde, o ant
ra, kuopa yra užkviesta daly
vauti Draugijų Sąryšio rengia
mame piknike paminėjimui už
tarymo parko, kuris įvyks 
rugsėjo 14 d. —žvalgas.

Detroit, Mich.

nepaprastai mažas skaitlius lie
tuvių pasirūpino užsiregistruoti, 
kad paskui galėtų balsuoti. Gal 
nežinodami, kad dabar neužsire
gistravę negalės balsuoti, — ne
sirūpina tuomi. Greičiau tai ne
rangumas ir nesupratimas svar
bos — reikalingumo lietuviams 
nepasilikti užpakalyj visų kitų.

Nežiūrint į tai kokių pakrai
pų ar kokios partijos ypata ne
būtų, ir už ką kas balsuos (tai 
yra asmeniškas dalykas), bet 
reik balsuoti* ir’ politikoj savo 
miesto, valstijos ir šalies būti
nai reikia dalyvauti. Delei to ne
gali būti klausimo.

Rugpiučio-Aug. 21, 22, 23 dd. 
bus paskutinės dienos užsiregis
truoti. Savo artimoj apielinkėj 
ant skersgatvės lengvai randa
ma balsavimui stobukė, kuri bus 
atdara dėl registravimosi virš

minėtomis dienomis iki 9 valan
dai vakaro. ' *

• • j

Moterims daug prieinamiau 
užsiregistruoti, bet jos dar ma
žiau atydos kreipia negu vyrai. 
Rodos, kad dar moterėlės nepa
žinojo, kad ir jos ištiktųjų gali 
balsuoti. Geistina butų, kad jos 
atbudę ir vyrams politikišką ke
lią parodytų.

Lietuviams, kaipo ateiviams, 
reiktų susiprasti, kad politikiš- 
kas silpnumas Ku Klux Klanie- 
čiams ir panašiems gaivalams 
duoda progos ateivius smerkti. 
Jeigu ateiviai nebūtų politikiš- 
kai nusilpnėję, tai nebūtų įsta
tų varžančių tiktai ateivius, o 
kitus ne.

Visi dabar užsiregistruokime, 
idant galėtume balsuoti ir poli- 
tikišką gyvybę įgauti.

— J. P. Uviek.

BIJOJO, KAD JI
NEGALES GYVENTI

Buvo patarta operacija, bet 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound padarė tai 

nereikalingą.
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Labai Svarbi Žinia Važiuojantiems į
Ilugpiučio 6 d. vietos Lietu

vių Draugijų Sąryšis laikyta
me susirinkime nutarė ddei 
įvykusių įvairių negeistinų 
Draugijų Sąryšiui komplikaci
jų ir jų tinkamam išsprendi
mui šaukti viešą šėrininkų ir 
draugijų atstovų nepaprastą 
susirinkimą rugsėjo 28 d. Bet 
kadangi šiemet Draugijų Są
ryšio valdyboje ir boardirek- 
torių sąstate yra didžiumoje 
musų brolvaikiai sandariečiai 
su klerikalais, kurie savo reak- 
cingumu pastaruoju laiku ir 
sudarė tą visą nepakenčiamą 
padėtį, tai visai nesinorima ti
kėti, kad šis šaukiamas nepap
rastas susirinkinras pajėgs tin
kamai viską suderinti ir iš
spręsti.

Taipgi Draugijų Sąryšis virš- 
minėtame savo susirinkime 
yra nutaręs surengti pikniką 
rugsėjo 1 i d. paminėjimui už
darymui savo parko.

* ♦
Bugpiučio 10 d. vietos SLA. 

121 kuopa savo susirinkime 
padarė sekamus tris nutari
mus:

1. Nutarta reikalauti, kad 
ateityje SLA. Centro sekretorė 
išduodama bertainines apy
skaitas, aiškiai ir smulkmeniš
kai pažymėtų kaip įeigas, taip 
ir išeigas. Šis klausimas musų 
kuopoje kilo dėlto, kad SLA. 
Centro sekretorė SLA. organe 
“Tėvynėj” Nr. 29 š. m. išduo
dama pirmojo bertainio apy
skaitą paskutinėj špaHos apy
skaitoj, kur randasi ,viso pir
mojo bertainio išlaidų sutrau
ka, pažymi tik: “Kiti išmokė
jimai tfl,386.36.” Bet kas tie 
kiti išmokėjimai, tai nežinia. 
Todėl musų kuopa ir nutarė 
reikalauti, kat| ateityje SLA. 
Centro sekretorė išduodama 
berta i nes apyskaitas pažymėtų 
smulkmeniškai kaip įeigas, taip 
ir išlaidas.

2. Nutaria reikalauti, kad 
SLA. Centro sekretorė ateity
je pasirūpintų ankščiau išduo
ti bertaines apyskaitas, taip 
kad pirmoji bertainio apyskai
ta butų išduodama antrojo 
bertainio pradžioje ir t. t., o 
ne taip, kaip dabar daroma, 
kad pirmojo bertainio apyskai
ta išduodama net trečiame ber- 
tainyje.

Ar galėsi balsuoti?

šiais metais bus svarbus rin
kimai šiame mieste ir valstijoj 
taip, kaip ir visose valstijose. 
Kad Detroito lietuviai mažai aty- 
dos kreipia į tą dalyką, — yra 
labai apgailėtina.

Jau laikas užsiregistruoti be
veik praslinko, bet matome, kad

■ Priežastys
Jis Grynas

W Jis Riebus , 
r Jis Geresnis 
Jis Maistingas 
Jis Garantuotas

Dviejų rusiu — Paprastas 
Puritan Malt Extract trijų 
uncijų pakelis apynių ir Pu
ritan Hop-Flavored Malt Su- 
gar Syrup.

PuriTan
w MALTs^į

Į LIETUVĄ

a
 Galite būti Lie
tuvoj vieną metą, 
pailginant laiką 
dar šešiems me
nesiams jei rei
kėtų. Pasiklau- 
skit arčiausio 
United States 
Linijų ofiso arba jūsų vietos 
agento pilnų informacijų.

Tuo pačiu sykiu patyrinėkite 
patogumus važiuojant United 
States Linijų laivais; švarus, 
patogus kambariai, geras mais
tas, patiksiantis patarnavimas, 
dideli deniai, benų koncertai.

UNITED STATES’ LINES
45 Broadvvay, New York City 
Matykite jūsų vietinį agentą

110 S. Dearborn St. Chicago, III. 
Managing Operators for 

United States Shipping Board
<_______J

GREITA KELIONĖ LIETUVON 
White Star Line 

Greičiausia kelione Lietuvon.
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

w Antwerp
Tankus išplaukimai. Gera kelionė. 

Nauji laivai.
Belgenland su Lapland ir Zeeland.

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

Pasažierių Departamentas
K 127 So. State SU Chicago, I1L

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišiino laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy. 
tumit ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra,’ jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musu mo« 
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
Jus gyvenate, juaų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au* 
gStos temperatūros, musų metodas pagel- 
bes jums greitai.

Mee specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų, "patentuotų durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iikaiičiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuoe nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kati nepraJeidus. bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau', Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponu. 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženkleli.

Dykai bandymo kuponas
Frontier Asthma Co. Room 72-B.
Niagara and Jludson Sta., Buffalo, N. Y

Atsiųskite dykai bandymui jūsų me
todo pas:

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

Lietuvą Rugsėjo Mėnesį
BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS

Pirma Speciale Ekskursija Lietuvon j Klaipėdą
Ant greito dvišriubinio, su naujausio išradimo dėl atsaugos 

kelionės įtaisymais
LAIVO “ESTONIA”

10 Rugsėjo (Seotember) 1924 
p-nas Juozas Smitrus, užveizda Lietuviško Skyriaus Baltijos 
Amerikos Linijos, gerai žinomas Amerikos lietuviams, važiuos 
drauge kaipo vadas ir prižiūrėtojas šios ekskursijos. Jisai su
teiks reikalingas informacijas keloinėje, prižiūrės bagažą ir pa
sirūpins užganėdinti kiekvieną keleivį mandagįai jiems patar
naujant. Moterims ir vaikams keliaujantiems be globos pri
žiūrės, kad būt suteikta speciale atyda.

Trečios Klesos Laivakorčių Kainos:
I KLAIPĖDĄ — $107.00. Į KAUNĄ $107.50

Karės Taksai Atskirai.
Atskiros kajutos dėl mažų ir didelių šeimynų su 2-4-6-S lo

voms. Važiuojant visu keliu vandeniu tiesiog j Klaijpdą, yra 
tai didelis lietuviams parankamas. Nereikia kitų Šalių vizų, 
gana vien tik lietuviško pasporto. — Taigi visi, kurie jau pasi- 
rnegėt ar manot važiuoti Rugsėjo mėnesį Lietuvon, apsigyventi 
ar pasisvečiuoti, važiuokit ant laivo — “Estonia”, 10 d. Rugsėjo 
(September), nes tai kaip tik gera proga jums pasitaiko prieš 
pat žiemą. Geresnės nė nelaukit. •*

Laivas Puikus Gero Maisto į Valias
Švarumas ir Patogumas Malonus Patarnavimas

Krutami Paveikslai. ' ? •
O kas svarbiausia — jūsų tautietis-vadas p-nas Juozas Smitrus 
nuvež į pačią Klaipėdą. Žinote patys ir gerai suprantat ką tas 
reiškia; jo patarnavimas, prižiūrėjimas ir pasirūpinimas užčė- 
dys jums daug klapato ir apsaugos nuo daug bereikalingų iškaš- 
čių ir išnaudojimo. — Todėl nelaukit, nes laikas neperilgas. — 
Tuojaus užsisakykit vietas, nusipirkit laivakortes ir apsirupin- 
kit reikalingais dokumentais pas savo vietinį agentą arba —

“ BALTIC AMERICA LINE ■
j 9 Broadway, > York !;

■ 120 N. La Salio Stt.j > CJiicągo, III. ■
■■■■■■■■■■■■■■■H*■■!»■■■■■■■■■■■■■»■■■■

Glasgovv, Kentucky. — “Aš buvau 
silpsti ir nervuota, be apetito. Mano 

šonas suteikė man 
didelio nemalonu
mo per penkis ar 
šešis metus. Kaip 
kada aš vos tik 
buvau gvva ir 
daktaryai man sa
kė, kad aš gyven
siu labai trumpą 
laiką ir turėąiu 
turėti operaciją. 
Tai buvo du me
tai tam atgal. Ma

no pačios sesuo rekomendavo man 
Lydia E., Pinkham’s Vegetable Com
pound. Ji nevartojo jų. pati, bet ji 
sakė, kad jos kaiminka kentėjo nuo 
tokios pat ligos, kaip aš ir jos išgy
dė ją. Po išvartojimo keturių bute
lių, skausmai pranyko iš mano šono. 
Aš dabar turiu puikų apetitą ir val
gau bile ką kas tik man yra paduo
dama ir aš pradedu dirbti visą savo 
namų darbą ir skalbimą, kur aš dirb
davau per metų eiles. Aš esu dresių 
dirbėja ir šį rudenį aš pradėjau jau
sti mano šono skaudėjimą, aš vėl pra
dėjau vartoti Vegetable Compound. 
Aš dabar vartoju ketvirtą butelį, iš
viso pasidarys aštuoni buteliai. Aš 
jaučiu daug geriau ir visi sako, kad 
aš gerai išrodau. Mano apetitas pa
gerėjo ir aš jaučiuosi stipresnė visais 
atžvilgiais. Aš labai nervuota mo
teris ir tos gyduolės pagelbėjo mano 
nervams”. —; Mrs. Maggie VValler, 
Glasgow, Ky.

Naujo kraujo, nervų ir 
stipruo budavotojas.

Daktarai suranda, kad ji suteikia pui
kų palengvinimą dėl senų ir jaunų
Daug tūkstančių žmonių vartoja tą 

naują gyduolę, Nuga-Tone, ir gauna 
puikų palengvinimą tik j keletą dienų. 
Nuga-Tone greitai sugrąžina pep, vik
rumą nuvargųsienra ir silpniems ner
vams ir muskulams. Ji budavoja rau
doną kraują, stiprius nervus ir pui
kiai padidina jiegą gyvenimui. Del 
prasto virškinimo, užkietėjimo, nema
lonaus kvapo, .galvos skaudėjimo, 
prasto miego, nieko nėra geresnio, 
kaip Nuga-Tone. Ji padaro savo dar
bą ir padaro greitai. Nuga-Tone su
teikia puikų apetitą, stiprų, atšvieži
nantį miegą, stimulioja kepenis ir re- 
gulioja inkstus, vidurius ir žarnas 
puikiai. Musų skaitytojai privalo pa
bandyti šią gyduolę, nes jie nieko ne
prasto ja. ,

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiuose ątsitjki- 
nvuose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus gafrhntiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nėpagelbsti. 
Yra labai maloni, vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS [ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS4 

ANT NAUDOS. |

S

809 ’W. 351h St., Chicago
Tel. Be ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. >

> ■ T1 ■-

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

.operacijų
4647 S'o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tėl. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

1 2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenojusias,. 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.

Telcphone Lafayette 4543
k. ................................. .... I .■■■'■■■I . ■IMU — ■/

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Pilnas žmonių Dr. Rosš’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo 
linkstu, pūsles ir šlapumo Ii 
ry.

privntiikų gydymui kambarių
Ola atėję gauna 

geriausi Ameriko-

ištesėti 
nereiks

jišką bk X gyJ?’ 
mo. Did.tli skai
čius žinoti^ J«y* 
domų kasdien per 
Dr. Ro88, sutei
kia. progą duoti 
geriausį medikai j 
patarnavimą že- 
aiausia kaina. To

mokesti gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimus dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiika pa 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

85 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 608 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki I 

vai. vakare. Nedilioj nu< 
10 vai. ryto iki ! vaL 
ną. Panedėlyj, seredc.V b 
•ubatoje nuo 10 vau. r/u 
iki 8 vai. vakare

Plumingo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvaukee Avė. and 
461 N! Halsted St.

Haym-arket 1018, Haynaarket 4251

1 ———  S

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Y' I
K. JURGELIONIS

ADVOKATAS
1720 West Chicago Avė.

Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybė.

1 " ■" . 1,1 ■ —.

A., A. Olis
.....• * ADVOKATAS

f 11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705

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

>- —PINIGAI
ia

Roselando
Lietuvon

Rosclandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington. 

f................ . .................................................. —.........MlZ
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PINIGAI
iš

ROCKFORDO
i ,

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford ReakEstate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, III.

JOHN KUCHINSKAS
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mintis. Raudonplaukis vaikelis 
paviliojo jį pas save.

Ir tykiais žingsniais aksomi
nės kojos nuėjo 
prie 
katino kūnas pradėjo krutamu i i padaro žmogų nervuotu, užkieti- 
glaustis ir glamonėtis prie vai- na vidurius ir labai kenkia svei- 
kelio. Padengta šilkiniais plau
kais graži žvėries galva su

Kava ir kofeinas

K. BALMONT Vertė J. Lapas

iš pat žiemos
.žąsys.

Ir taip visą dieną
saulė. Kada vakare

suvargintos ir

iki švietė 
pasidrąsi

nęs mėnulis išliejo savo tylius 
čierus, jis tartum įėjo į pa- 
stingusio choro tylą; jo va-

vakaro. 
Užnešė, užvertė sodžiuje visus 
langus. Jau ir be £o jie buvo 
užšalę, taip kad nuostabu- buvo 
žiūrėti per jų piešinius į mė
nesinę naktį ir mėnesinį vaka
rą. O čionai dar ta pūga. Nu
piešė langus tankiais pavida-[ lios jau visai neliko, ir be pa
lais. Vienas vienam, vienas ant baigos jis žiurėjo į mėnesinius 
antro, šviečia, išeina, grįžta^ 
nė vienas nepasikartoja, kiek
vienas — skirtingas, o visi — 
krūvoje, susiliejo, nė pabaigos, 
nė pradžios jiems nėra.

Iš ryto atšilo. Prisnigo nau
jo, balto sniego. Daug sniego. 
Taip švaru, balta ir pūkuota. 
Apsidengė visas pasaulis savo 
žiemine, viską apimančia mistc-.tak, tik-tak. Į dešinę, j kairę, 
ri ja. Nekrutanti medžiai apli-' tik-tak. Į dešinę, į kairę, į de- 
pę snaigaloiU'-. Žiuri jie baltu šinę, į kairę. Tik-tak, tik-tak. 
žvilgsniu ir lauke ir sodne. O O kada išeidavo valanda, pasi- 
miške nudžiugo : 
atšilusios, švarios tylos, 
džiančiais, supainiotais įmini 
mais vingiavo kiškio ] 
nuo miško į lauką ir nuo lau-' tuonios, ir devy 
ko į mišką. Į Išmušė dešimt.

piešinius ir vis labiau pražys- 
tančius sušalusius žiedus. •

Iš ryto tėvas išėjo medžioti. 
Vakare žadėjo grįžti. Bet jo 
vis dar nebuvo.

Vakaras jau persivertė j nak
tį. Raudonplaukis vaikelis pa
vakarieniavo vienas. Didelis 
sieninis laikrodis taškėjo. Tik- 

tik-tak. Į dešinę, j kairę,

žvėrys delei girsdavo vienas mieliodiškas iš- 
Žai-! mušimas, vienas išmušantis 

garsas. Kada valanda baigėsi, 
pėdos: i suskambėjo ir septynios, ir aš* 

devynios.
Išmušė dešimt. Ilgiau laukt 

Ūkio gaspadorius buvo me-.buvo negalima. Reikėjo eit 
džiotojas. Jis gyveno ūkyje gult.
vienas, o jo šeimyna buvol
mieste. Tą vakarą, kada pūga pareis tada, kada jau bus tik- 
švilpe, jo namie nebuvo, o ka-.roji naktis. Kada visi miegos, 
da išpuolė švarus sniegas ir Kada ir jis, raudonplaukis vai- 
išsibarstū ant jo žvėrių pėdos, kelis,

Tėvas pareis vėliau. Tėvas

išsibarstė ant jo žvėrių pėdos, kelis, miegos prieš degančią 
jis grįžo iš miesto j ūkį ir at-tugnį ant vilko kailio.
sivežė su savim savo mylimąjį’ 
sūnų 
dešimties metų vaikelis. Rau
donplaukis vaikelis ne medžio
ti su tėvu norėjo, bet žaisti 
sniege, žaisti šiltame bute ir 
žiūrėti j paveikslus, kabančius didelį skaičių kambarių tetu- 
ant tuščių kambarių sienų, ir įėjo, nemylėjo svečių ir tyčia 
iki užmiršimo žiūrėti į ledinius paruošė taip, kad svečiams, jei- 
piešinius. tfu jU rastųsi, nebūtų kame

Iki užmiršimo? Ne, jis vis- nakvoti. Nedarė jis išėmimų ir 
ką vėliau lengvai ir aiškiai at- dėl savo vaikų ir nemylėjo jų 
rimine. Kada jis įtemptai žiu
rėjo į užšalusius langus, jo 
akyse pradėjo vilnkioti, aša
ros riedėjo,, o pakaušy buvo 
nesuprantamas, ne tai kanki
nantis, ne tai saldus skausmas. 
Ašaros vėliau perstodavo rie- 
dėjusios, skausmo nelikdavo, 
būdavo tiktai nelaukiamai at
ėjęs džiaugsmas, vis labiau be
sidauginantis savo spindėjime, 
vi- labiau šventadienio regėji
mo. Vaikelis matė žiedus ir 
medžius, sodnus ir miškus, žvė
ris ir žmones,. paukščius ir pe
teliškes. Visa tai jis matė ka
da tai tenai už lango, bet te
nai už lango visa tai buvo švie
su ir tamsu, o čionai pieštame 
sušalime viskas buvo šviesu, 
šioje 
dar protarpiais matėsi nauji 
dalykai, kurių jis už lango ne
matė, o tik liūdnai kai kada 
matė sapne. Už lango viskas 
visada buvo sudraskyta, viskas 
visada buvo kokioj nors lie
pi ietelystėj arba nesutikime, o muštas sodžiuje. 'Gražiausieji ir 
čionai, ant lango, ant piešinių, stipriausieji buvo du pirmieji, 
piešiniuose, viskas buvo susi- vilkas ir vilkė. Užmušė juodu 
lieję krūvoje, nesimaišė, o tik- jis pats, tas medžiotojas, 
tai susiraitę, kaip tai būna.ant 
ilgos-ilgos besivartančios juos
teles.

Atėjo sena šeimininkė. Jinai 
l'ai buvo raudonplaukis,1 atnešdavo vaikeliui valgyti ir 

jinai turėjo pataisyti jam lo
vą. Vilko kailis vietoje lovos 
tam pačiam kambary.

Ūkio gaspadorius, kuris ne-

lankymąsi. Nors tas vaikelis su 
auksiniai^ plaukais, taip nepa; 
našiais į juodus jo plaukus, vi
sada buvo jam mielas, jis 
džiaugėsi jo buvimu nuo visų 
atskirtame savo name, atsi
veždavo jį pas save iš miesto 
ir jeigu iškeliaudavo, kai da
bar, įsakydavo senai šeiminin
kei gerai ponaitį pavalgydinti 
ir laiku valgamajam kambary 
ant vilko kailio paguldyti, už
kurti pečių, idant butų šilta ir 
kad vaikelis galėtų ugnim pa
sidžiaugti.

Vilko kailis buvo milžiniš
kas ir fanatiškas. Penki vil
kai turėjo skirtis su gyvenimu 
iki jis galėjo būti padarytas. 
Jo pūkai buvo labai geri, švie- 

tyloje ir atskyrime jam šiai pilki, su baltais šešėliais, 
labai įvertinami žinovų. Tie 
penki vilkai žuvo įvairiai. Du 
buvo užmušti medžioklėje, du 
buvo nunuodyti, paskutinis bu
vo pagautas siųstais, kurių žio
tys jį sušlubino, ir jis buvo už-

kūrentas, o taikant j vilkę jam 
pasikeitė, ranka ar akis ir jis 
ją tik sužeidė. Ji ne bėgti pa
sileido, bet su netikėtu greitu
mu puolė ant jo. Pribaigė jis 
ją su peiliu rankoje, bet pirm 
negu apsivertė mirštančios 
silpnybės vilkės akys ir pirm 
negu nutilo jos baltų ilčių 
griežimas, jinai giliai perkan
do jam ranką, ir žvėries įkan
dimo ženklas pasiliko visam 
jo amžiui.

Delei perkandimo rankos me
džiotojas tą žiemą ilgai nega
lėjo medžioti, o vilkai sodžiu
je kėlė daug neramumo. Jis to
dėl eidavo apžiūrėti ir nuodus 
ir sląstus. Avinyčioj buvo pa
rinktas paaugęs avinėlis. Jį pa
plovė, nulupo jo pūkuotą baltą j 
odą, o švelniam kūne padarė 
daug mažų skylučių ir į tas 
skylutes įdėjo strichninęs. Nu
luptąjį avinėlį vėl apvilko kai
liu ir pametė prie balos tarpe, 
miško ir sodžiaus. Du vilkai 
tenai buvo rasti be žado su 
sustingusiais sąnariais, su krei
vai pritrauktomis prie nugar
kaulio ga'lyomis. Jų, lavonai 
gulėjo žymioj tolumoj viens 
nuo kito, bet visa padėtis išsi- 
varčiusių ir sukreivintų lavo
nų, užriestos galvos, nuogi 
dantys ir išsišiepusios žiotys 
turėjo liek panašumo, kad ro
dos juodu pačiame susijudini
me ir mirtingam merdėjime 
pamėgzdžiojo viens kitą. j

Vieni sakė, kad tos Nuožmio
sios gaujos dar trys vilkai liko 
gyvi, kiti sakė, kad vienas. Ne
žinia. Žinoma tik tiek, kad ne 
vienas ir ne trys vilkai nuodų 
nepanorėjo. Vienas vilkas bu
vo pagautas siųstuose, sulau
žant jam užpakaliniąsias kojas 
ir su i man t metalinėmis žioti
mis už kaklo. Kada vilką par
vežė į sodžių, kaimo vaikai ii-į 
gai džiaugėsi belaisviu, nors jis 
dar pusgyvis būdamas juos 
baugino savo verksmu. Pats 
medžiotojas ilgai žiurėjo į jį, | 
tartum kaž-kodel nenorėjo jo 
užmušti. Vėliaus jį papiovė. j

Penkių vilkų fantastiškas 
kailis buvo daugiau pagražini
mu negu būtinai reikalingas 
dalykas. Medžiotojas prisideng
davo juo viršuj kitų šiltų dra
panų, kada jisai važiuodavo 
kur nors labai toli laike labai 
žiaurių, šalčių. O šiaip papras- ; 
tai tas kailis tarnaudavo kai 
divonas . dėl retų vienkiemio 
ūkio svečių arba kai kada ty
lus raudonplaukis vaikelis mie
godavo ant jo.

“Na, mylimasis, 
čius dega. Kada 

ir

miegok. Pe- 
ponas 
galima

grįš, 
bus

nemažai įvai- 
sena

jis 
išėjo

žiurėjo.
žiurėjo, o kada nuvargo, 

į baltą lauką, priėjo prie 
sodno, bet įeiti į jį buvo nega
lima — perdaug gilios buvo 
pusnys. Jis išeidavo už vartų ir 
ilgai stovėdavo ant prūdo, ka
me iškirstuose akečiuose šal- 
dėsi, bet kartu ir linksminosi

1 ugnis perdegs 
pečių uždengti.

Pripasakojus 
rių* kalbų ir palinkėjus,
šeimininkė, panaši į visas pa
sakiškas aukles, išėjo sau už
simušti ramiu miegu, o išeida*- 
ma maloniai pažiurėjo į vaike
lį savo geromis ir priakinto- 
mis akimis. Jinai matė kūdikio 
ramiai tylų veidelį. Keistas po
naitėms, kuris visada tyli. Mė
nesinė naktis, gal būt, daugiau 
tą vaikelį matė, ir baltas mė
nulis, gal būt, žiurėjo jam tie
siai į sielą iš savo tuščio apsi
vertimo ir apvalio sušalusio ku
polo.

Beje, šeimininkė, pirm išėji
mo, pastebėjo netvarką. Į po
nų kambarius nubėgo katinas 
Vaska. Katinas gražus^ žiban-

vie- 
name savo nesuskaitomų šiau
rinių miškų, kame pakraščiais, 
protarpiais ir tarpe atskirų tan
kumynų buvo daug tankių ba
lų. Vieną skaistų ir šaltą rytą, 
kada jau kvapas šalo bedusuo- 
jant limpančiam šalty, jis pa
saugojo tą vilkų porą ant kran
to didelės balos, pakrajiy juo
kingo miško. Vilką jis užmušė 
sėkmingu iššovimu, tartum jislčiai juodas, su apvaliu^ baltu 

buvo pats laimingiausis kon-šlaku pačiam vidury krutinės.

“Kis-kis. Eikime j virtuvę, 
nenaudėli,” sakė sena šeiminiu-' 
kė. Bet ne viliojantis “kis-kis,” 
ne kitoks prašymas ir prievar
ta negalėjo žvėries išprašyti iš 
šilto kambario. Į pašaukimus 
jis niurnėjo, į bandymus jį pa
imti prasilenkdavo, nesiskubin
damas nueidavo tai j vieną. t .
kampą, tai į kitą ir atgal grįž- primirktomis ir smaiagdiškai 
davo į viena ir tą pačią vietą mirgančiomis akimis glaudėsi 
tarp vilko kailio ir pečiaus, ar- Prie V8iko rank6s- Apvalus bal
ti prie ugnies. Pavedžiuojęs pou8S šlakas ant jo kiūtinės bu- 
kambarį seną šeimininkę, kuri kai ma^as mėnesinis ritinis, 
pamojus ranka ir dar kartą Nmrnantis kaklas vartėsi L 
palinkėjus ponaičiui ramaus ' 
miego, jinai tampriai prida-1ra lankstėsi 
riusi duris išėjo sau.

Raudonplaukis vaikelis gu
lėjo ant vilko kailio ir padėjęs 
rankas po galvos žiurėjo į ug
nies žaismę. Visam pasauly bu
vo jis vienas. Už lango buvo 
balta mėnesinė naktis, ir aukš
tasis raganius švietė spindin
čiai plaukdamas mėlynomis jū
rėmis, kai kada paskęsdamas 

Kilnotuose debesyse. Beribė 
erdvės tyla susiliejo su žeme ir 
visi medžiai, aplipę sniegu, da
rėsi vis labiau ramesni dėl juos 
apgaubiančios šviesos, neapma
toma sniego viešpatystė vis ry
jančiai klausėsi besiliejančiam 

Į dainavime mėnesinių spindu
lių. Tos tylos muzika ir švie
sos įkvėpimas skverbėsi ir į ty-l 
' lų butą, kame buvo tylusis vai
kelis, tylusis žvėris ir tyliai 
ošianti raudona ugnis. Pats 
sieninio laikrodžio dundėjimas 
pasidarė gilesnis ir meliodiš- 
kesnis. šokinėjanti apie pečių 
šešėliai tartum užsiėmė nera
mia chorvedyste. Ant sienų ka
bojo naivus paveikslai nuotrau- ry
kų nuo senovinių steliuotų kau- ’^s; 
rų. Paveikslas pasaulio šutvė- f-. . . v. . ,¥
rimo, pirmosios rojaus dienos,H 4 l'emPtal . 7ur' ,ls v,daus 
žiūrinti j miegantį Adomą le- deganeionns zal.a šviesa ttmr- 
va, pasakiškas Adomas, prieš himnus akoms katmas, ir 
kurį poromis ėjo viso pasaulio JautS Pa!!e'™« pakų’
žvėrys tuo laiku, kada jis sa-D .^ejo toh laikrodi dun- 
vo šauksmu duoda kiekvienam ^J’mą, ir mate tol. raOdoną 
vardą, ir poema suvalgyto obuo-' da'W- tartum kaž-kur u,z dau- 
.. 1 -x gelio varstu prieky doge visasho, po ko seka išvarymas iš p ' . f j w
rojaus, ir ilgas metraštis visų £()dZĮus. . .

it 1 . • , Snaudulys užkariavo vaiko apie kavą tam Institutui kaina-tz^x:"^isi^ ^s-l:;a^..^a ir ži!dai- pieJ™.$4?Į0,’Lho?ri<ų:^^:‘a,.h°
mc.

Nors 
vo, bet visa tai jis 
iš atminties, 
žvelgti į vieną ar kitą paveiks
lą ir su juo susijungti ir sem
ti slaptas mintis.

Bet dabar jisai žiurėjo į ug
nį, kuri, tykiab ošdama ir traš
kėdama, ruošė daugybę ūmių 
vaizdų: neišsemiamybė raudo
nų, geltonų, oranžinių, ir mė
lynų, ir melsvų, ir lelijavų še
šėlių. Tarpais jame mintys py
nėsi, ir jis visas persimetė tai 
i vieną, tai į kitą šokinėjančią 
ir židinčią figūrą. Tos spin
dinčios salamandros, persimes- 
damos nuo vienos išdagos ant 
kitos, keitė savo formą, apie 
kiekvieną medžio šmotą skir
tingai spietėsi, bet po saĮa- 
niandrų šokinėjimo ir apkabi
nimo kiekvienas medžio šmo
telis mažėjo, raustančiai tirpo 
ir tame 'sukaustytam, suvaržy
tam, skaisčiai perdegusiam lau
že krito apačion, arčiau pele- 
I 1 U , “ — v. — ~ -- - ■ r . J
suprantama, sušals ir pasidarys, 
balti.

Ir kas-gi daugiau? — mąs-| 
tė vaikelis. — Durnai L_. . ..... ...
virš stogo ir dingsta ore be 'orl*<>nl° 1",1JOS. Hllkas lr, Vl>- 
pedsako. O kambary darėsi vis ke- k“me m!,U'sl "u0 sudegu- 
šilčiau, ir linksma žiūrėti į ki- sl° kaimo rau<lonas <,an«us- 
birkštis 'ir raudonus ugnies BANKĘTAS
kaspinus. Liet. Moksleivių Susiv. Ame-

Bet vaikeliui pasidarė liud- rik’oje 2 kuopos rengiamas Bali
na bemąstant apie tai, kad nor ketas pagerbimui baigusių kur- 
rint pečiuje deginti tokią gra-|sus moksleivių įvyksta ipenk- 
žią ugnį, reikia kad kas nors 
su kirviu ir pinklu butų miške, 
ir kad kristų pakirsti medžiai, 
ir kad piaustytų ir kapotų pui
kius, vienodus medžius. Jam 
taipjau atėjo į galvą mintis, 
kad tas spindinčiai juodas ka
tinas, taip žibinčiomis savo ža
liomis akimis, tyko peles ir po 
minkšto pasišokėjimo galabina ksleivius, laikraščių ofisuose ir 
jas. 
peles su jų veikliomis 
mis ir lėtu rabždenimu 
ninių popierų.

Kada vaikelis 
katinas pakėlė galvą ir spin- ir moksleivių draugų, 
dinčiomis akimis pažiurėjo į jį,'muzikalis programas, 
tartum jis butų girdėjęs jo I —Banketo Komitetas, nų.

nuo ugnies
vilko kailio, ir malonus j yra nesveika gerti- Buk kava

Daug žmonių mano, kad kava

katai. Laikraščiuose kartais nu
rodoma, kad kava naikinanti 
žmonių protą, trumpinanti am
žių ir labai kenkianti civilizaci
jai. Rašėjai prieš kavą’ visados 
remiasi tuom, kad kavoje ran
dasi alkaloidas vadinamas kofei
nu.

Tokios agitacijos prieš .kavą 
tęsėsi per kelis metus. Ištikro gi 
tokia kova buvo ir dar yra veda
ma ne prieš kavą, bet prieš ka
vos trustus. Kavos priešai rašy
dami prieš kavą visada perša 
žmonėms gerti kitokius gėrimus 
vietoje kavos. Dabar yra garsi
nama kava be kofeino, sako la
bai sveika gerti dėl žmonių (?)•

Naujos kompanijos norėda
mos parduoti savo tavorą arba 
surasti rinką savo tavorams, 
jos griebiasi visokių priemonių, 
kad pasmaugus kitas kompani
jas. Varydami agitaciją prieš 
kavą, agentai stengiasi įrodyti 
valdžiai, jog kava yra narko- 
tiškas gėrimas ir turįs būti už
draustas pardavinėti žmonėms. 
Jie priskaitė, jog kava yra taip 
pavojingas gėrimas kaip 
yira akoholis ir narkotiški 
tai.

Praeitą metą man teko
tyti rašinėlis, buvo rašytas vie
no jauno lietuviško daktaro. 
Matomai, jis norėdamas save iš- 
sigarsinti prigązdino savo skai-

i ir 
vienaip ir kitaip, žibinti nuga-

i po plonų ir be 
priežasties drebančių vaiko 
pirštelių, žvaliai paantrinančių 
glostantį krutėjimą, o ilga, pū
kuota uodega be paliovos kru
tėjo.

Žaliukis • žvėris darėsi vis 
linksmesnis ir neramesnis de
lei mažos rankos glostymo. Jis 
taikėsi prie vaiko visu savo 
kimu, meiliai ir prašančiai 
glaudėsi prie rankos visai ne- 

i’| laukiamu krutėjimu. Vaikelis 
glostė jo sprandą, jo nugarą, 
jo liaunus šonus, jo drebantį 
pilvą, ir kaž-ką jam nesupran
tamą palietęs ūmai sustojo. 
Čia, ve čia buvo kaž-kas pa
liesta netikėto: maža magiška 
lazdelė, ir vaiko širdy pasida
rė karšta ir neramu, o žaliu
kis žvėris, niurnėdamas ir dre
bėdamas, ėmė su malonumu lė
tai kąsti į apsistojusią dėl nuo
stabos ranką. Ir pagaliau vai
kelis pajuto, kad ir jame įvyko 
kaž-koki nesuprantama, neti
kėta permaina, ir jam pasidarė 
neramu, pageidaujama ir karš- tytojus nurodydamas, jog kava 
ta. Primerktomis savo akimis 

prieš save matė

kaži 
vais-

skai-

yra didelis nuodas. Net vieną 
kaž-ką|ypatą jis išgydęs, kuri buvusi 

spindinčiai juodo, ir jautė, kad pavojingai užsinuodijusi nuo 
'kavos. Matyt, kad tas gydyto
jas nežinojo nuo ko jo ligonis 
buvo užsinuodijęs, bet jis sakė 
kad nuo kavos.

Kadangi didelė kova buvo ve
dama prieš kavą, tai Technologi
jos Institutas Massachussets 
valstijoje paėmė tą dalyką ištir
ti- Per tris metus tirinėjimo

_  viskas susi- pranešė, k-ad kava visai nėra pa
vojingas gėrimas žmonėms. Ka
va nepadaro nė jokių blogų pa
sekmių dėl žmogaus. Savo re
korduose tas Institutas dar pa
tvirtina, įei kava yra gerai iš
virta, tai priduoda žmogui svei
katą. Taipgi kavos vienas ar
ba du puodukai žmogų padaro 
protiškai veiklesniu, padidina 
smagenų veikimą, širdis grei
čiau plaka, prašalina vėmimą ir 
abclnai kava gimdo didesnį gy
vasties veiklumą. Kava yra ne- 
taip, kaip kiti stimuliavimo vai
stai, kurie nusilpnina žmogų, 
bet ji .priduoda žmogui laikinį 
veiklumą. Kava negimdo įpro
čių, kaip alkoholis, tabakas ir 
narkotiški vaistai.

Sukėlimas organizmo veiklu
mo priklauso nuo kofeinos- Ko
feino viename kavos puoduke 
randasi apie 1.5 gramai arba 99- 
miligramai. Yra ištirta kiek rei- 
Kėtų duoti kralikui kofeino, kad 
galėjus jį nunuodinti. Ant kiek
vieno tūkstančio gramų sverian
čio kraliko reikėtų duoti 3.63 
gramai, kad pakenktų jo gyvas
čiai. , Jei žmogus norėtų nusi
nuodyti su kava ir jis svertų 150 
svarų, tai jam reikėtų išgerti 
kavos daugiau kaip 200 puodu
kų. Vienas arba du puodukai 
kavos žmogui nieko nekenkia ir 
jokio pavojaus dėl užsinuodiji- 
mo nėra. 9

Kavoje kofeino randasi nuo 
vieno iki dviejų nuošimčių- Ko
feinas, kuris randasi kavoje, tu
ri sekančią veikmę:

—Priduoda stiprumą.
—Priduoda didesnį gyvybės 

veiklumą.
—Sustiprina nervus. 
—Prašalina vėmimą.
—Gelbsti suvirinimui maisto 

viduriuose.
—Ir lidosuoja vidurius.
Aukščiau išdėstyta kavos vei

kmė žmogui yra tikrai naudin
ga dėl jo sveikatos. Todėl gali
ma kavą priskirsti prie naminių 

žmogus vartoja 
Kavos 

tatai mąstė, i tininkų, daktarų, profesionalų1 Jungtinėse Valstijose išgeriama 
Bus ir kiekvienais metais apie 1,500,- 

000,000 svarų arba 750,000 to- 
—F. J. šeštokas.

šiniai ir garsai, 
vaikelis dar mažas bu-|licj° i vieną neatskiriamą vie- 

jau žinojo natą, kurioje buvo liūliavimas, 
Jis mylėjo pą-P8™®* saldumas ir užmarštis.

Vaikelis užmigo taip stipriai, 
kad jis dagi negirdėjo kaip 
sunkiai žengdamas, nors veng
damas daryti kuomažiausia bil
desio, praėjo pro šalį grįžęs iš 
medžioklės tėvas. Iki pat bal
to ryto vaikelis negirdėjo nė 
vieno garsų, kurie dar nepasi
liovė apie jį tame nakties kam/ 
bary ir kurie pasikartojo ki
tuose kambariuose, lyg rodos 
tėvas butų grįžęs ne vienas. 
Ugnies salamandros jau senai 
pabaigė savo kibirkščiuojantį 
šokį, o pridengantis apvalią pe
čiaus burną dangtelis nukrei
pė šiltą orą nuo aptemusio pe
čiaus į kambarį. Užgeso ir se
nuose kandeliabruose degusios 
žvakės. Užėjo ir mėnulis už 
balto, bet storo debesies, idant 
Svietus. Užsidarė ir žaliosios 
žvėries akys. Visi šviesos šal
tiniai užgeso. Bet visą tą nak- 

hmh Par buvo kaišti,‘bet,(M. toj sugrubusio i tamsoj,
raudonplaukiai vaikeliui sap
navosi begalinė sniego lygu
ma, o per ją su degančiomis 
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tadienio vakare 9 vai., rugpjūčio 
22 d., Morrison viešbuty, Parlor 
H. Madison ir Clark gatvių.

Visi baigusieji mokslą ir sve
čiai yra širdingai prašomi atsi
lankyti. Tikietus reikia gauti iš 
anksto, nes viešbuty nebus par
duodami.

Tikietai galima gauti pas mo

O vaikelis mylėjo mažas lietuvių aptiekose bei Aušros 
kojutė- knygyne, 
už šie* Banketas bus iškilmingas, vaistų, kurią 

Bus žymių kalbėtojų ir laikraš- prie kiekvieno, valgio-

SEIMAS
Lietuvių Moksleivių Susivie

nijimo Amerikoje SEIMAS pra
sidės šeštadieny, rugpiučio 23 
d-, pirmą valandą po pietų, Ray- 
mond Institute, 816 W. 31 St., 
Chicago, UI. Seimas tęsis iki vė
lyvo vakaro. Sekmadieny tęsis 
kitos sesijos.

Nuoširdžiai kviečiame Visus 
L- M. S. Aj. narius nesivėlinti 
susirinkti. Meldžiame atsilanky
ti prie atidarymo LMSA. Seimo 
studentus bei studentes, profe
sionalus ir visus studentų drau
gus.

Jeigu kurie musų draugai ne
galėtų dalyvauti LMSA. Seime, 
tai malonu butų Seimo nariams 
išgirsti iš jų apie studentų rei
kalus ir veikimą, nors per laiš
kutį.

Visus Seimui laiškus siųskite 
Centro raštininkui B. Simokai- 
čiui, 5610 So. Sawyer Avė. Chi
cago, III. Aukas siųskite- “mo- 
ney orderiu” Centro raštininkui 
J. Lazdauskiui, 6044 So Peoria 
St., Chicago, III.

Tikimės, ka<5 visi užjausian
tys Amerikos studentų reikalus 
dalyvaus musų Seime.,

—Centro Valdyba.

Kodėl studentams reika 
linga organizacija?

Studentas mokindamasis per 
dienas ir naktis, paalsina savo 
protišką veikimą. Geriausias 
protiškas pailsis yra susiėjus 
su draugais pasikalbėti apie sa
vo nuotikius ir reikalus. O kas 
taip gerai supras tuos lietuvio 
studento reikalus, jeigu ne 
kitas lietuvis studentas, nes mar 
žiaus ar daugiaus lietuvių stu
dentai yra priversti gyventi vie
nodose aplinkybėse. Keli studen
tai susiėję gauna progos pasi
tarti apie savo pasisekimus, ir 
apie sunkias užduotis. Patogiau
sia vieta studentams susieiti ir 
susipažinti yra studentų susirin- • 
kime.
*1 • Tiesa, esu ne nuo vieno stu
dento girdėjęs sakant, kad stu
dentų susirinkimai nei kiek ne
siskiria nuo paprastos draugijos 
susirinkimų, nes juose eina kal
bos apie priėmimą naujų narių, 
apie rengimą vakaro, komisijų 
raportai ir tt.— rimti, bet nuo
bodus draugijiniai dalykai. Tas 
tiesa, kad vienos draugijos svar
stymai yra labai panašus į ki
tos, nors dauguma dalykų ir 
yra svarstoma kitaip, bet prie 
nutarimjų visos draugijos nau
doja tas pačias pamatines taisy
kles t. y. visose draugijose na
riai išreiškia savo nuomones 
apie kalbamą dalyką, paskui bal
suoja ir tt. Be pmatinių taisyk
lių nė jokia draugija negalėtų 
prieiti prie jokio rimto nutari
mo, o be nutarimų nė jokia 
draugija negyvuoja.

Ne kartą man teko patstebė- 
ti, kaip jaunas studentas daly
vauja kokioje komisijoje, pas
kui reikia išduoti susirinkime 
raportą. Daug neaiškumų pas
tebėjau tokiuose raportuose tik
tai dėl to, kad jaunas autorius 
nesugebėjo paimti sau reikalin
gą medžiagą arba paimtą me
džiagą tinkamai nesutvarkė.

čionais pasirodo, kad studen
tas yra priverstas mokytis kaip 
turi būti rimtai vedami draugi
jiniai reikalai, nes išėjus studen
tui į kitas liaudies draugijas, jis 
turi pasirodyti rimtu p* sugabiu 
veikėjų, o kitaip elgdamasis hu- 
stoja tos įtekmes liaudyje, ku
rią jis kartais nori vadovauti 
kaipo mokytas žmogus.

Studentai turėdami organiza
ciją gauna progą pasimokyti 
kaip turi būti vedami draugiji
niai dalykai, gali surengti moks
liškas paskaitas, išleisti savo 
laikraštį, kuriame studentai ra
šo apie visokius savo reikalus, 
steigti fondą, iš kurio pavargęs 
studentas galėtų gauti pašalpą. 
Visi tie dalykai, ką čionais mi
nėjau, yra gan svarbus studen
tui dalykai, verta daug triūso 
pridėti, kad paskui butų galima 
naudą aplaikyti.

— Senas studentas.
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riai, kaip socialistus), bet 
Rusijos bolševikai padarė 
draugingų sutartį su fašistų 
valdžia ir taip didžiuojasi 
tuja sutartim, kad Rusijos 
žmonėms buvo net kruta
nčiose paveiksluose rodoma, 
kaip diktatorius Mussolim 
ir sovietų atstovai rašėsi po 
ja.

kimuose jiems nepavyko prave
sti į seimą nė vieno atstovo.

“Pažangiečiai” mano, kad
jiems seksis geriau žvejoti, kuo
met jie pakeis savo firųios vai
dą. Jie elgiasi panašiai, kaip 
Amerikos komunistai, kurie 
steigia vis naujas ir naujas

kuomet pasirodo,
“partijos” vardas

Naujienos eina kaidian, iiskiriaiv 
sekmadienius. Leidi!* Naujieną B*o 
irova, 1789 So. Halatad S t., Chicagc 
01. — Telefonas i Raosavalt 8£n3
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Šių metų prezidento rin
kimų kampanijoje svarbiau
si oponentai bus kapitalistų 
pusėje Charles G. Dawes> o 
darbininkų ir farmerių pu
sėje — Robert M. La Fol- 
lette.

Gen. Dawes yra typingas 
stambiojo kapitalo reikalų 
gynėjas. J darbininkus ji
sai žiuri tiktai kaipo į įran
kį kapitalistams pelnus ga
minti. Jisai nepripažįsta 
darbininkams net teisės or
ganizuotis į unijas.

Amerikos Darbo Federa
cija, indorsuodama La Fol- 
lette’o kandidatūrų, specia
liai “pašlovino” Dawes’ą, 
purodydama, kad jisai yra 
griežtas organizuotųjų dar
bininkų priešas. Užvakar 
Davves, pradėdamas savo 
agitacijų, pašventė savo kal
bų daugiausia La Follette’o 
ir jo rėmėjų atakavimu.i.

Laikraščiai praneša, kad 
Rusijoje dėl bedarbės ir ba
do vis didėja darbininkų ir 
ūkininkų riaušės prieš val
džią. Tų pranešimų patik- 
rinti negalima, kadangi RiK 
sijoje nėra spaudos laisvės.

Bet bolševikų klapčiukai, 
žinoma, sakys, kad žinios 
apie tas riaušes esančios 
“kontr-revoliucionierių iš- 
mislas”. t

Jeigu butų pranešta, 
kad Rusijoje viskas gerai, 
kad tenai žmonės “laimin
gi”, kad pramonė “pakilo 
ant 100%”, arba kad bolše
vikų mokslininkai užtiko 
netoli Archangelsko “krū
vas brangiųjų akmenų” 
(kaip kartų skelbė “Lais
vė”) ir kalnus aukso, — tai 
tuomet komunistų spauda 
šauktų, jogei tai yra “tikra 
tiesa”. • .? y •

Šerenga-Dėdelė-Pruseika- 
Vabalas nepatenkintas. Sa
vo vienintelėje proletariško- 
je gazietojė jisai barusi:

“Albertu Bensonu aš 
neužganėdintas. Jisai nie
kuomet neparenka aukų, 
jis nesirūpina Šerų (laik
raštinių) pardavimu, jisai 
negauna skaitytojų. Tai 
koks iš jo bus Masačuzės 
gubernatorius?”

rai, kad jeigu kuris jų dabar pa- gijos traktieriuose yra tai ne( 
grįžtų Rusijon, tai jisai tuoj aus kova su girtybe, bet stačiai pa- 
patektų į kalėjimą arba net į'sityčiojimas iš blaivybės.
Soloveckas salas. Kai kurie so
cialdemokratų vadai — pav. Da
nas ir Abramovičius — jau yra 
'ištremti iš Rusijos! Sovietų vai
zdžia davė jiems pasirinkti iš-

— Lietuvos darbininkas.

Federanty demonstracija

Jacob Wassermann Vertė Kast. August

GOLOVIN AS
(Tęsiny* »

ketina daryt su

“partijas”, 
kad senasis 
nepritraukia minių.

Ir tiems spekuliuojantiems at
žagareiviams “Vienybė” rodo di
džiausios simpatijos. Kur gi din
go jos “liberalizmas” ir jos “de- 
mokratingumas”, kuriais ji nuo
latos giriasi ?

Ką ji, be to,
liaudininkais? Jeigu Lietuvoje 
įsikurs tautininkų partija, ’tai 
“Vienybė” rems ją; liaudinin
kams ji tuomet turės duot “sak- 
tį”. Ji, beje, jau.ir dabar aiš
kiai sako, kad liaudininkai 
negeri, nes Lietuvai reikią 
kios partijos, kokią rengiasi 
organizuot tautininkai.

“Naujienos”, kaip matote,
są sakė, kuomet jos nurodė, kad

trėmimą į Turkestaną arba į už
sienius. žinoma, kad jie pasirin
ko Vakarų Europą, o ne puslau
kinę Aziją.

Bailųk šeškai yra ne kovoto
jai prieš kruvintj bolševikų des
potizmą, bet patys bolševikai, 
kurie vartoja terorą savo politi
nių priešų išnaikinimui. Ir dar 
šlykštesni sutvėrimai, negu šeš
kai, yra “Laisvės” plunksnabrai- 
žos, kurie dėl .biznio yra atsiža
dėję savo sąžinės ir laižo bolše
vikiško budelio batus!

esą
to-
su-

tie

Girtybė Lietuvoje ir 
kova su ja

sino metu nepriklausomoje
dešinieji sandariečiai remia Lie-'Lietuvoje girtybė daug plačiau 
tuvos liaudininkus ne iš širdies,'yrą įsigalėjusi negu kad buvo 
o tiktai iš bėdos. Kai Vileišis,1 rusų laikais. Rusų laikais Lietu- 
Alseika, žygelis ir Natkevičius vos miestuose ir kaimuose žmo- 
pabuvo Amerikoje, tai tarp san-- nės toli gražu neišgerdavo tiek 
dariečių pasidarė mada girti daug svaigalų, kiek.jų išgeria1- 
liaudininkus. Bet jeigu čia at-(ma dabar —r prie savosios vald- 
vyktų Smetona arba Voldema-(žios. Nekalbant jau apie kitką', 
ras, tai jisai bent du trečdaliu šiuo metu Lietuvoje dirbama la- 
Sandaros susikištų į savo kiše- bai daug namines, kurią pas mus 
nių. Korporantų-studentų ątsto- vadina, “šamagpnką”; ji rusų 
vui Marčiulioniui Amerikoje pa- laikais buvo didelė retinybė. Prie 
sišvaisčius, dauguma sandarie-'rusų Lietuvos žmonės, kaip dą-

kojų turęjo mėlynus šilkinius 
pantaplius. “Į savo kambarį aš 
nieku budu nebegrįšiu!” bejė
giai pareiškė ji. Vaikai dideliu 
nekantrumu skubino Mariją. 
Arina suvertė ant Efimo Leont- 
jevičio nugaros visą krūvą daik
tų. Mitia, nežiūrint į savo išdi
džią princo išvaizdą, visuomet 
atjautė svetimą nelaimę. Jis pa
reiškė motinai: “Ji gali apsiau
stą užsivilkti. Mes juk turime 
daugybę apsiaustų”. Marija da
vė paliepimą, ir Nastė atnešė ap
siaustą. “O kaip bus su daik
tais? Ar jus juos paliksite?” pa
klausė Marija, bet toji tik at
sakė: “Kad tik iš čia kuogrei- 
čiausia išėjus! Kad tik iš Čia iš
ėjus!”

Efim Leontjevič, vaikai, Eu- 
________________________________________ genija su jniegančiu Vania, Ari- 

tedroje) buvo laikomos iškil-'T apsikabino, o paskui nusilei- na, Naste ir Elizaveta Petrovu, i 
mingos mišios, kurioms pasi-(d° ant kelių. Tuo tarpu priėjo išėjo į koridorių. Paskučiausiai 

pasibiaurėjimas išėjo Marija. Tuoj prie jos pri-

jaunąs. — Penktadienį/ tarpu moteris dejuodama
rugpiučio, Kaune buvo šven-h’ šaukdama pasiekė pirmą auk- 
čiama metinė Valstybės Kon-^Lą ir valandėlei sustojo. Tik tik 
stitucijos paskelbimo. pamineji- kvėpuodama ji atsigrįžo: iš vir- 
mui šventė. Šventės išvaizda .Šaus laiptais ėjo jauna mergina, 
darė keistą įspūdį. Būtent, vai- kurią Marija tuoj pažino kuni- 
stybinėse įstaigose ir įmonėse gaikščiute/Elena esant. Bet nė 
privatinėse įstaigose ir fabri-'jos eisena, nė jos išvaizda lie
kose ėjo darbai kaip paprasta pateisino Klizavetos, beprotingo 
šiokią dieną. Miesto gatvėse bėgimo ir baimės. Ji ėjo laip- 
plevėsavo tautinius vėliavos, tais lėtai, ir nors jos veide ma- 
vienok krautuvės ir net kar- ^ėsi nepajudinama* pasiryžimas, 

vienok jos visa figūra reiškė pa
sibjaurėjimą ir pasipiktinimą. 
Marija pažengė kelis laiptus, — 
Elizaveta Petrovna susidūrė su 
ja. Ji, matomai, manė, kad tai 
naujas priešas, ir surikusi nėr 

| žmonišku balsu ėmė svyruoti ir

faunas. — Penktadienį, 1

čiamos visą dieną buvo atda
ros.

Minėtąją valstybinę šventę 
federa ntai panaudbjo savo agi
tacijai. Tą dieną jie atliko sa
vo vėliavos pašventinimą ir^ 
paskui surengė iškilmingą eise-: 
iią po miestą. Demonstracija^11^ sugriuvusi, jeigu Marija 
buvo atlikta sekančia tvarka:. nehutų ją sulaikiusi. Pajutusi 
11 vai. ryto Bazilikoje (Ka- Pagalba, mergina tvirtai įsikibo

Taip, matoma, ir eis to- 
liaus iki rinkimų: La Follet
te’o šalininkai bombarduos 
kapitalistų frontų, o DaWes 
bombarduos La Follette’ų. 
Coolidge su Davis’u vaidins 
nežymias roles. O į komu
nistų kandidatus niekas ir 
domės nekreips; jų ir dabar 
niekas nepaiso.

Žinoma, kad yra prastas 
toks kandidatas į komunis
tinius gubernatorius, kuris 
nei aukų nerenka į komuni
stų fondus, nei “Laisvės” 
šėrų nepardavinėja, nei jai 
prenumeratorių negauna. 
Pas tą žmogų, matyt, nėra 
jokių “revoliucinių idealų”. 
Tikras “socialburžujus”!

Duodame įnešimą išmest 
jį iš Trečiojo Internacionalo 
sekcijos ir užkabint krep
šius vertesniam tos garbės 
draugui.

BMiM—n i 11. ■ ;.. tii'im kmi’iiiii m

Apžvalga
> II

PASIGENDA TAUTININ
KŲ PARTIJOS

Republikonų kandidatas į 
vice-prezidentus gavo didelę 
reklamų iš to, kad jo vardu 
pagamintasai planas “repa
racijų” klausimui išspręsti 
tapo Europos valdžių pri
imtas. Susidaro keista pa
dėtis: Europoje demokra
tiniai ir socialistiniai ele
mentai stoja už Dawes’o 
plano įvykinimų, o Ameri
koje Dawes’as stovi prieša
kyje tų gaivalų, kurie smar
kiausia kovoja prieš progre- 
syvį judėjimų. . .

Politikoje tokie dalykai 
dažnai atsitinka. Austrijo
je, pavyzdžiui, socialistai 
yra griežtoje opozicijoje kle
rikalinei Seipel’io valdžiai, 
bet jį)wUroji yra remiama 
T^/itų dujingos, kurios šali
ninkai yra ir socialistai.

Antras, dar ryškesnis pa
vyzdys. Italijoje fašistų 
valdžia persekioja komunis
tus (beveik taip pat žiau-

Brooklyno “Vienybė” džiau
giasi, kad Šiauliuose rugpiučio 
17 d. turėjo įvykti Lietuvos tau
tininkų suvažiavimas savos par
tijos suorganizavimui. Sako:

“Velijame, kad tas suvažia
vimas sukviestų visus gerus 
lietuvius į vieną kūną ir su
organizuotų politinę partiją, 
kuri gintų vien lietuvių eko
nominius ir dvasinius reika
lus, neprisidengiant jokiais 
socializmo ir krikščionybės rū
bais. Lietuvoje reikia parti
jos, kuri butų liberalė ir pa
žangi, kuri statytų Lietuvos 
atgimimą augščiau visko”.
Apie tą suvažiavimą buvo 

pranešta “pažangiečių” organe, 
“Vairo”, ir jį, be abejonės, or
ganizuoja daugiausia smetoni
niai “pažangiečiai”.

Naują partiją jie nutarė, or
ganizuot dėlto, kad senasis įii 
partijos vardas yra perdaug dis
kredituotas žmonių akyse. Pa
žanga priešinosi žemės refor
mai ir gynė dvarininkų reika
lus. Tas nuo jos atstume liau
dį, ir trejuose visuotinuose rin-

’ • Elena,
ir pašventinęs pasakė Jos gražiame veide 

prakalbą — išgirdamas fede-; pasireiškė, — ji 
rantus, kad jų frakcija Seime/‘Kaip jus tik z: 
ginanti tikėjimą, leidžią nau- liesti tą gyvatę!” 
dingą laikraštį “Darbininką” drebėti nuo pykčio, 
ir t. t. , <

Po pašventinimo vėliavos' fe- 
derantai iš Bazilikos griežiant niU^ man^» užmuš!

i orkostrom 
ėjo f>rie Karo Muzėjaus. 
buvo ] 
ir paskui ant žuvusiųjų už ne
priklausomybę paminklo užde- ironingai šypsojosi, 
jo vainiką. Uždėję vainiką ‘ „L 
griežiant muzikai' ' šiigicdojo Nikolaevna?” kreipėsi Marija į ^uiamiaaačiai Paveikč į jauną 
tautos himną.

.Nuo Karo Muzėjaus demons
trantai nuėjo į kapines, kur ir
gi ant kapo kritulių kovose už 
Lietuvos laisvę uždėjo vaini
ką. Galop iš kapinių demons
trantai atėjo į Valstybės Teat
rą, kur jų lyderis Ambrazaitis 
išaiškino vėliavos reikšmę ir 
tuo jų demonstracija užsibai-

baigus kunigas pašventino vė-(ir 
liavą ir pašventinęs ]

čių juk jau paniekino savo bar tenka patirti, taip mažai te-' dviem muzikos
UI 1 • • 1 . • I JK.l. J..J___ _________ ' '___ I: _ XI1 J .. 1 L'1 nio“draugų” liaudininkų patarimus dirbdavo samagonkos tik dėlto, 
ir rėmė korporantus. *

RAUDONIEJI PURIŠKE- 
VIČIAI

Kitąsyk garsusis rusų juoda
šimčių vadas Puriškevičius mėg-

kad bijojo svetimųjų valdininkų 
bausmės. Gi dabar nors už va
rymą samagonkos irgi yra bau
džiami beveik nemažesne baus
me, kokia buvo baudžiami prie 
rusų valdžios, bet savosios val
džios Lietuvos piliečiai kur-kas

davo tyčiotis iš socialistų, kad mažiau tebijo, o antra jie leng- 
jie esą “bailus”. Nes, girdi, jie viau negu kad prie rusų randa 
organizuojasi slaptai, bijodami galimybės nuo bausmes išsisuk- 
pakliutr į policijos nagus. Sočia-Ji. Su slaptaisiais degtinės vary- 
listų vadai esą kursto žmones tojais dabar pas mus daugiau- 
prie revoliucijos, bet patys gy- šia kovoja policija bei šauliau ir 

užsieniuose, kur valdžia jiems ieškant slaptų bravarėlių 
neretai atsitinka rasti bedirban-

vena
negali jų pasiekti.

Lygiai tokiu pat budu dabar čius samagdnką gerus savo pa
mėgina pajuokti socialistus ir 
“tikrieji proletariato liuosuoto- 
jai”, I 
mieji agentėliai, štai, “Laisvė”
rašo, kad Rusijos socialdemokra- mes, — mat, savo draugus la- 
tų (menševikų) vadai “išdūmė bai nepatogu yra bausti (o kiti 
į užsienius” ir tenai laiko kon-,g&vę kyšį tyli).
ferencijas ir rašo rezoliucijas

žįstamus ir draugus. Tokiuose 
atsitikimuose paprastai liekasi 

į sa
vininkai negauna jokios baus-

bolševikai bei jų apmoka-'čielybėje ir bravareliai ir jų

Miestuose pastebėtus gatvėse 
prieš sovietų valdžią, smerkda- girtus žmones policija suiminė- 
mi ją, kaipo liaudies priešą, bet ja ir uždeda jiems piniginę pa-
grįžti Rusijon nedrįsta. “Lais
vė” rėžia jiems šitokį pamok
slą : v *

“Bailus šeškai. Vietoj lik
tis Rusijoj ir kovoti prieš 

' tuos ‘mirtinus liaudies prie
šus’, jie tik per kišenių bolše- 

• vikam špygą rodo, skalydami;
iš užsienių”.
Bet kažin ar

lėtų pasakyti, kur 
sios garbinamieji 
Leninas, Trockis, 
Bucharinas ir kiti 
dai, — kuomet Rusiją valdė ca

baudą nuo 60 iki 100 litų (Kau
ne yra net tam tikras automo
bilius girtuokliams rinkti), bet 
ir tos priemonės kovoje su gir
tybe nedaug ką gelbsti, — gir
tų žpionių visad užtektinai.

Be to, be policijos ir šaulių 
su girtybe dar kovoja kunigų va
dovaujama Blaivybės Draugija, 
kurios iniciatyva kartais būna

Laisvė” nega- bengiamos priešalkoholinūs pa
“skalino” jo-
didvyriai —
Zinovjevas,

bolševikų va-

ras? Kiek, mes žinome, tai jie!

skaitos, leidžiami prieš alkoholi
niai raštai, kunigai iš sakyklų 

bara žmones už girtybę ir t. t. 
Tačiau nežiūrint tų visų daro
mų prieš girtybę žygių, girtau
jančių skaičius ne tiktai kad ne
mažėja, bet dar-gi didėja. Da
bar jau nebemažai yra ir mer
gaičių mėgstančių išsigerti.

Paskiausiuoju laiku kuniginė 
Blaivybės Draugija kovoje su 
girtybe daro iki šiol dar negir
dėtus ir stačiai keistus bandy
mus. Būtent, neva pasekminges- 
niai kovai su girtybe Blaivybės 
Draugija stengiasi paimti į sa
vo, rankas svaiginamųjų gėralų 
pardavinėjimą ir tam tikslui iki 
šiol Blaivybė ir yra atidariusi 
savo traktierius, kuriuose kaip 
ir kitose biznierių smuklėse yra 
pardavinėjami žmonėms svaigi
namieji gėralai. Kaip keista ir 
stačiai yra juokinga matyti fi-

visi iki vieno gyveno Šveicarijo
je, Franci joje arba Anglijoje ar
ba, slapstydamiesi po falšyvais 
pasportais, tūnojo Vokietijoje 
ir Austrijoje. Nė vienas jų ne
važiavo į Rusiją kovot su “mir
tinu liaudies priešu”, carizmu, 
kadangi nenorėjo atsidurti ka
torgoje arba ištrėmime.

Lęninąs ir kiti jo vienminčiai 
gyveno Šveicarijoje net tuomet, 
kai Rusijoje buvo nuversta ca
ro valdžia, ir jiems reikėjo pra
šyti Vokietijos kaizerio valdžios 
leidimo pervažiuoti per Vokieti
ją (kuomet ėjo karas), kad ga
lėjus pagrįžti Rusijon. Tą leidi
mą kaizerio valdžia jiems davė, 
ir jie parkeliavo Rusijon specia- guruojančias dideles iškabas su 
liuose vagonuose. Kaizeris, mat, užrašais: - 
tikėjosi (ir neapsiriko), kad jos Traktierius”. I (Mariampolė- 
bolševikai savo agitacija sude-'je tok jų blaivybės draugijos; yra 
moralizuos Rusijos kariuomenę net du traktieriai), 
ir padės jam sumušti Rusiją.

Kodėl gi “Laisvė” piktinasi vybės Draugijai steigt savo 
tuo, kad j savo budelių rankas traktierius, bešališkai spren- 
nenori pakliūti socialdemokra- džiant, atrodo, kad girdant žmo- 
tai-menševikai ? Ji žino labai ge- nes svaigalais Blaivybės Drau-

— “Blaivybės Draugi-
• * • i / *n /r . .« i

šis naujasis kovos būdas Blai-

: dar labiau sistatė Elena Nelidova. “Jus iš- 
fede-;pasireiškė, — ji tik pratarė: einate?” nustebusiai sušnibždėjo 

nesišlykštėjate ji “Išeinate? Ir imate į savo 
Ji visa ėmė globą tą gyvatę? Teikiate pa- 

igalba tai begėdei?”
Mergina pasilpo verkiantį vei- j “Elena Nikolaevna, aš matau 

dą į Marijos drabužius. “Ji už- tJk nelaimingą moterį ’, tarė;Mh- 
dejuodama “Nieko kito apie ją'aš ne- 

at-’ji taTė. Apie laiptus susispietė žinau. Nejaugi, jūsų manymu, 
£ja'nustebinti žiūrėtojai. Stepan Ne-.aš galiu atstumti nito savęs žmo- 

pasakyta dvi prakalbos lidovas atsilošė į sieną ir su su- kuris prašo manęs gelbėti 
y----- ... . ..v -/nertomis ant krutinės rankomis Jb kuomet aš pati stengiuosi iš-

| sigelbėti ?”
Antrą kartą Marijos žodžiai

Pažymėtina, jog nežiūrint 
to, kad demonstracijoje be pa
čių federanty dalyvavo su sa
vo vėliavomis juozapiečiai ir 
žytictės, tačiau demonstracija 
visgi, buvo neskaitlinga, „ kas 
liudija, kad liaudyje federan- 
tai įtakos neturi, apie ką jie 
labai mėgsta girtis.

—iLietuvos darbininkas.

“Smagi kelionė”

“Kodėl jus tai darote, Elena

kunigaikščiutę. “Kodėl?”. Jos ^unigaikščiutę. Jos veidą sutrauy 
ramus, paprastas tonas paveikė mėšlungis. Staiga drebančio- 
į Eleną. Ji nuleido galvą ir plau-' m’s ranhomis ji nutraukė nuo 

tokioje krutinės deimantinę sagą ir įdė- 
[jo į Marijos ranką. “Aš jau pa- 

“Eik \ų manim, Elizaveta”,!kankamai PLeš<ią nusikaltau ii 
kreipėsi Marija į tebestovinčią lle^en011u ^4 kaltę didinti,” su

kant kelių merginąf “niekas jus ^11^^®)0 T desperatingu balsu; 
nelies”. Ji pakėlė bejėgę mergų' atiduokite jai tą sagą. Parduo- 
ną, paėmė ją už liemens ir nu- kį^e Ja -i°s- elgeta. Aš pi-
sivedė į koridorių, o paskui į 1 -- 
keltuvą. Kai jiedvi pasikėlė auk-Įmaiie- 
štyn, tai beveik prisiėjo jėgą pa
vartoti, kad išvedus mergaitę iš 
keliamosios mašinos. Prie Mari
jos pribėgo linksmai šaukdamu ra^,no eiti bedia. Elena dar 
Mitia ir Alioša ir pranešė, kad kelis žingsnius paėjo. I. 
skrynias jau išnešė. Efim Leont- Jah^ą ji pasitvėrė Marijos ran- 
jevič papasakojo, kad jai nesant(^a it išsigandusiu, vaikišku bal- 
atvyko trys vyrai ir, nė žodžio su. sušnibždėjo: 
nepasafeę, išnešė dvi dideli skry-^a*P b>Jaos!

kai apdengė jos veidą; 
pozoje ji ir pasiliko.

nigų neturiu. Tik neišduokite

Marija atsakė .jai dėkingu 
žvilgsniu. Nebebuvo galima nė 
minutės ilgiau laukti. Ją garsiai 

‘ su 
Prie

Kauno — Marijampolės gele
žinkelis. Dabar negaliu nė pasa
kyti, ar tai reikalui ar bereika- 
lui prispyrus pasitaiko minėtu 
geležinkeliu važiuoti. Bilietas išl 
Kauno į Marijampolę — 4 litai 
60 centų. Tai man tau geležin
kelis: vingių-vingiai ir vinge
liai ! Plentas iš Kauno į Mari- 
jampolę lyg kad su pirštu tie
siog nurėžtas. O geležinkelis, ku
ris turėtų būt kuotiesižtusias, iš
vingiuotas, lyg kad kokių pie
menų dirbtas, žinoma,-geležinke
lį dirbant jieškota, turbut, pato
gesnės vietos, žemės ir t. t. Bet 
tie vingiai — visgi nepaprasta.... 
Man tais vingiais pasistebėjus, 
vienas keleivis papasakojo: “Ne
senai iš Kauno važiuojantį štai 
šitame vingyje, keletas vagonų 
parvirto ir kokį kilometrą vilko 
su žmonėms parvirtusius vago
nus. Išgąstis, riksmas buvo kuo- 
baisiausias. Galų gale garvežis 
sustojo. Mašinistas buvęs girtas, 
žmonėms garvežį apstojus ir 
rengiantis mašinistui kailį išper

ti, jis savo garvežį atkabinęs 
nuo vagonų ir garą leisdamas, 
nukaustčjęs link Marijampolės, 
žmonės — keleiviai, kam arti, 
išsivaikščioję pėkšti namon. Ant 
rytojaus1 atvažiavęs Agarycžis ir 
užkėlęs vagonus ant bėgių, nu
sivedęs į Marijampolę..:.' .* ;

Pr. br.

“Aš bijaus! Aš 
Jos keistos gelto

ni ir trys valizas. Tarnaitės bi-Įno#s plačiai prasivėrė: “Aš 
jojo jiems kliudyti ir neišdrįso beprotingai bijaus!” pakar- 
paklausti, kas juos atsiuntė. Vi-i^0 j’’ 3'al būt, nuo tos bai
sui’ po kambarį buvo išmėtytos (m^s ir pasidariau toki nege

ra”.
“Jus esate gera, miela”, tyliai 

duris pasibel- ir maloniai atsakė Marija. Jau
na kunigaikščiutė uždengė ran
komis veidą ir pasuko atgal, o 
tuo tarpu su sunkia širdžia Ma
rija — ėmė eiti laiptais že
myn.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

valizos ir krepšiai. Kol Marija 
tarėsi su Eugenija, kas toliau 
reikės daryti, į < 
dė kokis tai žmogus, padavė raš
čiuką ir tuoj pasišalino. Raščiu-( 
kas skelbė: “Tuoj po gavimo šio 
raščiuko eikite visi pro duris, 
kurios randasi šalia virtuvės. 
Ten jus lauks žmogus; jis at
ves jus į paskirtą vietą, kur gal 
prisieis dvi nakti praleisti, žmo
gus yra pilnai ištikimas. Išsi- 
ruošimui duodu jums ne dau
giau kaip pusę valandos. Prie
šingame atvejyje nusiimu nuo 
savęs visokią atsakomybę. Daik
tai pribuvo. Visos jūsų sąskai
tos apmokėtos. Menasse.”

Nežiūrint į visą padėties rim
tumą, Marija nenoromis nusi
šypsojo. Koks griežtas tas ma
no generolas, pagalvojo ji, ir 
pradėjo rengti vaikus. Reikėjo 
dar daug daiktų sudėti. Arina 
ir Naste ėmė po kambarius bė
ginėti. Vania rėkė; Eugenijai 
prisiėjo jį ilgai malšinti. Mari
jai labai norėjosi atsisveikinti SU| 
kunigaikštiene Nelidova, bet 
jau nebebuvo laiko. Eliztfveta 
Petrovna susitraukė kampe į ka
muolį ir su išgąsdinto žvėruko 
akimis^ žiurėjo į viską, kas ap
linkui dėjęsi. Bet staiga ji pa
sikėlė iš vietos ir11 maldaujan
čiai sunėrė rankas. “Paimkite su 
savim ir mane!” murmėjo ji. 
Marija atsakė: “Beliko vos ke

blios minutės. Kaip jus galite ei- 
(ti tokiame stovyje?” Ji buvo už-, 
simetusi platų kimono, o ant

(Bus daugaiu)

Įvairenybės
Pinigai pavojingi sveikatai

Anglų profesorius V. Mildich 
ilgą laiką tyrinėja ligų plati- 
nimosi’ priežastis, 
paskelbė daugybę 
žmogaus sveikatai dalykų, tar
pe kurių ne menką vietą uži
ma ir popieriniai pinigai. Jie 
esą geriausi ligų daigynai. Ant 
kiekvieno banknoto, vidutiniai, 
randasi 142,000 bacilų. Stebė
tina, kad juo naujesnis bank
notas, juo daugiau ant jo ba
cilų. Ant naujų banknotų jų 
esama virš 405,000. Ant senų, 
apsitrynusių mažiau; 'daugiau-' 
šiai 33,000. Daugiausia esama 
džiovos ir difterito bacilų. Ta
čiau daugumoj^ atvejų bacilos 
taip ^.nusilpnintos, kad negresia 
dideliu pavojumi. [“T.”]

pavojingų

Skaitykit ir platinkit

NAUJIENAS
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(Tęsinys)

Ką reikią daryti? Taktika ko
munistu internacionalo išreikšta v ,
Leziuose ir rezoliucijose antro 
kongreso buvo geros “tiktai Kk- 
io laike”. Bet kuomet galų gale” 
tapo suprasta, kad pasaulinė re
voliucija ateis tiktai po metų ar 
dar daugiau, tai ką komunistinė 
armija darys per tą laiką? Su
prantama, nėra jokio, išrokavi- 
mo dar daugiau susiskaldyti. 
'l’aipgi nėra išrokavimo visai at
siskirti nuo darbininkų klasės ir 
visai ignoruoti darbininkų kovą 
už kasdieninius reikalavimus ir 
vien tiktai sukauti: “padarykite 
socialę revoliuciją”. Trečias kon
gresas, todėl, nutarė išdirbti 
naują taktiką, — taktiką taip 

vadinamo “suvienyto fronto”.
Tas jų suvienytas frontas vi

sai nebuvo panašus į jų komu
nizmą. Vietoje kritikavus tuos 
kurie nesutinka su jų paduotais 
punktais, jie pasiryžo vėl sura
sti budus, kad tik kaip nors pra
ėjus prie darbininkiškų minių; 
sudaryti bendrą frontą ir su 
tais žmonėmis kurios jie pra- 
vardžiojo kaipo “buržuazijos le- 
kajais”, tikrais darbininkų prie
šais, ir t. t. Reikalingumas to 
suvienyto fronto buvo aiškina
mas, kad pertikrinti mažumą ko
munistų vadovų, kad jiems yra 
reikalinga daugumos darbininkų 
pritarimo jų darbams, atsieki
ami galutino tikslo.

čia jau bakunistų idėjos tapo 
pažemintos ir grįžta atgal prie 
socialdemokratų nusistatymo.

Trečiame kongrese buvo daug 
delegatų kurie suprato, kad ben
dras frontas, tai yra palaidoji
mas komunizmo. Delegatas Te- 
tracini, iš Italijos, pareiškė:

“Juk teziuose nebuvo pasaky
ta, kad mums reikalinga daugu
mos darbininkų pritarimo komu
nistų darbui; tas bus mums 
smūgis nuo reformistų, nes re- * 
formistai visuomet reikalauja, 
kad turėti daugumos darbininkų 
pritarimą, kol revoliucinė pasek
minga kova gali prasidėti”.

Tetracini turėjo tiesą. Tas vi
suomet yra socialdemokratų nu
sistatymas, prieš kurios komu
nistai pastatė Bakunino nusista
tymą, — “mažumos revoliuci
ją”. ‘ ‘ i 

priėmimas trečio kongreso refor
mų darbą. Iki trečiam kongre
sui, kiekvienas reformų veiki
mas buvo skaitomas kaipo pra
gaištis darbininkų klasei. Ir 
kiekvienas, kas tik kovojo už re
formas su kapitalistais, buvo 
skaitomas “agentas kapitalistų 
klasės”. Trečias kongresas pa
reiškė: “Kiekvienos komunistų 
partijos yra priedermė surasti 

tinęs unijas ir į kitas darbinin
kų organizacijas ir kovoti už 
kasdieninius darbininkų reikala
vimus... Kiekvienas žingsnis 
prie įkūnijimo tų dalinu reika
lavimų; kiekvienas laimėjimas
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kasdieninių darbininkų reikala
vimų, yra revoliucinis žingsnis”. 
(Rezoliucija trečio kongreso ko
munistų internacionalo). Kiek
vienas socialdemokratas sutiks 
su tuo paragrafu; bet tik tiek 
jis galės pasakyti, kad tai yra 
nukopijuota iš socialdemokratų 
platformos ir rezoliucijų ir spe
cialiai iš jų polemiškos literatū
ros su komunistiniu romantiz
mu. Tai yra aiškus komunistų 
atsisakymas nuo tų savo prin
cipų, kurįuųs jie taip nesenai 
skelbė. Zinavjevo laiške rašyta
me I. W. W: yra pasakyta: 

” t ■;
“Klausimas ar komunistai da

lyvaus rinkimuose, yra ,'airtraėi- 
lis svarbus dalykas; kai kurios 
komunistų organizacijos daly
vaus, kitos nedalyvaus, bet tos 
kurios dalyvaus politikoje, da
rys tiktai Ąd propagandos”.

Bucharinas antrame kongrese 
aiškiai pasakė:

“Anti-parlamentarizmas pra- 
moniečių organizacijoj, kurie ne
apkenčia oportunistinio parla
mentarizmo ir nedalyvauja ja
me, yra daugiau simpatinges- • J 9 nis .

Kominternas oficialiai paskel
bė •

ko- 
ko- 
pa-

“Parlamentds negali būti 
vos arena už reformas dėl 
munizmo — dėl kasdieninių 
gerinimų darbininkų klasės”.

štai kodėl kominternas, kuris 
atsisakė priimti į savo eilės to
kius vyrus kaip Kautsky, Bauer, 
Hillųuitt, MacDonald ir kitus, 
darė visas pastangas, kad ga
vus į savo eiles visokius anar
chistinius ir anarcho-sindikalis- 
t\nius elementus. Bet trečias 
kongresas, nors vieną sykį, at
sisakė savo pirmutinės taktikos, 
prašalino anarchistinę tendenci
ją ir didelius pasekėjus “Revo
liucinio Romantizmo”. K. Rade- 
kas išaiškino naują komunistų 
taktiką sekamais žodžiais:

“Yra labai aišku, kad 1918- 
1919 metais mes kovojome pa- 
gelba kitų metodų. Paskiau mes 
stengėmės skaldyti visas orga
nizacijas; mes dėjome į pagrin
dus proletariato diktatūrą; da
bar, be permainymo savo pama
tinių reikalavimų, mes dedame 
cementinį pagrindą musų reika
lavimams. Komunistų partijos 
dabar turi tikslą pradėti kovą, 
užkariauti daugumą proletaria
to. Ta kova neturi būti vien tik 
atkartojimas kaip papūgos, pro
letariato diktatūros. Musų tik
slu yra dalyvauti visuose prole
tariato kovose. Aiškinti, žings
nis po žingsnio, reikšmę kiek
vienos kovos, • reipianties pačių 
darbininkų patyrimu; plėsti ko
vos lauką plačiau ir plačiau; kad 
priartinus galutiną pergalę”.

Tai yra tiesiogini* nusistaty
mas socialdemokratijos ir turė
tų būti pripažintas kiekvieno 
kuris yra susipažinęs su social
demokratų nusistatymu link re
formų ir kasdieninių darbinin
kų reikalavimų. Trečias kongre
sas atsižadėjo savo naujo komu
nizmo ir sugrįžo prie socialde
mokratų taktikos; — bet jie ne
turi drąsos prie to prisipažin
ti.

(Bus daugiau)

Lietuvos draugy laiškas
LSS l’iltl. Komitetui,

Kaunas, liepos men. 25 d., 1924
Gerbiamieji draugai!
JJetuvos SocialdemokratŲ 

Partijos Centro Komitetas iš 
spaudos sužinojęs apie įvyku
sią LSS konferenciją Wilkes 
Bar re, birželio men. 22—25 d. 
š. m. sutiko minėtąją netikė
tąją žinią su dideliu džiaugs
mu ir pasitenkinimu, Mes 
džiaugiamės, kad pagaliau L.
S. Sąjunga atstato savo darbą, 
kad Amerikos lietuviai darbi
ninkai socialistai suranda tik
ruosius savo klasės siekimus 
ir kovos priemones. Mus pa
tenkino konferencijos tarimai 
eiti pagalbon Lietuvos Social
demokratų Partijai, remiant 
jos kovą už Lietuvos darbinin
kų klasės reikalus ir dirban
čiosios demokratijos siekimus

Nors mums dar nėra žinomi 
visi LSS kopferencijos tarimai, 
vienok linkime iLietuvių; Socia
listų Sąjungai ir visiems mu
sų draugams ištvermės ir pasi
sekimo^ vykinant tarimus gy- 
^eniman. , t :

, Tegyvuoja ir teklesti Lietu
vių Socialistų Sąjunga Ameri
koje! '

Delei padėties Lietuvoje. ,
Klerikalų sudarytoji “katali

kų” valdžia sukėlė didelio ne
pasitenkinimo gan plačiuose 
Lietuvos žmonių sluoksniuose, 
nes -sustabdyta sumanytoji ge
ležinkelių statyba ir pasikėsin
ta žmonių teisėms'-savivaldy- 
bėms, naikinant ir jas griau
nant.

Ištikusiose imtynėse tarp 
klerikalinės reakcijos ir Lie
tuvos demokratijos, musų 
draugams ir Seime ir vietose 
teko išlaikyti žiauriausi smū
giai iš klerikalų pusės. Iš Sei
mo posėdžių savivaldybių rei
kalą ginant ir kovojant su re
akcija pašalinta ilgam laikui 
tik musų draugai Galinis, Pu- 
rėnienė ir Bielinis. Susilaukę 
protestų iš vietų ir pamatę, 
kad krašte yra pakankamai 
visuomenės ntįsis tačitįsios prieš 
klerikalų politiką, šiandie kle
rikalai savivaldybių klausimu 
it vėžiai traukiasi visu frontu. 
Bet- savivaldybėms vistik pri
mesti apskričių viršininkai — 
biurokratai, 
džios agentai, 
siseks remti 
tai nereiškia, 
klerikalizmas 
Įėję. Ne, jis 
pulti Lietuvos 
teises.
kės jėgos ir tik prieš visuome
nės ir darbininkų organizuotą 
jėgą Romos agentai bus pri
versti nusileisti.

Klaipėnos Krašte musų drau
gams teko pakelti daug darbo, 
kad prispyrus klerikalinę Lie
tuvos valdžią prie sudarymo 
normalių santykių su Klaipėdos 
kraštu. Tik musų organizuo
toms prakalboms tenai įvykus 
šituo klausimu susidomėta. 
Šiomis dienomis bus Seimo ra
tifikuota Klaipėdos konvencija. 
Tuo budu 
turi dienos darbų tvarkoje: a) 
rinkimus į Lietuvos savivaldy
bes, kurie paskirti 19 20 d. 
rugsėjo ir b) rinkimus į Klai
pėdos krašto Seimelį ir tur
būt rinkimus 6 atstovų nuo 
Klaipėdos Krašto į Lietuvos 
Seimą.

šitie rinkimai turės didelės 
reikšmės ir, gali nulemti toli
mesnį reakcijos vystimą$i Lie
tuvoje.

Bendroji padėtis krašte ne 
kiek nepasikeitė: karo stovis 
veikia daugely Lietuvos vietų. 
Darbininkų organizacijos guja
mos ir persekiojamos įvairių 
valdžios samdinių net ir tose 
vietose, kur nėra karo stovio. 
Administracija kišasi į strei
kus darbdavių naudai (streikas 
Amerikos Bendrovėje * “Drobė”* 
ir Elevatoriaus darbininkų bu
vo administracijos įsikišimu 
nugniaūžtas). Veiklesnieji dar
bininkai, priklausantieji prie 
s.-d. ar prof. sąjungų, šalina
mi iš valstybės įmonių.

klerikalinės val- 
Jei dabar ir pa- 
šimtus smūgių, 

kad Lietuvos 
sustos pusiauke- 
ne kartą bandys 

žmones ir jų
Puolimam atremti rel

musų Partija jau

Cbwo, Iii.
—p I ............................ <11 ..........

Kazys Kumpauskas.

Grandys
(Trioletui)

Mylių aš žemę... myliu aš .žmones...— 
Leiskit pasaulin, grandys jus mano! 
Gal gi suprantat skausmą, dejones? 
Myliu aš žemę... myliu aš žmones... 
Suprantat laisvę, aukso svajones-s- 
Ak! ir krutinę ką pergyveno...
Myliu aš žemę... myliu aš žmones...— 
Leiskit pasaulin, grandys jus mano!..

Toliunai, 1924. (“Šiaulių Naujienos”)

šiuo momentu Lietuvos dar
bininkai, nežiūrint vasaros me
to, skaudžiai kenčia nuo nedar
bo. Nedarbas yra apėmęs veik 
visas pramonės šakas ir žemės 
ūkį. Visa tai pasekmė tos po
litikos, kurią veda katalikiško
ji valdžia. Aprūpinimo darbi
ninkų nuo nedarbo, ligos, ne
laimių, senatvės nėra. šitie 
klausimai Lietuvos buržuazijos 
ir klerikalų atidėliojami ir ne
rišami. Už tai greitu tempu ri
šami ir priimami įstatymai,

Pirmasis darbininkų Interna
cionalas įsisteigė 28 d. rug., 
1864 m., šv. Mykolo salėje, Lon
done, Anglijoje’ Kadangi nuo 
įsisteigimo Internacionalo šįmet 
— 28 d., rug., 1924 m. sukdnkh

ginantieji Lietuvos bankų, biz- šešiasdešimts metų, todėl L. S. 
nierių ir stambiųjų ūkininkų 
reikalus.

Musų Partijos organizacijos 
vystosi, tik turime didelę sto
ką žmonių ir lėšų. Partijos 
spauda kol kas gyvuoja silp
nai, nes nedarbas, menkas dar
bininkų uždarbis neduoda ga
limybės jai sutvirtėti ir ant' 
kojų atsistoti. Soc. demok. 
jaunimo ir profesinis judėji
mas eitų sparčiai pirmyn, jei 
butų tinkamos viršminėtos są-

Iš trumpai apibriežtų musų 
darbo apyslovų draugai mato
te, kokios dideles reikšmės 
Lietuvos darbininkams ir s.-d. 
judėjimui turi .Ipsų susiorga- 
nizavinias Amerikoje. Todėl 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos vardu sudedame drau
gams geriausių linkėjimų ir 
sėkmių Jūsų darbui.

Centro Komiteto Pirm.
Kipras Bielinis, 

Sekretorius J. Paplauskas.
' /JžLl 'ir.; .' .;j .1 .

Laiškas iš Lietuvos
(Šis laiškas rašytas A. Žy- 

montui, Chicago.) *

šiek 
buvo 
Nes 

pasi-
tai iš jų ką

.... Jaunimas pas mus, suly
ginus su 1920 metais, gyvuoja 
daug puikiau, —. tveriasi į kuo
peles Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos. Nors žinoma ir kunigėliai 
su savo davatkomis neužsileid- 
žia ir jie tveria “pavasarinin
kus”, kur, žinoma, dauguma tik 
moterėlių. Jų įtekmė į jaunimą 
silpna, nes jaunimas pradėjo la
vintis, laikraščius ir knygas 
skaityti.

Darbininkų gyvenimas 
tiek irgi pagerėjo, kaip 
prieš karą, bet silpnokai, 
žinoma, kaip kunigiečiai 
darė valdininkais
gero sulaukti ir nėra ko, — tik 
prižadėjimų. Jiems nerupi žmo
nių būvį pagerinti. Bet savo ki- 
šenius stengiasi prikrauti vary
dami šmugelį. Steigia blaivybę, 
bet kartu atidarinėja ir mono
polius, iš ko, žinoma, yra jiems 
ir gerokai pelno. Tokiais savo 
darbais žmonėse savo įtekmę 
mažina, nes žmonės jau šiek 
tiek pamatė, kas jie per paukš
čiukai yra.

Su darbininkais jie ląbai ka
riauja ir stengiasi kiėk lik ga
lima darbininkų organizacijas 
slopinti. Vien tik girdi iš jų per 
pamokslus, bažnyčiose:
tie bolševikai "(taip jie vadina <• 
darbininkus) paims viršų, tai su
griaus musų bažnyčias ir musų 
tikybą, žinoma bobelės ir sene
liai jų kalboms patiki ir juos 
palaiko. Bet jaunimo visai ma
žai yra jiems pritariančių ir iš 
priaugančios kartos mažai b4e- 

ir t * .

Jeigu

jįįks: jų rėmęjų.
Gyvenimas darbininkų yra 

silpnas, nes norint jiems šiek 
tiek prasišviesti, reikia kovoti 
su darbdaviais, kad jie paliuo- 
suotų nors trumpai valandėlei. 
Ir r tas, žinoma, musų kunigė
liams nepatinka. Jei darbinin-

kai bus šiek tiek labiau apsi
švietę, tai kunigėlių darbamš 
kliudys dar labiau....

Stasys.

Pranešimas

S. VIII Rajono C. Komitetas sa
vo posėdyj laikytame 7 d. rugp., 
š. m., “Naujienų” name, maty
damas svarbą visame tame, nu
tarė pakviest visas L. S. S. VIII 
Rajono kuopas, ir jo apylinkėje 
esančias, kad jos rengtųsi prie 
apvaikščiojimo ŠEŠIASDE
ŠIMTIES METŲ INTERNA
CIONALO SUKAKTUVIŲ. Taip 
gi kviečia ir visas darbininkiš
kas draugijas bei organizacijas, 
kad ir jos rengtųsi prie los di
delės iškelmės.

Tai labai svarbu. Daugelis 
darbininkų nežino arba neturė
jo progos sužinot. Todėl L. S. 
S. VIII Rajonas prižada suteikt 
— visoms L. S. S. kuopoms ir 
šiaip draugijoms bei organiza
cijoms, kurios rengs prakalbas, 
tam tikslui, tinkamus kalbėto
jus, kurie išaiškins kuonuoaiš- 
kiausiai visą Internacionalo is
toriją ir jo nuveiktus darbus.

Internacionalo istorija ir jo 
nuveikti darbai yra dideliai svar
bus, kuriuos kiekvienas darbi
ninkas bei darbininkė 
ti, ir tai neatbūtinai.

Todėl, kurie rengs 
mas prakalbas — ar 
Chicago j e, ar jos 

turi žino

čia mini- 
tai butų

apylinkėje, sįujė socialistams sudaryti ben- 
geistina, kad kreiptųsi prie L. su jajs kabinetą. Dėtis su 
S. S. VIII Rajono Sekretoriaus radikalais valdžion, ar nesidėti? 
delei platesnių žinių ir dėl arti- buvo Francuzų socialistams
mešnio kontakto.

Apvaikščiojimas prasidės su 
28 d. rug., š. m.

Organizatorius
Pranas Skamarakas.

LSS. 4 Kuopos ir LSJ. 
Lygos Išvažiavimas 

Išvažiavimas įvyko rugpjūčio 
10, į Beverly miškus. Dalinai 
išvažiavimas nusisekė neblogai. 
Draugai pradėjo rinktis apie 2 
vai. po pietų. Susėdo po medžiu.
Vieni taip sau šnekučiavo, o ki- tydinti iš prezidentų. Suvažiavi- 
ti praleido laiką rimtomis disku
sijomis. Apie 6 vai. vakare d. 
K. Augustinavičius sakė prakal
bą. Nurodė, kaip kapitalistai pa
vartojo savo įtekmę, kad tik dar
bininkai nebalsuotų už La Fo- 
llette. Jie nurodo, kad tai gali 
iškilti didelės bedarbės; kad 
darbininkams prisieis pakelti di
delį skurdą. Kalbėtojas nurodė, 
kad ir Anglijoj buvo tas pats: 
kiekvienuose rinkimuose darbi
ninkai buvo visaip bauginami,' 
— kad tai bus didelis vargas ir 
L t. Bet darbininkai pamatė, kad 
tai yra tik jų apgaudinėjimas. 
Kąip išrinko Darbo Partiją į val
džią, tai darbai netik nesumažė- dis atidavė per rinkimus savo 
jo, bet iš dalies pagerėjo. O 
šiandien jau ir patys kapitalis
tai sako, kad Darbo Partijai ir 
priklauso valdyti šalį, t. y. so* 
cialistams. "

Toliau į. Augustinavičius nu
rodė: kas yra kaltas delei pa
saulinio karo. Didžiausia kalte 
metama ant} buvusio Kaizerio. 
Tai yra tik įtikinimas žmonių ; 
kad vokiečiai yra blogi žmonės;’
kad jie buvo pasiryžę užkariau- nios, balsavusios už mus, nesu-

ti visą pasaulį. O tikrenybėje 
buvo tas, kad kapitalistų klasė 
norėjo įsigyti daugiau rinkų; 
norėjo užkariauti daugiau že
mių.

Toliau nurodė, kad Rusijos re- 
voliucjjos laikais bolševikai ža
dėjo rojų; norėjo įvykdinti tik
rą komunizmą. Bet šiandien jau 
jie laipsniškai žengia prie kapi
talistinės sistemos. Tai yra ge
ras pavyzdys darbininkams, kad 
netikėtų jokiems stebuklams; 
kad galima tokius stebuklus pa
daryti į trumpą laiką.

Kalbėtojas dar nurodė, kad 
L. S. S. buvo skaitlinga nariais, 
bet užėjus komunizmo epidemi
jai, daugumas nuėjo tenai, kur 
galima padaryti stebuklus. Tai 
buvo jų didelis nesubrendimas. 
Bet socialistai vistiek neperkei- 
tė savo nusistatymo: 
buvo pirma, tokiais yra 
dien.

Kalbėtojas patarė 
nieko, bet rinkimuose remti La 
Follette, nes tai darbininkų už
duotis.

Paskiau pranešta, kad bus 
dar didelis išvažiavimas rugpjū
čio 24, kurį rengia L. S. S. VIII 
Rajonas ir LSJ. Lyga. Bus ke
li kalbėtojai, kviečia skaitlingai 
atsilankyti, nes tai paskutinis 
išvažiavimas šią vasarą.

•m * —■ M. J. Mauricas.

kokiais 
ir šian-

neboti

Francnzy Socialistu Par 
lijęs Nepaprastasai 

Suvažiavimas
šių metų gegužės 11 diepą 

Franci jįa rinkosi naują parla
mentą. Kuomet paaiškėjo, kad 
tautininkų blokas, iki šiol pats 
vienas valdęs šalį, susmuko, tai 
prieš rinkimus laimėjusius kai
riuosius atsistojo klausimas: kas 
ir kaip sudarys naują vyriausy
bę. Rinkimus laimėjo radikalų ir 
socialistų partijos, jos turėjo 

duot ir atsakymą. Jos turėjo 
šiokiu ar tokiu budu susitarti, 
peš nei viena jų nebuvo tiek 
skaitlinga, kad be kitos palaiky
mo pajėgtų pati viena valdyti 
šalį. Radikalų partija, dabarti
niam parlamente stipriausia, pa

tiek svarbus klausimas, kad jam 
išspręsti buvo nutarta tuojau 
šaukti nepaprastas partijos su
važiavimas.

Suvažiavimas vyko birželio 1 
ir 2 dieną. Vienintelis svarsty
mui punktas, — kaip nusistatyt 
dėl radikalų pasiūlymo. Pirma, 
negu svarstyti tą klausimą, su
važiavimas pasisakė dėl respub
likos prezidento. Kadangi Milje- 
ranas rinkimų kovoje atvirai at
sistojo tautinio bloko pusėj ir 
tuo sulaužė privalomą jam nei- 
tralumą, tai suvažiavimas nuta
rė reikalauti Miljerano atsista- 

ino vienbalsiai priimtoj rezoliu
cijoj pasakyta: socialistų frak
cija parlamente balsuos prieš 
kiekvieną vyriausybę, priėmusią 
valdžią iš Miljerano rankų.

Pamatinio klausimo suvažia
vimas ėmėsi Svarstyti su visu 
rimtumu. Dešiniųjų ilgas vieš
patavimas įstūmė Franciją sun- 
kiausion padėtin. Prancūzai įsi
vėlė bėdon, užimdami vokiečiams 
Ruhro kraštą. Francuzai susi
pyko su visais savo sėbrais ir 
kaimynais. Senoji vyriausybe 
suardė krašto finansus ir nupul- 
dino franką. Krašte perimas. 
Jei dabar kairieji, kuriems liau- 

balsus, nesugebės pataisyti pa
dėties, .tai ne tik Francijai, bet 
ir visai Europai gręsia sunkus, 
pavojus, naujų karų ir visiško 
iširimo pavojus. Tai ..kas dary
ti?
• Del radikalų pasiūlymo socia
listų suvažiavime pasireįške dvi 
srovi. Vieni sakė: Mes turime 
eiti valdžion kartu su radika
lais. Darbininkų ir ūkininkų mi- 

pras delko mes nenorime daly
vauti valdžioje ir ten vykdyti 
musų programos. Valdžioj būda- 
mi, mes lengviau galėsime yyr’i- 
žiūrėti pačius radikalus. Be to, 
jei bendrai vyriausybei seksis 
kraštas valdyti, tai ir mes lai
mėsime iš valdžios laimėjimo. Gi 
nebūdami valdžioj, mes padėsim 
radikalams graibyti laimėjimo 
smetonelę, o patys gausime ger
ti valdžios pralaimėjimų išrūgas 
už tai, kam juos palaikysim par
lamente. Mes turime būt pakan
kamai drąsus ir išvien su radi
kalais imtis kraštą valdyti. ^Ne- 
išdrįsim — neteksim minių pa
sitikėjimo.

Kitos srovės žmonės sakė: 
Mes neprivalome eiti vienan su 
radikalais kabinetan, nes tai su
silpnintų, gal ir suskaldytų mu
sų partiją. Būdami vienoj su ra
dikalais valdžioj, mes turėsime 
su jais derintis, daug kame 
jiems nusileisti ir darbininkų 
minioms nebesimatys, kad mes 
esame tik jų reikalų ginėjai. 
Partijai teks atsakyti ne už tai, 
kad ji vykino savąją programą, 
bet už tai, kad socialistai padėjo 
radikalams jų tikslus atsiekti. 
Socialistų partijos yra tuo stip
rios, kad jos nuosakios ir kad 
laikosi klasių kovos tradicijų. 
Ypatingais atsitikimais musų 
Internacionalo sprendimai lei
džia socialistams dalyvauti vald
žioj kartu su buržuazija, bet to
kios ypatingos padėties nėra da
bar Francijoj. Koalicijos bandy
mai pastaruoju laiku davė ne 
kokių rezultatų. Anglijoj, Dani
joj ir Švedijoj', socialistai dabar 
yra valdžioj, bet ten jie valdo 
vieni patys, tik atsiremdami ra
dikalų. O be to ten socialistų 
partijos ir profesinės sąjungos 
labai stiprios, parlamentuose jie 
turi daugiau .kaip vieną trečdalį 
balsų. Tuo tarpu Francijoj so
cialistinis ir profesinis darbinin
kų judėjimas suskilęs, besivar
žąs savo tarpe ir susilpęs; par
lamente socialistų tik penkta da
lis. Taigi neiti bendron vyriau
sybei], (bet palaikyti radikalus 
tol, kol jie ves demokratinę po
litiką vidujiniam krašto gyveni
me'ir santykiuose su užsieniais.

Po ilgų ginčų, po derinimų ko
misijose suvažiavimas vien
balsiai padarė nutarimą ne
dalyvauti valdžioj, bet paremti 
radikalus.

(“S. D.”)

Konferencija
L. S. S. VIII Rajono konfe

rencija įvyks rugsėjo 21 d., 
1924, Naujienų name, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. Prad
žia 11-tą valandą ryto.

Todėl visos L. S. S- kp. pri
klausančios prie Aštunto Rajo
no rengkitės . prie busiančios 
konferencijos ir prisiųskit dele
gatus nuo penkių narių vieną, 
skaitant nepilną penkinę už pil
ną.

Konferencijos dienotvarkė:
1. Konferencijos atidarymasr
2. Mandatų komisijos rinki

mas.
3. Referatas.
4- Rinkimas konferencijos 

tvarkos vedėjo.
5. Skaitymas tarimų iš pe

reitos konferencijos.
6. L. S. S. VIII Rajono val

dybos ir komisijų raportai.
7. Kuopų delegatų praneši

mai.
8« Skaitymas laiškų ir’ atsi

šaukimų.
9. L. S. S. VIII Rajono ne

baigti reikalai.
10. Nauji sumanymai.
11. L. S. S. reikalai.
12. Liet. Socialistų Jaun. Ly

gos reikalai.
13. Socialistų (Partijos reika

lai.
14. Lietuvos Sočiaidempkiyutų 

partijos reikalai.
15- Konferencijos uždarymas.

/ — A. Vilis,
L. S. S. XJI1I Rajono Sekr.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Garsinkltės Naujienose
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Kilimas ir smukimas 
neo-komunizmo

Rašo H. Kontarovich
Vertė A. ž.

Ką reikią daryti? Taktika ko
munistų internacionalo išreikšta 
teziuose ir rezoliucijose antro 
kongreso buvo geros “tiktai l?ą- 
10 laike”. Bet kuomet galų gale" 
tapo suprasta, kad pasaulinė re
voliucija ateis tiktai po metų ar 
dar daugiau, tai ką komunistinė 
armija darys per tą laiką? Su
prantama, nėra jokio, išrokavi- 
mo dar daugiau susiskaldyti. 
Taipgi nėra išrokavimo visai at
siskirti nuo darbininkų klasės ir 
visai ignoruoti darbininkų kovą 
už kasdieninius reikalavimus ir 
vien tiktai šūkauti: “padarykite 
socialę revoliuciją”. Trečias kon
gresas, todėl, nutarė išdirbti 
naują taktiką, — taktiką taip 

vadinamo “suvienyto fronto”.
Tas jų suvienytas frontas vi

sai nebuvo panašus į jų komu
nizmą. Vietoje kritikavus tuos 
kurie nesutinka su jų paduotais 
punktais, jie pasiryžo vėl sura
sti budus, kad tik kaip nors pri
ėjus prie darbininkiškų minių; 
sudaryti bendrą frontą ir su 
tais žmonėmis kurios jie pra- 
vardžiojo kaipo “buržuazijos le- 
kajais”, tikrais darbininkų prie
šais, ir t. t. Reikalingumas to 
suvienyto fronto buvo aiškina
mas, kad pertikrinti mažumą ko
munistų vadovų, kad jiems yra 
reikalinga daugumos darbininkų 
pritarimo jų darbams, atsieki- 
mui galutino tikslo.

Čia jau bakunistų idėjos tapo 
pažemintos ir grįžta atgal prie 
socialdemokratų nusistatymo.

Trečiame kongrese buvo daug 
delegatų kurie suprato, kad ben
dras frontas, tai yra palaidoji
mas komunizmo. Delegatas Te
tracini, iš Italijos, pareiškė:

“Juk teziuose nebuvo pasaky
ta, kad mums reikalinga daugu
mos darbininkų pritarimo komu
nistų darbui; tas bus mums 
smūgis nuo reformistų, nes re- • 
formistai visuomet reikalauja, 
kad turėti daugumos darbininkų 
pritarimą, kol revoliucinė pasek-

kasdieninių darbininkų reikala
vimų, yra revoliucinis žingsnis”. 
(Rezoliucija trečio kongreso ko
munistų internacionalo). Kiek
vienas socialdemokratas sutiks 
su tuo paragrafu; bet tik tiek 
jis galės pasakyti, kad tai yra 
nukopijuota iš socialdemokratų 
platformos ir rezoliucijų ir spe
cialiai iš jų polemiškos literatū
ros su komunistiniu romantiz
mu. Tai yra aiškus komunistų 
atsisakymas nuo tų savo prin
cipų, kuriuos jie taip nesenai 
skelbė. Zinoyjevo laiške rašyta
me I. W. W: yra pasakyta: 

t * *■■ „
“Klausimas ar komunistai da

lyvaus rinkimuose, yra antraei
lis svarbus dalykas; kai kurios 
komunistų organizacijos daly
vaus, kitos nedalyvaus, bet tos 
kurios dalyvaus politikoje, da
rys tiktai c^el propagandos”.

Bucharinaš antrame kongrese 
aiškiai pasakė:

“Anti-parlamentarizmas pra- 
moniečių organizacijoj, kurie ne
apkenčia oportunistinio parla
mentarizmo ir nedalyvauja ja
me, yra daugiau simpatinges
nis”.

LSS Pild. Komitetui,
Kaunas, liepos mėn. 25 d., 1924

Gerbiamieji draugai!
Oetuvos Socialdemokratų 

Partijos Centro Komitetas iš 
spaudos sužinojęs apie įvyku
sių IdšS konferencijų Wilkes 
Bar re, birželio mėn. 22—25 > d. 
š. i,n. sutiko minėtųjų netikė
tųjų žinių su dideliu džiaugs
mu ir pasitenkinimu,. Mes 
džiaugiamės, kad pagaliau’ L. 
S. Sąjunga atstato savo darbų, 
kad Amerikos lietuviai darbi
ninkai socialistai suranda tik
ruosius savo klasės siekimus 
ir kovos priemones. Mus pa
tenkino konferencijos tarimai 
eiti pagalbon Lietuvos Social
demokratų Partijai, remiant 
jos kovų už Lietuvos darbinin
kų klasės reikalus ir dirban
čiosios demokratijos siekimus

Kazys Kumpauskas.

Grandys
(Trioletas)

Mylių aš žemę... myliu aš .žmones...— 
Leiskit pasaulin, grandys jus mano! 
Gal gi suprantat skausmų, dejones? 
Myliu aš žemę... myliu aš žmones... 
Suprantat laisvę, aukso svajones— 
Ak! ir krutinę kų pergyveno...
Myliu aš žemę... myliu aš žmones...— 
Leiskit pasaulin, .grandys jus mano!..

Toliunai, 1924. (“Šiaulių Naujienos”)

4

Kominternas oficialiai paskel
bė*

ko- 
ko- 
pa-

Tetracini turėjo tiesų. Tas vi
suomet yra socialdemokratų nu
sistatymas, prieš kurios komu
nistai pastatė Bakunino nusista
tymų, — “mažumos revoliuci
ją”. ‘

priėmimas trečio kongreso refor
mų darbų. Iki trečiam kongre
sui, kiekvienas reformų veiki
mas buvo skaitomas kaipo pra
gaištis darbininkų klasei. Ir 
kiekvienas, kas tik kovojo už re
formas su kapitalistais, buvo 
skaitomas “agentas kapitalistų 
klasės”. Trečias kongresas pa
reiškė: “Kiekvienos komunistų 
partijos yra priedermė surasti 
budus ir padaryti įtakos į amą- 
tines unijas ir į kitas darbinin
kų organizacijas ir kovoti už 
kasdieninius darbininkų reikala
vimus... Kiekvienas žingsnis 
prie įkūnijimo tų dalinu reika
lavimų; kiekvienas laimėjimas

“Parlamentas negali būti 
vos arena už reformas dėl 
munizmo — dėl kasdieninių 
gerinimų darbininkų klasės”.

štai kodėl kominternas, kuris 
atsisakė priimti į savo eilės to
kius vyrus kaip Kautsky, Bauer, 
Hillųuitt, MacDonald ir kitus, 
darė visas pastangas, kad ga
vus į savo eiles visokius anar
chistinius ir anarcho-sindikalis- 
bįnius elementus. Bet trečias 
kongresas, nors vienų sykį, at
sisakė savo pirmutinės taktikos, 
prašalino anarchistinę tendenci
jų ir didelius pasekėjus “Revo
liucinio Romantizmo”. K. Rade- 
kas išaiškino naujų komunistų 
taktikų sekamais žodžiais:

“Yra labai aišku, kad 1918- 
1919 metais mes kovojome pa- 
gelba kitų metodų. Paskiau mes 
stengėmės skaldyti visas orga
nizacijas; mes dėjome į pagrin
dus proletariato diktatūrų; da
bar, be permainymo savo pama
tinių reikalavimų, mes dedame 
cementinį pagrindų musų reika
lavimams. Komunistų partijos 
dabar turi tikslų pradėti kovų, 
užkariauti dauguma proletaria
to. Ta kova neturi būti vien tik 
atkartojimas kaip papūgos, pro
letariato diktatūros. Musų tik
slu yra dalyvauti visuose prole
tariato kovose. Aiškinti, žings
nis po žingsnio, reikšmę kiek
vienos kovos, • reipianties pačių 
darbininkų patyrimu; plėsti ko
vos lauka plačiau ir plačiau; kad 
priartinus galutinų pergalę”.

Tai yra tiesiogini* nusistaty
mas socialdemokratijos ir turė
tų būti pripažintas kiekvieno 
kuris yra susipažinęs su social
demokratų nusistatymu link re
formų ir kasdieninių darbinin
kų reikalavimų. Trečias kongre
sas atsižadėjo savo naujo komu
nizmo ir sugrįžo prie socialde
mokratų taktikos; — bet jie ne
turi drąsos prie to prisipažin
ti.

Nors mums dar nėra žinomi 
visi LSS kopferencijos tarimai, 
vienok linkime Lietuvių; Socia
listų Sąjungai ir visiems mu
sų draugams ištvermės ir pasi
sekimo, vykinant tarimus gy- 

. Genama n. ( , , .
, Tegyvfioją ir teklesti Lietu
vių Socialistų Sąjunga Ameri
koje! ’

Delei padėties Lietuvoje. ,
Klerikalų sudarytoji “katali

kų” valdžia sukėlė didelio ne
pasitenkinimo gan plačiuose 
Lietuvos žmonių sluoksniuose, 
nes . sustabdyta sumanytoji ge
ležinkelių statyba ir pasikėsin
ta * žmonių teisėms-savivaldy- 
bėms, naikinant ir jas griau
nant.

Ištikusiose imtynėse tarp 
klerikalinės reakcijos ir Lie
tuvos demokratijos, musų 
draugams ir Seime ir vietose 
teko išlaikyti žiauriausi smū
giai iš klerikalų pusės. Iš Sei
mo posėdžių savivaldybių rei
kalą ginant ir kovojant su re
akcija pašalinta ilgam laikui 
tik musų draugai Galinis, Pu- 
rėnienė ir Bielinis. Susilaukę 
protestų iš vietų ir pamatę, 
kad krašte yra pakankamai 
visuomenės n usistači usios prieš 
klerikalų politiką, šiandie kle
rikalai savivaldybių klausimu 
it vėžiai traukiasi visu frontu. 
Bet savivaldybėms vistik pri
mesti apskričių viršininkai — 
biurokratai, 
džios agentai, 
siseks remti 
tai nereiškia, 
klerikalizmas 
Įėję. Ne, jis 
pulti Lietuvos
teises. Puolimam atremti rei
kės jėgos ir tik prieš visuome
nės ir darbininkų organizuotą 
jėgą Romos agentai bus pri
versti nusileisti.

Klaipenos Krašte musų drau
gams teko pakelti daug darbo, 
kad prispyrus klerikalinę Lie
tuvos valdžią prie sudarymo 
normalių santykių su Klaipėdos 
kraštu. Tik musų organizuo
toms prakalboms tenai įvykus 
šituo klausimu susidomėta, 
šiomis dienomis bus Seimo ra
tifikuota Klaipėdos konvencija. 
Tuo budu
turi dienos darbų tvarkoje: a) 
rinkimus j Lietuvos savivaldy
bes, kurie paskirti 19 20 d. 
rugsėjo ir b) rinkimus į Klai
pėdos krašto Seimelį ir tur
būt rinkimus 6 atstovų nuo 
Klaipėdos Krašto į Lietuvos 
Seimą.

Šitie rinkimai turės didelės 
reikšmes ir, gali nulemti toli
mesnį reakcijos vystimą^i Lie
tuvoje.

Bendroji padėtis krašte ne 
kiek nepasikeitė: karo stovis 
veikia daugely Lietuvos vietų. 
Darbininkų organizacijos guja
mos ir persekiojamos įvairių 
valdžios samdinių net ir tose 
vietose, kur nėra karo stovio. 
Administracija kišasi į strei
kus darbdavių naudai (streikas 
Amerikos Bendrovėje' “Drobė” 
ir Elevatoriaus darbininkų' bu
vo administracijos įsikišimu 
nugniaužtas). Veiklesnieji dar
bininkai, priklausantieji prie 
s.-d. ar prof. sąjungų, šalina
mi iš valstybės įmonių.

klerikalinės val
dei dabar ir pa- 
šimtus smūgių, 

kad Lietuvos 
sustos pusiauke- 
ne kartų bandys 

žmones ir jų

musų Partija jau

(Bus daugiau)

šiuo momentu Lietuvos dar
bininkai, nežiūrint vasaros me
to, skaudžiai kenčia nuo nedar
bo. Nedarbas yra apėmęs veik 
visas pramonės šakas ir žemes 
ūkį. Visa tai pasekme tos po
litikos, kurių veda katalikiško
ji valdžia. Aprūpinimo darbi
ninkų nuo nedarbo, ligos, ne
laimių, senatvės nėra. šitie 
klausimai Lietuvos buržuazijos 
ir klerikalų atidėliojami ir ne
rišami. Už tai greitu tempu ri
šami ir priimami įstatymai,

.......... ........................................................... — ■ ■...................... .................... 

kai bus šiek tiek labiau apsi
švietę, tai kunigėlių darbamš 
kliudys dar labiau....

— Stasys.

Pranešimas
Pirmasis darbininkų Interna

cionalas įsisteigė 28 d. rug., 
1864 m., šv. Mykolo salėje, Lon
done, Anglijoj ei Kadangi nuo 
įsisteigimo Internacionalo šįmet 
— 28 d., rug., 1924 m.sukdnką

ti visą pasaulį. O tikrenybėje 
buvo tas, kad kapitalistų klasė 
norėjo įsigyti daugiau rinkų; 
norėjo užkariauti daugiau že
mių.

Toliau nurodė, kad Rusijos re
voliucijos laikais bolševikai ža
dėjo rojų; norėjo įvykdinti tik
rą komunizmą. Bet šiandien jau 
jie laipsniškai žengia prie kapi
talistinės sistemos. Tai yra ge
ras pavyzdys darbininkams, kad 
netikėtų jokiems stebuklams; 
kad galima tokius stebuklus pa
daryti į trumpą laiką.

Kalbėtojas dar nurodė, kad 
L. S. S. buvo skaitlinga nariais, 
bet užėjus komunizmo epidemi
jai, daugumas nuėjo tenai, kur 
galima padaryti stebuklus. Tai 
buvo jų didelis nesubrendimas. 
Bet socialistai vistiek neperkei- 
tė savo nusistatymo: kokiais 
buvo pirma, tokiais yra ir šian
dien. ,

Kalbėtojas patarė
nieko, bet rinkimuose remti La 
Follette, nes tai darbininkų už
duotis.

Paskiau pranešta, kad bus 
dar didelis išvažiavimas rugpjū
čio 24, kurį rengia L. S. S. VIII 
Rajonas ir LSJ. Lyga. Bus ke
li kalbėtojai, kviečia skaitlingai 
atsilankyti, nes tai paskutinis 
išvažiavimas šią vasarą.
•“ —• M. J. Mauricas.

neboti

ginantieji Lietuvos bankų, biz- šešiasdešimts metų, todėl L. S.
nierių ir stambiųjų ūkininkų 
reikalus.

Musų Partijos organizacijos 
vystosi, tik turime didelę sto
ką žmonių ir lėšų. Partijos 
spauda kol kas gyvuoja silp
nai, nes nedarbas, menkas dar
bininkų uždarbis neduoda ga
limybės jai sutvirtėti ir ant 
kojų atsistoti. Soc. deniok. 
jaunimo ir profesinis judėji
mas eitų sparčiai pirmyn, jei 
butų tinkamos viršminėtos są
lygos.

Iš trumpai apibriežtų musų 
darbo apystovų draugai mato
te, kokios didelės reikšmės 
Lietuvos darbininkams ir s.-d. 
judėjimui turi Jpsų susiorga- 
nizavimas Amerikoje. Todėl 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos vardu sudedame drau
gams geriausių linkėjimų ir 
sėkmių Jūsų darbui.

Centro Komiteto Pirm.
Kipras Bielinis, 

Sekretorius J. Paplauskas.
-----------

Laiškas iš Lietuvos
(Šis laiškas rašytas A. žy- 

montui, Chicago.)

S. VIII Rajono C. Komitetas sa
vo posėdyj laikytame 7 d. rugp., 
š. m., “Naujienų” name, maty
damas svarbą visame tame, nu
tarė pakviest visas L. S. S. VIII 
Rajono kuopas, ir jo apylinkėje 
esančias, kad jos rengtųsi prie 
apvaikščiojimo ŠEŠI ASDE- 
Š IMTIES METŲ INTERNA
CIONALO SUKAKTUVIŲ. Taip 
gi kviečia ir visas darbininkiš-' 
kas draugijas bei organizacijas, 
kad ir jos rengtųsi prie tos di
delės iškelmės.

Tai labai svarbu. Daugelis 
darbininkų nežino arba neturė
jo progos sužinot. Todėl L. S. 
S. VIII Rajonas prižada suteikt 
— visoms L. S. S. kuopoms ir 
šiaip draugijoms bei organiza
cijoms, kurios rengs prakalbas, 
tam tikslui, tinkamus kalbėto
jus, kurie išaiškins kuonuoaiš- 
kiausiai visą Internacionalo is
toriją ir jo nuveiktus darbus.

Internacionalo istorija ir jo 
nuveikti darbai yra dideliai svar
bus, kuriuos kiekvienas darbi
ninkas bei darbininkė 
ti, ir tai neatbūtinai.

Todėl, kurie rengs 
mas prakalbas — ar 
Chicago j e, ar jos
geistina, kad kreiptųsi prie L. 
S. S. VIII Rajono Sekretoriaus 
delei platesnių žinių ir dėl arti
mesnio kontakto.

Apvaikščiojimas prasidės su 
28 d. rug., š. m.

Organizatorius
Pranas Skamarakas.

Fraucuzy Socialistu Par 
lijos Nepaprastasai 

Suvažiavimas
dienų
parla-

turi žino

čia mini- 
tai butų 

apylinkėje,
.... Jaunimas pas mus, suly

ginus su 1920 metais, gyvuoja 
daug puikiau, —. tveriasi į kuo
peles Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos. Nors žinoma ir kunigėliai 
su savo davatkomis neužsileid- 
žia ir jie tveria “pavasarinin
kus”, kur, žinoma, dauguma tik 
moterėlių. Jų įtekmė į jaunimą 
silpna, nes jaunimas pradėjo la
vintis, laikraščius ir knygas 
skaityti.

Darbininkų gyvenimas šiek 
tiek irgi pagerėjo, kaip buvo 
prieš karą, bet silpnokai. Nes 
žinoma, kaip kunigiečiai pasi
darė valdininkais, tai iš jų ką 
gero sulaukti ir nėra ko, — tik 
prižadėjimų. Jiems nerupi žmo
nių būvį pagerinti. Bet savo ki- 
šenius stengiasi prikrauti vary
dami šmugelį. Steigia blaivybę, 
bet kartu atidarinėja ir mono
polius, iš ko, žinoma, yra jiems’ 
ir gerokai pelno. Tokiais savo 
darbais žmonėse savo įtekmę 
mažina, nes žmonės jau šiek 
tiek pamatė, kas jie per paukš
čiukai yra.

Su darbininkais jie ląbai ka
riauja ir stengiasi kiėk tik ga
lima darbininkų organizacijas 
slopinti. Vien tik girdi iš jų per 
pamokslus, baž'nyčiose: — Jeigu 
tie bolševikai "(taip jie vadina 
darbininkus) paims viršų, tai su
griaus mųsų bažnyčias ir musų 
tikybą. Žinoma bobelės ir sene
liai jų kalboms pątiki ir juos 
palaiko. Bet jaunimo visai ma
žai yra jiems pritariančių ir iš. 
priaugančios kartos mažai be
liks-jų rėmėjų.

Gyvenimas darbininkų yra 
silpnas, nes norint jiems šiek 
tiek prasišviesti, reikia kovoti 
su darbdaviais, kad jie paliuo- 
suotų nors trumpai valandėlei. 
Ir tas, žinoma, musų kunigė
liams nepatinka. Jei darbiniu-

LSS. 4 Kuopos k LSJ. 
Lygos Išvažiavimas

Šių metų gegužės 11 
Franci ja rinkosi naują 
mentą. Kuomet paaiškėjo, kad 
tautininkų blokas, iki šiol pats 
vienas valdęs šalį, susmuko, tai 
prieš rinkimus laimėjusius kai
riuosius atsistojo klausimas: kas 
ir kaip sudarys naują vyriausy
bę. Rinkimus laimėjo radikalų ir 
socialistų partijos, jos turėjo 

duot ir atsakymą. Jos turėjo 
šiokiu ar tokiu budu susitarti, 
nes nei viena jų nebuvo tiek 
skaitlinga, kad be kitos palaiky
mo pajėgtų pati viena valdyti 
šalį. Radikalų partija, dabarti
niam parlamente stipriausia, pa
siūlė socialistams sudaryti ben
drą su jais kabinetą. Dėtis su 
radikalais valdžion, ar nesidėti? 
Tai buvo Francuzų socialistams 
tiek svarbus klausimas, kad jam 
išspręsti buvo nutarta tuojau 
šaukti nepaprastas partijos su
važiavimas.

Suvažiavimas vyko birželio 1 
ir 2 dieną. Vienintelis svarsty
mui punktas, — kaip nusistatyt 
dėl radikalų pasiūlymo. Pirma, 
negu svarstyti tą klausimą, su
važiavimas pasisakė dėl respub
likos prezidento. Kadangi Milje- 
ranas rinkimų kovoje atvirai at
sistojo tautinio bloko pusėj ir 
tuo sulaužė privalomą jam nei-

pras delko mes nenorime daly
vauti valdžioje ir ten vykdyti 
musų programos. Valdžioj būda
mi, mes lengviau galėsimi pri
žiūrėti pačius radikalus. Be to, 
jei bendrai vyriausybei seksis 
kraštas valdyti, tai ir mes lai
mėsime iš valdžios laimėjimo. Gi 
nebūdami valdžioj, mes padėsim 
radikalams graibyti laimėjimo 
smetonelę, o patys gausime ger
ti valdžios pralaimėjimų išrūgas 
už tai, kam juos palaikysim par
lamente. Mes turime būt pakan
kamai drąsus ir išvien su radi
kalais imtis kraštą valdyti. Ne- 
išdrįsim — neteksim minių pa- 
sitikėj imo.

Kitos srovės žmonės sakė: 
Mes neprivalome eiti vienan su 
radikalais kabinetan, nes tai su
silpnintų, gal ir suskaldytų mu
sų partiją. Būdami vienoj su ra
dikalais valdžioj, mes turėsime 
su jais derintis, daug kame 
jiems nusileisti ir darbininkų 
minioms nebesimatys, kad mes 
esame tik jų reikalų ginėjai. 
Partijai teks atsakyti ne už tai, 
kad ji vykino savąją programą, 
bet už tai, kad socialistai padėjo 
radikalams jų tikslus atsiekti. 
Socialistų partijos yra tuo stip
rios, kad jos nuosakios ir kad 
laikosi klasių kovos tradicijų. 
Ypatingais atsitikimais musų 
Internacionalo sprendimai lei
džia socialistams dalyvauti vald
žioj kartu su buržuazija, bet to
kios ypatingos padėties nėra da
bar Francijoj. Koalicijos bandy
mai pastaruoju laiku davė ne 
kokių rezultatų. Anglijoj, Dani
joj ir Švedijoj, socialistai dabar 
yra valdžioj, bet ten jie valdo 
vieni patys, tik atsiremdami ra
dikalų. O be to ten socialistų 
partijos ir profesinės sąjungos 
labai stiprios, parlamentuose jie 
turi daugiau .kaip vieną trečdalį 
balsų. Tuo tarpu Francijoj so
cialistinis ir profesinis darbinin
kų judėjimas suskilęs, besivar
žąs savo tarpe ir susilpęs; par
lamente socialistų tik penkta da
lis. Taigi neiti bendron vyriau
sybei), (bet palaikyti radikalus 
tol, kol jie ves demokratinę po
litiką vidujiniam krašto gyveni
me ir santykiuose su užsieniais.

Po ilgų ginčų, po derinimų ko
misijose suvažiavimas vien
balsiai padarė nutarinlą ne
dalyvauti valdžioj, bet paremti 
radikalus.

(“S. D.”)

Konferencija
L. S. S. VIII Rajono konfe

rencija įvyks rugsėjo 21 d., 
1924, Naujienų name, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III- Prad
žia 11-tą valandą ryto.

Išvažiavimas įvyko rugpjūčio 
10, į Beverly miškus. Dalinai 
išvažiavimas nusisekė neblogai. 
Draugai pradėjo rinktis apie 2 trąlumą, tai suvažiavimas nuta- 
val. po-pietų. Susėdo po medžiu, re reikalauti Miljerano atsista- 
Vieni taip sau šnekučiavo, o ki- Įtydinti iš prezidentų. Suvažiavi- 
ti praleido laiką rimtomis disku
sijomis. Apie 6 vai. vakare d. 
K. Augustinavičius sakė prakal
bą. Nurodė, kaip kapitalistai pa
vartojo savo įtekmę, kad tik dar
bininkai nebalsuotų už La Fo- 
llette. Jie nurodo, kad tai gali 
iškilti didelės bedarbės; kad 
darbininkams prisieis pakelti di
delį skurdą. Kalbėtojas nurodė, 
kad ir Anglijoj buvo tas pats: 
kiekvienuose rinkimuose darbi
ninkai buvo visaip bauginami, 
— kad tai bus didelis vargas ir 
L t. Bet darbininkai pamatė, kad 
tai yra tįk jų apgaudinėjimas. 
Kąip išrinko Darbo Partiją į val
džią, tai darbai netik nesumažė- dis atidavė per rinkimus savo 
jo, bet iš dalies pagerėjo. O 
šiandien jau ir patys kapitalis
tai sako, kad -Darbo Partijai ir 
priklauso valdyti šalį, t. y. so
cialistams. t-r v ■ ■ ■ . 1 ■ ; ■<_ '• .!

Toliau ęl. Augustinavičius nu
rodė: kas yra kaltas delei pa-, 
saulinio karo. Didžiausia kaltė 
metama ant buvusio Kaizerio. 
Tai yra tik įtikinimas žmonių; 
kad vokiečiai yra blogi žmonės;’ 
kad jie buvo pasiryžę užkariau- pios, balsavusios už mus, nesu-

mo vienbalsiai priimtoj rezoliu
cijoj pasakyta: socialistų frak
cija parlamente balsuos prieš 
kiekvienų vyriausybę, priėmusių 
valdžia iš Miljerano rankų.

Pamatinio klausimo suvažia
vimas ėmėsi Svarstyti su visu 
rimtumu. Dešiniųjų ilgas vieš
patavimas įstūmė Franci jų sun- 
kiausion padėtin. Francuzai įsi
vėlė bėdon, užimdami vokiečiams 
Ruhro kraštų. Francuzai susi
pyko su visais savo sėbrais ii 
kaimynais. Senoji vyriausybe 
suardė krašto finansus ir nupul- 
dino frankų. Krašte perimas. 
Jei dabar kairieji, kuriems liau-

balsus .̂ nesugebės pataisyti pa
dėties, tai ne tik Franci j ai, bet 
ir visai Europai gręsia sunkus, 
pavojus, naujų karų ir visiško 
iširimo pavojus. Tai,kas dary
ti? ? .
• Del radikalų pasiūlymo socia
listų suvažiavime pąsireįškė dvi 
-sręvi. Vieni sakė: Mes turime 
eiti valdžion kartu su radika
lais. Darbininkų ir ūkininkų mb

Todėl visos L. S. S- kp. pri
klausančios prie Aštunto Rajo
no rengkitės , prie busiančios 
konferencijos ir prisiųskit dele
gatus nuo penkių narių vieną, 
skaitant nepilną penkinę už pil
na.

Konferencijos dienotvarkė:
1. Konferencijos atidarymasr
2. Mandatų komisijos rinki

mas.
3. Referatas.
4- Rinkimas konferencijos 

tvarkos vedėjo.
5. Skaitymas tarimų Iš pe

reitos konferencijos.
6. L. S. S. VIII Rajono val

dybos ir komisijų raportai.
7. Kuopų delegatų praneši

mai.
8- Skaitymas laiškų ir’ atsi

šaukimų.
9. L. S. S. VIII Rajono ne

baigti reikalai.
10- Nauji sumanymai.
11. L. S. S. reikalai.
12. Liet- Socialistų Jaun. Ly

gos reikalai.
13. Socialistų (Partijos reika

lai.
14. Lietuvos Socialdemokratų 

partijos reikalai.
15- Konferencijos uždarymas.

/ — A. Vilis,
L. S. S. VJ1I Rajono Sekr.

(Tąsa «.nt 6-to pusi.)

Garsiu kilęs Naujienose
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L S. S. ŽINIOS
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Amerikos lietuviu sociali 
sty konferencija

Birželio 22—25 dienų Wilkes 
Barre mieste įvyko Lietuvių 
Socialistų Sąjungos konferen-

L. S. Sąjunga, 
mums broliška 
Amerikoj, kuri 
socialistinį darbą 
kos iškeliavusių

tai yra ta 
organizacija 

ne tik dirba 
tarp Ameri- 

lietuvių dar-

tus širdingai ėjo pagalbon ir 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijai kuo tik galėdama. Tat L. 
S. Sąjungos konferencija dvi
gubai mums įdomi.

šįmet įvykusi konferencija 
yra pirmutinė po karo.

Musų draugams anoj vande
nyno pusėj karas ir revoliuci
jos metas atnešė daug vargo, 
suteikė sunkų smūgį. I*rieš 
pasaulinę revoliuciją L. S. S. 
Amerikoj buvo stipriausia lie
tuvių išeivių organizacija. Iš
vysčius plačiu mastu darbuo
tę proletarų miniose, ji buvo 
sutelkusi į savo organizacijas 
tūkstančius darbininkų socia
listų, buvo nustumusi antro n 
vieton klerikalus, buvo suku- 
rusi stiprias ir veiklias bend
roves liaudžiai šviesti, buvo 
sutaupiusi iš sunkiai uždirb
tų centų nemažą turtą. Revo
liucijai kilus, Amerikos lietu
vių socialistų tarpe kaip ir vi
sur pasireiškė komunistai. Pa
sireiškė gal dar su didesniu at
kaklumu ir neatsižiurėjimu į 
darbininkų reikalus, kaip kur 
kitur. Savo sparnotais, bet ir 
vylingais ūbaisiais Amerikos 
komunistai sugebėjo pagauti 
savo įtakon ir Sąjungos narių 
daugumą. Laikiną savo įsiga
lėjimą komunistai išnaudojo 
pirmoj eilėj ne kovai su tik
raisiais darbininkų priedais • — 
kapitalistais, bet puolė • visu 
įnirtimu pačius socialistus, su 
kuriais dar vakar dirbo bend
rą darbą. Paėmę viršų pačioj 
L. S. Sąjungoj, komunistai iš
ardė senąsias lietuvių socialis
tų kuopas, užgrobė Sąjungos 
turtą ir pradėjo varyti nieko 
nepažabotą demagogiją, kiršin
dami mažiau susipratusią mi-| 
nią prieš jos idėjinius vadus. |

Amerikos lietuviams komii-l 
nistams neilgai teko džiaugtis I 
savo pragaištingo darbo vai-1 
siais. šiandien jie jau stovi,! 
kaip ta pasakos besoti boba, Į 
ties suskilusiu loviu, jausda-l 
mies visiškais bankrotais. Nei 
tik iškriko iš karto prie jų pri-1 
sidėjusi socialistų dalis, paliko! 
juos vienus, bet komunistų ne-| 
lemtas darbas pamuše kojas 
visam socialistiniam judėjimui 
lietuvių darbininkų tarpe. Dar
bininkų organizacijos sumažė
jo, apsilpo, liko demoralizuo
tos, nebetekusios pasitikėjimo 
savim. Komunistų pasėtą vėją 
pugavo j savo bures Amerikos 
klerikalai ir ačiū
netikėtai pagalbai susistiprino 
taip, kaip iki šiol jie dar nie
kuomet nėra buvę.

Skaudžiai atjautė socialistų 
skilimą ir musų draugai —j 
Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
Daugelis jos kuopų, perėjus į 
komunistus, visai išnyko; ki-1 
tos žymiai sumažėjo ir apsil
po. Tik nenuilstamos pastangos 
senųjų musų draugų, kurie 
stovėjo Amerikoj socialistinio 
darbo priešaky, padarė, kad L. 
S. Sąjunga pradėjo po truputį 
atsigauti ir vėl stiprintis, šį
met įvykusi konferencija yra 
ženklas, kad Sąjunga yra ne 
tik perėjusi patį sunkųjį ligos 
tarpą, bet kad ji jau sveiksta, 
stiprėja, pradeda vėl vadovauti 
darbininkams lietuviams Ame
rikoj.

Konferencijos dieno tvarkėn 
buvo pastatyta visa eilė švar
kų tolimesniam darbui klau
simų. Konferęncija sėkmingai kinti, kad, va, žiūrėk, ką jūsų 
juos aptarė ir baigė savo posė- atstovai 
džius su gyva, jauna viltim, | pundus

komunistų

kad laikinai sutrukdytas Są
jungos darbas vėl išsivystys, 
pamaži užlygindamas komu
nistų prirausetas duobes, kel
damas iš griuvėsių senąsias or
ganizacijas.

Iš visos širdies palinkėkime 
musų draugams Amerikoj kuo- 
geriausios kloties jų sunkiam 
darbe. (“S. D.”)

Kad galėčiau aš nupinti...

čia

lyg pono Dievo už- 
ir tyliu. Dainuoti ir 
užgynė.

Kaip mane bolševiku' 
krikštijo

Nemanykit, kad tik vieni ko
munistai moka “bolševiku 
krikštyti.” Man tą mažutę ope
raciją padare grynai tautinė 
Lietuvos policija.

Š. m. kovo 9 d. nuvažiuoju į 
Kybartus dalyvauti žiežirbinin- 
kų skyriaus susirinkime.. Man 
bedarant pranešimą apie Žie- 
žirbininkų veikimo programą, 
dežuruojantis susirinkime vyr. 
policiantas Puodžiukaitis pra
dėjo su manim ginčytis. Tam 
ponaičiui mandagiai buvo nu
rodyta, kad jis į ginčus neturi 
teisės kištis, bet p. Puodžiu
kaitis nenorėjo pirmininkau
jančio klausyti ir kėlė netvar
ką. Be to j susirinkimo salę 
įsibrovė dar vienas jo drau
gas, visiškai nusigėręs polici
ninkas. Pareikalavus griežtai 
šį nusigėrusį poną išvaryti, p. 
Puodžiukaitis ne norom s išva
rė, bet pradėjo su susirinkimo 

'vedėjais ginčytis, kad, girdi, 
“jus mane nemokykit.” Ir net 
priėjo prie paprasto koliojimo- 
si. Man griežtai užprotestavus, 
kad jis susirinkime nekeltų 
netvarkos, p. Puodžiukaitis grą- 
sindamas pareiškė, girdi, “tu 
kalbėjai prieš Vidaus Reikalų 
Ministerį p. Žalkauską, esi bol
ševikas, todėl tave sulaikau.”

Nuo tų žodžių tai ir prasi
dėjo mano “bolševikiškas krikš
tas.” Einam nuovadon, maniau, 
ten dalykas greit paaiškės ir 
aš galėsiu eiti sau laisvas. Bet 
neradus nuovados viršininko 
reikėjo laukti. Puodžiukaitis 
tuoj telefonuoja Apsk. Virši
ninkui, kad, girdi, sulaikęs “di
delį valstybės, grioviką.”

Sudrebėjo musų viršūnės. 
Tuoj liepė mane areštuoti. Nuo
vados Viršininkas perduoda 
mane politinės policijos vedė
jui, daro kratą. Ilgai svarstė, 
ar “Žiežirba” legalus laikraš
tis ar ne. Galų gale pasisekė 
įtikinti, kad tai Lietuvoj lei
džiamas ir legalus laikraštis, o 
“Socialističeskij Viestnik” (ru
sų socialdemokratų laikraštį, 
leidžiamą Berlyne) taip ir pa
ėmė kaipo “priešvalstybinę li-

ros. Vieną proklamaciją ir 
man davė pasiskaityti. Man 
paabejojus dėl jo tvirtinimų, 
jis man pareiškė: “Kiekvieną 
tokį sugavus peršauti, tuomet 
sėkla nesiplatintų.”

Eche, — pamaniau
tai tikras žvalgybininko būdas 
pasirodė.

Sėdžiu 
pečkyj, 
švilpauti

Pašaukė punkto viršininkas. 
Tardo. Mandagiai klausinėja 
ir tarp kita ko vis nori įtikinti, 
kad be reikalo jus, socialde
mokratai, taip “žvalgybą, ko- 
liojate.” O ji tokia nekaltA 
esanti, tik išgamas visokias 
naikinanti ir lai be galo švel
niai.

—Mandagus ponaitis, — pa
maniau. Net paragino, kad žie- 
žirbininkai daugiau dirbtų, o 
dabar jų niekur negirdėti, jis 
tik pirmą kartą susitinkąs su 
tokios rųšies žmonėmis. Žino
ma, prižadėjau dirbti ir patie- 
šinau, kad gal būt nepaskuti
nis kartas tenka susitikti, susi
tiksime ir toliau, tik gal ant 
siauresnio liepto.

Ištardžius grąžino dokumen
tus ir leido laisvai eiti. Tik kai 
kūrins “žiežirbos” redakcijos 
rankrašičus ir vieną privatinį 
laišką pasiliko. Norįs labiau 
įsiskaityti.

Važiuoju Kaunan ir manau: 
ne. taip pigus 
krikštas.
kad jie mane 
buičau veltui parvažiavęs, gi 
dabar reikėjo mokėti 5 lt. O 
penkius litus sutaupius mano 
mėnesiniame biudžete butų bu
vę daug lengviau galus su ga
lais suvesti. —Dzidas Budrys.

[“Socialdemokratas”]

Kad galėčiau aš nupinti 
Eilių vainikus
Ir su jais vargšus dabinti, 
Skelbt kitus laikus.
Kad galėčiau jiems paduoti* 
Pagelbą varguos
Ir nelaimėse paguosti, 
Padėti darbuos.
Kad galėčiau aš nubraukti 
Ašaras vergams,
Griežtą kovą visur skelbti 
Nelaimėms, vargams.
Tada tikslas bųt gyventi 
Ir ramiai numirt, 
Nereiktų be laiko senti, 
Liūdesį patirt....
(“S. D.”) Ant. S—kis.

r .............. , ---------------------

dė manifestacijų. Austrų so
cialdemokratija drauge su pro
fesinėmis sąjungomis gali kiek
vienu momentu pastatyti 250 
tūkstančių savos apsaugos, dis
ciplinuotos ir kąrciviškai iš
mokintos. Prieš tokią darbi
ninkų galybę Austrų fašistai 
laikosi labai “viežlibai.”

je- 
ne- 
gal

Musų draugams netenka nu
liūsti, t / v '

Palyginus musų kuklutes 
gas su Austrijos draugais, 
vienam mūsiškių draugų
pasidarys liūdna. Ką reiškia 
musų silpnutės kuopos, musų 
vos pradėjusios organizuotis 
profesinės sąjungos,/ musų 
dar pakrikusi neapsišvietusi, 
visokių vėjų blaškoma darbi
ninkų šeimyna? Žinoma, ne
daug dar reiškia. Bet ir Aust
rų draugai ne vienais metais 
išaugo milžinais, įgrudino sa
vo jėgas aiškia klasine sąmo
ne ir susibūrė į geležines, drau
smingas eiles. Taip išaukti bu
vo reikalinga dešimčių pasi
šventusiu darbo metų. Iš die
nos dienon dirbo, brendo, ko
vojo, augo ir išaugo. Tas dar
bo ir pasišventimo kelias atvi
ras ir mums. Tik sužadinkime 
savyje gerą valią, tik suburki- 

' me savas, kad ir silpnas pa
stangas ir mes taip pat pradė
sime kilti.LNcsibijokim juodų
jų jėgų. Pats gyvenimas dali- 

ybę ir padės mums 
nes musų idealams
v nugalėti pasaulis, 

ternacionalo pasitarimai. Pro-'nugalėti musų pūslėtomis ran
komis, musų prašvitusiu protu 
ir kilniais sielos pasiryžimais.

—Kip.
'[“Socialdemokratas” Į

bolševikiškas 
Tik gailiuos viena, 

nevarė Kaunan,

Svečiu verti šeimininkai
Birželio pradžioje socialis

tinio proletariato organizacijos 
kelioms dienoms susibūrė svie- 
tingoje Vienoje. Nuo 2 iki 5 
dienai ten posėdžiavo Amster
damo profesinių sąjungų Inter
nacionalo kongresas, Socialisti
nio Internacionalo Pildomasai
Komitetas, Jaunimo Auklėji-'tvirtėti, 
mo ir Socialistinio Jaunimo In-' lemta yra • 1 • i • • T~x 1 — i •
ga pasinaudodamos, padarė 
savo konferenciją ir socialisti
nės moterų organizacijos. Tuo 
budu Viena virto pasaulinio 
proletariato jėgų paradas. Vi
sos paminėtosios organizacijos 
tarėsi proletarams svarbiau
siais einamaisiais reikalais.

Posėdžiams besibaigiant, Vie
nos darbininkai svečiams pa
gerbti suruošė savųjų jėgų pa-

mo

Šalin rankas nuo 
savivaldybių

(Ats. Bielinio kalba, 
108-am posėdy).

Sei

j Nakvojau nuovadoj. Ir dau
giau kas nakvoja, bet tai kon- 
Irabandistai, sugauti benešant 
iš Prūsų brentspiritį. Aš juo
kiuos, o man grąsina, Icad “bai- 
sios bausmės” laukiančios. Gu
liu naktį ant suolo ir manau: 
“policija mane krikštija į bol
ševikišką vierą.” Su juokais 
maišosi ir piktumas: dėl kokio 

; tai policininko, kurs nežino sa
vo pareigų, reikia sugaišti vi
są pirmądienį, dingsta darbo 
diena. O juk dirbu vdlstybinęj 
įstaigoj...

Ryto metą su palydovais va
žiuoju į Vilkaviškį — perveda 
mane politinės policijos punkto 
viršininkui. Važiuoju ir džiau
giuos — nereikia už gelžkelį 
mokėti. Vežikas nuo stoties ve
ža miestan — ir už tai nerei
kia mokėti.

Nudžiugo Vilkaviškio žval
gyba — galų gale turime “bol
ševiką,” kurs ėmė ir pasikėsi
no valdžią nuversti., Visiškai 
netikėtai be jokio triūso pats 
į maišą įlindo.

Tupiu areštantų kambaryje. 
Žvalgybininkai vis dėlto su 
manim mandagus: vienas jų 
labai karštai norėjo mane įti-

Seime gina, ir parode 
bolševikiškos literatu-

Socialdemokraty mitingas'“komunistai-bet be pasiseki-
Klaipėdoj

daroma, kad tas galėtų pabėg
ti. Ir Tučkus pabėgo Ameri
kon. Pabėgęs, dar kartą ten 
apsivogė ir pagautas išsigynė 
esąs Lietuvos pilietis. Tučkus 
galėjo prasmukti sieną, nes 
jis buvo krikščionis-demokra- 
tas, nes jis jums parašė agra
rinę krikščionių programą.

Atminkite sacharino ir ka-! kviestas protestuoti prieš tai, 
kaino bylą. 
Kas atsitiko 
dien iždas
Tilden Smidt 24 mil. litų. Ar 
jus patraukei atsakomybėn 
tuos ponus, kurie Liepojoj su
pūdė linus? iškėlė Miškų
Departamento revizijos? Kuri 
visų tų krašto skaudžių bylų 
buvo išvesta iki galui ir kalti
ninkai nubausti? Ir po to viso 
jus da drįstate kaltinti savi
valdybes. Į visus šmeižtus 
prieš savivaldybes galiu jums 
atsakyti trumpais Gogolio žo
džiais: “niečego na zerkalo 
pieniat koli roža kriva.”

Jus norite panaikinti apskri
čių savivaldybes ir sakote ne
norį naikinti pačių savivaldy
bių. Bet kaip galės savivaldy
bės netekusios apskrity cent
ralizuotų savo įstaigų, rūpinti 
tokius reikalus, kaip»ligoninės, 
prieglaudų organizavimas, se
nelių globojimas, rupinimas 
ūkio kultūros reikalų ir t. t.? 
Argi atskiri valsčiai pajėgs tai 
padaryti? Katriems jūsų sąži
ningai rupi savivaldybių rei
kalas, pasimokinkit iš latvių 
praktikos. .. Latvijos Seimas 
1923 metais, tokio pat dešinių
jų ūpo pagautas, nutarė panai
kinti apskričių savivaldybes. 
Nepraėjo nei pusės metų, ir 
viena Seimo frakcijų, balsa
vusios už savivaldybių panai- 
kimmą, jau įnešė sumanymą 
vėl atstatydinti apskričių savi
valdybes. Ir kalba už tat jums 
aitimas žmogus, kun. Trasu- 
nas. Jis nurodinėja, kad aps
kričių savivaldybės yra ypač 
ten reikalingos, kur maža in
teligentų, kaip Latgalijoj, nes 
valdžia iš centro iš Rygos, vis 
tiek vietos darbų nenudirbs. 
Kitas atstovas Ulpe pranešė, 
k k: visos hc išimtiem likvida
cijos komisijos, kurioms buvo 
pavttta pribaigti apskričių sa
vi v.i’dybes, susirinkus:os vien
balsiai paraškė, 1 kad būtinai 
reikia jos vėl atstatydinti.

Ir Latvių Seimas jau taiso 
savo klaidą. Svarsto J: 1925 
melų biudžAą, bus paskirti 
aptinkami kreditai savivaldy
bėms atsta'yti. o dabar jų pa- 
r.‘!gc.s eili laikinai pavesta 
:oms pačioms likvidacijos k )- 
misijoms.

Naikinti Lietuvos apskričių 
savivaldybes tai reiškia min
džioti žmonių teises, griauti 
vietose kultūros darbą, stabdy
ti žmonių iniciatyvą, trukdyti 
musų ūkini kilti, paspirti koja 
opiausius socialio globojimo 
reikalus. Jus, dešinieji, vaiky
dami siaurų savo partinių tiks
lų, galit siūlyti panašius pro-

Klaipėdos krašto Socialdemo
kratų partija sušaukė liepos 10 
d. Klaipėdoj mitingą. Mitingas 
įvyko Šiaulių salėje ir buvo su-

Delko ji aptilo? 
su linais? 

turi

mo.
Po to buvo pasiūlyta ir pri

imta rezoliucija kurioj reikalau
jama iš Lietuvos Seimo ir vy
riausybės kad greičiausia butų 
ratifikuota sutartis dėl Klaipė
dos krašto ir sąžiningai vykdo
ma, kad tuojau butų paskelbti 
rinkimai Seimelio ir Seimo at
stovų. Rezoliucijoj reiškiama 
padėkos dr. Bieliniui, Seimo s.- 
d. frakcijai ir visiems atsto
vams, kurie rėmė Klaipėdos kra
što autonomijos reikalą.

kad Lietuvos Seimas iki šiol ne
tvirtina sutarties dėl Klaipėdos 
krašto, o Lietuvos vyriausybe 
neduoda klaipėdiškiams autono- 
mingai susitvarkyti. Salėn suėjo 
apie 2000 žmonių. Mitingą pra
dėjo d r. B e r č i u s, pakvietęs 
susirinkusius nusistatyti dėl mi
nėtų klausimų. Pirmuoju kalbė
jo dr. M a c y s (vokiškai). Jis 
pirmučiausia kvietė susirinku
sius netikėti gandams, buk kaž 
kieno norima išnaudoti organi
zuotus Klaipėdos krašto darbi
ninkus naujam perversmui. Klai
pėdiškiai ištroškę laukia sutar
ties patvirtinimo ir autonomi
jos, pasakė jis. Beteisė krašto 
padėtis daug pasunkino Klaipė
dos ūkį, ir ypač užgauna darbi
ninkus, 1919 metais Klaipėdos 
krašte dirbo 24,000 darbininkų; 
1924 metais tik 18,000. Tie 6000 
neišnyko, tik vargsta didelį var
gą. Yra buvę atsitikimų, kad 
pribadėję darbininkai patys nu- 
sižudydavo. Visokių nacionalistų 
agitacijos nieko padėties nepa
gerins. Tik autonomingas krašto 
susitvarkymas, įnešdamas dau
giau teisėtumo gyveniman, pa
dės lengviau nugalėti ūkio su
irutę ir vargus. Betikslus yra 
vokiečių nacionalistų svajoji
mas, kad Klaipėdos kraštas vėl 
grįžtų prie Vokietijos; jis pa
skirtas Lietuvai ir reikia jo ūkio 
reikalai derinti su Lietuvos rei
kalais.

Musų dabartinio susirinkimo 
tikslas — pasakė baigdamas dr. 
Macys — pareikalauti iš Lietu
vos vyriausybės kad sutarties 
patvirtinimas įvyktų kuogrei- 
čiausia.

Antruoju kalbėjo dr. Bielinis 
(lietuviškai). Atsiprašęs susi
rinkusių, kad jis negalįs kalbė
ti j juos vokiškai, dr. Bielinis 

toliau tęsė: visi jūsų kasdieni
niai rūpesčiai turi susidėti į vie
ną didelį siekimą — šalin iš 
Klaipėdos krašto to
kia politika, kaip lig 
šiol kad buvo. Klaipėdos 
kraštas tur gaut autonomiją ir 
demokratinę tvarką. Visi tikrie
ji demokratijos draugai Lietu
voje yra jūsų pusėj: Bet yra pas 
mus ir demokratinės tvarkos 
priešai, — tai musų reakcinin
kai. Jau 1922 m. socialdemokra
tų frakcija Seime pradėjo reika
lauti autonomijos Klaipėdos kra
štui. Mes turėjome pakelti sun
kių kovų. Musų valstybiniai vy
rai ir musų krikščionys demo
kratai yra priešingi jūsų sie
kiams, nes jie žino, kad jus at
siusite Seiman žmones, kurie 
neis su musų klerikalais, kurie 
padės mums kurti Lietuvoje de
mokratinę tvarką (šauksmai: 
bravo). Dar nebuvo žinoma apie 
konvenciją, o jau valdžios laik- 

raštis “Rytas” rašė, kad klaipė
diškių atstovams tegalima duo
ti Seime pusę balso. Kai kon
vencija liko sutarta, vyriausybė 
sudarė mokslinčių komisiją, ku
ri turi sugalvoti, kaip klaipėdiš
kių atstovams susiaurinti teises 
Seime (šauksmai: fui!). Kleri
kalai pina kilpą ne tik jums, bet 
ir visai Lietuvai savo pragaiš
tinga politika. Bet visa musų są
moningoji liaudis yra ištikimas 
jūsų bendras. Aš pats keliu ma
no protesto balsą prieš tai, kad 
jums iki šiol neduodama tai, kas 
buvo pernai žadėta. Aš džiau
giuos, matydamas šiandien čia 
tūkstančius Klaipėdos darbinin
kų susirinkus protestuoti, džiau
giuos iš stiprios jūsų organiza
cijos, kuri padės ir musų darbe 
žmonėms kovoje už demokrati
nes teises. Ir ateis valanda, kad 
visi šitie tautinės neapykantos 

l kurstytojai, tie Klaipėdos kraš
to kultūros griovikai, ant kurių 
sąžinės guli ir dabartinio nedar- 

Grieš benas. B^s šokiai. Atei- bo vargai, pavirs praeities še- 
kite ir atsiveskite savo drau- sėlių (smarkus delnų plojimas), 
gus. I Diskusijose bandė dalyvauti

šian- 
sumokėti p.

“Nep”
Rusijos komunistai pirmiau 

vadinosi paprastai komunistais, 
paskiau jie pasivadino ar kas 
juos pavadino, “kariniais komu
nistais”. Dabar jie vadinasi 
“nep”. Ir tas “nep” yra niekas 
daugiau kaip kapitalistiniai šei
mininkai. Tik dar kur nors Ru
sijos kaimų laikraščiai kaip ka
da pamini, kad Rusija dabar yra 
socialistinė šalis. Oficialė kalba 
yra tokia: “Iš liepinės Rusijos, 
bus socialistinė Rusija”. Taip 
pasakė Zinovievas 13 suvažiavi
me,tą patį • atkartojo ir Kame- 
nevas Maskvos susirinkime.

‘ Socialistinė Rusija, vadinasi, 
kada nors dar bus, o dabar jos 
nėra. Kas dabar yra Rusijoj, 
tai atbudavojimas piniginio ka
pitalizmo kaimuose ir miestuo
se. Net ir valstijinę pramonę 
priskaito prie “valstijinio kapi
talizmo”.

Ekonominė padėtis dabarti
nės Rusijos yra grynai valstiji- 
nio-kapitalistinio pobūdžio, — 
lygiai tokio pat pobūdžio, kaip 
Vakarinės Europos šalyse.

Visą Rusijos sistemą negali
ma kitaip pavadinti, kaip kapi
talistine sistema. Visas perio
das “naujo komunizmo” pasiro
dė perėjimas ne iš kapitalizmo 
į komunizmą, bet iš senos ponų- 
kapitalistinės sistemos į naują- 
kaimiečių-kapitalistinį šeimi-

Iš plataus pasaulio
Matteoti nužudymo atbalsiai.
Sąryšy su paskutiniais įvy

kiais Italijoj įvesta cenzūra ei
nančių užrubežin telegramų. 
Bet ir gautomis žiniomis Itali
joj padėtis labai rimta ir ūpas , 
piliečių labai įtemptas. Fašis
tų padėtis visai pasviro tiek, 
kad net jie patys pareikalavo 
iš Mussolini paleisti partiją 
tikslu perorganizuoti ją. Tuo 
tikslu pasiųstas fašistų seimo 
frakcijos invalidas Delkrua, 
apart minėto pareiškimo par 
statė dar reikalavimų: pašalin
ti policijos generalinį direkto
rių, suimti visus įtariamus 
Matteoti užmušime, pamainyti 
Vid. Reik. Ministerį.

Tačiau 
mis visi 
Mussolin i 
mą.

Mussolini bancĮąs sudaryti 
kabinetą, į kurį įeitų opozici
jos Ministeriai.

Išeinantį iš Parlamento opo
zicijos atstovą Amendolą ap
gulė minia ir iškėlė jam, taip 
dažnai fašistų puolamam, ova
cijas. Fašistai bandė minią iš
sklaidyti, tačiau jiem tas nepa
sisekė. Tuojau buvo surengtas 
grandiozinis ^mitingas. Ir kitur 
pagerbimui užmušto -Matteoti 
daromos demonstracijos.

Jau svaidėt kaltinimais savi
valdybes, bet kuris jūsų prisi
minė, kas tuo pačiu laiku dė- 

pasimokinti' josi valdžioje?
turėtų “Lietuvos Lkio” paskutinis 

Du trečdaliu numeris primena, kad Lietuva 
skolinga Amerikai 4,169,491 
dolerį už prekes. Kaip tos pre
kes buvo išparduotos? Ar vy- 

riausybe arba Seimas mokėjo 
ištiesti ranką ir paimti už 
sprando tuos ponus-pardavė- 
jus, nors sėdėjo čia pat pašo
nėj, Prekybos departamente?

Lietuva dar skolinga Ameri
kai 800,000 dolerių ( 8 mil. li
tų) už maisto produktus. Aš 
atsimenu, kaip tie maisto pro
duktai 1920 metais dešimtimis 
vagonų bludinėjo po Lietuvą, 
nerasdami savo ėmėjų. Ar pa
tikrinta iki šiol kaip tie pro
duktai suvartota? Ar bent vie
nas kaltininkų atsisėdo gelto
nam rūme Mickevičiaus gat
vėj? Jus matot krislą savival
dybių akyje, bet nejaučiate 
rąsto savoj.

Prisiminkit “Vilnies” bylą ir 
daiktus atgabentus Liepojon 
trimis laivais. Dokumentai ty
čia buvo naikinami ir daiktai 
buvo metami vandenin, kad tik 
nesusektų galų. O Duodžio dar
beliai? O jūsų Tučkaus, ark
lių mainelio, operacijos Mažei
kių apskrity? Atsimenu, kaip 
Vidaus Reikalų M-jos buvo pa-' 
siųstas valdininkas ištirti daly
ko vietoj ir kaip buvo viskas

gyvena 
vienas mili- 
darbininkų 
ir socialde-

Vienos miestas turi 2 mili
jonu gyventojų. Miesto savi
valdybė pavizdingai tvarko* sa
vo ūkį. Kas Europos savivaldy
bininkų norėtų
miesto ūkio tvarkos, 
lankytis Vienon, 
miesto valdybos narių yra so
cialdemokratai.

Austrų respublikoj 
6 mil. žmonių. Jų 
jonas priklauso 
prof. sąjungoms 
mokratų partijom

Birželio 5 d. Vienos darbi
ninkai iškilmingai manifestavo, 
sveikindami suvažiavusius In
ternacionalų atstovus. Delega
cijos užėmė Austrijos parla
mento (Seimo) rūmų laiptus, 
pro kuriuos ištisomis valando
mis ėjo “Respublikos Apsau
gos’ organizacijos ir darbinin
kų sąjungos.

Respublikos apsauga suside
da iš darbininkų. Tik Vienoje 
ši organizacija turi 21 skyrių. 
Taigi 35,000 apsaugos narių, 
vienodai apsirėdžiusių, po 10 
eilėje, kariškai išsirykiavę pra
ėjo pro iškilmių vietą, reikš
dami pagarbos Internacionalų 
delegatams. Po to sekė 150,- 
000 darbininkų, atstovavusių 
tūkstančius organizacijų tokio
je pat tvarkoje. Ore plevėsavo 
tūkstančiai raudonų vėliavų, 
skriejo milžiniškos, tvarkingos 
minios balsai: “Tegyvuoja In
ternacionalai 1”

Lijo lietus, bet jis nesustab-t

Bet mes, socialdemokratai, 
pasižadam kovoti visomis sa
vo jiegomis prieš tą niekingą 
sumanymą. Ir ne tik mes. Tie 
103 tūkstančiai, kurie balsavo 
už mus, bus kartu su mumis ir 
toje kovoje už savivaldybes. 
Mes viską padarysime, 
įstatymo sumanymas

kad 
vėl nu

dardėtų tamsumon, iš kur jis 
yra čia atėjęs. Kas yra už kraš
to laisvę ir jo gerovę, tas bal
suos prieš dešiniųjų pasiūlymą. 
(Socialdemokratai ploja).

SOCIALISTŲ PIKNIKAS

Nedėlioj, rugpiučio 31, 1924 
Rivervięw Parke

* ’i

Įžanga 35c. Pradžia 10 v. ryto
šiame piknike 

kalbėtojai:
W. T. Mills, iš

C. J. MacGovvan, G. R. Kirk-1 
patrick, Lilith M. Wilson ir 
kiti.

bus sekami

Californijos

paskutinėmis žinio-
Ministeriai pareiškė

apie atsista tydini-

WILM)N\
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Vien tik Lietuviu krautuve
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CHI8IM5O:
ŽINIOS

Neteko pačios, į autom obilljb 
ir liko sumuštas.

Jay T. Ernest iš Asheville, 
N. C.., jaučiasi esųs labai nelai
mingas. Jis neteko pačios, pi
nigų ir automobilio, ir dar li
ko sumuštas, taip kad kiek lai-

NAUJIENOS, Chicago, tti.
- - - - ~

Lietuvių Rateliuose

Socialistų išvažiavimas

Reikalauja pakarti milio 
nierius žmogžudžius

Jis sakosi visai nežinojęs, 
kad jo jauna, 19 metų, pati th- 
ri kitų jaunikį. Tuo jaunikiu 
esąs buvęs jo samdytojas Ed- 
ward Rickert, 19 m. senis. Jis 
ilgą laiką dirbęs Rickertui ir . . • t • «*■ A

Vakar prieš teisėją Caverly 
prasidėjo paskutinės advokatų _c 
kalbos pagarsėjusioje byloje 'kada pastarojo pati pabėgo, 
jaunų žmogžudžių-milionierių, * tai jis priėmęs gyventi pas sa- 
Nathan Leopold ir Richardįve. Vėliaus jis susirado geres- 
Loeb, kurie prieš kiek laiko* nį darbą. Dalias, Tex., ir pa* 
be jokios priežastięs, bet vien Įsirengė į ten važiuoti. Rickert 
tik pasitenkinimo “tyrinėjimo” 
tikslais užmušė kito milionie- 
riaus sūnų Robert Franks.

Paskutinis valstijos alienis- 
tas užbaigė liudyti užvakar. 
Tai buvo Dr. Krohir. Jis taip
jau liudijo, kad jaunieji žmog-' kad jo ieško policija ir prašė jį 
žudžiai yra pilnai sveiki pro t i-, paslėpti. Ernest išvežė jį į In- 

‘ * j pas kokį tai 
farmerį. Užvakar jie visi pen
ki (Ernestai turi ir 
vaikų) iš ten sugryžo. Važiuo
jant Lake gatve, už

; Park, Rickert paptašė sustab-

paprašė, kad važiuotų pro Chi- 
caga ir pasiimtų su savim ir 
jį iki Chicago pavėžėti. Jis 
sutiko ir visi atvyko į Chicago, 
kur apsistojo pas Rickerto se
serį. Vėliaus Rickert pasisakė,

niai. Kaltinamosios pusės advo dianos valstiją 
katai gi stengėsi įrodyti, kad 
Krohn yra profesionalis liudi
ninkas, kuris iš to‘ gyvena ir 
liudija taip, kaip nori mokan
tis jam algą.

Pabaigus liudyti Dr. KAhn (lyti automobilių ir išlipo neva 
prasidėjo kalbos. Pirmiausia ratų apžiūrėti. Išlipo ir Ernest. 
kalbėjo prokuroro pagelbinin- Kada pastarasis stovėjo pasi- 
kas Mareliai!. Jis savo kalboj lenkęs, Rickert porą kartų kir- 
griežtai reikalavo mirties baus- to jam į galvą kokiuo tai gelž- 
mes — kartuvių. “Akis už akį, 
dantis už dantį,” tokis buvo 
pamatinis jo reikalavimas. Jis 
m kreipia jokios domės it į kal
tinamųjų jaunumą. Esą ir dau
giau jaunų žmonių buvo nu- jauna pačia ir vaikais. ] 
teista pakorimui, tad kam juos Ernestas atsigavo ir visą tai 
palikti? Esą ir teisėjas kitaip‘papasakojo policijai, kuri 
elgtis negali, nes. to reikalauja bar ieško pabėgėlių.
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PRANEŠĖ DAVVES’UI APIE i 
NOMINAVIMĄ

šėrininkai 2. Mergaičių bėgtinas, 10-14 
rūpintis metų, laimėjo gražų kalnierį 

Bendrovės board direktoriams, Petronėlė Tąmulionyte.
’ ’ ' 3. Merginų didelių’ bėgtinės,

laimėjo Amilė Rhmušauskaitė 
gražų lietsargį.

4. Moterys nešti kiaušini su 
šaukštu. Pasirodė neaiškumas ir 
dvi turėjo parsiimti antru kartu. 
Laimėjo, rodos, Švagždis slipe- į 
rius.

5. ženotų vyrų lenktynės, lai
mėjo J. Glebauskas gražų kak
laraištį.

6. Vyrai valgė pajų, laimėjo
Albert Tamusauskas sętą skuti
mui barzdos. ,

| 7. Trys poros, vyrai ir mote
rys, sutraukti dviejų jardų ilgio 
siūlą į burną 4 ir pasibučiuoti. 
Laimėjo Vai. ir A. Ražitienė. 
Gavo dovanų gražią didelę lėlę. 

'Juoko ir klegesio buvo iki valios.
Pereitą sekmadienį laikė 'Šalviai atmins Keistučio kliubo pi- 

vo mėnesinį susirinkimą Drau
gystė Lietuvos Kareivių.

Buvo gauti du užkvietimai, 
kuriuos ir priimta, nutariant da
lyvauti L. R. R.. Kliubo pikni
ke rugp. 31 d., Stickney parke 
ir rugp. 30 d. dalyvauti apvaikš- 
čiojime 20 metų gyvavimo L. 
D. K. Vytautei Gvardijos, Chi- 
cagoje. Pastarajame apvaikš- 
čiojime dalyvaus musų draugai 
su uniformomis, vadovaujami 
naujojo vado S. Grublio.

Draugijos reikalai stovi labai 
gerai. Yra paimta svetainė, 
maskaradų baliui sausio 31 d.,! 
1925. 
mos

bėjus draugiškai, 
pavedė tuo reikalu

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewtcz

BANIS
AKUSERKA

Turiu patyrimą.
Pasekmingai pa- .

mote-

Jūsų buvęs senas 
Prietelis Patarėjas

žiūrėjimą

tarnauju mote 
rims prie gimdy 
trio kiekviename 
atsitikime., Tei

*’DR. HERZMANX *

Tei- 
ską pri- 

Duodu 
mote

li ras ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Haisted St. 
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Bonų tą vakarą tapo parduota 
.už $600. Niekurie šėrininkai 
kritikavo raštininką už paga
minimą netikusio pakvietimo 
laiškų. Čia ir patarė ateityje 
tokių klaidų nedaryti. Taipgi 
šėrininkai nutarė surengti pik
niką ateinantį metą ir išrinko 
komisiją iš trijų ypatų paimti 
daržą tinkamu laiku.

Komisija iš susivienijimo 
Draugijų kvietė visus susirin
kusius atsilankyti į susivieni
jimo pikniką, kuris įvyks rug
sėjo 7 d., Justice Parke.

—šėrininkas.

Ateinantį sekmadienį, rugpiu
čio 24 d., bus- paskutinis dide
lis socialistų išvažiavimas. Išva
žiavimas bus Beverly Hill miš
ke, prie 87 ir Western Avė. gat
vių. Rengia jį Liet. Socialistų 
Sąjungos VIII Rajonas, Liet. 
Darbininkų -Literatūros Dr-jos 
Chicagos Rajonas ir \Liet. So
cialistų Jaunuomenės pyga. 
Trims didelėms socialistų orga
nizacijoms rengiant išvažiavi
mą, turės būti veik nepapras
tas. Nepaprastas tuo, kad jame 
be smagių žaismių tyrame ore, 
bus dar ir gerų kalbėtojų. Kal
bės gi šiame išvažiavime net 
trys kalbėtojai: Naujienų Re
daktorius P. Grigaitis nuo L. 
S. S. VIII Rajono, K. Augusti- 
navičius nuo L. S. J. Lygos ir 
J. Čeponis nuo L. D. L. D. Chi
cagos Rajono. Papasaklotli -jfe 
papasakos labai daug, ir turi ko 
papasakoti. Artinasi svarbus 
rinkimai, kuriuose Amerikos 
darbininkai dar pirmą kartą su
sivienijo ir pastatė savo ben
drus kandidatus. Europoj irgi 
vyksta svarbių permainų, vado
vaujant darbininkų valdomai 
Anglijai. Apie visą tai, ir kitus 
svarbius dalykus, darbininkai 
būtinai turi kuodaugiausia ži

noti. Prakalbų gi, gerų prakal
bų, pas mus dabar mažai ren
giama, todėl atsitaikiusios pro
gos nepraleiskite nė vienas, nes 

Bet^!įtokių kalbėtojų retai kada ten-

LEIBOWITZ
Persikėle į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Western Avė.

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

dvejetų

Melrose

galiu, o jo pati iškratė jo ki- 
šenius ir pasiėmė rastus $125. 
Po to pametę Ernestų už už
mušta, Rickert įsisėdo j auto
mobilių ir pabėgo su Ernesto

Vietos draugijos prašo- 
tų diena nieko nerengti.

— Sekret. K. D.

da

kniką. Koresp. W. Strygas.

(Seka ant 8-to pusi.)

1,4 Severos Gyduoles'užlaiko 
;.i’< šeimynos sveikatą.

“Milionierius valkata” 
apsivedė

Užvakar Evanstone buvo di
delių iškilmių: republikonų bo-' paskilbęs kaipo ‘ 
sai pranešė Charles G. Dawes hobo” 
didelę ir negirdėtą “naujieną”,1 sįa se 
kuri turėjo būti jam “siurpri- renson, 29 m, su kuria jis su- 
zas , — kad jis republikonų sipažino nesenai Hobo kolegi- 
partijos tapo nominuotas kandi-[ joj. <;liubą jiems davė socialis- 

i vice-prezidentus. tas kun> irwįn st. John Tu
nai! j iena’ tapo paša-1 cker.

cere-Į jo turta!
tuks- na doleriu.

James Eads llowe, 55 
milionierius 

apsivedė su savo būvu-

iri.,

ka išgirsti.
Be to išvažiavime bus dali

nami dykai niekurie laikraš- v • •ciai.
Tad visi atvažiuokite j šį di

delį ir paskutinį* šią vasarą so
cialistų išvažiavimą.

— Reng. Komitetas.

Auditorijos reikalai

Brighton Park

H

datu į šalies 
Ta didelė 
kyta Davves’ui iškilminga 
njonija, kurioj dalyvavo 
tančiai kitų republikonų. 
wes išgirdęs tą didelę “naujie-l 
ną” labai “susigriaudino’’ i“ 
“ant greitųjų“ pasakė prakalbą,' 
kurioj jis priminė nominaciją ir, jj0 prezidentas 
išdėstė savo “platformą“, žino-j 
ma, išgindamas savąją, lepub- var(j0 įr Oxfordo universitetus 
hkonų, partiją ir pasmerkdamas ;r vra medicinos 

LaFolletto kandida-' a<|vOkatas Kud-x 
turą.. I “

Po šitokio didelio “siurprizo”,' j 
vakar Dawes išdūmė J Maine | 
valstiją, kur jis pradės savo rin-1, 
kimų kampaniją. :

siekia apie ’milio-
...c ------ Paliko jį jam jo

*'a-; tėvukas, kuris pabudavojo gar- 
e~ . sųjį Eads tiltą St. Louis mies- 
ir (te per Mississippi upę, ir jo 
- tėvas, buvęs Wabash geležinke-

Pats ITowe yra baigęs Har-

Plėšikai sugryžo ir liko suimti.

sugry- 
vietą, 

sugryžta namo ir katės, sugryš- 
ta kartais ir “paklydęs sūnūs’’, 
taipjau sugryžta vištos prie sa
vo laktos, bet labai retai pasi
taiko, kada plėšikas sugryšta į 
savo apiplėšimo vietą, bent tuo- 
jaus. Bet tai užvakar atsitiko, 
ir dabar, delei savo sugryžimo, 
keturi plėšikai sėdi kalėjime.

Keturi plėšikai išplėšė naktį 
J. Steros rūbų taisymo ir valy
mo įstaigėlę 3149 W. Roosevelt 
Rd. Tai patėmijo pravažiuojan
tis savininkas ir pašaukė polici
ją* 1 
ir kiek pinigų išnešta. Policijai 
dar tebesant įstaigoj ateina du 
vyrukai, kurie policijos prispirti 
pasisako esą plėšikai ir atėję už
baigti savo darbą. Elėj rasta au
tomobilių ir dar du plėšikus. Vi
si keturi yra graikai.

žmogžudžiai, sakoma, 
žta j savo piktadarybės

daktaras it 
augrlį metu 

pas St. Louis 
. mayorą ir pasiūlo $1(M),000 
I biednuomenei sušelpti, tai ma- 
yoras atidavė ištirti jo protą. 
Nuo to laiko jis veik visados 
gyveno su valkatomis ir rūpi
nosi pagerinimu jų būvio. Jis 
buvo įsteigęs jiems ir Hobo 
kolegiją ir palaikydavo jų drau
gijas.

Rugpiučio 16 d., Mildps sve
tainėje įvyko cxtra susirinki
mas visų Chicagos Lietuvių 
Auditorium Bendrovės šėrinin- 
kų. Susirinkimas buvo šaukia
mas tikslu pasitarti board- 
direktoriams su šėrininkais 
kaip pasekmingiau butų gali
ma išparduoti likusią dalį Ben
drovės šėrų ir pirmo 
čiaus “gold bonds”.

Bendrovės pirm. A* 
ris atidarė susirinkimą
aiškino svarbų. Finansų rašt. 

J. Evaldas išdavė Bendrovės 
finansinį raportą, kuriame 
rimukams buvo išaiškinta 
sos bendroves įplaukos ir 

nuo Bendrovės
iki dabar. ♦ šė- 
u,ž $45,000, o 

$80,000,' bet už 
pinigai yra su-

Tryliktas Dietinis Keistučio 
Pašelpimo Kliubo piknikas įvy
ko pereitą sekmadienį, rugp. 17 
diena. •oiv1

Pirmiausia kalbėjo Kliubo pir 
mininkas J.* Aleksandravičia, 
paskui Juozas Jukeli^ Po to se
kė žaismes ir rungtynes, žais
mėmis vadovavo W. Strygas, 
prigelbėjant Veronikai česniu- 
tei ir kitiems Kliubo nariams. 
Sekami laimėjo rungtynėse:

1. Vaikų bėgtinės, 10 — 14 
metų; laimėjo Dži'mukas Mile- 
riukas, gavo lazdą ir bolę.

DfiL NEVIRINIMO

' mistiprinimo nusilpnėjusių 
tr stokos apetito vartok

SEVERĄ’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

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

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

MIS. MICHNIEVICZ- VIUIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Haisted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
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.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
7:30 vai. vakare.

) Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

So. Haisted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

ir nuo 6 iki

Telefonai:

3410

Lucy Page Gaston mirė

Vakar Hinsdale sanatorijoj 
pasimirė p-lė Lucy Page Gas
ton, per daugelį metų vedusi 
smarkiausią kampaniją prieš 
tabako rūkymą. Ji mirė 
operacijos dėl vėžio.

Apiplėšė sankrovų.

Po

Du jauni plėšikai užpuolė
t> • bl / , , • x |Willis Neidicch cigarų sankro-Pasirode, kad keletas siutui . . * . -vą, 2853 Archer Avė. ir atėmė 

$600, kuriuos jis buvo atsine
šęs iškeitimui artimos dirbtu
vės darbininkų čekių.

morgi-

Zalato-
i r pa- ANTANAS SENONIS

įstatymai, reikalauja valstija.

Po jo kalbės kiti prokuroro 
pagelbininkai, o paskui1) jaiu 
gynėjai. Teisine paruošta dau
giau vietos, kad advokatams 
butų daugiau vietos prasivaikš
čioti ir skerečiotis kalbant. 
Taipjau bus parūpinta daugiau 
vietos ir publikai, išimant di
delius suolus ir pastatant ma
žas sudedamąsias kėdes.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Garsinkitės Naujienose

šė- 
vi- 
iš- 

su-mokėjimai 
siorganizavimo 
rų parduota 
gold bonų už 
bonus ne visi
mokėti. Bendrovės serų yra 
dar neparduota už $30,000, o 
Gold Bonų už $15,000. Už sta
tomąjį lietuvių namą yra jau 
kontraktoriams ir kitiems rei
kalams išmokėta apie $85,000. 
Lietuvių Auditorijos pirmų 
bų ir antrų lubų grindys 
jau uždėtos, sienos yra 
baigiamos mūryti ir gal
savaitę bus uždėtas stogas. 
Bendrovės valdyba pranešė su
sirinkusiems šėrininkams (ku
rių buvo apie 200), kad yra 
pasiųsti prašymai SLA. Gent-

Įn
yra 
jau 
šių

kad viršminėtos organizacijos 
paimtų likusia dalį Gold Bonų, 
bet tikrų žinių dar negauta ir 
nežinia už kiek tūkstančių bo- 
nų paims.

Nors
šauktas 
greičiau 
ti Šerus

susirinkimas buvo su
tiksiu pasitarti kaip 
butų galima išparduo- 
ir bonus, bet pasikal-

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Mirė rug'piuČio 20, 1924, 6
vai. vakare. Vedęs, 47 metų 
amžiaus. Paliko moterį Jadr 
vygą ir 4 vaikus. Iš Lietuvos 
paėjo, Panevėžio apskričio, ir 
parapijos, Pajuodžiu kaimo.

Laidotuvės bus subatoj, rug- 
piučio 23, 9:30 vai. ryto iš na
mų 3314 So. Morgan St. j Šv. 
Jurgio bažnyčią, po pamaldų j 
Šv. Kazimiero kapines. Gimi
nes, draugus ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvė
se.

Lieka nuliudusi v
Moteris ir vaikai.

PRIŽIURĖJIMAS KŪDIKIŲ 
VASARĄ.

akimis, pariteirank 
BLUMENTRAL

OpU>.*ą«p tttt1 
Fil. Boaloferit 1481 
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DR. CHARLES SEGAL
"" 'Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luhoa 

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. Nedėhomis ndb 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
TcIefonas'Midway 2880

......... . " ■ ■»

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

*ENNERSTEN$

!|Wį?

LENGVAI 
PRIREN 
G1MUI

DR. VAITUSH, O. D, 
Lietuvis Akių Speciali a t &>

Wennersten’s
Bohemian Blend

Tel. Boulevard 4115
Dr. MichaI Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterį} ligas. Specialistas 

- venerinių ligų, ’<•><* 
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

.Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėhomis nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

*1724 So. Lbėihlš, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drcxel 2279

Kreivos Akis Ištaisomos

todėl, kad apyniai 
/ ir salyklą yra sykiu. 

/ Ir jums patiks jo sko
nis.

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas 

Ak; niai ii- aukščiau
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1.

3333 So. Haisted St.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Labiausiai prižiūrėkite kūdikių odą.
Kūdikių oda reiškia daugiau kaip 

apdengimas kūno. Ji yra apsaugoji
mas. Ji reguliuoja’ kūno šilumą. 
Štai kode! jus turite ją. gerai prižiū
rėti, labiausiai šiltame ore. Vasarą, 
jus turite būti dvigubai atsargi.

Oda yra padaryta su mažomis sky
lutėmis. Iš kiekvienos skylutes po 
biskį sunkiasi vanduo. Tie vandenio 
lašeliai šaldo kūną, taip kaip lietus 
atvėsina žemę. Tas prašalinimas ši
lumos iš kūdikio kūno padaro jam 
malonumo.

Jei nemaudysi tankiai, tos skylutes 
prituks ir tas vanduo neišeis lauk iš 
kūno. Kūdikis pasidarys perkarštas. 
Jis pradės verkti ir kartais susirgs. 
Tas yra pavojingas karštame ore. 
Tas priklauso kaip tankiai jus mau
dote kūdikį.

Karštame ore maudykit kūdikį sykį 
dienoje ir keletą nutrinimų. Del va
nos vartokite šiltą vandenį ir gryną 
kūdikių muilą. Prašykite jūsų aptie- 
koriaus muilo kuris yra padarytas dėl 
kūdikiui 'Tas yra,, labiai svarbu. į 
iT^Turėkit gryną1 talčum — padarytą 
dėl kųdikių. Aptiekorius pasąky^ 
kokį "turite imti. Apibarstykite 
juo kūdikį .visą. įtrinkite gerai į 
raukšles odoje. Tas trinimas vadi
nasi “mas^age”. Masažius yra ge
ras dalykas dėl kūdikių nervų.

Nevartokite su perfumu talcum 
kuris yra padarytas dėti.Midelių. Tas 
yra svarbu. Prašykite kūdikio gryno 
kūdikių talcum.

(Apskelbimas)

Palengvms akių {tempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karėti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 471 h St.

Phone Boulevard 7589

patar

Traukimas dantų be akatunno 
Bridge geriausio aukso. Su rausi 
pleitom galima valgyti kiečiausią mat 
etą. Garantuojame visą savo darbą, h 
žemas musų kainas. Sergėkite sav* 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 We«t 47th Street, 
Netoli Aakland Avė.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
« 9 iki 12, 1 iki 3 deiną

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

netoli 46th St. Chicago, 111.

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

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:3| vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone

! Boulevard 2160
Vdlandps

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

Dr, A. K, Rutkauskas>•

GYDYTOJAI ir CHIRURGAS 

444$ So. Western Avė 
Tel4.‘ Lafayette 4146

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Ofiso tel. Boulevard 9693 •
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 31 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

— I I1....................... ■

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Are. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 {St! Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Haisted St.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare.* 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slapių ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas £anaE0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nėdėlinj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 
*r Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudcttc
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lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 7-to puslj

Iš ‘‘Birutes”

_____________________________________________________NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

| Susivienijimas Bridgeporto ■ Morgan ir Ashland Avė.) Jie 
Draugijų garsina savo pikniką; metė akmenis į vandenį, pas- 
turi išsikabinęs net dvi iškabas kui rinko “dėžes” ir Leonardas 
vieną prie Justice Park, kitą ant berinkdamas paslido ir įkrito 
Auditorium statomo namo. Gar- vandenin, pradėjo skęsti; nors 
si narna, kad bus “Baravykų pik- šaukta ir rėkta, niekas negalė- 
nikas”. Aš skaičiau Ir mano jo pagelbėti. Pribuvusi policija

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI
Ketvirtadienis, Rugp. 21, ’24
W || IĮĮ JĮHĮ>F I IIHIH. ». ................Į...................   'F ■

NAMAI-ŽEME

vakare.
kvieČiami 
pamokas, 
išvažiavi-

draugai skaitė tą “sainę” ir nu
sprendėm, kad ji rašyta '‘bara
vykais”. Nekurie ginčino, kad 
graikiškas raštas, kiti sakė, kad 
tai baravykai—grybai.

* *

“Birutės” choro pamokos jvy- 
ksa ketverge, Mark White Par
ko salėj, lygiai 8 vai.

Visi nariai-ės yra 
atsilankyti į choro 
nes bus kalbama apie
mą, kuris įvyks subatos vakare 
Willow Springs miškuose, sker
sai nuo Tautiškų kapinių.

Taipgi yra kviečiami svečiai 
dalyvauti šiame išvažiavime. 
Rengėjai nariai yra labai pagei
daujami, nes šis išvažiavimas 
nepaprastas išvažiavimas — su 
“surprise”.

Visi, kurie manote dalyvauti 
išvažiavime, kviečiami ketverge 
atvykti į Mark White Parko sa
lę ir užsiregistruoti, arba galima 
užsiregitruoti pas komisijos narį 
laišku arba telefonu, sekamai.

Bridgeportas turėjo “Moterų 
karo stovį.” Per kelias dienas 
čia moterys pešėsi. Dabar apty- 
lo ir laukia teismo. Teismas tu
rės išspręsti ar jų tas “karo sto
vis” buvo teisėtas, ar ne, ir ar 
jau ir moterys gali peštis kaip 
vyrai.

iš Deering stoties po valandos 
ieškojimo vaiko lavoną išgriebė.

Tėvai ir visa šeimyna, kuri 
susideda dar iš likusių 
didžiausiame nusiminime.

Kazimieras, tėvas, 43
Bronislava, motina, 33 
Mineikiai, vedę
ir susilaukė šešeto vaikų.

Tėvai, atsargiai su vaikais, 
tėmykite ir dabokite savo vai
kus.

vaikų

metų, 
metų, 

jau 18 metų

— Raganius.

♦ * Atsiimkit laiškus iš Pašto

J. krasauckicnė, Sekretorė, 
3302 So. Union Avė. Tel. Boule
vard 0514.

Auditorium suslekavo; buvo 
kalbama, kad šį rudenį turėsime 
jau savo Auditorium svetainę, 
bet kaip atrodo, kad dar negreit 
tais bus. Komitetas kaltina biz
nierius už nerėmimą, o biznie
riai kaltina, kad komitetas nesu
pranta biznio.

* *

Roselaml
Kimbark State Bank 

depozitoriams

*
A. K. Menas, kuris turi golfo 

mokyklą ant Bridgeporto sako, 
kad lietuviai ne juokais stveria
si už golfo. Jis tvirtina, kad gol
fą lošia daugiau kaip du šimtai 
lietuvių—vyrų

♦

Euro 
tegu 
pašt$

Didelis socialistų išvažiavimas ren
giamas LSS. VIII Rajono, LDLD. 
Chicago Rajono ir LSJ. Lygos įvyks 
nedėlioj, rugp. 24 d., Beverly llill 
miške; pradžia apie 12 vai. dieną. 
Kalbės Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis, K. Augustinavičius ir J. Čepo
nis. Tai bus paskutinis šią vasarą iš
važiavimas, tad visi kviečiami atsi
lankyti. Be to be pasilinksminimo 
tyrame ore bus galima užgirsti daug 
nauji} ir svarbių dalykų, apie kuriuos 
kalbėtojai mums papasakos, o užgir
sti yra svarbu, nes gyvename svar
biame laike — ateinantį rudenį bus 
svarbus prezidentiniai rinkimai, o ir 
Europoj vyksta labai svarbių permai
nų, su kuriomis mums, darbinin
kams, būtinai reikia susipažinti. Tad 
kviečiame visus į šį išvažiavimą.

— Komitetas.

RENDON kambarys dėl dvie
jų vyrų, garu šildomas, atsišau
kite 6 vai. vakare. Apt. namas.

BILL WENIS, 
4706-10-12 W. Harrison St.

KAMBARYS dėl randos, dėl 
vieno vyro. Galima bus varto
ti ir virtuvę pasigaminti valgį. 
Kaina $8 į mėnesį.

819 W. 34th PI.
Pirmos lubos, užpakalyje.

JIESKO DARBO

GROJIKLIS PIANAS
Iš priežasties netekimo darbo ir 

didelio reikalo pinigų, parduosiu sa
vo $700 vertės pianą ir 87 rolelius, su 
benČiumi ir kabinetu už

$110
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
Mr. Larson’s piano.

3323 Lincoln Avė.
1 floras

PARSIDUODA krautuvė (Va- 
riety Store) Brighton Parke 
biznis gerai išdirbtas ir gera 
vieta dėl biznio, priežastis par
davimo, turiu 2 bizniu. Kreipki
tės, 4282 Archer Avė.

ŠTAI geras pirkinys
2842 Union Avė., 2 augštų, su augš- 

j tu skiepu, mūrinis, 3 flatų namas, 
• pirmas augŠtas 7 kambariai garu šil- 
I domas, 2 augštas 4 kambariai, pečiais 
| šildomas. Yra 2 augštų medinis na
mas iš užpakalio. Gera vieta dėl 
pieno stoties ,daktaro rezidencijos ar
ba siuvėjų šapos, kaina tiktai $13,500, 
su apie $4,000 cash įmokėjinvu. Vei
kite greit.

W1NTON & NARTEN, 
6829 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų 
15 kambarių namas, 

3811 S. Emerald Avė.

“Birutė” rengia vakarinį išvažiavi
mą į W.illow Springs miškus, skersai 
nuo Lietuvių Tautiškų kapinių, Suba
tos vakare, rugpiučio 23 d., 8:30 vai. 
vakare. Kviečiame narius, rėmėjus 
ir svečius dalyvauti musų rengiamame 
išvažiavime. Bufe dainų, visokių žai
dimų, programas ir t. t. Norintieji 
imti dalyvumą išvažiavime, meldžia
me užsiregistruoti pas komisijos na 
rius arba pas sekretorę

Z. Krasauskienę,
3302 S. Union Avė., 

Tel. Boulevard 0514.

JIEŠKAU darbo už bučerį, 
esu gerai patyręs tame amate.

Kreipkitės
Tek Normai 1386

REIKIA DARBININK

BIZNIO PROGA 
Pardavimui restauranas, yra vi
si įrengimai ir apmokėti. Labai 
geroje vietoje, aplinkui yra 38 
dirbtuvės. Kaina $600 cash.

Tel. Prospect 2584

2 FLATAI KURIŲ JUMS REIKIA
Naujas 6-6 kambarių gražus na

mas, garu šildomas, aržuolo trimin
gai, porcelinis virtuvės kabinetas, 
pigi kaina, atdaras dėl apžiūrėjimo, 
7944 Uermitage Avė. Savininko tele
fonas Stevvart 3372.

MOTERŲ
GRAŽUS NAMAI parsiduoda, 2 

mediniai bildingai, 8 ruimų cottage, 
elektra, gasas, landry, fomisu apšil
doma, 2 flatai po 4 ruimus. Maty- 
kit savininką.

Atsišaukite
444 W. 46th St.

PARSIDUODA pigiai ice cream 
parlor, su naujausiais įtaisymais: 
butterkiss, popcorn machina ir piano. 
Priežastis pardavimo, turiu kitą biz
nį . Randa pigi, pagyvenimui 
kambariai, vandeniu šildomi.

Atsišaukite:
2202 W. Lake St., 
Melrose Park, III.

REIKALAUJAME 6 mergai
čių norinčių mokintis ant nar
sių; 2 metų kursas. Atsišaukit 

St. Paul Hospital 
828 W. 35 Place

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjį 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiser 
Window” lobėj nuo Adams 
?atvės, pasakant laiško NUME 
1<I, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.

501 
503 
506 
509 
530 
539 
548 
554 
555 
559 
560

trysBirutės choro dainų praktika atsi
bus šį vakarą Mark White Squere 
svet. 30 St. ir S. Halsted St. Pradžia 
8 vai. vak. esate kviečiami visi pir
miau buvę birutiečiai prie choro į 
darbą. Taippat ir naujiems daini
ninkams dabar yra proga pristoti prie 
Birutės, nes yra mokinama didelis 
muzikalis veikalas “Kornovilio Var
pai”. Korvedis A. Kvederas sunkiai 
dirba prie šio veikalo. Visi į darbą.

— Valdyba.

2 FLATŲ mūrinis, 5-5 kambarių, 
sun parlor, įmūryta maudynė, ugna- 
vietė ir knygynas, aržuolo trimingai, 
2 karų garadžius, kaina $15,500, iš
mokėjimais, savininkas ant 1 augšto.

6154 So. Maplewood Avė.
Tel. Republic 5399.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, per 20 metų išdirbtas biznis, 
kitos grosernės nėra per du bloku; 
pigi renda su kambariais, dėl gyveni- 
m-o. Parduosiu pigiai, nes turiu 
j ligobutį.

Atsišaukit greit
1413 E. 58 St.

Tel. Fairfax 2619,

REIKIA —
Patyrusių veiterkų. 

Atsišaukite
PEOPLES RESTANRANT, 

1628 W. 47 St.

Alisariskis
Baniulis Mrs. Mary 
Belskas Povilas 
Bolevitiks G.
Gudas Powilas Wobes 
Karpiene T. 
Lapanczis Cha. 
Masiliūnas Piter 
Meksovskis K.
Mudra Joseph
Nakvas M na

561 'Peilis A.
571
578
581
582
587
589
598

eiti

SPEKULENTŲ ATYDAI!
Pardavimui 6 mediniai namai 18 

flatų, elektra, gasas, toiletai, 2 ma
šinomis garadžius. Rendos $4350. 
Savininkas paaukaus pigiai.

Kreipkitės,
4201 Normai Avė. 

2 lubos

Išvažiavimas S. L. A. 129 kuopos 
iš 18 apielinkės įvyks nedėlioj rug
pjūčio 24 d., i Beverly Hills miškus. 
Bus programas ir įvairus žaidimai, 
todėl visus kviečiame atsilankyti j 
musų išvažiavimą. Rengėjai.

ir moterų.
♦

*
28 d. Chicagos 

koncertą per ra-

Buvęs prie 10758 Michigan 
Avė. Kimbark State Bank jau 
senai užsidarė, bet dar ne vi- 
Si depoąitcriai yra pridavę sa- k‘.V w" vi^am’"pakuliui 
vo pareiškimus. Tarp depozito- ProgralniJ surengė

Šio mėnesio 
lietuviai duos

nų yra daug lietuvių.
Dabar receiveris Ewald E. 

Mueller (Room 800, 108 So. La 
Šalie St.) paskelbė, kad depo- 
zitorių pareiškimai bus priima
mi (su atatinkamais affidavi- 

tais) tik iki rugpiučio 31 d., š. 
>n. Nepadavę iki tai dienai pa
reiškimų, daugiau nebegalės 
j ieškoti savo sudėtų tame ban
ke pinigų. Pareiškimus galima 
paduoti teismui, receiveriui ar
ba, geriausia, bi kuriam lietu
viui advokatui, kuris viską kas 
reikia prirengs.

p. Petras 
Visi lietuviai, turin
iai “užsitunina” savo

GAPŠIENĖ SU SAVO PODUK
RA LAUKIA GRAN1) 

JURY

Sarpalius. 
tys rudio, 
aparatus tą dięną—vakarą; kas 
neturi—lai įsigyja: Ir jeigu 
koks numeris dainos patinka, 
lai reikalauja pakartojimo, tele- 
fonuodami K. Y. W. * >j<

*
Čia jau seniai manoma tverti 

“Bridgeporto lietuvių biznierių 
|<liubą”. Visi biznieriai kalba, 
kad toks kliubas butų geras ir 
naudingas, bet nėr kam veikti; 
žinoma, “business before pleasu- 
re”. Nelaukite vyrai, kad kiti 
tai padarytų, o jums butų nau
da. O gal d r. 
to darbo?...

*

Sanova Anna 
Šileikis K. 
Sliuvinskaitei Aleliukei 
Stonkevičius Matusis > 
Szaputeni Petronėle 
Vainekene Agotai 
Zelioniulei Marionai

ASMENŲ JIESKOJIMAI
P A JIEŠKAU kun. Žukausko. Jei

gu kas žinote kur jis gyvena, malo
nėkite man pranešti tuojau; aš jum 
busiu

Graičunas stversis

Paleistos po 8,000 dolerių kauci
ja, kurią užstatė K. Rama
šauskas.

Vakar 47 ir Halsted gatvių 
teisme įvyko byla lietuvių mo
terų, bridgeportiečiams gerai ži
nomų, p-nių Gapšienės su podu
kra, Geležinnienės, Rodgers ir 
Meškauskienės (?) už peštynes.

Prieš ponią Gapšienę buvo net 
trys varantai. Vienas buvo ypa
tingas — už bėrimą pipirų į ki
tos moters akis. P-nia Gapšienė 
tapo atiduota į “Grand Jury” 
rankas ir pakelta jai kaucija iki 
8,000 dolerių. Kauciją užstatė 
p. Klemensas Ramašauskas.

Šios moterys porą savaičių 
atgal buvo surengusios gana di
deles peštynes ant Halsted gat
vės. Rytoj paduosiu smuikinė
mis. — Raganius.

*Musų “singeliai” juokiasi, kad 
visos Chicagos buvusios “sufra- 
gystės” “susimufavo” į Cicero; 
o tos kurios paliko, tai pasirin
ko Union Avė. Tai jie ir traukia 
ant Union “burdo” ieškoti.

♦

Kaip girdėtis, tai vėl po vaka- 
cijų Chicagon gryžta, artistas 
Urbaitis. Jis mano, kad pertik
rinus chicagiečius, pats duoti 
porą perstatymų-vakarų — ma
gijoj. Jis tikisi nustebinti Chi
cagiečius su “eudais”.

Pirmas vakaras manoma duo
ti Mildos teatre ir prieš vakarą 
jis dėl geresnio pagarsinimo, 
pervažiuos dviračiu ant augštai 
virš gatvės iškeltos virves apart 
to jis dar vešis ir kitą “pasažie- 
rį”. Pažiūrėsime, palauksime. 
Nejaugi lietuvių tarpe yra ant
ras Thurstonas (žinomas pasau
lio

Smulkmenos

magikų karalius) ?
— Raganius.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 

Amerikoje 2 kuopa rengia puikų ban
ketą pagerbimui baigusiems studen
tams mokslus. Šis banketas bus kar
tu ir priešseiminis puokilis. Jis įvyks 
penktadieny, rugpiučio 22 dieną, kai 
9 vai. vakaro, Morrison hotely, Ma- 
dison ir Clark gt. Bankete dalyvaus 
žymus lietuvių darbuotojai, kurie pa
sakys daug įvairių kalbų ir linkėji
mų. Visi svečiai ir moksleiviai ma
loniai prašomi dalyvauti ir išklausvti 
ką turi pasakyti baigusieji mokslus 
studentai ir ką jie mano pradėti veik
ti ateity.

Bilietus galiama gauti Dr. Drauge
lio aptiekoje, 4101 S. Francisco Avė., 
Aušros knygyne. 3210 S. Halsted St., 
Naujienų raštinėj, 1739 S. Halsted St., 
Chas Montvido vaistinėj, 1824 Waban- 
sia Avė .ir pas visus moksleivius.

— Komitetas.

už tai labai dėkingas.
J. DFKSNIS, 

6954 So. Rcekwell St., 
Chicago, III.

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU apsiVedimui merginos 

arba našlės, ne senesnės kaip 37 met. 
aš esu 37 metų vaikinas. Uždirbu 
gerui. Turėsi gera gyvenimą. Mel
džiu atsišaukti ahfušio adreso ir su 
pirmu laišku prisįųsti savo fotogra
fiją; duosiu atsakym-a kiekvienai.

P. M. D., 
Naujienos^ B,ox 540

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris į 

bučernės ir grosernės biznį; 
gera vieta visokių tautų apgy
venta. Arba’galiu šitą biznį 
parduoti už prieinamą kainą.

821 W. 34 Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAžlNAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — 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 St..

Tel. Yanls 7282.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui regsų. Nuolat dar
bas. Algos $22 į savaitę.
Northwestern Paper Stock Co., 

1801 N. Leavitt St., 
Armitage 9617

PARSIDUODA grosernė ir 
^aldainių krautuvė. Geras biz
nis, pigi renda. Apgyventa lie
tuviais, turi būti parduota grei
tai. Atsišaukite

945 W. 33rd St.

REIKIA DARBININKU
VYKŲ

REIKALINGAS bučeris su
prantantis savo darbą. Atsi
šaukit tuojau.

M. ROMANOWSKAS
2119 So. Halsted St.

PARSIDUODA vyrų ir moterų ap- 
rėdalų krautuvė; užlaikoma irgi kny
gų ir religijinių reikmenų. Renda 
pigi, lysas geras. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

S. S.
718 W. 18 ’Street

PARDAVIMUI — 
Padarykit jusu rendą įskaitomą 

Tik $500 įmokėjus 
Nauji bungalow, $6,950, į mėnesį $60, 
tiktai 2 liko dėl šio nepaprasto pasiū
lymo. Imkit Milwaukee Avė. karą 
iki Foster Avė., eikit 3 blokus į ry
tus iki

. , 5360 Latrobe Avė.
Hield Construction Co.

Central 3264

REIKALINGAS kriaučius 
prie naujų siutų, turi būti pir
mos klesos kriaučius. Meldžiu 
atsišaukti greitai. Darbas ant 
visados. M. Rekštis, 4501 So. 
Wood St.

REIKALINGAS darbininkas 
prie čeverikų taisymo, lengvas 
darbas ir neblogas užmokesnis. 
Kreipkitės A. Stanevich, 751 W. 
32nd St.,' Tel. Boulevard 1465.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Auto 1922 m.

5 sėdynių, kaštavo $2,000; par
duosiu už $300, norinti pirkti 
malonėkite tuoj atsišaukti; yra 
gerinusiame padėjime; matykite
6 v. v. 4357 S. Washtenaw Avė.

RAKANDAI

Aušros knygynas, prie 3210 
So. Halsted st., gavo apie tuziną 
didelių skrynių su knygomis iš 
Lietuvos. Daug visokių knygų, 
naujų teatraliŠKų veikalų Ir dai« 
nų. Aš manydamas, kad tai 
labai daug, !v;u mu p. Jn’iaus 
Mickevičiaus, ką jis i- .k sn tiek 
daug knygų, dainų, žemiapių, o 
jis nusijuokė ir sako, kad tai 
bus dar permažai šiai žiemai. 
w-Gerai sakau, leiskite jų į 
svietą kuodaugiausia! 

♦ *

Leonardas Mineikis
. prigėrė

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną Klieną, anksti is rvto į savo 
nanr/us, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nūn kn- 
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 P663

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Ųhicagoj ir apie- 
linkej. Įstaiga 34 metų senumo. -Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chieagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndalę 0114.

ISRENDAVOJIMUI

dienos,

Tadas Kučinskas organizuoja’ 
komitetą iš lietuvių, kuris rū
pintųsi atednančiais rinkimais 
padaryti La Follettą Jungt. Val
stijų prezidentu. 

♦ ♦

Vakar kaip valandą 
vos 7 metų vaikas pp. Kazimie
ro ir Bronislavos Mineikių, išėjo 
su kitais vaikais savo draugais 
pažeisti.’ Motina pasiliko namie.

Apie 12 valandą dienos atbė
go vaikai ir pranešė, kad Leo
nardas įpuolė į “rivę”. Pąkilo 
triukšmas, visi pasileido pagel- 
bon, pribuvo policija, kuri pra
dėjo ieškoti po kanalą lavono ir 

• po valandos darbo jai pavyko 
išgauti Leonardo lavoną.

Pasakojama šį įvykį šiaip: Le
onardas Mineikis, 7 metų vai
kas, kartu su savo vaikais-drau- 
gais nubėgo prie kanalo prie 39 
gatvės (kanalas randasi tarpe

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
Iams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
:ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., I 
Cicero, III.F. Lukoševičius. I

—Naujienų Adm.

RENDA1 Storas tinkama vie
ta dėl bučernės ar kitam kokiam 
bizniui. Renda pigi.

Kreipkitės
1902 W. 63rd St.

VIII
24 d. 
j Be

Lietuvių Socialistų Sąjungos
Rajonas, nedėlioj, rugpiučio 
rengia draugišką išvažiavimą 
verly Hills — miškus. Bus kalbėto
jai; vieta prie Western Avė. “Birutės 
kalne”. Kviečia visus lietuvius.

— Komitetas.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kmabarys dėl vy

ro, pas žmones, kur apsiimtų prižiū
rėti 8 metų mokyklą lankantį berniu
ką, arba reikalinga sena moteris ne
galinti sunkiai dirbti 1 
kambarius ir vaiką; geros sąlygps.

A. BUTKUS, 
929 W. 33 Place, 

.1 aukštas iš priekio

Chicagos Komiteto Lietuvos Naš
laičiams šelpti susirinkimas įvyks 
penktadieni, rugp. 22 d., 8 vai. vak., 
Raymond Chapel svetainėje, 816 W. 
31 St.

1 Visi, kuriems rupi Kauno ir Vil
niaus našlaičių šelpimas, yra kviečia
mi susirinkiman atvykti.

— Valdyba*

PIRKITE KARMAS
Geriausias laikas, gauni su viskuo 

ir viską gatavą, tik eik ir gyvenk, 81 
akras, gera žemė ir budinkai, 3 ark- 

nks, miškas, upė, $3652, įmokėk 
$1800.00.■

. 120 akrų su viskuo, gera žemė, ge
ri budinkai, miško, 11 karvių, 2 ark
liai, 150 vištų, 12 žąsų, 20 ančių, 26 
kalakutai, 4 kiaulės, padargai, javai, 
už $6950.00, įmokėti $2500. Turi būti 
parduota į 10 dienų.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

PARSIDUODA patentuotų vaistų 
Aptieka ir visokių smulkmenų; prie
šais lietuvių bažnyčią, didžiausioj lie
tuvių kolonijoj, randa $35 mėn., du „------------ — -----
kambariai pragyvenimui, garu šildo- liai, 5 karvės, 260 vištų, puikus sod
ina, parduosiu pigiai, nes išvažiuoju j 
Lietuvą.

JOS. BELIACKAS, 
4602 So. Wood St.

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair par- 
loro setą, 4 šmotų miegamo kamba
rio setą, wilton kaurą, 7 šmotų vai-j 
gomo kambario setas, liampa, Con- 
sole fonografas, virtuvės setas, vis
kas skyrium.

722 W. 55th St., 1 apt.

PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra
kandai, kaip nauji. Didelis barge- 
nas. Mohair parloro setas, riešuto 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianas, $750, 
vartotas 3 mėn. už $350, kaurai, liam*- 
po\s ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 S. Lincoln St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI puiki kampi

nė grosernė ir bušernė vietoje 
tirštai apgyventoje lenkų ir če
kų. Puikiausi visi nauji “fix- 
tures”, puikus Storas, bet kada

PARSIDUODA krautuvė, grosernė 
ir delikatesen, fruktų, kendžių, ais- 
krymo, tabako, cigarų; randa pigi, 
lysas ant trijų metų, keturi kamba
riai gyvenimui.' Pardavimo priežas
tis — turiu du bizniu, parduosiu pi
giai.

10433 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI saliuno barai; 
pirmos klesos. Atiduosiu pigiai, j 
Kam yra reikalingi, malonėkite 
atsišaukti tuojau.

6954 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI 2 lotai, didu
mo 25x125 pėdų, randasi prie 
2124-26 W. 23 St. Tikras barge- 
nas. Atsišaukite, 2110 W. 23rd 
St., 1 fl. frontas.

SPECIAL
18 gatvės apielinkėj parsiduo-VISAI prirengtas siuvėjų što- 

ras, dideli veidrodžiai, karpetai 5 kambarių gy-
ir pečius. Parduosiu skyrium, 
labai pigiai. 3936 So. Lincoln 
St., Tel. Lafayette 7921.

PARDAVIMUI saldainių 
krautuvė; ice cream, cigarai ir 
smulkus dalykai. Netoli moky
klos. Biznis geras. Parduosiu 
pigiai, nes serga mano moteris.

905 W. Cullerton St.

venimas, rendos neša $128 į mė
nesį, parsiduoda tiktai už $6500, 
įmokėt $2,500. Kreipkitės grei
tai, senlė moteris nori parduoti. 

ALEX DARGIS, 
726 West 18 St., 
Tel. Canal 1603

PARDAVIMUI 6 ruimų (Cottage) 
namukas visas*geras, pluming visas 
naujai sudėtas, beismantas cem-entuo- 

PARS1DUODA aprėdalų krau- tas, šuo Shoe repeiring Storu. Vis- 
_ * • i_. • • • ' kas parsiduoda už $6,500. Galit irtuve, pelningas biznis, gėloj V'.e- viena Shoe repeiring pirkti.

, . • ...... --- j_ ---- j-----i„ Parduodu 2 lotu krūvoj 50x125 ant
89' St. ir Ęgell St. Nupirksit už 
$1.200, strytai ir saidvokai išmokėti, 
elektra, gasas, yra.

Kreipkitės prie savininko
730 W. 62nd St.

toj ir pigi renda, parduosiu la
bai pigiai.

Telefonuok Boulevard 9409

NAMAI-2EME_MOUTGECIAI -PASKOLOS
tų, 6500-6502 Greenwood Ave.J
labai geras namas, randasi ant 
gefro kampo, viskas 4 ir 5 kam
barių, kaina $82,000, pinigais 
$15,000. Ernis E. Feeney,

559 W. 31 st St.

MES padarome ir perkame ant
rus inorgičius siekiančius $20(1 iki 
$5000, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STEBN & CO. 
Suite 1029 — Burnbam Bldg.

160 N. La Šalie St.

¥ 111x1 • I Pardavimui — nauji 2 flatų —aš nemoku lenkų, čekų nei ang-! 500J
.............................. ' $1,000 cash

Pirmas flatas 5 kambarių pilnai už
baigtas; 2-ras flatas perdirbtas ir ’ 
prirengtas dėl pleisteriavimo. Imkit 
Milwaukee Avė. karą iki Foster Avė., 
eikit 3 blokus į rytus iki 

5360 Latrobe Avė.
Hield Construction Co.,

Central 3264

lų kalbos ir kaipo farmerys ne- 
apsipažinęs su bizniu tai yra

moteris ne- . . ,
prižiūrėti 3 man persunku ir užtai parduo-

siu pigiai.
Atsišaukite į štorą: 

5200 So. Honore St.

MOKYKLOS i

REIKALINGAS kambarys, 
prie švarios šeimynos, su valgiu 
arba be valgio, vakarų apielin
kėj tarpe 12 St., Cicero arba 
North West.

4067 S. Richmond Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, senas išdirptas biznis. 
Nupirksit pigiai. Gera proga 
įsigy.ti gerą ir pelningą biznį. 
Kreipkitės tuoj aus

911 W. 32nd St.

PARSIDUODA geras 
augštų biznio namas prie 
So. Halsaed St.,

Kreipkitės
2038 S. Halsted St.

trijų
2040

jspecialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailorin“ f. --------- ’
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose,

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

H III I I II./

Tailoring ir Dressmak- 
Lengvais išmokėjimais. Di-




