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Coolidge vėl išrink
tas Prezidentu

New Yorke nenori pripa
žint La Follette’o balsų

Už šnipavimą Lietuvoj lenkų 
šnipas nubaustas mirties baus.
Calvin Coolidge išrinktas 

Prezidentu
Nepilnais rinkimų daviniais iš 

531 visų elek torių balsų 
Coolidge jau gavęs 376. kuo
met rinkimams laimėti rei
kia tik 266 elekt. balsus.

Nepilnu dar balsų suskaity
mu pasirodo, kad republikonų 
kandidatai. Prezidentas Calvin 
(’.oolidge’as ir gen. Charles (i. 
1 h:\ves yra išrinkti didele bal
sų didžiuma.

Trūkstant dar žinių iš kai 
kurių vakarinių valstijų vietų, 
Prezidentas Coolidge vistik iki 
šiol jau yra laimėjęs 376 elek- 
torių balsus. Viso elektorių 
balsų yra 531, ir kad būti iš
rinktam, reikia gauti tik 266 
balsus. Tuo budu Coolidge jau 
yra gavęs 110 elektorių balsų 
daugiau, nei reikia.

Imant visuotinų balsavimų, 
spėjama, kad Coolidge yra ga
vęs 18,000,000 balsų, demokra
tų kandidatas Davis — 8,000,- 
000, progresyviųjų kandidatas 
La Follette’as 1,000,000.

La Follette’as pilnai laimėjo 
Wisconsino valstijoj. 1,521 
precinkte iš 2,679 jis gavo 
211,000 balsų prieš 182,000 bal
sų už Coolidge’a ir 37,800 bal
sų už Davisą. Atrodo, kad vi
soj toj valstijoj La Foljettas 
gaus nemažiau kaip 400,000 
balsų. Jam tenka visi 13 elek
torių balsų.

Tarp valstijų, kurios dar 
abejojamos, yra Idaho, Minne
sota, Montana, Nevada, Nori h 
1 lakota ir South Dėkota. Viso
se jose tebeina šaligrečios 
rungtynės tarp Coolidge’o ir 
l>a Follette’o. Labai gali būt, 
kad jei ne visas, tai bent kai 
kurias tų valstijų dar laimės 
I) rogresy v i ų j ų kandidatas.
H.LINOIS VALSTIJOS ADMI

NISTRACIJA — VISA
REPUBLIKONŲ

Illinois valstijoj rinkimus 
laimėjo išimtinai republikonų 
kandidatai.

Gubernatorium išrinkta vėl 
esamasis gubernatorius I.ęn 
Small.

Vice-gubernatorium — Fred 
E. Sterling.

Valstijos sekretorium 
Louis L. Emmerson.

Valstijos auditorium (Audi- 
tor of Public Account s) 
Oscar Nelson.

Valstijos iždininku- — •Omer 
N. Custer.

Valstijos generaliu prokuro
ru (Attomey General) — Os
car E. Carlstrom.

Cook Kauntėj:

Judge of Circuit Court 
Cook County — William 
Brothers.

.ludge oi’ Superior Court of 
Cook C.uiml y \Vorth 1£.
Caylor.

State’s Attorney of Cook 
County Robert E. Crovve.

Clerk of Circuit Court — 
Thomas O VVallace.

Clerk of Superior Court 
Samuel E. Erickson.

Coroner Osiar \Volf.
Chicagos mieste:

Chief Justice of Municipal 
Court » llarry O įso n.

Associate Judges: Dantei P. 
'Prūde, Arnold Ileap, Charles 
M’Kiidey, John Lupę, George 
A. Ctirran, Edgar A. Jonas, 
Harry F. Hamlin, John H. 
Lyle, Albert B. George, H. G. 
Immenhausen, Max buster, 
Joseph M’Carthy.

Clerk of Municipal Court 
James A. Kearns.

Bailiff of Municipal Court 
Berną rd \V. Snow.

Nenori pripažint (Juoty 
už La Follette'ą balsy

New Yorko rinkimų komisija 
meta juos laukan, kadangi 
baliotai buvę dviejose vieto
se žymėti.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
5. Pasirodo, kad prezidento 
rinkimais praeitų antradienį 
Nc\v Yorke tuksiančiai balsų, 
paduotų už La Follette’ą, buvo 
išmesta laukan, rinkimų komi
sijos pripažinti kaipo “nederi”.

Mat La Follette’o i lAVhee- 
ler’io vardai buvo padėti ba- 
liote du kartu, kaipo trečio
sios partijos tikieto ir kaipo 
socialistų partijos tikieto kan
didatai. Daugelis balsuotojų 
balintuose ir statė kryžiukus 
abiejose vietose.

Rinkimų komisija (board of 
eleefions) nusprendė^ kad visi 
toki baliotai turį būt išmesti.

New Yorko La Follette’o ko
miteto pirmininkas Arthur 
Hays pareiškė, kad jis reika
lausiąs, idanl visi tie balsai 
butų skaitomi, o jei rinkimų 
komisija atsisakys, Hays pasi
ruošęs pavesti klausima išspręs
ti teismui.

. Paskendo garlaivis
MARINETTE, Wis., lapkr. 

5.— Gauta žinių, kad Michiga- 
no ežere, netoli Beaver Salos, 
vakar paskendo garlaivis Niko, 
gabenęs miško medžiagų j Ma- 
nistiąue. Ar ir žmonių kas žu
vo, žinios nepaduoda. Garlai
vis Niko priklausė Ed\vard 
Ilines firmai, Chicagoj.

of Pilniausia garantija
V.'už siunčiamiis pinigus

I Lietuvon, duoda Naujienos.

Motery laimėjimai pasta
raisiais rinkimais

t
Keturios moterys išrinktos j 

* Illinois valstijos kongresų.

šiais rinkimais į Illinois val
stijos kongresą išrinkta ir ke
turios moterys. Mrs. Florence 
Fifer Bohrer, iš Bloomingtono, 
išrinkta valstijos senatorium; 
Mrs. Rena Elrod, Mrs. Lottie 
Holman O’Neill ir Mrs. Kathe- 
rine Ii. Goode, visos trys chica- 
gietčs, išrinktos i valstijos at
stovu butą.
Ncw Jersey moteriškė išrinkta 

kongresmanu
JERSEY CITY, N. J., lapkr. 

5. — Mrs. Mary T. Norton ta
po išrinkta pirma moterškė 
kongreso atstovu. Ji ėjo demo
kratų tikietu.

Moteriškė išrinkta valstijos 
gubernatorium.

DALLAS, Texas, lapkr. 5. — 
Texas valstija savo gubernato
rium išrinko moteriškę, Mrs. 
Miriam A. Ferguson, demokra
tę.
\Vyominge gubernatorium gal 

irgi bus moteriškė.
CHEYENNE, Wyo., lapkr. 5. 

— Wyomingo valstijos guberna
toriaus kėdė gal teks moteriš
kei, Mrs. Nellie Taylor Ross, de
mokratų kandidatei. Iš 648 vi
sų valstijos precinktų, 404 p re
čiu ktai iki šiol davė jai 3600 bal
sų daugiau, nei gavo jos opo
nentas republikonų kandidatas.

Rinkimų ekscesai
.i ■ m - Ą—. ------------------

Vienas nušautas, du pavojin
gai sužeisti.

IH’NTINGTO'N, \V. Va., lap
kričio 5. Ginčuose dėl rin
kimų pasekmių vakar kilo 
muštynės, kuriose vienas as
muo buvo nušautas, o du kitu 
pavojingai sužeisti. Šovikas, 
taksi -vežėjas, suimtas.

Du rinkimų teisėjai nušauti, 
vienas sužeistas.

LENINGTON, Tenn., lapkr. 
5. Binkimų kivirčuose čia 
vienoj balsavimo vietoj buvo 
nušauti du rinkimų teisėjai. 
Vienas balsuotojų pavojingai 
sužeistas.

Nusižudė, negalėdamas 
sumokėti lažybų

HUNTINGTON, W. Va., lap
kričio 5. Vienas nepažįsta
mas žmogus nusižudė, paleisda
mas sau kulką į galva. Palik
tame laiškely sakosi nusižudas 
dėl to, kad pralošęs rinkimų 
lažybas ir nepajėgsiąs praloš
tos sumos užsimokėti.

Lenku šnipas Lietuvoj 
mirtim nubaustas

Du jo sėbrai eina kalėjimam 
vienas ligi gyvos galvos, ant
ras dvejiems metams.

KLAIPĖDA, lapkr. 4. — Su
imtas dėl šnipavimo Lenkijos 
valdžiai lenkų dienraščio 
korespondentas Kaune, Vlo- 
dzimierz Galin, teismo pasmerk
tas mirties bausmei, tapo nužu
dytas.

Galino sėbras, admirolas No
vickis, buvęs rusų Baltijos jūrių 
eskadros vadas, pasmerktas vi
sam gyvenimui kalėjmo. į

Lietuvių karininkas Poulonin 
[?] pasmerktas dvejiems me
tams kalėjimo.

Pasiliekąs Baltuosiuose Rūmuose 
ateinantiems 4-ms metams

CALVIN COOLIDGE
Vėl išrinktas Jungtinių Valstijų Prezidentu.

■I

Krasin — Sovietų Rusų 
ambasadorius Francijai
MASKVA, lapkr. 5. — Sovie

tų užsienio prekybos komisaras 
Leonidas Krasin’as tapo paskir
tas sovietų Rusijosk ambasado
rium ,Franci j ai.

Rakovsky pas Herriotą
PARYŽ11S, lupk. 5.— Prem

jeras llerriol turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su sovietų ursų dip
lomatu Bakovskiu, atvykusiu 
iš Londono pasitarti dėl busi
mos Francuzų-Rusų konferen
cijos.

UŽDARĖ B^NKĄ TURĖJUSĮ 
$1,800,000 DEPOZITŲ

PABKEBSBI R-G, la., lapkr. 
5.-- Valstybės bankų departa
mentas uždarė Beaver Valley 
bankų. Paskutinioji banko 
apyskaita rodė, kad jis turėjo 
1,800,000 dolerių depozitų.

Chicago ir apielinkė. — Ne
vienodas oras; lietus ir šalčiau; 
stiprokas šiaurvakaris vėjas, 
taip šiai dienai lemia oro pra
našas.

Vakar temperatūra Vidui inai 
siekė 620 Į<\

Šiandie saule teka-6:27, lei
džiasi 4:41 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 5 <1., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.54
Belgijos, 100 frankų ........... $4.82
Danijos, 100 kronų ........  $17.37
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.24
Norvegijos, 100 kronų ......... $14.33
Olandijos, 100 markių ....... $39.64

\ Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.63
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.29

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pet 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:.

50 litų ........... -................ .•........ $K.5O
100 litų ..........     10.50
200 litii .................... J........... .....  20.75
300 litų ..................   31.00
400 litų .............  41.25
500 litų ...................................... 51.5(1
600 litų ..................:................... 61.75
700 litų ..... ................................. 72.0(1
800 litų ..................................  82.25
900 litų ...............     92.50

1000 litų ......................................  102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų ųž kožnų siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

Vokietijos istorikai apie 
karo kaltininkus

Kas buvo kaitas dėl karo — 
pasirodys vėliau, mokslinin
kams išnagrinėjus valstybių 
archivus

FRANKFURTAS, Vokietija, 
spalio 16. Vokiečių Istorijos 
draugija, laikiusi čia sftvo ke
turioliktąjį kongresą, priėmė 
rezoliuciją, kurioj pareiškia, 
kad tasai faktas, kad pasirašy
dama Versales sutarti Vokieti
ja prisipažino esanti vieninte
lė kaltininkė įlel pasaulinio^ ka
ro kilimo, neturįs nė mažiau
sios svarbos istorijos mokslui, 
kurs stengias surasti ir įsteig
ti tikrus dalykų faktus. Rezo
liucija pabriežia, kad Vokieti
jos parašas buvęs išgautas 
prievarta, o todėl mokslinei tie
sai nulemti neturįs jokios reikš
mės.

Vokiečių istorijos mokslinin
kai sako, kad ligi klausimas 
galėsiąs būt moksliškai išspręs
tas, turi būt pamatingai ir sis- 
t<mačiai išnagrinėti vĮ’si visų 
suinterc'sudtųjų valstybių of.i- 
cialiniai archivai.

“KALAKUTŲ DIENA”

WASIIINGT()N, D. C., lapk.
5. Prezidentas Coolidge šian
die išleido proklamaciją, pa
skelbdamas “Dėkojimo šventę“ 
ketvirtadienį, lapkričio 27.

Paprastpj žmonių kalboj ta' 
šventė žinoma kaipo “kajaku-Į 
tų diena” ( Turkey day), ka
dangi Amerikos piliečiai tai) 
šventei stengiasi būtinai turėti! 
kalakutienos.

GAISRAS NUŠLAVĖ VIEŠBU
TĮ IR 13 KITŲ TRIOBESIŲ

GRATZ, Pa., lapkr. I.— Pra
eitų naktį Čia sudegė Union 
viešbutis ir trylika kitų kai
mini jos namų pačiame mieste
lio centre. Gaisrui padėti gesyti 
buvo pašaukta gaisriAinkai iš 
kitų artimesnių miestelių. Ug? 
ny žuvo apie 200,000 dolerių 
vertės turto.

Japonija suteikė Obregonui 
Chrizantemo orderį

_  I

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
5.— Japonijos valdžia pager
bė Meksikos prezidentą Obre- 
goną, suteikdama jam didelį 
Chrizantemo ordeno kryžių, j

Maištas Brazilijoje
Pranešimai skelbia, kad Per- 

nambuko garnizonas sukilęs. 
BUENOS AIRES, Argentina, 

lapkr. 5. — Laikraščio La 
Nacion korespondento praneši
mu, Pernambuke, Brazilijoj, 
garnizonas pakėlęs maištą.
Patvirtina žinias apie maištą 

Brazilijos laivyne
BUENOS AIBES, Argenti

na, lapkr. 5. — Brazilijos am
basada Buenos Airese patvirti
na pranešimus, kad didžiau
sias Brazilijos laivyno karo 
laivus Sao Paulo pakėlęs maiš
tą ir apleidęs Rio Janeiros uos
tą.

Pasak pranešimų, maištą pa
kėlęs karo laivas Sao Pauh) 
sustojęs už uO’lo ribų, nulei
dęs inkarą, šį rytą jis buvęs 
iš uosto fortų apšaudomas.

Kunigas gavo botagų
TOLEDO, Ohio, lapkr. L — 

Kunigas R. A. McK.ay, važinėjąs 
iš vienos vietos į kitą, buvo ke- 
letos žmonių suimtas ir nuga
bentas i užmiesti, čia jis buvo 
pririštais prie medžio ir nuplak
tas botagais.

Kunigas A. R. MęKay laikė pa
maldas negrų bažnyčioj. Tuo 
tarpu telefonu j j paprašė atsi
lankyti i kitą bažnyčia. Kuni
gui išėjus j gatvę, staiga kaž
kas užmetė maišą jam ant gal
vos, įsodino į automobilį ir iš
vežė į užmiestį.

Policija nežino, dėl kokios 
priežasties tas Įvyko, nes kuni
gas su savo šeimyna jau išva
žiavęs Į Detroitą.

PAVOGĖ AGENTO VALIZŲ 
SU $200,000 VERTĖS 

GRAZNŲ

NE\V ORLEANS, La., lapkr. 
5. Keliaująs vienos Nehv 
Yorko brangmenų firmos at
stovas Henry Agate pranešė 
vietos policijai, kad viešbuty 
iš jo kambario kažinkas pavo
gęs jo valizę su apie 200,(KM) 
dolerių vertės deimantų ir ki
tokių graznų.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Niekuomi kitu nepalinksmansi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto Įstaigose.

Del greitumo, Saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai50 CENTU

Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori
te tik saugumo patogumo, paprasto greitu- 

j; mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau- 
\ jienas Paštu.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba Į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BEN.OŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Amerikoj kas 6.6 žmo
gus turi automobili

Viso įregistruotų automobilių 
krašte yra daugiau kaip 15>/2 
milijonų.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
5.— Agrikultūros departamen
to kelių ir vieškelių biuro su
rinktomis statistikos žiniomis, 
Jungtinėse Valstijose, imant 
apsiautai vienas automobilis 
išpuola kiekvienam 6.6 asme
niui. Ta proporcija aukščiau
sio punkto siekia Ramiojo van
denyno pajūriu, kame vienas 
aulomfobilis išpubla kiekvie
nam 3.1 asmeniui.

šių metų liepos 1 diena vi
so įregistruotų automobilių bu
vo 15,552,077. Viename tik 
Ne\v Yorke Įregistruota 1,233,- 
362.

Piacentini, Italu Įgaliotas 
Ministeris Lietuvai

WASHINGTON, D. C., lapk. 
3. - [Iš Lietuvos Pasiuntiny
bės, paštu j. — Italų Nepapras
tas Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi
nisteris Lietuvai. Piacentini, 
spalių 31 d. įteikė kredencia
lus Lietuvos Prezidentui, Stul
ginskiui.

LEIDO KALINIAMS EITI AT
LIKTI PILIEČIO PRIEDER

MES

„MiNOT, N. D., lapkr. 4.
Ward kauntės kalėjimo kali
niams buvo leista šiandie eiti 
į savo precinktus balsuoti. Kai 
kurie jų buvo paleisti eiti vie
ni, be jokios sargybos, ir vėl 
sugrįsti, kiti betgi buvo lydi
mi sargo.

PAVVH.USKA, Okla., lapkr. 
4. — Ančių medžiotojai rado 
dideliame vandens tanke palik
tų saugiąją šėpa. Pasirodė, kad 
ji buvo pavogta, iš Atlantos, 
Kas., Citizens banko, šėpoj bu
vo 150,000 dolerių vertybės po
purių ir tiek-pat vertės notų.



Kas Dedas Lietuvoj

Lietuvos darbininkas,

MAŽEIKIAI

BALIU!
Kultūros” b-vė

1924

Lietuvon ant
maudynes

KALĖDŲ
Pelnyčiui ir Subaloj

NAUJIENŲ PALYDOVULAPKRIČIO (NOVEMBER) 7 ir 8

Tel. Dearborn 9057

LEVIATHAN GRUODŽIO B-lą
VISOJE MUSy KRAUTUVĖJ

NAUJIENOSioit is muwe: w
1739 SOUTH KALSTEI) STREET CHICAGO, ILL

Lietuviai pardavėjai patarnauja

Ruimai 
Didelis

ir lovos 
prūdas

Užsisakykit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

> Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20

Šiauliai (Lituania) 
Dvaro g. 24.

Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent 
važiuok su

Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ii 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą.

'cikalavo j 
ir jam ne 
žmonės ii

Apsivylę 
• namo.

Knygos bei' žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėli 3 ir drau
gams.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa-

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

Kaina melams Ameri 
pusei me-

EGZAMINUOS VALSTYBĖS 
TARNAUTOJUS

vieno atstovo, nes iš viso tesu
rinko tik 26 balsus. Pažymėti
na, kad priešrinkimų kampani
joj buvusiuose eilėje mitingų 
naujosios partijos šulai nei pat
sai Nekvedavičius niekur neiš
drįso pasirodyti su prakalbomis 
ir tepasitenjklnoj ;.vien savo agįį 
tacinių lapelių išlipdymu.

Nekvedavičiaus Partijai 
: nesiseka

giminėms, dėl Kalėdų, švenčių.' / '
Pasiteirahkit šią ekskursija dabar. Jus gausite mažiausio

mis lėšoms, švarius puikius kambarius, gerinusį valgį, didelius 
ir priinjnuą publikos kanfbąrius ir *maridagų patarnavimą, per 
visą laikį. * C (•* £ Į 1

Kanv.ne prisidėt įirie tūkstančių, kurie keliaus Romon, 1925 
m. dalyvaut- šventėse, šventų Metų, kaip proklamuota per Jo 
Šventenybę, Popą. : j

Del pilnų infori’nąeijų j;a^yt. arba kreipkis dabar

t UNITED STATES LINES
45 Broadvvay, New York 

arba jūsų vietinį laivų agentu.
110 So. Dearborn St., Chicago, 111. 

Managing Operators for
UNITED STATES SHIPPING BOARD

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant įjotus, 
Naimis, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

809 W. 351h SI.. Chicago 
TeL Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. ♦

MILDOS SVET 
3142 So. Halsted St.

Subatoj, Lapkričio 8, 
Pradžia 7 vai. vak.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. VU. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: t 

3323 So. Halstrd St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.

p. A._ V. ,Bisca nuo 5 Suvienytų Valstijų Linijų rengia špe- 
eialę Kalėdoms Ekskursiją j Lietuvą. Pasažieriai išplauks ant 
didžiojo “Leviathan” nuo New York’o Gruodžio 6 (1. per South-

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 539

• Tel. Central 6390
Vak. 3223 8. Halsted St., Chicago 

Tel. Yorda 4681

te visi na- 
tokiu bildu 

ant vieno 
ir kelių draugų. Ypatingai ten- 

Tydai, 
išlaiko 
tarpe, 

šios 
nario 

“Soc-to” 
lesurink- 
nuošim-

nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 
nedalioj nuo 9 iki 12. 
s 4951 3252 S’. Halsted St.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS"

127 N. Dearbonr iStM /Room 1117 
• Tefef. State 7521

Vakarais ir..nedėlios ryta: 
3335 So. Hąlsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 
' Pąnedelip , vakare:

4601 S,o., AJarshfield Are.
Bylos ' visuose. teismuose. —: Ab- 
strakVai^.'A laigąliojima’/ -i- TPasr 
kola pinigų i <ir ,2 morgiciams.

ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmu ir dovanas savo giminėms 
Kreipkitės į Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais.

J. P. WAUCHES
Advokatas 

» h'r ' .

J^p. ';įlESTO OFISAS:
1.127jN. Dearborn Street,
^Į/’’ Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir 'padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

s. m. rugsėjo 17 d 
ko Socialdemokratų i 
čių 
vaidu 
abuška 
klausėsi su įdomumu 
pritarimo 
agentas bandė trukdyt 
damas 
šlamštą, 
su savo

čiasi nemaža, tik pateps is.*d. 
kuopos draugams reikėtų pra
šalinti esamas ydas ir esamo 
darbininkų pasitikėjimo neuž- 
vilti. —J. Ilgutis.

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS

Ofisas ridurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waskingtoii St. 

Cor. VVashingtoa & Clark

Bugsėjo 17 d. čia įvyko vai 
stiečių milingas, kur socialde 
mOk ratų vardu kalbėjo drg 
A. Tauririskis. Išlindo ir lodė 
jautas J. Dubauskis, bet pub
lika greit pradėjo jam švilpti 
Lyg ir lenktiniuodamas ir Du 

pradėjo švilpti. • 
publika r 

kalbėjus i 
patys ; 

nutempė, 
nudūlino

S.-l). Įtaka Tryškių (birbi 
įlinkuose, ypač jaunuose, jau

“Kultūros” D-vės: 1, 
Lietuvos Koperaty vų 
Bankas Šiaulių sk. Einar 
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

BE PERTRAUKOS
20 metų praktikavimo 

Kuris buvo pertrauktas 6V2 me
tus tarnavimo Jungtinių Valsti
jų Armijoj, šiuo skelbiama, kad

Dr.Cieorge U.Lipshuich 
Atidarė savo ofisą

Kambaą vs 701, State-Lake Bldg.
190 N. State SI.

Praktikė bus aprubežiuota: Gy- 
necologija, Chirurgija ir Vene

rinės Ligos.
Telefonas Randolph 5380

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

V«d« bylu viariou Tcismuou, KffSAMl- 
nvoja Abstraktus, Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumontus ir {galiojimu*.

7 South Dearborn Street 
Telefoną* Kandulph 82»1 

Vakarais: 2t51 West' 22 Street 
Telefonu Canal 1M7.

Kaunas, spalių 14. — Ištyri
mui valstybės tarnautojų tinka
mumą užimamose jų vietose 
Lietuvos valdžios parėdybu bus 
egzaminuojami visų valstybi
nių įstaigų valdininkai ir svar
besnieji tarnautojai. Egzami
nuojant valdininkus bei tarnau
tojus bus žiūrima, kad jie turėtų 
savo užimamai vietai atatinka
mą cenzą, speciališkumą, mokė
tų valstybinės kalbos ir sugebė
tų tinkamai atlikt savo parei-

ALSĖDžlAI (Telšių apškr.) 
čia įvy- 
valstie- 

mi tingus. Socialdemokratų 
jo drg. P. Jaku- 
Mitingo dalyviai 

reiškė 
Vienas krikščionių 

dalin- 
suvo “krikščionišką” 
bet publika jį nuvarė 

k romeliu į kleboniją 
kaulų griaužti.

—Cedrono Vėžys.

Namų Tek: Hyde Park 8395 
■CSSSfaaabgag »i -1 r inrin Y.'m-Tiii

A. E. STASULANI
ADVOKATAS <

77 W. Wasl;injfton St. Room 911 
Tel. Central 620(1

' , Cicero Utaminko vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
8236 S. Halsted St. T.Boul. 67 37

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

A NIEKĖ KAUSHILLAS
Oydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 
Valandos __ 2 ^2_

bauski
Įpykus 

paliauji 
klausant, 
skvernų 
federanlas

įdomu, kad jis nesigriebė po
licijos ii* žvalgybos pagalbos. 
Juk prisimename gegužės. 1 <1. 
musų vakarą 
policija su ž 
visokiais chuliganais kėlė salė 
ie triukšmą. —M-sė.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE« 
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

“BURTININKAS”
“BtfRTINtNKE” telpa: Burtininkų 
monai; Juokai; Planetos; Būrimai 
laimes; įvairios paslaptys, ir daugiau. 
“Burtininko“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

LIFE ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, Iii. 

Dept. 2.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynes 
nakvynes, 
plaukymo.

Specialės rusiškos 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd.

Phone West 1511 Chicago, UI

Tautiška Draugystė 
Lietuvos Dukterų- 

; Jšongia ,

IŠKILMINGĄ GANFERĮ

() rgiiįi izacij os ve i k i mas 
ir nė toW;stiprus,. kaip praėju
siais metais, bet Vis, dėlto dir-

• 'i* i 4

burna. Susirinkimai šaukiami 
kas mėnesi.

ka pasidarbuoti drg 
kurio dėka kuopa ii 
savo Įtaką darbininkų 
lik veikime pastebiamas 
ydos: netvarkingumas 
mokesčio mokėjime, 
prenumeratų nedaug 
ta ir neatsiskaitomu 
ciir su (',. K-tu. šiuose 
kuose ypatingai reikėtų drau 
gams susitvarkyti, nes tai vei 
kimo pamatas.

Valsčiaus Tarybon buvo iš 
stalėtas akndidatu sąrašas ii 
veiklesniųjų draugų. “Krikš 
cionys” įiebepasitikčdami §a 
vim dangstėsi, kaip ir kitur 
įvairiais vardais: k. a. “para
pijos katalikais,” ūkininkais ii

MA W MOKYTOJAS
Duoįų -privAtifikas piano lekcijas 
Mokmu pigiai.

J. HAWUSH,
138 S. Mason Avė., Chicago, 111.

Tel. Mansfield 7311

Gelžkeliečių egzaminavimas 
au prasidėjo.

j— Lietuvos darbininkas.

NOREDAM1Į 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- L 
NYTJ VISADOS KREIPKITfiS P 
PAS MUS. TAS JUMS BUSt 

|| ANT NAUDOS. £ 

S. L. FABION AS 00.

Kaunas 15-X — ‘'Naujienoms” 
-jau esu rašęs, kad daugiausia 
studento pil. Nekvedavičiaus pa
stangomis Kaune šią Vasarą su
sitvėrė nauja politinė organiza
cija, pasivadinusi Lietuvos Dar- 
.0 žmonių Partija.

Kadangi šiuo metu Lietuvoje 
nors visokio krypsnio politinių parti

jų yra jau gana daug Ud tve
riantis dar naujai partijai jau 
iš anksto buvo galima numaty
ti, kad ji pasisekimo negalės tu
rėti. Ir iš tikro. Tariamosios Lie
tuvos Darbo Žmonių Partijos 
steigiamasis susirinkimas atsi
buvo 3 liepos tačiau ligi šiol, 
kiek tenka pastebėti, naujoji 
partija plėtimosi dirvoje nei žin
gsnio nėra paėjusi pirmyn. Par
tijos nariais ligi šiol tėra tik 
tie patys,, kurie dalyvavo stei
giamajam susirinkime. Naujų 
narių i partiją nesi rašo, bet dar
gi ir iš pačių steigėjų tarpo

A. A, Olis ]
ADVOKATAS

11 S. Lą Šalie StM Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nao 9-6

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedčlio ir

Pčtnyčioa.

AJLPA
Buhemian Importuoti Apyniai s 

Salyklu, setas $1.00.
Galima padu- ..
ryti turtingą
gerą gėrimą. -•M®

turime vi- 
kilus apy-
ir salyklą • !į V

kystirnų iš- ■R®
sunkinius. Klau- /
skite jūsų gro- 
šerniuko.

Alpa Malt Eitract Co. 
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

kad iš jų tos partijos nieko ne- balsavimų matyti' nepravedė :nei 
išeis pasiskubino išstoti, nelauk
damas nei tolimesnių rezultatų. 
Gi ir patsai naujosios partijos 
iniciatorius pil. Nekvjjdavičius, 
kuris pirmiau taip smarkavo ir 
gal būt net svajojo tapti »Lietu- 
vos diktatorium dabar visai nu
rimo/ ir jau kuris laikas kaip ne- 
beparodo jokių aktyvumo^ ■<

Naujoji Lietuvos Darbo žmo
nių Partija tik tiek tėra nuvei
kusi, kad atspausdino 6000 pro
gramos knygučių, kurias parda
vinėdami po 50 centą teišsten- 
gė parduoti gal kokia pora šim
tų betgi pirkusieji tik dėl žin
geidumo programos knygutės į 
partiją betgi nieks nesiraso.

Be atspausdinimo programi
nių knygučių, naujoji Daibo 
žmonių Partija laike buvusiųjų 
rugsėjo mėnesyje rinkimų į Mie
sto Savivaldybė dėl mados buvo 
išstačius! ir savo kandidatų <s$-

vienas is gražiausių 
Kviečia visus

KOMITETAS



Ketvirtadienis, Lapkr. 6, *24

ls.s. žinios
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Lapkričio 6, 1924 Eilinis No. 83

Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Kopnitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas. 1739 So.

Halsted St., Chicago, III.
i Irganizatorius J. šmotelis, 10601 Ed- 

broolce Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Kal

stei! St., Chicago, III.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

LSS. Pildomjo Komiteto 
posėdžio protokolas

LSS. Pildomojo Komiteto po
sėdis įvyko lapkričio, 3, 1924, 
Naujienų name. Posėdy dalyva
vo sekami Pildomojo Komiteto 
nariai: A. Kemėža, .1. Šmotelis, 
J. J. Čeponis, J. Vilis, A. Grebe- 

torius A. Žymontas. Tiktai I 
Mileris neatsilankė.

Drg. J. šmotelis išrinkta

Sekretorius perskaitė pereito 
posėdžio protokolą; protokolas šiaip sau draugus bei pritarėjus 
priimtas vienbalsiai be jokių pa
taisymų.

Skaitytas laiškas d. K. Liut-' Stengtis ko daugiausia suorga- 
kaus. Laiškas priimtas apsvar
stymui. Pavesta L. S. S. Sekre
toriui gauti daugiau informaci
jų kas link to d. K. Liutkaus 
laiško. Kaip bus gauta daugiau 
informacijų, tuomet Pildomasis 
Komitetas padarys savo nuo-

L. S. S. Sekretorius pranešė, 
kad L. S. S. konstitucijos taisy
mo referendumas jau yra su
grįžęs ir kad didelė didžiuma bal
sų konstitucjos taisymas yra 
priimtas.

ninkų nominacijos 1925-6 me
tams butų paskelbtos dar šią sa- 

Nom i nacijos blankos išvaite.
kuopų turi būti grąžinamos ne
vėliau kaip gruodžio 10 dieną.

L. S. S. Sekretorius paaiški
no kas link neužbaigtų reikalų 
su Lietuvių Darbininkų Literar 
turos Draugija ir atkvietimu at
stovo iš Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos. Tie neužbaigti 
reikalai palikta taip kaip jie

Prie nauju sumanymų, buvo 
kalbėta apie L. S. S. organą, bet 
tas dalykas paliktas iki nebus

— A. Žymontas, 
L. S. S. Sekretorius.

Stiprinkime LSS.
Ir stokime Lietuvos draugams 

į pagelbą

Vasaros karščiams jau pra
slinkus, veikimas prasideda sve
tainėse. Tad ir mums L. S. S. 
nariams prisieina pasistengt iš- 
naudot tą taip brangų ir pato- 

mes turim suromt 
ir ant kiek galint 
savo organizacijos

šią žiemą 
savo pečius 
pasidarbuot 
labui.

Laikas L. S. S. stiprinimui 
yra patogus, žmonių mintys 
mums yra palankios ir aš neabe
joju, kad jeigu mes nuoširdžiai 
pasidarbuotume L. S. S. labui, 
turėtume gerų pasekmių, nes 
komunistų burbulai jau sprogo 
ir Amerikos lietuviai darbinin
kai nori vėl pradėt realų dar
bą.

Musų darbuotė šiam žiemos 
sezonui turi būti pastatyta ant 
plačių pamatų. 1 Turi būti su
ruošta visa eilė prakalbų įvai
riuose lietuvių • apgyventuose 
miestuose ii’ miesteliuose, (o 
mažesniose lietuvių apgyvento
se vietose gali būti dar geresnės

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calunvet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Western Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

pasekmės, negu dideliose, nes 
dideliuose miestuose daugiausia 
pavyko varyt komunistišką de
magogiją, o mažesniose vietose 
pasiliko sveiko elemento). Ne
žiūrint, kad ir nei vieno musų 
sekėjo ten nebūtų. 2 Stengtis 
suorganizuot L.. S. S. kuopelę, o 
jeigu to neįstengiama padaryti, 
tai stengties vieną kitą žmogų 
pritraukti i organizaciją pavie
niu ir tuomi pasidarytų musų

Stengtis ko daugiausia įkurt 
Lietuvos Socialdemokratų Rėmi
mo Fondo skyrių ir atlankyti la
binus pasiturinčius žmones ir

I pakalbinant juos ypatiškai būti 
. to fondo nariais ir rėmėjais. 4

cialisti) judėjimui visame, pa
saulyje.

Jungtinių Valstiją Socialistai 
ypatingai yra dėkingi tam So
cializmo veteranui, nes Socia
lizmo teorija tapo atgabenta iš 
Vokietijos. Ją čia atgabeno vo
kiečiai darbinfrikai. Iš Euro
pos atvažiaVę darbininkai buvo 
daugiausiai iš didelių pramonės 
centrų. Ten darbininkai jau 
buvo gerai organizuoti. Jung
tinėse Valstijose dirva tokiam 
judėjimui buvo nepatogi. čia 
daugiausiai darbininkai laikėsi 
nuošaliai nuo politikos.

Karolio Kautskio parašytos 
knygutės- apie Jungtinių Valsti
jų besiplėtojantį Socializmą, su
teikė didelės naudos šios šalies 
socialistams. Jo parašytos kny
gutės buvo išverstos į anglų 
kalbą ir buvo platinamos dešim
timis tūkstančių egzempliorių. 
Jo gražus rašymo stylius, logi
ka ir Įtikinanti faktai pasidarė 
tikru autoritetu socialistinio 
judėjimo šioje šalyje.

Po karo, kuomet užėjo komu
nistinė banga, Socialistų Parti
jai buvo begalo sunku atsilaiky
ti. Daugumas “radikalų” ap
leido Socialistų Partiją ir nuė
jo pas komunistus.

Socialistų Partijoj paliko tik
tai tie, kurie geriau suprato 
Karolio Markso mokslą, kurį 
Karolis Kajutskjs taip gražiai 
ir suprantamai buvo išaiškinęs 

IJungtinių Valstijų socialistamb.
Apvaikščiodami 70 metų su

kaktuves Karolio Kautskio* 
Jungtinių Valstijų socialistai 

• yra jam labai dėkingi.
Nuo šių metu Socialistu Par

tija labai sustiprės. Jei nepasi
seks suorganizuoti Darbo Par
tiją, tokią kaip Anglijoje, tai 
Socialistų Partija viena galės 
gyvuoti pasekmingai.

nizuot L. D. ^L. D. kuopą. 5 
Stengtis surast gerai pasiturin
čiai gyvenančių žmonių, kurie 
galėtų nors po vieną socialde
mokratą moksleivį išlaikyti, t. 
y. duoti jam stependiją su sąly
ga, kad moksleivis baigęs mok
slą atsilygins. Toks stependijų 
davimas turėtų būti L. S. D. 
Partijos. C. Komiteto reguliuo
jamas ir sir C. K. rekomendaci
ja. Musų Amerikos lietuvių pro- ragino juos, kad jie priešintųsi 
gresyvieje visuomenėje rastųsi MacDonaldo valdžiai ir lauktų 
gal ir labai daug, kurie norėtų revoliucijos. MacDonaldas su- 
pagelbėti išauklėti Socialdemo-Leke tą laišką ir paskelbė spau- 
kratinę inteligentiją Lietuvoje, I doje- 
kurios dalis ir mums, amerikie-(Maskvos 
čiams tektų. 6 Tai būtinai reik- Maskva 
tų pasistengti, 
Lietuvos draugų laikraštį “So-| 
cialdemokratą” ;
be deficito butų galima leisti ir met išsižada savo darbų ir savo 
dar atpiginti jojo kainą, taip, žodžių, 
kad kiekvienam Lietuvos darbi- tarčių.
ninkui butų lengviausiomis saly- buvo padariusi 
gomis prieinamas.

Tie šeši klausimai 
būti įgyvendinti šios 
zone, o atsižvelgiant 
bes, tai ir visai 
tas, jeigu tik mes, draugai, pa
sistengsim biskutuką padirbė
ti.

O dirbti mums verčia tos ap
linkybės, kuriose mes norime 
likti gyvi ir gyventi kaipo orga
nizacija, nes kitaip mums grę- 
sia išnykimo pavojus.

Šiame momente šį bei tą pa
sidarbuoti savo organizacijų la
bui, mano nuomone, bus gana 
daug draugų, nes matant kaip* 
musų draugai socialistai f— 
miasi su buržuazija visame pa
saulyje ir matant juos laiminti, 
t. y. paimant valdžias į savo ran-» 
kas, o musų draugų laimėjimai 
savivaldybių rinkimuose Lietu- į 
voje ir žinant jų sunkias gyve
nimo aplinkybes. Prisieina kiek
vienam L. S. S. nariui ir drau
gui stoti darban ir vykinti gy
venimai) aukščiaus minėtus yoliucijas visur ir visuomet, 
punktus. Tuomi mes ir pagelbė- g.aj0 nebutu 
sime draugams Lietuvoje. Tad 
darban draugai.

— P. B. Balčikonis.

Azy.

Užsigina
Maskvos kominterno

ninkas, Zinovjevas, parašė laiš
ką Anglijos komunistams ir

pirmi-

Talipgi parašė (protestą 
komi n teinu i. Bet

užsigina ir sako, kad 
kad pastačius tas- laiškas nesąs Zinovjevo.

| Kuomet tik bolševikai yra 
ant kojų, kuris prispirti prie sienos, jie visuo-

tai ir turi 
žiemos se- 
į aplinky- 

galimas daik-

MacDonaldas lai-

Socializmo veteranas

Išsižada net ir savo su- 
Juk bolševikų valdžia 

i sutarti ir su 
Gruzija. Bet kuomet Maskvai 
parupo Gruzijos naftos šalti
niai- tai ji išsižadėjo savo pada
rytų ir pasirašytų sutarčių; su
triuškino Gruziją, išžudė dešim
timis tūkstančių nekaltų žmo
nių ir dabar 
“-pergalėmis;’ 
kusi pelę.

Gerai, kad 
ku apsižiūrėjo ir nutraukė mas- 
ką Zinovjevo. Jis mat, norėjo 
padaryti Anglijoje revoliuciją. 
Jis taipgi 'norėjo padalyti re
voliuciją ir Vokietijoje ir kito
se šalyse.

Mat, bolševikai vis dar sap- 
u_ nuoja apie revoliuciją. Jie vis 

Įdar mano, kad jei koks nors 
.- j bolševikų pastatytas lyderis už

simanys revoliucijos, ir revoliu
cija tuojaus įvyks. Apie tokius 
stebuklus tik bolševikai ir tega
li svajoti.

I Revoliucijos pagal kieno nors 
norą neįvyksta. Jeigu revoliu
cijos įvyktų pagal bolševikų 
norą tai mes turėtumėm re- 

  k 
toms revoliuci

joms. Tik bolševikų davatkos 
apie tai gali sau saldžiai svajo
ti. z
1 Tų bolševikų davatkų protin
gi darbininkai turėtų saugotis. 
Jie* kaip ir katalikų kunigai, tik 
temdina darbininkų protą.

— Azy.

džiaugiasi savo 
kaip katė nuvei-

Karolis Kautskis susilaukė 70 
metą amžiaus. Visų šalių so
cialistai sveikina jį. Jis sykiu 
su Marksu ir Engelsu, parašė 
socialistų programą ir ntirodė 
kelius tarptautiniam Socializ
mui.

Karolis Kautskis nepriguli 
vienai kokiai nors šaliai- bet So-

j’au atėjo Kultūros 
No. 9.

Kaina 30c.
Saukite Naujienose
1739 S. Halsted St.

N'AOJiENOB, Chicago, III
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Darbininkų vienybes konstitucija
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Laisyė — pamatas kafnpinis. (
Darbas, darbas—begalinis...
Protas kelt — visuomeninis.
Kova — žygis paskutinis....

Priešo puoliai sugniuždinti.* 
žingsnį vieną — ir tą ginti.
Jėgas savo išmėginę:
Pėdą, žingsnį—stumt grandinę...
Priešas — draugas—apgavikas, 
Musų laisvės išplėšikas!
Todėl kova iki galui,
Kova, kova, kapitalui!!!

Snatskis.
(“žiežirba”)

Iš LSS. Veikimo Tarptautinis'frontas
BROOKJLYN, N. Y,

L. S. S. 19 kp. susirinkimas

Spalio 28 d. buvo laikytas L. 
S. S. 19 kuopos susirinkimas. 
Šis susirinkimas įvyko, taip sa
kant, lyg iš po vasaros karščių 
atgijimo susirinkimas. Susirin- 
kiman draugų atsilankė nema
žas būrelis ir visuose reiškėsi 
ateityje didesnis veikimas. Taip 
ir reikia, draugai.

Išklausius kuopos komitetų ir 
komisijų raportų, susirinkimas 
nutarė šią žiemą rengti visą ei
lę prakalbų. Kalbėtojus kviesti 
— pirmiausia drg. P. Grigaitį, 
o vėliaus kitus lietuvių sociali
stus kalbėtojus. Į prakalbų ren
gimo komisiją įėjo šie draugai; 
J. Glaveskas, V. Poška ir Mar
cinkevičius. Taip pat susirinki
mas įgaliojo šią komisiją, kad ji 
susižinotų ir su kitų New Yor- 
ko ąpylinkės lietuvių kolionijo- 
mis, idant kartu, butų galima ir 
ten surengti socialistų prakal
bas. Taigi kurie draugai šioje 
apylinkėje norėtų rengti prakal
bas ir gauti kalbėtojus, tai 
kreipkitės šiuo antrašu: J. Gla
veskas, 81 Milford St., Brook- 
lyn, N. Y.

Toliau susirinkimas nutarė re
guliariai laikyti kuopos susirin
kimus, kiekvieno mėnesio pirmą 
nedėldienį, 10 valandą ryte, So
cialistų Svetainėj, 319 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Draugai, įsitč- 
mykite susirinkimus ir lankyki- 
tėsi paskirtu laiku, nes musų 
kuopai reikalingą, daugiau gyvu
mo. ■

Tačiaus aš noriu draugų do- 
mę atkreipti daugiau į musų pa
čių lavinimąsi. Mes žinome, kad 
socialistų organizacijos stipru
mas priguli nuo jos pačios na
rių išsilavinimo ir teoretiniai 
Marksinio Socializmo pažinoji
mo. Paimkime už pavyzdį ko
munistinę epidemiją socialistų 
partijose ir pamatysime, kad to
se šalyse, kur socialistų parti
jos nariai buvo daugiau išsilavi
nę socializmo teorijoje, ten ko
munistų epidemija jiems daug 
mažiaus žalos padarė, negu tose 
šalyse, kur socialistų partijos 
buvo paremtos tik vien agitaci
ja ir narių gaudymu, žinoma, 
agitacija ir gavimas narių Par
tijai yra reikalingi dalykai, bet 
pirmon galvon mums turi rūpė
ti apšvieta ir žinojimas pamati- 
niai pačio Socializmo. Kad šitas 
darbas pasekmingai eitų, musų 
kuopa turėtų geriau savo susi- 
rinkimus sutvarkyti, idant susi
rinkimai butų, daugiaus pašvę- 
sti apšvietai ir lavinimuisi pa
čių narių, o ne taip, kaip dąbar 
yra; antra, turėtų būti sistema- 
tingas nariams nurodomas kny
gų skaitymas; trečia, tai kieta 
vieno L. S. S. 19 kp. nario, yją 
pereiga skaityti “Naujienas”,' 
kurios yra vedamos grynai so? 
cialistinėje dvasioje ir einama, 
kiekvieną ketvirtadienį L. S. S. 
žinios. Pine Šito paskutinio už
davinio, turėtų daugiausia per
dirbėti musą kuopos komitetas, 
prižiūrint, idant kiekvienai mu
sų kuopos narys skaitytų “Nau
jienas”.

Taigi, draugai, aš manau, kad 
mes šiuos pakeltus klausimus 
turėtume susirinkime apkalbėti 
ir kuopoje vykinti.

Beje, dabar ateinantis L. S. 
S. 19 kuopos susirinkimas atsi
bus gruodžio 7 d., Socialistų 
Svetainėj, 10 valandą ryte. Ne
pamirškite, draugai 1 — J. G. 

Iš Darbininkų-Socialistų 
Internacionalo.

Darbininkų-Socialistų Inter
nacionalo Pildomasis Komite
tas po apvaikščiojimo 60 metų 
sukaktuvių nuo įkūrimo Pirmo
jo Socialistų Internacionalo tu
pėjo savo posėdį Ixmdone. I In
ternacionalo sekretorius F. Ad- 
ler raportavo apie Socialistų 
Partijų augimą visose šalyse.

Labai daug laiko pašvęsta ap
kalbėjimui tarptautinės politi
kos, svarbiausia apie Balkanus 
ir Gruziją. Drg. Fmil Vander- 
valde raportavo savo kelionės 
įspūdžius iš nesenai atliktos 
kelionės į Balkanus. Jis pažy
mėjo, kad didysis pasaulinis ka
ras paliko tenai tokias dideles 
žymes, kad dabar tenai yra bai
sus vargas. Militaristai ir na
cionalistai varo ten savo didelę 
propagandą; palaikymas pasau
linės taikos tenai yra labai sun
ku. i

Pereitą rudenį Socialistu su
važiavime Buchareste buvo pri
imtos kelios rezoliucijos ir so
cialistai, prisilaikydami tų re
zoliucijų, daro spaudimų j Ru
munijos, Jugoslavijos ir Bulga
rijos valdžias, kad jos užlaiky
tų neprigulmybę.

Priimdami d- Vandervaldes 
raportą, .pažymėjo, kad Angli
jos ir Francijos socialistai da
rytų spaudimą į Tautų Sąjun
gą, kad pasirūpintų apie rasių 
teises ir, kad suteiktų daugiau 
pagelbos tų šalių žmonėms.

Drg. Vandcrvalde Balkanų 
šalyse buvo priimtas kaipo at
stovas darbininkų, net kai kur 
ir valdžios priėmė jį kaipo ofi
ciali atstovą. Jam buvo ren
giami didžiausi masiniai mitin
gai. Jis tuose mitinguose aiš
kino socializmo jjijincipus lir 
nurodinėjo Internacionalo svar
ba.

Posėdy dalyvavo dvidešimtį 
trys atstovai iš keturiolikos 
valstijų.

PIETINĖ AMERIKA,
Yra sumanyta jungtinis kon

gresas. Yra rengiamas Pieti
nės Amerikos Socialistų Kon
gresas, kuris bus laikomas Bue- 
nds Aires, 1925 metais. Ar
gentinos Socialistų • Partijos 
Pildomasis Komitetas nutarė 
pasiųsti į Braziliją Senatorių 
J. B. Justo ir D. Tomaso į Chi- 
le, studijuoti darbininkų padė
tį. Bet kuomet Chile atstatė 
savo Prezidentą Allesandri, tai 
Tomaso kelionė gal bus atidėta 
tolimesniam laikui. Bet tikiąia-- 
si, kad padėtis greit persikeis ir 
jis galės atlankyti tą šalį.

ANGLIJA. į

Darbiečiai Anglijo-je tiek 
daug ipadarė Abulijos žmo
nėms, kad rinkimų metu libera
lai ir konservatoriai buvo pri
versti susijungti, kad nugalėti 
darbiečius. Taip ir turėjo būti. 
Ten vietos tiktai yra dėl dvie
jų partijų. Vįiena partija bus 
dėl įmonių partijos. Kita par
tija bus prieš žmones partija.

Komunistai, kaip ir visose 
šalyse, los, kaip šunukai.

Anglijoje dabar ir pirmiau, 
žmonių partija, tai Dairbiečiai. 
Pamatinis tikslas tos parti
jos — suteikti darbininkams 
tą, kas jiems ištikrųjų priklau
so.

Konservatoriai ir liberalai 
pirmiau skelbė, kad tarp jų yra 
skirtumai. Bet kuomet reikėjo

nuveikti darbiečius, tarp11 jų 
skirtumai tuojau išnyko.

, Taip pat yra ir Amerikoje su 
demokratais ir republikonais. 
Jie neva skelbia, 'kad tarp jų y- 
ra skirtumai. Netikėkit. Jie. 
yra kapitalistų tarnai. Jei rei
kalas butų, republikonai ir de
mokratai tuojaus susivienytų, 
jų tikslai vienodi.. Jie yra val
dančios klasės partijos. Dar- 
binimkai prieš tas partijas tu
ri kovoti, kaip kovoja Anglijo
je.

šiais rinkimais darbiečiai lai
mėjo daugiau balsų. 1923 me
tais jie buvo gavę 4,356,000, o 
dabar jie gavo 5,536,000.' Lai
mėjo 1,200,000.

VOKIETIJA.

,Į Augštutinį Silezijos Parla
mentą spalio 21 buvo rinkimai, 
šiuose rinkimuose kairiosios 
parti jos pralaimėjo, čia po ge
gužės 4 rinkimų buvo stiprus 
komunistai ir “Racialistai.” 
Komunistai pralaimėjo 42%, 
Racialistai pralaimėjo 37%, So
cialistai pralaimėjo 24%.

ČECIIOSLOVAKIJA.
Čechoslovakijos Socialdemo

kratų Partija gavo Irezoliudiją 
nuo čecbii Nepriklausomas So
cialistų Partijos, kuri buvo pri
imta jų suvažiavime, Pragoję, 
rugsėjo 13-14 šių metų. Toje 
rezoliucijoje yra pažymėta, kad 
įgalioja tam tikrą komitetą, 
dėl vedimo derybų linkui susi
jungimo su šechoslovakijos So
cialistų Partija. Dabar abie
jose partijose eina diskusijos ir 
manoma yra, kad galės prieiti 
prie sutarties ir abidvi įparti- 
jos susijungs į daiktą.

FRANCIJA.
Apšvietos ministeris Godard 

paskelbė, kad pernešimas pele
nų d. Jean .Taures įvyks lapkri
čio 23 dieną. Socialistai pla
nuoja surengti visoje šalyje tą 
dieną demonstracijas. Jean 
Jaures buvo užmuštas prieš pat 
pasaulinį karą. Jis buvo žino
mas visoje Francijoje kaipo ga
bus socialistų vadas. Visi Fran- 
cijos žmonės jį gerai atsimena. 
Todėl socialistų planuojamos 
demonstracijos visoje šalyje 
bus pilnas pasisekimas.

LIETUVA.
Lietuvos Socialdemokratų 

Partija daugely vietų laimėjo 
rinkimuose į savivaldybes. Kau
ne išrinkta 8 atstovai; Šiauliuo
se 19 atstovų^ Klerikalai dau
gely vietų pralaimėjo.

BELGIJA.
Belgijos Socialistų Partija į- 

steige dar vieną dienraštį “Het 
Volksblad.” Dabar Belgijoje 
jau bus 8 socialistų dienraščiai. 
Belgijos darbininkų klasei tai 
begalo reiškia.

Pasitraukė iš komunisty 
partijos

Rusijos kominternas taip pa
sitarnavo savo vienminčiams, 
kad protingesnieji kom-unistų 
partijos vadai apleido komunis
tus. Rusijos kominternas pa
sidarė tikra despotinė įstaiga. 
Nuo tokios įstaigos protingi 
žmonės turi šalintis.

ištai tik keletas vardų buvu
sių vadų komunistų partijose, 
kurie apleido komunizmą:

Boris Souvarin ir L. Frossard 
iš Franci jos. Angelika Balaba- 
nof — Rusija ir Italija- G. Ser- 
rati — Italija. Z. Hoglung — 
Švedija.

Hoglung’as yra veteranas 
komunistinio internacionalo. Jis 
Zimmervaldo konferencijoj bu
vo kairiasparnis. Jis buvo pil
domam komitete sykiu su Le
ninu. Zinovjevas buvo įsakęs, 
kad jis prašalintų iš komunis
tų internacionalo 12,000 Švedi
jos komunistų partiją. Jis at
sisakė priimti Maskvos religiją. 
Jis sako, kad religija yra privžk 
tis dalykas. Ir pats atsisakė 
nuo komunizmo, to komunizmo, 
kurį Maskva nori padiktuoti vi
siems komunistams ir kitų ša
lių.

8 1 
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Netik pavichi žmonės aplei
džia komunistų diktatūrų, liet ir 
visos buvusios jų partijos pra
dėjo neapkęsti jų. Ir jie turi 
tiesą. Kaip galima prigulėti 
prię tokios šaikos, kuri vien tik 
užsiima klastavime dokumentų, 
iižsiginimo savo žodžių, galabi- 
nimu nekaltų Rusijos ir Gruzi
jos žmonių. Maskvos komin
ternas pasidarė pavojus visai 
civilizacijai. Maskvos komunis
tai pradėjo sėbrauti su azia- 
tais, mano, kad dar tarpe azia- 
tų galės palaikyti savie vierą.

Socialisty Partijoj
PENNSYLVANIA

Erie, Pa. komunistai paleido 
paskalas, kad New Yorke 15 so
cialistų nominuotų į visokias 
valdiškas vietas, atsisakė nuo 
savo kandidatūrų ir užleido vie
tą Tammany Hali fiolitikie- 
riams. Tuom tarpu nieko pa
našaus nėra. Komunistai lei
džia tokias paskalas apie socia
listų kandidatus todėl, kad jie 
nieko geresnio negali sugalvoti, 
kaip tik mjeluoti apie socialistus.

1DAHO
šioje valstijoje dabar darbuo

jasi Lena Marrow> Lewis. Ji 
savo laiške Nacionaliam Sociali
stų Partijos ofisui rašo, kad ji 
per 22 metus aktyviško darbo 
partijai, neturėjo tokios žingei
džios kampanijos, kaip dabar ji 
turi Ohio valstijoj.

Čia susidairė taip vadinama 
“nepartyvė lyga.” Ji išpradžių 
negalėjo suprasti kam ta lyga 
tarnauįja. / Pasjkiau paaiškėjo, 
kad ta lyga veikia republikonų 
partijai. Daugely vietų ta “ly
ga” trukdė jai surengti prakal
bas. Bet jai pasisekė laiku a- 
pie tai sužinoti ir užbėgti tam 
už akių- Dabar jai surengtos 
prakalbos yra labai pasekrrįin- 
gos.

NEW JERSEY
Spalio 12 čia atsibuvo Sociali

stų Partijos valstijos komiteto 
susirinkimas, Jersey City mies
te. Sekretoriui yra įsakyta, 
kad jis užkviestų visas darbi
ninkų organizacijas į sekamą 
susirinkimą, kuris įvyks lapkri
čio 9 dieną. Čia norima suor
ganizuoti visų darbininkų orga
nizacijų tam tikrą komitetą dėl 
pąsekmingesnio ir didesnio vei
kimo.

Hudson County, yra susior
ganizavęs LaFollette kliubas. 
Tame kliube veikia ir socialis
tai. Pasekmes veikimo yra ge
ros. Spalio 14 čia surengta di
delė demonstracija automobi
liais. Demonstracija buvo la
bai pasekminga.

LaFollette klubai yra taipgi 
suorganizuoti Hoboken ir Bay- 
onne.

MASSACHUSETTS
Socialistų Partijos organiza

torius A. B. Lewis turėjo masi
nius susirinkimus Pittsfielde, 
Adams, North Adams. Adams 
masiniame susirinkime žmonės 
taip buvo užinteresuoti kalba, 
kad stovėjo ant lietaus ir klau
sėsi kalbėtojo aiškinimų. So
cialistų kuopos čia nėra, bet 
pritariančių socialistams labai 
daug. Pittsfielde R. C. Reiff 
daug pagelbėjo prie surengimo 
tų masinių mitingų.

Pranešimas LSS.
' Kuopoms

šiuo pranešu visoms L. S. S. 
kuopoms, kad yra išsiuntinėtos 
L. S. S. Viršininkų nominacijų 
blankos. Jei kuri kuopa kokiu 
nors budu negautų tų nomina- 
dijos blankų!, malonėMitei man 
pranešti, ^pasiųsiu kitas blan
kas.

Tos nominacijos blankos tu
ri būt grąžintos man nevėliau 
kaip gruodžio 10, 1924.

Pagal pataisytą L. S. S. kon- 
sitjitudij'ą, ;nuominuoti SkaiyHda- 
tus į L. S. S. viršininkus gali
ma iš vi§os Sąjungos, iš visų 
kuopų.

I — A. žymcfntas,
L. S. S. Sekretoriui
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I servą torių liberalų ir sūsior-f ‘ Suvažiavimas antrų dienų 
ganizuoja į atskirų partijų, | priėmė sekančių rezoliuciją, 
kuri vadinasi “demokratų” > kurios tekstų mes užtikome 
partija(kaip Vokietijoje)ar-’Berlino “VorvVaerts’e^: 
ba “radikalų” partija (kaįp 
Danijoje) arba “radikalinių 
socialistų” partija (kaip 
Francijoje). šitie pažangie
ji (demokratiški arba radi- 
kališki) liberalai dažnai ei
na į talkų su socialistais; o 
konservatyviškieji liberalai 
tolyn vis labiaus virsta re
akcijos rėmėjais.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadiepius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 173$ So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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Tokių konservatyviškų li- 
įberalų pavyzdį mes mato
me Francijos respublikonuo
se, kurie per keletu metų 
darbavosi ranka už rankos 
su nacionalistais, vadovau
jant ponui Poincarė. Ne ge
resni yra ir Italijos libera
lai.

Italijos liberalų partija 
juk padėjo įsigalėti fašiz
mui. Jeigu ne liberalo Sa- 
landros frakcijos nusilenki
mas Mussoliniui, tai šis nie
kuomet nebūtų galėjęs 
įsteigti savo diktatūrą. Li
beralai sutiko ir Mussolinio 
ministeriais būti. *'

“Radikalinės ir demokra? 
tinęs partijos Europoje 
įsteigė tarptautinį, susivie- 
nymų. 'Organizacijos tiks
las yra palengvinti bendrų 
darbų partijoms, kurios sie
kia tų pačių idealų, prisidė
ti prie atsteigimo galutinės 
taikos ir visomis priemonė
mis remti privalomų arbi- 
tracijų. Yra sudarytas ko
mitetas, kuriame turi savo 
atstovus sekančios šalys: 
Vokietija, Anglija, Franci- 
ja, Belgija, Bulgarija, Da
nija, Suomija, Graikija, Ho- 
tandija, Vengrija, Šveicari
ja., Norvegija, Švedija, Len
kija, čeko-Slovakija ir Lie
tuva.”

Naujojo 
prezidentu 
franeuzas 
prezidentu vokietis Dr. Hei
le. Nutarta pirmutinį kon
gresą laikyti ateinančiais 
metais Kopenhagene.

Internacionalo 
tapo išrinktas 
Buisson, vice

prezidentas Coolidge lai
mėjo. Prie to, galima sa
kyt, visi buvo prisirengę nuo 
to laiko, kai paaiškėjo, kad 
nebus išrinktas demokra
tas. La Follętte’o kandida
tūra sunaikino demokratų 
viltis.

Pačiam La Follette’ui ži
noma, nebuvo progos patek
ti į baltąjį namų. Dėlto dau
gelis žmonių, kurie ir simpa
tizavo senatoriui iš Wiseon- 
sino, vis tik už jį nebalsavo. 
Amerikos žm'onės paprastai 
nori būt su tuo, kuris lai
mi.

Progresistai prakišo dėl
to, kad neturėjo nė pinigų, 
nė organizacijos. Jie turi 
susiorganizuot į pastovių 
partijų. Kol to nebus, nieko 
neišeis.

.Partija, kurioje vadovavi
mas butų darbininkų ranko
se, turėtų didelio pasiseki
mo, nes laikui bėgant prie 
jos prisidėtų dauguma tų 
žmonių, kuri(<pirma balsuo
davo už demokratus. Jau 
šiuose rinkimuose demokra
tai atsilaikė tiktai pietinėse 
valstijose.
u Vakar mes kalbėjome 
apie santykius tarve socia
lizmo ir liberalizmo. Pri
dursime dar keletu pastabų 
tuo klausimu.

Mes nurodėme, kad įvai
riose šalyse liberalai tai 
mėgina eiti išvien su socia
listais, tai vėl kovoja prieš 
juos. Taip buvo Anglijoje, 
kur socialistai su liberalų 
pagelba paėmė valdžių į sa
vo rankas ir kur paskui tie 
patys liberalai, susidėję su 
atžagareiviais, nuvertė so
cialistų valdžių, taip buvo 
ne kartų ir kitose šalyse.

Tik apie vitjurj šių metų 
spalių menesio Italijos libe
ralai ėmę stoti opozicijon 
fašizmui. Jų partijos suva- 

I žiavimas Livorno Trieste nu
tarė reikalauti, kad valdžia 
gerbtų konstitucijų, kad bu
tų panaikinta partinė fa
šistų milicija ir kad butų at- 
steigta žodžio, spaudos ir 
organizacijų laisvė. Bet li
beralų žmonės da ir šiandie 
tebelaiko ministerių portfe
lius, gautus iš Mussolinio.

Po to, kai Italijos libera
lai per dvejus metus vergiš
kai šliaužiojo prieš fašistų 
diktatūrų, tai dabar, nežiū
rint jų suvažiavimo nutari
mų, opozicinės partijos su 
jais nesiskaito.

Na, tai reiškia, ir buržu
aziniai demokratai suprato, 
kad sėkmingam darbui yra 
reikųlinga tarptautinė orga
nizacija. Socialistai jau se
nai tatai žino, ir šiemet jie 
apvaikščiojo jau 60 metų sa
vo Internacionalo sukaktu
ves. .

• j • • t; • . J

Musų tautininkai, kurie 
nuolatos taip piktai prikai
šioja socialistams internaci
onalizmų, lyg kokį blogų 
daiktų, dabar gali pagalvoti 
apie šitų naujų reiškinį JEu- 
ropos politikos gyvenime.

ir gyveno,, kaip suris Smeto
noje. /

“Bedarbės Maskvoje esti 
dažnai. žmonių be darbo
daug. Tiesa, vyriausybė sten
giasi padėt jiems, bet nepa
kankamai.

“Tuomet badas dar ne vi
sai buvo parėjęs, ir reikėjo 
rūpintis Pavol^ės sritimis; 
be to — vėl tie ‘komunistai’- 
spekuliantai’ kurie daugiaus 
galvojo apie save, negu apie 
darbininkus.

“Jus matote, skaitytojai, 
kad aš dažnai atskiriu: vy
riausybę ir ‘komunistus’, kal
bu apie juos, kaipo apie visai 
skirtingus daiktus.

“Taip iš tiesų ir yra. Vy
riausybė iš tikro norėtų pa
daryti daug gero; bet komi
sarai iš tų prisisegusių ‘ko
munistų’, apie kuriuos aš kal
bėjau ankščiau- kad jie dabar 
prisirašė prie, partijos, iciant 
patekus į valdžią ir atkerši
jus žmonėms už revoliuciją 
—tokie komisarai žudo Rusi
ją ir tyčiojasi iš liaudies. Be 
jų, tarpe komisarų riandasi 
daugybė avantiūristų, net žu- 
likų, kurie dirba savo darbe
lius. O Maskvą —arba jų ne
mato, arba nenori matyti.

“žodžiu, Maskvoje aŠ nera
dau tos teisybes- kurios ieš
kojau, ir neradau to ‘rojaus 
žmonėms’, kurį revoliucijos 
vadai buvo prižadėję.”

Proteste sakoma, kad Gruzi
jos žmonių sukilimą išprovoka
vo pati sovietų valdžia, žiaurio
mis represijomis išvesdama iš 
kantrybės Gruzijos darbininkus 
ir ūkininkus ir paskui, per savo 
šnipuš-provokatorius, kurstyda
ma juos prie ginkluotos kovos.

Protesto rezoliucijos autoriai 
pareiškia, kad jie nesutinka su 
Gruzijos socialdemokratų-men- 
ševikų pozicija, bet vistiek jie 
negali tylėti, kuomet Maskvos 
despotai skerdžia Gruzijos liau
dį ir šaudo be teismo socialia? 
tuą^ kurie buvo suimti senai 
prieš sukilimą.

“Vardai tragiškai žuvusių
jų kovotojų už socializmą”, 
sako rezoliucija, “vardai Cho- 
meriki, Džugeli ir kitų ant vi
sados pasiliks dėgingoje Ru
sijos darbo žmonių atminty
je”.
Mūsiškiai Maskvos klapčiukai 

rašo savo laikraščiuose, kad 
Gruzijos sukilimą suorganizavę 
svetimų šalių imperialistai ir jų 
“pagelbininkai” menševikai. Bet 
nejaugi ir Rusijos kairieji es-' 
erai, maksimalistai ir anarchi
stai yra imperializmo užtarė
jai? .

čios klausimus į politiką, ir 
jiems nebus, reikalo dejuoti dėl 
“bedievių” užĮpuldinėjimo. Ti
kėjimo ar netikėjimo klausimą 
išspręs galų gale mokslas, Poli
tinės gi partijos pašvęs energi
ją kitiems reikalams. • ■*

Mes tečiaus labai' abejojame, 
ar pats S. Bostono “Darbini n-

kas” priims šitą aiškią išvadą. 
Jisai juk, nors ir laikydamas 
save darbininkų reikalų gynė
ju- visgi visoms keturioms re
mia supuvusį Lietuvos klerika
lizmą. Vailokaitis ir Krupavi
čius jam yra artimesni, negu 
Lietuvos darbininkai, kurie ne
bučiuoja rankos klebonui.

(Tęsiny*)

Kaip vadinas, štai, šitas 
mišką s čia priešais?

—Tai yra Suva'lio miškas.
—O koks jo plotas, ar dide-

i

KLERIKAUZMA^ IK 
“BEDIEVYBĖ”

Apžvalga

Liberalizmas savo prigim
tim linksta prie to, kad už
ėmus vidurinę pozicijų tar
pe progreso ir reakcijos. 
Todėl jisai nuolatos svyruo- 
jaį tai dėdamasis prie socia
listų, tai prie atžagareivių.

Bet su juo esti ir kitaip. 
Daugelyje šalių mes mato- 
ųie, kad liberalizmas suskį- 
la į dvi srovi. Pažangieji 
liberalai atsimeta nuo kon-

Kuomet7 dalis musų spau
dos perša žmonėms liberaliz
mų, tai ji turi paaiškinti 
jiems, kurios rųšies libera
lizmui ji pritaria: ar to
kiems liberalams, kaip Fran- 
cijos Herriot, — ar tokiems, 
kaip italų Salandra?

Liberalizmas, kuris tole
ruoja fašizmų arba kuris 
daro blokus su atžagarei
viais prieš darbininkus, ne
gali tikėtis draugiškumo iš 
socialistų pusės.

Kelios dienos atgal mes pada
vėme ištrauką iš straipsnio vie
no rusų komunisto, išgyvenu
sio ilgoką laiką bolševikijoje ir 
dabar vėl sugrįžusio į Ameri-

Nesenai įsikūrė ‘naujas 
Internacionalas, kuris gal 
suvaidins nemenkų rolę Eu
ropos politikoje, būtent — 
buržuazinių demokratų In
ternacionalas. Mums, lietu
viams, yra įdomu tai, kad 
šitoje naujoje tarptautinėje 
organizacijoje dalyvauja ir 
Lietuvos atstovai.

Apie tai randame žinių 
Europos laikraščiuose. Te
nai rašoma, kad tas nauja
sis Internacionalas įsikūrė 
Francijos radikalinių socia
listų suvažiavime, kuris įvy
ko miesto Boulogne spalių 
18 d. Į tų Francijos radika
lų suvažiavimą buvo atvykę 
ne tiktai premjero Herrio- 
t’o partijos atstovai, bet ir 
svečiai iš Vokietijos, Čeko
slovakijos, Lerikijbs, Belgi
jos, Danijos, Lietuvos, Buk 
garijos, Holandijos, Graiki
jos, Vengrijos ir kitų šalių.

Kas iš Lietuvos dalyvavo, 
mes kolkas nežinome.

Savo įspūdžius iš bolševikų 
“rojaus” tas komunistas aprašė 
10-yje straipsnių Chicagos rusų 
dienraštyje, “Riusiskij, Viest- 
nik”. Paskutiniame straipsny
je, kuris tilpo vakar, randame 
labai įdomių faktų apie Mask
vos fabrikų darbininkų padėtį. 
Autorius, aplankęs vieną fabri
ką kartu su savo senu pažįsta
mu- štai ką pasakoja:

“Čia jau nematyt (išsipuo-^ 
šusių sportų ir cigaiėtus du
miančių damų.' Aplink ma
nęs žmonės purvinais rūbais, 
ant jų veidų dulkės ir suo- 

• džiai- Tai fabriko darbinin
kai.

“Dirba jie
kiai, o gauna tokią 
kad mums, 

/butų juokinga.
“Amerikoje kai kada geras 

darbininkas uždirba per /jdvi 
dieni daugiau, negu Maskvoje 

• uždirba per mėnesį. Be to es
ti ir taip- kad jie išdirba sa
vaitę arba daugiaus, o kai 
reikia gauti atlyginimą, — 
reikia palaukti:—- pinigų nė-

daug* ir sun- 
‘pėdę’, 

amerikiečiams,

“Tuomet pinigai buvo dar 
tokie, kad juos skaitydavo 
nailonais. Kiekvienas darbi
ninkas buvo milionierius, p 
valgyt nėr už ką. Paskui jau 
perėjo prie červoncų ir daly
kai ėmė taisytis.

“Su kai kuriais darbinin
kais aš išsišnekau. Beverk vi
si jie skundėsi irnan, • kad 
‘laisvę ir rojų dai’biipnkaimi’ 
kas žiu kas nukhiatlkė; čia 
jie man rodė J tuos ‘komu
nistus’, kuriuos aš pirma ma
čiau kavinėse gatvėse ir t.t., 
kurie buvo sotus, pasipuošę< /

TIKISI, KAD DARBO PARTT- 
, JA LAIMEI 

.. .... . . '
Kuomet Chicagos klerikalų 

“Draugas”, agitavo už republi- 
koną Coolidge’ą, tai S. Bostono 
klerikalų “Darbininkas” rėmė 
progresistą La Follctte’ą. Kuo
met pirmasis, kaip įmanyda
mas, stengsi diskredituoti An
glijos darbininkų 
antrasis rodė-jai 
mą.

Taip klerikalų 
matome stambų nuomonių skir
tumą politikos .klausimais.

Po paskutinių rinkimų į An
glijos parlamentą, kuriuose pa
ėmė viršų konservatoriai, S. 
Bostono laikraštis, parašė:

“Ką-gi galų gale reikš tas 
I Anglijos Darbo Partijos pra

laimėjimas? Jis reikš tiek, 
kiek saulės nusileidimas va
kare. Saulei nusileidus visi 
žinome, kad ryte ji visvieta 
patekės* Lygiai žinome, kad 
Darbo Partija ims viršų vė
liau ar ankščiau. Anglijos 
Darbo Partija ant tokių pa
matų sudaryta- kad tolimes
nis budavojimas gali drąsiai 
būt varomas. Tie pamatai yra 
drūti. Darbo Partija remia
si amįžinai tveriančiu elemen
tu—darbininkais.”
Tai labai giažiai ir teisingai 

pasakyta. “Darbininkas” galėjo 
dar pridurti, kad Anglijos Dar
bo Partija nepralaimejo, nes ji 
pasiekė dviejų svarbių dalykų: 
sutriuškino liberalus, kurie pa
kišo jai koją, susįdėdami su 
konservatoriais ir nuvergdami 
MacDonaldo kabinetą; ii* padi
dino savo balsų skaičių vienu 
milionu ir dviem šimtais tūks
tančių.

S. Bostono laikraštis tečiaus 
gėrisi Anglijos Darbo Partija 
gal būt ne tiek- dėlto, kad ji 
“remiasi amžinai tveriančiu ele
mentu—darbininkais-” kiek dėl
to kad ji nekelia kovos religijai 
ir bažnyčiai. Jisli sako:

“Joje' grupuojasi žmonės 
visokių pasauležvalgų ir už
siėmimų. Partija laimingai 
išrišo (? “N.” Red.) tikybi
nį klausimą. Padare taip- kad 
joje išsitenka ir katalikai ir 
protestonai ir laisvamaniai. 

Išsitenka joje ir socialistai.-.’” 
Kaip visi žino, Anglijbs Dar

bo Partijoje socialistai ne tiktai 
“išsitenka”, bet ir vadovauja.

\ (JRUZIJOS TltAMEljlJA i. I

Jungtinis kairiųjų rusų (so-

valdžią- tai 
didelį pritari-

srovėje mes

“Darbininkui” nuostabu, 
Anglijos socialistai tikybiniam 
klausime elgiasi kitaip, negu ki
tų šalių ' socialistai, kurie, 
anot jo- paprastai“ yra “kariau
jantys bedieviai”. Bet jisai tu
rėtų atkreipti domę į tai, kad 
kitose šalyse dažniausia ir reli
gijos bei bažnyčios'' tarnai yra 
visai kitokie, negu Anglijoje.

Anglijoje nebuvo ir nėra kle
rikalinės partijos. O kitur to
kios partijos yra, ir jos steigia
si klerikalizmo pusėn pakreipti 
valstybės politiką. Todėl socia
listams tenka vesti smarkią ko
vą su klerikalizmu.

Jeigu klerikalizmas 
savo nosies, kur jam 
tai {socialistai paseka

kad

-To aš nežinau — trumpai 
atsakė mhlunininkas įsmeigęs 
akis' į karininką.

Kiek lukterėjęs malūninin
kas pasišalino. Per vąiandą jau 
buvo malūno kieme karo kon
tribucija, . maistas ir pinigai, 
kuriuos karininkas buvo uždč^- 
jęs. Artinosi naktis. Pranė bai
mingai sekė kiekvieną kareivių 
judesį ir nesitraukė nuo durų 
to kambario, kur buvo uždary
tas Domas. Apie septintų vay 
landą vakare pergyveno ji bai
sią valandą. Ji matė, kaip ka
rininkas įėjo į Domo kambarį 
ir visą laiką pakeltu balsu kal
bėjo. Vienų akimirksniu kari
ninkus atidaro kambario , du
ris ir ką tai vokiškai įsako sa-j 
vo kareiviams. Pranė nesupra
to, 1 ' ....................... ' ’ y
su 
vo 
si mirtis 
laukė’ paliepimo ir aukos. De
šimt minučių stovėjo visa dvy
lika kareivių išsirikiavę, o 
kambary vis labiau ir labiau 
girdėjosi griežtas Domo bal- 

karininkas išei- 
trenkdamas du-

bet kada; dvylika kanedvių 
šautuvais rankose* išsirikia- 
kieme, ji jautė, kad artina- 

Tai buvo tiesa: jie

taisyti, bet jau keli melai at
gal malūno mechanizmas buvo 
visai pakeistas ir kopėčios li
ko nereikalingos. Jomis niekas 
dabar nesinaudojo, jos buvo 
apaugę vijokliais, kurių lapai 
dengė visą šitą malūno pusę.

Pranė drąsiai ir vikriai per
žengė savo lango rėmus ir ran
komis įsikibus į geležines ko
pėčias pradėjo leistis žemyn. 
Neatsargiai paliestas ir nuo 
sienos alkritęs ’ akmens gaba
las barškėdamas nukrito že-

V ‘ . . t t

myn ir tekštelėjo į. vandenį. 
Šiurpas perėmė Pranę, ji .sus
tojo. Bet greitai suprato,,, kad 
upės vandens kriokimas užmu
ša viską, ir .jos . sargyba -neuž- 
girs. Ir , dar drąsiau lipo že
myn. Kada ji nusileido iki to
kio augučio, kur buvo langas 
to kambario, kuriame kalėjo 
užrakintas Domas, išlupę iš 
sic nes kieto cemento gabaliuką 
ir paleido į Domo langą.

Jis neužgirdo, tur būt, mie
gojo. Ji pradėjo skrebinti sie
ną, bružyli, 
mas išgirdo

ką, pagaliau Do- 
ir tyliai tyliai pra-s

Aš atėjau tavęs 
kad tu bėgtum, ir

nekiša 
nereikia, 
religijos 

ir bažnyčios klausimus šalyjerir 
visą savo energiją sukoncent
ruoja ant ekonomijos ir politi
kos klausimų. Anglijos socia
listai ne dėlto yra tokie, kad jie 
butų ypatingu budu “išrišę” ti
kybinį klausimą- bet dėlto, kad 
jie jo visai neriša, o palieka pri
vatiniu kiekvieno asmens rei
kalu.

Tas pats butų ir kitur, jeigu 
klerikalai nebūtų užsispyrę dęl 
tikybos kelti kivirčus tarpe 
žmonių.

Mes patariame “Darbininkui” 
atkreipti savo domę da į sekan
tį dalyką. Klerikalizmas yra 
labai smarkus katalikiškose ša
lyse, ir tose šalyse randasi taip 
pat daug “kariaujančių bedie
vių”. Bet protestantiškose šaly
se klerikalizmo maža arba vi
sai nėra; nėra jose ir tokių ju
dėjimų, kurie savo specialiu už
daviniu statytą kovą su religi- 
ja- (

Klerikalizmą mes randame 
Lietuvoj e, Lenki j oj e, Austrij o- 
je- Belgijoje, pietinėje Vokieti
joje, Francijoje, Italijoje, fran- 
euziškuose šveicaruose kanto
nuose, Ispanijoje. Ir visose ši
tose katalikiškose šalyse ne tik
tai socialistai, bet ir demokra- 
tingesnioji buržuazijos dalis tu
ri gana aiškią abedievišką” spal
vą-
' Tuo tarpu protestoniškoje 
Anglijoje, kaip minėjome- poli
tikoje nesimato nė klerikalinio, 
n$ priešingo jam judėjimo. Tas 
pats galima pastebėti ir protes
toniškoje Švedijoje, ir protes
toniškoje Danijoje, ir protesto
niškoje Holandijoje, jr Suomi
joje. Amerikoje, kur viešpą- 
tauja irgi protestonai- klerika
lizmas reiškiasi beveik išimti
nai tarpe ateivių iš katalikiškų 
šalių; dėlto čia ir tų ateivių pa
žangioji višupjnęnė, i* . įtartu su 
socialistais, yra antiklel’lkalinio 

__ -c v— nusistatymo.
cial-ievoliuciohierių maksimali-j Iš to yra aiški išvada. “Bedie- 
stų ir anai-chistų komitetas pa- viską” judėjimą iššaukia ne kas 
skelbė Europos darbhiiuilcų spau- kitas, kaip tiktai patys fclerika- 
doje protestą prieš budelišką lai. Tegu katalikų kunigai pa- 
bolševįkų režimą Gruzijoje. liauja kišę religijos ir bažny-

pagalvok tams-

Murdės
Vienas kareivis stovėjo

sas. Pagaliau 
na ir smarkiai 
ris praneša:

- -Na gerai, 
ta... duodu laiko iki ryt ryto.

Mostelėjo ranka ir visa dvy
lika stovėjusių kareivių išsi
skirstė. Pranė stovėjo it neby
lė. Tėvas Merlje visą laiką ra
miai sau pypkę rūkęs žiūrėda
mas į 'kareivius, prisiartino 
prie Pranės ir švelniai, tėviš
kai paėmus po ranka nuvedė į 
kambarį. ~

—Buk rami — kalbėjo tė
vas — ir eik gulti. Ryt dieną 
matysime kas čia toliau bus. 
— Dėliai atsargos išeidamas 
užrakino kambario duris. Bet 
Pranė nemiegojo. Ilgai sėdėjo 
ji lovoj klausydama kas deda
si malūne. Kada jau rodėsi vi
sas namas užmigęs buvo, pa
mažu, visai negirdimai atidarė 
ji langą ir alkūnėmis pasirė
mus pradėjo dairytis aplink; 
Buvo graži maloni naktis. Bet 
tas dabar Pranės neviliojo. Ji 
dairėsi, ieškojo kur yra išsta
tyta vokiečių sargyba. Netru
kus ją surado ir matė geriau
siai kaip visa eile diktų karei
vių stovėjo 
upę
tiesiai lies maitinu, kitoj upės 
pusėje, toje vieloj, kur palin
kusios liepos šakos siekė van
dens. Prane aiškiai jį įžiūrėjo. 
Tai buvo diktas vyras, stovė
jo visai nesijudindamas, galvą 
į dangų iškėlęs, it kalnų pie
muo svajotojas.

Taip nuodugniai apžiurėjus 
ir išstudijavus viską 'sugrįžo 
Pranė vėl į savo lovą, ir ilgą 
ilgą valandą sėdėjo giliai susi
mąsčiusi.

Paskui ji vėl atydžiai pasi
klausė:' visame name tyla, jo
kio balso. Skubiai pribėgo prie 
lango, dirstelėjo: mėnulio jau 
nebuvo. Naktis visai tamsi, 
sargybos nebegalima • aiškiai 
matyti, visas kaimas pasinėręs 
miglose. Pranė vieną sekundą 
sustojo, užsimąstė ir matomai 
lųi tai^sppoųdė. Nė toli hujgo 
buvo prie sienęs pritaisytos ge
ležinės kopėčios, kurių vienas 
galas siekė malūno ratą, o ki
tas ėjo iki pat stogo. Seniau 
laipiodavo tomis kopėčiomis 
malūnininkas, kada jam reikė
davo ką nors apžiūrėti ar pa-

— Tai aš. 
maldauti, 
pasakyti tau sudiev.

Rodėsi, kad jis nevisai nu
girdo. Stebėjosi:

Kaip tai?... Tai tu?... Tu 
mane išgąsdinai...

Juk tu ga'li užsimušti.
—Tu turi bėgti, tu būtinai 

turi pabėgti, maldavo Pra
nė. — Mes negalime nei minu
tės laiko praleisti, nes po va
landos jau diena. Aš noriu, aš 
prašau tavęs bėk tuojau. Ji 
trumpai ir nuosekliai išpasa
kojo jam visą pabėgimo planą. 
Kopėčiomis galima nulipti iki 
malūno rato, iš ten šiaip taip 
pakliūti į ten pat pluduriojan- 
čią valtį ir tokiu budu pasiek
ti kitą upės pusę.

—Bet juk, tur būt, ten yra 
sargyba ?

—Tik vienas prie pirmuti
nės liepos.

Bet jeigu jis pastebės ma
ne, pradės šaukti. Prane perė
mė šaltas drebulis. Ji įbrukę 
jam į rankas peilį, kurį ji tu
rėjo su savim. Abu tylėjo.

—Bet juk tavo tėvas, tu?... 
rūpinosi Domas. Ne, aš nega
liu bėgli, negaliu. Kada manęs 
čia nebus kareiviai tave j ga
baliukus suplėšys. Tu jų neži
nai. Jie man siūlė laisvę ir gy
vybę už tai, kad juos išves
čiau per Su valio mišką. Nera
dę manęs kambary jie gali 
visko pridaryti.

Bet Pranė, visai nesileido j 
ginčą,. Į visas abejones ji a įsa
kinėjo trumpai.

-Vardan musų meilės, bėk.. 
Jei myli tu mane, nelauk nei 
sekundos, ličk tuojau, kuo- 
greičiausiai.

—Prisiek man, 
žino tėvas ir kad 
taria bėgti.

Taip. Mano 
čionai siuntė.

Ji melavo, šiuo momentu jai 
nieko daugiau nereikėjo, nieko

kad apie tai 
jis man pa

tėvas mane

tarė Domas. Aš

sios minulės, kad brėkštantis 
rytas neša Domo mirtį.

--Gerai
darysiu taip, ka’ip jus ,n orite.
Bet jis: atsisakė judintis iš vie
los kol Pranė nebus vėl savo 
kambary. Tik kada ji jau įli
po per lairgą atgal, jis taręs;

Sudiev, aš tave myliu - 
pasileido lipti į apačią

(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

buvo 
dėtų pas- 
sumišimų, 

daugiausia 
pačių poli-

Lietuvių Rateliuose

Didelis republikony lai 
mėjimas Chicagoje

Nė vienas demokratas nepraė
jo j jokių valdvietę, viskų 
nušlovė republikonai.

Rinkimai Chicagoje 
kruvini. Nežiūrint 
tangų neprileisti 
visgi jų buvo, lai 
buvo peštynes tarp
tikierių saikų. Bet teko nuken
tėti ir nekaltiems žmonėms. 
Rinkimuose vienas žmogus li
ko nušautas, o trys pašauti, 
taipjau kęli sumušti, ar išvog
ti. Nušautas yra politikierių 
mušeika, bet ir vienas nekal
tas žmogus yra pašautas, 
ris nespėjo pasprukti nuo 
šeikų kulkų.

Draugijų vakarai

d

mu-

Užvakarykšti rinkimai Chi
cagoje yra didelė republikonų 
pergalė, nes nė .vienas demok
ratas nepraėjo į jokių valtį v ie- 
tę, į kur tik buvo renkama pe
reitų antradienį. Illinois valsti
joje laimėjo Coolidge ir Da\ves, 
o kartu su jais ir visi kili re-

“Slapieji” laimėjo
Oxfordo 

žmonių 
biciją.

debatorįai perrriaijnė 
nuomonę apie prohi-

(lubernatoriu tapo išrinktas 
Len Smąll, prieš kuri net pa
lys republikonai varė smar
kiausių agitaciją. Visi republi
konų * laikraščįąi atkakliausiai 
priešinosi Sniall ir ragino vi
sus. balaituti t už demokratų 
Jonės, bęt nežiūrint išleistų 
didelių pinigų Jonės prakišo.

Viee-gub^’iilriorium tapo iš- 
rinktas Fred. 'E. Sterling, val
stijos sekreldįfiil Lonis L. Em- 
merson,' Visi senieji. Audito- 
riųm-Osc^l '.'f Nęlson, iždinin
ku, /Omen. N.', (hister, generali
niu!. pylikuroru:--— Oscar E. 

: ČJįpjHrom, Illinois universiteto 
1 globėjais

Ceorgtv’.pA 
NVham.'V 
publikonai

Senatorium
republikonas
ei n, kongresmanais “at largo“

Henry Rathbone ir Bichard 
kates, republikonai.

Cook paviete visas vielas lai
mėjo republikonai. Valstijos 
prokuroru išrinktas senasis 
Robert E. Crawe, koroneriu 
— \Volff. rekorderiu — Haas 
ir k. visi iki vienam.repub
likonai.

Debatai ėjosi 
Sekant Ang-

Amui W. Ickes, 
Barr ir Fred L. 
išrinktieji yra re-

ta}H) išrinktas

Užvakar įvyko debatai tarp 
Anglijos universiteto Oxford 
clebatorių kuopos, kurioj’ yra ir 
premiero MacDonaldo sunūs 

.Malcolm, ir Chicagos universi
teto debatorių 
apie pi‘ohibiciją.
Ii jos debatų tvarką, kiekvienas 
įeinantis gavo kortelę, kurioj 
buvo atklausiama jo nuomonė 
debatuojamu klausimu. Di
džiuma išsireiškė, kad jie yra 
labai sausi-

Malcolm MacDonaldui smar
kiai plojo, kada jis buvo prista
tytas debatų, pirmininko. Bet 
publikai labiausia patiko Wood- 
ruff, kuris aiškiai pasisakė, kad 
biskutį išsigerti yra smagumas 
ir gimdo draugingumų. Jis esąs 
Amerikoj jau apie porą mene
sių, bet prohibicijos čia dar ne
suradęs, reiškia, nežiūrint pro- 
hibicijos, žmonės geria kaip gė
rę.

Publikai išeinant vėl buvo iš
dalintos kortelės ir kiekvienas 
turėjo pareikšti savo nuomonę 
kaip jis dabar žiuri j debatuo- 
įamą klausimą, jau po debatų. 
Ir daugelis atmainė savo nuo
monę. Pasidarė daug daugiau 
slapiųjų, o ir sausieji pasidarė 
netaip sausais, be to visiškai 
sumažėjo skaičius neutralių. 
Tokiu budu debatus laimėjo Ox- 
fordo studentai.

DRAMATIŠKO RATELIO 
PUOTA 

šeštadieny, lapkričio 1 
Meldažio svetainėj įvyko Dra
matiško Ratelio^ puota. Susiėjo 
nariai, jų draugai ir simpati- 
zatcrial. Oficialiais muzikan
tais buvo J. Mileris, smuikinin
kas ir Emilija Kamašauskailū, 
pianiste. Jiedu grojo lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Atsirado pora tikrų lietuviškų, 
tur būt nuo “Krosnos cilto” 
muzikantų. Jais buvo smuiki
ninkas Antanas Rypkeivičiiis ir 
pianistas .Fonas Jankus. Jiedu 
rėžė šoca, opvalcį ir kitus se
novės grajus. Sujudo visi ir 
kas lik gyvas šoko jų senos 
praeities šokius. Užsibaigė tuo- 
mi, kad muzikantų pailso piršr 
toliai ir negalėjo daugiau gro
ti.

•Komitetas paprašė prie va
karienės. Vakarienė buvo to
kia, kad tikrai Morrison vieš
buty už jokius pinigus negau
si. Tikra lietuviška vakariene 
su keleriopom patrovom. Val
go visi ir giria; labiausia pa
tiko lietuviškos dešros. Kas 
gamino vakarienę? — klausi
nėjo visi.

Komitetais buvo p.p. J ūsas 
ir Strygas ir jiedu vieni viskų 
tvarkė. J ūsas pranešė, kad tu
ri būt ir programas, kuri turės 
išpildyti visi iš eiles. Progra
mas buvo daugiausia iš trum-

pų kalbų: garbino vyrus už 
pagaminimų skanios v|akartie- 
nės, kurių ir moterys užgyrė: 
“•Garbė vyrams, kad taip gar
džiai pasivalgėm.” Buvo ir mu
zika lis programas. P-lė Rapia- 
šauskaitė skambino pianu, Ja
mes Miller griežė smuikų ir J. 
Čepaitis, tenoras, gražiai su
dainavo Petrausko “Oi verčia, 
laužo.” Jam pianavo p. Rama- 
šau'skailė. Ant galo p. Sirygas 
prasitarė, kad vakarienę
minti jie turėjo už pagelbinin- 
kę p-ių Jusienę. Tuo būdu gar
bė už gaminimų gardžios va
karienės skilo ir dalis jos te
ko moterims.
. šis Dramatiško Ratelio va
karėlis buvo užmokesčiu savo 
artistams už jųjų darbą. Švie
čia! linkėjo Dramatiškam Ra-

MOTERIS KENTĖJO 
PER VISĄ METĄ

Vartojo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — 

gavo geras vasekmes.

R-a-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Wennersten’s
Bohemian Blend

TIK

Miesto rinkimuose buvo ren
kami klerkas ir 
cipalinio teismo, taipjau muni
cipalinio teismo teisėjai. Ir vi
sur laimėjo republikonai.

mum-

Normaliai Chicago t nėra 
griežtai republikoniška. Kar
tais čia laimi republikonai, 
kartais demokratai, o tankiau
sia laimi ir vieni ir kiti. Ir 
dabar miesto administracija 
yra demokratų rankose. Re- 
puibllikonai š'iuose .rinkimuose 
laimėjo lik pripuolamai. Gy
ventojai balsavo už Coolidge, 
o kadangi baliolas buvo labai 
didelis, tai niekas nenorėjo 
rinktis ir jieškoli kitų kandida
tų ir balsavo “slraight” tikie- 
tą — už visus republikonų 
kandidatus. Tai išaiškina, ko
de! laimėjo ir tie republikonai, 
kurie nevarė jokios agitacijos 
ir sumušė jau visiems žinomus 
demokratus. Pavyzdžiui, de
mokratas į niunicipalio teismo 
EailifPo vielų laivo KįjaiiC Jis 
yra žinomas, neturi jokių prie
šų, tas pareigas ėjo ir pirmiau 
ir ėjo patenkinančiai. Be to 
jo draugai sudėjo daugybė pi
nigų ir varė kuoplačiausią agi
tacijų (jis pats serga ir kam
panijoj dalyvauti negalėjo). 
Nebuvo jokios abejonės, *kad 
jis laimės, nes republikonų 
kandidatu buvo tūlas Snow, 
niekam nežinomas, politikoj 
mažai dalyvavęs ir jis už save 
jokios agitacijos nevedė, net 
niekas ir jo kortelių nematė, f) 
betgi Egųn pralaimėjo ir iš-

Opera prasidėjo
Vakar Auditorium teatre 

prasidėjo didžiosios operos se
zonas. Atidaryta sezonų opera 
“■'.a Gioconda”. Visos vielos 
1 .uvo išparduotos savaitę atgal, 
nes paprastai operos atidary
mas būna visos aristokratijos 
pasirodymas. Eina aristokratės 
ta dieną i operą, bet ne tikshi 
užgirsti operų, o parodyti sa
vo naujausius drabužius ir 
grožnas ir kiekviena stengiasi 
viena kitų pralenkti savo dra
bužių puošnumu ir brangmenų 
daugumu.

šiandie operoj eina “Tosca.” 
Pirma pilna savaitė bus atida
ryta opera “Lucia” (pirmadie
ny). * •

įmokėti
I f

kitus su jūsų švie
sos Bilo mis

Tel. Blvd. K188 
M. Woiticew1c* 

BANIS 
AKU6FRKA 

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa
ganiau ju mot*-
• ims prie gimdy- 
no kiekvienam* 
atsitikime. Tel

ekia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimuR mote 
rims ir mergi 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tek 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, d* 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.

4.

Oi

Newcastlę, J’a. —“Aš visai buvau 
nuvargusi ir kiekvienas manė, kad 

man reikės mirti. 
Aš kentėjau pel’ 
visą metą nuo 
skausmų dešinia
me šone, taip, kad 
aš vos galėjau pa
stovėti ant savo 
kojų. Kuomet aš 
ėjau, tai jaučiau, 
kad rodosi kas ant 
manės puola. Aš 
negalėjau dirbti 
jokio darbo ir tu

rėjau nuolat nūrsę. Ji pasakė man 
apie Lydia E. Pinkham’s Vegetablė 
Compound, todėl aš pabandžiau. Kai 
kurios moterys maho, kad nuo bute
lio galima pasveikti, bet aš tuo ne
užsiganėdinau. Aš suvartojau dau
giau ir man pasidarė geriau ii’ aš da
bar galiu dirbti savo namų darbą. 
Buvo laikai, kuomet aš nesijaučiau 
gerai, tai mano vyras sakydavo: “Eik 
pas daktarą”. Bet dabar jis man sa
ko, kad aš nusipirkčiau butelį Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable, ir jos visuo
met man pagelbsti. Aptiekoriai sa
kydavo man, kad jie turi ką nors ge
resnio, bet jie dar ir iki šiol nepasa
kė ką, todėl aš nevartoju kitų. Aš 
vartoju Vegetable Compound per pen
kis metus. Bile moteris gali ateiti 
arba parašyti man; aš maloniai pa
sakysiu kaip jos pagelbėjo man”, —r 
Mrs. Mabel List Sherbahn, 515 
Newell Avė., Nevvcastle, Pa. Parda-‘ 
vimui visose aptiekose.

WENNERSTENS yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir IIops sujungti. Bandyk j j!Henning Wennersten Inc.

2960 UAVVRENCE AVĖ . CH1CAGO 
• X,-;' ■' __ ■

*ENNERSTE»'s

LIGHT

/

„ aw 1
IGLOOMf

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti ĮTriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, ninmO katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su plektrą,I.parodan
čia mažiausias klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned: 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St. '
Phone Boulevard 7589

K

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Lietuvių Dentistaa patar
naus geriau

Traukimas danty b« tkauanu) 
Bridgfl geriausio aukso. Su trina? 
fleitom galima valgyti kiečiauiią m*l 
stą. Garantuojame vi»ų aavo darbą, k 
tema* musų kainas. Sergėkite aav 
(antis, kad nekenkiu jūsų sveikatai.

1545 Wwt 47th Street, 
Netoli AahUHjl Avė.

Naujas Smagumas Dėl 
Nuvargusių, Persidir
busių, Nervuoty Žmonių

Nuga-Tone Atlieka Darbą ir 
Atlieka Jį Greitai.

«^DR. HERIMAN-®’!
-Iš R U S I J O S— j
Gerai lietuviams žinoma* per 15 ’ 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi- 
i-urgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
tr nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis? >Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3410 , So. Halsted St.

VaL? ii—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliotas ofisas uždary
tas. ». Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite ."Boulevard 4136 arba 
Drevėj 0950.

Telefonai)

^■■^1 W.| Iiu.    —«■

H H Wi ..............  aiil

DR. CHARLES SEGAL
\b Ptaktikubja 17 metai

■ l ■ • Ofisas
4729 Sę, Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, IHinoi* 
Specialistas džiovos 
. Moteriškų, Vyrišką ir 

..••nrinlp Vaikų’ ligų.
/t OFlSP VA LANDOS:

Nuo įp^ki 12 vai. ryte, nuo 2 Uri 
4 vai.,pę niet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valao- 

1 dbs ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonus Michvay 288®

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedeliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Telephorfe Yards 0994 ■**, ?

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 ikf 12 die
nų. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedeliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milvvaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. Haymarkct 
9149. lies. Keystone 4130.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas motery ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Drexel 2279Nuga-Tone sugražiim gyvumą, vei

klumą ir paiiegą nusidėvėjusiems jų 
nervams ir muskulams. Budavoja rau
donąją kraują, stiprius, pastovius ner
vus ir stebėtinai padidina jų ištver
mę. Suteikia gaivinantį miegą, gerą 
apetitą, puikų žlečiojimą, tinkamą 
vidurių veikimą, daugiau entuziazmo 
ir ambicijos. Jei Jus nesijaučiat kaip 
reikiant tai pats dėl savo labo turit 
išbandyt jį. Jus negalit prarasti. 
Jums nieko nekainuos, jei nepagelbė- 
tų. Jis -yra malonus imti ir Jus tūo- 
jaus pradėsit jaustis geriau. Jei Jūsų 
gydytojas da nėra užrašęs jo dėl Jū
sų, tai nueikit pas Jūsų aptiekorių ir 
nusipirkit bonkutę Nuga-Tone. Nepri- 
imkit įkaito Imkit jį per keletą die
nų ir jei Jus nesijausi! geriau, neat- 
rodysit geriau, nunešk likusią pakin
ko dali pas aptiekorių ir jis sugra
žins Jums Jūsų pinigus. Išdirbėjai 
Nuga-Tone įsako visiems aptieko- 
riams garantuoti jį ar sugrąžinti Jūsų 
pinigus jei Jus būtumėt neužganė
dintas. Rekomenduojamas, garantuo
jamas ir parduodamas per visus ap- 
tiekorius.

l

Tel. Lafayette 3848
10 vak. šaukit Lafayette 3826 
Rez. 3359 So. Western Blvd.

DR. ROY H. FREEMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
3825-So. Kcdzie Avė. > 

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 P. M., nedėlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

Po
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
I)0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietųTel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visadoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,*
3228 W. 38-th SU Cbicago, III.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijo* tel. Drexel 9191

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

Vaiki! ir visų chroniškų ligu^
Ofisas: 3103 So. Halsted Si., Ckicago 

arti 3isl Street
Valandos 1—3 po piet, 7--8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10-ta diem

Pagerinkit
savo virtuvę

Dienos šviesa padaro darbą 
daug malonesniu

Tiktai 75c. jiuokėjių* nusipirksite gražų Dienos 
šviesos Virtuvės Eixture padarytą iš geriausio por- 
celiiio ir eiianiidioto Karinusio stiklo kokį galima 
gauti. Paraękus sVičius uždegimui ir užgesinimui 
ir taipgi ekstra autlėtas dėl prijungimo proso, toas
terio ir t. t. ’
KAINON ĮSKAITOMA pakabinimas lixtute su autletu 
nauja liampa — arba 150-VVatt Daylight arba 100-Watt 
Mazda Liampa. h

Musų vežimas dabar yra jūsų apielinkėj. Pra
šykite DYKAI demonstracijos šio fixture. 
Šaukite Randolph 1280, Local 285 arba 286.

f C0MM0NWEALTH EDISON Q

Jdlectric shopO
72 West Adams Street, Chicago

55S:

Ekstra autletas 
su švičiuini dėl 
prijungimo 
so, toasterio

pro- 
ir tt.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių .vardai čia 

padėti, yra pasirįžę iar- 
nauti lietuviams.

UŽKIMIMAS*
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Tasai

Kaipus abu n 50 Gautai.

Gaunamas pas Juau api.iokori’j-

&

III

3 M 
*s « 
d si 
M

>u
*t
«<

«

g 
■
M
* 
Mki

paprastai paeina nuo peršali
mo. Bat kum reikia kentėti? 
Dėl gerklės skausmas ir užki
mimas vartok x

« £

kaipo gaigaliaviinas. 
vaistas apmarina gorklos iri- 
tacijas, palengvina s'.oapliavi- 
mą ir suteikia ligoniui pagei
dauja n či o pa I e n g v i n i m o.

*

J9«tt«r «Aan a Maitard Plaittr

aitiko ir su kitais kandidatais.
'('ik trijuose atsilikimuose 

laimėjo deniukralai. Renkant 
kongresmanus sulig distriktais, 
tapo išrinkti šeši republikonai 
ir trvs demokratui. . Republikor. 
nai- kougrešmanai išrinkti: Mar
tin B. Madden, Morton D. Huli, 
Eilioti W. Sproul, John J. Gor
inau, M. A. Michaelson ir Otri 
R. Clnndbloni. Demokratai iš
rinkti: 1'1 lomas A. Doyle, 
Adolpli J. Sabatli ir Stanley H. 
Kunz.
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1 Severą's 
Antisepsol

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare, i 
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet
■■■■

Ir pajtegų »tivodiu»* g wnun iz »»ujo* ruuaiu, taipgi 
itm. Caah arba ant išmoksimo.

Pirmatlui Lietuvių Elektros Kerporaeljr Amerikoje 
THE BRIDGEPO&T ELECTRIC CO„ I© e 

A. BARTKE8, Prea.
1619 W. 47th St, Tel, Boulevard 7101,1892. Chicag®.

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų. 

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and r

Hospilaf aize,, $3;00:, (‘

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. » Chicago, 111.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. Rezidencijų 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:20 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

-

X-RAY ’KGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų « 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai pasu 
kė jums, 
ateikite ir 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma,. odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas ai’ba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa? 
ir seram yra suteikiamu, įskaitąn' 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
nio.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
VenoŲs jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dąsiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gat^kjtė tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį .akėlbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

CHICAGO MEDICAL CLIN1C 
Dr. E. V. Heaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress.
2 BUgštas, Chicago,

Jei abejoji akimis, naši terauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomotriat
Tel. Boulevard 8437 
4848 So. Asbland Avė. 
Kampai 4 7-ton ant 2 

lubų
1801 Blue luland Ava 
Pilone RooBevelt 2925

h

Dr. A L Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

<442 So. Western Avė 
tel . Lafayette 4146

Fraricuziškas Daktaras į
Spėrialiata* kraujo .odos, chrouii- j 

kų ir slaptų ligų I
Gydo su pagelba naujausių metodų | 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1300 So. Ashland Avė. ant j 

viršau* Ashland State Banką i
Telefonas Canal 0464 ’ į 

Valandos 2:00 iki l’Jty If 8 iki 10. j 
Nedėlioj nuo 2:80.i^ 4:80 po piet;

>" t

Bitinu* 4204 Archer A ve.
Kampas Sacramento Avė. i

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80 ■ 
1'elefoaaB Lafayette 3878-7716 į

Drv X W. Beaudette
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Lietuvių Rateliuose Algis ir Giedrutė
(Tąsa nuo f> pusi.)

GERA NAUJIENA! Naujos S. 
V. tiesos daleidžia jumis atlankyti 
savo tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal į Jungtines Valsti
jas be įskaitymo į kvotą.

Musų dideli laivai, MAJESTIC, 
didžiausias pasauly, OLYMPIC, 
HOMER1C, RELGENLAND, LAP- 
LAND, M1NNEKAHDA, ir t, t. 
greitai perveža į Cherbourg, South- 
ampton, Antvverp arba Hamburgą. 
Daug išplaukimų kas savaitę.

Visi musų trečios klases pasažie- 
riai yra talpinami j uždaromus pri
vačius kambarius po 2, 4 ir 6 žmo
nės. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patar-, 
navimas.

telūri geriausių pasekmių. Daug 
žadėjo įstoti ir padėti darbuo
tis dailos srity jie. Dalyvavo ir 
geriausius linkėjimus išreiškė 
jų draugai — Scenos Mylėto
jų Ratelis iš Roselando. Vaka
ras paliko gerą įspūdį, nes 
si dainavo, šoko, kalbėjo, 
vienos šeimynos nariai.

Veikalas lahai menkas, lošta vi
dutiniškai, sako kitas 
pondentas.

kores-

vi
ltai

Kliubo

naudai 5 veiksmų
K. S. Karpa vi-

Algis ir

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
LIETUVON I

Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo OIA'M- 
P1C .Gruodžio 6 iš New Yorko. Į
Klauskite apie tai dabar. ‘ 

V_________ _______ ____________________ j
Pasimatykit su musų vietiniais 

agentais arba
WHITE STAR LINE 

RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S. State St., Chicago, III.

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumą masažuodamas 
savo muskulus kiekvieną 
vakarą einant gulti, Ižsi- 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu

Ireg. S. V.
Pat. Oflie. i

!> ir IšVENO- \ 
KITĘ nuovar
gio. skaudamų ' 
muskulą ir .

diegiančią po- 
čią. Bukit ) 
tvirtu ir svei
ku, tuomet L 
inkis darbas 
jums neišro- ' 
dys niekuomet . 

persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne
gali būti de bonkos šito llnimento. Nėra / 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

F. AD. RICHTER & CO., ' 
104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y. f

*
DR-STĖS ATGIMT1ES LIET. 
TAUTOS VYRŲ IR MOTE

RŲ VAKARAS

Sekmadieny, lapkričio 2 d., 
Meldažio svet. Draugystė At- 

[gimties Lietuvių Tautos Vyrų 
ir Moterų surengė gražų vaka
ru. Buvo vaidinama “Iškilmin
gos vestuvės” ir “čigonų va
karienė.”

Veikalą vaidino: A 
lė, U. Žukauskienė, 
lauskailė - Gcležienė, 
Geležius ir Adomas 
Veikalas gražini 
jis prijuokino ] 
visi gerai vaidino, bet 
didžiausiu stulpu buvo 
telė. Savo kalba ir visu 
mn tai buvo tikras Cicero. Žu- 

ponios 
Ji buvo lik viena, kuri 

Bačkys, 
didesnio

Bukšte-

Račkys, 
l'olina’s. 

i suvaidinta ir 
publiką. Nors

tuoju
Rukš- 
veiki-

Naujas!
Puritan

Hop— 
Flavored

kauskicnc. atsižymėjo 
rolėje.
moka ponią vaizduoti, 
tai ir su žvake nerasi 
žioplio Anupro.

Čigonų nakvynė ir 
ne padarė didelį jspud 
’ę giraitėj verdasi 
skambina ant mandalinų ir gi
tarų. Daug jie gražių kaval- 
kėlių suskambino iki pasirodė 
jauna čigonaitė ir pradėjo šok
ti rusišką kazoką. Gražiai ir 
mikliai pašoko kazoką p-lė Ele
na Blekavičiutė. Ji aplaikė bu- 
ketą už atsižyinejimą šiame 

Čigonus sudarė p. p.
Žukauskienė, Folan, 

Blekavičiutė ir kiti.

vakari'e-

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Kops 
Nereikia virinti

Didelis F
\Svarų Į)”) A 

Kianas W W
Prašykit jūsų groserninko

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirrr.-iau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto 

8 valandai vakare.
iki

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame Chicagos lie

tuviams, o ypač Bridgeporto' apie- 
linkės, kad aptieka The New City 
Pharmacy, buvusi po nuni. 332/ 
S. Halsted St., dabar persikėlė į 
naują vietą 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresnį patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ir moderniškiau 
įrengta.

The New City Pharmacy
John Malakauskas, sav.

3430 S. Halsted St., Chicago, III.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllhl^

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir būdavojimo generalia 
KONTRAKTORIUS

3352 So. Halsted St„
Namai 3356 Lowe Avė.

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

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

4204 Archer Are., Chicago, UI.
Brighton Park, 2-rq lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
NedėMieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

Pereitą sekmadienį 
School Hali Keistučio 
Dramos Skyrius statė Lietuvių 
Auditorijos 
7 atidengimų
čiaus “tragediją
Giedrutė.’’ žmonių gi buvo la
bai mažai, taip kad netik Audi
torijai neliks pelno- bet gal dar 
reikės pridėti. Matyt, nė pats 
Kliubas Neremia savo Dramos 
Skyriaus, kad kliubiečių ir net 
valdybos narit^ nesimatė šiame 
vakare.

sis veikalas buvo pirmą kar
tą statomas Chicagoje, todėl 
tenka apie jį plačiau pakalbėti.

Veikalas yra labai nuobodus; 
retai ir laba! retai tenka' maty
ti tokį nuobodų veikalą. Veiki-

i'mo mažai, lx?t daug pasikalbė
jimų ir dar ilgesnių monologų; 
be to 
pačių

viena ir suteikė veikalui kiek 
'gyvumo, i

Kitos rolės buvo išpildytos 
jau daug silpniau. J. Auryla 
(kunigo Kristijono rolėj) turi 
gerą ir skambų balsą- bet dar, 
matyt, yra |pradedantfe ivaiidiy- 
la, dar gestai yra ne visur atsa
kantys, dar scena jį varžo. Bet 
abelnai jo vaidinimas buvo ne
blogas. Karlovas (Algio rolėj) 
yra daugiau prityręs vaidyla, 
bet šiai rolei jis netiko, nežiū
rint jo visų pastangų kiek 
Įiht geriau vaidinti. Rudis 
no vaidylos krivaičio Menino 
lę išpildė silpnai. 'Jo balsas
pnas, kurtus,, o gestikuliaci
ja visai nepakenčiama buvo. 
Bet silpniausi buvo kareiviai. 
Jų rolės menkutės- bet ir jų jie 
nemokėjo ir tūpčiojo po sceną 
tarsi žąsiukai pavasary sparnus 
nuleidę. '

Dramos Skyrius turi neblogų 
vaidylų ir jei nebūtų bandoma 
lėkti perdaug augštai ir statyti 
nesulig savo spėkų veikalus (ir 
tai kartu tokius rtetinkančius 
scenai) bet statytų mažesnius, 
lengvesnius veikalus ir geniau 
prie jų prisirengtų, tai jis chi- 
cagiečiams galėtų suteikti tik
rai, smagių valandų.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU NAMAI-2EME

ga- 
se- 
ro- 
sil-

šokyje.
Bačkvs
Geleži enč,

Pirmininkas Šio vakaro, p.
Jonas Kazlauskas, • pranešė ir,beitu 
atsiprašė publikos, kad jie ne-Į 
turėjo programų. Jiems “V-o” 
spaustuvė sugad/inuisĮ pro’gra- 
mus, tad sugrąžino, nes nega
li vartoti. ICsą, vardai iškrai
pyti ir daugybės klaidų.

Nors, anot komiteto, draugi
ja turi apie 600 narių, Ket žmo
nių buvo nedaug, matyt, 
nė pusė narių neatėjo ant 
v^ draugijos vakaro.

Draugija yra progresyvė. 
prezidentu yra Kast. Lengvi
nas, vice prezidentu — Jonas 
Kazlauskas, raštininku — Po- 
vylas C.eplinsk is ir i“

Stasys Balsys. —Rep.

kad

begalinis kartojimas tų 
žodžių eina per visą voi- 
Jvada Į veikalą užima ke- 
veiksmus ir lik paskirti*tūrius 

nianie, penktame, veiksme pra
sideda tikrasis veikalas. Už tai 
paskutinis veiksnias trunka dvi 

!valandas. Ir kokis čia mišinys! 
(Viskas čia taip supinta, kad vi
sa “tragedija’’ tankiai virsta 
tragi-komedija. Autorius ma
rina žmones ir vėl juos prike
lia; paskui vėl marina. Viską 
atlikęs ir numarinęs kas reikia- 
jis tuos “numirusius,” kuomet 
jie guli ant scenos, verčia visą 
pusę valandos klausytis “dispu
to” tarp lietuvių vaidylos ir 
krikščionių kunigo už jų dūšią ir 
lavonus. Net ir publikai tie 
marinimai ir prikėlimai tiek 
nusibodo, kad jo nebepanorėjo 
sėdėti ir jau buvo sukilusi eiti 
po paskutinio “numirimo” ir tik 
įprašyta vėl susėdo ir tai bijo
damos!, kad autorius vėl nepri-.

aktorių iš numirusių 
(pregrame nebuvo pasakyta, 
kada tie visi “mirimai” turėjo 
užsibaigti).

Pranešimai

Veikale yra daug gražių min
čių ir galbūt jis skaityti yra 
gražus, bet scenai jis visiškai 
netinka.

Nežiūrint veikalo netikumo 
ir susidėjusių aplinkybių tarp 
pačių vaidylų, vaidinta jį vidu
tiniškai. Tiems patiems vaidy- 
loms teko tik savaitę atgal vai
dinti net du nemažus veikalus 
(spalio 25 d. “Pinigėliai“ ir 

“Karalaite Tikroje 
Teisybė”)- taip kad prie šio vei
kalo jie negalėjo tinkamai pri
sirengti- Tai yra nedovanoti
na režisieres (M. Dundulienės) 
klaida duoti tik savaitę laiko 
prisirengti prie tokio didelio 
veikalo. To jokiu budu negali 
padaryti geri artistai, tai ką 

įjau kalbėti tik apie mėgėjus.
31 metų amžiaus, Pantis-. p_įa Dundulienė pana- 

‘ tankiai 
Ji nori statyti vis dide-

i kaip 
vaidylų, taip ir jos pačios. O j

iždininku spalio 1? d

18 gatvės apielinkė
Plėšiku auka.

Subatoje, lapkričio 1 d., ta
po palaidotas 'Petras Lazdaus- 
kas, ' 
koše kapinėse. P. įLazdauskas. §jas Klaidas perdaug 1 
paėjo iš Tauragės miesto. Lai- fĮaro. j- 2 2--
dotuvese dalyvavo didelis bu- Įįus veikalus, virš spėkų 
rys draugų ir pažystamų. Išly-1.........................

CICERO. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpos Kliubo mėntsinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, lapkričio 7 d. 
7:30 v. v. V. Lukštos svet., 1500 So. 
49 Avė. Bus išduotas raportas pe
reito koncerto ir bus rinkimas darbi
ninkų ant Beis-Ball baliaus, kuris 
įvyks lapkričio 22 d., Liuosybės svet. 
yra ir daugiau svarbių dalykų. Daly
vauki! nariai paskirtam laike.

— Sekr. B. Tumavičia.

MOTERŲ
REIKALINGA' virėja dirbti 

dienomis. Turi turėti gerą pa
tiri m a. c

3547 W. 63rd St

APSIVEDIMAI
REIKIA DARBININKU

VYRŲ

BARGENAS
Medinis namas ant 3 pagyvenimų 

— 6, 5 ir 5 kambarių. Elektriką, ga- 
zas ir maudynės. -Rendos neša 
$94.50 j mėnesį. Kaina $5500, $1500 
įmokėti, kitus ant lengvų išmokes- 
čių.

Namas randasi ant GOtos gatvės ir 
Union Avė.

Atsišaukite
695V S. Union Avė.

Englewood 8137

PAJIEšKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 18 iki 30 metų. Ra
šykit man laišką, o tada aš jums 
duosiu daugiau apie save žinoti. Esu 
28 metų amžiaus.

1427 West 16th St., 
Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partnerys į 

bučernę ir grosernę. Butų ge
rai, kad mokėtų vokišką kalbą. 
Atsišaukit greit.

4425 So. Wells St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST®

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 

_  Dvkuna^ džiausią ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

___ _________ darbininkai samdomL J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO, z
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.KASDIEN jys galite prisira

šyti prie NAUJIENŲ SPŲL-[ 

tuojau, jei dar nešate prisirašę. Automobiliu Malevotojas 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

J w t
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius maliavo- 
ti — kreipkitės.

AUTOMOBILE PAINTING
SHOP

Prop. Joseph W. Ažukas 
751-753 W. 54th Place

Tel. Boulevard 0312

. REIKALINGAS džianjto- 
riaus pagalbininkas, butų 
ra i kad butų patiręs-

1134 Independent Blv. 
matyti Džianįtor /

ge-

PARSIDUODA 
mūrinis bungalow 
fumice šildomas. _ . _
Mūrinis garadžius dpi vieno automo- 
biliaus. Parduosiu labai pigiai, vie
nas blokas iki karui ir vienas blokas 
iki Vienuolyno.

2321 W, G9 Street

arti Vienuolyno 
iš 5 kambarių, 

Nauji įrengimai.

REIKALINGAS geros iškal
bos vyras dėl rinkimo orderių 
ant vyriškų siutų. Geras komi- 
šinas.

Atsišaukit šiuo adresu: 
1411 So. 49th Ct-, Cicero.

PARDAVIMUI 4 lotai, ant kampo, 
100x125 visi sykiu, ant 61 
Normande Avė. Kaina už 
$1250. Cash arba lengvais 
jimais.

st. ir 
4 lotus 
išmokė-

Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box; 591

PARDAVIMUI
EXTBA BARGENAS

Parduosiu arba mainysiu ant na
mo ar loto grosernę ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Vieta sena, 
išdirbtas biznis; 4 kambariai gyve
nimui.

3143 S. Anburn A ve.

TIKRAS BARGENAS
40 akrų žemės, 10 ak. dirbamos ir 
sodno, 2 mvlios į miestą, 29 ak. gi
rios $450. 40 ak. gera žemė, geri bu- 
dinkai, 1 myl. j miestą $3000, įmokėti 
$1500. 40 ak. geri budinkai, gera žemė 
gyvuliai, javai, padargai už $2300.

D. ANDREKUS 
Pcntwater, Mieli.

Turi

PLAYER PIANAI

būt paaukojami tuojau

$125
už

įskaitant 98 muzikos volelius, suoliu
ką ir kabinetą. Už, naują buvo mo
ta $800. Turi būt vėl parduotas prieš 
lapkričio 8 dieną.

3323 N. Marshfield Avė., 
Klausk Mr. Roma’.s Piano

PARSIDUODA moderniškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
rius karštu vandeniu apšildomas, ar- 
žuolo užbaigimo, maudynės į sieną 
įdirbta ir “šaur”, “porinai” apdirbti 
“bongalo” stogas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko mokyklos ir gat- 
vekarių. Priimu lotus. Kreipkitės 
prie savįninko, 6655 S. Talman Avė.

i EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda bučernė ir 

sernė.
3127 So. 41 Place

Lafayette 8585

PARDAVIMUI puikus mūri
nis namas- .puikioj biznio Vie
toje, su nauju mūriniu oven, 2 
fl.' ' '

gro-

7 krėslų barbe- 
Gera proga uždirbi- 
$90 į savaitę. Pa- 
kad vedus šią bar-

PARDAVIMUI 
rių mokykla, 
mui nuo $8(1 iki 
tyrimo nereikia, 
beriij mokyklą.

Atsišaukite
36 N. Halsted St.

3454 So. Halsted St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MARGIRIAI

Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

DRAUGIŠKA, VAKARIENĖ
Lietuvos Socialdemokratų Rėmėjų 

Fondas rengia draugišką vakarienę, 
kuri įvyks subatoj, lapkričio 8, 1924, 
Mildos svetainėje, 3244 S. Halsted St., 
2 lubos, 8 vai. vakare. Bus puikus 
programas: dainos ir muzika. Tikie- 
tus iš kanlo nusipirksite Naujienose, 
1739 S. Halsted Sh .ir Aušros Kny
gyne, 3210 S. Halsted St. Kviečia vi
sus atsilankyti. ' — Rengėjai.

ISRENDAVOJIMUI
PUIKUS flatas ant fendos, 6 rui

mai vėliausios mados įtaisymas, švie
sus ruimai, kampinis namas, karštu 
vandeniu apšildomas. Randasi ant 
kampo 40 St.

4001 Maplewood Avė.
Savininką galima matyti visada.

PARDAVIMUI trys showca- 
seg tinkami aptiekai, saldainių, 
dry goods, cigarų ir kitokių 
krautuvių. Pamatykite:

Draugelio Aptiekoj 
4135 Archer ĄVe.

MES padarome ir perkame ant
rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
f>% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOULS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

ANT RENDOS bekernč 
pečiais, yra daug vietos.

RAC1NE, WIS. — Lietuvių Draiųos 
Kliubas ruošia maskaradų balių, lap
kričio (Nov.( 8 d., 8 v. v. Turnėr 
Hali, kuri randasi prie Hubbard ir ( ‘ Šaukite Lavvildale 4621. 
Lincoln gatvių. Maskuotiems sve-, 
čiams duos dovanas pagal jų įvairu-1 
mą ir vertybę. Visus iš apielinkių 
ir vietinius lietuvius širdingai kviečia- , 
me dalyvauti, šokiai tęsis 
ryto. x

1 vai.
— Rengėjai.

su 2

PARDAVIMUI Restaurantas geroj 
vietoj, galit pirkti visa ar pusę. Tu
riu du bizniu vienam persunku ’. 
Kreipkitės prie savininko.

3349 Wallace St.,
Tel. Yards 0711

MOKYKLOS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
. Už DYKĄ ruimai tam, kurio mo-

~ Bijūnėlio dr-jos re- teris apsiims g’aminti valgį vienai 
įvyks ketvirtadieny, lapkr* ypatai ir apšvarinti kambarius. Kam- 

y. v., Liuosybės svetainėj, bariai garu šildomi, elektra ir mau- 
' ’ B1Junė‘.dynė. Gali atsišaukti merginos arba

našlės.
FRANK VORONOVICH

925 So. Winchester Avė. Chicago.

Nori h 
peticijos 
6 d., 8 
1822 Wabansia Avė. , 
lio nariai bukite repeticijose.

— Komitetas.

įvyks ketvirtadieny,

PARDAVIMUI 
PHOTO STUDIO 

Modemiška Studio pardavimui, 
nis gerai išdirptas. 
tros Šviesos. Arti Chicacos. 
davimo priežastis — liga.

Kreipkitės j 
“Naujienas” 

1739 So. Halsted St-, Box 592

Biz-
Dienos ir elek-

S. L. A. 129 kuopa rengia svar
bias prakalbas lapkričio 7 d., 1924, m. I 
L. Yodvaiko svet., 731 W. 18 St. (bu
vusioj Rdšinsko). Pradžia 7:30 vai. 
vak., įžanga veltui.

Kviečia Komitetas.

PARENDAVOJŲ kambarį dėl vai
kinų arba merginų, arba vedusiai po
rai. Kambariai šildomi, ar su val
giu ar be valgio. Patys galėsite pa
sigaminti kad norėsite. Ant antrų lu-

, bų iš priekio.
L. J. S. Lyga rengia draugišką pa-* ‘ J. K.,

silinksminimo vakarėlį subatos vakc- 703 W. 21 Place, Chicago, III.

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė, tabako ir visokių smulkių 
daiktų. Biznis išdirbtas. Prie
žastį patirsite ant vietos.

10701 So. State St.

Specialiai Kursai Dress- 
m aki n g ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De
signing, Tailoring Ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE,

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

M. E. HUTFII.Z, Manager

re, lapkričio 15 d. Fellovvship House 
dint iš irimu nnsnkp nrnknlhn: i ' • * * , \ . |salgJ, 831 w- 3Srd PI- h* Halsted St.amt is namų pasakė prakalbą gal 31 mano, kad ir netikusiai žada būti be kitko trumpas muzika-
P. Dubickas, taip ir kapinėse pastatytas bile didelis veikalas 
kalbėjo P. Galskis ir P. Du-.yra c|aug geriau už gerai pasta- 
biekas.

Apie trys savaitės
tytą mažą veikalą? Jei ji taip 

algai P*• mano, tai klysta, nes ir dabar 
Lazdauskas buvo užpultas plė- jar chieagiečiai pasakoja anek- 
šikų prie 17-to Place ir Halsted dotus apie jos statymą “Orlea- 
gt., kurie nuvilko jį į ėlę, at- no Mergelių,” “Iš Meilės” ir ki
eme ir laikrodėlį $45 ver- tų didžiųjų veikalų. Geriau y- 
tės. Ant galo sutrenkė jam ra kąsti mažai ir gerai sukram- 
galvą su kokiu tai daiktu. Gal- tyti- negu kąsti daug ir pasprin- 
va nebuvo pramušta, bet gavo gti.
sniegenų uždegimą ir po 8 die-| Nežiūrint viso to, veikalą Vai
nų sirgimo persiskyrė su šiuo dinta vidutiniškai. Visi svar- 
pasauliu. Ibesnieji vaidylos savo roles mo-

Kadangi velionis Jiepriklau- kėjo, kas pas mus yra reteny- 
sė prie jokios bažnyčios ir bė. Matyt, jie ir naktis nemie- 

mirsiant išreiškė savo'g-ojo, jei į taip trumpą laiką su
kati nereikalauja bažny- simokino taip ilgas roles, 
patarnavimų, lodei bro- 
Franciškas

RENDON KAMBARYS, šviesus, 
lis programėlis. Visi lygiečiai, jų švarus, su visais parankumais 
draugai bei sympatizuojantys lygie- valgiu vienam vaikinui. 
Čiams maloniai kviečiami atsilankyti.! ** -
Pradžia <8 v. v. — Komitetas..

Matvkite
1910 W. 21 PI., 

Žnd fl. rear

ir

Jaunųjų Lietuvon Dukterų Ameri- 
koje puikus rudeninis šokis įvyks lap- ‘ 
kričio 7 d., 8 vai. vak. South Masonic 
salėj, 64 ir Green St. I

Visi esate kviečiami atsilankyti ir 
paremti labdaringą darbą. Visas i JIEsKAUS .dąibo UZ bllčeiį, 
pelnas nuo paregimo yra skiriamas moku atsakančiai SAVO amatą, 
fondui, kuris Kalėdoms suteiks pašai- K reikalingas toks darbinin- 
nn horiirCiams lietuviu uoimvnnnid

JIESKO DARBO

pą beturčiams lietuvių šeimynoms.
— Komitetas.

North Side. — 
operetes Birutės 
ketvirtadieny, lapkričioi 6 dieną, 8 vai. į 
vak. Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- ■ 
bansia Avė.

Visi “Bijūnėlio” nariai malonėsite 
susirinkti. • — Komitetas.

“Bijunelio” draug. 
repeticijos įvyks

prieš 
norą, 
tinių 
liai 
Lazdauskai ir palaidojo jį be Išpradžių ji lošė nedrąsiai, bet Į 
jokių bažnytinių apeigų. [paskui įėjo rolėn ir išlaikė ją■ giausia\tvyktL 

šiuomi tariu ačiū visiems, iki galo. Jos role buvo labai —
kurie suteikė paskutinį pat ar- netikusiai parašyta, bet visgi ji T, Socialdemokratų Rėmėjų 
navitną. Taipgi acill p. Butkui, sugebėjo sį-tą 1S JOS padaryti, kimas įvyks ketvirtadieny, lapkričio: 
kuris gražiai patarnavo laido- Jei ji pakliūtų į rankas gero re- 6 d > 8 vaJ« vak- XT“—
tuvėse.

Franciškas Lazdauskas
1928 S. Union Avė. [lauktų labai geros artistės.

Geriausiai lošė p-lė Dam- 
ir Juozapas brauskaitė “Giedrutės” rolėje.

žisieriaus ar giliau studijuotų

kas Kreipkitės.
Naujienų Skyrius 

3210 So. Halsted St.
No. 176.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲL. 8‘. J. Lygos mėnesinis susirinki-( 

mas jvyks lapkričio 7 d. 8 vai. vak. 
Raymond Chapel svetainėje (716 W.j REIKALINGA moteris prie

Nariai yra kviečiami kuoskaitlin- šeimynos namų darbą dirbt, ge- 
— Valdyba. ra mokestis.

Tel. Drexel 6929

REIKAILTNGA mergina ar 
Naujienų” Name, prįe nam(ų darbo ' ant44

1739 So. Halsted St.
Draugai! kurie paėmėte pardavinėt JlKlO.

Malonėkit atsišaukti:
3251 So. Lowe Avė.

I------ -------- — o---------  --------j.—uruųgai! Kurie paemere paruavmei
I dramą, iš jos chieagiečiai susi- vakarėlio tikietus priduokite yakarč- 
! lauktų labai jreros artistės. Ji lio Rengimo Komiteta8

PARDAVIMUI lunch room, 
su visais įrengimais; biznis ge
ras ir senai išdirbtas, visokių 
tautų kolonijoj. Priežastis par
davimo — patirsite ant vietos.

728 W. 14 PI.

VYRAI, mokykitės barberystės. 
Apsimoka. Mokiname vakarais, 
trumpas kursas. Vietos laukia. Mu
sų katalogas aiškina, kaip jus ga
lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
Kaip uždirbti daug pinigų. Prašy
kite katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, III.

NAMAI-ŽEME
TURĖKIT SAVO NAMĄ

Kayn mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO.
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599

Atdara nedėlioj ir vakarais.

500 BEAUTY OPERA- 
TORKy REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartj.

TrtE wenzel way
177 State St., Room 306

State 1887

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai 
ant vieno loto. Kaina už abudu 
$5,800. Namai geri, elektra, maudy
nės. Rendos neša $52.00 j me
nesį.

Kreipkitės
2922 Emerald Avė.

| šešias savaites
Išmoksite dresių designing, kirpi
mo; pritaikymo; draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kvietkų.

SNOW COLLEGE
M. Johnson Managcr

j59 N. State St., Room 1622

PARSIDUODA Farma 40 akerių 
su trioboms. Kaina $2500.00 įmo
kėti $500.00. Kiti lengvais išmokė
jimais. Farma randasi Michigano 
valstijoj.

Savininkas
3858 W. Monro St.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, ką tiktai užbaigtas, aržuoliniai 
trimingai, tile vana ir vestibule, ice 
baksis, gasinis pečius, uždaromos lo
vos, viskas išrenduota, garu šildomas, 
kaina $22,000, pagal jūsų pačių iš-į 
mokėjimą. |

5751-53 So. California Avė.

PAKEITIMAS. TAMSOS 
I ŠVIESĄ

Ateina žiemos ilgi ir nuobodus 
vakarai. Žmonės turės, kaip nors 
praleisti tuos vakarus. Visi ku
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus lai
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitų dalykų.

J, P. Olekas, Mok. Vedėjas
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, III.


