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Estai žada skųsti 
Sovietus Lygai

Herriot’o valdžia laimėjo 
kovą dėl amnestijos

Po stiprių ginčų parlamentas 
pritinę amnestijos įstatymų 
347 balsais prieš 196

Nauja Anglų-Airių byla 
Tautų Sąjungoj

Stresemann kviečiams sudaryt

Žada skysti Sovietus 
Tauty Sąjungai

Estų valdžia pristatysianti įro
dymų, jogei sukilimas Estuo
se buvęs sovietų /sukursty
tas. ,

BERLINAS, gruodžio 17. — 
Gautomis čia žiniomis iš Tali
no, naujas Estų užsienio rei
kalų ministeris Pusta pareiškęs,' 
kad Tautų Sąjungai busią pri
statyta dokumentinių įrody
mų, jogei dėl nesenai įvyku
sio komunistų sukilimo Taline 
apsakomi n ga esanti Maskva.

Estų užsienio ministeris sa
ko, kad sovietų valdžia aprū
pinus maištininkus ginklais ir 
amunicija ir dar davus jiems 
10 milijonų Estų markių maiš
to tikslams.

(Komunistų “putčas” Taline 
įvyko gruodžio 1 diena. Po aš
trių kautynių, kuriose žuvo 
apie penkiasdešimt žmonių, 
putčas buvo Estų kariuomenės 
nugniaužtas. Keletas sukilimo 
vadų, kurie buvo sugauti, bu>- 
vo tuojau pasmerkti mirties 
bausmei ir sušaudyti).

ja, lai Britų imperija turėtų 
labai daug vargo. Del to tai jie 
dabar protestuoja, dol to neno
ri jokiu bildu leisti, kad lais
voji Airių Valstybė butų Tau
tų Sąjungoj atstovaujama kai
po savaranke valdžia.

Britų dominijų atstovybės 
klausimas pasidaro, labai opus j 
ir keblus. Kitos Tautų Sąjun
gai priklausančios valstybės la
bai norėtų, kad butų padary
ta Britų imperijos atstovybės 
revizija, kadangi dabartiniu 
savo skaičium ji Sąjungoj nu
stelbia visas kitas. Tečiau do
minijoms begalo svarbu turė
ti savo atstovybę Sąjungoj, ir j 
ypač Kanada tuo labai susini-I 
pinus, j

lančių komplikacijų, Anglijos 
konservatorių valdžios protes
tu sukeltas ginčas 
galės būt išspręstas.
skaudžiai atsiliepti
lautų Sąjungos būsenai.

Angly-Airiy kivirčas Tau 
ty Sąjungoj

Anglijos valdžios iššauktas kon
fliktas gali skaudžiai atsi
liepti visai Tautų Sąjungos 
būsenai. 1

LONDONAS, gruodžio 17.— 
Del to, kad {Laisvosios Airijos 
Valstybės valdžia įregistravo 
Tautų Sąjungoj savo padary
tąją su Anglija sutartį, kuria 
remiasi Laisvosios Valstybės 
gyvavimas, Anglijos konserva
torių valdžia aštriai užprotes
tavo.

Anglijos valdžia sako, kad ji 
nepripažįstanti nę jokių Tau
tų Sąjungai teisių maišytis į 
bet kurias sutartis, kurias 
Anglija padaranti su atskiro
mis savo imperijos dalimis, ar 
su savo dominijomis.

Airijos gi Laisvosios Valsty
bės valdžia tvirtina, kad ka
dangi laisvoji Valstybė buvus 
priimta Tautų Sąjungon kaipo 
jos narys, ir tomis pat sąlygo
mis, kaip kad kiti Sąjungos na
riai, tai ji turinti ne tik teisės, 
bet ir priedermės įregistruoti 
Sąjungoj savo su Anglija su
tartį, kuri duoda Laisvajai Vai-, 
stvbei teisrės ekzistuoti • 
a t sk i rai va Istybei.

Šitas kivirčas dabar 
klausimą dėl per didelio
čiaus Britų imperijos atstovų 
Tautų Sąjungoj. Britų imperi
ją atstovauja Sąjungoj visų 
Britų karaliaus valdžios atsto
vai, paskui vėl atstovai įvairių 
atskirą dominijų ,kaip Kana
dos, Pietų Afrikos, Australijos,
Naujosios Zelandijos ir Airi* Seimo ,posėdy Finansų minis 
jos. Jeigu, zlnglų nuomone, ter i s rod^ Seimo 
visos kitos jų dominijos laikui j korespondentams 
bėgant imtų reikalauti sau to-J sius naujus metalinius pinigus.pastebi, kad

kaipo

iškėlė 
skai-

RADIO ‘‘KARALIENE”

Rougie

buvusį 
redak-

y 
|

Miss E<|itli Bennctt, popui ‘ringą koncertų dainininkė, ku
rios koncertų radio “fenai” dažnai ir su pamėgimu klausos. 
Ji dėl to ir vadinama “radio karalienė”.

“Carienė” Kirilienė iš
plaukė atgal j Europą

Jos kelionė Annerikon ir viešėji
mas nekaštavo jai ne vieno cento

NEW YORKĄS, gruodžio 17. 
— “Caro” Kirilo pati, Viktorija 
Fiodorovna, kuri keletą dienų 
viešėjo New York e, atsilankyda
ma taipjau Washingtone ir Phi- 
ladelphijoj,’ vakar garlaiviu 
France išplaukė atgal į Europą. 
Išvažiuodama ji pareiškė laik
raščių reporteriams, kad “laikui 
atėjus, visos rusu frakcijos bus 
susijungusius prieš sovietui vttl- 
džia.”

Ncw York World, jrninėdamus 
Kirilienčs kelionę Amerikon sa
ko, kad tai buvus “vienas ambi- 
tihgiaiisių garsinimo buklumų 
skelbimų istorijoj.” Visa ta ke
lione jai nieko nekaštavus, bet 
su ją kartu išvažiavę iš Ameri
kos tūkstančiai dolerių. Vie
šint jai Amerikoj visa kas — ir 
karališki h oteliai ir puikiausi 
automobiliai, ir /baliai buvę 
taipjau amerikiečių apmokėti.

Mrs. Henry j\ Loomis, kuri 
suruošė Kirilienės atsilankymą 
Amerikon, prisipažino, kad “ca- 
rienes’1 kelionė ir viešėjimas bu
vę apmokėti.

Nenori mokėti Turkijos 
skolos daliu c

Irakas, Palestiųa ir Transjorda- 
nija priešingos Lausanos pak
tui.

PARYŽIUS, gruodžio 17.
Nežiūrint, kąd premjeras Her- 
riot serga ir negalėjo atvykti 
parlamentan, jo valdžia laimėjo 
svarbią kovą su opozicija atsto
vų bute. Parlamentas 347 bal
sais prieš 196 priėmė amnestijos 
įstatymo 2-rą j i straipsnį, kuriuo 
suteikiama amnestija taipjau ir 
racl i kai u lyderiam^, 
Malvy, karo metais 
tiems dėl tariamo jų 
išdavimo,” dėl “trukdymo

Inri.”
i Karštuose ir aitriuose partijų 
ginčuose nuolatos buvo minimi 

I vardai Franci jos politinių vadų 
ir karo “herojų” — Clemenceau, 

I Viviani’o, Millerand’o, Poinca- 
I re’o—nacionalistams aitriai puo- 
Įlant Caillaux, Malvy ir 
[laikraščio Bonnet Rouge 
torių Almereydą.

j (Laikraštis 
(Raudona Kepurė) 
laiku sustabdytas, 
spaudine priešingų 
psnių.)

! Atsakydamas j atstovo Yber- 
nagaray puolimus, atstovas Mal
vy pasakė:

“Aš visai ( nežinojau, kad p. 
Almereydą buvo peniausiame 
sutarime su prezidento Poinca- 
re’u, kai kabinetas, kuriame aš.

tuomet buvau vidaus reikalų 
ministeris, slapta davinėjo pini
gų sumas p. Almereydai. Aš pri-J 
žadėjau ponui Viviani’ui laikyti! 
tatai paslapty —r šiandie aš nuo 
tos paslapties esu paliuosuotas. 
Dalykas buvo nuspręstas minis- 
terių posėdy, kaip to norėjo p. 
Poinearė. Buvo manoma, kad 
krašto gynimo dėliai reikia duo-* 
ti subsidijos tam laikraščiui, ka
dangi jis turėjo įtakos tam tik
riems gyventojų elementams 
Paryžiuje ir priemiesčiuose, ka
me buvo karo amunicijos fabri
kai.

“Pirmus 20,000 frankų ($1,- 
kuri šią]000), o paskui vėl 10,000 fran- 

Įkų Raudonai Kepurei davė p. 
paprašė, Millerand’as, buvęs tuomet ka- 

iki vaka-lro ministeris, o po to dar 10,000 
1 frankų davė buvęs tuomet mi
nisteris p. Delcasse. Pinigai bu
vo jduoti p. Viviani’ui, kuris 
juos perdavė p. Almereydai.

“Karo laiku daug dalykų bu
vo laikoma slaptybėj. Jus 
tote, ką padarė man ponas 
męnceau ir jo sekėjai.”

Socialistų atstovas Jean 
naud šuktelėjo: “Ponas Clemen
ceau ir jo ministeriai turėtų būt 
kalėjiman sukišti!”

pasmerk-į 
valstybes? 

k a

Bonnet
buvo karo 
kadangi jis 
karui strai-

neveikiai
Jis gali 

ir pačios

Lenkija kaltina 
Lietuva.

Sukilimas Albanijoj Rusija ir Vilnius

Kviečia Stresemanną su 
daryti Vokiečiy valdžią
BERL1NAS, gruodžio 17. — 

Vokietijos prezidentas Ebertas 
šiandie pakvietė užsienio rei
kalų ministerj, Vokiečių liau
dies partijos lyderį Dr. Gusta
vą Stresemanną sudaryti nau
ją ministerių kabiu 
Marxo ministerijos, 
savaitę atsistatydino.

Dr. Stresemannas 
kad jam duotų laiko 
rni a ps i svarstyt i.

į

Sovietų valdžia perkasi 
Amerikos javus

milijo- 
gresia 
Rusija 
Ame-

gyventųjų
sovietų

importuoti
Pasak Suomių

pirmininko

i na-
Cle-

Re-HELSINKAI, Suomija, gruo
džio 17. — Kadangi žemutinės 
Volgos srityse šešiems 
nams rusų 
bado mirtis, 
priversta vėl 
rikos javus.
Valstybės Banko 
Risto Ruti, Rusija užsakius 
per Suomių firmas 30,000 to
nų Amerikos rugių. Užsaky
mas turis but tuojau pristaty
tas į Leningradą.

Suomių pirkliai mano, kad 
žiemos laiku Rusija pirks dar 
daugiau Amerikos javų, idant 
galėtų apsaugoti nuo bado 
ningradą, Maskvą ir kitus 
vietų pramonės centrus'.

Kanados miltai Rusijai
NEW YORKAS, gruodžio

— Ihi pilni laivai Kanados mil
tų, viso 120,000 bačkų, buvo 
čia šiandie parduota išvežti 
tuojau į Rusiją. Vienas laivas 
eisiąs į Batumą, prie Juodųjų 
jūrių, o antras į Leningradą.

Atsisako sušaukti Egipto 
parlamentą

Le- 
so-

17.

KAUNAS. Paskutiniame

K A1R AS, Egip tas, gruodž i o 
17. Zivar Pašos valdžia at
sisakė, sušaukti Egipto parla
mentą, nežiūrint kad .daugelis 
parlamento narių ir šiaip žmo
nių, buvo pasiuntę karaliui 
F uodui ir premjerui prašymą, 
kad parlamentas butų ūmai 
sušauktas.

Už SKOLĄ FRANCIJA DUO
SIANTI AMERIKAI SALAS

nariams ir 
jau atvyku-

1

VARŠUVA,’ tapk r. 28 ĮEĮ 
Lenkų charge d’aiffaįres Mask
voj Įteikė sovietų vyriausybei 
notą dėl sielių plukdymo Ne
munu. Ta lenkų nota atsako
ma i rusų spalių m. 1 d. notų, 
kuria rusai reikalavo iš Len
kijos leisti plukdyti Nemunu 
didins. Lenkų nota atkreipia 
sovietų rusų vyriausybės dojnę 
j tai, kad to reikalo sutvarky
mas pareinąs vien nuo Lietu
vos vyriausybės, kuri nevyk
danti Klaipėdos konvencijos ir 
tuo įbudu trukdanti Nemunu 
plukdymų...

(Tiicago ir apielinkė. Šian
die didžiumoj apsiniaukę; gali 
but sniego; nedidelė atmaina 
tempieraturoj; vidutinis šiau
rė ryčių vėjas. ,

Vakar temporatura vidų ti
na i siekė 270 F .

šiandie, saule teka 6:13, lei
džiasi 4:20 valandą.

PINIGŲ KURSAS

Visos šiaurinės Albanijos gimi
nės sukilusios; prie sukilėlių 
persimetu ir valdžios kariuo
menės būriai

BELGRADAS, Jugoslavija, 
gruodžio 17. — Paskiausiomis 
žiniomis revoliucinis judėjimas 
Albanijoj gresiąs rimtu pavo
jum Albanijos valdžiai, kurios 
prieky stovi vyskupas Fan Noli. 
Be sukilimo, kuriam vadovaująs 
buvęs premjeras Ahmed Zogu, 
sukilusios taipjau visos šiauri
nės Albanijos ir Skutaro srities 
giminės. i

Dalykai atrodo dar blogiau 
dėl to, kad pasak pranešimų su
kilėlių ^usėn persimeta nemaža 
valdžios kariuomenės. Labai ga
li but, kad Skutaras bus veikiai 
sukilėlių paimtas.

Serbų kariuomenė puola 
Albaniją

LONDONAS, gruodžio 17. — 
Albanijos legacija Londone va
kar gavo telegramą iš Albanijos 
sostinės Tiranos, pranešančią, 
kad vakar Serbijos sienoj prasi
dėjęs smarkus bombardavimas 
Albanijos kariuomenės. Bom
bardavimą pradėjus serbų ka
riuomenė, kuri, po perėjimo sie
nos, buvus pavaduota neregulia- 

jfės kariuomenės. Mūšiai tęsės 
.visu pasienių.

Vakar, gruodžio 17 d., užsienio pi-1 Vakar Skutam muitinės valdi- 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- ni likai suėmė Zogaje laiva, atė- 
lenų bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, I s v. j 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų .... 
Franci jos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ......
Lenkijos, 100 zlotų .... 
Norvegijos, 100 kronų .. $15.13 
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių .... 
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų ..

RYGA, Ipkr. 25. [E]—“Seg.” 
pranešimu Sovietų rusų spau
da radusi reikalinga pažymėti 
slivo poziciją santyky su kelia
mu dabar Vilniaus klausimu. 
Komentuodama žinią, kad Vil
niaus klausima^ gali bu t i iš
spręstas didžiųjų valstybių, 
Lietuvos, l.enkijos ir kitų su
interesuotų valstybių atstovų, 
kmias santarvės valstybės pa
kvies, konferencijoj, rusų «>fi- 
cialis organas protestuoja prieš 
tai, kad rusų atstovo pakvieti
mas turįs priklausyti nuo di
džiųjų valstybių. įLaikraštis pa
reiškia, kad Rusija niekuomet 
nefliiipažinusi'; Hr nepripažin- 
sianti jokių sprendimų diel Vil
niaus sričių, jei tie sprendimai 
busią padaryti be Rusijos da
lyvavimo.

jusi iš Montenegro su amunici 
sterlingų .. $4,68 ja.

$4.95/
$17.54! 1---------------------

$5.34
$4.38 BANDĖ APIPLĖŠTI FRANCI-

$19.25
$15.13
$40.34 
$2.52'

$26.95 imc iv>$19.36 iLENIN<iRA.l>AS, gruodžio
0 ;------ 1 17. Prieitą naktį į buvusios

Lietuvos PiniffŲ Kursas I U1 Francuos ambasados ru/ 
mus buvo įsiveržę plėšikai ir. 
mėgino juos apiplėšti. Amba
sados sargyba vieną/ plėšikų 
nušovė, antrą sužeidė. 1

Siunčiant pinigus Lietuvon pei 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 "
100
200
800
400
500
600
700
800
900

1000 litų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

JOS AMBASADĄ 
LENINGRADE

...... $5.50 

..... 10.50 

..... 20.76

..... 81.00

..... 41.25 

..... 51.50 

..... 61.75

...... 72.00 .. ..

..... 82.25 16. — Praeitą naktį gaisras su- 
naikino čia Jefferson Davis Sol- 102175 . Du pilietinio ka-| 

Laikraštis tečiau centai pašto išalidų už kožną siuntinį iro veteranai sudegė, o kiti du , 
tai esanti netiesa- I"'eBTamu ” dsr pavojingai apdegė- I

PARYŽIUS, gruodžio 17. — 
Laikraštis Temjps įdėjo gautą iš 
Washingtono pranešimų, kuria
me sakoma, kad Francija, kaipo 
dalį savo skolos, gal būt atiduo
sianti Jungtinėms - Valstijoms' 
Draugybės Salas (Ramiajame (^'prie'šitos'sumos ’rei diefs namus,
vandenyne).

Du veteranai sudegė

BEAUVIOR, Miss., gruodžio 
Praeitų naktį gaisras su

I

ŽENEVA, Šveicarija, grtiod. 
17.— šiandie Britų valdžia pra- 
nitšė Tautų Sąjungos sekreto 
riatui, kad Irakas, Palestina
ir Transjordanija, kurioms
Anglija turi mandatus, esan
čios priešingos mokėjimui Tur
kijos skolų dalių, kurios buvo 

skirtos mokėti ■ einant 
1 .nusanos sutarties 17 straips- 

■liii. Savo pranešime Britu val
džia sako, ka<l minėtų kraštų 
prieštaravimas busiąs pristaty
tas Sąjungos Tarybos paskir
tam arbitrui.

Gomperso kūnas bus 
palaidotas šiandie

NEW YORKAS, .gruodžio 17.
Mirusio Amerikos Darbo 

Federacijos prezidento Samue
lio Gomperso kūnas, kuris iš 
San ’ Antonio buvo pargaben
tas į Washingtoną, šiandie ta
po atvežtas Į New Yorką ir 
paguldytas Eikš Kliube, 43-čioj 
gatvėj.

Rytoj (šiandie) rytą kūnas 
bus išvežtas i Tarrytowno is- 
toringas Sleepy Hollow kapi
nes ir ten palaidotas.

NELAIMĖ DEL NUTRUKU
SIOS ELEKTRINĖS VIELOS

KAUNAS . Lžj. — Lapkri
čio m. 25 d. Trakų gatvėje įvy
ko sekantis atsitikimas: dėliai 
nežinomų priežasčių elektros 
vielos buvo pertrauktos ir gu
lėjo ant žemės..)ojantis karei
vis jų nepastebėjo ir užjojo. 
Arklys, palietęs vielą, tuojau 
krito ir neatsikėlė. Kareivį tai
pogi viela sutrenkė. Subėgu
sieji žmonės ir kareiviai sužeis
tąjį kareivį nuvedė ligoninėn.

Lapkričio 1 <1. Lietuvoje bu
vo įregistruota 414 privatinių 
keleivių automobilių, 79 moto
rinės platformos ir 214 moto- 
ciklių. 

■ ■■ ■ ■ ...... .........

Pinigai Paslysti iki 20-tos 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

Siųskit Kalėdines dovanas savo gimi
nėms Lietuvon telegrafu per Naujienas ir 

, pradžiuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais

* dėl švenčių. Naujienų telegramos kainuo
ja tiktai

50 CENTV
Pinigai pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

bus išmokėti pi;ieš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo- 
jaus. ■

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

M AOJIIE H O S
1739 So. Halsted St., Chicago, Dl. 

v.......... .................................... ' ' '
I
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Kas Dedas Lietuvoj
..............................-........................................................— I' ■'■■■■ I '

VALSTYBINIŲ ^STAIGŲ TAR
NAUTOJŲ PROFESINĖS SĄ

JUNGOS IŠKRIKIMAS

Jau treti metai gyvuoja Lie
tuvos Valstybinių Įstaigų Tar
nautojų Profesinė Sąjungą. 
Sąjungos Centro valdyba ran
dasi Kaune, o jos skyriai' yra 
visuose Lietuvos miestuose ir 
įžymesniuose miesteliuose. Na
rių viso Sąjunga turi apie 
3,(H)0, iš kurių 2,000 aAinenų 
yra Kauno skyriuje, o likusie
ji priklauso provincijai.

Nežiūrint to, kad sųj. veikia 
jau nebe, toks įrunųKis laikas, 
Kauno skyrius turi savo Kope- 
ratyvą, leidžia dvisavaitinį laik
rašti “‘(iyvenimas ir Darbas” 
betgi Sųjunga yra. vūsai iškri
kusi ir nepareito jokio veiklu
mo. Nors Sujungęs- nariais yra 
beveik vieni raštinių darbuo
tojai ir visokie valdininkai, 
vienok aktingų narių, kurie sa
vo laiku moka nario mokesnį,, 
visada lanko visuotinus susi
rinkimus tėra visai nedaug, 
taip kad didžiuma jų skaitosi 
nariais tik iš vardo. Pavyz
džiui, Kauno skyrius, kur ran
dasi Centro Valdyba, gana daž
nokai šaukia visuotinus bei 
nepaprastus narių susirinki
mus. šaukiamieji susirinkimai 
neretai būna labai svarbus ir 
turintieji didelės ri______ ,
vienok ir į tokius susirinkimus 
iš 2,000 skyriaus narių papras-

LIETUVOS FILATELISTŲ

DRAUGIJOS ANKIETA

Lietuvos Filabeilistų Draugi
jos Valdyba pasiimdama į savo 
•'aukas filatelijos idėjos plėto
jimą Lietuvoj, renka statisti
nę tikslią medžiagą apie pašto 
ženklų kolekcijas Lietuvoj" ir 
Amerikos lietuvių tarpe; reika
linga žinias, kuriomis butų ga
lima naudotis mokslo studi
joms. Todėl Lietuvos Filąte- 
listų Draugija nuolankiai pra
šo Lietuvos kolekcionierių ir 
Amerikos lietuvių kolekcionie
rių sifkiikti jai reikalingos me
džiagos; grupuojant medžiagų 
atsakymais

L Kokių 
renka?

4. Kokui s albumus rinkimui1 į
vartoja? .

5. Ypatingai turimų kolekei-4
jų pažymiai, kiek galima pla- Į 
tesnis kolekcijos. aprašymas, g 
atsižiūrint jų individualinių sa- gj 
vybių. / s >|

(j. Pavardė, vardas ir. smul-(« 
kus kolekcioniicirio adresas. į H

Visas žinia# prašome siųsti'Į 
adresu:

Kaimas, Nepriklausomybes M 
aikštė 1, Lietuvos Filatelistų įį 
□raugi ja. ' ' 1 ||

Prisiunčiant . žinias prašoma g 
pranešti, ar kolekcioneris su- |£ 
tinka, kad žinių” apie jo kolek- į| 
c j ją butų paniektos 
visuomenei.

IIIHlilllllilIlIllMlM

Skausmai, 
mėšlungis,

neuralgija ir reumatjškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yrą vartojamas

SEVERAS 
GOTHARDOL•

Geras linimentas'ndo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių lęitpkii^ skaus
mų. Gauk Sodkūtę-šiandien.

Kaina $0 jr 60 centai, 
platesnei # K ’ h ■

__________ i || Gaudami bent aptiekoje.

Lietuvos Filatelistų Draugijos
Valdyba ■ W. f. SEVERĄ CO, 

- ■ CEDAR RAPIDS, IOWA

Ketvirtadienis, Gr. 18, 1924
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j NORĖDAMI;
! I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-} 

|i INYTI VISADOS KREIPKITĖSp 
| I PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

f . ANT NAUDOS.

S.LFft»m

809 W. 351h St, Chicago j 

- Tel. Bo levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR. C 

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus irt 
• Parduodam Laivakortes. • c

į šiuos klausimus: 
valstybių ženklus

2. Kiek, kokios valstybės ir 
Ėokių pašto ženklų turi?

3. Kada pradėjo pašto ženk
lus rinkti?

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St..Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

ATIDARYMAS APREDALŲ KRAUTUVES
Didelis pasirinkimas Kalėdų dovanoms visokių mažmožių.

Vyrams, moterims, vaikams, ypatingai nosinių importuotų lini
nių, pančiakų, abrusų, gardelių (arba pančiakraiščių) ir t. t.

Sudėta gražiai kalėdinėse sk vinutėse, tinka dovanoms.
Atidarymas Subatoje, Giuodžio 20 d. Kiekvienam atsilankiusiam 

j musų krautuvęs, bus suteikta dovana.
Patarnavimas pagal išgalę.

J. A. MIŠCIKAITIS,
3119 SOUTH MORGAN STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

tai tęsusirenku vos po keletą 
žmonių ,o kartais dėl mažo na- 
r i ų ska iči a u s tea tsi la n k ymo. į
susirinkimai ir visai neįvyksta. wi z • 1Pakulinis Sąjungos narių 
visuotinas susirinkimas buvo 
šauktas' ketvirtadieny 13 lap-|įį| 
kričio 5 vai. vakaro Baltosios 
Gulbės (Rotušės) salėje. Šis 
susirinkimas sulig paskelbto
sios laikraščiuose susirinkimo 
dienotvarkės buvo gana svar
ius. Būtent algų priedų.klau
simas, butų reikuhf? t r Tarhi’ų 
Įstatų apsvarstymas. Vienok 
susirinkimas buvo 
tam kariui, 
daugiau.

Taigi kaip matome, kad, pro- 
fesinis judėjimas Lietuvoje te-'4į 
bėra dar visai silpnas. Jeigu 
jau taip menkai rūpinamasi 
savo sujungęs reikalais lokio- 
se organizacijose, kurios na- 
riai visgi reikia skaityti ap- 
šviestiesniais žmonėmis, tat kogi 
geresnio benorėti iš tų p ras- 
ciokė'lių bemokslių darbininkų.

—Pet. Klimka.
Kaunas, 18-XI-1924 m.

4 4 4 4 4,4 4 414 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 44 4 414444 444

I Jūsų Paskutinė Proga |
i* . ' ' W

i Nusipirkti Šitą V ertą 5
$150

Elektrine Skalbinyčia
.....ir Sutaupyti . Virš $40.00

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
DIDELI NUOTIKIAI DABAR DEDASI 

LIETUVOJ!
Jeigu jus norite tai žinoti, skaitykite Lietuvos darbininkų 

laikrašti

“SOCIALDEMOKRATĄ”,
kur} leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, gyvuojanti ir kovojanti 
už darbininkų reikalus Lietuvoje jau arti 30 metų.

“SOCIALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos susipratusių 
darbininkų laikraštis, ir todėl jis įdomus visiems netik Lietuvoj, bet 
ir Amerikoj pasiskaityti.

UŽSAKYKITE “SOCIALDEMOKRATĄ” 
IR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE!

Tai bus geriausia jiems svečių dovaną, ir jie minės Jus už tai per 
ištisus metus. Lietuvos žmonės nori skaityti laikraščius, Let gyven
dami skurde, neturi lėšų pirkti. Todėl pagelbėkite jiems šia
me reikale!

“Socialdemokratas” išeina kas 
savaite Kaune.

KAINUOJA: Amerikon — metams ................................. .. $2.40
pusei metų ............................................... $1.20 ,

Lietuvoj — metams .............................. .......  $1.20 (12^llt.)
pusei metų ....... .............. ........................... $0.60 ( 6 lit.)

» Adresas: , I
“S()(’ 1A L DE|l () K R AT A S”, K A U N A S, 

Kęstučio g., 40, b. 1. Lithuania 
Užsisakyti galima ir per “Naujienas”.

PUIKŲS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka"del daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. ‘ Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, III,

atidėtas ki- -i^ 
kada susirinks jų

Trynima* Visados Suteikia Palengvinimu!
NeuUidSkit ant riebaluotų mosčiu, 

kuomet jums būtinai reikalingua lini- 
mentus!

Ireg. S. V. Pat. Ofise.

} vistioiiipf buvo pagelbinga gyduole. Jis yra [ 
puikiausis ir labiausiai patikėtinas lini- '

< inentas, kokį tik pinigai gali nupirkti.
N’Gra tikrasis, jei neturi INKAItO vais- '
puikiausis ir labiausiai patikėtinas lini-

bnženklio.
F. AD. RICHTER & CO. 

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

Naujas!
Puritan

Hop —
Flavoi’ed

Malt
Flavored su tikru
Boheman Kops
Nereikia virinti

Didelis jF
3 Svarų Įjjn
Klanas v W

Prašykit jūsų groserninko

''Mi

I

DABAR TIKTAI

Musų stakas yra aprubežiuotas ir mašinos parduodamos greitai. Dar 
keletą dienų daugiau ir tos progos jau daugiau nebus. Sekamų metų modelis 
kainuos jums $150.00.

Tai yra absoliutiškai naujos mados Coffield Elektrinė Skalbinyčia, su vė
liausiais pagerinimais ir sutaupymu darbo — šeimynos skalbinių mašina, su 
VISU-COPPER TUBU, ekstra platus wringeris ir labai didelis motoras. Ga
lite užbaigti didelius šeimynos skalbinius į dvi tris valandas — ji atlieka visą 
sunkų darbą. Apsaugoki! rublis, sutaupykit laiką, pinigus — ir nenu vargsi te.

Už $5.00
PASTATYSIME

ŠITĄ PUIKIĄ

SKALBINYČIĄ

KITUS’ LENGVAIS
IŠMOKĖJIMAIS*

Už $5 pristatysime jums 
skalbinyčių į namus, kitus 
lengvais išmokėjimais. 
Kiekviena šeimininkė Chi- 
ctgoje gali įsigyti Coffield 
pagelba tokio gero plano.

“■35’

Pirkite šią puikią skalbinyčia už 
bargeno kainas

Veikite šiandien! Rytoj gal būt jau bus veli:! Yra tiktai aprube
žiuotas skaitlius tų COFFIELD ELEKTRINIU SKALBINYČIŲ pasiūlo
mų šiomis kainomis, todėl nusipirkite sau, kol dar galit pasinaudoti ta 
proga, 4ŠIUO DIDELIU SUTAUPYMU nuo paprastų kainų.

Jus negalite praleisti šio išpardavimo, jei jus norite prašalinti iš 
savo namų, labai sunkų darbą ir įsigyti elektrinę skalbinyčią j savo 
namus.

Pilnai garantuota vieniems metams
Jus neperkate katės maiše, bet perkali* Elektrinę S'lurlbinyčią turin

čią pasaulinę reputaciją — puikiausia kokia yra pasiūloma ant marketo 
— nepalyginamai žema kaina dėl Elektrinių Skalbinyčių — tokid kaina 
kuri niekad daugiair neatsikartos.

Ateikite TUOJAU, daleiskite jums palodyti kaip COFFIELD ope

ruojama — jus tuomet stebimi les, kaip jus gulite apsti! i be jos!

CHICAGO WASHING MAGMINE CO.
3942 W. 26th St, Lawndale 1161 1977 Milwaukee Avė., Armitagc 1804

6508'S. Halsted SI. 4935 VV. Chicago Avė.
Engiewood 1306 Austin 0986

i

4003 VV. Madison St. 
Nevada 3878

56 W. Adams St.
Central 2517

i 4444 4444444444 44444444444 444444444 ilUl

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1819

Valandos: nuo 6 ild 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergą. 

Nediliomis nue 9 Iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St„ Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytai 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIEfeTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: kas dieną, išski

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISASi 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

*ki 9; Subatomia visą dieną; švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
'ojimo apstraktų ir padarymo 

į .oątraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

A. A. Olis į
ADVOKATAS

11 S. La Salia 8tn Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nwc 0-6

s
3301 S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775 į 

0-8 ▼. v, apart I’anedJlio ir
Pltnyčioa.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 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 Lotus, 
Namais, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.
i ......... . I , ,

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 12151 West 22 Street 
Tclephonfc Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

A. E. STASULANI
. ADVOKATAS

77 W. WasMefton St. Room 
Tel. Central 62011

Cicero Utaminko vakarei 
1314 S. Cicero Ar. T.Cicero 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 ▼. ▼. Sukatoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Maistai SU T.Boel. 6737

... 't* •
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(KORESPONDENCIJOS
Dzimdzi-Drimdzi” Vodevilis

Pittsburgh, Pa.
Gudrus sukčius pavogė lietu

vio $3,019.00.

šeAtadieny, gruodžio 6 d., 
Simonui Bnliu<kiiuii, gyvenan
čiam |m» numeriu 2 (razzanj 
S t., (gudru* vagis gudriai pa
vogė $3,019, kuriuos Balinki- 
nas buvo parsinešęs iš banko 
slubos pirkimui. Parsinešus 
Baliukinui iš banko savo nini- 

■ gus ir jo tas neva svečias buvo 
atėjęs pa-s jį ir Baliukinas su 
savo motere suskaitė savo pini
gus prie to svečio akiu, surišo į 
skurlį ir nunešė į kitą kamba
rį ir padėjo į skrynią. Už po
ros valandų Baliukino moteris 
vėl nuėjo pažiūrėti tų savo pi
nigų ir tam skudure rado lik 
paprastų ]X>pierų gniušlę, o 
anl viršaus dolerį uždėtų. Da
bar Baliukinai nežino kaip tai 
galėjo jų pinigai papulti į lo 
svečio kišenių; juk tas sve
čias nebuvo nė nuėjęs į tą 
kambarį ir vos jiems pinigus 
suskaičius jų svečias tuojaijs 
išėjo. i

Apie tą gudrų svočią. Simo
nas Baliukinas pasakoja se
kamai: Spalio 27 d. pas jį bu
vo atvažiavęs tas svečias iš 
Bostono su rekomendacija nuo 
kito vyro, kuris yra kada bu
vęs pas Baliukiną ant bordo, 
tūlas rusas Julius Gili. Tas 
svečias ir buvęs rusas gražiai 
pasirėdęs, kokių 5 pėdų ir 3 
colių aukščio ir kokios 25 ar 
30 melų amžiaus. Jis pirmiau
sia pasveikinęs Baliukiną, da
vęs jam gerų dienų nito jo bu
vusio burdingkriauš Juliaus 
(rili |ir pirmiausia nusiskundęs, 
kad jo pati yra pabėgus ir jis 
j ieškąs savo pačios. Pasak Ba
liukino, tas jo svečias net ap
siverkęs. Taip tas naujasis 
svečias kiek paviešėjęs pas Ba
link iną vėl išėjo. Vn (kokios 
savaitės laiko tas svečias ir vėl 
atsilankęs pas Baliukiną. Jis 
lada pasigyrė jau kad jis savo 
pabėgusią pačią jau suradęs 
Clevelande ir kad jis jau neno- 
rys su pačia gyventi, nes jo 
pati jau turinti kitą vyrą. Šį 
kartą tas svečias pradėjęs Bar 
bukiną kalbinti, kad Baliuki
nas su juo susidėjęs pirktų 
kur šlubą; jis gi žinąs genį 
namą, kur galima busią ir 
krautuvę užsidėti; jei Baliuki
nas; girdi, nusipirktų namą ir 
užsidėtų krautuvę, tai jam nė 
dirbti nereiktų. Jie ir namą 
buvę apėję ant Sarah St., S. S. 
dalyj. Paklausus po kokiu 
numeriu, 'Baliukinas nustojo 
pasakojęs apie šlubą, paaiškin
damas, kad nereikia apie tai 
kalbėti. Matomai sarmatijos, 
kad jau ant tiek buvo žioplas, 
kad su nepažįstamu ir nežino
mu eina į tokią kompaniją. 
Matyt, kad tas svečias buvo 
,pr i k a įb inęs tflajftuktną savo
pinigus pasiimti iš banko nova 
dėl stubos pirkimo ir kad Ba
liukinas neimtų savų pinigų 
čekiu, o paimtų grynais pini
gais, parsineštų namo ir turė
tų gatavus dėl neva pirkimo 
stubos.

Paklausus Baliukiną kaip su 
tais pinigais likosi, Baliukinas 
pasakoja, kad jis s ubą toj su 
savo mergaite nuėjęs į banką 
ir paėmęs visus savo pinigus 
sumoje $3,020. ir apie 11 vai. 
dieną jis parsinešęs namo. Su
grįžęs namo jis jau radęs) savo 
svečią atėjusį. Jis Išsinešęs 
pinigus į kitą kambarį ir ėmė 
juos skaityti kartinsi! savo 
motere. Jiems beskaitant pini
gus įėjęs ir tas svečias ir at
sisėdęs kartu su jais prie sta
lo. Jie suskaitė visus pinigus 
ir suskaitę surišo į skepetaitę 
ir jis pats nunešęs į kitą kam
barį ir padėjęs į skrynią ir už
rakinęs. Tas svečias gi atsi
sveikinęs ir išėjęs. Jie pasržiu- 
rčję už poros valandų j tą 
skrynę ir tam mazge rado tik 
paprastų popierų ir vieną do
lerį uždėtą ant viršaus, o

$3,019 dingę ir jie negali žino
ti kas galėjo su jais atsitikti.

Yra manoma, kad galėjo at
silikti sekamai. Baliukino sve
čias turėjo bu Ii prisirengęs 
prie to savo gudraus žygio ir 
jis turėjo (urėti pas -save kiše
nių je pasidaręs visokios rūšies 
mazgų su paprastom popieroni, 
kurie galėtų atitikti - panašu
mui surišto mazgo. Kokiu nors 
bildu jis tupėjo kariu prie sta
lo sėdėdamas su Balink innis 
pamainyti lą pinigų mazgą anl 
paprastų pųpierų mazgo. Baliu
kinas gi turėjo tą popierų maz
gą nunešti į skrynią vietoj sa
vo pinigų, o tas gudrusis sve
čias pasiėmęs jų pinigus ir iš
sinešdino .savais keliais.

Vargšas Baliukinas yra pa
prastas darbininkas ir jam ėmė 
daug laiko kol jis sutaupė to
kią gražią sumą pinigų ir į 
taip trumpą laiką prarado ačiū 
savo tamsumuį ir žioplumui.

Praradęs savo sunkiai už
dirbtus pinigus nežino gi nė ką 
daryti 'bėgu į policiją, bėgu 
į deteklivų biurą ir niekur ne
rasdamas pageibos' bėgo ir pas 
burtininkus. Mat da vargšas 
tiki ir į burtus. Burtininkės 
jam sakiusios, kad jei jis butų 
pas jas atėjęs tuojau, lai jos 
lą vagį butų sutraukusios į 
kiaulę, o dabar jau esą per vė
lu; jau tas vagis esąs New 
Yorke tarp vandenų ir jos jam 
nieko negalinčios padaryti.

Paklausus Baliukinį kaip 
vardas to jų svečio, Baliuki
nas atsako, kad jo vardas bu
vęs John, o pavardės jis jo ne
žinojęs nors jis jam buvo sa
kęs bet jis jos nebuvo įsitė- 
mijęs.

Iš šio atsitikimo lai bus pa
moka ir kitiems kad su viso
kiais atėjūnais reikia būti at
sargiam ir kad ką perkant ar 
kitaip ką su pinigais darant 
yra gerai pasitarti su tais žnpo- 
nėm kurie tuo užsiima ir yritvi- 

ų žinomi ir patikėtini.
, —Reporteris.

“Dzimdzi-Drimdzi” Vodevilis 
buvo vaidinamas trijose De
troito lietuvių kolonijose — 
miesto dalyse. t

Gruodžio 7 d. po piet buvo 
vaidinama išv. Petro parapijos 
rūsy. Nors vaidinimas buvo 
gražus, bet viieta yra begalo 
prasta, lai ir žmonės ten? neno
ri lankytis.

Tą pačią dieną, tik vakare, 
laivo vaidinama šv. Jurgio pa 
rapijo< rūsy. Ir irgi su tomis 
pačiomis pasekmėmis. Del tos 
priežasties vaidinimai parapijų 
rūsiuose mažai davė pelno. ;

Gruodžio '9 d.
įvyko (Lietuvių svetainėj, 
jau kas kita. Publikos 
riiyko pilna svetainė, 
čia irgi buvo 
vaidinimo buvo 
kas nesitrankė; 
bažnytinis rusis
kaitos laike vaidinimo lakstyti 
po svetainę.

“Dzimdzi-Drimdzi” vodevi- 
liu< delroįtiečiams labai pati
ko ir padarė j juos gilaus įspū
džio. Vaidinant “Jovalą” pub
lika gardžiai prisijuokė; ypač 
publikai paliko dainelės. O los 
dainelės, kurias p. J. Olšaus
kas dainavo kankles skambin
damas, ne vienam ištraukė aša
rą. Daugelis detroitiečių ilgai
neužmirš tų jausmingų daine- $ 
ių. Vaidinant “Laisva Lie- 
uva” tos1 dainos ir deklamaci- h 

jos n^ vienam pažadino suvar- 
gusią sielą ir pakurstė tvyla- | 
vusią meilę prie musų tėvynės $ 
Lietuvos. Dabar detroitiečiai £ 
nieko daugiau nekalba, kaip $ 
apie “Dzimdzi-Drimdzi” teatrą 
ir vienas kito klausinėja kada 
vej atvažiuos tie artistai. Det- 
•oitiečiai ilgai minės “Dzim- 
dzi-Driindzi”.

—Pilies Sargas.

Detroit, Mieli.

Didelis Atpiginimas
Ten ir Atgal Ekskursiją

White Star Line
- Į ----- ---------7'________

Red Star Line

New York iki Klaipėdai $186 
New York iki Kaunui ! 

ir atgal.
$205 Augždiaii,

vaidinimas
Čia 

prisi- 
Publika 

geresnė, laiko 
ramu ir n įe

inat čia ne 
ir nevalia vai-

Pagal 
Laivą

&

u n

T 
n

aisva Lie- 
deklamaci- $

£

Dr. Benori iet Aron
Ifisas 3801 S. Kėdutė Avė. ..Phone 
.afayette 0075. Valandos 2—6 vak. 

Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Trečios Klesos — Revenuė Taksų $5 Ekstra 
'Darykit dabar planus atlankyti savo 

draugus namie;

KLAUSKITE AUTORIZUOTŲ AGENTŲ
Arba White Star Line ir Red Star Line

127 So. State St., Chicago, III.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 31 gat.
Tel. Yarda 111»
Baigusi akuie- 
rijoa kolegiją 
ilgai praktika
vusi Penngyl- 
ranijoi ligon- 
bučiuosa. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymą, laika 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika- 
'uose moterims 
a merginom*, 
krelpkitis o ra
site pagelbą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 
i vai. vikare.

’ DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Didelis Pasirinkimas
Kalėdiniu Dovanu l €

S. P. KAZLAWSKI
4632 S. Ashland Avė.

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.

Nedellomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

>-.......

Deimantinių žiedų, laikrodėlių, mu 
zikališkų įstrumentų ir rašomų maši 
nėlių.
Suteikiame teisingą patarnavimą.

Kreipkitės prie

D-
’.l/
'S-.

fe

$

Dr. J. M, Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 

plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.
1046 Mi!waukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutarti 
10748 So. Michigan Ave^ 

CHICAGO, ILL

~3

Tel. Rlvd 3138 
M. 5Voitkewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA

Puriu patyrimą. 
Pasekmingai p** 
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kiu ypatiška pri- 
liurčjimą. Duodu 
□atanmus mote
rims ir merg> 
nnms dykai.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Her/man per
sikėle nuo 3410 So. Halsted Si. i

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS-

I

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, n^oterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1126 W 
I8th St., netoli Morgan St.

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

t Dienomis: Ca&a)
t ) 3111. Nakt|

Telefonai i < Drexel 0950
( Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Special: Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950. 1

, , I Į ■ I

Westville, III.
Kunigas , statysiąs ligoninę 

f

čionai nesenai buvo atvykęs 
daktaras ir kunigas Leopol
das Brodawiczius iš Bockford, 
iii. apžiūrėti 'irrstelį, kuris jam 
‘abai patikęs ir kad toks rpies- 
lelis su šešiais tūkstančiais 
gyventojų, lietuvių turi apie 
3,000, ti i jis ruspremlęs staty
ti ‘. ę. V.etą ja . suradęs 

- 312 IG idiuky Avė, 1:::l ran
dasi a;r c.-is šešių 1:u barių ir 
plot žemės m; med J ai*. Dr 
L. Brodavičius manąs dar pri
statyti mūrinį namą, kur būt 
galima gydyti nesveiku?. žmo
nes, o tą namelį atiduoti sene
lių prieglaudai. Dr. L. Broda
vičius mano, kad jo amžis yra 
trumpas, nes jis yra jau virš 
79 metų, tai jis norįs palikti 
viską VVestvillės lietuviams.

Dr. L. Brodavičius jau api- 
pirko tą vietą ir įnešė $500, 
kiti ant i'šmokesčio; visus do
kumentus tvarko ir prižiūri p. 
Andrius Aponaitis.

Dr. L. Brodavičius turi dakj 
taro diplomą ir praktikuoja. 
Diplomas išduotas iš Plnsician 
and Surgeon Colledge, St. 
Louis, Mo. 

* *
P. p- Urbai pasižymi West- 

vilėj kaipo geri žmonės biznie
riai ir visuomenės reikalų rė
mėjai, o taipgi sporto ‘reika
lams pašvenčia daug laiko. J. 
Urba yra vietinis gfa- 
borius, aprūpina visus žmo
nes paskutinį kartą; apart gra- 
borystės p. Urba dar turi savo 
ambulansą (kuris tik vienas 
ir yra VVestvillej ir Georgie*- 
tmvne), turi keletą gerų auto
mobilių, vienas kurių—Lincoln 
----priklauso p-iai Urbienei; ji 
yra laimėjusi tą automobilių 
laikraščio (angliško) konteste. 
Jie augina porą dailių ir išmin
tingų sūnelių.—Raganius.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

DRAUGAI!
Užsisakykite sau ir savo giminėms Lietuvoje jaunimo laikrašti

“ŽIEŽIRBĄ”
Jį leidžia Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjunga “žiežirba”.

Išeina kas mėnuo Kaune.
KAINA: Amerikoj — metams ............................................ 60c

Lietuvoj -r- metams .............................................  30c (3 lit.)
Adresas: <

“ŽIEŽIRBA”, KAUNAS,
Kęstučio g. 40, b. 1. Lithuania

Phone J.a fa volte 3868
Dr. P. L. Chadovich 

Dentistas

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS*
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 va), po piet
Telefonas Midway 2884

Gydau dantis modernišku Hudu 
nebrangiai. Darbas garantuotas.

4204 Archer Avė.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
■ ■■ l

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė......... ,................................................................... ..............>.........

Kaimas ............................................. į......Valsčius ...................... .................... .........

Paštas ..................................... ................ Apskritis ...................................... ........
i

Pinigų prisiunčiu $......................turi gaut Lietuvoj litais ................ .......  (jei nori
J i

doleriais parašyk doleriais vieton lit(ų.

Siuntėjo parašas........ ..................................................................................................

Adresas .............. :............................ ........................ ....................................................
. I ' .

........................... ................................................... ►...........................-.....................................................................
\ • į >

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
r

Paštu Telegramų Paštu Telegramų
50 litų .......... ............. $5.75 ....... ................. $6.25 600 litų.......... .............. $62.00 ........ ................ $62.50

100 litų .......... ............. 10.75 ...... ................. 11.25 700 litu ........ ........ ...... 72.25 ....... ....................72.75
200 litų ........... ............. 21.00 ....... ................. 21.50 800 litų ........ ............... 82.50 ....... ...... .......... 83.00
300 litų ........... ............. 31.25 ....... ................. 31,75 900 litų ........ ............... 92.75 ....... .................... 93.25
400 litų ........... ............. 41.50 ....... ................. 42.00 10^0 litu.......... .............. 103.00 ........ ................ 103.50*
500 litų ..........

---------------- -----------
............. 51.75 ...... ................. 52.25 5000 litų.........i .............. 514.00 ........ ................ 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

Del Sergančiu Žmonių
Dykai Klinika 

Be Mokesčio Daktarui
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 

senos ligos?
Specialistai dėl privačių ligų 

tiktai
Ligoniai moka liktai biskį už 

Kraujo ir šlapumo Analyzą, 
Serumus ir Gyduoles.

Chlorine gydymas nuo šviežių 
ir senų persišaldymų. Pharyn- 
gilistia. Tas pats gydymas bu
vo vartotas Prezidentui Coolidge, 
Washingtone, D. >C. Daugely at
sitikimų užtenka vieno gydymo. 
Mes kalbame lietuviškai.

Illinois Health Bureau
V>9 N, State St., Room 1421 

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dienų.

DR. M J SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

.............. . ...................—......  ..y

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St. Chicago, III. 

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare 
b. — ' " ■ "  ....... . ...... —i—J

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakar* ,, — .... .—„j

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westeni A v*
Tel. Lafayette 4144 

--------- 1....... , ■ ....... ,

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471h St.
Valandos nuo 8 iki 12 delną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų 
-

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

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

Vaiką ir visą chronišką ligą 
Ofisas: 8103 So. Halsted SU CNcage 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne 
diliomis iš Šventadieniais 10—12 dlen

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų
■■■.„■n . , .......—Z

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odoe, chroniš

ką ir slaptą ligą
Gydo su pagelba naujausią metodą 

A-Kay Spinduliai
Ofisas 18*0 So. Ashland Avė. ant 

viršaas Ashland State Banko
Telefonas Casal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampai Sacrameato Are.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:80
Tdefonaa LafayetU 387S-771S
Dr. J. W. Beaudette

I
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kretoriate savo sutartį šu 
1 Anglija, kaipo dokumentą, 
kuriuo remiasi Airijos auto
nomija. Airija yra Tautų 
Sąjungos narys ir, kaipo to
kia, ji privalo pranešti Tau
tų Sąjungai apie savo sutar
tis su kitomis valstybėmis.

Kol Anglijoje buvo Mac- 
Donaldo valdžia, tol niekas 
nematė blogo tame Airijos

Šu kitų dalykų,> laimite, žinomą, rusų unijų bendras komitetas, 
nebuvo galima' aprąšytk Bet kurio uždavinys1 bus darbuo- 

kiekvienas tis, kad Rusijos unijos butų 
kas tiktai skaito priimtos į Amsterdamo inter-

įlinkuose yra labai prasiplati
nus viltis, kad užmezgimas

Entered as Second Class Mattel v. . . , . . d
March i7th, 1914, at the Post officė žingsnyje. Bet dabar Ang- 
M.Sh^’igTO.' unJer the act °f | lij4 jau- valdo konservato-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 7'^1, ii Šie UŽprotestdVO 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- prieš minėtosios Sutarties 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, r v .

užregistravimą Genevoje.
Baldwino kabinetas sako, 

$8.00 kad Anglijos santykiai su
Airija tai ne tarptautinis

1.50 
.. .75

March 2nd 1879. Ii ją jau valdo konservai^

111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
Užsimokėjimo kaina 

Chicagoje — paštu 
Metams ..........

7C . 3c
18c

Pusei metų .................
Trimg’ mėnesiams .......
Dviem mėnesiams ......
Viekam mėnesiui . ......

U *
Chicagoje per. pešioto jus

Viena kopijai > 
Savaitei ............
Mėnesiui ...... .

Suvienytose Valstijose, ne' Chicagoje, 
paštu:

Metams ................................  $7.00
Pusei metų .............................. .. 3.50
Trims mėnesiams ............ *......... 1.75’
Dviem meesiam ............................. 1.2B
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................. $8.00
Pusei metų .................................. 4.00
Trims mėnesiams....................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu sil užsakymu.

Didžiausia pasaulyje' žpm- 
dirbystės s&liš/neturi !duo
nos!, u *' 4 »• * 4

Telegrąina< iš Helsingfor- 
so, Suomijos,’^kamba taip:

“Pasak Suomijos Val
stybės banko prezidento, 

,Risto Rutti, Rusija tik-ką 
užsakė 30,000 tonų Ame
rikos rugių per Suomijos 
firmas. Užsakymai turi 
būt be atidėliojimo prista
tyti į Leningradą. Suomi
jos pirkliai mano, kad Ru
sija ketina padaryti dar 
daugiaus stambių javų 
pirkimų Amerikoje per 
šią žiemą, kad apsaugojus 
nuo bado Leningradą, 
Maskvą ir kitus sovietų 
industrijos centrus”.
Kad Rusija nesutvarko 

savo pramonės ir geležinke
lių, tai ne taip nuostabu, nes 
jos industrija visuomet bu
vo menka ir gyvavo tik ačiū 
užsienių kapitalui ir vald
žios paramai. Bet duonos 
Rusija seniaus turėdavo 
daug daugiaus, negu galėda
vo suvartot, nes su viršum 
80 nuošimčių jos gyventojų 
užsiimdavo (ir tebeužsiima) 
žemdirbyste.

“Leninizmas”, vadinasi, 
Rusiją “išvadavo”!

reikalas, nes Airija esanti 
Britanijos imperijos dalis.

Jeigu Airija neturi sava
rankiškos valstybės teisių, 
tai kodėl jos atstovai yra 
priimami įvairiose šalyse? 

I Ir <kodėl ji yra priimta į Tau- 
’tų Sąjungą, kaipo narys?

Anglija, kaip matote, vėl 
pradeda apseiti su Airija, 
kaipo su savo provincija. 
Jos politika šituo klausimu 
pasidarė kitokia nuo to lai
ko, kai Baldwinas pakeitė 
MacDonaldą.

Kitaip ji elgiasi dabar ir 
Indijoje. Kitaip apseina su 
Egiptu. Kitaip žiuri į san
tykius su Rusija.

O nuo konservatorių įsi
galėjimo /Anglijoje praėjo 
voą'ąpię,. pusantro 
laiko. I •

Ar ne melas tat 
komunistų pasaka, 
pe MacDonaldo ir imperia
listų nesą “jokio skirtu- 
mon ?

mėnesio

buvo ta 
kad tar-

ib—r.

Apžvalga
■ ■■

IšSIšOKO, dabar 
DRABSTOSI

Dar
bininkas” per vėlai susiprato, 
kad jisai padarė kvailybę, iš
spausdindamas “slaptą” Lietu
vos socialdemokratų pdMrtijos 
laišką, rašytą Amerikos socia
listams. z Dabar jisai norėtų 
kaip ncri's- atitaisyti savo k lai 
dą, todė l rašo nesąmon ingi au
siu šmeižtų apie socialdemo
kratus.

Socialdemokratų laiškas, pa
sak jo, lydąs, kad jiems rupi 
liktai “šiltos vietos” o ne dirb
ti darbininkų būvio' pagerini
mui, kadangi laiške nieko ne
kalbama apie (ui, ką socialde
mokratai veikia darbininkų la-

Bostono klerikalų 
per

Kuomet lapkričio menesio 
pabaigoje Francijos valdžia 

socialisto, 
lavoną į 
Francijos

Isociaidemo-kėlė garsiojo 
Jean’o Jaures’o, 
Pantheoną, tai 
komunistai mėgino daryti 
priešingą demonstraciją.

Komunistų organas “U- 
Hujnanitė” atsišaukė į dar
bininkus, ragindamas juos 
nedalyvauti iškilmėse Jau- 
res’o K omi i n i.--
tų atstovai laikė prakalbas j 
parlamente, priešindamiesi ,0- “P* lai> kad s°-
sumanymui, kad Jaures’o H..ki.-n>vkruWi stengiami 
, .; J , ganizuoti masines profesines
laidotuvėms butų paskirta(darbininkų sąjungas (unijas),

tų atstovai

šitaip rašyt, lai niet ir kleri
kalinei davatkėlei turėtų būt 
sarmata. Jeigu, 
kratai organizuoja darbininkus
į politinę partiją ir darbuojasi, 
kad į vietines savivaldybes 
praeitų kiek galint daugiaus 
darbininkų atstovų, tai šitas 
veikimas nėra darbininkų la
bui? Kaip Lietuvos darbinin
kai galėtu ginti savo reikalus, 
jeigu jie ųcturetų savo atstovų 
valsčiuose, miestuose ir apskri- 

iO?
Sočiu tdcniokralŲ laiške ra-

r»

tam tikra suma iš valstybės 
iždo.

kad jie organizuoja darbinin
kų jaunimą, rūpinasi darbinin-

Lygiai taip, kaip komuni- kų apšvieta ir t.t. Ar ir šitie
štai, elgėsi ir klerikalai su 
royalistafs (monarchistais),

darbai yra 
bu i ?

Apie tai

ne darbininkų ia-

■ • > v • Į * \ lu l I

ncapkęsdurni J&ures o u*- jo>sumanymus 
priešinimąsi karui.

apie tuos dalykus 
gali patirti, 
Lietuvos laikraščius.

“Šiltų vietų” prikaišiojimas 
socialdemokratams yra šlykšti tiškus žingsnis prie įvykinimo 
vaidriiainybč. Jeigu klerikalai to “bendrojo fronto”, už kurį 
praveda savo žmones į Seimų agituoja bolševikai. Bet kaip eis 
arba į savivaldybių įstaigas, tai 
S. Bostono šlamštelis džiau
giasi, kad žmonės parodė “pa
sitikėjimą” krikščionims už jų 
gerus darbus ir pasišventimą. 
Bet jeigu socialdemokratai yra 
išrenkamLį tas vietas, tai jisai 
tauzija, kad jjems įlipi, “šiltos 
vietos”! -1. ?' ' 1 • ( >’ i,1
'“Darbinijikas” užmirkta,, kad 

apkalbėjimas yra griekas. x ' M t »

nacionalą.
Taigi jau yra padaryta prak-

pre-
pa-

Lietuvos valdžia 
Tarp ko kita ji- 
pasakęs:
■buvo parvažiavęs 
ir ‘Keleivio’ lei-

VAžIOJA LIEŽUVIUS
—— •I •• •• t h » | (

“Vienybės” agentas, A. Stan
kus, pasakoja, kaip jisai Sprilig 
Valley ginčijosi su dviem bol- 
ševikčlias ir stengėsi juos įti
kinti, jogei 
nėra žiauri.
sai jiem taip

"Nesenai 
(į Lietuvą)
dejas, kuris varė p|iešvals-' 
tybinę (? “N.” Red.) propa
gandą, arba ‘Naujienų’ re
daktorius Grigaitis, kur dir
bo lapelius (? “N.” Red.) 
laike bonų pardavinėjimo, 
kad žmonės nepirktų. Dau
gelis uM aiškiai priešvalsty
binių gaivalų važiuoja ir ra
miai grįžta nenubausti.”
Su kvailais

siginčydamas, tas agentas, 
tyt nušneka 
juos.

bolševikais

ne gudriaus

be- 
ma- 

už

Grigaitis tok|ių lapelių 
viena. Antra, ne 

“Naujienos” jo- 
i” propa-

iie-
dirbo — tai 
“Keleivis”, ne 
kims ‘‘priešvalstybinės 
gandoS|.nevarė. Jie kovojo prieš 
atžagarei v išką Lietuvos
džią, o ne prieš valstybę.

Kiekvienas bent šiek-tiek 
sišvietęs žmogus supranta, 
valdžia ir jos politika tai nėra 
tas pats, kas valstybė. Visų 
šalių parlamentuose dažnai at
sitinka, kad opozicinės parti
jos ne tiktai kritikuoja valdžią 
ir atmeta jos sumanymus, bet 
ir balsuoja prieš biudžetą, kad 
nedavus jai pinigų valstybes 
reikalų vedimui. Šituo budu 
opozicija stengiasi prispirti val
džią arba pakeisti savo politi
ką, arba pasitraukti, 
sveiko proto žmogus 
atsitikimuose nesako, 
esąs “priešvalstybinis

Valdžią kritikuot ir prieš jos 
blogus žygius kovot yra. kiek
vieno piliečio teisė ir net pa
reiga.

Tas laikraščio agentas turė
tų žiūrėti savo biznio, o *ne 
liežuvius važioti po lietuvių 
kolionijas.

val-

ap- 
kad

Bet Joks 
tokiuose 
kad tai 
darbas.”

BENDRAS FRONTAS

Rusijos bolševikai ir jų agen
tai kitose šalyse vėl ėmė vesti 
energingą, propagandą už “ben
drą frontą”.

Jie ‘dabar siūlo, kad susi
jungtų Amsterdamo unijų in
ternacionalas su “raudonuoju” 
internacionalu. Tuo tikslu jie 
proponųoja padaryti abiejų in
ternacionalų suvažiavimą, ku
riame dalyvautų nuo kiekvie
no internacionalo toks delega
tų skaičius, koks 'atsako skai
čiui narių, prisidėjusių prie 
kiekvieno internacionalo.

Su šita propozicija bolševi
kiško unijų interųacionalo at- 
.sloviti Luvo nuvykę i An«rlijo« 
unijų kongresą, įvykusį apie 
trys mėnesiai laiko atgal, ir 
tenai jie pakvietė Anglijos 
unijas pasiųsti savo delegaciją 
Rusijos^ prof-sąjungų suvažia
vimam

Anglai Rusijos atstovus pri
ėmė labai palankiai 'ir po to 
anglų delegacija lankėsi Mask
voje, kur jie taip pat buvo sve
tingai priimti. Bebūdami Mask-kokius įstatymų ........ .............. ....... .—

socialdemokratai v oje, anglų delegatai vedė dery- 
gindami darbi-'bas su Rusijos prof-sąjungų va-duoda Seimui, gindami darbi- bas su Rusijos prof-sąjungų va- 

ninkų ir mažažemių reikalus; clais apie abiejų profesinių inter- 
kaip jie nuolatos kovoja prieš naėionalų suvienynią. Kaip pra- 

derybos pa
kuria einant 
iš anglų ii*

Apie puse metų atgal Al- tarnų ir admiiristraci-į neša spaudu, los
rijos laisvoji valstybė užre- jQS viršininkų šunybes, dąro- sibaigė sutartim, 
gistravo Tautų Sąjungos se- mas darbininkams, ir apie šimtus turi būt sudaryta

toliaus pietoj imasi šitame reika
le, dar šiandie yra sunku nu
matyt.

Reikia pastebėti, kad pastan
gas įsiskverbti į Amsterdamo 
unijų internacionalą (bolševi
kai daro jau senai. Kas iš to, 
kad tas internacionalas yra, 
anot bolševikų, “geltonas” ir 
“judošilšikas”! Kas iš to, kalį 
bolševikai skelbė jam “mirtiną 
kovą’ ir kur tik galėdami sten
gėsi suardyti jo skyrius! Kuo
met Maskvai paaiškėjo, kad 
Amsterdamo unijų internacio
nalą sugriauti negalima, tai ji 
ėmė keisti savo politiką. Rol- 
ševikai ėmė kalbėti, kad darbi
ninkai turį vienytis ekonomi
nėje diryoje prieš savo išnau
dotojus. Po tų kalbų atėjo 
ir praktiški vienybės pasiūly
mai.

“Bendro fronto” pasiūlymas 
buvo 'paduotas Amsterdamo 
unijų internacionalui dar prieš 
Viennos konferenciją, kuri j- 
vyko birželio mėnesyje. Vienok 
jisai buvo griežtai atmestas.

Už rusų pasiūlymą tečiaus 
stojo Anglijos darbininkų uni
jų atstovai. Nusileisdama ang
lams, konferencija nutarė nė 
visiškai nutraukti ryšius su 
Ibolševjkiškų i 
bet vesti su jais 
mus” toliaus.

Anglijos unijų

šalintų nedarbą Anglijoje, 
dėl Anglijoje taip aštriai 
vi Rusijos pripažinimo klausi
mas. r
visi atsimena didžiausiu savo 
politikoj uždaviniu statė susi
tarimą su Rusija,' nežiūrint 
to, bolševikai kiauliškai dergė 
tą valdžią. y

Kita priežastis yra ta, kad 
Anglijos darbininkai stovi daug 
toliaus nuo Rusijos, negu; Eu
ropos kontinento darbininkai!. 
Anglai mažiaus žino, kas de
dasi Rusijoje (rusų kalbos jie 
nė vienas nemoka, su Rusijos 
išeiviais retai susitinka), ir tu
ri nedaug patyrimo su bolše
vikų agentais. Vokietijoje, ar
ba Franci joj e bolševikų agita
toriai yra .pridarę be galo daug 
žalos darbininkų judėjimui, 
skaldydami darbininkų parti
jas ir unijas; o Anglijoje jo
kių skilimų nebuvo ir komu
nistų beveik nėra.

sto

Reikia atsiminti da ir tas, vykinti laisvoje mokykloje savo 
kad kuomet Darbo Partija bu- diktatūrą ir cenzūrą.
vo valdžioje, tai visa eilė ga-j Be reikalo gimnazijos mokyto- 
biausiųjų darbininkų vadų tu- jų taryba taip smulkiai “aiški- 
rėjo apleisti vietas darbininkų 
unijose ir tas vietas užėmė ki-

nosi” kun. Steponaičiui. Jam 
reikėjo atsakyti trumpai: “jei

MacDonaldo valdžia, kaip ti, mažiau patyrę, žmonės. Kai- nori būti tikybos mokytoju — 
_—L   —----- j..... įaĮ nebandyk paversti

gimnaziją į vienuolyną, arba į 
kleboniją, kur esi papratęs šei
mininkaut...” —O.

kurie iš jų yra smarkus “radi
kalai”. Prie šitų naujų ^virši
ninkų bolševikai dabar-ir. pla
kasi, stengdamiesi palenkti 
juos savo pusėn, ir dalinai 
jiems sekasi. r

Mes manome tečiaus, kad 
galų gale iš tos visos bolševi
kų “strategijos” nieko neišeis. 
Nors anglai talrptaiuti iriuose 
klausimuose dažnai nesusiorien
tuoja, kaip reikia, bet ir jie 
nepasitenkins vien gražiais 
bolševikų prižadais, kuomet 
reikės galutinai spręsti inter
nacionalų suvienymo klausi
mą. Bolševikai turės' jiems įro
dyti, kad Rusijos unijos yra 
tiktai laisvos darbininkų orga
nizacijos, o ne aklas sovietų 
biurokratijos 
susivienymas neįvyks.

Sis bei tas

(

įrankis. Kitaip
. '.L » 

w -o

Naujas klerikaltį
puolimas

‘ L, ž.” rašo: , . .
iie taip senai Realinės Mari- 

ampolės gimnazijos salėje vietos 
aušrininkų organizacija suruošė 

unijų at^vaisj^0 J'Š*iUP° I,askaitą: “Laisva‘
pasikalbčji

suvažiavime,

Tuo

Amerikiečių kultūra
Vienas žymus vokiečių pub

licistas ir 'laikraštininkas Gus
tave Kauder nesenai lankėsi 
Suvienytose ValMijosia ir par
grįžęs namo parašė savo įspū
džius. Jis peši misti ūgiai žiuri 
į amerikiečių kultūros ateitį ir 
pranašauja jai puolimą. Kau- 
der’io nuomone, to, kas suda
ro tautos kultuną, Amerikoj 
trūksta. Muzika ir dailė sto
vi htbni žemai; literatūra, kaip 
ją supfantama, nyksta. Gerųjų 
vcikąlų labai mažai skaitoma; 
dauguma publikos domisi tik 
mažos vertės apsakymėliais. 
Jeigu rimtos knygas parduo
dama 15 tuksi, ckzempliorių į 
melus, tai laikoma pasekmin
gu bizniu.

Vieloj skaityti geras knygas, 
amerikiečiai griebiasi savo 
laikraščių ir žurnalų, ieškcMlami 
arba nebūtų nuotikių arba 
‘džioksų”.
nieko bendra 
m u. Klasinė 
vietą jazz’ui, 
šokių salėse, 
se.

Bcabcjo, su nekuriais> Kau- , 
derio išvedžiojimais galime ne
sutikti, bet bendrai imant jo 
pastabos stovi nepertoli nuo 
tiesos. \

rektoriaus paaiškinimą, 
viskas, tarytum, ir pasibaigė.

Bet grįžęs namon kun. Stepo 
naitis, matyti, “atsikvošėj* 
parašė kitą raštą, atsisakyt 
nuo tikybos mokytojo pareigų. 
Savo atsisakymą kunigas Stępo- 
naitis motyvavo tuo, buk reali
nės gimnazijos pedagogų tdryba, 
“nepaisant jo protesto, atsisa
kiusi “reaguoti”, į 'pakaitą, ku
rioje “žinomas iatankų bažny
čios priešas d-ras Jonas šliupas 
šmeižė” ir tt. čia vėl jis pradė
jo kaltinti gimnazijos vyresny
bę, kad ji “ne tik leido moki
niams paskaitoje dalyvauti, bet 
ir užleido jai gimnazijos salę ir 
pati joje dalyvavo-”

Vėl gimnazijos mokytojų tary
ba ėmė svarstyti atkaklaus tėve
lio raštą ir nutarė įtraukti į pro
tokolą: 1) kad gimnazijos vyres
nybė salės neturi ir jos niekam 
užleisti negali; salę paskaitoms 
ir vakarams išnuomuoja gimna
zijos laikytojai, 2) kad d-ro J. 
Šliupo paskaitos turinys iš anks
to nebuvo žinomas, o kitose vie
tose (Kaune ir kitur- jau buvo 
buvę jo paskaitų, ir visgi iš šv. 
Ministerijos nebuvo jokių nuro
dymų dėl mokinių leidimo arba 
neleidimo į tas paskaitas, todėl 
ir realinės gimnazijos mokytojų 
tarybai šis klausimas nekilo; 
kaip matyti, ir kitų motkyklų 
mokytojų tarybom^ tas klausi
mas irgi nebuvo kilęs; nei Mari- 
ampolės Mokytojų seminarijos, 
nei Rygiškių Jono gimnazijos 
mokiniams nebuvo uždrausta į 
tą paskaitą eiti; mokytojai gi, 
kaipo ir visi kiti piliečiai, turi

“atsikvoš^jo” ir 
lamas

nuotikių
Teatras • neturįs 
su realiu gyveni- 
mi/zika užleidžia 
ne tik teatruose, 
bet ir. bažnyčio-

many be.”
Gimlnazijos administracija 

kaipo tokia, nieko bendra su pa
skaita neturėjo. Tačiau d-ro 

i pasirodymas Realinės 
* gimnazijos sienose davė progos 

gimnazijos tikybos mokytojui 
kunigui Steponaičiui “piestu at
sistoti,” prikibti prie direkto
riaus ir mokytojų tarybos, kal
tinant juos pataikaujant “bedie
vybės” platinimui, mokinių de
moralizacijai ir “pajuokimui ti
kybos ir bažnyčios.”

| Pasirodo, kunigas Steponaitis 
buvo atėjęs paskaitos paklausy
ti ir, vietoj panegiriko visų am
žių kunigams, išgirdęs griežtą 
kunigijos darbų kritiką ir nema
lonų jų apibudinimą (kuo visuo
met pasižymi d-ro šliupo paskai
tos), įsižeidė ir parašė gimnazi
jos ^irektoriui laišką — ultima
tumu, kuriame tarp kita ko sa
ko: .

“..•Vakar buvku d-rd šliupo 
paskaitoje.... Toje paskaitoje bu
vo tiek pašiepimo tikinčiųjų ir

rugsėjo mėnesyje, kaip minėjo- giįupo 
me, buvo atsilankę Rusijos de
legatai, ir “pasikalbėjimas^ 
buvo atnaujinta. Suvažiavime 
buvo iškelta sumanymas', kad 
Anglijos unijų generalė taryba 
sušauktų bendrą visų 

‘suvažiavimą, ųepaisant 
s terdamo internacionalo 
ro, kuris yra nusistatęs 
lankiai bolševikams, 
sumanymą 
Anglijos unijų pirmininkas, 
Purcell, suvažiavimas jam ne
pritarė. Jisai davė generalei 
tarybai įgaliojimą tiktai dary
ti žingsnius tam, kad suartinus 
įvairias darbininkų judėjimo 
sekcijas. Išsprendimas klausi
mo apie bendrą unijų kongre
są -ir apie unijų internacionalų 
suvienymą, vadinasi, tapo pa-1 
liktas Amsterdamo unijų inter
nacionalui.

Pastarasis, žinoma, nesutiks nemandagių, storžieviškų 
be niekur nieko priimti ‘Tau- j išsireiškimų, kad iki paskaitos 

galo negalėjau būti. Tokia pa
skaita, įvykusi musų gimnazijos 
sįenose, klaidina klausytojus, už
gauna (tikybinius jausmus... ir 
tiesioginiai atakuoja mano dės
tomąjį dalyką. Jei Mokytojų 
Taryba atatinkamai nereaguos į 

Toliaus, jisai veika- panašius įvykius, aš busiu pri-

unijų 
Am- 

eent- 
nepa-

Bet, nors 
iki n dabartinis

uz
žinoma, negalėjo

pasirodė, kad ne 
bet ir pati lenkų

donasias” 'Maskvos prof-sąjun
gas. Jisai statys tam tikras 
sąlygas. Pirmiausia, jisai reika
laus, kad “raudonosios” unijos 
nutrauktų ryšius su vadina
muoju trečiuoju internaciona
lu, kuris dabar tas unijas kon
troliuoja. r
lauš, kad (Rusijos unijos butų verstas atsisakyti nuo 
laisvos, i
va 1d ž i os orgai lizaci j os. 
lios, jisai reikalaus, kad 
donųjų

• II v* * nciiuv Vl-Jl 1X1 VA UlUVvlCll) VU Al

nepnklausuneios uw> dėstymo Realinėj gulinamoje...' teis6s lankyU vieš^ias paskai.
Gimnazijos pedagogų tarybai

Mokytojų taryba konstatavo 
keistą kun. Steponaičio pasielgi
mą — reikalavitrią kaž kaip rea
guoti “post factum,” nenuro
dant net reagavimo būdų.
/ ' \

Mokytojų taryba davė aiškų,

’’au- susirinkus, dalyvaujant posėdy , 
unijų agitatoriai liau- įr pačiam “atakuotam” kunigui 

tusi šmeižę Amsterdamo unijų Steponaičiui, buvo perskaitytas 
vadus ir steigę, savo “jačeikas” rhinėtas jojo raštas. Gimhazi- 
tose unijose. šituo atžvilgiu jos direktorius paaiškino, kad 
nusistatymas darbininkų uni- gimnazijos vyresnybė nieko ben- 
josc yra vienodas ir Vokietijų- dro su paskaitos suruošimu rie
jo, ir Francijoje, ir Auslrijo- turėjusi. Gimnazijos gi salė iš- išsemiantį ir logingą atsakymą
je, ir Švedijoje ir kitose šalyse, nuomųojama už mokesnį vi- kun. Steponaičiui. Tačiau aišku,

siems, kas nori ja pasinaudoti kad joki logika neįtikintų kuni-
vakarams ar paskaitoms. Be to, gą, kai jis pasiryžo padaryti
tą dalyką veda ne direktorius ir gimnazijai “skandalą.” D-ro

Scnkevičius ir liaudis
Kaip žinoma, garsams rašyto

jo Senkevičiaus karstas buvo 
atgabentas nesenai iš Šveicari
jos ir patalpintas Varšuvos ka
tedroj. Senkevičius yra para
šęs daug veikalų. Savo istori
niuose romanuose, jis palies
davo ir lietuvius, paprastai ge
rokai juos nujuodindamas, 
ką lietuviai, 
būti dėkingi.

Bet dabar 
tik lietuviai,
liaudis jaučiasi įžeista Senke
vičiaus raštais. “Wyzvolienia” 
partijos organas patalpino pro
testą prieš to rašyto j aus gar
binimą, nes: “kiekvienas pus
lapis “Ugnim ir Kardu” pilnas 
neapykantos ir paniekos liau
džiai, tiems chamams ir tam
suoliams. Jie Senkevičiui bu
vo tik gyvuliai, kuriuos, jei ne
klauso, reikia šaudyti.... Liau
dis neturi dalyvauti jokiose 
Senkevičiaus iškilmėse, nes jos 
yra tik dešiniųjų, endekų ma- 
nifnslacija...”

šitą atsišaukimą policija su- 
konliskavo ir neleido platinti. 
Bet aciu “Wyz|wolcnia” atsto
vams seime, tas buvo atmainy
ta.—Eolas.,

Bialowiežos mišku koiice 
sija Lenkijoj

kurių masinis darbininkų judė
jimas yra susivienijęs su 
terdamo internacionalu.

Ams-

ne mokytojų taryba, o gimnazi- (Šliupo paskaita buvo tik proga 
jos laikytojai savo įgaliotinio as- klerikalų atstovui pulti iš vidaus
meny. Kaip matyti iš realinės kunigų neapkenčiamąją Realinę 
■R’imnHzi.ioa pedae’oe’Ų tarybos Marianmoles gimnaziją ir suda- 
protokulo, viai mokytojui buvo^iyti liauju“konfliktiį.

Yru gana keista, kad iš vi-'patenkinti direktoriaus paaiški-*
sų šulių labiausia remia l>o.lše-j nimti, nes nieks tuo klausiniu ne taip sakant “sutrefijo” gimuazi- 
vikų mairievri^s 
fronto” anglai.
bininkų unijos yrą-^
servatyviškiausios

BOL&EVIK (I FLIRTAVIMAS
SU ANGLAIS

Mat, laisvamanio paskaita,

dėl “bendro norėjo toliau kalbėti, Visiems jos sienas ir todėl jas reikia “iš- 
Angljjos dar- buvo aišku, kad jokiu budu ne- košerinti,” kad ’jkunigas Stepo- 

’-fuk kon- gailina gimnazijos vyresnybei naitis ir toliau galėtų dėstyti sa- 
Ėuropoje. dėti atsakomybės už daromųjų vo dalyką. Ką gi norėjo ir rei- 

Tik nuo karo laiko jos pradėjo gimnazijos salėje paskaitų turi- kalavo kun. Steponaitis iš reali- 
pritarti socialistinėms idėjoms; nį. Kada gi direktorius kreipė- nės gimnazijos vyresnybės? Gal 
pirma gi jos buvo idėjiniu ai- si į kunigą Steponaitį prašyda- kad ji kištųsi ne į savo darbą ir 
žvilgiu \}aip i pat’ įalšįlikusios, Uhas jį, kaipo šio klausimo įųe- iš kiekvieno, norinčio pasinaudo- 
kaip Amerikos Darbo' Fedehi- sėją, /pasiūlyti kiokiu biidu^ 'jo ti už pinigus gimnazijos sale, 
cija. 'nuomone, mokytojų taryba tu- reikalautų “katalikybės” liudy

kite keistumo priežasčių yra riuti į įvykusią paskaitą reaguo- (mų? žinoma, jis norėtų, kad 
keletas. Svarbiausia yra ta, ti — tai kunigas Steponaitis ne- gimaiazijos vyresnybė taptų kri- 
ka<l Anglija jau keletas melų, rado “reagavimo” budo ir tik, kščionių politikos vykintoju net 
kaip kenčia nuo skaudaus pra- anot protokolo, “prašė įprotoko- už gimnazijos sienų- Vienu žo- 
moiiės lu’izio. . Anglijos darbi- luoti jo pareiškimo turinį ir di- džiu, kunigėlis pradėjo mėginti

Laukiant sutarties Bialo- 
wiežos miškų registracijos 
klausime, gautas leidimas pra
dėti medžius piauti, ir darbas 
tęsiamai. Sunkiausia proble
ma, tai pernešimas medžių į 
pajūrį, išrišta, gavus leidimą 
nito Lietuvos Valdžios palleisti 
«uod Nemunu į Klajpedų.. Už 
priviilcgiją Lietuvos 
bus munkama 3 litus 
nam kubiniui mėliui 
kstančiui pėdų).

K’La i pėdoj y ra n lai u na s, 
kuriuo padaryki nutartis 
bent! visus minkštus medžius. 
Biivluivvicžos apielinkėj randa
si keturi tarlolcui, kurių už- 
*enl«i dabartinialm.s medžių pjo
vimo reikalams. Didelė da'lis 
tų medžių bus supiaustyta ge
ležinkelių tiesimui. Sulyg su
darytų planų, jie bus supiaus- 
tomi ir 

kur
laivų.

Vuldžiui 
kiekvie- 

(45.70 t u-

su
ga-

nuleidžiami į Klaipėdą, 
jie bus sukrauti ant 
[FUSJ.

H
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Iš Austrijos socialdemo 
kratų suvažiavimo

Spalio 31 — lapkr. 3 d. d., 
Salzburge įvyko eilinis Austri
jos Socialdemokratų partijos su
važiavimas (parteitag).

Suvažiavime (apie Austrijos 
socialdemokratijos augimą ir jos 
dabartinį stiprumą jau buvo ra
šyta) nebuvo svarstyta jokių 
ypatingų nepaprastų klausimų 
ir visas suvažiavimas buvo pa-Į kartu’ su 
švęstas eiliniams judėjimo kiautines kameromis 
simams, tarp kurių žymią viętą 
apdraudimas senatvėj ir pabė
gime, apie partijos atsinešimą 
linkui smulkiųjų ūkininkų ir 
nuomininkų, kurie jau pradėjo 
bėgti iš krikščionių-socialistų 
partijos ir glaustis prie social
demokratų, apie kareivių orga
nizavimą, apie socialistinį auRlė- 
jimą jaunuomenės ir t. t.

Svarbią vietą parteitage užė
mė įdomus O. Bauero ir F. Ad- 
lero pranešimai, iš kurių pirma
sis, pašvęstas abelnai politinei 
padėčiai ir partijos uždaviniams, 
iššaukė ilgas ir gyvas diskusi
jas. O. Bauer ypač pabrėžė skir
tumą tarp pokarinio Austrijos 
partiniai politinio vystymosi ir 
prieškarinio. Prieš karą Austri
jos parlamentas susidėdavo iš 
kelių desėtkų partinių ir tauti
nių grupių ir todėl buvo labai 
margas. Dabar gi tėra tik dvi 
partijos — krikščionių socialis
tų ir socialdemokratų, iš kurių 
pirmoji, krikščionys socialistai 
vis labiau sutraukia į savo ei
les turtinguosius ir išnaudoto
jus, o antroji, socialdemokratai, 
priglaudžia prispaustuosius ir iš
naudojamuosius. Darosi nebega
limi senojo Austrijos parlamen
to užkulisinių susibūrimų meto
dai ar abstrukcinė. kova, kada 
mažos ir neskaitlingos grupes 
galėdavo sulošti sprendžiamąją 
rolę ir tokiu budu iškovoti išpil- 
dimo savo reikalavimų. Dabar 
eina atvira kova už valdžią tarp 
išnaudotojų ir išnaudojamųjų, 
kurioj sprendžiančią rolę lošia 
pačios masės. O kaip žinoma, 
Austrijos socialdemokratams 
trūksta tik 300,000 balsų, kad 
laimėjus didžiumą vietų parla
mente. Tų baisų užkariavimas ir 
yra partijos artimiausiu uždavi
niu.

F. Adler, savo laiku buvęs 
organizatorius Austrijos darbi
ninkų atstovų tarybų ir iki pas
kutinio laiko buvęs pirmininku 
jų centralinio pildomojo komite
to, sayo pranešimą pašventė mo
ti varus, kuriais rėmėsi Tas komi
tetas paleisdamas darbininkų ta
rybas. Jo pasakojimu, pokarinio 
krizio laikotarpy, kada so
cialdemokratų partija bu
vo ♦ susilpnėjusi, darbinin
kų eilėse apsireiškė skili- 
ųias ir' plėtėsi komunistinės ir 
anarchistinės idėjos, tos tary
bos sulošė labai svarbią rolę, , 
kaipo suorganizuotas p role tari- , 
nės demokratijos pamatais dar- i 
bininkų parlamentas. Čia social
demokratija prieš akis visų dar- ; 
bininkų laisvos^ idėjinėse var
žytinėse stojo kovon su bolše- : 
vizmu ir j j galutinai sumušė: 
Austrijos dąi-bininkų judėjime 1 
komunizmo, galima sakyti, kaip!

ir visai nėra. Dabar viskas kas 
veikiama Austrijos darbininkų 
judėjime, grupuojasi apie so
cialdemokratiją ir profesines 
sąjungas (unijas). Revoliucinia
— organizatyvės tarybų furikci- 
jos perėjo į rankas kitų organi
zacijų ir įstaigų: butų, maisto ir 
p. politika — teko demokrati
niams municipalitetams (mies- 
tetijoms), iš kurių stambiausias
— Vienna — pilnai yra social
demokratų rankose; socialiai- 
politinės ir maisto funkcijos — 
“darbininkų kameroms”, kurios 
  _j “prekybos ir pra/no-

turi aprybotą 
teisę dalyvauti įstatymdavystė- 
|se ir šalies valdyme; gynimas 
ekonominių darbininkų reikalų
— profesinėmis sąjungoms; res
publikos gynimas nuo visokių 
reakciofiierių pasikėsinimų 
didelei socialdemokratų gynimo 
organizacijai “schutzbund” ir t. 
t. Darbininkų tarybos atliko sa
vo istorinę 
parteitago 
dabar jos 
bendra partijos 
Pasilieka tik 
taryba, kuri turi 
gus uždavinius ir ji pasilieka 
veikti pilnoj savo spėkoj.

Suvažiavime • dalyvavo daug 
svečių iš kitų šalių — iš Vokie
tijos, Belgijos, Vengrijos, Ce
cilijos ir kitur.

rolę ir vienbalsiu 
nutarimu nuo 
suliejamos su 

organizacija
kareivių atstovų 

savo ypatip-

— K. B-as,

Ai Susiorganizuos Ameri 
koj Darbo Partija?

kurie jau pradeda

laikas suorganiza- 
Partijos buvo, tai 
Clevelande liepos

Socialistai šioje šalyje dabar 
pradeda kalbėti apie tai, ar gar 
lės čionai susiorganizuoti Darbo 
Partija? Kai 
abejoti.

Geriausias 
vimui Darbo 
suvažiavimas
mėnesy. Tuomet buvo labai ge
rus ūpas pas visus suvažiavu
sius delegatus. Tik beda buvo, 
kad laikas buvo pęrtrumpas. Čia 
reikėjo tuojau rengties prie pre
zidentinės kampanijos. Todėl 
apie organizavimą pastovios 
Darbo Partijos nebuvo laiko pa
galvoti.

Dabar, vasario mėnesy, vėl 
planuojama turėti suvažiavimą 
ir jau čia padėti pagrindą nau
jai Darbo Partijai.

Bet ūpas pas darbininkus da
bar jau nėra toks geras, kaip 
pereitą liepos mėnesi. Abelnai 
darbininkai šaltai žiuri į orga
nizavimą naujos Darbo Partijos 
ir daugumas darlrtninkų nenori 
prisidėti prie politinio veikimo. 
Kuomet ateina rinkimai, tai dar
bininkai tankiausiai balsuoja už 
“gerus žmones”.

Jei vasario mėnesy nebus pa
dėti pagrindai naujai Darbo 
Partijai, taip kaip yra Anglijo
je, tai socialistams nieko dau
giau neliks, kaip tik stiprinti So
cialistų Partiją.

Suprantama, socialistai turi 
$*iti prie organizuotų darbinin
kų. Unijos, kovodamos už eko
nominį darbininkų pagerinimą, 
sykiu privalo kovoti ir politinia
me lauke. Politine’ir ekonominė 
kova turi eiti sutartinai, <

Bet kiti socialistai pranašau- prie to švietimo darbo; visu pir- ka labai daug žmonių ir jos yrą 
ja, kad Amerikos darbininkai ma užsiprenumeruojant sau ir didelis pamokįnimas tiems, ku- 
dar nėra užtektinai prie to pri- užrašant savo giminėms “Sočiai- rie nuolat jas lanko. Drg. Hoff* 
brendę. Dar jie neūžtektinai su- demokratą”. Taipgi mėnesinį man sako, kad Buffalo miestas 
pranta savo klasės reikalus. Daf laikraštį “Kultūrą” ir Socialde- ’ nuo dabar bus už Socialistų kan- 
vis lengvai pasiduoda kapitalis
tiniu partijų pasakoms. i 

šiMe vasario mėnesio suva
žiavime, socialistai turi labai ap 
sižiurėti. Jei bus organizuojama 
Darbo Partija, tai socialistai tu
ri turėti savo autonomiją ir So
cialistų Partija turi pasilikti iri 
ant toliau. Daugumas darbinin
kų dar neūžtektinai supranta sa- ‘ 
vo klasės reikalus. Todėl leng
vai pasiduoda vadų įtekmėj. Jei 
įeitų į Dąrbo Partiją tokie va
dai, kurie norėtų, kad ta parti
ja tarnautų tik jų sumanymams, 
tai tuomet nebūtų labai gerai.

O Socialistų Partija jau žino 
savo tikslą ir turi išdirbtą sie
kį. Socialistų Partijos nieks ne
gali lengvai kur nors pakreipti. 
Todėl, socialistai prisidėdami ■ imasi už gerklių. Kiekvienas 
prie naujos partijos, turi būti'mat nori arčiau būti prie ėdžių 
atsargus, kad nepakenkus So-; ir būti garbinamu, 
cialistų Partijai.

Buvo toks ūpas,

mokratų jaunuomenės laikraštį 
“žiežirbą”.

— šapos Darbininkas.

diktatus visuomet. Jis numato, 
kad socialistams dirva čia yra 
pilnai pribrėpdusi.

REMIA PASIMOKYTI!

Tarptautinis Frontas
RUSIJA

smarkiRusijoj dabar eina 
kova tarp vadinamo jų “polit- 
biuro”. Kamenevas nori gauti 
viršų. Zinovjevas irgi nori būti 
dideliu žmogumi. O Trockį nori 
visai sumalti į dumblui. Jo raš
tai jau yra konfiskuojami. Pas
kutinis tomas Trockio parašy
tos knygos jau sunaikintas.

Vadinasi, Rusijos bolševikai

Dr. Harry W. Laidler iš Ly
gos dėl Industrines Demokrati
jos. Jis suteikia labai geras lek
cijas socializmo teorijoj ir jun
gia savo organizaciją su Socia
listų Partija. Jis skaito lekcijas 
Kolegijų studentams ir šiaip 
darbininkų susirinkimuose.

Povilas Blanėhard, Sekreto
rius Lygos dėl Industrinės De
mokratijos, lapkričio mėnesy tu
rėjo prakalbų maršrutą. Jis kal
bėjo dėl 6,500 studentų 14 Ko
legijų. Amerikos studentas labai 
pradėjo žingeidauti socializmo 
mokslu. Tai yra puikus apsireiš
kimas.

Belgijoj 1923 m. gruodžio 
31 d. priskaitoma organizuo
tų darbininkų: socialistų parti
joj 640,000, prof. sąjungose 
700,000, koperatyvų sąjungoj 
— apie milioną, jaunimo orga
nizacijoj 22,000. Be to dar esa
ma moterų organizacija, švie
timo organizacijos, studijų 
biuras ir archivas. Belgijoa
draugai turi 80 darbininkų 
bendrabučių, leidžia 6 dienraš
čius SiU 120,000 ekzempliorių. 
Socialistų partija turi parla
mento žem. rūmuose 68 atsto
vus ir senate 
2600 
turi

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

52 atstovu. Iš 
savivaldybių socialistai 

daugiau 240-iose.

IR ČIA TAS PATS

Bet jie visi 
yra tokie, — didžįąusi saumy- 

socialistai liai. Bolševikų partiją jiems da
rėme La Follette. Tas ūpas jau bar tarnauja kaipo savo asme- 
praėjo. Socialistams iš to nebu- -ninių ambicijų varinėjimas, 
vo didelės naudos. Socialistų 
Partija pasiliko ir toliau gyvuo
ti ir veikti savo dirvoje.

Dabar reikia, kad į Socialistų 
Partiją rašytųsi daugiau naujų 
narių ir Socialistų Partijos vei
kimas didėtų ir skleistų socia
listinės idėjas tarpe darbiniu-

Ar bus nauja Darbo Partija, 
ar nębus, o socialistai turi veik
ti ir didinti savo partiją kiek 
galima.

— Azy.

Skaitykime “Social
demokratą”

Bet jie nori dar, kad ir kitų 
šalių darbininkai sektų jų pa
vyzdį. Ant nelaimės, atsiranda 
žmogiukų, kurie klauso tų Mask
vos davatkų intrigų ir bando sė
ti tokią pat suirutę ir kitose ša
lyse.

Mūsiškiai lietuviški bolševi- 
kėliai irgi norėtų, kad darbinin
kai butų susiskaldę ir daugiau 
nieko neveiktų, kaip tik tarp sa
vęs rietųsi. Tokių didelės neapy
kantos sėjikų tarpe lietuviškų 
bolševikų yra labai daug. Pas 
juos žmoniškumo nebeliko nei 
už skatiką. Liko vien tik pagie
ža ir neapkentimas kitaip įsiti
kinusių žmonių. O labiausiai bol
ševikai neapkenčia socialistų.

ČECHO-SLOVAKIJA
Jau kelinti metai, kaip Lietu* 

vos darbininkai, — Lietuvos So
cialdemokratų Partija, — įstei- rolis čermak, vadovas vokiečių 
gė laikraštį “Socialdemokratą”, 
kuris smarkiai gina Lietuvos 
darbininkų reikalus. .Todėl kiek
vieno lietuvio, kuris užjaučia 
sietuvos darbininkų vargingą 
padėtį, yra būtina pereiga užsi
prenumeruoti “Socialdemokra
tą” ir užprenumeruoti savo gi
minėms Lietuvoje. “Socialdemo
kratas” eina sykį savaitėje.

Mes žinome, kad Rusijos ca^ 
rų rusinimo politikai viešpatau
jant Lietuvoje, per 40 su vir
šum metų neturėjo savo spau
dos. Tik turtingų ūkininkų vai
kai galėdavo lankyti rusų augš- 
tesnes mokyklas. Bet miestų, so
džių ir dvarų darbininkai nega
lėjo nei pradinio mokslo įsigy-

Šiomis dienomis pasimirė Ka-

socialdemokratijos Čecho-Slova- 
kijoj. Mirė būdamas 44 metų 
amžiaus. >

Tai buvo nenuoalsus organi
zatorius, publicistas, kalbėtojas 
ir parlamentarinis veikėjas. Jo 
mirtis yra didelis smūgis parti
jai, kuriai dabar tenka veikti ne
paprastai sunkiose sąlygose, ka
da eina smarki nacionalistinė 

-kova ir kada pats darbininkų 
judėjimas yra susiskaldęs. Bet 
jo mirtis yra didelis nuostolis ir 
visam darbininkų Internaciona
lui, nes jis buvo vienas iš įkū
rėjų taip vadinamo Viennos In
ternacionalo ir vienas * iš veik
liausių jo narių.

Įvairios Žinios
SUIMTAS KAROLIO MARK

SO PAVEIKSLAS

Rugsėjo 14 d. Vilkaviškio po
litinė policija suėmė šerių dar
bininkų klube 8 žmones 
mokslinio 
Karol i a u si

Vienas
no:

‘Del to, 
nistas”.

Gal kas

ir 
socializmo įkūrėjo 
Markso paveikslą, 
policininkas paaiški-

kad jis ,buvo.komu--

iš skaitytojų mani
mi nepatikės, bet faktas lieka 
faktu: Vilkaviškio politinė po
licija dar iki šiai dienai nepa- 
liuosavo iš po arešto Karoliaus 
Markso paveikslo. Kur jie pa
veikslą laiko? ar jį tardant 
vartoja egzekuciją? kur įrodo 
Karoliaus Markso paveikslo 
nusHtaltimą prieš esančius Lie
tuvos įstatymus?— mes neži
nome. Nesi mes — Vilkaviš
kio oibivatcliai — neturime liek 
drąsos, kad neiti į pelitinės 
policijos lizdą Žalumynų gat
vėj ir ten pasiteirauti.

- M ė r u n a s.

NENORI /‘PROFINTERNO”

Čekoslovakijoj nuo paskuti
nio kongreso iš komunistų par
tijos pasitraukė 40 tūkstančių 
narių ir beliko apie 138 tūks
tančius organizuotų, komunistų. 
Daug buvusių komunistų perei
na į socialdemokratų partiją.

GELžKEENINiKŲ STREIKAS

Austrijoj nepriėjus jokio su- 
Siftartimo atlyginimo klausimu, 
gelžkelio darbininkai lapkričio 
7 d. visame krašte turėjo pa
skelbti streiką. Darbininkų nu
tarimas sukėlė buržuazinėj 
suomenėj daug baimės.

Auka Lietuvos Sočiai 
demokratams

vi-

Rokiškis. Lapkričio 2 dieną 
čią įvyko visuotinis L.S.-D.P. 
Rokiškio organizacijos susirin
kimas, į kurį,- nežiūrint blogo 
oro, atvyko apsčiai draugų iš 
įvairių vietų. Susirinkimas, 
dalyvaujant draugei Purčnie- 
nei, praėjo gana gyvai. Buvo 
svarstomi įvąirųs organizacijos 
klausimai — klausimas naujų 
kuopų steigimo organizacijai 
buto įsigijimo knygynėlio stei
gimo laikraščio, darbo savival
dybėse ir kiti. Apsileidimo, 
kuris ankščiau buvo organiza
cijoje pastebimas, neliko nė 
žymes. Organizacija sustiprėjo, 
susitvarkė, įsitalisė Jreiikajlingas 
knygas jsurinko iš visų neuž
simokėjusių nario mokesnį ir 
siisiiritpjiinO i ’‘Soc|ia|ldemk>kA’3toi” 
platinimu. Pastarieji rinkimai 
į savivaldybes irgi suįdomino 
draugus. Susirinkimais kreipė 
išrinktų į savivaldybes draugų 
domesį, rišhnt įvairius\ savi
valdybėse klausimus, laikytus 
Sociialdęimoilyratių plajl fonemos, 
griežtai kovoti su krikščionių 
“nekrikščioniškais” darbais ir 
neldisti sav$s /suprovokuoti 
priešinlinkams. Visais svarbes
niais klausimais nutarta kreip
tis į savivaldybių biurą prie 
L.S.-D.P.S. Centro Komiteto.

$iandien Lietuvoje jau atsivė
rė kitas gyvenimas. Šiandien jau 
Lietuvos darbininkai pradeda 
šviestis. Todėl jiems reikia lite
ratūros, — reikia laikraščių. 
Praeis dar keli metai ir Lietu
vos darbininkai, apšvietoj ir 
klasiniame susipratime susily
gins su didžiųjų demokratingų 
valstybių kultūringais darbinin
kais.

Bet mes žinome, kad ant Lie
tuvos žemės, kelioliką metų at
gal, siautė tas brolžudingas ka
ras, kuris begalo daug blėdies 
pridarė Lietuvos gyventojams. 
Jie dabar neturi iš ko užsipre
numeruoti “Socialdemokratą”.

Aš atsimenu, kad po 1905 me
tų Rusijos revoliucijos, Lietu
vos Socialdemokratų Partija bu
vo įsteigusi veik visuose Lietu
vos miestuose ir miesteliuose 
darbininkiškus knygynėlius, iš 
kurių Lietuvos darbininkai daug 
pasinaudojo. Bet kuomet užėjo 
karas, tai visi tie knygynėliai 
liko sunaikinti. Dabar Socialde
mokratai vėl iš naujo atsteigia 
tuos knygynėlius, Bet, kaip mes 
žinome, Lietuvos Socialdemo
kratams Vtsteigimui tų knygy
nėlių stoka lėšų. Todėl, mes, 
Amerikos darbininkai, kurie 
trokšta, kad Lietuvos darbinin
kai butų labiau apsišvietę, kiek
vieno pareiga yra prisidėti prie 
to prakilnaus xdarbo ir padėti 
Lietuvos Socialdemokratams r

Socialistų Partijoj
PENNSYLVANIA

Pittsburgh, Pa., Drg. Sidney 
Stark rašo: Gal jums bus malo
nu išgirsti, kad Socialistų Par
tijos kuopa uždirbo $1,000. Čia 
buvo surengtos viešos diskusi
jos Darrow-Nearing. Nors išlai
dų buvo $1,600, bet ir pelno dar 
liko. Apie 2,000 žmonių negalė
jo įeiti į svetainę, jau nebuvo 
vietos. O įžanga į debatus buvo 
$2.50 asmeniui.

Atsisakė darbuotis drauge su 
komunistais suvažiavimai šių 
profesinių sąjungų: suvažiavi
mas tarptautinės sąjungos siu
vėjų Vienoje š. m. gegužės 29- 
30 d.; suvažiavimas statybos 
darbininkų Stokholme birželio 

.24—-25 d.; suvažiavimas trans
porto darbininkų Hamburge 
liepos 15 d.; suvažiavimas me
talistų Vienoje liepos 26 d.; 
suvažiavimas (kirpėjų (parik- 
macherių) Vienoje liepos 21— 
23 d.; suvažiavimas kalnaka
sių Pragoję rugpiučio 5—12 
d.; suvažiavimas šora inkų Ber
lyne; suvažiavimas audėjų Vie
noje 17-r-24 d.; suvažiavimas 
spaustuvininkų 'Hamburge rug- 
piučio 8—13 d.; stiklininkai 

žemės 
rug- 
dar- 
14— 

lie-

Pereitą šeštadienį L. S. S. 81 
kuopos raštininkąs' pasiuntė Lie
tuvos Socialdemokratų Partijai 
čekį sumoje 20 dolerių su tokiu 
laiškeliu:,

K. Bieliniui, a
Kaunas

Gruodžio 13, 1924 
Malonus Drauge:

šiame laiške siunčiame če
kį sumoje 20 dolęrių, kaipo 
auką Lietuvos Socialdemokra
tų Partijai nuo Lietuvių So
cialistų Sąjungos 81 kuopos. 
Įteikdami šią mažą auką mu
sų draugams Lietuvoje, duo
kite, malonus drauge,-jiems 
širdingus musų linkėjimus ir 
sveikinimus žiemos šventėms.

Varde L. S. S. 81 kuopos
J. Lapaitis, rašt.

L. S. S. 60 kuopa turėjo gruo
džio 12 susirinkimą ir apsvars
čiusi Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komiteto atsi
šaukimą, nutarė: Paaukauti Lie
tuvos Socialdemokratams pusę 
esamų kuopos ižde pinigų (ižde 
yra

Smilgiai (Panevėžio aps.). 
Spalių 26 d. š. m. įvyko social
demokratų organizacijos visuo
tinis narių susirinkimas' daly
vaujant dng. iš Centro Komi
teto. Sutvarkyta organizaci
jos finansai ir raštinės kny
gos. Nutarta įsteigti nuosa
vas knygynas ir nupirkti rei
kalingi baldai. Aptarta lauko 
darbininkų sunki padėtis. Jos 
pagerinimui ir kovai su dideliu 
darbininkų išnaudojimu nutar
ta įsteigti Lietuvos Žemės Ūkio 
Darbininkų prof. sąjungą. To
linus Vals. Tarybos nariai s.d. 
frakcijos padarė pranešimą iš 
savo darbuotės. Pasirodo, kad 
musų draugai turės sunkią 
kovą su kademų bloku. Su
rinkta nario mokestis ir pa
siųsta 50% Centro komitetui. 
Priimta keturi nariai kandida
tai. Smilgių organizacija, nors 
buvo apsnūdusį, bet energin
gų komiteto narių dėka pusėti
nai sutvirtėjo. Tik truputį per- 
mažai išplatina '^Socialdemo
krato”, bet ilgainiui tikimės ir 
tą atlikti neblogiau už kitus 
draugus. Nykštukas.

MONTANA

Drg. Findley rašo: Pas mus 
rinkimų kampanija buvo labai 
pasekminga. Davis gavo 8 bal
sus, Coolidge 158, o La Follette 
190. Dabar pas mus kiekvienas 
darbininkus, kuris aktyviai da
lyvavo rink'imuose yra pilnai įsi
tikinę, kad Darbo Partija čio
nai gali lengvai suorganizuoti. 
Tūkstančiai tokių mažų mieste<- 
lių yra prisirengę prisidėti prie 
Darbo Partijos arba prie Socia
listų Partijos.

NEW YORK ■' į-

šancai
L.S.-DjP.

apie $100).
Už L. S. S. 60 kuopos 

sekretorių
St. Michelsonas.

Pakvitavimas
Pragoję rugsėjo 18 <1.; 
ūkio darbininkai Berlyne 
sėjo 17 d.; pašto-telegrafo 
bininkai Vienoje rugsėjo 
17 d.; odininkai Berlyne
po s 21 25 d. Kokios gi profe
sijos beliks prie komunistų?

FAŠISTŲ KRAŠTE

Romoje lapkričio 4 d. didžio
jo karo fronto kariai turėjo 
sųsirėmirpą su fašistais. Buvo 
sužeistų' ir užmuštų. — Italų 
socialistai išleido priedą prie 
žinomos Mattcotli (užmuštojo) 
knygos, kur suvesta į krūvą 
kruvinieji fašistų žygiai per 
melus laiko: nuo liepos 29 d. 
iki rugsėjo 30 d. 1924 m.; už
mušta 16 asmenų, sužeista sun
kiai «J6, lengvai 172, namų nž- 
puc'limų 46. Fašistų “didvyriš
ki” žygiai daugiausia liko1 nenu
bausti. — Lapkričio 12 d. su
sirinko Italijos “parlamentas”. 
Po Malteotti nužudymo visa 
opozicija“ ir dabar nedalyvau
ja posėdžiuose palikdama po
sėdžiauti vienus fašistus. Prie 
opozicijos priklauso demokra-

Kaunas, lapkričio mėn. 19 d., 
1924 m.
— Gauta per drg. A. A. žal- 

pį, iš 5625 So. 33rd Avė., So. 
Omaha, Nebraska, U. S. Ameri
ca, aukų surinktų Lietuvos So
cialdemokratų Partijos reika
lams per išleistuvių K. Junevi
čienės vakarėlį 16 doleriu.

Aukavo šie asmenys:
V. Junevičius ....... 5 dol.
J. Papika................. 1 dol.
K. Junevičienė .... 1 dol.
J. Janulionis ......... '. 50c
K. Akromas .......... 50c

50c 
50c 
5Qc 
50c 
50c

2
3

5
6 A.

Socialistų Partijos kuopa 
Buffalo \mieste yra labai smar
ki. Ji nutarė rengti viešas dis
kusijas kiekvieną šeštadienį po lai, katalikai, socialistai, mak- 
pįetų. Į tas diskusijas susiren-sinialistai ir respublikonai.

O.

Mačėnas ........
ŽarnauBkąs r.
Klijunienč....
Žalpienė........

J. Lukošius........
A. A. žalpis .... 2.50 dol.
J. P. Juzeliūnas 2J)0 dol.
V. Šukienė ........ 50c
A. Poškus .............. 50c

8
9

10
11
12
13
14

Vardu L. S.-D. P. Centro Ko
miteto aukotojams ir visiem pri- 
sidėjusiems prie aukų surinki
mo tariame širdingą ačių. \

L. S.-D. P. Centro Komiteto
K, Bielinis, Iždininkas
J, Paplauskas, Reikalų ved.

Spalių 19 d. įvyko 
Šančių kuopos narių 

susirinkimas. Dienotvarkėje bu
vo Komiteto ir Kauno M. Ta
rybos c.-d. frakcijoj praneši
mai. Iš Komiteto pranešimo 
pasirodė, kad organizacija yra 
labai sustiprėjusi. Laibiau. su
sipratę darbininkai ima, ja do
mėtis ir stoja nariais. Nutarta 
eiti prie steigimo musų orga
nizacijos branduolių dirbtuvė
se. Apie Kauno M. 'tarybos 
s.-d. frakcijos darbuotę prane
šimą padare drg. Paplauskas. 
Priimta 5 kandidatai, iš kurių 
viena moteris. Po susirinkimo 
parduota apie 25 egz. laikraščio 
“Rabočij Viestnik”. Sekamas 
susirinkimas numatytas lapkri
čio 16 d.

Gelgaudiškis (šakių aps.). 
Yra čia įsikurusi L.S.-D.P. 
kuopa. Iš pradžios savo gyve
nimo pasirodė gana energinga 
ir <reguliariai darė susirinki
mus. Galima buvo laukti iš 
jos naudos socialižtnui. Bet 
per kai kurių draugų apsileidi
mų iipaisi atšalo, nesurenka
mas nario mokesnis, nors na
riai noromis užsimokėtų, drau
gai gelgaudiškiai, gana snaus
ti! bes musų priešai nesnau
džia. Šaukime susirinkimą, 
perinkime komitetą, leiskime 
kiliems dirbti—gal daugiau bus 
naudos. Apuokas,r ■ ». > _______

Centro Komitetas nusistatė 
šaukti eilinę metinę L. &-D.' P. 
Konferenciją Velykų atostogų 
metu. Tuo tarpu Centre ir vie
tose eis rinitus pasiruošimas, i* a!

X
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h .
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Bet kiti socialistai pranašau-1 prie to švietimo darbo; visu pir- ka labai daug žmonių ir jos yrą 
ja, kad Amerikos darbininkai ma užsiprenumeruojant sau ir didelis pamokinimas tiems, ku- 
dar nėra užtektinai prie to pri- užrašant savo giminėms “Sopiai- rie nuolat jas lanko. Drg. Hoff* 
brendę. Dar jie neūžtektinai su- demokratą“. Taipgi mėnesinį man sako, kad Buffalo miestas 
pranta savo klasės reikalus. Daf laikraštį “Kultūrą” ir Socialde-1 nuo dabar bus už Socialistų kan- 
vis lengvai pasiduoda kapitalis- mokratų jaunuomenės laikraštį J -1------- x T1--------
tinių partijų pasakoms. i “žiežirbą“.

REIKIA PASIMOKYTI!
• i

I ................ .................

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

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-lždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, III.
Knygius A. Ktmėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, Uit
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 151į N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

—i visi Chicago, III.

L.S.S. VIII1 Rajono Centro 
Komitetas:

w I

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6821) 
Calumet Avė., Chicago, III.

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

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

Finansų Sekr. — O. Baniene, 
So. Halsted St., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 154.1 N. Wooc 
St., Chicago, III.

Nariai — V. Mišeika, F. Tveri jonas.'

23rd

1739

Iš Austrijos socialdemo 
kratų suvažiavimo

ir visai nėra. Dabar viskas kas 
veikiama Austrijos darbininkų 
judėjime, grupuojasi apie so
cialdemokratiją ir prdfesines 
sąjungas (unijas). Revoliuciniai 
— organizatyvės tarybų funkci
jos perėjo į rankas kitų organi
zacijų ir įstaigų: butų, maisto ir 
p. politika — teko demokrati- 

' niams municipalitetams (mies-

, Spalio 31 — lapkr. 3 d. d., 
Salzburge įvyko eilinis Austri
jos Socialdemokratų partijos su
važiavimas (parteitag).

Suvažiavime (apie Austrijos tetijoms), iš kurių stambiausias 
socialdemokratijos augimą ir jos _ Vienna — pilnai yra social- 
dabartinį stiprumą jau buvo ra- demokratų rankose; socialiai- 
šyta) nebuvo svarstyta jokių politinės ir maisto funkcijos — 
ypatingų nepaprastų klausimų “darbininkų kameroms”, kurios 
ir visas suvažiavimas bųyo pa-j kartu’ su “prekybos ir prafno- 
švęstas eiliniams judėjimo klaų-ri^gs kameromis” turi aprybotą 
Simams, tarp kurių žymią viętą teisę dalyvauti įstatymdavystę- 
apdraudimas senatvėj ir palie- įe jr valdyme; gynimas 
gimė, apie partijos atsinešimą' ekonominių darbininkų reikalų 
linkui smulkiųjų ūkininkų ir 
nuomininkų, kurie jau pradėjo 
bėgti iš krikščionių-socialistų 
partijos ir glaustis prie social
demokratų, apie kareivių orga
nizavimą, apie socialistinį auKlė- 
jimą jaunuomenės ir t. t.

Svarbią vietą parteitage užė
mė įdomus O. Bauero ir F. Ad- 
lero pranešimai, iš kurių pirma
sis, pašvęstas abelnai politinei 
padėčiai ir partijos uždaviniams, 
iššaukė ilgas ir gyvas diskusi
jas. O. Bauer ypač pabrėžė skir
tumą tarp pokarinio Austrijos 
partiniai politinio vystymosi ir 
prieškarinio. Prieš karą Austri
jos parlamentas susidėdavo iš 
kelių desėtkų partinių ir tauti
nių grupių ir todėl buvo labai 
margas. Dabar gi tėra tik dvi 
partijos — krikščionių socialis
tų ir socialdemokratų, iš kurių 
pirmoji, krikščionys socialistai 
vis labiau sutraukia į savo ei
les turtinguosius ir išnaudoto
jus, o antroji, socialdemokratai, 
priglaudžia prispaustuosius ir iš
naudojamuosius. Darosi nebega
limi senojo Austrijos parlamen
to užkulisinių susibūrimų meto
dai ar abstrukcinė. kova, kada 
mažos ir neskaitlingos grupės 
galėdavo sulošti sprendžiamąją 
rolę ir tokiu budu iškovoti išpil- 
dirno savo reikalavimų. Dabar 
eina atvira kova už valdžią tarp 
išnaudotojų ir išnaudojamųjų, 
kurioj’ sprendžiančią rolę lošia 
pačios masės. O kaip žinoma, 
Austrijos socialdemokratams 
trūksta tik 300,000 balsų, kad 
laimėjus didžiumą vietų parla
mente. Tų balsų užkariavimas ir 
yra partijos artimiausiu uždavi
niu.

F. Adler, savo laiku buvęs 
organizatorius Austrijos darbi
ninkų atstovų tarybų ir iki pas
kutinio laiko buvęs pirmininku 
jų centralinio pildomojo komite
to, sayo pranešimą pašventė mo
ti va ms, kuriais rėmėsi tas komi
tetas paleisdamas darbininkų ta
rybas. Jo pasakojimu, pokarinio 
krizių 
ėialdcmokratų 
vo

— profesinėms sąjungoms; res
publikos gynimas nuo visokių 
reakciofnerių pasikėsinimų — 
didelei socialdemokratų gynimo 
organizacijai “schutzbund” ir t. 
t. Darbininkų tarybos atliko sa
vo istorinę 
parteitago 
dabar jos
bendra partijos 
Pasilieka tik 
taryba, kuri turi 
gus uždavinius
veikti pilnoj savo spėkoj.

* ' Suvažiavime • dAlyvayo daug 
iš kitų šalių — iš Vokie- 
Belgijos, Vengrijos, če- 
ir kitur.

— K. B-as.

rolę ir vienbalsiu 
nutarimu nuo 
suliejamos su 

organizacija
kareivių atstovų 

savo ypatip- 
ir ji pasilieka

tijoS, 
chijos

Ai Susiorganizuos Ameri 
koj Darbo Partija?

Socialistai šioje šalyje dabar 
pradeda kalbėti apie tai, ai* ga
lės čionai susiorganizuoti Darbo 
Partija? Kai 
abejoti.

Geriausias 
vimui Darbo 
suvažiavimas

kurie jau pradeda

laikotarpy, kada so
pa iii j a bu- 

. susilpnėjusi, darbinio- 
eilėse apsireiškė skili

mas ir plėtėsi komunistinės ir 
anarchistinės idėjos, tos tary
bos sulošė labai svarbią rolę, 
kaipo suorganizuotas proletari
nės demokratijos pamatais dar
bininkų parlamentas, čia social
demokratija prieš akis visų dar
bininkų laisvos^ idėjinėse var
žytinėse stojo kovon su bolše- 
viamu ir jį galutinai sumušė: 
Austrijos darbi ninku judėjime 
komunizmo, galima sakyti, kaip

laikas suorganiza- 
Partijos buvo, tai 
Clevelande liepos 

mėnesy. Tuomet buvo labai ge
ras ūpas pas visus suvažiavu
sius delegatus. Tik bėda buvo, 
kad laikas buvo pertrumpas. Čia 
reikėjo tuojau rengties prie pre
zidentinės kampanijos. Todėl 
apie organizavimą pastovios 
Darbo Partijos nebuvo laiko pa
galvoti.

Dabar, vasario mėnesy, vėl 
planuojama turėti suvažiavimą 
ir jau čia padėti pagrindą nau
jai Darbo Partijai.

Bet ūpas pas darbininkus da
bar jau nėra toks geras, kaip 
pereitą liepos mėnesi. Abelnai 
darbininkai šaltai žiuri į orga
nizavimą naujos Darbo Partijos 
ir daugumas darbininkų nenori 
prisidėti prie politinio veikimo. 
Kuomet ateina rinkiniai, tai dar
bininkai tankiausiai balsuoja už 
“gerus žmones”.

Jei vasario mėnesy nebus pa
dėti pagrindai ■ naujai Darbo 
Partijai, taip kaip yra Anglijo
je, tai socialistams nieko dau
giau neliks, kaip tik stiprinti So
cialistų Partiją.

Suprantama, socialistai turi 
jtiti prie organizuotų darbinin
kų. Unijos, kovodamos už eko- 
noniinj darbininkų pagerinimą, 
sykiu privalo kovoti ir politinia
me lauke. Politine"ir ekonominė 
kova turi eiti sutartinai.

tunų pi _ _
šiįnie vasarip mėnesio suva

žiavime, socialistai turi labai 
sižiurėti. Jei bus organizuojama 
Darbo Partija, tai socialistai tu
ri turėti savo autonomiją ir So
cialistų Partija turi pasilikti ir 
ant toliau. Daugumas darbinin
kų dar neužtektinai supranta sa
vo klasės reikalus. Todėl leng- _ _ 
vai pasiduoda vadų įtekmėj. Jei' kova tarp vadinamo jų “polit- 
įeitų į D^rbo Partiją tokie va
dai, kurie norėtų, kad ta parti
ja tarnautų tik jų sumanymams, 
tai tuomet nebūtų labai gerai.

O Socialistų Partija Jau žino 
savo tikslą ir turi išdirbtą sie
kį. Socialistų Partijos nieks ne
gali lengvai kur nors pakreipti. 
Todėl, socialistai prisidėdami 
prie naujos partijos, turi būti v 
atsargus, kad nepakenkus So-;ir būti garbinamu, 
cialistų Partijai. s 1

Buvo toks ūpas, i
rėmė La Follette. Tas ūpas jau 
praėjo. Socialistams iš to nebu
vo didelės naudos. Socialistų 
Partija pasiliko ir toliau gyvuo
ti ir veikti savo dirvoje.

Dabar reikia, kad į Socialistų 
Partiją rašytųsi daugiau naujų 
narių ir Socialistų Partijos vei
kimas didėtų ir skleistų socia
listinės idėjas tarpe darbinin
kų.

Ar bus nauja Darbo Partija, 
ar nębus, o socialistai turi veik
ti ir didinti savo partiją kiek 
galima.

— šapos Darbininkas.

Tarptautinis Frontas
RUSIJA

Rusijoj dabar eina smarki

dięlatus visuomet. Jis numato, 
kad socialistams dirva čia yra 
pilnai pribrčpdusi.

Iš Lietuvos SrD. Partijos 
gyvenimo

Rokiškis. Lapkričio 2 dieną 
čią įvyko visuotinis L.S.-D.P. 
Rokiškio organizacijos susirin
kimas, į kurį,, nežiūrint blogo 
oro, atvyko apsčiai draugų iš 
įvairių vietų. Susirinkimas, 
dalyvaujant draugei Purėnie- 
nei, praėjo gana gyvai. Buvo 
svarstomi įvąirųs organizacijos 
klausimai — klausimas naujų 
kuopų steigimo organizacijai 
buto įsigijimo knygynėlio stei
gimo laikraščio, darbo savival
dybėse ir kiti. Apsileidimo, 
kuris ankščiau buvo organiza
cijoje pastebimas, neliko nė 
žymės. Organizacija sustiprėjo, 
susitvarkė, įsitalisė jreiikalingas 
knygas jsurinko iš visų neuž- 
simokejusių nario mokesnį ir 
susiiru^no • ^Sodia|ldeimJokA’aloi“ 
platinimu. Pastarieji rinkimai 
į savivaldybes irgi suįdomino 
draugus. Susi rink imasi kreipė 
išrinktų į savivaldybes draugų 
domesį, rišant įvairius^ savi
valdybėse klausimus, laikytus 
Sociiald ęimolyratių pla|l formos, 
griežtai kovoti su krikščionių 
“nekrikščioniškais“ darbais ir 
neldisti say$s /suprovokuoti 
priešin(inkams. Visais svarbes
niais klausimais nutarta kreip
tis į savivaldybių biurą prie 
L.S.-D.P.S. Centro Komiteto.

Belgijoj 1923 m. gruodžio 
31 d. priskaitoma organizuo
tų darbininkų: socialistų parti
joj 640,000, prof. sąjungose 
700,000, koperatyvų sąjungoj 
— apie miIloną, jaunimo orga
nizacijoj 22,000. Be to dar esa
ma moterų organizacija, švie
timo organizacijos, studijų 
biuras ir archivas. Belgijos 
draugai turi 80 darbininkų 
bendrabučių, leidžia 6 dienraš
čius su 120,000 ekzempliorių. 
Socialistų partija turi parla- 
mento žem. rūmuose 68 atsto
vus ir senate 52 atstovu. Iš 
2600 savivaldybių socialistai 
turi daugiau 240-iose.

Dr. Harry W. Laidler iš Ly
gos dėl Industrinės Demokrati
jos. Jis suteikia labai geras lek
cijas socializmo teorijoj ir jun
gia savo organizaciją su Socia
listų Partija. Jis skaito lekcijas 
Kolegijų studentams ir šiaip 
darbininkų susirinkimuose.

PoVįlas Blančhard, Sekreto
rius Lygos dėl Industrinės De
mokratijos, lapkričio mėnesy tu
rėjo prakalbų maršrutą. Jis kal
bėjo dėl 6,500 studentų 14 Ko
legijų. Amerikos studentas labai 
pradėjo žingeidauti socializmo 
mokslu. Tai yra puikus apsireiš
kimas.

biuro“. Kamenevas nori gauti 
viršų. Zinovjevas irgi nori būti 
dideliu žmogumi. O Trockį nori 
visai sumalti į dumblui. Jo raš
tai jau yra konfiskuojami. Pas
kutinis tomas Trockio parašy
tos knygos jau sunaikintas.

Vadinasi, Rusijos bolševikai 
imasi už gerklių. Kiekvienas 
mat nori arčiau būti prie ėdžių 

. Bet jie visi 
yra tokie, — didžjįpusi saumy- 

socialistai liai. Bolševikų partiją jiems da
bar tarnauja kaipo savo asme
ninių ambicijų varinėjimas.

Bet jie nori dar, kad ir kitų 
šalių darbininkai sektų jų pa
vyzdį. Ant nelaimės, atsiranda 
žmogiukų, kurie klauso tų Mask
vos davatkų intrigų ir bando sė
ti tokią pat suirutę ir kitose ša
lyse.

Mūsiškiai lietuviški bolševi- 
kėliai irgi norėtų, kad darbinin
kai butų susiskaldę ir daugiau 
nieko neveiktų, kaip tik tarp sa
vęs rietųsi. Tokių didelės neapy
kantos sėjikų tarpe lietuviškų 
bolševikų yra labai daug. Pas 
juos žmoniškumo nebeliko nei 
už skatiką. Liko vien tik pagie
ža ir neapkenfimas kitaip įsiti
kinusių žmonių. O labiausiai bol
ševikai neapkenčia socialistų.

IR ČIA TAS PATS

— Azy.

Skaitykime “Sočiai-
dnmnl/rnlnU

ČECHO-SLOV AKIJA
Jau kelinti metai, kaip Lietu* 

vos darbininkai, — Lietuvos So
cialdemokratų Partija, — įstei- rolis čermak, vadovas vokiečių 
gė laikraštį “Socialdemokratą”, 
turis smarkiai gina Lietuvos 
darbininkų reikalus. .Todėl kiek
vieno lietuvio, kuris užjaučia 
sietuvos darbininkų vargingą 

padėtį, yra būtina pereigą užsi- 
prėnumeruoti “Socialdemokra
tą” ir užprenumeruoti savo gi
minėms Lietuvoje. “Socialdemo
kratas“ eina sykį savaitėje.

Mes žinome, kad Rusijos ca=. 
rų rusinimo politikai viešpatau
jant Lietuvoje, per 40 su vir
šum metų neturėjo savo spau
dos. Tik turtingų ūkininkų vai
kai galėdavo lankyti rusų augs- 
;esnes mokyklas. Bet miestų, so
džių ir dvarų darbininkai nega
lėjo nei pradinio mokslo įsigy
ti.

Šiandien Lietuvoje jau atsivė
rė kitas gyvenimas. Šiandien jau 
sietuvos darbininkai pradeda 
šviestis. Todėl jiems reikia lite
ratūros,

Šiomis dienomis pasimirė Ka-

socialdemokratijos Čecho-Slova- 
kijoj. Mirė būdamas 44 metų 
amžiaus. r. •

Tai buvo nenuoalsus organi
zatorius, publicistas, kalbėtojas 

ir parlamentarinis veikėjas. Jo 
mirtis yra didelis smūgis parti
jai, kuriai dabar tenka veikti ne
paprastai sunkiose sąlygose, ka- 
da eina smarki nacionalistine 

Jkova ir kada pats darbininkų 
judėjimas yra susiskaldęs. Bet 
jo mirtis yra didelis nuostolis ir 
visam darbininkų Internaciona
lui, nes jis buvo vienas iš įkū
rėjų taip vadinamo Viennos In
ternacionalo ir vienas ‘ iš veik
liausių jo narių.

Socialistų Partijoj
PENNSYLVANIA

Įvairios Žinios
SUIMTAS KAROLIO MARK

SO PAVEIKSLAS

ir 
socializmo įkūrėjo 
Markso paveikslų, 
policininkas paaiški-

kad jis (buvo komu-

iš skaitytojų mani'

Rugsėjo 14 d. Vilkaviškio po
litinė policija suėmė šerių dar
bininkų klube 8 žmones 
mokslinio 
Karo! i aus>

Vienas 
no:

‘Del to, 
nistas”.

Gal kas
mi nepatikės, bet faktas lieka 
faktu: Vilkaviškio politinė po
licija dar iki šiai dienai nepa- 
liuosavo iš po arešto Karoliaus 
Markso paveikslo1. Kur jie pa
veikslą laiko? ar jį tardant 
vartoja egzekuciją? kur įrodo 
Karoli a u s Markso paveikslo 
nusikaltimą prieš esančius Lie
tuvos įstatymus?— mes neži
nome. Nesi mes - - Vilkaviš
kio obivatcliai — neturime liek 
drąsos, kad neiti į pelitinės 
policijos lizdą Žalumynų gat
vėj ir ten pasiteirauti.

—M ė r u n a s.

NENORI /‘PR0F1NTERN0”

Čekoslovakijoj nuo paskuti
nio kongreso iš komunistų par
tijos pasitraukė 40 tūkstančių 
narių ir beliko apie 138 tūks
tančius organizuotų komunistų. 
Daug buvusių komunistų perei
na j socialdemokratų partija.

GELŽKELN1NKŲ STREIKAS

Austrijoj nepriėjusi jokio su- 
sifanimo atlyginimo (klausimu, 
gelčkelio darbininkai lapkričio 
7 d. visame krašte turėjo pa
skelbti streiką. Darbininkų nu
tarimas sukėlė buržuazinėj vi
suomenėj daug baimės.

Auka Lietuvos Sočiai 
demokratams

Partijai 
su tokiu

13, 1924

reikia laikraščių. 
Praeis dar keli metai ir Lietu
vos darbininkai, apšvietoj ir 
klasiniame susipratime susily
gins su didžiųjų demokratingų 
valstybių kultūringais darbinin
kais. »

Bet mes žinome, kad ant Lie
tuvos žemės, keliolika metų at
gal, siautė tas brolžudingas ka
ras, kuris begalo daug bledies 
pridarė Lietuvos gyventojams. 
Jie dabar neturi iš ko užsipre
numeruoti “Socialdemokratą”.

Aš atsimenu, kad po 1905 me
tų Rusijos revoliucijos, Lietu
vos Socialdemokratų Partija bu
vo įsteigusi veik visuose Lietu
vos miestuose ir miesteliuose 
darbininkiškus knygynėlius, iš 
kurių Lietuvos darbininkai daug 
pasinaudojo. Bet kuomet užėjo 
karas, tai visi tie knygynėliai 
liko sunaikinti. Dabai* Socialde
mokratai vėl iš naujo atsteigia 
tuos knygynėlius, Bet, kaip mes 
žinome, Lietuvos Socialdemo
kratams .ttsteigimui tų knygy
nėlių stoka lėšų. Todėl, mes, 
Amerikos darbininkai, kurie 
trokšta, kad Lietuvos darbi įlin
kai butų labiau apsišvietę, kiek
vieno pareiga yra prisidėti prie 
to prakilnaus vdarbo ir padėti 
Lietuvos Socialdemokratams

Pittsburgh, Pa., Drg. Sidney 
Stark rašo: Gal jums bus malo
nu išgirsti, kad Socialistų Par
tijos kuopa uždirbo $1,000. Čia 
buvo surengtos viešos diskusi
jos Darrovv-Nearing. Nors išlai
dų buvo $1,600, bet ir pelno dar 
liko. Apie 2,000 žmonių negalė
jo įeiti į svetainę, jau nebuvo 
vietos. O įžanga į debatus buvo 
$2.50 asmeniui.

Atsisakė darbuotis drauge su 
komunistais suvažiavimai šių 
profesinių sąjungų: suvažiavi
mas tarptautinės sąjungos siu
vėjų Vienoje š. m. gegužės 29- 
30 d.; suvažiavimas statybos 
darbininkų Stokholme birželio 
24 25 d.; suvažiavimas trans
porto darbininkų Hamburge 
liepos 15 d.; suvažiavimas me
talistų Vienoje liepos 26 d.; 
suvažiavimas kirpėjų (parik- 
macherių) Vienoje liepos 21— 
23 d.; suvažiavimas kalnaka
sių Pragoję rugpiučio 5—12 
d.; suvažiavimas šorninkų Ber
lyne; suvažiavimas audėjų Vie
noje 17-T-24 d.; suvažiavimas 
spaustuvininkų Hamburge rug
pjūčio 8—13 d.; stiklininkai 

žemės 
rug- 
dar- 
14— 

Jie-

Pereitą šeštadienį L. S. S. 81 
kuopos raštininkąs pasiuntė Lie
tuvos Socialdemokratų 
čekį sumoje 20 dolerių 
laiškeliu:,

K. Bieliniui, 
Kaunas 

Gruodžio 
Malonus Drauge:

šiame laiške siunčiame če
kį sumoje 20 dolęrių, kaipo 
auką Lietuvos Socialdemokra
tų Partijai nuo Lietuvių So
cialistų Sąjungos 81 kuopos. 
Įteikdami šią mažą auką mu- 
sų draugams Lietuvoje, duo
kite, malonus drauge,-jiems 
širdingus musų linkėjimus ir 
sveikinimus žiemos šventėms.

Varde L. S. S. 81 kuopos
J. Lapaitis, rašt.

L. S. S. 60 kuopa turėjo gruo
džio 12 susirinkimą ir apsvars
čiusi Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komiteto atsi
šaukimą, nutarė: Paaukauti Lie
tuvos Socialdemokratams pusę 
esamų kuopos ižde pinigų (ižde 
yra apie $100).

Už L. S. S. 60 kuopos 
sekretorių

St. Michelsonas.

MONTANA

Drg. Findley rašo: Pas mus 
rinkimų kampanija buvo labai 
pasekminga. Davis gavo 8 bal
sus, Coolidge 158, o La Follette 
190. Dabar pas mus kiekvienas 
darbininkus, kuris aktyviai da
lyvavo rinkamuose yra pihiai įsi
tikinę, kad Darbo Partija čio
nai gali lengvai suorganizuoti. 
Tūkstančiai tokių mažų miester 
lių yra prisirengę prisidėti prie 
Darbo Partijos arba prie Socia
listų Partijos.

NEW YORK i-

Pragoju rugsėjo 18 d.; 
ūkio darbininkai Berlyne 
sėjo 17 d.; pašto-telegrafo 
Liniukai Vienoje rugsėjo 
17 d.; odininkai Berlyne
po s 21 25 d. Kokios gi profe
sijos beliks prie komunistų?

FAŠISTŲ KRAŠTE

Romoje lapkričio 4 d. didžix> 
jo karo fronto bariai turėjo 
sųsiremirpą su fašistais. Buvo 
sužeistų ir užmuštų. — Italų 
socialistai išleido priedą prie 
Žinomos Malteotti (užmuštojo) 
knygos, kur suvesta į krūvų 
kruvinieji fašistų žygiui per 
melus laiko: nuo liepos 29 d. 
iki rugsėjo 30 d. 1924 m.; už
mušta 16 asmenų, sužeista sun
kiai 36, lengvai 172, namų už- 
puc'limų 46. Fašistų “didvyriš
ki” žygiai daugiausia liko nenu
bausti. — Lapkričio 12 d. su
sirinko Italijos “parlamentas”. 
Po Malteotti nužudymo visa 
opozicija"- ir dabar nedalyvau
ja posėdžiuose palikdama po
sėdžiauti vienus fašistus. Prie 
opozicijos priklauso demokra-

Pakvitavimas
- -------___ _ J

Kaunas, lapkričio mėn. 19 d., 
1924 m.
— Gauta per drg. A. A. žal- 

pį, iš 5625 So. 33rd Avė., So. 
Omaha, Nebraska, U. S. Ameri
ca, aukų surinktų Lietuvos So
cialdemokratų Partijos reika
lams per išleistuvių K. Junevi
čienės vakarėlį 16 doleriu.

Aukavo šie asmenys:
V. Junevičius....
J. Papika............
K. Junevičienė ..
J. Janulionis ....
K. A k romas ........
A. Mačėnas........
T. žarnauskus
P. Klijunienė....
O. Žalpiene........
J. Lukošius.... .
A. A. žalpis .... 2.50 dol.
J. P. Juzeliūnas 2t00 dol. 
V. Šukienė ........ 50c
A. Poškus ............... 50c

Smilgiai (Panevėžio aps.). 
Spalių 26 d. š. m. įvyko social
demokratų organizacijos visuo
tinis narių susirinkimas1 daly
vaujant dng. iš Centro Komi
teto. Sutvarkyta organizaci
jos finansai ir raštinės kny
gos. Nutarta įsteigti nuosa
vas knygynas ir nupirkti rei
kalingi baldai. Aptarta lauko 
darbininkų sunki padėtis. Jos 
pagerinimui ir kovai sil dideliu 
darbininkų išnaudojimu nutar
ta įsteigti Lietuvos Žemes Ūkio 
Darbininkų prof. sąjungą. To
linus Vals. Tarybos nariai s.d. 
frakcijos padarė pranešimą iš 
savo darbuotės. Pasirodo, kad 
musų draugai turės sunkią 
kovą su k adomų bloku. Su
rinkta nario mokestis ir pa
siųstu 50% Centro komitetui. 
Priimta keturi nariai kandida
tai. Smilgių organizacija, nors 
buvo apsnūdusi, bet energin
gų komiteto narių dėka pusėti
nai sutvirtėjo. Tik truputį per- 
mažai išplatina “^Socialdemo
krato”, bet ilgainiui tikimės ir 
tą atlikti neblogiau už kitus 
draugus. Nykštukas.

i J________
. Z ’

šancai. Spaliu 19 d. įvyko 
L.S.-ILP. Šančių kuopos narių 
susirinkimas. Dienotvarkėje bu
vo Komiteto ir Kauno M. Ta
rybos c.-d. frakcijos praneši
mai. Iš Komiteto pranešimo 
pasirodė, kad organizacija yra 
labai sustiprėjusi. Labiau su
sipratę darbininkai imai/ja do
mėtis ir stoja nariais. Nutarta 
eiti prie steigimo musų orga
nizacijos branduolių dirbtuvė
se. Apie Kauno M. Tarybos 
s.-d. frakcijos darbuotę prane
šimą padarė drg. Paplauskas. 
Priimta 5 kandidatai, iš kurių 
viena moteris. Po susirinkimo 
parduota apie 25 egz. laikraščio 
“Rabočij Viestnik“. Sekamas 
susirinkimas numatytas lapkri
čio 16 d.

Sociali s tų Partijos kuopa
Buffalo ^mieste yra labai smar
ki. Ji nutarė rengti viešas dis
kusijas kiekvieną šeštadienį po lai, katalikai, socialistai, mak- 
pjetų. Į tas diskusijas susiren-siinalistai ir respublikonai.

2
3
4
5
6

. 5 dol. 
. 1 dol. 

1 dol. 
..... 50c 
.....50c 
.... 50c

50c 
.... 50c 
v... 50c 
..... 50c

8
9

10
11
12
13
14

Vardu L. S.-D. P. Ceiftro Ko
miteto aukotojams ir visiem pri- 
sidejusiems prie aukų surinki
mo tariame širdingą ačių. \

L. S.-D. P. Centro Komiteto
K. Bielinis, Iždininkas
J. Paplauskas, Reikalų ved.

Gelgaudiškis (Šakių aps.). 
Yra čia įsikūrusi L.S.-D.P. 
kuopa. Iš pradžios savo gyve
nimo pasirodė gana energinga 
ir reguliariai darė susirinki
mus. Galima buvo laukti iŠ 
jos naudos socialižinui. Bet 
per kai kurių draugų apsileidi
mų upaa atšalo, nesurenka- 
inas nario mokesnis, nors na
riai noromis užsimokėtų, drau
gai gelgaudiškiai, gana snaus
ti! bes musų priešai nesnau
džia. Šaukime susirinkimą, 
perinkime komitetą, leiskime 
kiliems dirbti—gal daugiau bus 
naudos. Apuoką s.». *

Centro Komitetas nusistatė 
šaukti eilinę meUnę L. S.-D.'P. 
Konferenciją Velykų atostogų 
metu. Tuo tarpu Centre ir vie
tose eis rinitus pasiruošimai.



Kalėdų Dovanos
Kurios pasilieka ant visados atn^intyj. Deimantų arba aukso 
žiedų, laikrodėlių ir kitokių jubeleriškij dalykų. Pirkit 
kančioj krautuvėj, tai visada busit užganėdinti.

Pas mus yra didelis pasiskyrimas naujausios mados 
rų ir kaina pigesnė kaip kitur. Ateikit persitikrint.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

atsa-

tavo-

Nupiginta iki __ _ Nupiginta iki
$38.00 D A Iii n $38.00

(Modelis II) (Modelis II)

Ta kaina bus tiktai 30 dienu
Labai daug žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie mano, kad RADIO 

yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. Ta baimė jau praėjo. 
Musų Inžinierių Departmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
stipru LONG DISTANCE tube setą (Model II), kuris yra labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gali jj sudėti. Šis PRAK
TIŠKAS setas suteikia aiškų balsą iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis .Modelis H RADIO taip yra geras ar dar geresnis už 
kuriuos ima didesnes kainas. Musų RADIO yra pigus todėl:

1. Jis yra PAVIZDINIS.
2. Mes parduodame jų LABAI DAUG.
4. Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVĖS.

be krautuvės išlaidų ir pelno.
4. Mes parduodame juos už CASH, kad išvengus knygvedystžs 

išlaidas. ✓
RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 

gyvenate mieste arba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
kalbą. Jis pagelbės pamokinti jūsų kūdikius. Jis yra geriausia 
DOVANA. Jis yra ekonomiškas; pirmos išlaidos yra ir paskutines 
išlaidos. Turi parduodama vertę.

Su kiekvienu RADIO mes siunčiame pilną nurodymą, kaip sustą- 
tyti ir kaip operuoti.

Kaina šio gero Modelio II RADIO tiktai $38.00. Jis turi,viską,
nieko nereikia dapirkti.

Vartokit šj kuponą kuomet pirksite
STANDARD RADIO CO., , (Naujienos) 
504 Citfzens Bldg., 
Canton, Ohio.........  t

Gerbiamieji: — čia rasite Money Orderį už $38.00 (Trisdešim
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieną Modelį II RADIO 
setą , įskaitant viską — gatavą vartojimui ir nurodymus.

Su pagarba, k
Mano vardas —................................ '.........................................

Adresas .............—............. ...... ..... <—.......................................

triasų !r p*jl*gų sąvadam* | **n«a ii naujus ūmi*, taipgi di»b* 
turas. Ca*X arba ant Išmokijinto.

PlrMatini Lietuvių Elektra* K*r*or«eija Amerika]*
THE BRIDGEPORT EIJSCTRIC CO, lue.

1 A. BARTKUS, Ptm.
Hl» W. 47th St., Tel. Botdevard 7101,1802. Chlcag*.

“KRIVŪLĖ”
Vienintelis Lietuvoje iliustruotas valstybės ir visuomenės gyve

nimo mėnesinis žurnalas.

Jei nori pažinti Lietuvos kraštą, valstybės vyrus, musų tautinio 
atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuomenės veikė
jus skaityk “KRIVULĘ”.

Jei nenori atsilikti nuo musų literatūros ir meno augimo, nuo 
valstybės ir visuomenės gyvenimo, — turėk savo namuose 
“KRIVULĘ”.

Jei nori pažinti pasaulį ir jo valdovus musų kaimynus ir drau
gus, — jei nori pamatyti, kaip lietuviai svetur gyvena, — visa tai rasi 
“KRIVŪLĖJE”. • i

“KRIVULĘ” leidžia ir redaguoja KAZYS PUIDA. “Krivūlės” 
kaina: Metams 30 litų, pusei metų 15 litų. Užsieniuose (išskiriant 
l^atviją ir Vokietiją) 40 litų (4 doleriai).

“KRIVŪLĖS” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
Kaunas, Mickevičiaus g. 26.

VIENYBE' ,
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kibk viename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir lietuves.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną. . į

VIENYBE,
193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

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

NAUJIENOS, Chleagd, ID, Ketvirtadienis, Gr. 18, 1924
11,11 i1 ■ 1——.

Sveikatos Dalykai
Viešos sveikatos biuras 
STUDIJUOJA INFI.UENZĄ IR 

PAPRASTAS SLOGAS ■M*

Paprastos slogos ima pir
menybe vjisose Jungtinėse 
Valstybėse ir daug jomis ap- 
sikrečia, sako Viešosios Svei
katos Biuro Gf-neraiis Gydy
tojas. Ridas kuris žmogus 
ners sykį slogomis nęapsirgtų 
dvylikos mėnesių laikotarpy, o 
nekurie serga tris ar daugiau 
sykiu, tame pačiame laike. Šie 
faktai žinomi iš raportų, ku
riuos surinko Viešos Sveikatos 
Biuro viršininkai ištyrinėdami 
influenzą ir kitas lam panašias 
ligas.

Kad daug žmonių serga, slo
gomis kasmet, yra žinoma, bet 
koks žmonių nuošimtis serga 
ir kelissyk per nietus, nėra ži
noma, nes ta liga nėra valdžios 
reikalaujama raportui, ir todėl 
rekordai Ids informacijos ne
rodo.

Viename iš pirmesnių rapor- 
lii investigaci jos, kuri dabar 
daroma, Viešosios Sveikatos 
Biuras rado, kad lam paskir
toje žmonių grupėje lik 10 
nuošimčių neturėjo slogų, o 
90 nuošimčių turėjo vienų, ar 
daugiau, sykių penkių ir pusės 
mėnesio lai kotą rpyj.

Slogų epidemijos prasidėdavo 
beveik tuo paeini syk kasmet 
spalio mėnesy, po to bent kiek 
sumažėdavo, paskui epidemija 
vėl prasidėdavo.

Yra spėjama, kad tarpe pa
prastų slogų ir influenzos yra 
artimesni ryšiai, neg buvo ma
noma. Yra atsilikimų kur vi
sai negalima atskirti vienos li
gos nuo kitos, ir bakterijos 
žmonių, sergančių slogomis, ir 
bakterijos žmonių, sergančių 
silog'omiiM ir lu kurie turi inl'lu- 
enza yra beveik vienodos. žo-

C ' . •! vdzin sakant, ir sveikame žmo
guje randasi bakterijų, ir rei
kia labai gorus sveikatos, kad 
jas nekovojus. Vienok negali
ma perdaug remtis ant fizinių 
jėgų, nes kariais ir labai, /svei
kas žmogus pagauna, slogas 
nuo kilų.

Investigacija, kuri dabar yra 
Viešos Sveikatos Biuro daro
ma, yra lai pirmutinis tyrinė
jimas influenzos ir slogų, ku
ris kadai buvo daromas, ir pa
sekmių 'laukiamu dėlto, kad yra 
viltis jog bus galima geriau 
susipažinti su ligomis, kurios 
kasmet atneša tiek kentėjimo, 
nemalonumų, ekonominių pra
gaiščių ir influenzos atsitikime 
net. mirti. [FLIS].

.............................................
Phone Boulevard 7589

Dr. VVilIiam Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

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

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki

• 8 valandai vakare.

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

Gydau jvairias ligas, o ypatingai 
užsisenė jąsias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, FU.
Brighton Park, 2-ni lubų, Rūmas 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietą. |

Telephoae Lafayette 4543 I
- i.............. .......................- - - -

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki

8, ir nedėlioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S*. Halsted St.
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Getu vos
Gintarai

Dar liko keletas šniūrų 
karolių, ilgų ir trumpų nuo 
$6.00 iki $24.00. .

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.
AUŠROS KNYGYNE, 
3210 So. Halsted St.

MONTVYDO APTIEKOJE, 
1822 W. VVabansia Avė. 

ir 
A^RYPKEVIČIŲ, 

1436*N. Campbell Avė.
Pirkliam nuleidžiamo didelį 

nuošimtį.

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kaiJ 
na $245.00 su 25 Rolėmis ir Ram
pa, 
nas, 
nas,

Kitas vartotas Player Pia- 
kaina $145.00, Upright Pia- 
geras kaip naujas $65.00.

8327 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

UUVIERNAST|S
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

SILKES e
■4

Chicago, County, Groserninkai, De- 
likatesen ir Restauracijų savininkai, 
dėl geriausių Alaskos Riebių ir Ho- 

.landijos SILKIŲ.
Rašykite arba atsišaukite

Adolph Zellermayer
1286 Bhie Islund Avė., 

( anai 4585

Wennėrsten’s
Bohemian Blend

^nlirmiail
1

HemningWennerstenInc
2460 LaWRENCE AVĖ., CHICAGO

WENNERSTEN’S
yra lengviau priren-1 

gti ir jis turi geresnį skonį. ] 
Jus pamėgsi te jį! i

JEI TURITE RUPTIJRĄ 
BANDYKIT AITĄ DYKAI.

Uždėkite jį bile ant kokios rupturos, 
senos ar naujos , didelės ar mažos ir 
jus busi!e ant kelio kuris pertikrino 

t tiksiančius.

Kad tai patvirtinus siunčiame dykai.

Kiekvienas su ruptura vyras, mo
teris ar vaikas, turėtų tuojau rašyti 
pas W. S. Rice, 98 D., Main St., 
Adams N. Y., dėl dykai išmandymo 

| labai gerų stimuliuojančių gyduolių, 
i Tik uždekite jį ant rupturos ir raume- 
' nys pradės sutvirtėti; jie pradės susi
jungti j daiktą, taip kad atsidarymas 
užsidarys natūraliai ir diržų dėl pa- 

I laikymo rupturos nebereikės. Nepra
leiskite progos dėl dykai išbandymo 
Jei jūsų ruptura ir nedaro jums jokio 
nesmagumo, bet kam nešioti diržą 
visą savo gyvenimą? Kam kentėti? 
Jus galite gauti gangriną kad ir nuo 
mažos rupturos. Tūkstančius nuvarė 
unt Operacijos stalo kad neapsižiurėjo. 
Labai daug vyrų ir moterų nepaiso 
savo rupturos, todėl, kad jiems jos 
neskauda arba nekenkia (Urbti ()ar- 
bo. Rašykit tuojau dėl šio dykai iš
bandymo, nes tai yra tikrai geras da
lykas ir pagelbėjo išgydyti rupturas 
kurios buvo kaip vyro dvi kumščios. 
Bandykite ir rašykite tuojau ir var
tokite šį kuponą.

Complete in Itself
Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor įsu dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

WeL4utaStrop Razor

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėle

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėii ir 
greičiau galiai parašyti laiškų 
kų kitų, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausla 
mašinėlė su lietuviškomis raidini l« 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gauname*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.
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Būdavus gal didžiausį pa
sauly “skaiskreperį”

Turės ddižiausią konvencijų sa
lę, didžiausi hotelį ir bus ag
rikultūros centras.

Chicago neužilgogsusilauks di
džiausio pasauly “skaiskrepe- 
rio.” Jis bus prie Michigan Av. 
ir upes. Tai bus netik kad di- 

s tižiausias dangų remiantis trio- 
bėsis, bet taipjau ir Amerikos 
agrikultūros centras. Naujasis 
“skaiskreperis” užims apie pen
kių akrų žemės plotų ir susidės 
iš kelių namų. Viename jų bus 
didžiausia konvencijų salė, kuri 
galės sutalpinti kad ir didžiausį 
suvažiavimą, nes sėdiniu turės 
nemažiau 20,000, o ir 25,000. 

Taipjau bus atskira vieta įvai
rioms parodoms. Kitame name 
bus didžiausias pasaulyje kote
lis, kuris turės 3,500 kambarių. 
Be to bus didelis ofisų triobėsis, 
prie pat Michigan Avė., įėjimų 
į tą milžinišką triobėsį puoš di
delis bokštas, 700 pėdų aukščio, 
kuriam galės lygintis tik garsu
sis Eiffelio bokštas Paryžiuje. 
Be to triobėsy bus požemine 
stotis dviejų didelių geležinkelių 

Illinois Central ir New York 
Central, nes namas daugiausia 
bus ant dviejų geležinkelių be/ 
gių.

T'o milžiniško “skaiskreperio” 
budavojimu rūpinsis buvęs gu
bernatorius Krank O- Lowden, 
kuriu yra pirmininkas budavo- 
tojų grupės, “čiugumo” karalius 
Wm. Wrigley, .Ir., Rob. M. Ste- 
vvart, Lawrence Whiting ir kiti. 
Kada tas milžiniškas namas bus 
pabaigtas budavoti, Chicago tik
rai pataps agrikultūros ir preky- 

'• Įjos centras centralines Amen- I 
kos. Tikimąsi namų budavoti 
pabaigti 1927 m. ir kainuos jis 
apie $30,000,000.

Kitoj pusėj upės Hibbard, 
Spencer, Bartlett & Co. rengiasi 
budavoti 14 aukštų “skaiskrepe
rį,” kuris kainuos apie $4,000,- 

\ooo.

BAISI DIENA

N Vakar buvo baisi diena kaip 
pėstiems taip ir automobilis
tams, nes visos gatvės, dėl lijun
dros, buvo vienas ištisas ledas. 
Automobiliai slidinėjo į visas 
puses, bet ne geriau buvo ir 
pestiemsiems, tie irgi negalėjo 
paeiti nė šalygatviais, nė gatvė
mis. Daug žmonių 'susižeidė, 
niekurie gana sunkiai, krisdami 
ant slidžiu gatvių. Visi gara
žai pilni susidaužiusių automo
bilių, o kiti negalėdami pava
žiuoti, paliko savo automobilius 
gatvėse ir važiavo namo gatve- 
kariais. Catvekariai buvo la
bai užsikimšę. Tuo naudojosi 
kišenvagys; jiems tai buvo tik
ra rugiapiutė, nes užsikimšu
siuose gatvekariuose traukti pi
nigus iš kišenių buvo jiems la
bai lengva... •

Harry Johnson, 35 m., 7618 S. 
Marjjhfield Avė., geležinkelio 
klerkas, rastas mirštantis patil
tėj prie 54 ir Shields gatvių. Jį 
baisiai sumušta ir gal peršauta. 
Bededant į ambulansą jis pasi
mirė- Kadangi ant vietos nėra 
jokių požymių kovos, manoma, 
kad, ji sumušta kitur ir ten tik 
išmesta iš automobilio.

FRANK P.
VVATEKAITIS

Pirmos khisos laikrodžiu, laikro-'j 
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš
dirbinio laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 1866
652 18-th SI.. Chicago, III.

--------------------- ■ ----------------- ----------

SOCIALISTŲ PRAKALBOS

Ateinantį sekmadienį, gr. 21 
d., 2:30 v. po piet, Douglas Bark 
Auditorium, prie Kedzie ir Og- 
den gatvių, kalbės garsus kalbė
tojas ir rašytojas George Kirk- 
patrick, autorius knygos “Ka- 
ras-Ko delei?” Prakalbas ren
gia Socialistų partija. Visi kvie
čiami atsilankyti. ” Įžanga 25c.

Sp ortas

RYTOJ POŽĖLA RISIS 
R0SELANDE

Rytoj Strumilos svetainėje 
Karolis Požėla risis su tvirtu ai
riu, kuris per pastarąsias dienas 
dideliu smarkumu treiniruojasi, 
kad suglamdyti Požėlą. Ką jis 
gali — parodys rytojus.

“Tėvas” Norkus irgi rengiasi: 
“Aš tam vokiečiui nepasiduo
siu.” — sako jis žemaitiškai.

■ —G.

Laiškai Kurie Randasi 
Naujiejiy Ofise

Ambrozevičius, R.
Ascila, V.
Antanavvlcz ,
Hercas, M.
Bukovvski, Aliss Constantine
Bružas, Jonas (2)
Bėriukis, Mike
Burdon, Mildred
Budrys, J.
Burages, J. "»• , 
A. B. C. •
Kapsi s, Leonas 
Dambrauskaitė, J. 
Dobilas, Jonas 
Greityjurgts, Wm. 
Glambovvsky, John 
Grozauskas, J. 
Hilinavicudė, P. S. / 
Joscivaitis, Sam. 
Kazlauskas, Joe 
Kerahulis, J.
Kazlauskas, S. 
Kirshul, Joe 
Kazlauskas, Jos. 
Kalozims, Chas. 
Kilka, Pranės 
Lipčius, S. 
Lukauskis, Jurgis 
Longinas 
Lapenis, Peter 
Litvinas, Zenonas, L. 
Mickevičius, Zig. . 
Naris, J. M. (4) 
Plišausku, Juoz. 
Pušinskas, Wincent 
Palangiškes, Wylimas 
Pušinskas,- Vincentas 
Puzauchis, Bill 
Puzauskis, Bill x
Pukinskis, Feliksas 
Paškauskas, V. (2) 
Pilkevičiene, Marciana 
Pushanskis, St.
Ramanauskas, John 
Rudaitis, L.
Rupules, K.
Simasas, Vincentas
Shimkus, John /
Sribike, P. j
Seratavičieue, Apolonia
Svaizdis, Petras
Vilkaitis, S.
Vilis, Joe
Vilnis, Stella
Zenka, Juozas
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Lietuvių Rateliuose.
-------------- \

PASKAITA APIE KRISTŲ

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 21 dienų, laikys Mokslo 
Draugams paskaitą Raymond 
Institute (31 g-vė, netoli Hals-
ted St.) “Naujienų” redaktorius, 
P. Grigaitis. !

Paskaitos tema bus “Kristaus 
Užgimimas,” taigi ji pritaikyta 
Kalėdų šventėms. Prelegentas 
paaiškins, ką apie krikščionybės 
steigėjo gįmirną sako šv- Raštas 

I ir istorija. . • • •
i Istorijos mokslas yra gana 
gerai ištyręs tą gadynę, kuriop 

tyra dedama krikščionybės pra-
džia. Įdomu tat yra žinoti, ar 
religinių raštų padavimai apie 
ta f sutinka su mokslo patikim? 
tais faktais, ar ne. Prelegen
tas pasistengs tatai bešališkai iš
dėstyti.

Mokslo Drangų paskaitų lan
kytojai tečiaus turi neužmiršti, 
kad ši paskaita įvyks prieš piet 
— 10:30 valandą. Kadangi ti
kimasi, kad publikos atsilankys 
daug-, tai norintiems gauti vie
tų atsisėsti nesivvlint.

Vienas Rengėjų.

Am. Lietuvių Teatro Ku- 
rėjy Sąjungos, susi

rinkimas
Išrinko A. L. T. K. S. Direktorių, 

.... vakarienė ir tt.

D u ndulienė, Maliorien ė-Miller, 
Šatkauskienė ir Gulbiniene. Tai 
užtikrina, kad vakarienė bus la
bai gera. Programas numato
mas geras. Taigi, Amerikoš 
Lietuvių Teatro Kūrėjų Sąjun
gos vakarienė įvyks Nedėlioj, 
21 d. gruodžio, Mildos sVet., 7 
v. v. Pasistengkit įsigyt tikin
tus iškalno, bent iki pėtnyčios.

—Kom. Narys.

liau ir Ųr. K. Pakšto lietuvių 
kalba ne gryniausia.

Delei mokslinės paskaitos ver
tės daug netenka kalbėti. Kas 
buvo jo prakalbose laike mitin
gų, tas pastebėjo panašumą gin
čių ir tenai, žmonių atsilankė 
apie 30. Parapljonas.

--------------- :--------- J,

Iš Visg Kampy

Raniunauski, savininkas dide
lio namo ant Archer avė., prie] 
42 gatvės, 
vai liko padarys

iš viršutinio namo Į 
gražią svetai-I 

nę. Pirmiaus būdavo ddpąrl-] 
ircnto krautuve, bet dabar tik 
žemutinis vainikus paliko krau
tuvei, o antrąjį rengia šokių 
svetainei. • ' ■> '

¥

Brighton Park
Lietuvių yj venimas. — Kliubo 

darbuotė. ,— J. Jankus.

Manau neapsiriksiu pasakęs, 
kad daugeliui, mūsiškių keliai
baigsis Brighton Parke. Ne 
kartą išgirsi kur-nors, balių ai 
šiaip viešoj sueigoj, besikalban
čius: Pirkau namą Brighton 
Marke,”” “važiuosiu paviešėt * į 
Brighton Parką,” “turiu mergi
ną Brighton Parke” ir tt. Čia 
gyventi yra daug smagiau, -ne
gu kurioj nors kitoj dhicągds 
miesto daly. Namąi didžiumoje 
nauji, moderniški ir ne taip arti 

į vienas kito pastatyti, o g-atveš ir 
eles ii'S'i pusėtinai švitrios. ’JŲo- 

del čia chicagiečiai lietuviai my
li apsigyventi ir tai be skirtumo, 
kaip darbininkai, biznjėriai, taip 
ir profesionalai.

-* * M *1 '

DLK. Keistučio pašelpimo 
kliubo priešmėtinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 7 d., McKinley 
Parko svetainėje- Tarp kitų 
svarbių dalykų turėjo būti ir 
rinkimas valdybos sekamiems 
metams (1925), bet dėl tūlų
priežasčių to padaryti nebuvcĮ 
galimybės. Todėl tapo nutarta 
šaukti specialj susirinkimą val- 

ALTKS. susirinkimas, kurį ati-.dybos ir kitų atatinkamu komi- 
darė p-ia Šatkauskienė. Perei-lsijų išrinkimui.
to susirinkimo i
priimtas _________ ___ .. .
valdybai užėmus vietą, pirmi-j po pietų, McKinley Parko sve- 
ninkė p-ia M. DunduliePė. pra-’tainėj. Butų gerai, kad nariai 
nešė, kad komitetas savo susi- i kųodaugiausiai susidomėtų šiuo 
rinkime nutarė surengt draugia- svarbiu susirinkimai ir skaitlin- 

!ką vakarienę, tikslu supažindint'gai atsilankytų į jį. Taigi pasi- 
1 artistą Vaičkų ig jo draugus suįstengkite išrinkti į valdybą to- 
vietos'meno darbtvotojais ir sim-J<ius žmones, kurie galėtų Šugd- 
patizuotojais. Nutarta ALTKS., Ibiai vesti visus draugijos reika- 
susirinkimus vietoj kas savaitę lūs.

1 Ln’Lvii uvki i mžnpsi nirma

15 <i. gruodžio, Mildoj, Vaič- 
vs studijoj, įvyko ketvirtas

Toks susirin- 
protokolas liko kimus įvyks sekanti septintadie- 

vienbalsiai. Naujai ’ nį, gruodžio 21 d., pirrtią valandą

vieto<meno diirbtiotojais ir sim- -kius žmones, kurie galėtų sugU-

! laikyti syki į mėnesį, kas pirmą 
panedėlį, o komitetas susirinks i 
kas panedėlį- Nutarta į komite-

¥ *
/. *

Jankus daugeliui chicagie-
tų posėdį pakviest laikraščių at- čių yra gerai žinomas kaipo ap- 
stovus ir kitus scenos bei meno švietos platintojas. Jis pamė- 
darbuotojus. Išrinkta ALTKS. ’go Brighton Parką ir pastaruo- 
teatro dirpktorium < artistas J. ju laiku čia apsigyveno. Pas jį 
Vaičkus. P-as Vaičkus nupiešė galima gauti įvairių teatrališkų 
L^bai sujudinančiai pora vaizdu j knygelių, ir šiaip kitokių kny- 
iš artistų bei jo paties patirtų gy gų pilnam pasirinkime. Norin- 
venime atsitkimų, kad esą dirbi 
žmogus, o tavo darbą atėjęs 
koks mauras ir sugadina! P-ia 
Dundulienė tam prijausdama Pa
sakė: “Esu tą patyrus, buvau 
ir rukryževota ir apspiaudyta.” 
P-as Grušas ir pridėjo: nors ne 
lošėjas, bet kaipo muzikantas tą 
esu patyręs, ii* tt.

Minėtai vakarienei tikiėtų

Norin- 
tys tegul kreipiasi adiesu: 3856 
Archer Avė.

—Anton Jusas.

KLERIKALŲ “LIAUDIES UNI
VERSITETO” ATIDARYMAS.

Vakar 8 vai. vakare, |8 gat
vės bažnytinėj svet. įvyko kleri
kalų “liaudies universiteto” ati-

šimtmetinis žurnalas
Gintaių paroda

aujiepų ofisą, 1739 South 
sted • St., kašdie aplanko 

ir mer? 
lietuvis^

James MiJcrukas, 3856 Ari daugelis vyrų, moterų 
cher Avė., ’ kuris lauko viešą ginų, kad pas i žiūrėti, 
mokyklą ir mokinasi muzikos Į ką gintarinių karolių, branza- 

smuiką griežti, apląike Ka
lėdoms puikią istorinę dovaną. 
Jo dėdė, kuris gyvena Rio de 
Janeiro, Brazilijoj, prisiuntė

lietų,

Kalėdų Dovanas 
pirkite pas 

N. GIRDVVAINl 
Auksinių daiktų krautuvėj. 

3U2.3 So. Halsted St.

kaina $1.00. Galima gaut pas 
p-ias Dundulienę, Petraičiutę- 
Miller, Šatkauskienę, Gulbinie
nę, J. Grušą, Vaičkaus Studijoj, 
Aušros knygyne ir pas ALTKS. 
narius- Vakarienė, manoma, 
bus labai svarbi, nes pirmą kar
tą pasitiksim, kur galėsim per 
visą vakarienę pasišnekučiuot, ir 
laike vakarienes viešai pakalbėt,

darymas. Pirifau lektorių buvo 
D r. K. Pakštas. Jis kalbėjo a- 
pie kataKkus ir kultūrą- Pra
džioj pareiškė, jog dėstysiąs 

i kuosuprantamiausioj formoj, 
i Bet to visgi ne'silaikė. Beveik 
j kiekvienam sakiny įdėjo tokių 
Ižodžių, kurių be Webster’io žo
dynų sunku suprasti. Pav. “sub
jektyvus,” “absoliutis,” ‘sinte-

bet apie meną kalbančių pasi- zę,” “sintetizmas,” “exkluziviz-
klausyti. Valgius gamins p-ios mas” ir daugybė litų. Paga-
/

IHE GEEVUM GIRLS

kitokių 
gintarinių daiktų. Gintarai pui- 

žitiri, žiuri ir perka Ka- 
r Kurie pirko, 
kad gavo ;pi- 
mieste už ’;to- 
reikia mokėti 

o čia ne pusės * nekainuo-

ir

kųs* 
ledų xl®vanoms 
lai ‘džiaugiasi, 
giai. Silkę, t kad 
kius karolius 

už f822—1922 melus. $85, <
Didumas yra 1 l'/^K 17J/2 colių, ja. Yra gintarų su musėm ir 

liirkiliulis viduryje, įku^e, tur 
būt nuo tūkstančių metų yra 
išgulėję Palangos juroje. Tos 
musės yra amžinomis —• jos 
tenai bus i1<i s u dnos dienos.

' Žurnalas vadinasi “Lą Na- 
eion”; buvo išleistas už šimtą 
m t tų,

Puslapių yra 335. 
visokių ir žemiu 
Daug visokių pasigarsinimų, 
yra ir amerikonų — Fordo.

Jamiįo dėdė rašo: “šita kny- 
yra atspausdinta Arft-enlinoj', 

kaipo paminoj imas lirakilijai 

šimto metų sukakluviųi ►Raš
tas yra ispaniškas. Daug yra 
Argentinos puveikslŲ, 'liet dau
giau yra iš Brazilijos.” Gražus 
viršeliai, ant kurių puikus pri
taikyti paveikslai su parašų: 
.“Ordem. Progresso”.

Karlu apląikyta ir “A. Ci- 
dade”, jornal illustrado de 
assumptoa municipaes.”

šis žurnalas apima vien Rio 
de Janeiros miestą paveikslais; 
raštas yra portugališkas. Te
na; rašo dėdė nekalba 
ispaniškai, bet portugališkai.

“A Gidade” didumas
<30 puslapių aut puikios 

ir storos popieros atspauzdintas. 
Tarp daug gražių paveikslų 
vi a vienas" visų puikiausias, Jė
zus Kristus su erškėčių vaini
ku. Jis yra nuimtas nuo skulp
tūros, .įkurtą skulptorius Leon

Paveikslų 
J — 490.

DR. VAiTŪSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

_ itempinuj, kuris
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę, Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speci^lč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir Sueičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Necl. 10 iki 1 p. p-

Daug ' biznierių-’ skundžiasi, 
kad jie šiemn't neturės. ką sa- 
vo kbstumbriaihs duoti “kris-

(Tąsa ant 8-to pusi.) klaidas. Speciali
Akiniai nuo $4.00 ir Sueičiau.

1545 West 47th St 
Phone Rciulnvard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimai dantų b« akanamu. 
Bridge ^geriausio aukso. Su noiuav 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Gaiantuojame visų savo darbų, ir 
šernas musų kaina*. Seigikite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47th Street, 
Nedali AsfeUnd

Clerot padare. 'Gražesnio ĮCris-Į 
taus kol kas da. nieks nebuvo; 
padaręs.

“A Cidadc”' 
nuot nuo 2 ii
kopiją; “La Nacion 
25 dol. už kopiją.

galima apkaL 
lolerių už 
nuo 20 iki

*
Nauja šokiam svetainė

Brighton parke veikiai bus 
gatava nauja šokių svetaine.

Pilnas žmonių Dr. Robs’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir šlapumo Ii- 
t*

privatiikąi lydymui kambariu
Čia atiję gauna 

gariausj Ameriko
nišką k ^ope- 
jišką bt Tfdy- 
neo. DiAkla skai
čiui žmoUv 
domų kasdiea }>er

iitesiti 
nereika-

Ida progų duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimų že
miausia kaina. To 
k j mokestį gali kiekvienas
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo livrų.

Patarimaei dykai.
žinokite apie save tiesų Vi uita pa

slaptis yra užtikrinl-a
Dr. B. M. Edas,

35 So. Deaiborn Street, 
kampai Dearborn ir Monroe St. 
Ciilly Buildiiig, Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Triadefimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 606 dėl vyrų. 
Priimimo kambarys 698 dėl matarų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. NedčHoj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vaL 
ną. Panedčlyj, sere<k V iv 
•ubatoje nuo 10 vai. ryb» 
iki 8 vai. vakare.
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.) 

mų.” Mat jie vilkino, vilkino 
ir pasivėlavo pasigaminti ka
lendorius.

Jonas Gurzdns, čeverykų 
sankrovos savininkas, 3956 S. 
Rocksvell Si., jau senai turi 
gatavus. Bet tie kalendoriai pa
darė nesmagumo. Atėjęs kokis

giai padaryti kalendorius. At
veža kalendorius daug skir
tingus, nors gražius, bet kaina 
veik trigubai ant bilos pažy
mėki. Žmogus daug turėjo bė
dos ir sugaišo laiko kol susi
taikė. Daugiau p. Gurzdas ne
žada duoti orderį kitam, kaip 
tik lietuviui padaryti * kalendo
rius kitiems melams.

"Raganių rengiasi linčiuoti
Musų merginos rengiasi Ra

ganių linčiuoti, kad jis 
kad Westvillėj yra daug 
žiu merginų. Jos pajuto, 
musu kavalieriai rengiasi 
liauti lenai ]>amerginėti. 
Raganius, nustojęs patriotiz
mo. todėl jos žada jį nubausti 
už
kad ir Chicagoj yra daug la
bai gražių lietuvaičių.

r tiso

kad

užmiršimą ar nežinojimą,

HČIIJ.

• ♦Artinanties Kalėdoms atsi
rado ir noras ištirti Kristaus 
užgimimą. Vieni kalba, kad 
niekad nebuvo jokio Kristaus 
pasaulyje; kili sako, kad buvo, 
bet tikrų davadų iki (šiol nesu
rasta.

Mokslo Draugai tam ir ren
gia paskaitą sekmadieny, gruo
džio 21 d., 10:30 vai. ryte, Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 st., 
arti Halsted st. Prelegentu jie 
stato p. P. Grigaitį, Naujienų
redaktorių. P. Grigaitis 
gali surinkti ir pristatyti 
davadus iš švento Rasto 
torijos apie jo užgimimą.

Chicagiečiai susidomėjo 
paskaita ir jie tikisi, kad 

faktus apie 
užgimimą Rclle-

tik ir 
visus 
ir is-

kad tas ‘ lošimas prastas”, tai nežinojo vainikų. Aš taip hent 
tik korespondento emilacijn (?i manau. O Giedrulė Vkaip tik 
Red.). Kaslink ištiflioriaus gar-jie neturėjo vestuvių, lai kam 
saus stiplioravimo, tai turiu jau vainikas reikalingas. To- 
garbes pranešti, kad tas visas liaus sako: “G’jedrntė Algį'lie- 
garsumas, tai tik dėl niekurių pė pasitraukti, o jis kaip tik 
lošėjų ir buvo, kuriuos pats; ir nelenda”. Giedrutė Algiui 
korespondentas gyrė, bet ne Į liepia pasitraukti ne kad jis 
dėl Algio ar Giedrutės. !
“KarloVas meiliškai rolei ne
tinka;
žinoti k no jisai buvo, nes
ramus užsilaikymas ant sce.-į galėjo ne lo suprasi i? Toliaus 
nos (Pirmam; ir antrame ak
te).’’ taigi pasakymas “nebu
vo galima žinoti kuo jisai lai
vo” parodo, kad k<ire>|>on<lrii- 
tas negali suprasti perstatomo 
veikalo knygą neperskail'ęs; 
gan ilgai juk ant scenos ėjo 
lošimas pirma negu Algis pa
sirodė ir nesugebėjo pastebėti 
gerb. korės, kas tas Algis bu
vo. “Neramus užsilaikymas” 
taipgi pasako, kad korespon
dentas nesistengia suprasti vei
kalą. Kaip jis bus ritmus, kuo
met ilgą laiką nebuvęs namie ir 
vis karuose dalyvavęs, nespėjo 
įžengti savo sluhon sugryžęs 
iš. karo, nė atsikviepti negavęs, 
kai kunigas Kristijonas ir joK 
Algio, tėvai praneša, 
jau turi suradę jam 
ir jis, Algis, turįs ją 
be malonumo pristoja 
gio abudu tėvai ir kunigas, kad 
turi vesti

Sako:1 kabintųs), ibet šalinius! iš jos

iš karto nebuvo galima šventos
tėvo Kirgailos miško, jos

ne-

kad jie 
merginą 
vesti ir 
priie A l-

ta Nadę ir tiek, o 
Algis kaip lik los Nadės nemv- 

žinoti nenori 
vesti nenori.

Karionės” ir

nuo 
žemės kaipo išgama.

Nejaugi gerbiamus Korešp. ne>-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST#

Jūsų stogų prakitlrimhs Užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų\ patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėn Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia ntogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J, J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Rhone Lawndale 0114.

ISRENDAVOJIMUI

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS. Rakandai 

kaip nauji, pianas, eonsolo fonogra
fas, 2 miegamo kambario setai, mo- 
hair barloro setas, kaurai, liampa, 
paveikslai, sykiu ar dalimis.

Atsišaukite
1307 W. 551b Mt.

_ _ NĄMKI-2EME
Namai parduodami per 

teismą už skolas l

NAMAI-ZEMĖ
10 ak1!] prie Wo1f kelio

PARDAVIMUI
Retos progos pirkti namus 

pigiau nei jų kaina.

$450 ra.'h, kitus po $30 j uiėnesj.
Netoli nuo labai greitai augan

čios kolonijos pietinėj daly mies
to, gera transportacjja į vidurinius- 
tj prie Bo(4< Island geležinkelio, 
prie cementinio kelio, kaina $3,000. 
Jus galite čionai gyventi ir galite 
būti neprigulmingu. Pasinaudokit 
formų ir miesto gyvenimu. Galite 
dirbti Chicagoj, o gyventi čionai.

Adresuokite •
L. H. I.AHON,

1115 W. 80lh SI., (ihieago

šiandien namai jau yra piges- 
’ ni, nors daugelis namų savinin
kų tebelaiko kainas ir augštai. 
Tok i n laiku kaip dabartinis iš- 

į mintingi žmones kaip tik jieš- 
kosi namų nusipirkti, nes tokiu 

Į lėtesniu laiku atsiranda tikrų 
: bargenų. Jei kada pasitaiko ge- 
Iras namas pirkti ant licitacijos 
per teismą, tai labai dažnai ga
lima iš to turėti ir gero uždar
bio. Plačiau čia apie tą aiškinti 
neišpola. Bet kas norėtų pama- ii’nkėj. 
tyiti kaip juos galima pirkti, 
gul

BARGENAS
Parduodu bučernę pirmos klesos 

įrengimai. Vieta labai gera. Cash 
biznis, nėra knygučių, 4 kambariai 
pagyvenimui. Pigi., renda, 4 metų 
lysas.

5262 So. Halsted St.

RENDON 6 kambarių flatųt's karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tume pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu /Vandeniu 
šildomas $50. Gražio! apiėlinlfėj.

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

Kou:sp. pasU4>i, kad Giedrulės 
kalba ir žodžiai ,buvo ne ina- 
khus. Aš pasakysiu, kad lai 
pirma lietuvtiilė svertoje, kuri 
gali hiip maloniai ir prideran- 

iiitonaciją vario- 
šiaip yra malohi 

kalba). Baigiant savo kores
pondenciją pastebi: “Gal žmo
gui nieko nesuprantančiam 
apie teatro meną ir gerai atro
dė” bet ne gerb. Koresp. Tik
renybėje kaip tik ir pasirodė 
visas korespondento “žinoji
mas” apie teatro meną. Dar sa
ko:' Algio rolė buvo svarbi, bet 
Karlovas to neištesėjo parody
ti. Netiko lai rolei”. Kas jo 
neliko? A;r .nosis per ^trumpą 
ar kam kulnis užpakaly ir ko- 
josz-iki pat žemės? Kaslink,in
tonacijos, tai Biri Koresp. žino
ti, kad Algio role susidėjo iš
tisai iš liriško.jo lopo, tai jis 
ir laikėsi, o jei korespondentai 
susipranta, tai ne lošėjas kal
tas. Dar turiu pasakyti, kad 
ponia M. Dundulienė darbuo
jas gerai ir nedaro lietuvių te-( 
atrui .gėdos, kaip ka daro ger
biamas Korespondentas lietuviu 
spaudai.—Algis.

(Bus daugiau)

eini

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendai vienam vyrui be 

valgio. Geistina kad butij blaivus. 
Patogi vieta gyvenimui, ruimas apšil
domas

Kreipkitės '
3029 So. Union Avė.

BENDAI ruimus <1(4 vaikino. Ga
lima 
prie 
L y o,s

vartoti virtuvę; $8 i mėnesį 
Halsted st.

lubos frontas

819 \V. .‘I

REIKIA DARBININKy
• MOTERŲ

ie

PARDAVIMUI 
GROSERNfi IR 

BUČERNĖ 
3600 So. Union Adenite 

Tel. Yards 0297

PARSIDUODA gerai įreng
iąs restaurantas. Gera vieta 
geram žmogui. Biznis eina ge
rai.

v 3103 S. Halsted St.

atsikreipia pas advokatą

Kleofą Jurgelioni,

DEL MIRTIES parduosiu 5 kamba
rių medine rezidenciją, netoli ofiso, 
furnaeo šildoma, kieto' medžio trimin- 
gai, bargenas, kainu $6,000, eash 
$1,000.

SHEEHAN WITOUS AND CO. 
lG54*West 63 St. 
Tel. Prospect 1910

PARDAVIMUI naujas 6 kambarių 
muro bongalow Brighton Parko apie- 

Aržuolo trimingai, bufetas, 
fe- bukeisai, tile grindis ir miegami por- 

čiai, reikia pamatyti kad įvertinti. 
I Parduosiu pigiai arba mainysiu j lo
tus. Savininkas J. Mosgers, 6223 So. 
Francisco A ve.

Pardavimui bučernė
labai pigiai; bučernė randasi Brigh- 
lon Parko apielinkėj. Mainysiu ant 
namo nepaisant apielinkės;
šaukit pas:

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone l.afayelte 5107

atsi-

3335 So. Halsted St., 
antras aukštas, 

telefonas Yards 0141 
vakarais nuo 6 vai. iki 8:30

| Noriu mainyti 2 Halu 
muro namą ant biznio. Kurie tu
rite bizni dėl išmairiyrpo kreipki
tės

biznj 
pas:

vai

BI'KEBNĖ ir namas pardavimui, 
didelė vieta dol 3 darbininkų, ge
roje vietoje. Pardavimo priežastis 
— turiu kita bekernę.

Ered Jlussor
5103 So. \Vin< hester Avė.

PABDAVIMUI medinis. 2 aukštu 
su bizniu mimas. Kriaučių biznis; 
namas geras, bizniavoj vieloj, eash 
$3000, liko,sius išmokėjimais; už 
ia nupirksi! su visu bizniu.

832 \V. 33 SI.

A. Grigas
3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

Turiu tuojau parduotiMOTERŲ virėjų, $25 j savaitę.
Lovų taisytojų, $17 j savaitę.
Merginų namų darbui, $15 j savai

tę, kambarys ir vagis.
Indų plovėjų, $18 į savaitę.
Merginų į dirbtuves, $18 j savaitę.
Prie virtuves, $3 j dieną.
Veiterkų, $20 į savaitę.
Janitorkų dienomis, tiumpos valan

dos, $12 j savąitę.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY,
4191 S. Halsted St., 2 augštas

Ii ir nifko 
lamai dar 
patinka “ 
kaip tik ir 
lošėjų to, 
sako 
liaus 
prikergta 
mas”. Nagi kad ir pats kores
pondentas papultuni į tokį pa
dėjimą, kaip Algis, gal supras
tum, kad ramiam būti tai per
daug žiopla. Algis jau pamy
lėjo merginą, Kergailo dukterį 
Giedrulę (ji, Giedrutė, nebuvo 
duktė vaidylos, kaip korespon. 
mini), o taip pat jau- ir kuni
gas ir jo tėvai suuodė apie tai 
ir nori Algį išdanginti į Romą, 
į karą, tik dėl baimes, kad jis, 
Algis, mylėdamas Giedrutę, pa
gonio Kirgailo dukterį, nepa
mesiu krikščionybės. Algis tą 
visą irgi suprato. Na, ir buk 
sveikas “ramus”. Veikale ir 
reikalaujama: “Algis neramus. 
ir blaškosi”. Gerb. koresp •ga
lėjo pastebėti: Algis aiškiai gi 
juk kalbėjo apie savo 'bėdas.I 
Rašo: “Algio drabužiai negeri,; 
— sako, — kai vokiečių kai
zerio, tik ant šalmo vietoj ero 
lio kutosai.” O ar visi vokiečių 
kareiviai nešioja erelius? Ne,

ir ap- 
Jam 

veikale 
reikalaujama nuo

ko korespondentas , t
kad neturėjo būti. To- 
antrame akt? taip pat 

neramus užsilaiky-

Pranešimai
PRANEŠIMŲ TAISYKLES

PABDAVIMUI nauja 4 kambariu 
eottage in Mt. Grecnwoofl. Kieto 
medžio grindys, garažas ir t akras 
žemės, galima tuojau gyventi, kai
na $4.000, cash M ,000, kitus išmo
kėjimais.

Kiskaddon Realty Co. 
11047 Hale Avė.

Phone Beverly 0250

Savo $750, vertes grojiklj pianą, ge--------------------------- -
rai žinomos firmos už $135, 90 rolių, PABDAVIMUI 2 aųgštų medinis 
benčius, cabinet ir dastatysiu j jūsų namas, 2—4 kambariai, elektra,
darnus dykai. Biskj pinigais, o kitus gasas, vana, 2 karų garažas. ne
lengvais išmokėjimais. mentinė gatvė, pigiai, $5200, Brigh-

, . ten Parke. Nuvešime jumis ten iš
2918 Mihvaukee Avė. namų.

Tel. Lafayette 6271. ----------- -------- -------------------------
. NAUJĄS, 2 flatų mūrinis namas, 
sun parloras, in Marųuette Manor, 
5-5 kambarių, stikliniai porčiai, ar- 
žuolo trimingas, kaina $15,300, cash 
$3,500.

SHEEHAN WIT0US AND 
1654 West 63 St.

’ Tel. Prospect 1910

NEGIRDĖTAS BARGENAS; 2 fin
tu mūrinis namas po 6 kambarius, 
elektra, gazas, maudynės, 
geresnis kaip naujas. KT"‘ 
dasi ant Emerald Avė..

PARDAVIMUI paprastas Rimbai! 
pianas, vartotas du metu; mokėjau 
$450, parduosiu už $95. Atsišaukit 
šią savaitę.

2247 Homer St.
Tel. Brunsvvick 47^4

geresnis kaip naujas. Namas ran
dasi ant Emerald Avė., arti 38-los 
gat. Kaina $6800, $1800 įmokėti, li
kusius ant lengvu išmokėjimų.

Te). Engleiwood 8137

REIKIA moterų indų plovėjų 
Darbas 6 dienos į savaitę.

Atsišaukite
4169 So. Halsted St.

CO.
Meldžiame visų darbuotoją, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus isitėmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi j dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir rątelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus: 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniuko pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du, kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių biznlškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar-

. i-*. -r i ba dalį vienai dienai. Skaitlius die-veik visos vokiečių uniformos j niJ jr co]|ų neaprubežiuojamas.
5. Apie kreditą reikia tartis su 

Naujienų administracija.
6. Visi pranešimai norint patal-. :   I

būt priduoti ne vėliau kaip iki de-
■ vintos vai. vakaro.

PARSIDUODA Meat Market ir 
Grosernė Brighton Parke. Biznis ge
rai išdirbtas per ilgą laiką. Parduo
siu pigiai ba turiu greitu laiku aplei
sti Chicagą.

Pašaukite per tel.
Laffavette 8654
/ i '

MŪRTGECIAl -PASKOLOSPARDAVIMUI maža vištų farma, 
$400 jmokėti, nėra budinkų, 2 akrai 
žemės. Turi būti parduota tuojau. 
Rašykit savininkui.

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Box 426.

REIKIA DARBININKU'
šia 
jie 
Jė-

svarbios paskai
tai p. J. Ži tironas,

sužinos visus 
zaus Kristaus 
jaus slainelėj.

Kad tokios 
t<»s įvyksta,
solistas ir muzikos mokytojas, 
pasižadėjo sudainuoti lietuvių 
mylimų dainelių. —Rep.

Ir mano žodis dėl Algis 
ir Giedrutė

tilpoSavo laiku Naujienose 
bent trys korespondencijos dėl 
Algis ir Giedrutė, liet visose 
trijose korespondencijose ma
tylis tik ypatiškurnas ir muta
cijos (? Red.), bet nieko fak
tiškai neprirodyta. Nėra abe
jonės, kad visi trys korespon
dentai ir negalėjo nieko aiš
kaus pasakyti nė apie lošėjus, 
nė apie veikalą, nes nė vienas, 
kaip matyt, nėra perdaug susi
pažinęs su scena ir lošėjų tak
tu, neperdaugiausiai, matyt, 
gerbiamų korespondentų pa- 
stebiama lošėjų fiziognomika 
ir gestikulacija. Musų kores
pondentai papratę pažiūrėti 
per “aš suprantu” teleskopą ir 
pleškina: tas gerai, tas nege
rai, o daugiausiai tai, kaip ge
rai korespondentui ypata .akin 
puola. Kitas dalykas, aprašant 
įvykusį lošimą visuomet reika
linga būti susipažinusiam su 
statomuoju veikalu. Bet kiek 
aš žinau, apie Algį ir Giedru
tę, tai gerbiamieji korespon
dentai rašė nežinodami, nes 
veikalas tik rankrašty ir apart 
lošėjų niekas neturėjo (tik gal 
kiek pripuolamai teko perbėg
ti korespondentui Pykunui, be 
atkopijuojant). Trėčias kores
pondentas, matyt, ir lošimo 
laiku buvo kur nors; tik ne 
toj svetainėj, kur lošimas įvy
ko. O nieko nemačius ir negir
dėjus — girti ar peikti neiš
puola. Eisime prie paties daly
ko.

Ponas “Bonus Artistique” sa
vo korespondencijoj rašo: 
“Veikalas geras, lošimas pras
tas.” Taigi aš privesiu faktais,

yra šalmai su kutosais; juk! 
Algis tik ir buvo vokiečių ka
reivių viršininkas vadovavo pinti i sekamos dienos, laidą turi 
Gudfrydo pulke, — kurie su-; 
sidčjo iš Vokietijos žmonių— 
kryžiokų. Koresp sako: “Algis 
turėjo būti be barzdos ir be 
ūsų, su trumpais baltais marš
kiniais”. Kryžiokas butų! Kad 
eilinis kareivis , tai dar gal ir 
butų galima be ūsų, be*t va
dai taipjau nebuvo be ūsų. 
Galima kai kada matyli ir kru
tumuose paveiksluose kryžei
vius; man teko porą kartų jau 
matyti. O trumpais baltais 
marškiniais, tai gal korespon
dentas ir rengėsi tuomet, bet 
kareiviai kryžiokai turėjo kuo- 
puikiausias uniformas. Toliaus 
rašo: “Kareiviai kunigai tupi
nėjo po steičių galvas kraipy
dami tai vienon tai kiton pu
sėn, lig ko jieškodami”. žino- ’ 
ma, žinoma, kad jie tik ir lošė, 
šnipų rolę, j ieškodami visose 
pusėse ar nepamatys kur Algį 
su Giedrute ir ar Algis jųjų 
nepalėmys. Tie kareiviai tai 
kunigo Kristijono šnipai; ko
resp. to nepastebėjo. Bet čia 
juokdariai ne kareiviai, o pats 
korespondentas: žiuri— nema
to, klausos— negirdi. Toliaus 
korespondentas sako: “Giedru
tė turėjusi būti su vainiku ant -'£9^ 
galvos”. Iš kur tą gavo? Net 
šiose dienose lietuvaitės 
nikus nešas ant galvos 
v|en vestuvių Ceremonijose, 
bet niekuomet nedėvi vainikų 
paprastose darbo apeigose. O 
antra, šeši šimtai metų atgal 
ar tam panašiai, lietuviai nė

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 
rūpinti 
noms”.

5-klų iš ryto pradeda ap- 
savo kostuinerius “Naujie- 
—Aušros Knygynas.

PRAKALBOS

irPrakalbos lemoje apie peklą 
dūšią. Kur yra pekla, kokioj kara
lystėj ir kokioj vietoj. Visi atėję i 
prakalbas gausite tikrą peklos ad
resą. Kalbės m. s. buvęs prie 
peklos vartų. Prakalbos ^yks ket
verge, gruodžio 18 d., Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia avė. Pra
kalbos prasidės 7:30 vai. vakare.

Garfield Park Lietuvių vaikų 
draugijėlės nariai būtinai atsilan
kykite penktadieny į lavinimo* su
sirinkimą, nes greitu laiku turėsi
me koncertą kuris įvyks gruodžio 
28 d., 3720 W. Harrison St.

—Komitetas
t““

ASMENŲ JIESKOJIMAI

VYRŲ

REIKIA patyrusių vyrų lan
gų plovė j ų ) ' < \

VVorld Window Cleaning Co.
62 W. VVašhington St.

Room 21.

RE1KIA patyrusių shearma- 
nų karpymui geležies atkarpų. 
Tiktai tie kurie yra dirbę gele
žies atkarpų jarde tegul atsišau
kia. C6hn Iron & Steel Co., 
2034 North Southport Avė.

REIKIA vyrų kabinot dirbėjų, $35 
į savaitę.

Prie medžio darbininkų, 60c. j vai.
Prie medžio darbo mašinų operato

rių, $83 j savaitę.
Inžinierių, $49 į savaitę.
Pečkurių, $36 į savaitę.
Lipinto jų, 60c. j valandą.
Pasiuntinėjimui vyrų, $30 į savaitę.
Virėjų, $35‘ j savaitę.
Taipgi turime daug ir kitokių darbų 
SOUTH PARK EMPLOYMENT

' AGENCY,
4191 S. Halsted St., 2 augštas

REIKIA PIANŲ SALBSMANŲ
REIKIA jauno vyro tarpe 20 ir 30 

metų amžiaus, kurisį kalba lietuviš
kai ii* angliškai. Patyrimas nereika
lingas, labai gera proga. Alga ir 
komišinas ir išlaidos. Vyras gyve
nantis South side tegul atsišaukia 
vakarais arba dienomis.
STORY AND CLARK PIANO CO.

11418 So. Michigan Avė., 
Roseland

---------" .................. .......... - ;

REIKIA gerų shermenų. Taip
gi ir pagalbininkų. Kiti kurie 
nemoka to darbo, tegul neatsi
šaukia.

Apex Iron & Metai Co.
321 W. 35 St.

RAKANDAI

vai-
tik

IEŠKAU savo brolio Martino Be- 
kerio. Lietuvoj gyveno Šiaulių ap- 
skr., Pakapės parap., Pašiaušės kai
mo. Girdėjau gyvenąs Chicagoj, 

i of Lake miesto daly keĮe 
tas metų atgal. Turiu svarbų rei- 
kalą.Jis pats tegul atsišaukia ar 
kurie žinote, duokite man žinot.

• Ona Bekeriutė
667 W. 18th St., Chicago

RAKANDAI
PARSIDUODA 5 kambarių ra

kandai, vėliausios mados, geram 
stovyje, kai nauji. Yra grojiklis 
pianas, 3 šmotų šilkinis setas, 7 
šmotų riešuto medžio valgomo 
kambario setas, 4 šmotų riešutą 
medžio miegamo kambario setas, 
divonai, lempos, Cousol fonogra
fas ir daug kitų dalykų. Parduo
siu ir atskirais šmotais.

5601 S. Winchestcr Avė.
Ist fl. front

PARDAVIMUI 
ba mainysiu ant

K reipkitės:
2702 W.

grosernė, 
namo.

47 St.

ar-

ŽUVŲ bučernė ir delikatesen 
pardavimui. Lietuvių kolonijoj, 
biznis senai varomas.

4127 Archer Avė.
netoli Francisco Avė.

Brighton Parko Bargenas
PARSIDUODA 2/ fialų nau

jas muro namas po 5 ir 6. kam
barius, karšiu vandeniu šildo
mas, namas neša 43% ant jū
sų pinigų. Parduosiu už $13,000 
arba mainysiu amt bungalow 
nepaisant apielinkės. Reikale 
kreipkitės pas:

ANTRI MARGICIAI
Ant {rengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas, Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

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

LOTJIS STERN CO., 
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

1G0 N. La Šalie St.

IEŠKAU Juozapo Roišio; turiu 
svarbų reikalą. Prašau jo arba 
kas žino pranešti Šio antrašu.

Joe Survilla
7202 Stony Island Avė. 

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA furničiai ne bran
giai. Galima ir butą 
kambarius; rendos tik $15 
nesį.

gauti už 4 
mė-

1721 S. Jefferson 
nuo 3 iki 6 po piet

EXTRA BARGENAS
Parduosiu pigiai bučernę ir gro- 

sernę, eash biznis ir išdirbtas. Pi
gi renda, 4 kambarių pagyvenimas. 
Turi būt parduota greitai. Pardavi
mo priežastis — partnerių nesuti
kimas.

258 W. 117 St.
Tel. Pullman 3077

F. G/ bucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ.

MOKYKLOS

Negirdėtas mainas
IŠSIMAINO 5 kambarių bunga- 

low; parduosiu pigiai arba mainy-
ton Parko apielinkėj. «Atsišaukit 
pas;

s?’» ir- š » ’u^io ?Tot * turi „I ikigiV 
šerio krautuvė su 5 kambariais dėl - - ..... .. n .
gyvenimo. Graži vieta dėl biznio. 
Renda pigi; visokių tautų -apgy
venta; 3 metų lysas. Pirksit pigiai. ' 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

710 W. 14th PI., Chicago, III. .

PARSIDUODA cigarų, kendžių, 
sodos, ice creamo ir notion krau
tuvė; biznis išdirbtas, vertas $2300, 
parsiduoda beveik už pusę kainos. 
5 ruimai gyvenimui, vana, elektra, 
renda 50 dol. Nepraleiskit šito bar- 
geno. Atsišaukite:

5613 S. Racine Avė.

F. G. bucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayėtte 5107

(specialiai Kursai Dreas- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimai*. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTN6 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Ckicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manayer
....................... .

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel» Prospect 1364

———— 4 FLATŲ mūrinis namas, netoli 63
■ St. ir Halsted, kampinis namas, ge- 

smarkaus rame padėjime, tiktai $11,300.

SHEEHAN WIT0US AND CO. 
1654 West 63 St.

. Tel. Prospect 1910.............. ..... .... --------------------- ---
PARDAVIMUI arba išmainymui 

medinis kampinis 4 pagyvenimų na-

CIGARŲ, saldainių, rašymui po- 
pierų krautuvė, netoli 
transferinio kampo ir elevatorio 
stoties, North Side, augštos rųšies 
rakandai, yra labai daug gero sta-j 
ko, verta virš $6,000, dėl labai' 
svarbios priežasties turi būti par
duota tuojau, parduosiu už $2,750 
viską. Labai pigi renda ri geras .
lysas. Jei jus norite tikrai geros mas su groserne ir saldainių krautu- 
krautuvės, veikite greitai. -—y
tvkite patys.

4)33 N. Robey . St.
11£ bloko į. 

Avė. ir 1 mažas 1 
nuo Wilson Avė. Ravenswood elq- 
vatorio stoties.

500 GEAUTY OPERA- 
TORKĮJ REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 806 

State 1887
geras

Pama- ve. Mainysiu ant pagyvenimo namo 
ar loto. Matykit savininką

2800 Emerald Avė., vakarais 
Tel. Prospect 10404įpietus nuo Lawrencel 

JLj blokas į šiaure c
j \ $14 I MĖNESĮ
iNupIrksite mano 2% akrų vištų far- 
‘ mą, netoli Clarendon kalnų prie C. B.
Q. geležinkelio, 60 traukinių kasdien, 
netoli Marionų Instituto, atsišaukit 
prie iTirektoriaus,

Room 722, 160 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė. Nupirk- 
sit pigiai iš priežasties ligos šei
mynoj.

Kreipkitės:
741; W. 51 St.

PARSIDUODA geras pianas, ran
komis grajinamas. Pardavimo prie
žastis — vaikinas neturi kur lai
kyti, tai ir nori parduoti. Kreipki
tės šiuo adresu:

3326 S. Union Avė.

NORIU pirkti lotų Brighton Parke, 
ar South Side. Pirksiu už pinigus 
arba mainysiu ant gero uždaryto au- 
tomobiliaus. Lotų savininkai atsi
šaukite per laišką arba ypatiškai.

J. VILIMAS,
4377 Archer Avė.

PARDAVIMUI geroje vietoje 
lotas, Northwest Side, $200 įmo- 

v keti, kitus lengvais išmokėji- 
1739 South 

Halsted St., Box 428.

PARDAVIMUI skrybėlių dirbimo 
krautuvė. Turi būt parduota labai 
pigiai iš priežasties mirimo, :— 
325 reguliarių kostumerių, krau^ 
tuvė įsteigta per 12 metų, 4 gyve- mais. Naujienos, 
nimo kambariai iš užpakalio.

1947 W. 35 St.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTES

, Viena geriausiai apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės .

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knyvedystčs 
Stenografijos 
Mašinėlė rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO

Pilietystės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuviu Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musu mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

H


