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YOU X.

Francija padariusi 
sutartį su Rusija

Francuzy susirėmimas su 
chiniečiais

40 Francijos jurininku žuvo su
sirėmime Perlu upėj.

Nebetiki į dirižabelio 
išsigelbėjimą

Ministerija jau paskelbė ir var
dus, kurie veikiausia jau žuvo 
ant dirižabelio Dixmude.

Prancūzai nusileidžia 
vokiečiams

Chiniečiai susirėmė su 
francuzais 

t

Venizelos jau grįsta Graikijon
Francija buk padariusi su- Francija nepripažinsianti 

tartį su Rusija Rusijos
Francija įgyjanti kontrolę ant 

Rusijos finansų iki nebus at
mokėta skolos. Bolševikai pri
siėmę caro skolas.

BĖRUKAS, gruodžio 26. — 
Šiandie tapo patirta, kad tarp 
Rusijos ir Francijos liko padary
ta sutartis, pavedanti Francijos 
kontrolei) Rusijos finansus iki 
nebus užmokėtos Rusijos skolos.

Sutartis tapo padaryta konfe
rencijose Jogo Slavijos atstovo 
namuose Berline.

Sutartis dabar esanti paduota 
Maskvai, kuri ją turės ratifi
kuoti, pirm negu ji Įeis galėn.

Sutartis leidžia siųsti Į Rusi
ja Francijos komitetus, kurie 
Rusijoje bus apsaugoti Franci
jos militarinėmis sargybomis. 
Sutarti pasirašė Krestinski, ku
ris atstovavo Rusiją ir De Mar- 
gerie, kuris atstovavo Francija.

Sekami yra keturi svarbiausi 
sutarties punktai:

1. Rusija prisipažįsta caro 
skolas.

2. Rusija prisižada sugrąžinti 
Francijos piliečių nuosavybes 
kurias rusai pardavė.

3. Prancūzams bus atlvginti 
padarytieji nuostoliai.

I. Rusija sutinka panaikinti 
užsienio prekybos komisariatą ir 
padaryti reformų Rusijos eko
nominėj politikoj.

Sutartis esanti “blufas”.
Arčiau pažįstai)tieji dalykus 

žmonės neskaito sutartį už svar
bų dalyką. Jie mano, kad sutar
tis yra tik priemonės Rusijos 
padarymui spaudimo Į Vokietiją 
ir kad tai yra Rusijos atgieža už 
panaikinimą komunistų partijos 
Vokietijoje.

Manoma, kad Rusija niekad 
sutarties neratifikuos, bet var
tos ją kaipo politinį Įnagį.

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalovv. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.
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Laikosi Amerikos nusistatymo.

PARYŽIUS, gruodžio 25. — 
Sprendžiama, kad kelios valsty
bės atklausė premjero Poincare 
ant kiek yra teisingos Francijos 
laikraščių žinios apie netolimą 
Francijos susiartinimą su Rusi
ja.

Francijos premjeras atsakęs, 
kad tos žinios neturi jokio pa
mato ir kad jis pilnai laikosi 
Jungtinių Valstijų nusistaty
mo Rusijos pripažinimo klausi
me.

Prancūzai nusileidžia
vokiečiams

Sutinka okupuotojo krašto ge
ležinkelius pavesti vokie
čiams.

PARYŽIUS, gr. 26. — Pran
cūzai ir belgai sutinka sugrą
žinti Rubr ir Pareinio geležin
kelių opera v imą vokiečiams, 
pasilaikant tik formalinę kon
trolę ant transportacijos..

Jeigu derybos Vokietijos ir 
Francijos tęsis toliau, franou- 
zai, t ik imąsi, sugrąžins vokie
čiams visus geležinkelius.

Jeigu derybos tęsis, bus pa
daryta didelių palengvinimų su 
muitinėmis, kurios atskiria 
okupuotąjį kraštą nuo neoku
puotojo. Prancūzai supranta, 
kad okupuotasis kraštas turi 
turėti liuosą prekybą su a-b įė
jom i-s pusėmis, jeigu norima 
atsteigti normalinę padėtį.

Tiek laimėjus, Vokietija gal
būt tiek toli nueis, kad galės 
pradėti ir kontribuciją luokie
ti. Prancūzai čia sutinka, kad 
rcikailinga yra užsienio pagel
iai, kad nors kiek sutvirtinus 
Vokietijos pinigus.

PARYŽIUS, gruodžio 26. — 
Atstovų butas užgyrė Loucheur 
pasiūlymą sumažinti skaičių at
stovų nuo 626 iki 599. Pasiūly
mas liko priimtas 290 balsų 
prieš 230.

Naujienų Koutesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais scredomis ir
subatomis. Nedėliomis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

CANTON, gr. 26. — |0 fran- 
cuzų ir 5 chinieciai liko už
mušti susirėmime tarp Franci
jos jurininkų ir Chinijos ka
reivių Perlų mpėje ties Boca- 
liieris fortu, Frtmcuzų k ru i žė
rįs vėliau pabotus belaisvius 
cbinicčius atgabeno i Cantoną.

Susirėmimas ištiko delei chi- 
liiecių užgriebimo Iraneuzų 
vali ties.

l)r. Sun Yat Šen pranešė 
svetimų šalių kon stiliams, kad 
kariniams laivams uždraudžia
ma plaukti i Perlų upę be spe- 
ciailnio jo valdžios leidimo. 
Prekybos laivai turi duoti 18 
valandų Įspėjimą, jei jie nori 
praplaukti po Bocatigris fortą. 
Sanlikia’ čia yra Įtempti.

Dawes jau išvažiavo
Pirmiaus pasimatys su valdžios 

nariais, o jau tik tada plauks 
Europon.

CHICAGO. — Gen. Charles 
G. Dawes, kuris liko paskirtas 
pirmininku ekspertų komiteto, 
tyrinėjimui Vokietijos finansi
nės padėties, vakar išvažiavo Į 
VVashingtoną, iš kur plauks Į 
Europą. Kartu su juo išvažiavo 
jo pati, jo brolis ir pastarojo du
ktė.

Nors to’ ekspertų komiteto 
veikimas skaitysis “neoficiali- 
nis”, ant kiek Jungt. Valstijos 
yra paliečiamos ir jos oficiali
ajai tame komitete nedalyvauja, 
vienok amerikiečiai tame komi
tete turės nuolatinius susižinoji
mus su savo valdžia. Prieš 
išplaukiant jie taipjau pasitars 
su prezidentu Coolidge ir kabi
neto nariais. Valstybės depar
tamentas suteiks jiems visas jo 
turimas reikalingas žinias.

Washingtonas labai optimis- 
tingai žiūrįs Į tą komitetą ir ti
kisi, kad jam pavyks išrišti Vo
kietijos finansines problemas.

Ekspertų komitetas tyrinėji
mui Vokietijos finansinės padė
ties susirinks sausio 14 d., Pary
žiuje, o antras komitetas, tyri
nėjimui Vokietijos kapitalo už
sieny, susirinks sausio 21 d.

Venizelos jau grišta 
Graikijon

Bet sakosi grįžtąs tik trumpam 
laikui.

ATHENAI, gruodžio 26. — 
Buvęs premieras Venizelos, ku
ris gruodžio 29 d. išplaukia iš 
Marseilles į Athenus, paprašė 
pulk. Plastinas neleisti viešo jo 
priėmimo, nes tokis triumfalis 
sugrįžimas tik pakenktų jo ke
lionės tikslui. Jeigu gi to nega
lima padaryti, tai Venizelos no
ri, kad jis butų nuvežtas į kokį 
slaptą uostą, o iš ten automobi
liu naktį nuvyktų į Athenus, kur 
pasimatytų su pulk. Plastinas. 
Plastinas ketina išpildyti Veni
zelos noną.

Gen. Danglis gavo telegramą 
nuo Venizelos, patariančią libe
ralams rinkti savo vadovą, ka
dangi jis sugrįžta Graikijon tik 
laikinai. Tečiaus liberalai tikisi 
prikalbinti Venidelos sudaryti 
valdžią, nežiūrint Venizelos tik
rinimo, kad jis gnįšta tik trum
pam laikui duoti valdžiai keletą 
patarimų šioj kritingoj valan
doj.

PARYŽIUS, gruodžio 26. — 
Viltis, kad milžiniškas dirižabe- 
lis I)ixmude vis dar plaukia oru, 
pražuvo ir laivyno ministerija 
jau paskelbė vardus 50 lakūnų, 
kurie buvo tame d iri žabelyje, 
kas labai retai yra daroma Fran- 
ciįo.je iki pilnai neįsitikinama, 
kad orlaivis ar laivas yra žu
vęs.

Skaitydama tą dirižabelį žu
vusiu, valdžia vienok nepaliauja 
dėjusi pastangų j j surasti , ka
dangi nelaimė su dirižabeliu ne
būtinai reiškia mirtį jame esan
tiems žmonėms. Dirižabelio j ie
škoma visur ir tam naudojama 
visas Įmones — laivus, aeropla
nus ir peščius žmones. Kitų ša
lių laivai irgi gelbsti j ieškoti ju
roje. Blogiausia yra, kad neži
noma kur maž-daug tas diriža- 
belis galėtų būti. Jau astuonios 
dienos praėjo kaip dirižabelis iš
skrido. Paskutinį kartą jį ma
tyta penktadieny Afrikoj, 
skrendant pietų link.

Spėjama, kad maisto ir van
dens yra užtektinai, bet gasoli- 
nas jau turėjd išsibaigti, nes jo 
nedaug tepasismė. Gal jis nusi
leido kur Afrikos tyruose, bet 
tada negreit bus sužinota apie 
lakūnų likimą!ar jų išsigelbėji- 
mr. Betgi kartu nurodoma, 
kad išsigelbėjimas yra nepapra
stai sunkus, nes tokis dirižabe
lis be pašalinės pagelbos negali 
nusileisti nesusidaužęs, o tokia
me atsitikime lakūnai turėtų 
ti.

I

Perviršis Francijos 
biudžete

PARYŽIUS, gruodžio 26. — 
Paduotas senatui biudžetas atei 
nantiems metams rodo 568,000,- 
000 frankų pervirvį. Pajamų ti
kimasi 23,950,000,000 frankų, o 
išlaidos sieks 23,382,000,000 
frankų. Perviršis pasidaro de
lei pasitikėjimo surinkti dau
giau pinigų taksais.

Finansų komisija atkreipia 
valdžios domę į nuolatos einan
tį brangyn, delei franko puolimo, 
pragyvenimą. Reikalaujama, 
kad valdžia rūpintųsi sustabdy
ti franko puolimr, nes tas puoli
mas nesutinkąs su Francijos 
prekybine ir ekonomine padė
tim.

Portugalai užgriebė Ispa
nijos žvejų laivus

LES'BON, gr. 26. — Portuga
lijos kariniai laivai vakar už
griebė 36 Ispanijos žvejų lai
vus, kurie žuvavo Portugalijos 
vandenyse. 86 Ispanijos žvejai 
tapo areštuoti. Portugalijos 
valdlžia išleido! įspėjimą, drau
džiantį sveti nišalliafim žuvauti 
Portugalijos teritori aliniuose 
vandenyse.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 26 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ......>. $4.35
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų......... $4.52
Danijos 100 markių ......... $17,75
Finų 100 markių .................  $2.50
Italijos 100 lirų ................ $4.32
Francijos 100 frankų .......... $5.00
Lietuvos 100 Litų ...............  $10.00
Norvegijos 100 kronų .... $14.92 
Olandų 100 kronų .............. $37.00
Švedijos 100 kronų ......... $26.38
Šveicarijos 100 frankų ....... $17.47

Obregonas nugalėjo 
sukilėlius

Veik visa šalis jo kontrolėje, 
išėmus nedidelius plotus apie 
sukilėlių armijas.

EL PASO, Tex., gr. 26. 
Meksikos konsulo Ruiz gauto
mis iš sostinės žiniomis, fede
raciniai kareiviai atgavo kon
trole ant veik visos Meksikos, 
išūmiis nedidelius' plotus, ku
riuos valdo gen. Sanchez ir 
geni. Estrada kareiviai.

Valdžjos kane.ivia.ms nepap
rastai sekasi jų kampanijoje 
prieš sukilėlius.

Dabar vedama kampanija 
prieš sukilėlius Jalisco valsti
joje ir tikimąsi, kad ton sukilė
liai veikiai galutinai liks su
mušti. Prezidentas Obregonas 
išvažiavo Į Jalisco frontą as
meniniai vadovauti puolimu 
ant sukilėlių.

Gen. Figuieroa, kuris vadova
vo sukilėliais Morelos v. yra ga
lutinai sumuštas.

Valdžiai labai pagelbėjo at
siėmimas Pueblo miesto. Tas 
davė daug naujų kareivių, o 
ir sustiprino dvasią visų fede- 
ialinių kareivių. Apie 1,000 su
knelių liko suimta ir de 1a 
Huerta spėkoms' pridaryta di
delių nuostolių.

Konsulas Ruiz gavęs žinių, 
kad Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Samueli Gum- 
pers paprašęs valstybės sekre
toriaus Hughes pagelbėti Ob- 
regono valdžiai.

žu- Neįstengė nusausinti
MARION, III., gruodžio 26. — 

Chicagos prohibicijos agentai, 
kurie pasikvietė sau talkon ku 
kluxus ir padarė daugiau 100 
puolimų Herrino apielinkėje, 
vistiek neįstengė nusausinti Wil- 
liamsono pavieto ir Kalėdos čia 
buvo daug “slapesnės”, negu 
kad pirma būdavo.

Prohibicijos agentai areštavo 
daugiau kaip 100 žmonių ir pen
ki žmonės liko sužeisti susirė
mimuose su saliunininkais.

Agentai dabar sako, kad jie 
lauksią Washingtono nuospren
džio, o jau tasis tai tikrai už
darysiąs 56 saliunus, išgauda
mas prieš juos injunetionus. Ta
da pavietas tikrai pasidarysiąs 
“sausas’'. Bet gyventojai tam 
netiki.

REICHSTAGO ATSTOVAS 
NUTEISTAS KALĖJIMAN.

Ėmė kyšius už parupinimą 
butų.

GLENWITZ, Silepijoj, gruod
žio 26. — Juopas Kubetzko, kle
rikalas atstovas reichstage ir 
pirmininkas vietos buto komi
sijos, liko nuteistas šešiems mė
nesiams kalėjiman už ėmimą 
kyšių iš žmonių, kuriems jis 
parūpindavo butus. Atsiovas tei
sme prisipažino, kad jis gauda
vęs maisto, degtinės ir cigarų 
nuo draugų, kuriuos jis aprūpi
no butais

Francijos frankas nupuolė.

NEW YORK, gruodžio 26. — 
Pirmą kartą istorijoje Franci
jos frankas biržoje nupuolė že
miau 5c. Priežastis esanti dide
lis reikalavimas dolerių Paryžiu
je ir mažas reikalavimas frankų 
New Yorke. Taipjau paveikė ir 
deficitas Francijos biudžete, ku
rį priseis padengti spausdinimu 
naujų frankų.

Devyni žmonės žuvo kalno 
nugriuvime

CHAMBREY, Francijoj, gr. 
26. — Žemės nuo kalnų nugriu
vimas namą už už 30 mylių nuo 
Chambery. Iš 11 buvusių name 
žmonių, žuvo devyni žmonės.

Gilus sniegas užvertė geležin
kelį Į Chamonix ir pašaukta ka
reivius sniegą nuo bėgių nuvaly
ti.

Penki žmonės žuvo audroj
SEATTLE, Wash., gruodžio 

26. — Kalėdose Pači f i ko pakraš
čiuose siautė smarki audra, ku
rioj du laivai paskendo, miestai 
paskendo tamsoj delei nutrauki
mo elektros vielų ir daug namų 
apgriauta, šioj audroj žuvo pen
ki žmonės — keturi žuvo ant su
sidaužiusio laivo ir vienas liko 
užmuštas nutrukusios elektros 
vielos.

Unijos vienijasi
HAVERHILL, Mass., gruod

žio 26. — Shoe Workers Protec- 
tive Union ir United Shoe Wor- 
kers of America, kurios ikišiol 
vedė smarkią tarpusavinę ko
vą, dabar nutarė vienytis. Abie
jų unijų atstovai jau išdirbo ir 
užgyrė vienijimosi pienus ir ne
užilgo vus sušaukta bendra abie
jų unijų konvenrija patvirtinti 
tą nutarimą. Bendros unijos 
vardas veikiausia pasiliks Shoe 
VVorkers Protective Union.

Negalėjo atsikviesti iš Europos 
vaikų — nusižudė.

CHICAGO. — Marė Brtna iš 
nusiminimo, kad ji neįstengė at
sikviesti pas save čechijoj esan
čius jos vaikus, vakar pasikorė 
savo namuose 1528 S. Kedvale 
Avė. Ji nesenai lankės: tėviške 
je, bet vistiek vaikų atsivežti ne
įstengė.

Mrs. Catherine Claypol, 18 m., 
6243 Woodlawn Avė., per klai
dą išgėrė nuodų ir mirė ligoni
nėj.

Mrs. Catherine Koffey, 23 m., 
susibarė su vyru ir bandė nusi
nuodyti. Jie gyvena Lorraine 
hotely ir sugrįžo švęsti Kalėdas. 
Bet jos vyras norėjęs vėl išeiti, 
bet ji to nenorėjusi ir išgėrė 
strychnino.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS 
1739 S.Halsted St. 

Chicagolll.

N°. 304

Maskva valosi ištrėmimais 
šiaurėn

MASKVA, gr. 26. -- Rusija 
pradėjo valyti Maskvą, kad pa
šalinus iš jos negeistinuos abie
jų lyčių žmones. l))zeržinski, 
galva politinės policijos, de
portavo Į Archangelską 916 
pągeistinų žmonių. Tarp depor- 
tuotojų yra 453 pinigų skolin
tojai, 156 prigavikai, 120 šmu- 
gelninkų, 110 bntlegerių, 21 
narkotikų pardavinėtojai ir 53 
ištvirkusios moterys. Policija 
sako, kad namų trukumas 
verčia išvaryti parazitus.

BERLINAS, gruodžio 25. — 
Čia tapo areštuotas Kari Schnei- 
bner, kuris yra kaltinamas nu
budime 30 vyrų ir moterų apiplė
šimo tikslais. Jis buvęs geras 
ir teisingas žmogus kada jis gy
veno su pirmąja pačia. Bet jo 
antroji pati, gatvės moteris, pri
kalbino jį vogti ir užmušinėti, 
kad ji galėtų gražiai pasirėdyti.

Lietuvos pašto, telefono 
jstigŲ pajamos — 

išlaidos.
Per pirmuosius J š. m. mėne

sius Lietuvos pašto telegrafo 
ir telefono Įstaigų pajamos sie
kia 4,941,268 lt. Iš jų pašto pa
jamos—2,580,378 lt., telegrafo 
—1,207,381 lt. telefono — 1,- 
130,284 lt. ir kitos — 23,225 lt. 
Išlaidų turėta 4,068,712 lt. 1922 
metais pajamų iš minimų įstai
gų turėta 2,055,827 lt. išlaidų 
gi—1,252,505 lt. (Elta).

Gyvuliu skaičius
Lietuvoj.

Statistiniais daviniais, šiais 
metais Lietuvoje yra 505.000 
arklių, 1,285,000 galvijų, 1,413,- 
000 avių ir 1,897,000 kiaulių. Į 
šiuos skaičius įeina Klaipėdos 
krašto 33,000 arklių 67,000 galvi 
jų, 43560 avių ir 80,500 kiaulių.

ŠIANDIE — apsiniaukę, vei
kiausia lietus, maža permaina 
tem per artu roję.

Saulė teka 7:17 valandą, leid
žiasi 4:25 valandą. Mėnuo teka 
9:02 vai. vakare.
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Štai kaip dabar stovi Naujieną kontestantai
Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?

Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920?
Kas laimės Fordą vertės $428.73?

LEON SHVVEGZDA, ......................................................... 1,212,000
4917 W. 14 St., Cicero, III.

TONY \VILLIS, .................................................................. 1,109,000
856 VV. 122nd St., Chicago, III.

MISS L. NARMONTA, ....................................................... 1,089,600
3223 Barneli Avė., Chicago, UI.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, ..........................................  1,059,900
3355 So. Morgan St., Chicago, III.

KAZIMER Yl (11S, .........................   1,053,600
1579 Mihvaukee Avė., , Chicago, III.

STASYS GIRŠTAUTAS, ....................................................... 933,000
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.

FRANK ŠOVA, ..................................................................... 849,300
4014 So. Rockwell St., Chicago, IU.

MRS. MILTE PAVLAUSKL ..................................... 786,250
3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.

ANTON GUDAVIČIUS, 414,700
P. O. Box 358, Benton, III.

KAZIMER POCIUS, .................................................... 724,000
12053 So. Halsted St., Chicago, III.

ANTHONY SHARKIS, .......................................................  454,000
942 W. 34th St., Chicago, III.

ANTON BAKŠYS, ................................................................. 509,000
220 Mihvaukee Avė., Kenosha, VVis.

CAZIMER RAŽAS, ................   344,400
4138 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

L. BUTKEVVICZ, ........................-.......................................... 160,500
2502 VV. 69th St., Chicago, IU.

MIKE BUDAS, - l’>3,900
7018 Eggleston Avė., Chicago, IU.

VV M. SHIMKUS, .....................  137,100
3817 So. Emerald Avė., Chicago, III.

KAZIMER STALMOKAS, 212,000
1417 S. 50th Avė., Cicero, III.

PAl L B. SHVELNIS, 115,000
1 113 N. Paulina St., Chicago, III.

KAZ. BRAZEVICZ, ..............................................  141,000
921 So. Sheridan Rd„ Kenosha, VVis.

PAUL JAUGAS, .......................... 133,000
1116 Market St., I)e Kalk, III.

JOSEBH SPRTNG, ................................................................. 127,200
6059 So. Kilder St., Chicago, UI.

PETER KAUNETIS, ............................................................. 119,000
1530 So. 49th Avė., Cicero, III.

JOSEPH S VNCIULIS, -..............  .... 54,000
P. O. Box 253, Bradley, Ohio.

MISS ANNA PORITZ, ....................................-.....................  52,200
1900 Racine Avė., Ručine, Wis.

KASTAM GALDIKAS, ......... ............................................- 52.000
3016 Normai St., Chicago, III.

J. JAKSAVVTCZ, ........................-...................  47,100
1509 Harvey Avė., Oak Bark, IU.

JOHN Yl RKŠAITIS, ............................   47,000
Box 163, Harrison City, Pa.

A. KALNER, ................ ............................................ 47,000
10929 So. State St., Chicago, IU.

VVM. RIPALAS, ...................................   47,000
l'nionville, Mich.

JOHN JASULEVIČIA, ................     42,600
Box 58, Valier, Pa.

KASTANTAS BULKA, ......................     45,000
4127 So. Maplewood St., Chicago, IU.

A. MUKEVICH, ....................................  40,000
3210 Emerald Avė., Chicago, 111.

MISS JOSE DAMBRAUSKAITE, ........................................  37,500
1817 String St., Chicago, IU.

MISS MARY PHILIPS, ............................................   5,600
2213 VV. 22nd St., Chicago, IU.

SIMON JUODSNUKIS, ..........................................   5,600
Freemonsforth, IU.

JAMES ATVVILL, ...................     5,000
1012 Geneva St., Ručine, VVis.

JONAS BREHANSKAS, .............   5,000
2227 — 24th St., Detroit, Mich.

ALEX BRAŽULIS, ..................................................................  5,000
4353 So. Campbell Ace., Chicago, III.

MISS ROSE EIDUKAITĖ, ....................................................... 5,000
1134 VV. ISth St., Chicago, III.

JOE GRECIAS,............................................................................ 5,000
4511 So. Fairfield Avė.,. Chicago, III.

PETER JANUŠKA, ...................................................................  5,000
3429 So. Union Avė., Chicago, III.

A. LUNGEVICZ,.......................................................................... 5,000
1737 N. Robey St., Chicago, III.

ALEX ODEN,   ........................................................................ 5,000
708 VV. 12th PI., Chicago, III.

FRANK RINKIS, ........................................................................ 5,000
4601 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

ALICE ŠILANIS, ........................................................................ 5,000
470 VV. 26th St., Chicago, IU.

C. STEVENS, .............................................................................. 5,000
3149 Lovve Avė., Chicago, III.

ALEX THURSTON, .................................................................. 5,000
1267 VVashington Blvd., Chicago, III.

TED TEKORUS, .......................................................................... 5,000
1545 E. Mason St., Springfield, IU.

A. A. VASILIAUSKAS, ............................................................ 5,000
4445 So. Washtenaw Avė., Chicago, IU.

J. T. VITKUS, ..............................................................................  5,000
1286 Norwood Road, Cleveland, Ohio.

JOSEPH VARNAGIS,................................................................ 5,000
4051 Arcehr Avė., Chicago, III.

TEDDY VAZNONIS, ................       5,000
833 W. 33rd FU, Chicago, III.

JOE 4VITKAUSKAS,....................................................................5.000
1420 So. Union Avė., Chicago, UI.

MRS. M, WOITKEWICH,............................................................5,000
3113 So. Halsted St., Chicago, UL I

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

STASYS GIRŠTAUTAS, 
8324 Navy A ve., 

Detroit, Mich.

k/.zimer ražas, 
4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, IU.
Jis pasirodė labai darbštus ir 

gabus ir šiame konteste lošia la
bai svarbią rolę.

C. YUCIUS, 
1579 Mihvaukee Avė., 

Chicago, III.

------------------

LEO S H ŠVĖGŽDA, 
4917 VV. 14th St., 

Cicero, Iii.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI, 
3355 So. Morgan St., 

Chicago, III.

220 Mihvaukee Avė.
. Kenosha, VVis.

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St., 

Chicago, III.

TONY VVILLIS, 
856 West 122nd St, 
West Fullman, Ui,

Apsauga

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė., 

Racine, VVis.

ANTONAY SHARKIS
942 VV. 34th St.

MIKE BUDAS, 
7018 Egglestone Avė.

Chicago, III.

KAZ. BRAZEVVICZ
921 So. Sheridan Road 

Kenosha, Wis.

ANTON GUDAUZIS
Box 358

Benton, IU..

F-8

Selected
Šiandien

rinimo.

švaresnis ir geresnis pienas 
labai tankiai yra kaipo svei

katos užtikrintojas.

Vartokite Borden’s “Se
lected” dėl sveikatos užtik

Užsisakykit
Borden’s BORDENS

I^ftoihictsCo. o f- Ulinois 
Ėranklin 5110

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
> Parduodam Laivakortes. •

JM'.NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

MISS. L. P. NARMONTA
3223 So. Parnell Avė. 

Chicago, III.

JOSEPH SAUCIULIS
P. O. Box 253 
Bradley, Ohio.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

* - ---------------------------------- -

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS :

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- | 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼, | 
Veda visokias bylas visuose teie- į 
muose. Egzaminuoja Abstraktus s 
ir padirba visokius Dokumentas, I 
perkant arba parduodant Lotus, 5 
Namus,. Farmas ir Biznius. Skoli- r 
na Pinigus ant pirmo morgičiau» t 

lengvomis išlygomis.
h—

Kas yra “Kliubas”
“Kliubas” Naujienų kontes

te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

Pavyzdin: Naujienų prenu
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tant po 12,000 paprastų balsų 
nuo kožnos prenumeratos su- 
lyg šitokių taisyklių kandidatas 
laimės 86,000 balsų.

Kandidatams yra lapai svar
bu veikti taip vadinamoj “kliu- 
bo sistemoj”, norint išlaimėti 
gerąsias dovanas. Patartina 
kiekvienam prisiimti sau už 
obalsį: “Kliubas į dieną” ir to 
obalsio laikytis, sulyg jo veikti 
ir jį išpildyti. Taip veikiant per 
30 dienų, tai yra gaunant po 
$24.00 į dieną, nėra abejonės, 
kad tokie kandidatai taps 
mėtojais pirmųjų didžiųjų 
vanų.

Pabandykit ir pamatysit!

Tek Dearbom 9057

A. A. SIAUS ,
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashinglon Si.

Cor. Wa»hinrton Ui Clark

Namu Tel.: Hyde Park 389b

JOHN 1. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS I

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus

ir jgaliojimus.
7 S'outh Dearborn Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 /

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

lai- 
do-

— i '■ i i ,
S. W. BANES, Advokatu* f 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

7P West Monroe Street, Cbkaffo.
Phone Central 2560

Rez, 3203 So. Halsted Sš.
Yarda 1015. ' ,Val.: 6 iki 9 va). !l

Švarus adantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit savo dan-

J. P. WAITCHES ] 
tAWYER Lietuvys Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S'L,

Telephone Randolph 5584 |
Vakarais; 10736 So. Wabash Avė, i 

Tel,: Pullman 6377. ik-.—.-.... . ......................................... ,,

v. W. RUTKAUSK/.s”'
Advokatas

29 So. Uą Šalie St. Room'530
Tel, Central 6390 į

V ak, 8223 S. Halsted St., Chicaco. f
Tel. Yards 4681



Ketvirtadienis, G r. 27, 1923 NAUJIENOS, Chicago, III.
r««

L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Gruodžio 27, 1923. Eilinis No. 38.

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. Žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.

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

Halsted St., Chicago, 111.
Organizatorius J. šmotelis, 1060-1 Ed- 

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

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

Chicago, III.

.1. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.

.1. Čeponis, 1138 Archer Avė.
— visi Chicago, III.

j

Musų reikalas
Drg. Eugene Debsas yra 

susirgęs. Bet kad ir sirgda
mas, jis neužmiršta socialis
tinio judėjimo. Negalėda
mas važinėtis su prakalbo
mis, jis rašo straipsni, kurio 
ištraukas čionai paduosiu:

Jaučiu savo didelę prie
dermę priminti partijos 
draugams, koki didelį mes 
dabar pergyvename laiko
tarpį. Paskutinė mano liga 
buvo sunki ir pasveikimas 
eina labai lėtai, bet nežiū
rint to, aš jaučiu, kad socia-

šiai mano širdies ir todėl ne
galiu tylėti. Aš tikras esu, 
kad draugai žino, kad mano 
silpnumas yra vien tik fizi
nis. Bet aš norėčiau, kad 
mano balsas nebūtų silpnas, 
arba kad jis nebūtų pesimis
tinis ar desperatinis. Aš ti
kiu, kad greitai pasveiksiu 
ir vėl imsiu savo darbą, ku- 
ris guli man prie širdies, be 
kurio man butu nuobodus v

nebutų noro daugiau kovoti 
su gyvenimu.< v

kartu su savo draugais ir 
kartu kovoti už atstatymą 
partijos; kol negaliu tiesio-

kuriuos sakydavau per tiek 
daug metų, aš noriu pareik
šti tuos kelis savo žodžius 
raštu. Man labai rupi atstei- 
giinas partijos, — švarios, 
nesvyruojančios, uoliniais 
pamatais. Tai svarbiausia 
šiandie Amerikos darbinin
kų darbas.

Socialistų Partija nuo pat 
savo gimimo buvo darbinin
kų klasės partija; ji visuo
met kovojo už darbininkų 
reikalus su dideliu pasišven
timu. Tiesa, ir ji darė klai
dų; tas yra tiesa ir su viso
mis kitomis partijomis pa
saulyje; bet Socialistų Par
tija niekuomet nebuvo dar
bininkų klasės pardavėja; ji 

( visuomet padėjo darbinin
kams kovoti streikuose, dėl 
sutrumpinimo darbo valan
dų, pagerinimo visokių kito
kių sąlygų ir pasiliuosavimo 
iš industrinės vergijos.

Kada prasidėjo didysis 
karas, Socialistų Partija bu
vo vienatinė partija visoje 
šalyje, kuri smarkiausiai 
protestavo prieš tą baisią 
žmonių skerdynę. Tuomet 
kapitalistų klasė tiesiog siu
to ir vartojo visas savo jė-

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827 
Archer Avė., Telef. Lafayette 1017, 
Chicago, III.

Chicago, III.

Finansų Sekr. A. Baniene, 1642 W 
Monroe St., Chicago, III.

Įgas, kad sunaikinus Sociali
stų Partiją. Tokioje padėty
je nėra nieko stebėtina, kad 
atsirado daug tokių, kurie 
pasidavė tiems visiems per
sekiojimams ir nuleido ran-

1 jai, arba kuris negalėtų gau
ti naują prenumeratorių 
musų laikraščiams.

Kad atsteigti partiją, rei
škia atsteigti ir musų presą, 
o sustiprinimas presos, rei
škia sustiprinimą partijos.

Tas dvigubas darbas eina 
ranka rankon. Mes niekuo
met negalėsime turėti tikro 
judėjimo, kol musų presą 
bus silpna; kuri kalbėtų mu
sų kalba; praneštų musų pa
reiškimus ir kovotų musų 
kovoje.

Tai to aš prašau kiekvie
no musų nario, kad jie pasi
darbuotų laike švenčių. Jo
kių kitokių dovanų aš nerei
kalauju. Man bus didžiausia 
dovana ir linksmumas, kada 
aš matysiu Socialistų Parti
ją didelę ir galingą.

Tikrai manau, kas seka
mais* metais mes turėsime 
savo partiją taip didelę ir 
taip galingą, kaip dar nie
kuomet iki šiol. Ir mes visi 
dirbsime tiems dideliems ir 
prakilniems Socializmo už
daviniams.

— Socialistas.

kas buvo jos tie “kostumeriai”, 
kam ji parduodavo?

1913 Vokietija pirko 13% 
žalios medžiagos iš Anglijos, 
15% iš Jungtinių Valstijų, 13% 
iš Rusijos, 7% iš Austrijos, 
5% iš Franci jos, ir 3% iš Bel
gijos.

Vokietija pardavė tais pa
čiais metais: 18% Anglijai, 
10% Austrijai, 8% Rusijai, 
7% Franci jai, 7% Jungtinėms 
Valstijoms, ir apie 4% Belgi
jai. Vadinasi, Vokietija darė 
biznį su tomis šešiomis valsty
bėmis, daugiausia su Anglija.

pamatė, 
šalys yra

sa-
Jei 
žo- 
ba-

budu tapo labai suardyta. 
Dar tame darbe prisidėjo ir 
komunistai, suprantama, su 
pagelba valdžios pasamdytų 
šnipų, kurie dėjosi neva la
bai dideliais revoliucijonie-

Jei partijos narių skai
čius ir sumažėjo, tai narių 
prakili socializmo idėja nie
kur nedingo, bet dar ji ta
po stipresnė. Jie pamatė, 
kad socialistinė idėja yra 
brangi ir pasiliko jai ištiki
mi, kad ir sunkiausiame mo
mente. Dabar, kuomet ka
ras jau senai yra baigtas ir 
visas pasaulis siekiasi atsi-

atnaujintomis savo jėgomis 
vėl eina dirbti savo didelį 
darbą. Ji nori naujai atsikū
rus būti dar pastovesnė, dar 
stipresnė negu buvo kada 
nors pirmiau, ir kad Socia
listų Partijos pastangos iš
vaduoti darbininkus iš in
dustrinės vergijos įsikūnytų 
kuogreičiausiai.

Tas didelis darbas atkur
ti partiją yra labai svarbus 
ir negali būti atliktas kele
to narių; prie to darbo turi 
prisidėti, su didžiausia ener
gija, visi musų nariai. To- 

kviečiu visus darbi- 
dėtis prie musų par-

tuojau žengsime į

ninkus 
tijos.

Mes
Prezidento rinkimų kampa
niją. Socialistų Partija turi 
būti savo vietoje ir stovėti 
taip stipriai toje kampanijo
je, kad niekas negalėtų jos 
pajudinti. Ji turi būti apsi
ginklavusi intelektualiai, 
moraliai ir materialiai, kad 
nugalėjus visus savo prie
šus, kad iškovojus darbinin
kų klasei industrinę lais-

Ar Vokietija išsilaikys
Ką reiškia “Vokietija.” Yra 

žmonių rasė, kuri gyvena šiau
rinėj dalyj centralinės Europos 
ir vartoja vokišką kalbą. Ta 
grupė žmonių pasiliks per šimt
mečius. Jei tai reiškia “Vokieti
ją”, kuri gyvena centralinėje 
Europoje, tai tos Vokietijos ne
galima bus sunaikinti.

Pirm karo centralinėje Eu
ropoje buvo tvirta viešpatija 
su savo armija ir laivynu; su 
aristokratų valdomąja klase, su 
kolonijomis. Turėjo didelį pre
kybos laivyną, antrą nuo Ang
lijos. Jos biznis labai smarkiai 
augo svetimose šalyse. Ta val
stybė tapo nušluota po Versa- 
lės taikos. Jei “Vokietija” reiš- 

kokia .ji buvo 1913, 
Vokietijos daugiau 

vietoje atsirado res-
tai tokios 
nėra. Jos 
publika, apie 65,000,000 gyven
tojų, kurie gyvena daugiausiai 
industrija ir komercija. Vienas 
trečdalys jų gyvena miestuose. 
Tie visi miestų gyventojai turi 
gauti iš kur nors žalios medžia
gos: vatos, kviečių, medžio, ge
ležies ir kitų reikalingų dalykų, 
ir padarius juos į tinkamą pro
duktų formą, parduoti kitiems. 
Tai yra šiandieninė Vokietija. 
Ar ji gali išlaikyti? Visas klau
simo išsprendimas priguli nuo 
centralinės ir vakarinės Euro
pos. Jeigu Vokietija užkariaus 
vakarinę Europą, tai yra proga 
atsilaikyti. Jei Vokietijai nepa
siseks to padaryti, tai visiems 
Europos kapitalistams prisieis 
pamatyti ekonominė suirutė.

* * ♦
Kas svarbiausia buvo Vokie

tijoj moderninėj prasmėj?
Vokietijos geografija buvo 

užbaigta 1871, kuomet jai teko 
Loraino geležies kasyklos. Eu
ropos geležies ir anglių rezer
vai koncentravosi Vokietijoj. 
Anglis radosi Saar, Ruhr ir 
Augštinėj Silezijoj; geležis ra
dosi Loraine.

Vokietijos gyventojai labai 
smarkiai dauginosi. Jiems kas- 
karts vis buvo mažiau ir ma
žiau vietos ant tokio mažo že
mės ploto. Jie daugiausia gyve
no iš maino ir išdirbinių. Augi
mas Vokietijos išdirbinių gali 
Jut palygintas su iškasimu ang
ių. 1871 metais Vokietija iš
kasė 30,000,000 tonų anglių, <x 
1913 — 190,000,000 tonų. Vo
kietijos exportas pas*i$augjnoĮ 
taip pat tokiu greitumu, kaip ir 
anglių iškasimas.

Vokietija tuomet augo labai 
sparčiai, daug sparčiau negu 
tokia kita Europos viešpatija. 
Ji gaudavo iš kitų šalių žalią 
materijolą, o pristatydavo ki
tur gatavus išdirbinius.

Ką jus draugai galite pa
daryti, kad padėjus toje di
delėje kovoje? Jus galite 
gauti naujų narių, kurie dar 
pirmiau nėra priklausę par
tijai, arba gauti keletą skai
tytojų socialistų laikraš
čiams, arba dar geriau, jus 
galite atlikti abu darbus ir 
kartoti tą darbą taip tan
kiai ir taip ilgai, kaip jums 
jūsų laikas leidžia.

Nėra nei vieno tarpe mu
sų, kuris negalėtų prirašyti | kur Vokietija daugiausiai 
bent vieną naują narį parti- pirkdavo tą žalią materijolą;

* * *

1923 metais pasaulis 
kad tos svarbiausios 
viena kitai reikalingos. ^'Vokie
tija, kaipo didelė pramonės 
lis, lošia labai svarbią rolę. 
Vokietija negaus užtektinai 
lios medžiagos, jai prisieis 
dauti. Taip jau ir yra.

Vokietija, kaip ir kitos šalys, 
kovojo pasauliniame kare už 

pasaulines rinkas ir tos šalys 
ėmė viena kitai už gerklės. Ir 
vis reikalavo: atiduok savo pi
nigus arba gyvybę, a kaipo 
abelna taisyklė, atimdavo nuo 
silpnesnio ir pinigus ir gyvybę.

šių dienų imperializmas jau 
pasiekė tokio laipsnio, kur at
kakli kova būtinai yra reika
linga. Imperialistų tikslas 
yra: sunaikinti mažąsias tau
tas, o padaryti stiprų imperia- 
listinj-geležinį kumštį ir tuo- 
mi valdyti pasaulį.

Jei Vokietija butų laimėjusi 
karą, nėra abejonės, kad ji bu
tų privertusi Franciją ir Angli
ją pildyti Brest-Litovsko sutar
tis. Bet kuomet Vokietija pra
laimėjo karą, tai dabar sąjun

gininkai verčia ją pildyti tas 
Brest-Litovsko sutartis.

Ta sunki taika, tai nėra Vo
kietijos taika, bet imperialistų 
taika. Jei kuri imperialistinė 
šalis užsimano įgyti viršijančią 
galią valdyme pasaulio, tai 
tuomet pergalėtojai uždeda sa
vo leteną ant sprando ir prisle
gia prie pat žemės.

Versalės taika atėmė iš Vo
kietijos visas kolonijas, kokias 
ji turėjo; sykiu atėmė nuo jos 
ir visą ten esantį turtą. Taipgi 
atėmė nuo jos visą laivyną, ge
ležies ir anglies kasyklas.

Jiegu Vokietija dabar pasi
priešins mokėti užkrautus jai 
mokesnius, tai galimas daly
kas, kad Francuzų armija pra
dės užimti Vokietijos miestus 
ir tuomet iš Vokietijos neliks 
beveik nieko.

O jeigu Vokietija turės mo
kėti tas užkrautas jai skolas, 
tai jos gyventojams reikės .vi
siems subankrutytį ir galų ga
le arba kur kitur išvažiuoti, 
arba badu mirti.

Jeigu Vokietijos komunis
tams pasisektų iššaukti civilinį 
karą, tuomet vėl Franci jos ir 
Lenkijos kariuomenės užimtų 
visą Vokietiją. Jeigu Vokieti
jos ir Rusijos karinės jėgos 
bandytų pasipriešinti Alian- 
tams, tai vis viena Aliantų bu
tų pergalė ir Vokiettijos žlmo- 
nėms—badas.

Ar šiaip ar taip, Vokietijai 
gresia didelis pavojus. Jau ji 
nuo 1913 nustojd savo didelių 
išdirbinių ir negali pagaminti 
to, ką ji iki šiol galėdavo — ji 
pražudė produktiviškumo galią 
ir pinigų galią.

Vokietija nebegali išmaitinti 
savo žmonių. Ji pražudė ne 
tik savo didelę puikybę, kaipo 
didelė ir galinga šalis pasaulyje, 
bet ji pražudė viską. Vokieti
jos, kaipo didelės imperialisti
nės šalies rolė jau yra sulošta. 
Jai tiktai lieka dabar kaip nors 
surasti būdų, kad pradėti ga
mybą su pagelba kitų sujungtų 
jėgų; kad ji galėtų sustiprėti 
kiek nors ekonomiškai ir kad, 
galų gale, galėtų išmaitinti sa
vo šalies gyventojus.—A. ž.

PRANEŠIMAS VIII RAJONO’ 
KUOPOMS.

LSS Aštunto Rajono 
delegatų Konferencija 
sausio 6 d., 10 vai. iš ryto 1924 
m. “Naujienų” name ant antrų 
lubų. Visos LSS kuopos pri
klausančios VIII rajonui pri- 
siųskite delegatus, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui. 
Taip pat bus renkama nauja 
aštunto LSS rajono valdyba 
1924 metams. Kurios kuopos 
nespėjote išrinkti delegatus pa-' 
gal LSS aštunto rajono įstaty
mus, galės atstovauti 
delegatai nuo praėjusios 
rencijos.

Konferencija prasidės
tu laiku, nebus laukiama.

kuopų

kuopas
Konfe-

paskir

LSS VIII rajom rast.
M.K. Kasparaitis.

as turit o rajono centro 
.įvyks gruo-

10 vai iš ryto
Visi centro 
būtinai turite 
turės būti iš-

Naujienų name, 
komiteto nariai 
atsilankyti, nes 
duotos visos atskaitos už visų
metų veikimą, taip pat finansi
nes. Ateinančios kuopų dele
gatų konferencijoj turės būti 
išduotos galutinos atskaitos. Po
sėdis prasidės paskirtu laiku.

LSS VIII raj. cent. sekr.
M.K. Kasparaitis.

GėrCkls Pafn-ExpcllerloTrynimii
Nelauk ligi to, kuomet, jau bn-i pri

verstas atsigulti. Po sunkini) dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimų !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
Pain-Eipellerin išsitrinti .-.kaiidaiiii;- vietas.

Išvengiate skaudamu pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain -Ėxpclleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bunka apti<kose.
F. AD. RICHTER & CO.

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

Mrs.A MICHNIEViCZ-VIDIKlEJŪ
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Ofisą* su Dr. J. F. Van Painu

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i) 
gai praktakavu 
si 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; krei; 
kitčs, o rasi 
pageltą.

Pennsylvani

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 Ud 3 ir 6 ikj 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

> .1.1 ......................................... ■

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: .3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS

4454 S. Westem Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 3415

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 fld 7i8f vakar*.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. D. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. was*ington St.
Valandors: nuo 10 iki 12 ryti 

Telephone Central 8066 
1824 Wabantda Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
PriSmimo valandos nuo 8 iki 12 : 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

ii

DR. M. T. STRIKOL’S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iH 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė. 

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti 

.......  ■■■■............ i i,

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS »
Gydytojas, Chirurgai Ir Akaieris

8315 South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. Ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

Office Houri: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A, L TURKĄ
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR, P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Tel. Blvd. 8188 ’ 
M. Woitkewidi 

BANIS 
AKUiERKA 1 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 

tišką prižiuri- 
Duodu pa- 

moterime
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 ptet<» 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakarais.

i Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai:

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Te’ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nekėliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. I)rexel 3279

Telefonas Boulevard 1989 f
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną Į
ir 6:30 iki 9:30 vakare •

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

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

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

Optom«trht
T«l. Boul.^^d <487

Kampaa 47-toa gal 
2-roa lubote

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 ild 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterllku, Vyriškų, 
Vaikų ir visu chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet. 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagą

30 mėty patyrimo 9
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti j j, 

, Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist,
3639 W. Roosevelt R<L,
Phone Crawford 8140

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v.

Telefonas Yards 0867
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NAUJIENOS
ne utkvasiaa Daily Nm

Idltpr P, Irigaitis 

1789 South Halsted Street 
Chicago, UI. 

Telephene Boosevelt 86M

Subscription Ra tesi
B8.0U per year in Canada.
>7.00 per year outsido of Chlcagf. 
|8.0t per year in Chleagn.

8c per copy.

Entered as Sacoud Clasa Matter 
Ifarch 17th, 1914, at tha Post Office 
gChicago, III., andai tha act ui 

arch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriaat 
lekmadienius. Leidžia Naujiena Ben- 
droTi, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
Ui. — Telefonai i Booeevalt 8590.

18.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50

.75

8c
18c
76c

Uisimokijimo kainai 
Ehicagoje — paltui 

Metams-------------------------
Pusei metų........ ................... ..
Trims mėnesiams --------- ----
Dviem minėsiant-------——
Vienam minėsiu!--------------

Ehlcagoje per nei!atėjusi
Viena kopija-------------------
Savaitei -----------------------—
Minėsiu!--------------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chleageje, 
paltui

Metams------ ----  17.00
Pusei meti_________________
Trims minėsiantis-------------------1-75
Dviem mi nėšiam-------------------- 1.25
Vienam minėsiu!----------------------.75

Lietuvon ir kitur uisieniuoMl 
(Atpiginta)

Metams...........-....... $8.00
Puioi metų...... - ................. •— 4.0e
Trims mėnesiams------------------ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su uisakymu.

Dėbso balsas.
Liga vėl privertė senelį 

Debsą laikinai pasitraukti 
iš darbo. Bet ir sirgdamas 
jisai neužmiršta raginti są
moninguosius Amerikos 
darbininkus. Jisai atsišau
kia į juos per spaudą ir sa
ko, kad didžiausias šios va
landos reikalas yra atbūda
vote Socialistų Partiją.

Tariant Dėbso žodžiais:
“Atbūdavo j imas Socia

listų Partijos, tyros ir ne- 
nuolaidžios savo dvasioje 
ir savo tiksluose, ant tvir
to, kaip uola, pamato, yra 
šiandie labiausiai neatide
damas ir svarbus reikalas 
Amerikos darbininkams.”
Debsas nurodo, kad karo 

laiku Socialistų Partija bu
vo vienintelė šioje šalyje or
ganizacija, kuri griežtai nu
sistatė prieš tą pasaulio 
skerdynę. Visos kapitaliz
mo jėgos todėl buvo pasiry- 
žusios sunaikinti ją, ir ne
nuostabu todėl, kad toje 
sunkioje valandoje ją aplei
do daugelis svyruojančių 
elementų.

Bet dabar žmonės jau ima 
suprasti, kad socialistų nu
sistatymas buvo teisingas. 
Taigi susidarė sąlygos, ku
riose socialistinis judėjimas 
turės vėl sustiprėti.

Prie to drg. Dėbso ragini
mo galima pridurti keletą 
žodžių. Dalį tų elementų, 
kurie pavojaus valandoje 
pabėgo iš kovos lauko, vė
liaus susirankiojo bolševiz
mo agitatoriai, skelbdami, 
kad jie turį geresnį planą 
darbininkų klasės paliuosa- 
vimui, negu socialistai. 
Šiandie tečiaus tie bolševiz
mo skelbėjai jau patys atsi
žada visų savo idėjų ir ieško 
prieglaudos liberalinėje 
buržuazijoje.

Šitaip subankrutijus bol
ševikiškam komunizmui, są
moningieji Amerikos darbi
ninkai turi dar daugiaus pa
mato, negu pirma, stoti po 
vėliava Socialistų Partijos, 
kuri nesidavė išmušti iš tie
saus kelio nei į dešinę, nei į 
kairę.

Ar nepasidarys 
“revoliucija ’ ’?

Vargšai tie komunistai! 
Dar jie nesuspėjo atsipeikė
ti po to, kai jų vadai iš Dar
bininkų Partijos centro su
manė laikyti bendrą konfe
renciją su “Komitetu Ketu- 
riasdešimts Aštuonių”, o jau 
jiems dedama j burną nau
jas blynas.

Dėdelė-Pruseika prane
ša, kad dėjimasi prie buržu
azinių liberalų esąs pas 
Amerikos komunistus jau 
nebe tik planuojamas, bet ir 
praktikoje vykinamas. Ve 
ką jisai sako:

“Amerikos Darbininkų 
Partija laike rinkimų 
Minnesotoj rėmė buržua
zinį Magnus’ą Johnson’ą.” 
Visokią koaliciją su libe

raline buržuazija komunis
tai iki šiol keikė, kaipo di
džiausią išdavystę darbinin
kų klasei. Dabar gi staigu, 
komunistų vadai, nedavę sa
vo partijos nariams nė ap
svarstyti to klausimo, ėmė 
ir pasuko į griežtai priešin
gą pusę. Eiliniai partijos 
nariai (kiek dar jų tenai 
yra) tapo pastatyti prieš 
įvykusį faktą.

Kas gi jiems dabar dary
ti? Nu gi kas daugiaus, 
kaip tiktai — praryti blyną 
ir nusišluostyti “zubus”.

Dėdelė yra dar tiek miela- 
širdingas savo “susipratu
sioms draugams”, kad jisai 
stengiasi padaryti jiems 
kiek galint malonesniu tą 
rijimo procesą, būtent, pa
saldindamas tą neskanų bly
ną pustuziniu naujų kolio- 
nių “Naujienų” ir Grigaičio 
adresu. Jisai mano tur-but, 
kad su šitokiais “komfitu- 
rais” komunistai bile ką su- 
maumos.

Gal jisai ir neklysta. Tik 
kažin ar pas juos nuo tų 
“patriovų” nepasidarys “re
voliucija” — truputį kito
kios rūšies, negu Kominter- 
no pranaušoutoji?

KONCERTO ATBALSIAI.

Gaila, kad p. Justo Kudirkos 
koncertas davė menkų pasek
mių. Jaunam ir darbščiam ar
tistui, koks jisai yra, musų pu
blika turėjo parodyti daugiaus 
užuojautos ir suteikti daugiaus 
padrąsinimo. Kritikai pripažį
sta, kad p. Kudirka yra daug 
pasidarbavęs savo balso išlavi
nimui, nes, palyginus su tuo, 
koks jisai buvo ketvertas metų 
atgal, šiandie žymu jo dainavi
me labai stambus progresas.

Kalbant apie šį koncertą, ne
noromis prisimena kito Lietu
vos artisto pasirodymas Chica- 
goje, p. Babravičiaus. Kuomet 
pereitą pavasarį, besibaigiant 
sezonui, p. Babravičius atvyko j 
šią lietuvių koloniją, jam su
rengti koncertą pasiėmė “Nau
jienos”. Amerikos lietuviams jo 
vardas tuomet buvo visai neži
nomas, reikėjo todėl dėti labai 
daug pastangų išgarsinti jį. 
Reikėjo, be to, dar ir įtikinti 
publiką, kad tas svečias nėra 
toks, kaip tie trys “Lietuvos 
Operos artistai”, kurie keletas 
savaičių prieš tai buvo taip 
skaudžiai suvylę chicagiečius.

Nežiūrint tų didelių kliūčių, 
jau pirmutinis Babravičiaus 
koncertas pritraukė daugiaus 
publikos, negu jos atsilankė 
gruodžio 23 d. Studebaker’o tea
tre.

Chicagos “Draugas” tuomet 
šaukė, kad koncertas nepasise
kė ir kad to nepasisekimo prie
žastis esanti tame, jogei “Nau
jienoms” niekas nenorįs tikėti. 
Jos esančios ir šiokios ir to
kios.

Kuo gi dabar išaiškinti daug 
menkesnį pasisekimą p. Kudir
kos koncerto?

“Draugas” garsino jį, kiek 
tik drūtas; jisai rėmė jį ne tik
tai kaipo dainininką, bet ir kai
po savą žmogų. Kodėl gi tad 
nepasirodė teatre ta “milžiniš
koji” katalikų visuomenė, ku
rios pasitikėjimu taip moka pa
sigirti “Draugas” ?

Aną kartą išniekinęs “Nau
jienas” dėl Babravičiaus kon
certo, kun. Bumša dabar yra 
priverstas konstatuoti, kad p. 
Kudirkai teko dainuoti “pustuš
tėj salėj”. Dabar jau jisai ran
da reikalinga nurodyti ir tai, 
kad publiką sulaikė nuo koncer
to tas dalykas, jogei “mes viso
kių čia ‘garsenybių’ girdėjom, 
kurie nelabai garsiai pasirodė”. 
Aišku, kad minėdamas tas “gar
senybes”, jisai turi omenėje 
Byrą, Oleką ir Leškevičių, dėl 
kurių pirma “Draugas” taip 
kryžiavojosi ir — taip plūdo 
“Naujienas”.

Mes linkėjome ir tebelinkime 
p. Kudirkai geriausios kloties, 
neatsižvelgdami į tai, kuriai 
srovei jisai daugiausia simpati
zuoja. Bet ne visose srovėse 
yra lygus susiinteresavimas me
no reikalais. Tarp katalikų jo 
yra, matyt, mažiaus kaip 
t u r.

ki-

BOLŠEVIZMO DEGENE
RACIJA.

Tarp Jungtinių Valstijų už
sienio reikalų departamento ir 
Rusijos komisarų kilo smarkus 
ginčas.

Sekretorius Hughes atsisakė 
eiti į derybas su sovietų vald
žias dėl pastarosios pripažini
mo. Kaipo vieną savo motyvų, 
jisai nurodė tą, kad sovietų val
džia per vadinamąjį “trečiąjį in
ternacionalą” veda propagandą 
šioje šalyje, kurios tikslas yra 
nuversti valdžia.

Mums yra nesvarbu, ar tas 
motyvas gali pateisinti valdžios 
atsisakymą turėti santykius su 
Rusija. Bet įdomu, kad Rusijos 
užsienių reikalų komisaras už
ginčijo tą Hughes’o pareiški
mą, jogei sovietų valdžia savo 
propagandos tikslams vartoja 
“trečiąj į internacionalą”.

Komisaras čičerinas sako, 
kad sovietų valdžia ir “trečia
sis internacionalas” neturį nie
ko bendra su kits kitu. Kuomet 
sekretorius Hughes pastebėjo, 
kad net oficialio bolševikų ladk- 
raščio “Izvestija” redaktorius 
Steklov yra tam laikraštyje pa
sakęs, jogei sovietų valdžia es
anti tampriausialis ryšiais su
jungta su “trečiuoju interna
cionalu”, tai ir Steklov ėmė pro- 
testuot. Tokių dalykų jisai, gir
di, nerašęs.

Visi žmonės, kurie sekė šitą 
ginčą, dabar turi gardaus juo
ko, matydami, kaip Hughes su
gavo Steklovą bemeluojant. 
Nes valstijos sekretorius ne tik
tai nurodė tą bolševikų organo 
numerį, kur buvo išspausdintas 
Steklovo straipsnis, bet ir pa
skelbė ištisą to straipsnio ver
timą.

Svarba tečiaus yra ne šituo
se polemiškuose “triksuose”, ku
riais bolševikų organo redakto
rius mėgina atsikirsti prieš 
Amerikos valdžią. Svarba yra 
pačiame fakte, kad bolševikai 
stengiasi užginčyti artimą gi
miningumą tarpe sovietų vald
žios ir komunistinio internacio
nalo.

Nejaugi visas pasaulis nežino 
to, kad Rusijos sovietų valdžią 
absoliučiai kontroliuoja Rusijos 
komunistų partija? Ir nejaugti 
yra kam nors paslaptis, kad ta 
pati partija absoliučiai kontro
liuoja ir vadinamąjį “trečiąjį in
ternacionalą”?

Kodėl gi bolševikai nori už
siginti tų visiems žinomų daly
kų?

Kiekviena Kominterno sekci
ja — ar tai Amerikoje, ar Vo
kietijoje, ar kurioje kitoje ša

lyje — žino puikiausia, kad ji 
yra tiktai Rusijos komunistų 
partijos propagandos departa
mento šaka; ji žino taip pat, 
kad tas propagandos departa
mentas gauna pinigus iš Rusi
jos valdžios. Todėl aukščiaus pa
minėtieji čičerino ir Steklovo 
pareiškimai negali turėti kito
kios prasmės, kaip tiktai tą, 
kad jais norima suklaidinti tą 
publiką, kuri nėra pašvęsta į 
bolševizmo misterijas.

Maskvos diktatoriai galvoja 
taip: musų agentai užsieniuose 
žinos, kad mes meluojame, bet 
jie musų neišduos; o “palšosio
se miniose” gal ir atsiras tokių 
žioplių, kurie mums patikės; 
tuo budu mes nieko nepralai
mėsime, o tiktai galime įgyti 
naujų simpatizatorių, kurie ko
munizmui nepritaria, bet Rusi
jai turi palankias širdis.

Lygiai, kaip ir kapitalistinių 
valdžių diplomatai, bolševikų 
komisarai vartoja melą, kad ap- 
gavus žmonių minias “priešo ša
lyje”. Tai tau ir “revoliucionie
riai” 1

Pirmieji Lietuvos gyven- 
tojy surašymo daviniai
Lietuvos Centralinio Statisti

kos Biuro direktorius dėl ką 
tik įvykusio visuotino Lietuvos 
gyventojų surašymo skelbia:

Einan'; pimutiniajsiais davi
mais, gyventojų skaičius Lietu
voje, be Klaipėdos .r Vi’niaus 
kravtų, siekia iki 2.011 tūks
tančių žmonių. 1897 m. sura
šymo daviniais tose pačiose 
ribose buvo apytikriai 1.950 
tūkstančių žmonių, įtraukiant 
;į tą skaičių ir rusų kariuomenę. 
Pastarąją išmetus musų sura
šymo daviniais rastis 100 su vir
šum tūkstančių žmonių dau

giau, kaip buvo 1897 m.
Toks nežymus musų gyven

tojų prieauglis yra todėl, kad 
jis turėjo augti nenormalėse są
lygose.

Prie tų nenormalių sąlygų 
reikalinga pirmučiausia prįiĮ 
skaityti didelį Lietuvos gyven
tojų emigravimą prieš karą į 
Ameriką nors tikslių žinių mes 
apie išeivių skaičių ir neturme. 
Amerikos statistikos daviniais, 
vienų tik lietuvių (be žydų, 
lenkų ir kitų Lietuvoj gyvenu
sių tautų) iki karo išeidavo 
Amerikon — 15.256 žmonių 
(žiūrėk “Annual reports of the 
Commsioner general of imigra- 
tion” už 1911, 12 m.).

Naturalis gyventojų prieaug
lis vidutiniai siekdavo iki 16— 
18,000 žmonių per metus, t. y. 
apie 1%. ■

Tuo budu emigruojančių j 
Z>meriką skaičius beveik supin
davo su natūraliu gyventojų 
prieauglio skaičium. Toliau ka
ro laiku nuo 1915 iki 1920 m. 
imtinai naturaho gyventojų 
prieauglio pas mus nebuvo, nes 
mirtingumas buvo didesnis, ne
gu gimimas (žiūrėk “Natūrali 
Gyventojų Judėjimą Lietuvoje 
už 1915—1920 m”). Iš kitos 
pusės emiirantų tremtinių ir 
optantų grįžimas negalėjo duo
ti kokį nors žymų prieanglį, nes 
didesnis jų skaičius buvo per 
J8r/6 m. surašymą.

Tuo budu, kad ir labai nepa
togios yra gyventojų prieaug
liui sąlygos, musų surašymas 
vs dėlto konstatuoja jo padidė
jimą daugiau kaip 100 tukst. 
žmonių.

Antras surašomo davinys — 
tai gyventojų paskirstymas ly
tėti.

Pirmieji surašymo daviniai 
rėdo, kad Lietuvoj moterų yra 
86 tūkstančiais daugiau, negu 
vyrų. Kitaip sakant kiekvie
nam vyrų tūkstančiui tenka 
1,( 89 moterys. 1897 m. sura
šymo daviniais, kiekvienam vy
rų tūkstančiui išpuolė 1.077 
moterys.
< Intensyvus emigravimas ir 

karo aukos — tai svarbiausios 
piježastys, kad moterų skaj-' 
č-ug Lietuvoj padidėjo.

Trečias gyventojų suyašymd 
davinys — gyventojų suskirs
tymas Yautybe. čia pirmučiau
sia reikalinga paminėti, kad par 
žymiai, pavartoti tautybės api

budinimai 1897 m. ir dabar yra 
skirtini. Surašant gyventojus 
1897 m., tautybės pažymiu bu
vo laikoma gimtoji kalba. Mes 
šiame reikale vadovavomės kiek 
kitokiu — tautiniu apsispren
dimu. Tarp šių dviejų pažymių 
yra žinoma, daug bendįha, bet 
vis tik jie skirtini. Jeigu su
lygintume dabar nuošimtinius 
gyventojų santykius tautybė
mis, remdamiesi dviejų sura
šymų daviniais, tai gautume.
Tautos 1897 m. 1923 nų 
Lietuvių 67,2% 84,4
žydų 12,9% ( 7,6
Lenkų 8,9% 3,2
Vokiečių 2,4% 3,2
Rusų 6,5% 2,4
Latvių 1,8% 0,7
Visų kitų 0,3% 0,5

Iš viso 100% 100%'
žinoma, šie daviniai negaluti

ni, bet vis tig galima spręsti, 
kad lietuvių grupė žymiai pa
daugėjo, o kitų tautinių mažu
mų grupės sumažėjo.

Daugiausia sumažėjo žydų ir 
lenkų grupė. Svarbiausia žy
dų grupės sumažėjimo priežas
tis yra ta, kad žydai intensy
viau už lietuvius emigruodavo 
į Ameriką. Antra priežastis 
yra ta, kad žydų mažiau grįžo 
iš Rusijos, sulyginus su lietu
viais.

Kas dėl lenkų tai pirmutiniai 
daviniai rodo, kad lenkų yra 
3,2%. Vedybų, gimimų ir mir
tingumo statistikos 1922 m. 
1923 m. daviniais lenkų yra apie 
3G- Nežymus tų skaičių skir
tumas liudija jų tikrumą.

Pereinant prie vokiečių gru
pės reikia pažymėti, kad visus 
evangelikus bei reformatus daž
nai laiko vokiečiais, kas neat
sako tikrenybei.

Jau 1897 m. surašymo žinio
mis, 55,000 evangelikų ir refor
matų savo gimtąją kalba paro
dė lietuvių kalbą. Suprantamas 
dalykas, kad per 26 metus šis 
lietuvių reformatų ir liuteronų, 
tikybos skaičius žymiai turėjo 
padidėti, o vokiečių skaičius su
mažėti. Galutinai, apdirbta me
džiaga, be abejonės, tai patvir
tins.

Baigiant reikalinga pažymėti, 
kad nors tie daviniai negalutini, 
bet jau pilnai galima jais va
duotis sprendžiant įvairius, pa
sitaikančius kasdieninio gyveni
mo praktikoj klausimus.

Einant Vyriausios Visuotino 
Gyventojų Surašymo Komisijos 
pranešimu, viso gyventojų Lie
tuvoj yra 2,011,173 (vyrų 962,- 
765, moterų 1,048,408), kurie 
tautybėmis pasiskaido šitaip:

Tautybe skaičius %
Lietuvių ....... 1,696,157 84.4
Žydų ............  153,332 7.6
Lenkų .................. 64,105 3.2
Rusų ............ 48,392 2.4
Vokiečių ....... - 23,973 1.2J
Latvių ............. 14,318 0.7
Kitų ................... 4,656 0.2
Svetimšalių ....... 6,239 0.3

Lietuvos Valstybės pa
jamos išlaidos spa

lio mėn.
š. m. spalių mėn. valstybės 

paprastos pajamos siekė 15,- 
708,289.82 lt., nepaprastos paja
mos — 23,940.74 lt., nepaskirs
tytos sumos — 6,823,468.38 lt., 
ir buvo likę spalių mėn. 1 d. 
527,524.24 lt. Viso pajamų tu
rėta 23,092,223.18 lt. Per tą pat 
mėnesį paprastų išlaidų buvo 
17,765,417.06 lt., ir nepaprastų 
4,994,029.26 lt. Viso 22,959,- 
446.68 lt. Lapkričio 1 d. liko 
332,776.50 lt. Išlaidų daugiau
sia turėjo Susisiekimo Ministe
rija, būtent: 10,078,192.74 lt. 
Įplaukų padidėjimas aiškinama 
muito pajamų augimu ir inten- 
singesniu tiesioginių mokesnių 
mokėjimu. (Elta).

VILKAI.

Disnos apskrities miškuose) 
priviso daug vilkų, kurie suda
ro pavojų gyvuliams ne tik 
ganyklose, bet ir arklydėse bei 
tvartuose. Iki šiol minimuose 
apylinkėse jie papiovė daug ark
lių ir avių.

Nuo Progresy- 
vės prie Farme
rių Darbo P-jos

(Pabaiga)

8. Progresyve Partija.—Nau
joji partija pritraukė visus li
beraliai mąstančius republiko- 
nus ir vakarinių valstijų ūki
ninkus. Savo platformoje ji 
reikalavo daug reformų, kurios 
pirmiau buvo reikalaujama tik
tai mažai įtekmingų ir neskait
lingų partijų. Naujoji partija 
žadėjo daug ko farmeriams. 
Rinkimų kampanija pasižymėjo 
savo aštrumu . Iš pradžių rodė
si, kad progresyviai laimės. Bet 
kampanijai besitęsiant pradėjo 
paaiškėt, kad demokratai bus 
laimėtojai. Demokratų partija 
savo konvencijoje nominavo 
New Jersey valstijos guberna
torių, pirmiau buvusį Princeton 
Universiteto prezidentą Wilso- 
ną. Savo agitaciją jis varė 
sparčiai ir jo prižadai buvo ga
na liberalio pobūdžio. Rinki
muose progresyviai gavo 4,- 
119,000 republikonai 3,484,000, 
bet demokratai 6,293,000 balsus. 
Wilsonas liko išrinktas prezi
dentu. Demokratai taipgi ga
vo absoliučią didžiumą vietų 
kaip Senate, taip ir Atstovų 
Bute. Pirmą sykį nuo Civilio 
Karo laiko demokratai gavo 
pilną laisvę šeimininkauti šalyj.

9. Demokratų šeimininkavi
mas. — Wilsonui paėmus val
džią, buvo pravesta įžymių re
formų. Pirmiausiai buvo nu
mažinti tarifai ir įvesti mokes- 
niai nuo pajamų. Priimta įsta
tymas užginantis teismams per
sekioti unijas esančiuoju Sher- 
man Anti-Trusto įstatymu. 
Įvesta Federalis Rezervos Ban
kas, kad jo pagalba sulaužius 
Wall Street’o piniginę galią. 
Taipgi priimta įstatymas prieš 
vaikų darbą; nustatyta gelžke- 
liečiams ..aštuonių valandų dar
bo diena; parūpinta kredito 
sistema, 'kurios pagalba farme- 
riai prieinamoms sąlygoms ga
li gauti paskolas. Užrubežinė- 
je politikoje Wilsonas laikėsi 
senosios imperialistinės politi
kos. Apginant Wall Street’lb 
interesus Amerikos jurininkai 
užėmė San Domingo ir Haiti 
respublikas po priedanga “tvar
kos palaikymo”. Nuo Danijos 
nupirkta už $25,000,000 tris ma
žas saleles Vakarų Indijoje. Fi
lipinų Saloms, kurios yra Jung
tinių Valstijų kolonija, buvo 
pažadėta nepriklausomybę^ 
kaip tik tos šalies gyventojai 
bus prisirengę prie to. Meksi
kos klausime šalis ką-tik netapo 
įvelta karan su ja. Jungtinių 
Valstijų kariuomenė du sykiu, 
buvo pasiųsta ten. Vieną sykį 
—priversti Meksikos diktatorių 
Huertą paliutuoti Jungtinių Val
stijų vėliavą; kitą syk—sugau
ti banditų vadą Vilią, kuris įsi
veržęs šion šalin nužudė kelis 
žmones.

10. Progresyvės Partijos žlu
gimas. — Visų tų painumų su 
Meksika sūkuryje musų šalies 
kapitalistų interesai vis dau
giau ir daugiau buvo supinami 
su Europoje besiaučiančių karu. 
Iš pradžių Wilsonas norėjo 
laikytis neutraliai, bet( gTeit 
aplinkybės kitaip susidėjo. 
Tais klausimais šaliai besiinte
resuojant, atėjo nauji preziden
to rinkimai. Demokratai nomi
navo Wilsoną. Jie manė, kad 
republikonai ir progresyviai vė
la skirtingus tikietus išstatys, 
bet apsiriko. Republikonai no
minavo Hughes, Šalies Augaj- 
čiausiojo Teismo Teisėją. Pro
gresyviai nominavo Roosevel- 
tą, bet jam atsisakius priėmė 
Hughesą už savo kandidatą. 
Taip ir pasibaigė ketveri metai 
Progresyvės Partijos gyvavi
mo.

III. FARMERIŲ-DARBO 
partija. į

11. Naujas jėgų susiformavi
mas. — Nors 1916 metų rinki
mų kampanijoje labai daug bu
vo reklamuojama, kad “Wilso- 
nas išgelbėjo šalį nuo karo”, 

bet antru kartu patekus jam į 
prezidentus, Amerika paskelbę 
karą Vokietijai. Liberalai, ku
rie neteko Progresyvės partijos, 
rėmė Wilsoną rinkimuose. BeU 
VVilsono antroji administracija 
buvo taip užimta karu ir vė
liaus taikos darymu, kad jis 
visai neturėjo laiko ruplintis 
šalies viduriniais reikalais. Vie
ton liberalų laukiamų progre
syvių įstatymų tapo pravesta 
eilė reakcinių įstatymų. Buvo 
įvestas priverstinas kareiviavi
mas, cenzūra kitakalbių spau
dai ir kiti priespaudos įstaty
mai Kalėjimą! prisipildė ra

dikaliai mąstančiais žmonėmis. 
Liberalai apsivylę Wilsono žadė
tąja “naująja demokratija” vė
la pradėjo j ieškoti išeigos.

12. Farmerių susipratimas.— 
Kai kuriose Šiaur-vakarinėse 
valstijose, ypatingai North Da- 
kota valstijoje, f armėnai su
siorganizavo į savo klesinę or
ganizaciją Non-Patisan League. 
Į trumpą laiką jĮe užgriebė 
valstijos valdžią į savo rankas 
ir pravedė eilę progresyvių jį- 
statymų. Ta organizacija pra
siplatino kitose valstijose. Grei
tu laiku ji įgijo galią ir Minne
sota valstijoje. Tos organiza
cijos kovai su senomsioms par
tijoms padėjo ir dalis progresy
vių republikonų. Tuo daugiau
sia pasižymėjo La Follette, Wis- 
consino senatorius. Prieš tą 
organizaciją kapitalistinė spau
da veda atkakliausią agitaciją. 
Kur neįveikia argumentais, ten 
vartoja šmeižtus. Nežiūrint vi
sų tų atakų, farmerių susipra
timas eina platyn.

13. Farmerių Darbo Partija. 
—Besiartinant 1920 metų pre
zidento rinkimams, kai kurie
liberalai bendrai su Non-Par- 

tisan League sutvėrė Farmerių 
Darbo Partiją ir ant savo tikie- 
to pastatė Christenjsen’ą. Jų 
programas buvo gana liberalis. 
Rinkimuose jie gavo tik suvirs 
250,000 balsų, kuomet Socialis
tų Partija gavo apie milioną 
balsų. Buvo tai menka pra
džia. Bet į porą metų ji pasie
kė gana didelių rezultatų. Šian
die ji turi penkis senatorius ir 
suvirs dešimts atstovų Jungti
nių Valstijų Kongrese. Jos at
stovai sykiu su kairiaisiais re- 
publikonais ir pora kairiųjų de
mokratų pradėjo vesti kovą už 
liberalizmą Atstovų Buto tai
syklių. Kadangi toji radikalų 
grupė gali vienon arba kiton 
pusėn nusverti įstatymdavybę, 
tat ji veikiausiai galės sulošti 
gana svarbią rolę šiame Kon
grese. šiuo tarpu jų reikalavi
mas yra, “palengvinti farmerių 
sunkią padėtį”. Ta partija taip
gi rengiasi prie besiartinančių 
prezidento rinkimų. Neabejoja
ma, kad ji išstatys savo tikietą. 
Jeigu jos įtaka ateinančiais me
tais irgi taip sparbiai augs, kaip 
iki šiol, tai ji turės didelės rei
kšmės prezidento rinkimuose.

14. Palyginimas.—Palyginant 
buvusią Progresyvę Partiją su 
Farmerių-Darbo Partija, galima 
rasti panašumų. Jos abidvi yra 
protesto partijos: abidvi gimė 
todėl, kad senosios partijos ne
padengia tam tikrų klasių inte
resų. Jiedvi abi daugiausia tu
rėjo pasekėjų šiaur-centralinė- 
se ir šiaur-vakarinėse valstijo
se. Abiejose randasi daug žmo
nių, kurie dirbo Progresyvėje, 
dabar dirba naujoje partijoje. 
Bet Progresyvė Partija daug 
kame skyrėsi nuo naujosios. 
Pirmoji buvo daugiausiai vai
sius liberaliai mąstančiųjų 
žmonių, kuomet Farmerių-Dar
bo Partija yra principaliai kla
sinė partija, ginanti farmerių 

reikalus. Pirmoji buvo daugiau 
liberalė buržuazinė-partija, ant
roji radikalė ūkininkų partija. 
Pirmoji užsienių politikoje bu
vo imperialistinė, antroji ne.

—St. K. Struliškis.

| Redakcijos Atsakymai 1
--------------------- -- —/

Jaunam Givnašliui. — Atsa
kymas visados reikia siųsti tam 
pačiam laikraščiui, kuriame ne
teisingas ar užgaunamas raštas 
buvo įdėtas.



V#-V

NAUJIENOS, ChicagO, III.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

P-lūs Rakauskaitės koncertas 
Mažeikiuose.

CHICAGOS 
ŽINIOS

dė prie sukurtos ugnies. Pada- 
rinyj trys berniukai tapo sužei
sti. Po to Torello pabėgo, 
vėliau tapo suimtas.

bet

* *
Muzikų konvencija.

Mažeikiai (L-va). Lapkričio 
m. 18 d. Vart. B-vių Sąjungos 
Salėje vietos prieglaudos vaikų 
naudai įvyko Vaistybinės Ope
ros solistės p-lės Bukauskaitės

Smulkios žinios
Traukinys užvažiavo ant 

automobiliaus.

mo-Illinois mokyklų muzikos 
kytojai laiko Chicagoje konven
ciją. Konvencija 
kar Auditorium

prasidėjo va- 
viešbutyje.

prisirinko beveik

Prieš koncertą, viletos mėgė
ju vaidylų buvo suvaidinta 1 
veiks, komedija “Jaunikis”.

Po to sekė koncertine dalis. 
P-lė Bukauskaitė padainavo ke
liolika dainų, lietuvių, anglų ir 
italų kalbomis. Nuo — pat 
Mažeikių miesto įsikūrimo gal 
tai buvo pirmasis tos rūšies 
koncertas; tik dabar teko ma
žeikiečiams išgirsti tikrąjį dai
nos Hieną. Malonaus ir be galo 
gražaus įspūdžio padare visiems 
šis koncertas. Triukšmingiausio
mis ovacijomis lydėjo publika 
gerbiamąją dainininkę.

Iš surinktųjų aukų buvo

Prie Ridgeland ir 71 gatvių 
Illinois Central traukinys visu 
smarkumu smogė į Dr. Forest 
Butterfield automobilių, nuvilk- 
damas jį aįMe 300 jardų. Dr. 
Butterfield ir p-ia Shoemaker 
tapo mirtinai sužeisti ir nuve- 
žus į ligoninę pasimirė. Be to, 
tapo sunkiai 
Rovvley ir jo

sužeisti p. James 
žmona.

♦ ♦ 
Mirė nuo munšaino.

maža pelno.

su
neš-

Bengiant Koncertą daugiau
sia pasidarbavo ir pastaugi] pa
dėjo: vietos progimnazijos Di
rektorius p. Kačkauskas, Kle
bonas kun. Dabutžinskas ir p. 
Tautvaišienė. Čionykštis.

Cornelius McCarthy sumanė 
pasilinksminti Kalėdomis. Tam 
tikslui jis gavo 5 butelius mun- 
šaino. Susirinkusieji svečiai 
linksminosi iki vėlybos nakties. 
Kada visi išsiskirstė, ir šeimy- 
n i akai nuėjo miegoti, naktį at
sibudo Cornelius ir rado šalę 
savęs negyvą moterį. Spėjama, 
kad ji mirė nuo munšaino. Ei- 
la tyrinėjimai.

* ♦
Antausis Kalėdų dovanai.

Linkuvos gimnazijos 
rūmai.

Linkuva (L-va). — Lapkričio 
11 d. Linkuvos Gimnazijos Drau
gijos ir Direktoriaus p. Braž- 
(Ižui no buvo pakviesti vietinių 

Organizacijų ir Įstaigų atstovai 
ir šiaip jau žymesni iš Linkuvos 
ir kitų apylinkių valsčių asme
nys pasitarti Gimnazijos reika
lais. Susirinkę dabartiniame 
gimnazijos bute ir išklausę di
rektoriaus pranešimą kaip nepa- 

ir sunku yra mokinti daug 
j a tikštame name, pasi

renti balsu nutarė staty- 
mokslui tinkama narna ir k 
tikslui išrinkta komitetas

m

no Mišeikos, gydytojo Juozo 
Mačiūno, Liet. Pram. banko di
rektorius p. Jono Dagio ir vais
tininko Juozo Jasiukaičio. Ko- 
mitetas pirmučiausia rūpinsis

mt iš susirinkusių paki- 
upo, linkuviečiai, kaimynų 
lami, tesės pastatyti 
jį namą. Linkuviečiai 

vaikus
simpatingon mokyklon, kur 

ginčų, kur ramiai

rom siunčia
110- 
ton 
nė-

ra partiniu

apylinkių valsčių labai daug’ bu
tų kandidatų į Linkuvos gimna
ziją, bet nesant vietos tenka 
jiems atsakyti.

Vykdė priesaiką
Luokė (L-va). Luokės apy-

Keikausko
jauja.

kšnelių kaime gyvenantis Ig
nas Leipus taip pat priklauso 
prie Keikausko gaujos. Kaip bu
vo jau rašyta, užkluptas Leipus 
mėgino nusižudyti, kas jam ne
pavyko.

d;i Leipus prisipažino tarnavęs 
Beikauskui po priesaikos, nes 
Keikauskas gyvas areštuoti ne^ 
pasiduos, jeigu negali gintis, tai 
turi sau’ galą pasidaryti.

Kastas pas jį geležies plauna
mas pi ūkias, kurį pasisakė ga
vęs nuo Keikausko.

Prisipažino vienoj arkliava
gy s t ėj, už kurią penki asmens 
nukentėjo visai bereikalingai. 
Dabar jis nuvežtas Telšių ligo
ninėn, kur gydomas prie stip
rios sargybos, kad sau galo ne
pasidarytų.

Valstybės biudžetas per 
pirmuosius 10 mėnesių.

1923 m. Valstybės biudžetas 
siekia 198,663,200 lt. Per pip- 
iriuosius 10 š. m. mėnesių Vals
tybes najainog siekė 129,249,- 
it, art i 65.1% biudžeto. (Elta).

* ♦
Kalėdų juokas.

N.Charles Swanson (3542 
Halsted St.) šauniai linksmino
si Kalėdų dieną. Buvo vyno ir 
kitokių gėrybių. Kuomet sve
čiai išėjo, jis savo jaunąjai žmo
nai, Irene, pastebėjo, kad ji per
daug vyno ragavusi. Pastaroji 
nenusileido. Susibarė. Vyras iš
ėjo pasivaikščioti. Sugrįžęs na-

(Tąsa ant 6-to pusi.)
1 ...................................... .......................................... ■■

Alice Koller (3432 South- 
port Avė.) bandė nusinuodytu, 
kuomet ji gavo antausiu nuo 

savo vyro. Tai buvusi Kalėdų 
dovana. Alice tapo nugabenta j 
igoninę, o vyras į kalėjimą už 

nederamą elgimąsi.

*
įbludo nuo munšaino ir pašo

vė tris jaunuolius.

James Torello (1129 Edge- 
nont Avė.) paleido šūvį iš šau
ti vo į būrį jaunuolių, kurie žai-

BULGARIŠKA ŽIEDŲ 
ARBATA

(Seniau vadindavosi kraujo arbata.
Gerkite karštą einant gulti. Kad 

PRAŠALINUS ŠALTĮ, Kad sustip
rinus kepenis.

Kad viduriai gerai dirbtų.
Bulgariška žiedų arbata yra sudė

ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraują 
ir pagelbsti būti geroje sveikatoje.

Parduodame pas kiekvieną aptieko- 
rių arba pirkite apdraustu siuntiniu, 
vienas didelis šeimynos baksas $1.25., 
ąrbą 3 baksai $3.15, arba 6 baksai 
$5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
President Marvel Products Company, 
25, Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 SU
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

Remkit Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accountą pas mus. Kad 
padarytumėt tą pradžią labiau Hnksmia, mes duosime jums 
DYKAI KIŠENINĘ KNYGUTĘ vertės 50c., jei jus iš sykio de- 
pozntuosite $5 ar daugiau.

Jus taipgi galite jstoti į musų KALĖDINĮ TAUPYMO 
KLIUBĄ ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dėl 1924 Kalėdų

Mes mokėsime jums 3% palūkanų.
Dideli ar maži taupymai musų depozitorių gauna pas mus 

lygų patarnavimų. Jus esate užprašomi. /

Skala State Bank
966-970 W. 18th St., Chicago, III.

Perlinės Queen Koncer 
finos Yra Geriausios

Padarytos iš 76 ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos 
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo 

arba giežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.
Katalogas atsiunčiamas 

dykai

Georgi & Vitak Music Co 
4639 So. Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vtfcttica 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, JI.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikata.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palingvins koąulę ir prašalins daug 
kentejimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina BOc.

7 W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAft RAP1DS, IOVVA

UllllllllllilIHIilIH

Pirkit Dabar
Nelaukite ilgiau — nes jus nega

lėsite pirkti jūsų siutus ar o verkautus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.

Vienas rūbų išdirbėjus turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musiį išpuoštus 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaįkinų ir jau
nuolių overkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Suba- 
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedčlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų.

S. GORDONj
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie 14th St.

IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIN

AKINIAI. KURIE JUMS PRITIKS

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo 11-

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal Jus plaukai yra Juodi! 

Ar Kartūniniai Rudi, ar Auksinus purvus; Rausvi plaukui ar Visiš
kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pluiskanotns sunaikinti jų gražumo!

Rufflea atliks tai, jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tel>edOvit supintus į kasą, ar su
suktus j mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikiri>e, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadytų jūsų išvaiz
dą ! Jums nereikės kentėti nesmagumo dėlei niežėjimo ir besilupitno 
galvos odos, jei naudosite Rufflea.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit 05c. bonką ir pačios per
sitikrinkite, kad Rufflea yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptickosc.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Broolclyn, N. Y.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Buvusi Vcelik Studio
1147 W. 18th St., kampas May St 

Kalbame lietuviškai

šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

nrivatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i’’ rxr;cpe- 
jišką bv. ią Sūdy
mo. Di&lll skai
čius žmoUą Lt<y- 
domų kasdien, per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

C* Menicus apskriti lensai C? 4 
V ■ pritaikinti prie jūsų akių, M* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Hayinarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

LABORATORY
738-40 West Madison Street,
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

KOJŲ TROBELIAi!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ulceriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Roem 1714.

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991, 

Egzaminavimas Dykai.

kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
Jauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. 
ną. Panedėlyj, seredrfs rr 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

r
Dr. Benedict Aron

Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phonc 
Lafayettc 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ina arba augšta temperatūra, jus 
lote reikalauti 
todo. Nedaro 
jus gyvenate, jūsų amžius 
mas, jei jus kenčiame nuo i 
gštos temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, ‘‘patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norime 
vienam musų iškaščiais, kad 
das yra paskirtas prašalinti visus 
mus kvėpavimus, visus tuos i.. 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra 
kad nepraleidus bent vieną dieną. _ Rašyki
te tuo jaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą.
Darykite tai šiandien — jums nereikli
mokėti i

temperatūra, 
dykai išbandymui musų me- 
skirtumo kokiame 

arba 
dusulio arba au- 
metodaa 

pasiųsti 
, kur 

durnų' 
parodyti 

, .2 musų
J L------ --

kvėpavimus, visus tuos nemalonius
dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 

nepraleidus bent .
tuo jaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne- 

pinigų. Tik atsiųskite 1--------
„1 ” " l — jums

nei už pašto ženkleli.

priva-

ki imate 
užsiėmi-

pagel-
tiema 

visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek- 
meto- 

negali-

Dykai bandymo kuponas 
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B.

Niagara and Hudaon. Sts., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, i 
Netoli Ashland Avė.

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esmi tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.,

Tel. Canal 5838
CHICAGO, ILL.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatves. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms . 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Kaina $60

Physicsl Culfure Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osleopathas, Chįropratas, 
Naturopathas

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

PINIGAI
IŠ

Roselando

r

BY LOUIS R1CHA1D
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NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III

Lietuvon
Roselandiečiams ir ken-

singtoniečiams
iausia Įstaiga
mui

yra

233

pinigų

artim

pasiunti-
Lietuvon

Tupikaičio aplieka,

Easl 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon

greitai,

rantija.

Iš Roselando ir

gva-

Ken-
singtono siųskite 
gus Lietuvon per 
jienų Skyrių Tupikai

čio aptiekoje, 233 E.

pini-
Nau-

115th St., Kensington.



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Gr. 27, 1923

Chicagos žinios išsinešdami kokių $3,000 vertės 
Kalėdų dovanų.

(Tąsa nuo 5-to pusi.) * *
UŽmušo pagaliu.

kasdien atdara nuo 8 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Publika yra 
kviečiama atsilankyti, nes tai 
yra viena įdomiausių parodų.

mo jis rado savo žmoną asloje 
išsitiesusi. Ji pasisakė nuodų iš
gėrusi. Vyras puolė policiją ir 
daktarą šaukti. Kai daktaras at
vyko, Irene pareiškė, jog su ja 
nieko bloga neatsitiko ir kad 
tai buvo tik juokas.

Hamilton susipyko
McKinley (3257 

Avė.), žodis po žo- 
peštynės. Hamilton

Lietuvių Rateliuose

*
Plėšikai pasveikino su 

Kalėdomis.

Hawkins 
su Dudley 
South Park 
džio ir kilo
pasitvėrė pagalį ir tiek primu
šė McKinley, kad pastarasis 
simirė. Abu yra juodukai, 
licija įieško Hamiltono.

pa-
Po-

SLA 2-jo Apskričio 
Konferencija

Kalėdų diena — gera diena, 
ne konferencijoms.

tik

* *
Munšaino auka.

nis. štai, 36 valdyba sako, kad 
Dr. Naikelis buvo delegatu iš
rinktas, o Dr. Zimontas ir Dr. 
Draugelis sako, kad Dr. Naikelio 
brolis. Dr. Naikelio brolis jau 
čia buvo, taigi, duota jam pasi
teisinti. Jis teisinosi labai šal
tai, stačiai nugrubusiai. Neku- 
rie šoko jo ginti, bet ir-gi taip 
šaltai ir nevykusiai, kad atrodė, 
jog ištikrųjų bandoma sužinus 
“substitutas” konferencijai pa
kišti. Na, ir šitas “knabliukas” 
nekibo, — Naikelis tuoj pakilo 
ir išėjo.

Taigi, pagaliau 
jums, vyrai, -
frontą laimėti, tai atvažiuokite 
konferencijon ne su “knabliu- 
kais,” bet su didžiuma balsų, čia 
ne užsi varinėj imu ir stačiai su
vaikėjusių ergelių reikia, bet 
grynai demokratingų principų, 
tai yra, balsų didžiumos.

Aš su jumis; todėl gražiai pra
šau: stengkitės savo nuopelnais, 
o ne kitų (nepaisant kokiai par
tijai jie nepriklausytų) nuo
skauda, kovą laimėti.

—Išminties Mylėtojas.

PRANEŠIMAI ASMENŲ JIESKOJIMAI PARDAVIMUI
CICERO. — Didelį Meškinį Balių 

rengia Vakarinės žvaigždės Kliubas 
šeštadienį, gruodžio 29, Lietuvių 
Liuosybės svet., 14th St. ir 49th Ct., 
Cicero. Pradžia 7:30 v. v.

Jieškau Amerikoj Jurgio ir Vinco 
Jurgučių, kilusių iš Palangos. Meld
žiu atsiliepti adresu: J. Jurgutis, 
Roužės gatvė 4, Palanga, Lithuania.

JIEŠKAU brolio A. Juškaus ir 
pusbrolio M. Jaškaus ir V. K. 
Marmu. Visi iš Kauno rėd., Če
kiškės parap., Slapučių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą atsišaukite. 
Adomas Joskus, 519 Grand 
Avė., Superior, Wis.

BUČERNĖ ir grosernė parda
vimui arba mainysiu, namo, lo
to, automobilio ar kitokio biznio. 
4 ruimai gyvenimui, kreipkitės: 

2214 W. 23-rd Place

NAMAI-ŽEME
GERAS MUILAS. APS1VED1MAI.

turi 
suau- 
Kaip

Pas Jim O’Neill susirinko ge
rokas būrys žmonių. Jie lošė 
kortomis ir egzaminavo savo 
Kalėdų dovanas. Staigu tarpdu
ryje pasirodė du vyrukai. Jų
dviejų rankose blizgėjo revolve
riai. Visiems' buvo paliepta su
stoti prie sienos ir iškelti ran
kas aukštyn. Vyrukai iškrėtė 
visų svečių kišenes ir palinkė
ję linksmų Kalėdų pasišalino,

ta-Prie 2359 W. North Avė.
po rasta menamo Henry Gold- 
smith lavonas. Jo kišenėj buvo 
du munšaino buteliu. Policija 
sako, kad Goldsmith miręs nuo 
užsinuodijimo munšainu.

* • *
Nesuvaldomas temperamentas.

I Lietuvą
Pilkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su

VVilliam Nash (5427 Ingle- 
side Avė.) yra labai karšto bu
do žmogus. Kalėdų rytą Paįl 
Lawitz, 10 metų berniukas, pa
siūlė jam laikraštį pirkti. Nash 
delei to tiek įtūžo, jog ėmė vai
ką spardyti. Praeiviai tuo labai 
pasipiktino ir ėmė Nash’ui į kai
lį pilti, 
gelbėjo 
licijos 
jog jis
peramentą.

Konferencija buvo kalėdų die
ną. Taigi, viskas dirbta lyg ir 
paskubomis, apgraibomis. O jau 
prie užbaigos, tai ir visai aiškiai 
atrodė, kad nekuriems delega
tams kur tai kas daugiau rūpėjo 
gardus kalėdų pietus, nei kon
ferencija. Visa tai domėn paė
mus tartum, veržte veržiasi žo
džiai: Vyrai, darykite, ką tik jus 
norite, bet tik konferencijų ka
lėdų dieną nerengkite!
Tiktai vienu balsu daugiau bol

ševikai savo frontą atlaikė.

šituo vienu

aš ir sakau, 
jeigu norite

Pranešimai

Kiekviena savaitę moterys 
daug skalbinių, savo vaikų ir 
gūsių. Bet ji nenuvargsta, 
ji tai padaro? štai ką ji rašo:

‘Aš padarau geras putas su Rinso 
ir gerai išmirkau. Aš tik turiu biskj 
pavelėti mano sunaus maršinius ir 
kitus panašius dalykus, tik uždėjus 
biskį Rinso, atliuosuoja visus nešva
rumus ir tuomet veikia labai gerdi. 
Rinso yra labai geras sutaupytojas 
laiko ir energijos”.

Kiekviena moteris gali skalbti tuo 
lengviu budu ir sutaupyti daug laiko 
ir energijos. Viskas ką jums reikia 
daryti, tai ištirpinti Rinso karštame 
vandeųy. Jis ištirpsta tuojau ir pa
daro tirštą su putomis mišinį. Su
maišykite su šiltu vandeniu ir įmer
kite skalbinius. Baltus skalbinius 
įmerkite skyrium nuo margų skalbi
nių, kad blukimas nenudažytų baltų
jų skalbinių. Balti skalbiniai gali 
mirkti ir visą naktį, bet margi, da
žyti skalbiniai turi mirkti tik pusė 
valandos.

Jei kartais kokie dideli {dėvėjimai 
neatmirktų greitai, tai tik pabarsty
kite sausio Rinso ir biski pavelėkite 
savo rankose. Nei jokių skalbinių 
nereikia labai daug velėti jei pirma 
pamirkysite Rinso putose.

J j tik policmonai beiš- 
nuo minios įtūžimo. Po- 
stotyj Nash teisinosi, 
turis nesuvaldoma tem- k *-

Royal League rengia pokiUį 
Naujiems Metams pasitikti.

Delegatų konferencijoj daly
vavo 57: bolševikų 29, o socia
listų, tautininkų ir bepartyvių 
28. Pasinaudodami
balsu, bolševikai ką tik išmanė, 
tą ir darė. Už vis 
jiems kvepėjo valdybos sostas, 
taigi, jie .j pirmininko, raštinin
ko ir iždininko suolus ir vėl sau 
atsisėdo.

Kad tik jie Susivienijimo ge
rove ištikrųjų rūpintųsi, tai — 
nepadeda jiems dievai.

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

ar kviečia.

MRS. McCORMICK INVESTAVO 
$5,230,000 J REAL ESTATE 

BIZNI.

N. Y. — Plymouth — Southanipton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
Baltijos pertais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tu arba
Pasažicrių Departamentas

127 S<». State St.. Chicago, III.

Honnell Hali stUej, 1554 Og- 
den Ave., Royal League savo 
nariams ir jų šeimoms rengia 
pokilį Naujiems Metams pasi
tikti. Lygos pokiliai Itįas meti} 
sutraukia tūkstančius žmonių. 
Cook paviete Lyga turi 85 sky
rius arba ložas. Chicagoje ta or
ganizacija priskaito narių iki 
penkiolikos tūkstančių.

NEW YORK—HAVRE
LA SAVOIE ... ............... Dec. 29
ROCHAMBEAU Jan. 9
PARIS ............. ................. Jan. 16
SUFFREN . . ................. Jan. 17
CHICAGO Jan. 29

NEW YORK. VIGO (8PAIN).
BORDEAUZ

Kabykite dėl iuueidžioa apraiomoa
kayrutėa juaq vietiniui agentui arba I 
didįjį ofisą 19 State Street N«w York.

* ♦
South West Trust ir Savings 

banko pelnas.

South West Trust and Sav- 
ings Banko (35 ir Archer Avė.) 
direktoriai nutarė išmokėti šė- 
rininkams 2% dividendų ir prie 
to dar pridėti 4% specialinių 
dividendų, 
už 1923 m. 
nusai.

Del savo nemąslumo ir neapsuk-
rumo prakišo.

Tautininkai, socialistai ir be- 
partyviai, tai ištikrųjų tik dėl 
savo nemąslumo ir neskubrumo 
prakišo. Ką jau čia, po plynių, ir 
šnekėti! Visai nesenai, kaip vi
si gerai žinome, 36-tos susirin
kime socialistai ir tautininkai 
galėjo, kur tik norėjo, vairą pa
kreipti. Taigi, jie galėjo tada 
jent 40 gerų delegatų išrinkti. 
3et kur tau. Jie vos 14 teišrin- 
ko, irtai maišytų. Ir juokinga ir 
jiauru, kad mažos kuopos pri
siunčia po 8 ar daugiau delega
tų, o ve tokia aitvaras, kaip 36, 
vos tik kelis.
Ne iš to galo, vyrai, pradedate.

Banko darbininkams 
bus duodama 5% bo-

*
Gėlių paroda.

Garfield Parko konservatori
joje, West Side Parko komisio- 
nierių nutarimu, atsidarė geliu 
paroda, kuri tęsis iki sausio 6 
d. Parodoje yra išstatyta 8,860 
rųšių gėlių. Konservatorija yra

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį. .

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

LSS. VIII Rajono Konferencija, 
įvyks pirmą, nedeldienj sausio 1924 
Naujienų” name. Visos LSS. kuo

pos malonėkite rengties.ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, bus 
renkama valdyba 1924 metams.

K. Kasparaitis, Sekr.

Bridgeportas. — Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų ant Bridgeporto 
priešnietinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 31 d., 8 vai. vakare, Mil
dos skiepe, 3140 So. Halsted St. 
Visi delegatai malonėkite dalyvau
ti susirinkime. Taipgi nepamirški
te, kad susirinkimas yra perkeltas 
į paskutinį pirmadienį.

A. J. Lazauskas, rašt.

Mrs. Rockefellcr McCormick suda
rė nauja trustą, kurį pavadino Edith 
Rockefeller McCormick trust. To 
trusto viršininkais bus Edwinn Krenn, 
buvęs Swiss architektas ir Edward 
A. Dato.

Krenn & Dato firma, kurios vado
vu yra Edward A. Dato. ta organiza
cija susideda iš 250 žmonių. Mr. 
Dato, kurio organizavimo metodai jau 
yra gerai žinomi kaipo buvusio vy- 
riausio i n žinieriavx« t'kspei imentų la
boratorijos departarrvente Internatio- 
nal Harvester Comnany. Jis turi la
bai daug gerų žinovų Real Estate 
biznio.

Sudėtis ofiso ir pardavinėtojų že
mes pastato firmą Krenn & Dato an ; 
augščiausio laipsnio teisingumo ir ži
nojimo savo biznio. Pardavinėjimo 
direktorius lietuvių departamento, per 
eilę metų turi patyrimą real estate 
biznio ir jo sumanumu buvo prailgin
tas elevatorius iki Bervyn ir River- 
side.

Kitiems metams firma turi pasky
rusi $5,000,000. Tuo budu galima nu
manyti, kad ta firma daro labai dide
lį biznį ir lietuviai gdlės pasinaudoti 
ta gera proga.
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NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN y
LLOYD A'

100 No. La Šalie St., \
Ghicago, III. f®

PRAKALBOS
MILDOS SVET.,

3142 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Šį vakarą, gruodžio 27 d 
1923 m.

Pradžia 7:30 vai.
Kalbės P. Kulevičius iš 

Detroit, dar chicagiečiams 
negirdėtas, todėl nepraleis
kite jūsų progos. Rengia ir 
kviečia T. B. S. S.
Įžanga dykai. Kolektų nėra.

R A LT I JO SA M ERIKO C
UI LINIJA 9Bi'oadvay, Nev^ork.NY" Lr

JSėI LIETUVA
PER HAMDURGĄ.PTUaVVĄ 

<' AR b A LJEPOJg
Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja 1 Piliavą 
Aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

VISA TREČIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ

S'. S. ESTONIA ......................... January 16
S. S. LITUANIA .......................  Febr. 6

TREČIOS KLESOS KAINOS I:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106450
— LIEPOJV IR MEMELĮ $107.00I Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Bet da blogiau, kad ne visi so
cialistų, tautininkų ir beparty- 
vių delegatai atvažiavo. Sako, 
<ad vieni susirgo, o kiti — pa
tingėjo. Išeiga la jai prasta: kas 
mažiau tingi, tas daugiau laimi. 
Taigi, bolševikai mažiau tingėjo, 
vadinasi, beveik visi konferenci
jon atvažiavo, — lai jie ir lai
mėjo.

Baisiai nepatiko man nekuriu 
tautininkų budai kovai laimėti. 
Ir kam jau čia galėtų patikti, 
kad ve dėl to net ir visai negra
žių ergelių iškilo. Mat, ieško
ta “knabliukų”, apie kuriuos aš 
čia neiškenčiu keletos žodžių ne
pasakęs.

Brolių Liet. Skolinimo ir Budavoji- 
mo draugija (Spulka). 4138 Archer 
Avė., Chicago. šiuomi pranešam vi
siems spulkos nariams, jog ateinantį 
du antradieniai pripuola šventės Ka
lėdos ir Nauji Metai, tai iš tos prie
žasties spulkos susirinkimai bus per
kelti į trečiadienį. Valdyba.

WEST PULLMAN, ILL. — Lietu
vių U kęsų Kliubo metinis susirinki
mas bus laikomas sekmadienį gruo
džio 30 dieną Miesto svetainėj. Kiek
vienas narys kviečiamas atvykti su- 
sirinkiman ir atsivesti po vieną nau
ją narį. Sek r. K. P. Y.

PASARGA

BESIGA ILSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, tur 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iŠ streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geriaus 
•alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Ne kitų nuoskauda, bet savo 
nuopelnais reikia kovą laimėti!

Apskričio konstitucijoj aiškiai 
pasakyta, kad apsk. pirminin
kas turi sprendžiamą balsą ir 
tokias jau teises, kaip ir visi kiti 
delegatai. Sprendžiamo balso 
jam nepavydėta, bet* užtai bai
siai užsivaryta neduoti į sekan
čių metų pirmininkus kandida
tuoti. Esą, jis ne delegatas. Bet 
kas girdėjo tokias komedijas, 
kad ir pirmininkas reikia išrink
ti delegatu? Juk jisai, sprend
žiamą balsą turėdamas, auto
matiškai delegatu virsta, na ir 
gali kandidatuoti, juo labiau, 
kad konstitucijoje nėra pasaky
ta, kad esantis pirmininkas ne
gali ir vėl pirmininku būti, arba 
kad esantis pirmininkas, pirma 
jis galės į pirmininkus kitam 
metui kandidatuoti, turi būti de
legatu iš kuopos išrinktas.

Tai viena, o antra, tai koks 
čia skirtumas, ar vienas ar kitas 
x>lševikas išrinktu taps? Juk 

; ie visi tokie! Kam tad už to^į 
daiktą tiek daug ergelio kelti ir 
save stačiai ant juoko laikyti? 
Da blogiau, pasirodyti, kad tik 
savo teises moki pagerbti, o kito 
— at, trauk jas velniai!

Tai vienas nevykęs “knabliu- 
kas.” O kitas da gramėzdiškes-1

Lietuvių Pašalpos Kliubas 
gruodžio 30 d., 7 va1, vak., 
Liuosybės svetainėje, puikų 

Vaidinama bus “Pirmi 
n.ctų 
t;:- ir

Cicero 
rengia 
Lietuvių 
vakarą. 
Žingsniai — drama iš 190
i evoliucijos laikų Bo to, < 
Iii ekiu pamarginimų.

—Kliubo koresp mueat.'M.

Dr-rtė Atgimties Lietuvos 'rautos 
Vyrų ir Moterų rengia gruodžio 80 
d n.i’skaradinį balių. Bailus Įvyks 
Tai tiskoje bažnytinėj svetainėj prie 
35 ir Union Avė.— Komitetą

Lietuviška
Stalo laikys 
šeštadienį, gruodžio 29 d., 7:30 vai. 
vak., Mildos svet. (2142 So. Halsted 
St.).

Bus renkama nauja valdyba seka
miems metams ir šiaip bus svarbių 
reikalų, tat visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti. Neatsilankiusieji bus 
baudžiami pagal įstatymus.

— Frank Bakutis, rast.

Dr-ste šv. Mateušo Apa- 
priešmetinį susirinkimą

North Sides Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas įvyks šiandie, 
gruodžio 27, Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė., 8 vai. vak. Draugi
jų delegatai meldžiami atsilankyti 
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų. — R. Shaikus, sekr.

Gvardija Didžio Lietuvos Kunig. 
Vytauto 1 Div.t Raitelių, Town of 
I^ake priešmetinį susirinkimą, laikys 
nedėlioję, gruodžio 30 d., paprastoj 
svet.

Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
bus renkama nauja valdyba 1924 me
tams ir taip daug svarbių reikalų bus 
svarstoma. — N. K„ nut. rašt.

Roselando Liet. Darb. Namo Ben
droves Kontrolės Komisija prašo visų 
tų, kurie yra paėmę šėrų pardavinė
jimo Knygutes, kad suneštų j Aušros 
Knygyną, ketvirtadienio ir penkta
dienio vakare, taipgi įplaukų ir išmo
kėjimų kvitų knygutes delei peržiū
rėjimo. — Kontrolės Komisija.

Lietuvių Moksleivių Susiv. Am. 2 
tuopa rengia juokų vakarą — Kar- 
nivala, gruodžio 29 dieną, 7:30 vai. 
vak. Mildos svet. 32 ir Halsted St.

Šis vakaras žada būti labai įvairus 
savo programų.

Tikietus galima gauti Naujienose, 
Aušros Knygyne, Montvido Aptieko- 
jeir pas visus moksleivius.

Visus kviečią — Komitetai*

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
anai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt ii kalno 
mi.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teinę jų netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint | .sekamos di> 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne viliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU savo brolių Juozapo ir 

Kazimiero Grigaravičių Paeina iš 
Girkalnis vals. Juodkiemių kaimo, 
Raseinių apsk. Gyvemo Pittsburgh 
Pa. prieš karą. Bukite malonus 
sišaukti

Viktoras Grigaravičia, 
111-th St. Box 144, 
Bluc Island, III.

at

PAJIEŠKAU Frank Stakutis 
veno 
davo 
apie 
gaus

gy- 
pirmiau ant Bridgeporto dirb

us bartenderj. Kas teisingai 
jį praneš pirm Naujų 
dovanų $25.00.
FRANK MEDELINSKIS 

3159 Emerald Ave., 
Tel. Yards 0975

metu

PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 
Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisą svarbiame reikale. Naujienų 
Lailvakorčių Skyrius.

PAJIEŠKAU brolio Antano Griga- 
lio, paėjo iš Tauragės ap., Kvėdarnos 
parapijos, Buišio kaimo, per 8 met. 
dirbo Pa. mainose ir gyveno Pittston, 
Pa. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti ar kiti kurie jį žino pra
neškite po adresą. ’ Kazimieras Gri- 
galis, 2843 W. 40 St., Chicago, III.

NAŠLYS 38 metų, gerai patyręs 
ūkės dalykus, turiu gerus ūkės įran
kius ir moku keletą amatų. Galima 
gyventi mieste, ar ant ukes. Tūriu 
2 vaiku, berniukas 10 meų, mergaitė 
7 metų. Norėčiau rastisau draugę. 
Merginos ar našlės mylinčios šeimy
nišką gyvenimą.

Atsišaukit
A. ŽEMAITIS, 

2907 So. Union Ave., 
Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris su- 

mažu kapitalu siuvėjo biznyje. 
Turiu 14 siuvamų mašinų 4 pro- 
savojimui, galiu padaryti po 50 
kautų per dieną. 956 Nobel Str.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
PAS KĄ randasi mano “Kanar- 

ka” nes išlėkė iš namų ir negrįžo at
gal. Jai kas turite tą paukštuką, 
malonėkit sugrąžinti, gausit gerą at
lyginimą.

833 W. 33rd St.,
3 lubos frontas

BUVO pavoktas automobilius “Old- 
smobile gruodžio 24 d., 3423 South 
Halsted St., 8 vai. vak. su daug daik
tų, piano rolių kabinetas, setas de 
puošimo veido moterims. Automobi
lius likosi atrastas 3830 Emerald Av., 
daiktai visi dingo, su visais automo
bilio įrankiais. Kas patėmysit par
duodant minėtus daiktus, malonėkit 
pranešti. 

t>. nunviTis, 
3254 Union Ave.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai vienam ai’ 

dviem vyram, ar ženotai porai. 
Šviesus didelis ruimas. Kreipki
tės 2 lubos iš užpakalio.

931 W. 33-rd Place.

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo, bile kokio, galiu 

malevoti, dekoruoti ir operuoti kruta
mu paveikslų mašiną. Kam reikalin
gas toks darbininkas, ar kas prirodis 
darbas gaus atlykinimą.

K. BRUŽAS, 
3210 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ_______

REIKALINGA veiterga; dar
bas dienomis.

Atsišaukite:
KAUNO RESTAURANAS

2325 So. Leavitt St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA darbininko ant far- 
mos, ant cielų metų. Meldžiu at
sišaukti po antrašu:

J. F. Kadžius
668 W. 18-th Str.

REIKALINGAS “Barberys” 
subatomis po pietų ir pėtnyčios 
vakarais.

3213 So. Wallace Str.

RAKANDAI
GRAŽUS dvigubų springsų fon.i- 

grafas, groja visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados parloro setas, 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa
veikslai. Parduosiu sykiu ar dalimis, 
jūsų pačių kaina. Nepraleiskite to 
didelio bargeno. Viskas kaip nau
ja.
• 1926 So. Kedzie Ave.,

1 augštas

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir visokių 

smulkmenų, Saldainių, Tabako, Ciga
rų. Vieta išdirpta per daug metų, 
tendos į mėnsį $25.00. Lysas ilgam 
aikui.' Nupirksit pigiai, 5 ruimai gy

venimui. Priežastis pardavimo liga.
3642 Pamell Ave.

PARDAVIMUI grosernė, deli- 
catesen, cigarų ir saldainių 
krautuvė, sena įstaiga, ant kam 
po, su gyvenimui ' kambariais, 

kaina

JIEŠKAU savo vyro Aleksandro 
Smirnovo. Jau apie 15 metų kaip gy
vena Amerikoje. Iki 1911 dar susi
rašinėjau, fret po karo nežinau kur 
jis dingo. Jis gyveno Pennsylvanijos 
valstijoj. Kas žinote, praneškite, bu- parduosiu JUSU pačių
siu labai dėkinga. Petronėlė Smįrno- pard, priežastis—mirtis. 10261

Ewin»Ave- s°- Chica‘°- nl‘

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tel. Prospect 4345

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučernes, grosemes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

REAL ESTATE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Avė., Chicago, 111.
Prospect 8678.

PARSIDUODA medinis 2 pagyv. 
namas, garadžius 2 karams, didelė 
daržinė 2 lotai, karvė ir 5 žąsys, 50 
vištų. Kaina $5,500. Saidokai, suros 
ir elektra. Savininką galima rasti 
namie vakarais ir šventomis dieno
mis. West Pullman

12417 So. Carpcnter Str.______
GERIAUSIA proga pirkti 320 ak

rų ūkę, 160 akrų girios, 110 akrų ge
ros dirvos ir trys ežerai. 12 mylių 
nuo Okanagan “County seat”, kur 
Great Northern gelžkelis eina. Ūkė 
randasi žiem-rytiniam krašte Wash- 
ington tarp Columbia ir Okanogan 
upių, 
$3000.

tik 40 mylių nuo Canados.
D. MASKE, 

Oroville, Wash.

KELETAS TIKRŲ BARGENŲ
.$9,650 vertės 2 augštų mūrinis na

mas, krautuvė ir flatai, furnace ap
šildomas, nėra lyso, prie 21 St. ir 
I/eavitt St. (šis namas yra vertas 
$12,000).

$K,500, 2 augštų mūrinis, krautuvė 
ir flatai, geros įplaukos, prie 18 St. 
ir Halsted. Paimsiu lotus mainais.

Pardavimui arba mainymui 80^ ak
rų farma, netoli Black River Falls, 
Wis. Mažas namas ir barnė, $1,000 
pinigais ir $1,000 vertės lotas nu
pirks šią farmą.

S. G. TUPONICH, 
1344 W. 18th St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, prie 
Talman Ave., netoli Marųuette Road, 
5-6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, lotas 32x125, 1 flatas išrenda- 
votas už $85 iki sekamo rudenio. Yra 
užpakaliniai porciai su sieteliais. 
Taipgi yra lentynos knygoms, ugna- 
vietė. Moderniškas namas iš visų 
atžvilgių, kaina $15,300, išmokėji
mais.

ARLO M. WILEY, 
6650 So. Kedzie Ave.

Prospect 0578

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 3 pagyvenimų. Rendos neša 
į mėnesį $67.00. Namas visai geras. 
Garadžius dėl 2 karų. Kaina tik 
$3000, cash. Kreipkitės prie savi
ninko.

6046 So. Wallacc St.

DIDELIS BARGENAS Brighton 
Parke, naujas mūrinis namas ant 2 
gyvenimą, 4-5 kambariai, 2 lotai ir 
garadžius, furnace apšildomas, elek
tra, gaudynės, cementinis skiepas ir 
skalbykla. Kaina $10,500, įmokėti 
$4,000, likusius lengvais išmokėji
mais. Tel. Lafayette 1970.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo 

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomais užbaigusioms. 
valentine: dressmaking 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1648
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyry — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die U

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi- 

Inigų.
THE MOLER COLLEGE

105 Soi Welh Šių Ghicagot I1L


