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pripažinta ir kadangi reikalin
ga yra palaikyti pastovumą ir
tvarką Meksikoje.
Spėjama, kad Meksika perka
LAIMINGU NAUJU METU
iki 15,000 šautuvų ir 10,000,000
šovinių. Jie bus paimti iš pervir
šio armijos sandėliuose.
Visiems Skaitytojams, BendraSprendžiama,
kad Hughes
laikosi tos nuomonės, kad politi
darbioms, Draugams ir Rėmėjams
niai kivirčiai Amerikos respubli
kose turi būti rišami pagelba
balioto, o ne ginklu ir kad todėl
Linki NAUJIENOS
negalima gelbėti sukilėlių, kurie
bando nuversti teisėtą respubli
kos valdžia.
Prezidentas Obregonas pri
siuntė į Washingtoną asmeninį
pasiuntinį Rpsjs, kuris norėjęs
pirkti daugiau ginklų ir amuni
cijos, negu kada Jungt. Valsti
buciją iš Ruhr fabrikų ir ka jų valdžia sutiko parduoti.
syklų. Viena tų kasyklų prik
Anglijos premiero Baldwino ir
lauso anglams ir jie atsikrei
užsienio reikalų ministerio
pė prie Anglijos valdžios, kuri
Thyssen prisiuntė agentą ban Curzono vaikai agitavo už
patarė jiems nieko nemokėti
dyti įsigauti į durpių pramo darbiečius ir ėjo prieš savo
Prancūzams.
Sukilėliai nuveikiami ir jų artėvu, politiką.
nę.
Anglai sako, kad anglai ne
m i ja suskaldyta.
gali mokėti Vokietijos kontri
PeMINNEAPOLIS, gr. 30. — iLONiDONAS, gr. 27.
bucijos, kiKvnet franeuzai tvir WASHINGTON, gruodžio 30.
tina, kad nėra skirtumo kas — čia gautomis žiniomis, Mek August Thyssen, turtingiausias reitais rinkiniais įvyko keiste
yra savininkas, jei tik tos ka sikos Obregono valdžia visur po H ilgo Stinnes Vokietijos nybių, kur vaikai agitavo prieš
syklos yra Vokietijoje ir yra nuveikia sukilėlius ir įstengė su fabrikantas, bando įsigauti į savo tėvus ir padėjo juos iš
virdamos sulig Vokietijos įsta skaldyti gen. Estrada armiją. Amerikos kuro industriją ir stumti iš valdžios, kad pasta
tymų. Įvyko aštrus susikirti Laimėjusia valdžios armija va jau išdirbo pienus įsigavimui čius jų vieton pažangesnį ele
mas, kuris negalės būti išriš dovauja ir gen. Cardenas, kurį į North Dakofos lignito (dur mentą negu jų tėvai — darbie-

1,000,000 bedar
bių Rusijoj

Nauji Anglijos-F rancijos
Amerika parduos ginklų
Meksikai
1,000,000 bedarbiu
Rusijoje
Sandeliai yra užversti prekė
mis, bet žmonės jų neįperka
delei jų brangumo.
MASKVA, gr. 30. — Rusi
ja dabar pergyvena ekonomi
nį kiizį, kuris gimdo nemažą
vidurinį nepasitenkinimą. Vi
soje šalyje apie 1,000,000 be
darbių. Valstybės trustai nors

Meksikos valdžia laimi

niekuriuose
atsitikimuose ir tas iki viena kuri
padidino produkciją, l>et jiems sileis.

nesiseka parduoti prekes, kurių
kainos yra taip augštos, kad
net ir valstiečiai rūstauja. San

deliai yra užversti prekėmis,
nes nėra pirkėjų, nes dėl kainų
augštumo tos prekės pasidaro
žmonėms neprieinamos.
.Sugauta didelių kyšių tarp
valdininkus, kas dar labiau pa
didino nepasitenkinimą. Dau
gelis pačių komunistų pripa
žįsta, kad jų administratyvt'
mašina pasidarė perdaug kom
plikuota.

puse nenu sukilėliai skelbė paėmę
vėn.

Klausinėja apie paskolą
Lenkijai.
Anglijos valdžia daro paklau
simus Franci jos valdžiai apie
pastarosios prižadėjimą pasko
linti didesnes sumas
pinigų
Lenkijai, .Jugo Slavijai ir Ru
munijai. Kiti talkininkai turi
pirmenybę prie tų Šalių skolų
ir todėl Anglija nori žinoti ko
kias gvarantijas gauna Franci-

Anglai vėl susikirto su Amerika parduos Meksikos
valdžiai ginklą
franeuzais
Kivirčiai iškįlo dėl taksų ant
anglų kasyklų Ruhr distrikte.
LONDONAS, gr. 30. — Nuo
kiek laiko
tarp Anglijos ir
Era nei jos eina derybos nesvar
biu klausimu, kuris betgi gali
privesti prie aštraus susikirti
mo, kadangi nė viena puse ne
nori nusileisti.
Kiek laiko atgal franeuza?
uždėjo taksus ir renka kontri-

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai
galvoti apie savo namą. O
rydamas, turi kasdien
“NAUJIENŲ” skiltis
“NAMAI-žEMft”.

reikia
tą da
sekti
vardu

čia surasi kokius namus kiti
parduoda ii* perka ir kiek mon
ka. O gal čia užtiksi ir savo na*
mą, ir nusipirksi jį kaipo bargeną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tų .svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NAMAI-ŽEMC.
Ypač kad šie metai yra namų
pirkimo metais.

Nenori, kad ginklu butų rišami
politiniai klausimai ir todėl
pagelbės Obregonui nuveikti
sukilėlius..

Busianti atidaryta orlaivių li TOKIO, gr. 30. — Regentas
nija gabenimui pasažierių.
princas priėmė prdmiero Yamamato kabineto rezignaciją.
CHICAGO, — Charles Di- Tai padaryta premierui prane
ckinson,
prezidentas Illinois šus, kad vistiek penki minfsteAero Club, paskelbė, kad nuo riai pasitraukia. Regentas pra
gegužės 1 d. tarp Chicagos ir šė dabartinį kabinetą eiti pa
New Yorko pradės operuoti reigas dar kelias dienas iki bus
oro transportacijos liniją, kuri sudarytas naujas kabinetas,
gabens pasažierius ir prekes bus dabar premieru dar neži
tarp Nqw Yorko ir Chicagos noma.
aeroplanais. Tos kompanijos
prezidentu bus pats Dickinson, Ministeris laimėjo melžimo
vienas iš seniausių aviatorių,
rungtynes.
kuris virš desetko 'metų atgal
surengė Chicagoj pirmą avia
VVASHlNiGTON, gr. 30.
cijos parodų.
Ūkininkas darbietis senatorius
Aeroplanai skris naktimis Magnus Johnson susiginčijo su
Jid išskris iš Chicago 9 vai. va agrikultūros sekretorium (mikare. ir bus New Yorke 5 vai. nisteriu Wallace) kuris jųdvie
ryto, Jie skris be sustojimo, jų moka geriau ūkininkauti ir
nesustodami pakeliui nė kure iššaukė
pastarąjį j melžimo
pasiimti. Tokia kelionė, žino rungtynes. Rungtynės įvyko
ma, bus labai brangi, bet kas vakar ir į paskirtą laiką sekre
norės greitai tuodu miestu pa torius Wallace primelžė pusę
siekti, tam tai bus labai pato pantės pieno daugiau, negu se
gu.
'
- .
natorius Magnus Johnson. Da
Kompanija jau turinti surin bar Johnson šaukia Wallace į
kusi geriausius aviatorius ir rungtynes malkas kirsti.
mechanikus ir vartos saugius
Chicagiečių pinigai irgi
aeroplanus, panašius į tuos, ku

Vokiečiai bando įsigauti į Vaikai prieš savo tėvus
Amerikos kuro industriją

belais- pių) laukus. Jis turįs suradęs cius.
naują procesą, kuriuo galima sulošė

žymią rolę,

daribiečių riuos

paversti durpes į kurą lygų kie laimėjime.
Irene Curzon, duktė Angli
to si dm s anglims.
Tai pareiškė vyriausias Thys- jos užsienio reikalų ministerio
seno inžinierius Holzvvarth, 'markizo Curzon ir jo pirmo
kuris atvyko į Minnieapolis ap sios pačios, kuriąja buvo chižiūrėti Dakotos lignito laukus. cagietė Mary Leiter, daug pini
Dar nesurandama žuvusio di- Pasak jo, lignitą galima * pa gų, kuriuos ji paveldėjo iš Leiversti į koksą,.
kurio tonas terio miljonų Chicagoje, pa
rižabelio Dizmude likučių.
Minneapoly parsidavinėtų tik aukojo ‘Darbo partijos kampa
nijai ir pati veikliai toje kam
PARYŽIUS, gi*. 30. -- žuvu po $8.
panijoje dailyvavo, agituodama
sio juroj ar kur kitur milžiniš
\i!Ž darbiečių kandidatus. Savo
ko dirižaibelio Dixmude likučių
agitacijoje ji griežtai smerkė
vis dar nesurandama. Nesuran
savo tėvo svyruojančią užsie
dama ir daugiau žuvusių lakū
nų, išėmus komanduotojo Įeit. Belgijos ambasadoriaus , pati nio politiką.
atsisakė būti palydovė Vo Kita Curzono duktė, CynGranadan, kurio lavonas liko
thia Mosely, kurios vyras yra
sugautas žvejų Silici jos pakraš kietijos ambasadoriaus.
parlamento ' narys, taipjau agi
čiuose.
tavo prieš konservatyvus
ir
Vėliausios, bet dar nepatvir WA|SHINGTON, gr. 3Q. —
griežtai pasmerkusi savo tėvą
tintos žinios iš Tunis sako, kad AVashingtoho diplomatiniame
kas valandą Tunise 'laukiama korpuse iškįlo skandalas, kuris ir jo politiką. Abi dukterys be
to veda bylią prieš savo tėvą
valties su kitais žuvusių lakū prie kitokių aplinkybių gali
dėl Leiterio milionų, kuriuos
nų lavonais. Ten eina gandų, iššaukti internacionalines komjoms paliko jų motina, bet ku
kad sudaužyto dirižabelio liku palikacijas.
Prezidentas Coolidge » rengė riuos tėvas bandė pasisavinti.
čius rasta plaukiojančius Gabes
diplomatams puotą. Buvo nu ‘ P-4ė Dorothea Jewson, duk
užtakoj.
tė turtingo čeverykų fabrikan
Nelaimė su Dixmude diriža statyta, kad Belgijos ambasa
to, tapo išrinkta kaipo Darbo
beliu ketina pavirsti į didelį doriaus pati grafienė de Carpartijos kandidatė į atstovų
skandalą. Laikraščiai
viešai ,tier de Marchienne, buvusi Mrs.
butą. Ji pasiūlė užleisti savo
pradeda kaltinti laivyno minis Hejmilton Wilkes-<Cary iš New
vietą rinkimus
pralaimėju
teriją, taipjau laivyno ir avia Yorko, puotoj bus palydovė Vo
cijos viršininkus, ' kad jie iš kietijos ambasadoriui Dr. Otto siam danbiečiui vadovui Arthur Henderson.
Darbiečių
siuntė dirižabelį tolimoji ke Weidfeldt. Tečiaus ji nuo to
Paskutinėj kandidate į parlamentą (buvo
lionėn, kuomet tas dirižabelis griežtai atsisakė.
ir grafienė Wanwick, bet ji
tokios kelionės atlaikyti nega minutėj reikėjo atmainyti pie
rinkimuose pralaimėjo. Ji jau
lėjo. Net ir koinanduotojas nus ir Vokietijos ambasadoriui
senai priklauso Darbo partijai
Įeit. Granadan
įspėjęs savo palydove buvo Japonijos am
ir yra pasižymėjusi tos partiviršininkus, kad dirižabelis nė- basadoriaus pati. Gerai, kad
jos eilėse veikėja.
ra tokiame stovyje, kad galė gpie tai sužinota dar prieš puo
Dabartinio premiero Baldtų tokią ilgą kelionę atlaikyti. tą. Jeigu gi tai butų atsitikę
Tečiaus jo įspėjimų nepaklau pačioj puotoj, butų iškilęs di win sunito taipjau yra senas
syta ir dirižabelį vistiek išsiųs delis skandalas. Bet ir šiaip to- darinėtis ir socialistas ir šioje
atviras kampanijoje veikliai vedė agi
ta. Laikraščiai reikalauja, /kad kis dalykas skaitosi
įžeidimas taciją už darbiečius. Savo pra
butų padaryti plačiausieji ty Belgijos valdžios
kalbose jis smerkė savo tėvo
rinėjimai suradimui nelaimės Vokietijos respublikos.
politiką, kaipo kenksmingą ša
kaltininkų.
liai ir ypač darbininkams.

Skandalas Francijoj su
dirižabeliu

Skandalas VVashhigtone

WASHINGTON, gruodžio 30.
— Jungt. Valstijų valdžia yra
nusisprendusi pagelbėti Meksi
kos valdžiai nugalėti sukilėlius,
kuriais vadovauja buvęs Meks>kos finansų ministeris de la Huerta.
Amerikos valdžia sutiko iš
pildyti Meksikos valdžios prasi
mą ir parduoti jai kiek karo me
džiagų.
Prezidentas Coolidge užgyrė
tą pardavimą, kurį rekomenda
vo valstybės sekretorius Hug
hes; karo sekretorius Weeks ir
gi nelabai priešinosi. Tečiaus tikimąsi, kad delei šio valdžios
nuosprendžio; kuris buvo visai
netikėtas, kils kivirčių, ypač ka
da susirinks kongresas. Gene
ralinis armijos štabas ginklų
pardavimui nepritaria.
Valstybės sekretorius Hughes
savo pareiškime sako, kad Mek Ligonines perpildytos užsinuo
sikos valdžia prašė parduoti jai
dijusiais munšainu.
ginklų ir su tuo valdžia sutiko,
nes Obregono valdžia jau yra ♦NEW YORK, gr. 28. — Už
sinuodijusieji munšainu laike
Kalėdų užpildė visas ligonines.
Ikišid į ligonines priimta 107
žinion ės ir kasdiė vis daugiau jų
priimama. Tarp sergančiųjų
yra* ir .moterį;.
Devyni žmonės jau mirė nuo
kalėdinio munšaino.

Iš Chicagos New Yorkan Priėmė Japonijos kabineto
oru
rezignaciją

Ištrėmimai Maskvoje
tęsiasi

WASHINGTON, gr. 30. —
Anglijos ambasadorius Auckland Geddes rezignavo delei
menkos sveikatos (jis buvo
sužeistas kare). Jo vieton vei
kiausia {bus paskirtas dabarti
nis
Anglijos
ambasadorius

MASKVA, gruodžio !28.
Kalėdų išvakariuose vėl <deportuota iš Maskvos daugelį “negeistinų” žmonių. Jų šeimjnos
ir draugai susirinko ant stoties,
kad juos palydėjus, bet prie jų
nieko neprileista.
Politinės policijos galva Dzeržinski sako, kad daugiau kaip
1,000 žmonių liko deportuota už
tai, kad jie naudojo naująją
ekonominę politiką
vien savo
naudai. Valdžia neliesianti tų,
kurie moka savo taksus ir veda
legalę prekybą.
r
Šeimynos ištremtųjų į tolimą
šiaurę, taipjau bus išvarytos iš

Madride UowHrd.

Maskvos.

Du gaisrai vidurmiesty.

CHICAGO. — Užpereitą vidurnaktį kįlo du dideli gaisrai
vidurmiesty, kurie pridarė už
kelis šimtus tūkstančių dolerių
nuostolių. Pirmiausia, gaisras
prasidėjo prie 227 W. Washington St., o paskui prie 114 So.
State St. Abiejuose atsitiki
muose namai veik visai liko su
naikinti.

Delei Naujų Metų šven
tės Naujienos ryto neišeis.

Naujienų ofisas ryto
bus uždarytas visą dieną.

Rado pasikorusį kunigą.

armija vartos pastango

se skristi apie visą pasaulį.

Naujos suktybės
Naujas didelis sukčius suimtas.

CHICAGO. — Dar nespėjo už
sibaigti skandalas su Koretz,
kur turčiai sukišo milionus į
nesančius Panamos aliejaus lau
kus, kaip iškįlo naujas skanda
las.
Kurt R. Beck, kuris prieš ke
lis metus btivo paprastu real
estate ofiso klerku prieš trejetą
metų pradėjo nepaprastai kilti
metai atgal sutvėrė didelę kor
poraciją pardavinėjimui real es
tate bonų ir morgičių. Tą korpo
raciją jis dabar rengėsi iki tiek
praplėsti, kad jos kapitalas sie
ktų kelis milionus dolerių. Bet
Beck savo bizny susidūrė su val
džia, prasidėjo tyrinėjimai
ir
dabar pasirodė, kad jis savo biz
nį daugiausia varė duplikuotais
bonais ir morgičiais. Tokių ne
tikusių bonų ir morgičių pirkė
jai nemažai prakišo.
Beck tapo areštuotas ir bus
apkaltintas prigavystėj, vagys
tėj ir klastavime.

LONG BEACH,
Califomia,
gruodžio 30. — Netoli nuo čia
gruodžio 26 dieną medy rasta
oasikorusio žmogaus lavonas.
Dabar tas lavonas tapo pažintas
kaipo kunigo Vraniak, kuris me
tai atgal netikėtai prapuolė iš
Virden, III. Nors kunigo, po jo
prapuolimo visur j ieškota, bet
jokių pesdakų nesurasta. Neži
noma kaip jis pasiekė Californiją ir ar jis pats a, kas kitas jį
pakorė. Bus daromi platesni ty
rinėjimai.
Parako ekspliozija Italijoj.*

PALERMO, gr. 30. — Keli
žmonės liko užmušti ekspliozijoj paraiko sandelio Mondelloj.
[Nuostoliai milžiniški.

ŠIANDIE — giedra ir daug
šalčiau.
Saulė teka 7:18 valandą, leid
žiasi 4:28 valandąmėnuo teka
12:19 valandą nakties.

SIŲSKIT PER
NAUJIENIAS

PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonės ir
taip pataria Lietuvos bankai
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NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.
Chicagolll. .

NAUJIENOS, Chicago, UI..
Judėjimas uoste.
Spalių niėn. į Klaipėdos uos
tą įplaukė 126 garlaiviai, Iš jų
Lietuvos 6,' Vokietijos 74, Ang
lijos 5, Norvegijoj si, Danijos
7, Prancūzijos 2, Uolia n d įjos
rodė 7,000 litų. Vagono vienas
3, Belgijos 3, Švedijos 10, t>anslangas išmuštas.
Pas
sargybinį ir kasininką ko 4, Latvijos 2, Ėstijos 8 ir
tebuvo revolveriai ir klausinė Suomių 1.'
jant, kas ir kaip juos apiplėšė,
Savižudybės.
sargybinis J. aiškino,
kad.
Statistiniais daviniais 1921
vagoną įėję trys nežinomi gink metais Klaipėdos krašte nusiluoti vyrai ir staiga sukoman žudė 20 asmenų, 14 vyrų ir
davę “rankas aukštyn”. Jis iš 6 moterys. 1922 metais nusisigandęs ir tuo momentu plė žudė 17 asmenų, iš jų 14 vyšikai juos surišę, apiplėšę ir rų ir 3 moterys.
išeidami užrakinę vagono du
Nebekotiruoja markių.
ris. Klausiant sargybinį J. kas
išmušė vagono lango stiklą, sa Lietuvos Banko skyrius Klai
kė, kad jis išmušęs besiginda pėdoje dėl galutino vokiečių
mas, kuomet jį rišę užpuolikai. markės kritimo nustojo daręs
Gi kasininkas K. ilgą laiką buvo jos operacijas.
be sąmonės, o atsipeikėjęs sakė,
kad nieko
neatmenąs kas su
Lietuviu kalbos kursai
jais nutiko.
Klaipėdos krašto vai-,
Po tokio įvykio kasininkai
dininkams.
su palydovu buvo areštuoti ir
•

'

-

•.. (

Kas Dedas Lietuvoj
\

Simfonijos koncertai
Kaune St. Šimkui
diriguojant
Kaunas. — Artistų Muzikų
Sąjunga trumpu laiku rengia
Vadybiniame Teatre pirmuti
nį šį sezoną didelį simfonijos
koncertą, su 65 žmonių orkest
ru, diriguojant St. Šimkui ir
dalyvaujant Klaipėdos Konser
vatorijos mokytojai p-lei Jozevskaitei ir J. Nikolajevskiui.

Kauno spaustuvių dar
bininkų streikas.
Kauno (laikraščių žiniomis,
veik visos Kauno spaustuvės,
išskiriant Valstybės Sp., gruo
džio 3

<1.

10 vai. ryto sustrei

kavo, reikalaudami 33% bran
genybės priedo, šešių spaustu
vių savininkai susitarė su dar
bininkais, pridėdami 25% prie
do ir pradėjo darbą nuo gruo
džio 6 d. (Kuzmickio, Bako
Gurvičio, “Žydų Balso”, Mankienės, Ncunutno). Tik “Var
po” ir “Baidas”
spaustuvių!
darbininkai dar streikuoja.

1 t.Z
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no švietimo Ministerijos pa
siųstas p. miokytąjas Dlugauskas. Susilaukęs į pa&alibą p. mo
kytoją Kaušaitę, jisai be Klai
pėdos atidaro! kursus Prekulėj,
kur suridarė apie 90 klausyto
jų. Kilok vėliau atidaromi kur
sai Šilalėj, čia susirinko 200
klausytojų, š. m. lapkričio 1 d.
atidaryti kursai
Pagėgiuose,
kur lankosi per 100
žmonių.
Dabar jau Klaipę,dos Krašte yra

Pirmadienis, Gr. 31, 1923

5 niokyiojai ir mokosi apie 750
valdihinkų, skaitant ir muiti
nės, bėi pašto tarnautojų kur
sais, kurie veikia pačių tų Įstai
gų tarnautojų lėšomis. Yra su
sirašiusių įvairiose vietose val
dininkų, norinčių lietuvių kai?
bos mokytis, (tik tie 5 mokyto
jai turėdami daug- daii bo su
kursais jau įsteigtais nebeturi
laiko ir galįiųumo daugiam stei
gti kursų, į
—P. Ė.
'■■■ii
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Koncertas ir Balius
Rengiamas
Chicagos Lietuvių Draugijos Savitarpines Pašelpos

Nedėlioj, Sausio 6 d. 1924
SCtlOENHOFFEN’S ŠALeJE,

tikslesniam tištardymui nuvežti

į Kybartus. Kybartuose po il
go tardymo, dėl pinigų pavogi
mo tapo įtarti patys areštuo
tieji, nes jie abudu buvo girti
ir kasininkas buvęs ilgai be są
monės — spėjama,
kad buvo
užnuodytas. Didesnis įtarimas
dėl pinigų pavogimo krinta ant
sargybinio J. J., bet jis prie va
gystės neprisipažįsta.
Patikrinus buvusius pas kasi
Vis caro valdžios keliais ninką apmokėjimui sąrašus pa
sirodė, kad netenka 74,000 litų.
tebeeinama.
Taigi valstybei padaryta ne
nuostolis. Kas
Mažeikiai (S-d.) — Lapkri visai menkas
čio įnėn. naktį iš 11 į 12 d. bu tuos tūkstančius litų pavogė—
vo areštuotas Mažeikių ruožo ar jie patys, ar koki kiti bandi
L. S.-J>. P. kuopos narys Er tai, vis tik reikia pasakyt, kad
nestas Skudria ir laikomas 24 tai nelemtos girtybės ir mora
valandas po areštu. >Priežastis linio tarnautojų sugedimo vai
arešto, kaip vėliau paaiškėjo, i sius. O antra blogybė tai ta,
buvo tokia: Darbėnų vandet-, kad pas mus tokiose svarbiose
rauky ištiko l>enzino ekspliozi vietose priimami tarnystėn toja, o ten dirbo diena pirmiau kie neatsakomingi, tokie abe
Augustas Skudris, kuris" bu\o jotini žmonės; dėl to ir valsty
šaukiamas pas valstybės kon-i bė turi nešti nuostolius, doriems
trdlierių tardymui. Žandarai piliečiams tenka kentėti nema
nakties laiku ęuemė Ernestą lonumų ir smūgių.
—Liet. darb.
Skųdrį ir pasodino kalėjimai!. *
i
Bet iššaukus jį pas valstybes
kontrolierių pasirodė, kad...
ne tas. Bet kam nakties laiku
tampė ir kalėjime laikė be kal
tės? Kiek vėliau tas pats Ern.l
Valdininkų sąjunga.
Skudris bu*vo šaukiamas į žval
Klaipėda. XI—29.
(Elta) i
gybą ir tardomas. Taip pat
buvo šaukiamas į žvalgybą tar-l Klaipėdos krašto valstybinių įs
dymui ir kitas tos kuopos narys] taigų valdininkai yra prieš tūlą
Antanas Taurinskas, senas vei-| laiką susibūrę į valdininkų są
kčjas Socialdemokratų Parti-1 jungą — savo profesinę organi
zaciją. Buigsėjo 10 dieną išlei
jos.
do pirmą Nr. savo laikraščio
(mėnesinio)
— Nachrichten
Blatt der Beamfenverbande dės
Meintligebiets. Savo pirmame
numery valdininkai
apkalba
sąjungos tikslią. Ten pat (pir
Pavogė Lietuvos Gelžkelių Val
mas numeris išėjo vien vofkie*
dybos 74,000 litų.
čių kalba) jie ketina tolimes
niam laikui leisti mėnesininką
Kaunas. [Musų koresp.] —
dviem vietos kallboim — lietuvių
Pirmadienį, gruodžio 3 gelžkelio Kauno-Virbaliu s ruože į- ir vokiečių.
Lapkričio 10 d. išėjo to laik
vyko stambi vagystė, papildyta
prie šiokių aplinkybių 8 vai. raščio 3 Nr., jau abiem, kaip
vakaro keleiviniu traukiniu iš buvo pažadėta kalbom. Be to
Kauno specialiam atskyriam nuo šio mėnesio jau ne vien
vagone išvažiavo Gelžkelių Val valdininkų sąjungos organas,
dybos kasininkas pil. J. K. su bet valdininkų ir valdiškųjų
sargybiniu-palydovu
pil. J. J. Tarnautojų Klaipėdos krašte žb
Antroji organizacija
vežiną 90,000 litų
išmokėti nios.
mėnesiniams gelžkelio tarnau įkurta visai nesenai ir sudarė
su pirmąja.
tojams algų už lapkričio mė bendrą sąjungą
Mėnesininkas dabar pavadinta
nesį.
Sulyg nurodymais lydėjusių “Sąjungų žinios valdininkų ir
tą traukinį konduktorių briga valdiškųjų tarnautojų Klaipėdos
dos kasininko, išmokėtojo vago-l krašte” ir eis taip pat kas 10 d.
nas, kuris buvo prikabintas pa kieltvieno mėnesio. Kaip pirmų
čiam gale traukinio, iš Kazlų jų 2 numerių, taip ir 3 Nr. turi
Budos išėjo tvarkoj ir nebuvo nys pašvęstas grynai valdininkų
girdėti jokio triukšmo. Gi at bei valdiškųjų tarnautojų eko
profesiniams
ėjus traukiniui Pilviškių stotin nominiams bei
kasininko vagone išgirdo šauks reikalams.
mą. Atbėgus
kunduktoriams Koperatinis bendradarbiavimas
vagono durys
pasirodė užra
Gruodžio 5 d. iš Klaipėdos
kintos ir negalima
atidaryti.
Dalyvaujant stoties žandarui iš turėjo išvažiuoti Kaunan lau
laužė vagono duris. Įėjus va- kininkų susivienijimo valdybos
gonan atrasta kasininkas K. su delegacija pasitarti su Centro
rištas
virvėmis be nuovokos valdžia ir Kauno koperatyvais
gulįs ant grindų, o jo palydovas Klaipėdos krašto laukininkų
J. supiaustytos paklodės škur- reikalais. Delegacija. susideda
laiis surištomis rankomis, už ko iš p. p. Lozerio, ILabrenco, Dojos pririštas prie suolo, o galva vik> ir Daugalio. Kaune numa
pririšta prie vagono lango ge toma tartis šiais klausimais:
ležinių grotų. Piniginė geleži 1) gyvuliu ir javų.eksportas,
nė dėžė stovi ant stalo atida 2) santykiai su Lietuvos kope
ryta ir ištuštinta,
vagone iš ratyvais ir ūkininkų sąjungo
mėtyti išmokėjimo sąrašai, pa mis, 3) parupinimas pigių che
mesta keli pakinkai
smulkių miškų trąšų ir 4) kredito rei
pinigų, kuriuos surinkus pasi-1 kalai žemės ūkyje.

v

m.
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Klaipėdoje
p. Vyriausiojo
įgaliotinio (lėšomis buvo sam
domas mokytojas,
kuris dar
1922 metais mokė valdininkus
lietuvių kalbos. Klausytojų su
sirinkdavo apie pustrečio šimto
1923 m. rugsėjo m. 15 d., tuos
kursus perėmė atvykęs iš Kau-
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Milvvaukee ir Ashland Avės.
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Frank Waitekaitis,

LAIKRODININKAS
Pranešu visiems kojitumeriams ir pa^
žįstam)ems, kad mes perkėlėm savo
krautuvė jnuo Halsted St. ąnt ’’
»
' i(
j •; •’ i (f
< '
> 652 W. 18th St.
• ‘
luipgi meldžiu su reikalais atsilan
kyti, o mes stengsimės! sąžiningai
patarnauti.

Jau išėjo iš spaudos populerus
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok
slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos
reiškinys gyvulių gyveni
me.
4. Končius. Pažinkime savo
kraštą.
5. V. Tarasenka. Alk’akmenys Trakų apskrity.

7

Durys atdaros nuo 6 vai. vakare.
Programas prasidės 7:30 lygiai.
Visi lietuviai yra kviečiami atsilankyti į šį va
karą: pusė pelno yra skiriama Mariampolės Realei
Gimnazijai.
Kviečia Rengimo Komitetas.
♦

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių
drama.
7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.
8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.
10. Pajėgos ratas? į
11. Vabzdžiai
ligų platin
tojai. . 1
12. Iš “Kultūros” b-vės dar
bų. t ;
13. ir t. t, \
‘
•
'

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės
,1

"

SAVOJ SVETAINĖJ,
14 St ir 49 Court
j
Cicero, III.

“KULTŪROS” B-VĖ,
Šiauliai, Dvaro g., 24,
Lithuania.

i
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Pradžią 7:30 vai. vak
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI

NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.
809 W. 351h S!., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
% Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai
3823 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
.................. . ..........

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 y.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

Tai. Dearbom 9057
i

A. A SIAUS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark
^Janvjj TeJ.; Hyde Park 3395

*>

■

4
PAGELBA
LIGONIAMS
Gijimas, gydymas ir atbudavo-

—

Programas bus įdomus, kurį išpildys Laisves Kanįdįjj Choras ir kiti įžymus artistai.
Pelnas skiriamas Bendrovei.
Kviečia Komitetas.

Jančinskaite

‘

'i

Utarninke, Sausio-Jan. 1,1924

NAUJŲ METŲ VAKARE

Stase

■

»i-

Kultūros <kama metams 12
litų, V2 m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų
prašome paskubėti atsiliepti
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 8 litus — išsių
sime.

IvlivLK 1 /xi3

Iš Klaipėdos krašto

;

n»...................

.1.4

jimas ligonių, silpnų, liguistų yra
musų gyvenime darbas^ Mes gy
dome visas ligas kurių kiti negali
išgydyti.

JOHN-I. BAGDŽIUNAS

ADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismuose,
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro
pirkimo ir pardavimo Dokumentus
ir jgaliojimus.
7 South Dearbom Street
Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261
'♦
Vakarais: 2151 West 22 Street
Telefonas Canal 1667

•J

S. W. BANES, Advokatas

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yardi 1015.
Vai.: 6 ik! 9 vai.
V—...........
>

METINIS BALIUS

Didelė vagystė

Rengia Bridgeporto Liet Pol. ir Pašelpos Kliubas

*

s

J. P. WAITCHES

Utarninke, Sausio-Jan. 1d., 1924
NAUJU METŲ VAKARE, MILDOS SVET.
3142 So. Hasted St.
Pradžia 6 vai. vakare.
?
?
Įžanga 35c. ypatai.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant musų Metinio Baliaus
ir kaipo Naujų Metų vakaras tai galėsim sutikti naujų draugų ir taipogi pasima
tyti su senais draugais ir galėsim visi gražiai pasilinksmyti prie* geros muzikos.
.4 Kviečia visus maloniai Komitetas.
....

—

......... . ............ .... ——

—

.4.
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METINIS MILŽINIŠKAS BALIUS
Rengia Liet. Taut. Dr-te Vienybė
Panedėlio, Gruodžio-December, 31, 1923
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

,

2242 West ZSrd Place
'
Balius prasidės kaip 7:30 valandą vakare ir tęsis iki 1924 metų.
Įžanga tiktai 35c ypatai.
...
Taigi katrie atsilankys ant Draugystės Vienybes baliaus., tie visi turės progą linksmai sutikt naujus
metus ir linksmai praleist senus metus. Tą patį vakara bus išdalintos dovanoą tiems draugystės nariams,
katrie per 10 metų nėra išėmę iš draugystės ligos pašalpą, tie visi gaus dovanas. Taigi gerbiamą visuome
nę kviečiame visus atsilankyti ir prie geros Balako muzikos smagiai pasišokti. Tikimės, kad visi atsilankysit j musų rengiamą balių.
Kviečia visus DRAUGYSTĖ VIENYBĖ.
4

=33
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ubiliejinis Vakaras
Rengia Dr-ja Dr. Vinco Kudirkos
Nauju Mėty Vakare Sausio 1,1924 m.
M. MELDAŽI0 SVETAINĖJ, 2242 W. 23 PL.

Orkestrą J.Pilipavičiaus.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
‘
Po operetes
Bus perstatyta operetė Adomas ir Jieva, vaidins atsižymėję artistai K. L. Saboniai.
bus dar duodamas koncertas; išpildys Kastas Sabonis ir ponia L. Sdbonls,
smuiki
Sabonis, viena iš geriausių
ge
ninkė ir kitos dainininkes. Draugija deda visas pastangas, kad tinkamai apvaikščiojus jtibiliejij —- pa
minėjimą 25 metu sukaktuviu po mirties Dr. V. Kudirkos. Atsilankiusi visuomenė nesigailės.
Kviečia RENGĖJAI IR DRAUGIJA.
UI

icm»

ne dolerių reikalavimas, bet
gera pagelba.

MR. CHAS. HELLER SAKO:—
GERBIAMAS DAKTARE:
Aš atėjau pas jus gydytis rugpiučio 2, 1923, aš kentėjau nuo
Sciatica dešinėj kojoj, dėl kurios
negalėjau di/bti.
Aš negalėjau
vaikščioti iŠ priežasties skaudėji
mų. Visi gydymai kokius buvau
bandęs, nieko nepagelbėjo, kol
jus nepaemėt mane gydyti. Tuo
pačiu laiku aš kentėjau nuo senos
ligos, aš turėjau Varicicele. Aš
•dabar esu sveikas ir aš galiu pa
sakyti, kad jūsų gydymas yra pa
sekmingas. Aš dabar naujas vy
ras. Visi mano skausmai dingo.
Aš tiek turiu energijos, kiek tu
rėjau 20 metų tam atgal. Atsių
skite visus ligonius prfs mane. Aš
jiems visiems pasakysiu tikrą tie
są. Su pagarba, jusiu
CHARLES HELLER.
1-324 W. Monroe St.,
Sept. 25, 1928
Mes gydome pasekmingai visas
chroniškas, nervų, kraujo, odos,
šlapumo ir privatiškas ligas.
Teisingas gydymas užtikrinamas
c4 n
IV

X-RAY EGZA-

MINAVIMAS Už
■
Teisingas egzaminavimas būti
nai yra reikalingas geram gydy
mui. Mes teikiame kiekvienam
ligoniui gerą egzaminaciją, su mi
kroskopu ir X-Ray, kraujo egzamįnaėija, šlapumo ir tt. Netruk
dykite laiko ii- pinigų su neatsar
giais ir netikrais daktarais. Gy
venimas yra brangus. Anksty
bas išegzaminavimas prašalina
pavojingas ligas ir prašalina pa
vojingas ir brangias operacijas.
ELECTRO-MEDICAL OFFICES
DR. R. G. McCARTHY,
Gydytojas-Prižiurėtojas
136 S. Wabash A ve., Chicago, III.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai.
vakare.
Seredomis ir subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
kare ir nedėlioj nuo 9 vai. ryto
iki 1 vai. po pietų.

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis Room 514*-516 .
127 N. Dearbom StM
Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 Sq. Wabash Avė.
Te!.: Pullman 6877.

V. W. RUTKAUSKAS ’
Advokatas

29 Šo. La Šalie St. Room BfeO
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681
V ......

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

Pirkit Dabar
Nelaukite ilgiau — nes jus nega
lėsite pirkti jūsų siutus ar ©verkautus
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.
Vienas rūbų išdirbejas turėjo per
daug stako ir pirkonve nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų 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, vaikinų ir jau
nuolių ovcfkautai $5.50 ir augščiau.
Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautai
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5
vai. po pietų.

S. GORDON,
739 W. 14th St.
Pirmos durys j rytus nuo Halsted Si.
prie 14(h St.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Pirmadienis, Gr. 31, 1923

Investuokit
1

Dabar
Dabar geriausis laikas metuose investuoti į
musų saugius 6S ir 614 % pirmus morgičius.
Perkelkit savo pinigus dabar j šitų pa
raiškų Valstijinį Banką be nustojimą nuo
šimčių.

šis bankas yra atdaras visą dieną subatoje, nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare ir
seredoj nuo 6 iki 8 vai. vakare. Kasdien
nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. dieną.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 West 35th St.

Resursu daugiau kaip $9,000,000.00

ĮkorespondencudsĮ

Tai nėra juokai dešimtį pietų
prasėdėti mokykloje ir baigus
ją—jei Universitetan negali Jstpti dėl stokos lėšų — tavo mo
kslas pasirodo niekam tikęs ir
LSSa 19-tos kuopos metinis su prie gyvenimo negali pritaikyti.
Eik tada ir samdykis už berną
sirinkimas.
pas p. pisorių į valsčių už 15 li
LSS 19-ta kuopa laikys me tų į mėnesį, štai tau ir 8 kla-

Bfooklyn, N. Y.

tinį susirinkinuj sausio

(> die sų žmogus!

Paliaukime beauklėję lumpen proletarijatą
..........

/

(Atsiųsta)

Jūsų pinigai ant taupymo accounto atneša jums1 Čionai ar
kur kitur 3% palūkanų. Jūsų sutaupyti pinigai ir investuoti į
musų Morgičius arba Auksinius Bonus, atneš jums 6% palū
kanų.
Musų investmentai yra geresni negu taupymo accountas,
todėl, jei jus reikalausite pinigų, kuriuos investuosite per mus,
mes galėsime, prie paprastų aplinkybių, atpirkti juos už pilnų
kainą tik parokuodami mažų nuošimtį už musų patarnavimą.

TAUPYKITE ČIONAI —
INVESTUOKITE ČIONAI
Noel State Bankas yra seniausias bankas ant Northwest
Sides ir beveik per 19 metų yra po piiežiura to paties managemento ir kontrolės.
Bankas atdaras iki 8 vai. vakare utarnirtkais ir subatomis.

Horrendum!

M1S.A MIGHNIEVICZ-VIOIKIENt

P. CONRAD
FOTOGRAFAS
3130 So. Halsted St.
Tel. Boul. 6369

Ūki

nų (sekmadienį), kaip 3 vai. ninko bernas arba kriaučius dau
po pietų
Socialistų Partijos giau uždirba, ir dar blyneliais su
svet., 319 Grand St., Brookly- Smetona pavaišintas, o tu, varg
še gimnaziste, tapai įstumtas
IK‘.
Reikia kad kiekvienas narys amžinau vargan. Įkalbėta tau
būtinai atvyktų paskirtu lai buvo, kad tu ponas, ir tau nepri
ku ir dalyvautų susirinkime. tinka nei pramonė, nei amatu Kreipiuos 1 Gerbiamuosius savo
Bus renkaima Muoipos vaidyba užsiimti, na, tai rašyk ir vartyk draugus ir pažįstamus, pranešdaateinantiems metapis; bus iš sudulkėtas kanceliarijos kny 1 mas, kad aš jau atidariau savo
duotas raportas iš LSS, konfe gas. Tu vertas tę esi. Vietoje studiją su geriausiais įtaisymais.
rencijos
įvykusios Bostone tikro mokslo, tu įgijai ir tapai Pagal šią madą, kame stengsiuos
ir vėl patarnaut, ypatingai tiems,
gruodžio 9 d., ir be to yra la pseudomokslis.
kurie myli turėt gražiai padary
bai svarbių reikalų aptarti.
—Dr. A. Graičunas. tus paveikslus.
Nepriklausantieji
kuopai
draugai, savo įsitikinimais so
cialistai, prašomi, taipjau at
vykti ir įstoti kuopon, kad ben
drai ir sėkmingiau) galėtume
dirbti darbininkų darbą.
LSS 19-tos kp. Sekret.
V. M. M-sonas.

,,

DVIGUBOS PALŪKANOS ANT SU
TAUPYTŲ PINIGŲ

nė Sąjunga galima butų susikal
bėti.

AKUŠERKA
3101 So, Halsted St., kampas 81 gal
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri
jos kolegiją; ii
gal praktakavusi
Pennsylvanijos ligonbučiuo'
se. Sąžiniškai pa]

-į

tarnauja,
viso-]
kiose ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo. A
<I
Už dyką pata
rimas, da ir kito
. kiuose reikaluo
I se moterims h
merginoms; kreij
kitės, o rasite
pagelbą.

B

—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.
*

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

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

Garsinkitės Naujienose

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
f Dienomis: Canal
TaUfnn.l.
J < 3110. Naktį
Telefonai!
•< * Drexel 0950
( Boulevard
4186
8410 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.

METROPOLITAN STATE BANK
22nd Street

Specialistas džiovos

Chicago9 III.

Vargiai rasime žmogų, kuris
matydamas krantą upės, per ku
rią jis plaukė, kad giliai širdy
j nesidžiaugtų. Taip lyginai ir
,mes lietuviai džiaugiamės, kada
matome, jog pasiektas tikslas;
'nors tas ir labai sunkiai, ir daug
.kainavo laiko ir prakaito; daug
(karčios tulžies išlieta; daug
- ŠITO BANKO VIRŠININKAI IR TARNAUTOJAI
kraujo pagadinta. Bet nežiūrint
to visko staiga dangus prašvin
Širdingai sveikina visus depozitorius ir
ta ir matai, kad atsiradai ant
■
draugus linkėdami jiems
tvirto kranto upės — tikslas
1 atsiektas, priešas
nugalėtas.
Koks pasitenkinimas, koks ra
mumas tave visą apima. Pilnai
patenkintas naudojiesi vaisiais
PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
pasiekto tikslo.
Mes amerikiečiai savo pasivu
atsinešimu į Lietuvos valdžią pa
■dajėm įtaką ir pergalėjome da
linai musų p. valdininkus dau
ginus draugingai atsinešti į Lie r
tuvos piliečius'; žiūrėti į juos ne
į kaipo !į savo pavaldinius, bet kaiipo į darbdavius, ir pildyti jų va
lią ir nusistatymą. Dar mes netvirtinam, kad tikslą pilnai pa
siekėm.
Dartės stovi prieš mus, ypač
DR. A. J. BERTAŠIUS
Telefonas Boulevard 7042
prieš amerikiečius, nuveikti di
8464 So. Halsted St.
delius kūrybos darbus. Pirmoje Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v.
Gydytojas ir Chirurgas
vietoje bus produkcijos darbas,
Tel. Boulevard 5918
3303 S. Mbrgan St.,
Chicago.
kaip tai: mokyklų sistemos re Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
LIETUVIS DENTISTAS
Telephone
Tel. Yards 1699
formavimas, t. y. pakeisti jau
Boulevard 2160
■i
4712 So. Ashland Avė.

Laimingu Nauju Metu

Lietuviai DaKtarai

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

Remkit Savo Kaiminišką Banką.
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accountą pas mud. Kad
padarytumėt tą pradžią labiau linksima, mes duosime jums
DYKAI KIŠENINĘ KNYGUTĘ vertės 50c., jei jus iš sykio depozituosite $5 ar daugiau.
Jus taipgi galite įstoti į musų KALĖDINI TAUPYMO
KLU BĄ ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dėl 1924 Kalėdų
Mes mokėsime jums 3% palūkanų.
Dideli ar maži taupymai musų depozitorių gauna pas mus
lygų patarnavimą. Jus esate užprašomi.

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

Chicago, III.

PRANEŠU LIETUVIAMS
Draugams ir pažįstamiems, kad aš atidariau ofisą po numeriu,
3333 So. Halsted St.
Keli žingsniai, nuo 3315 So. Halsted St., kur .
mano pirmiau buvo ofisas.
' >
•

Meldžiu viny atsilankyti į mano naują vietą, e aš patarnausiu
kuogerįausiai. Vienintelis Lietuvis akių Daktaras (Optometrist) ant
Bridge porto.

*

DR. SERNER, (SERMAS)

3333 So. Halsted St.,

Chicago,J UI.

Valandos nuo 3 iki 5, nuo 6 iki 9, Nekėliomis nuo 10 iki 1.

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Dr. A. J. KARALIUS

nimų. iš tingių poniškumo be
smegenių į aktingus su analitiš

Valandos

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas
2201 W. 22 St., kampas Lcavitt St.
Phone Canal 6222
Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafayette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir
7-8, nedalioj 10-12 dieną.

komis
smegenimis
žmonės
Lietuvos jaunimas sveikas pro
tu ir kunu tik nesveikai jį mo
kytojai auklėjo mokino nesvei
ka švietimp Ministerija, nuo
kurios priklauso likimas priau t
DR. C. K. ČERYS
gančio jaunimo, ateities Lietu
DENTISTAS
vos piliečių. Jog jei suaugęs, 4454 S. Western
Ai
subrendėjęs Lietuvos pilietis ir Valandos: nuo 4 po
Subatomis nuo 9
toliaus bus toks tingus, bejėgis,
Nedaliomis nuo 1
nesumanus, tai jis ir nevertas
Tel. Lafayette 3415
s
v
būti valdytoju, jis turės būti val
domas. Lietuvos pilietis taps
tik tada laisvas, kada jis sugo
bes būti produktingu tvėrėju; o
tokį laipsnį gali pasiekti tik per
stropesnės reformos įvedimą
mokyklosna, ko iki šiol Lietuvo
je nematyt kad butų daroma.
Tos pačios seno rėžimo sistemos
pradinės, vidurinės ir aukštes
nės mokyklos besmegeniams po
nams auklėti. Jei bent tik tiek
galima pastebėti, kad retkar
čiais vienas, kitas
mokytojas
rimčiau susidomi butinu reika
lu reformos įvedimo mokyklos
na, bet jo balsas pasilieka neuž
girstas.
Štai čia mes amerikiečiai į tą
jį klausimą daugiau turėtume
savo jėgų sukoncentruoti. Ne
tik pinigiškai sušelpti vieną kitą
gimnaziją, bet ir pakišti mintį
DR. P. G. LUOMONS
naujos sistemos, naujo auklėji
Lietuvis Dantų Gydytojas
X-Spinduliai
mo budo įvedimo musų šelpia2201
W.
22nd
Leavitt Sts.
mon gimnazijom Ir aš manau, Pel. Canal 622^.& So. Chicago,
H
kad da tokia rimta organizacija
Vai.- “ ■“
"
i-L6—9 vak. Ned. pagal sutartį.
kaip Lietuvių Mokytojų profesi-

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 2. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8066
1824 Wabansia Avė.
Humboldt 1098
Valandos: nuo o iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR, M. T. STRIKOL’S
1 Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Ava.
<
Tel. Prospect 1980
" Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos!
9 iki 12. 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Tel. Boulevard 9587

1707 W. 47tk SU

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vai.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PH Y ŠIČIA N AND SURGEON
1980 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

DR. V. A. SINKUS

DR. P. ŽILVITIS

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišku, Vyrtiką,
Vaiką ir visų chronišką Bgą
Ofisas: 8335 So. Halsted 8tn Chlcage.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,
Res. 1189 Independence Blvd. Chieagf

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 9 ryto Hg 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

Naktinis Tel. Drexel 2270

arti 47-tos gatvės

8107 So. Morgan SI..
CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisą* yra
uždarytas

Tel. Boulevard 1401

Specialistas moterų ligų
1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 0 vai. vakarą.
Telefonas Canal 1912

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8
iki 2 vai. po pietų.
- .
.
- --

DR. P. Z. ZALATORIS

8815 South Halsted 8L

DR. M. J. SHERMAN

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

DR. M. STUPNICKI

Gydytojas, Chirurgas Ir Akuleris

Moteriškų. Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 ud 8:80 vaL
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2889

DR. C. Z. VEŽELIS

j

DR. A. MONTVID

3113 South
Halsted St.

jgj^DR. HERZMAN^

J INKIME Laimingų Naujų Metų
Visiems Musų Gerbiamiems Kostumeriamsir Rėmėjams ir Jų S eimynoms

2201

Turi u patyrimų,
gi Pasekmingai pa3 tarnauju
mote*
M rims prie gimdyImo kiekvienam!
^atsitikime. Teikiu
jypališką prižiūri*
.j’imą. Duodu pa|| tarimus moterim!
■ ir merginoms dyBkai.
«|

&

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

■Tel. Blvd. 8188
I M. WoitkewicM
į
BANIS
I AKUŠERKA

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.

30 mėty patyrimo^
Duokite savo akis ižtirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį,
Dr. J. Gihsburg & Son, Optomeirist,
3689 W. Roosevelt RdL,
Phone Cravford 8140

Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St.
Te!. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfar 5574
CHICAGO, ILL.

y

NAUJIENOS, Chicago, tll.

NAUJIENOS
Me Uth«a*laa Daily Nava
Puhlishad P*Uy, sacarpt Bambu! K*
Tha Utbuanian Mews Patu. Ga., Ina.

*

Kdltor P. Orfgaitto
1780 South Halstad Stnrt
Chicago, III.
,
Talephone Koossvalt 8611

Subacription Ratesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaidr. oi Chicaga.
$8.00 per year in Chicago.
8c per eopy.
Entered m Second Claas Mattel
March 17th, 1914. at the Post Office
id Chicago, III., undsz the act pf
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, itektriaat
sekmadienius. leidiia Naujieną Ben
drovė, 1789 Se. Haietad St., Chicago,
III. — Talefoaaai fiooMvalt 8580.

Uisimokėjimo kainai
Chicago ja — paltui
Metama__________ .....__ 1...^.. $8.09
Pusei meta —
4.00
Trims mėnesiams...............
2.00
Dviem mėnesiam .........
m 1.50
Vienam mėnesiui
.75

J. Dangins.
neduosią. Reiškia, jie pa P. Rukavičius iškelia aikštėn
*
da ir. antrą “Laisvės” ir bolše
laiko karo stovį.
vikišką agitatorių melą. Jie
Akyvaizdoje šitų faktų skelbė apie ‘^gerovę” sovietų
tenka pastatyti klausimą: Rusijoje iki pat vasaros perei
kas pasidarė su Lietuvos tųjų, 1922 metų. Pernai stai Jau nuo senų senovės visi nori “Draugijos Tautų Sąjungai
gu pasklido gandas po visą valdovais būti, bet pavaldiniais remti” susirinkimą, kuriame
valstiečiais liaudininkais?
diplomatas Sidzikauskas, dary
Pirmiaus jie gyrėsi esą pasaulį, kad Rusijos žmonės niekas. .Tas pats ir Lietuvoje. damas pranešimą apie lietuvių
miršta badu. Kaipo to bado Kaip senosios .valstybės laikais
“socialistai”. Mes netikėjo priežastį
. bolševikų valdžia ir kunigaikščiai tarp savęs vaidi-' ginčą su lenkais Tautų Sąjun
me jų “socialistiškumu” ir jos agentai nurodė neužderėji- {josi, taip dabar partijos tarp gos posėdžiuose pasakė: “Len
savęs piaunasi. Nekalbant apie kų atstovas p. Skirmuntas la
esame tatai ne kartą- pasakę irią PavoJgė? srityje.
šioje vietoje. Bet išrodo, “Naujienos” tuomet išreiškė klasių kovą, kuri dabartiniu bai neiškalbingai savo reikalą
dėstė, tuo tarpu lietuvių atsto
kad liaudininkai yra net tokią nuomonę, kad badą Ru laiku daugiau ekonomijos, srip vui
tinkama kalba pavyko dau
ty eina, iš valdančių partijų ko
sijoje
iššaukė
ne
vien
neuždhmenki demokratai. Argi
rėjimas tam tikroje Rusijos vą su partijomis iš kairės, gal gelį Tautų Sąjungos narių lie
partija, kuri tvirtai laikosi dalyje, bet taip pat ir pragaiš daugiau slaptai veikiančiomis, tuvių pusėn patraukti”. < .< >►..
demokratybės principų, ga tingas bolševikų šeimininkavi —dabartinė krikščionių-liaudi- Po šios kalbos Voldemaras ir
lėtų taip elgtis, kaip elgiasi mas Rusijoje. Sausmetis Pa- ninkų valdžia spiarkiai susikir sako: “Reikia žinoti, kad tas
p. Žalkauskas ir valstiečių volgės srityje ne pagimdė ba to su buvusiais viešpačiais “Pa ponas, kurs T. S. posėdžiuose
” lyderiais:
Smetona, taip gražiai kalbėjo ir daug nu
liaudininkų frakcija Seime? dą, bet tiktai padidino jį ir pa žangos
prof. Voldemaru ir kompanija. svėrė—tai buvo pats p. Sidzi
baisia katastrofa.
Amerikos visuomenė turi vertė
Pažangos vyrams teko gar kauskas.”
Ką gi dabar sako “Laisvėje”
atkreipti į tai savo domę.
juokingi
išspausdintojo laiško autorius? bės būti pirmiausiais atstaty čia tai daugiau

Partijų kova Lietuvoje.

Pirmadienis, Gr 31, 1923
iškrėstųjų gi — žiežirbininkas
drg. Lukaivičius.
Kitose Šiaulių apskrities- vie
tose irgi neapsiėjoj be kratų
ir areštų. Kairiuose iškrėtė
Prancūzijos Statistikos Val
mok. B. Urboną, prof. s-gos
narius Adomaitytę, Eismontie dybos Vedėjas p. Henri Bu.nle
nę ir kitus. Dau!g kratų (yra ir yra parašęs valstybiniame Sta
areštų) padaryta Jonišky, Kur tistikos organe “Bulletin de la
šėnuose, Kurtuvėnuose, Linkut- Statistiųue gėherala dc la Fran
ce et du Service d’observation
voje ir kitose vietose.
Tai tiek krikščioniškai-liaudį- dės Prix” — straipsnį “‘Les
ninkiška žvalgyba pasidarbavo Estate Baltes Esthonie, LcttoŠiaulių padangėje. Bet jos tink nie, Lithuanie.” Tafme straips
las ne vien Šiaulius palietė. nyje yra žinių ir apie Lietuvos
Kaune irgi nemažai pasidar ekonominį gyvenimą). Visos
bavo. Areštuotų skaičius čia žinios apie Lietuvą yra Lietu
Statistikos
dar didesnis.
Bet ypatingai vos Centralinio
daug areštų apie Rokiškį. Čia Biuro jr užima virš 12 pusla
surankiota daulg dešimtų Šimo pių.
Čia paduodama tik autoriaus
nių. Daug kratų ir areštų bu
vo Mariampolūje, Raseiniuose, nuomonė apie (Lietuvos ekono
Mažeikiuose, Panevėžy. . Šiek minę plėitotę. Ji tokia: “Lietu
tiek 'mažiau kitose Lietuvos va, lygiai kaip ir kitos Pabal
vietose. Net ir mokyklas palie tos valstybes, labai nukentėjo
tė. Areštuota 4 universiteto nuo karo, o taip pat ir nuo to
studentai ir 2 mokiniai Datna- chaoso, kuris viešpatavo Rusi
vos žemės ūkio technikumo. joj. Ji visomis savo išgalėmis
Yra žinių kad krėsta ,’ir areš stengėsi pasiekti ekonominės
tuota gimnazijų mokiniai. Beį gerovės ir tuo tikslu daro rim
žinios nepatikrintos Todėl apie tų žygių. Tačiau žemes ūkio
sistemoms ir gyvulių veislėms
tai smulkiau kitą sykį.
, Reakcija šėlsta. Buržuazija pagerintu. susisiekimui patobu
stengiasi atgauti p re laimėtas linti bei pramonei išplėtoti —j
kapitalai
po karo pozicijas Jos žiauru peikalttfrgi žymus
mas
ckia aukP .usio laips Luos kapitalus galima, butų
nio. Užtenka kardi darbinin rasti užsieny, dalimi ir .-pačia
kui būti prof. sąjungos (ąapu me krašte racionaliu * miškų
ir žvalgyba tuojau, apkrikšti eksploatavimu, teikiant gali
ji^ jį komunistu . pa tupdys mybės vystytis;'Vidutindaip šei
mynos ukiiii bei padedanf plėkrikščionjškan kalėjimam
Lietuvos darbininkams sun ctir. toms pramonės šakoms,
ku atsispirti sutartiniems bur kurios^ pritakoma prie vietos
žuazijos reakciniams žygiams, gamybos (malkos, -oeliulioža;
nes jų organizacijos komunistų linų verpyklos ir t. £.)
Ypatingos svarbos turi uos
taktikos dėka .pakrikę, įegOS
(Klaipėda) , išsivylstymaS,
suskaidytos. Reakcija dideliais tų
šuoliais žengia pirmyn kaip tik kuriuose gali būti sandėliai pre
tuo metu, kuomet darbininkų kių tranzitui iš Rusijos bei į
ūpas nepuolęs, kuomet dau Rusiją. Lietuvos Respublika
giau atsilikę darbininkai pa yra vartai, vedantieji į Rusiją.
gauti apatijos net visai pasit Be to ji pati gali būti plati rin
ka žaliajai medžiagai išvežįti
raukė iš kovos lauko.
Jei ne komunistų klaidinga (medis, linai, odos) ir musų
taktika (jie patys dabar tą pri žemdirbystes bei pramonės
pažįsta, tik jau pervėlai) reak gaminiams įvežti, nes jai rei
cija nebūtų užtikusi darbinin kalinga žemdirbystės mašinų,
kų pakrikusiai^, nepasirengu cheminių trąšų, dirbtuvėms
siais ginti nors ir menkučius įrengti reikmenų bei gatavų iš
laimėjimus. Už tai neša atsa dirbinių. Vynas, konjakas, kokomybę Lietuvos komunistai, lonijalės prekės, aliejai, avali
kurie būdami pa^lusnjiaiis Ko- nė, pirštinės, parfumerijos iš
minterno tarnais loįe ne dar dirbiniai ir visi kiti Prancūzi

bruožai iš jo charakteristikos.
Bet jam ir visai nešvankus bu
dai nesvetimi. Jis, pavyzdžiui,
Chicagoje per neilptejuai
universiteto profesorius kartais
Viena kopija ........ 8c
piemenim išvadina,
rašo žodį
Savaitei ....
, ............. 18c
Mėnesiui . ...... .... ......................
75c
ordinaris kabutėse. O paėjusį
'___ • • <
1
gandui, kad prof. Leoną rinks
Su vienytose Valstijose, ne Chicagoje,
“DRAUGIJA” SUSTOJO
paštui
Universiteto rektorium, VoldeMotame —.... ......... ......... —......... >7.00
maras rašo,
kad Leoną krik,
Pusei metą-------------------- —— 8.51
Pereitą vasarą sustojo Lietu
Trims mėnesiams---------- 1.75
demokratai rinks todėl. dekonu,
Dviem mėnesiam ....... -_____ — 1.25 vos klerikalų dienraštis “Lais
nes neturį kur . j o dėti. Ir visa
Vienam mėnesiui
.......... .75 vė,” dabar, kaip praneša spau
me kame toks jo raštų ir kal
Lietuvon ir kitur aisicniuosai
doje pralotas A. Dambrauskas,
(Atpiginta)
bos būdas. Smetona, žinoma,
Metams —................... —............ $8.00 paliovė ėjęs ir Lietuvos kleri
daug nuoširdesnis, bet drauge]
Pusoi metų..... .................... ■-■■■ 4.00
kalų žurnalas “Draugija.” •
Trims mėnesiams------------------ 2.00
su kitais pažangos šulais, Vol
REAKCIJA LIETUVOJE.
Pinigus reikia siųsti palto Mansy
demarui “kalant” ir jis “zalatiOrderiu, kartu su uisakyinu.
SUGAVO SAVE BEMELUOja”, dažnai, kaip
sakoma, iš
“Socialdemokratas”
rašo,
' JANT.
adatos dvyliką vežimų priskaL
kad pastaruoju laiku Lietuvo
dydami.
“Laisvo” įdėjo kokio tai P. je siaučia baisi reakcija. Daro
Neitralei visuomenei labai įRukavičiaus laišką, rašytą iš ma daugybė areštų ir kratų:
domu sekti panašus ginčai. Tik
Petrogrado, apie gyvenimą bol
“Vien tik Šiauliuose įvyko
vis kas nesibaigia “idealingu”
ševikiškoje Rusijoje.
daugybė kratų ir apie 20
įdomumu.
Pasitaiko ir tikrų
Pereitą vasarą Lietuvos Laiško autorius sakosi esąs žnTbnių areštuota. Pas kai
tragedijų. Pav. Hyipanso pro
krikščionys demokratai su “bepartyvis,” bet koks jo “be- kuriuos asmenis kratyta po
jekto metu -min.’ Galvanauskui
partyvumas,” tai matyt iš to,
3 kartus iš eilės. Kratos da
ėjo į koaliciją su valstiečiais
bomba. Iš tos katastrofos prof.
kad jisai tvirtina, jogei geres
ryta
neatsižvelgiant
nei
am

Voldemaras, galima sakyti, vi
liaudininkais. Pastarieji iš- nės partijos, kaip bolševikų, ji
nei politinio nusista
sai tyčiojos. Aišku, valdžios su
derėjo dvi vietas ministerių sai prie dabartinių aplinkybių žiaus,
tymo. Tie asmens, pas ku
pažangininkais santykiai visuo
kabinete: Vidaus Reikalų nematąs (kitokių partijų Rusi riuos krėtė, daugumoje be
met buvo (įtempti.
Pagaliau
ministerio vietą, kurion ta joje ir “matyti” negalima, nes jokio politinio nusistatymo...
Voldemaras “Vairo” No. 6 pa
“Kitose Šiaulių apskrities
po paskirtas p. žalkauskas, jos visos uždraustos!).
rašė, kad, esą, min. pirm. Gal
žodžiu, tas p. Rukavičius yra
vanauskas važinėjęs
Estijon,
ir Susisiekimo ministerio bolševikų garbintojas. Bet ve vietose irgi neapsiėjo be kra
tų
ir
areštų.
Kairiuose
iš

norėdamas su Lenkijos prezi
vietą, kurią užėmė p. No- ką jisai rašo:
krėtė mok. B. Urboną, prof.
dentu slaptai .^ąrtis. Be to,
rus-Naruševicius (p. Norus,
s-gos
narius Adomaitytę,
esą, Balutis slaptai tariąsis su
“...Ekonominės sąlygos,
beje, nėra liaudininkų parti
Eismontienę
ir
kitus.
Daug
lenkais
Kai varijoj e.
suprantama, dar nėra ge
jos žmogus, nors ji už jį sto- riausiomis. Tauraus, jau ne- kratų (ir areštų) padaryta
Visuomenę sujudino tie gan
Jonišky, Kuršėnuose, Kurtu
dai: “Elta”
paskelbė tą žinią
besulygint su ’21 ir ’22 me
ja).
vėnuose, Linkuvoje ir kito kad jiems todėl nesiseką, nes jie melaginga esama. Tačiau val
tais. Tada skaitėsi didžiau
Po tos koalicijos sudary
bininkų atstovų rolę, bet pap
se vietose.”
sia laimė, jei į dieną galima
perdaug’ džentelmenai būdami, džia griebės visai aštrių prie rastų Rusijos valdžios agentų.
mo buvo galima tikėtis, kad
monių : prof. Voldemarą ištrė
buvo gaut svarą duonos. Da
vidaus politika Lietuvoje bar apie duoną niekas jau Dar.daugiau žvalgyba esanti nelipa ant “bačkų” agituoti. mė į Varnius koncentracijos Lietuvos darbininkai, įvertinę
Bet nors paskui pažangininkai
pragaištingus jų darbus, pada
priims geresnę krypsnį, nes nekalba, o jeigu kalba, tai “pasidarbavus” Kaune.
—Voldemaras, Smetona, Tumas stovyklon, o Smetoną nubaudė rys atatinkamas išvadas.
“Bet ypatingai,” sako “So beveik prieš ‘kiekvienus rinki 2000 litų arba dviem mėnesiam
liaudininkai juk visuomet jau apie baltą; ypatingai apie
Apie krikščionių rolę šiuose
cialdemokratas,” “daug areš mus važinėjo į provincijas ir kalėjimo.
garsiai smerkdavo atžaga- mėsą, sviestą ir t. t.”
darbuose netenka kalbėti, nes
(Bus daugiau)
reiviškus pirmesniųjų, kle “Laisvė” tą laišką paskelbė tų apie Rokiškį, čia suran agitavo, nors visokie ponai Bly
tai yra senai jų pradėto darbo
kiota daug dešimčių žmonių. nai ant bačkų lipo, bet nieko ne
rikalinių vidaus reikalų ve tam, kad parodžius, kaip “men Daug kratų ir ayeštų buvo
tęsinys. Jei sugebėtų visuts dau
Tai galite, gerbiamieji,
giau * susipratusius darbininkus
dėjų darbus.
Ypatingai ševikai” ir kitoki “bjaurybės” Mariainpolėje, Raseiniuose, išėjo.
įsivaizdinti,
kaip
pjhsijuto
pir

vandens šaukšte paskandintų.
smarkiai liaudininkai peik meluoja apie sovietų kraštą. Mažeikiuose, Panevėžy, šiek mieji viešpačiai, gale ratų pa
Tenka pažymėti vaidmenį,
gi tarpu tie žodžiai pasta
tiek mažiau kitose Lietuvos silikę. • Juk ir sarmata ir ne
davo buvusįjį Vidaus Reika Juo
kitrį lošia valstiečiai liaudinin
to melagių vieton pačią “Lais
lų ministerį p. Oleką, kuris ve” ir kitus bolševikų pakali vietose. Net ir mokyklas pa darbinga ir nepatogu. Tai, sa
kai, nesenai buvę “socialis
lietė. Areštuota 4 universite vaime aišku,
pažangos
vyrai,
begėdiškiausiu budu varto kus.
tais.” Kad jie niekuomet nėra
to studentai ir 2 mokiniai būdami ląbai mokyti, žiną visus,
Pastaruoju
laiku
po
visą
Lie

buvę socialistais,
tai aišku
jo smurtą Seimo rinkimų Visi gerai atsimena, kaip tas Dotnavos žemes ūkio tech
dažniausia
jų
pačių
išleistus,
įkampanijos metu prieš opo lietuviškų bolševikų organas iš nikumo. Yra žinių, kad krės statymus sugebą sofizmais ope tuvą eina masiniai areštai ir kiekvienam susipratusiam dar
Kademų-fliaudininkų bininkui. Bet visgi buvo ma
metų į metus skelbė, jogei gy
ta ir areštuota gimnazijų ruoti, stojo griežčiausion opo kratos.
zicijos partijas.
valdžia su didžiausiu įnirtimu nyta, kad jie bent demokratai
venimas sovietų Rusijoje einąs
zicijom Teko man girdėti Pa dar sykį puolė darbįninkų or yra. Pasirodo, kad ir demokra
Vienok p. Žalkausko ve geryn ir geryn, jogei pramonė mokiniai.
damoji politika pasirodo to kylanti, jogei darbininkai esą (Lietuvos draugų laikraštis nevėžy Smetoną ir VoldemarĮą ganizacijas ir jų darbuotojus. tizmas jų šiaudinis. Jie tik tol
prieš rinkimus “referuojant”
kia pat žiauri ir reakcinga, visa kuo aprūpinti. O p. Ruka sako, kad žvalgyba kaltina su apie Lietuvos padėtį. Tai nė Areštuoja eilinius darbininkus. “demokratai,” jkol nepatenka
paprastai kaipo “ko
Žinoma, vis apkaltina komu į valdžią. Bet kuomet įsikinkė
kaip ir jo kelrikalinių pra vičius iš Petrogrado rašo, kad imtuosius
vienos šviesesnės • minties nete nistais, nors dauguma tų žmo su kademais į valdžios vežimė
munistus,
”
nors
dažnai
jie
net
nokėjų.
Socialdemokratų tik dabar, kai ekonominės są nežino, kas yra* komunizmas. ko užgirsti apie Lietuvą—vien nių neturi net supratimo, kas lį, jų demokratizmas dingo —
lygos Rusijoje pradėjusios žy
organas praneša apie nesu miai taisytis, žmonėms nerei Labai keista, kad šitokia fyažkoks įrugęs visko, kas* tuo tie komunistai. Šį valdžios žy reakciningumu nedaug kuo at
skaitomą daugybę kratų ir kią bėdavoti dėl juodos duonos biauri- reakcija Lietuvoje eina laikiniu metu ’’buvo, niekini gį tegalima įvertinti tik kaipo silieka nuo krikščionių. Vidaus
tuo laiku, kai Vidaus Reikalų mas. Ir matęs, kad tie ponai, sutartiną buržuazijos eilinį puo1- Reikalų Ministerija priklauso
areštų Kaune, Šiauliuose, kąsnio!
ministerio vietoje sėdi valstie rodos, pasirengę ir širdį paro limą ant darbininkų.
valstiečių žmogui, tačia'U vi
1921
ir
1922
metais
juodos
Jonišky, Kuršėnuose, Maridyti, kad tiek įtikinus, kaip
čių
liaudininkų
žmogus,
p.
Žal

Sunku tiksliai
apskaityti, daus režimas nei kiek nešvel
ampolėje, Panevėžy, Rasei duonos svaras dienai buvo “di kauskas. Nejaugi liaudininkai jiems skaudu užpakaly esant. kiek
Net
įvyko pastaruoju metu nesnis kaip prie Olekos.
džiausia laimė” bolševikiško
•
Tačiau,
aš
tikiu,
tie
garsus
niuose, Mažeikiuose ir ki rojaus gyventojams!
yra galutinai parsidavę kadevyrai jei butų oBjektingai kal areštų ir kratų. Viena tik aiš karo stovį palaiko, kuris visu
tur. Areštuojama ir krato šiandie, pasak p. Rukavi- mams?
bėję, butų radę daug blogo Lie ku, kad jų skaičius labai dide sunkumu slegia visuomenę. Jau
5 mėn., kai socialdemokratų
ma daugiausia darbininkų čiaus, juodos duonos Rusijoje
tuvoj,
bet gal ir šj-tą gera. lis, kokių iki. šiol nėra dar bu
organizacijų nariai, bet taip jau netrūksta. Bet baltos duo Liet. Valstybinė Operą Bet... nėra ko stebėtis — juk jie vę. Vien tik Šiauliuose įvyko frakcija įnešė įstatymo projek
norima uždaryt?
kalbėjo nuo
“bačkos” ir dar daugybė kratų ir apie 20 žmo tą nuimti karo stovį. Tačiau
pat ir mokytojai, studentai nos, o ypatingai mėsos, sviesto
“ir t. t.” dar ir dabar yra sun
prieš rinkimus: koksai neišma nių areštuota. Pas kai kuriuos iki šiol tas įstatymas guli ne
ir gimnazijų mokiniai.
ku gauti.
Kaunas (L-va). — Kai kurio nėlis gali girti darbus, kuriuo asmenis kratyta net po 3X kar judinamas Seimo Krašto Ap
Antras dalykas. Social Vadinasi, “gyvenimo pagerė se politinėse ir visuomeninėse
Socialdetus iš eilės. Kratos daryta ne saugos komisijoj.
se pats nedalyvauja!
demokratų frakcija įnešė jimas” Rusijoje, apie kurį su grupėse pasireiškė nusistaty Man tuo tarpu buvo svarbu atsižvelgiant nei amžiaus, nei mokridų frakcija norėjo įnešti
projektą nuimti karo Stovį. tokiu pasididžiauvimu “Lais mas, kad Valstybinę Operą parodyti jų veikimo linkmė ir politinio nusistatymo. Tie as interpeliaciją dėl Krašto Ap
Tas projektas jau 5 mėne vė” kalba, apsireiškia tame, Kaune reikia metams uždary charakteris. Kas jau kas, tik mens, pas kuriuos krėtė, dau saugos komisijos veikimo. Tam
reikalinga 10 parašų.
siai guli Krašto Apsaugos .kad “laimingieji” Rusijos dar ti, neš Operos artistai,, jausda- kai kurių jų charakteris labai gumoje be jokio politinio nu tikslui
bininkai jau gali valgyti juodą mies esą nepakeičiami, stato įdomus.' Pav: prof. Voldema sistatymo. Areštuota 4 vaikai Buvo lęreiptasi į vaist. liaudi
komisijoj. Frakcija norėjo duoną
!
nepamatuotų reikalavimų, ne ras moka taip sofizmais įroni- — kurpiai mokiniai 14—17 me ninkus prisidėti sąvo parašais.
įnešti Seime interpeliaciją Tik laiško autorius nepasa atsižvelgdami į valstybės sun zuoti, kad pakliuvęs po jo sa tų. Mat, tie vaikai vieną rytą Čia yla iš maišo išlindo. Val
dėl Krašto Apsaugos komi ko, “ar tokią “laimę” turi Ru kią finansinę padėtį. Tos gru tyros ' dalgių — tik rangykis. radę Lauko g-vėje išmėtytus stiečiai liaudininkai parode sa
pranešė,
sijos veikimo; tuo tikslu ji sijos darbininkai * visur, ar tik pes šiomis'dienomis tuo rėika- Rodos (ter 1921—22 m. Vokte koiinunistų atsišaukimus vieną vo nusistatymu
u darysiančios į vyriausybę maras “Lietuvių . Balse”, taip pasiėmę skaitė, žvalgai n in kad negalį duoti tai interpelia
kreipėsi į valstiečius liaudi tai Petrograde.
diplomatę Dį kams jau to užteko, kad pa cijai parašų. Reiškia, jie palai
Bet jisai aiškiai sako, kad eolektyvę intervenciją. Moty charakterizavo
ninkus, kad jie duotų para prieš
1923 metus' Petrogrado vuoji a n ia tuo, kad metams pra Klimą: Esą, p. Klimas turįs to krikštijus tuos vaikus komu ko karo stovį. Tai koks gi pa
šų po interpelecija.
Bet gyventojams net ir juodos duo slinkus ir finansinių ir artistų kio gabumo, kad gal įs kokį da nistais areštuoti.
galiau skirtumas tarp valstie
liaudininkai pranešė, kad nos būdavo sunku gauti, reiš pasirinkimo žvilgsniais padėtis lyką tris kartus skaityti ir vis Areštuotų tarpe yra, muteų čiu ir kademų? —J. Kairionis.
(S-d.)
nieko
nesuprasti.
Vėl per Partijos narys drg. Kelečius,
žymiai, pagerėsianti.
parašų tai interpeliacijai jie kia — jie badavo.

Kas pasidarė
su liaudininkais? ;

Nu-gi jisai pilnai patvirtina
“Naujienų” nuomonę, nes jisai
rašo, kad jau 1921 metais Pe
trograde žmonėms sunku bū
davo gauti bent juodos duonos.
Rusijos žmonės, vadinasi, ba
davo jau prieš tai, kai įvyko
1922 metų heužderėjimas Pavolgės srityje.
Taigi tuo laišku “Laisvė” pa
statė “prie gėdos stulpo” ne sa
vo priešus, bet save.

tos Lietuvos valdovais: Smeto
nai—prezidentu,
prof. Volde
marui ministeriu-premieru. Tai
atsitiko todėl,, kad jie jau nuo
seno buvo pasiruošę valstybi
niam
darbui ir daugiau ėj'd
bendrais tautiniais obalsiais ne
šini. Pradžioj tas labai vietoj
buvo. Bet pažangininkai tuo
jau save sukompromitavo, suma
nę rinkti vokietį Urachą Lietu
vos karaliumi ir (apskritai jafr
sistodami turtingųjų reikalų gi
nimo plotmėj. Kaip turtingo
jo tautinio luomo 'sudarymas
Lietuvoje, taip “lietuviško” ka
raliaus . rinkimas jiems atrodą
būtinas dalykas, be kurių Lie
tuva negali būti išganyta. Bet
Lietuvos “mužikai’* sočiai atsi
gėrė ponų malonės, ir visokių
lietuviškų karalių kratos, kaip
kruvinų.
Įr pagaliau, šiaip taip Lietu
vai susitvarkius, bet lenkams
užėmus
bolševikams*
į musų šalies vidurį įsibrovus
pažangininkai pabėgo nuo val
džios vairo. Jų; vieton, stojo
Šleževičius, suorganizavęs ka
riuomenę ir valdžią
sudaręs.
Šalimais liaudininkų stojo kun.
Krupavičius su visų krikščionių
demokratų štabu.
Nors Smetoną' iki pat Stei
giamajam Seimui prezidentavo,
bet ne tik jis ir niekas jo par
tijos į jokį seimą nepakliuvo.
Iš pradžių pažafigininkai manė,

Reakcijos
žygiai Lietuvoj.

Francuzy statistinė spau
da apie Lietuvą

jos gaminiai rastų
žymią sau rinką.”

Lietuvoj

Aukos A. Grigoniui.
Esančiam
Fort Stantono
(New Mex.) ligoninėj lietuviui
A. Grigoniui, ilgus metus džio
va sergančiam ir pašalpos pra
šančiam, aukojo:
Pins Varnas ir M. Grigonis
po $2; J. Konchas $1.50; F.
Simonaitis, J. Janušas, F. Bal
trušaitis, V. Liutkus ir Mat.
Sinkevičius po $1; P. Baltrušai
tis, Zubenai, šarkauskas, J. Ru
dokas, F. Berbila, Žolinas ir J.
Janušas po 50c; E. Kaiker, Pakutinskis, St. Varnas ir J. Bazus po 25c. Viso $15. Surink
tas aukas P. Varnas pasiuntė
money orderiu.
a&y

Severos Gyduoles užlaiko
. šeimynos sveikatą.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.
Palingvins kosulę ir prašalins daug
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams
ir aukgusems.

Kaina 26o ir 60g.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.
Kaina 50c.
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Tel. Lafayette 4223

«

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams viizudoa
patarnauju kuofteriausiaJ

M. Yuška
3223 W. 38th St.,

Chicago, 31.
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Iš Lietuvos Dar
bininkų Gyve
nimo
Vailokaičio fabrikas.

siems įvesta 3 dienos savaitės
darbo. Reiškia, jie nustoja 50%
atlyginimo. Kalba, kad visai už
sidarysianti dirbtuvė. Medžio iš
dirbinių fabrikas “Venta” irgi
atsakė.keliolikai darbininkų dar
bą. Dvi pilstytuvi paliuosavo
virš 100 darbininkų. Kai kurios
avalinės visus darbininkus pa
liuosavo, kitos perpus arba di
desnį skaičių darbininkų suma
žino. Yra žinių, kad Nuroko odų
ir anglų b-vės aliejaus dirbtu
vės irgi daug darbininkų paliuosuoja.
*
Darbdaviai atlyginimą darbi
ninkams mažina, ypatingai kur
piams.
Be to daug statybos darbinin
kų neteko darbo, nes statybos
sezonas baigiasi.

Kaunas, (s.-d.) — turbūt
daug kam yra žinomas Vailo
kaičio naujai pastatytas fabri
kas (skerdykla ir šaldytuvai),
bet mažai žinoma jo tvarka ir
darbininkų padėtis. Čionai per
vasarą darbininkų dirbo apie
100, darbininkas .valandai už
dirbdavo 70 — 75 centus, spe
cialistas po 1 — 1 lit. 20 et., moterįs po 50 et. valandai. Dabar
daug darbininkų paliuosuojama
nuo darbo be tinkamo apmokė
Tokiu bildu daug darbininkų
jimo. Likusieji gi turi dirbti
akordinį darbą, kuris krikščio atsidūrė gatvėje. Jiems badas ir
niškajam kapitalistui suteikia žiemos šaltis žiuri į akis, nes nei
daugiau pelno, bet atima pasku valstybinio, nei savitarpinio
tines darbininkams jėgas. Būna draudimo nėra. Kitose kraštuo
taip, kad nesutikus darbinin se veikia valstybinis nuo nedar
kams jie paliuosuojami, o į jų bo draudimas. Pas mus gi krikš
vietą priimami kiti. Užveizda čionys su darbo federacija nė li
įsakė dešimčiai darbininkų, kad gonių kasų įstatymo neišleid
jie imtųsi akordą, dirbti, nes, žia. Darbo federacija net džiau
girdi, padieniui dirbdami tik giasi, kai krikščioniškoji valdlaiką gaišinate. Bet užmokesnį žia panaikina jau senai įvestą
tokį paskyrė, kad darbininkas Klaipėdos krašte įvairiose srity
negali daugiau uždirbti dienai se darbininkų draudimą. Šitą
kaip 2 litu. Kuomet darbininkai faktą kiekvienas darbininkas
atsisakė už tą kainą dirbti, tai privalo gerai įsidėmėti, nes jis
užveizda įsižeidę ir liepė darbi parodo, kas toji darbo federaci
K. J .
ninkus paliuosuoti. Bet kažin, ja.
darbininkai ar neįžeisti atėmus
jiems ir jų vaikams paskutinį
duonos kąsnį?

Dvarų darbininkų skurdas.
Venta

(Mažeikių

aps.). —

Ventos stoties apylinkėj yra ke
letas dvarų, kuriuose dirbti daug

kumečių. Taip pat nemaža pa
dienių

darbininkų

dirba

prie

gelžkelio ar tai kraudami krovi
nius ar tai prie remonto darbų.
Bet visi jie vienodai išnaudoja
mi ir gyvena dideliame skurde.
Pagaliau atėjus žiemai prie
gelžkelio gali ir tie patys darbai |
sustoti. Trys mėnesiai jau kai j
čia yra susitvėrusi socialdemo
kratų organizacija, bet kaipo
naujakurė dar silpna ir neskait
linga. Dauguma darbininkų dar
neorganizuota ir pasiduoda iš
naudojimui be pasipriešinimo.
Yra daug ir tokių, kurie norė
tų įsirašyti į L. S.-D. P., bet bi
jo rašytis, nes, girdi, ryt poryt
gali mus areštuoti įtardami mus
bolševikais esant. Kumečiai irgi
bijo — sako, sužinos ponas, kad
esu socialdemokratas, ir pava
rys iš dvaro. Tokių atsitikimų
esą girdėti tankiai.
Pelėdos Draugas.

Liuosavimas darbininkų
iš dirbtuvių.
Šiauliai. Šiauliuose pastaruoju
laiku eina masinis darbininkų
liuosavimas iš dirbtuvių. Fren
kelio odų dirbtuvėj dirbo apie
200 darbininkų. Bet dabar apie
60 darbininkų atstatyta. Liku

Iš Lenkų Okupuotos
Srities Suvalkijoj
Lenkų okupuotoj Seinų —
Smalėnų — Punsko srityje yra
per 10,000 lietuvių gyventojų,
kurie sunkiai vargsta 'lenkų
spaudžiami. Lenkų valdžios, ci
vilinės ir dvasinės neprielanku
mą lietuviai gauna patirti be
veik kiekviena proga: čia nelei
džia įsteigti lietuviškų moky
klų, čia lietuvių gyvenamus kai
mus priskiria prie lenkiškų pa
rapijų.
Paduodu žemiau kelis faktus,
kurie vaizdžiai charakterizuoja
lenkų civilinės ir dvasinės val
džios elgesį su lietuviais.
š. m. spalių mėn. Seinus ap
lankė Lenkijos prezidentas pavyskupio Jalbrzykauskio lydi
mas. Lietuviai, pasinaudoję pro
ga, įteikė prezidentui raštą dėl
mokyklų, o payyskupiui — dėl
atmainų Seinų bažnyčioj. Ne
trukus buvo sulaukta “vaisių” į
bažnyčias įvesta lenkų kalba pa
mokslui per mišias, kad ir lie
tuviai jų klausytų, keli lietuvių
gyvenami-Seinų parapijoj kai
mai, kaip antai Avadninkų, Ba
keli jos, Žagarės ir k. buvo pri
skirti prie Bezninko parapijos,
kurios klebonas visai nemoka
lietuviškai, ir kur nėr visai lie
tuviškų pamaldų! Su^ mokyk
loms dalykai dar blogesni. Bu-

DOVIERNASTIS
(Ingraliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir
Pioyos Lietuvoje
Jeigu kam reikia padaryti doviernastis vedimui reikalų ir provų Lietuvoje, jei reikia padaryti
pirkimo ir pardavimo aktus kaslink nuosavybes Lietuvoje, ar
kokius kitus dokumentus, tegul
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur
visi tokie dalykai atliekami su
pilnu žinojimu, stropiai, greitai
ir už pigiausią kainą.
Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje,
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

vo paduota arti 20 prašymų lei
sti atidaryti lietuviškas mokyk
las ir buvo net įsteigta tam tik
ra “Motinėlės”, draugija, kuri
turėjo rūpintis tomis budimo
mis mokyklomis. Bet pasirodė,
kąd po ilgo vilkinimo, buvo pra
nešta, kad valdžia nerandanti
galima leisti steigti lietuviškas
mokyklas. Dabar žmonės ima
si senosios sistemos, kuri Lie
tuvoj vyravo per visą 40 — me
tų spaudos uždraudimo laiką,
būtent — mokyti namie vai
kus.... pas “daraktorius”. Bet ir
šiems “daraktoriams” lenkai ra
mumo neduoda: vienur kitur su
čiupę provizorinę namų mokyk
lą su keliais vaikais, tardo, kra

to, teisia ir skiria “daraktoriui”
ar “daraktorkai” pabaudą! Taip
pat mėgina surašinėti vaikus,
bet žmonės supranta, ką tat
reiškia, ir moterys su savo vir
tuvių įrankiais išgarbina sura
šinėtojus. Lenkai nepasitikėda
mi savo rytų “sienos” pastovu
mų, naudoja šį okupacijos lai
ką, kad per bažnyčias ir lenkiš
kas mokyklas pasistengtų nulenkinti pagrobtas lietuviškas
sritis. Priemonių teisėtumas
jiems mažai terūpi, nes pavyks
ar nepavyks —- o< pamėginti rei
kia! Tuo savo elgesiu lenkai pa
tys parodo, kad jie patys nesi
tiki pagrobtas sritis išlaikyti.
(L-va)

PINIGUS LIETUVON
i

: NUSIUNCIAME

-

Telegramų per 2' dienas
Perlaidomis per 25 dienas.
Turime tiesiogynį susisie-

Kreipkitės
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing
District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

i Turtas virš $8,000,000.00

Į Lietuvą
f\ 1 . '
.............. ■ - ' 'A
; Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje.. Kompani■ jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasažiariams.
.t

;

White Star Line

|N. Y. — Cherbourg — Southampton
Išplaukimai subatonris. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic.
Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

Puiki Proga
KAD PRIPILDŽIUS JŪSŲ SENAS KNYGUTES SU STAMPOMIS TUOJAU IR TAIPGI GERA PROGA PRADĖTI PRILIPINĖTI NAUJAS KNYGUTES GREITAI!
Tuos 50 dykai - štampu

American Line Su
Whiie Star Line Sykiu

j

N. Y. — Plymouth — Southampton —
Cherbourg — Hamburg
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli,
greiti laivai. Greitas susisiekimas su
baltijos portais.
Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg —
Antvverp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė.
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir
Gothland (3 klesa).
Viskas užrakinama, prfvatiškL pasidėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tu arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago, III.

yra tos pačios stampos
kurias Jus visuomet gau- ,

nate už 10c pirkiniu
■

'■■■'

'■

'

■

NORTHWErRMAN
LLOYD
LAIVAKORTĖS

.. ......... .... ■■

Ateikite kasdien laike
musų štampu jubilejaus
ir gaukite 50 štampu dy- kai su pirkiniu už $1 ar
daugiau.

į ir iš visų dalių
LIETUVOS
per
BREMENĄ
* !
k
ant naujų gražių laivų
MUNCHEN — STUTTGART — .
COLUMBUS
in ant vienos kliasos populiarių laivų.
Labai pagerintas trečios kliasos pa
tarnavimas, su uždaromais kamba
riais dėl 2 ir 4 pasažierių.
SAVAITINIAI IŠPLAUKIMAI
Autorizuota linija dėl Immigrantų
per Lietuvos valužių. Del tikietų ir
kitų informacijų atsišaukite bile prie
vietinių agentų, arba
NORTH GERMAN LLOYD
100 No. La Šalie St.,
Chicago, III.

Išsikirpkite šį kuponą
Geras tik seredoje, sausio 2

Kasdieną Sekamą Savaitę
Tuos stampos yra duodamos kaipo dadėčkas prie paprastu štampu
dykai už 10c pirkinį bile departamente!
x
/1,11 ’■

1

•

• i

>

PANEDĖLYJ, SEREDOJE, KETVERGE, PĖTNYČIOJE, SUBATOJE, GRUODŽIO 31 IR SAUSIO 2 IKI 5
UŽSIBAIGIA UTARNINKE

ATMINKITE! Klein Bros, stampos turi didelės vertės — juos yra
duodamos prie kiekvieno pirkinio, įskaitant GROSERĮ IR MĖSA!
Pilna knygutė yra verta $3 tavorais arba $2.50 pinigais. PRAŠY
KITE JŲ!
\

sbhs«=====================

vLasa

NAUJIENOS, Chicago, UI.

O

Farizėjai.

priversti duoti
lėšų ir lenkų
“Dziennik Wile.nski” prisi mokykloms '(kaipo valdiškoms)
dengdamas tariama šventovių ir dar savo išlaikyti, ko jie ne
gali išsižadėti,
kaipo atskira
godone,1 reikalauja iš vietos vy
tauta.
resnybės uždaryti lietuvių klu
Negirdėtos kratos po visų Rim bų, kuris anot jo, esųs perdaug
SUKONFISKAVO LAIKRAŠTĮ.
šės parapijų.
Paskutinis “Lietuvos Rytų”
numeris, kuris buvo pavestas
Caro laikai.
“Lietuvos Rytai rašo:
Kražių
sukaktuvėms ir išėjo
Lapkr. 27 ir 28 dienomis vi
didesnis su atatinkamomis ilius
soj Rimšės parapijoj ir lietu lietuves knygyne, JJouniininkonų tracijomis, šeštadienį lapkričio
vių gyvenamuose sodžiuose ap gatvėj Nr. 13, padaryta krata. 2 d. 12 vai. buvo policijos sulinkinių parapijų buvo padary Už rastus knygyne sukonfis konfiskuotas. Už ką sukonfista ligi šiol negirdėtos
savo kuotas lietuvių laikraščių nu kuota—niekaip nepranešta.
skaitlingumu kratos. Tam tiks merius, sustatyta
protokolas,
lui į Rimšės parapiją buvo su kuriuo knygyno savininkė trau
Linų pramonė Lietuvoj
traukta iš kitur kelios dešim kiama teismo atsakomybėn.
tys policijos ir ne mažesnis
KRATA.
Ligi Didžiojo Karo, buvusio
būrys ikavalleri jos, matomai
Lapkričio 21 d. M. Šlapelie Ri?sijos centrinio statistikos ko
dėl greitesnio darbo. Kratos da
susilaukti miteto daviniais, Kauno ir Vilryta ištisais sodžiais pradedant nės knygynui teko
nuo tam tikrų, matomai, iš vieno valdžios komisaro dele niauis apygardos duodavo bruk
anksto kieno nors įskųstu ūki guoto valdininko vizito, kurio to 1 luoštąi 362—186 centnerius.
laiku jis padarė knygyne revi Kadangi Lenkai laiko pagrobę
ninkų.
Iškratyta taip pat ir Rimšės ziją: paėmė po keliolika kon Vilniaus kraštą, vadinasi linų
klebonas kun. Paukšta. Pas jį fiskuotųjų “Lietuvos Rytų” ir derlius Lietuvoj turėtų būti ma
buvo atsilankę į dešimtį poli “Lietuvos Kelio“ numerių, kon žesnis. Tačiau iš statitifcos biu
cininkų, su kuriais buvo vie fiskavo gaunama iš pašto Ame ro davinių matyt, kad linų der
tos viršila (vaitas) ir dar po rikos “Tėvynę” ir 17 vokiškų liuos dar padidėjo. Šiais metais
ra liudytojų. Kaip klebonijoj karo žemlapių. Pamatęs ant brukto linų pluošto numatoma
taip ir visur sakėsi iešką už sienos kabant Lietuvos vytį, lie gauti apie 547,050 centnerių, o
gintų spaudinių, ypač brošiū pė jį nuimti, ir, kaipo “znak grudų apie 521,(MM) centnerių.
rų, bet iš kratos eigos aiškiai vvrogiego panstwa”, pašalint*. Tai yra linų derlius be Klaipė
dos krašto. Lygindami šių me
■matyt, kad ieškojo labiau ko Nežinia, ko dar pa visus kny
kita. Taip ypač rausėsi po laiŠ-, gyno kampus ieškojo, bet, n i e- tų derlių su pereitų metų der
lium, randame
apie 37.150
kus ir popergalius, ir knygy ko nelaimėjęs, išsinešdino.
centnerių linu pluošto daugiau,
nėliuose ieškojo labiau tarp
kaip pereitais metais, o grudų
knygų lapų, negu pačiuose la
k:ei: mažiai? šinh metais linų
puose. Vietomis paimta priva
u . \>s žem"s plotas buvo apie
tinio turinio laiškų ar taip ko
" 2.'00 ha, t v, yra 900 ha dauVaržomos mokyklos
kių pažymėjimų. Kaipo kurio
y. i i kaip pereitais metais.
zą pasakoja, kad kun. Paukš
Vyriausybės delegatas įsakęs Lietuvos Ūkio ir Valstybės
tos paėmėt net vieno bažnyčiai
mokyklų sky Turtų Ministerija praneša, kad
parengto pamokslo konspektą: starostų biurų
jau matyt nieko lai) i bau “įta- Į riams, kad valsčių sąmatas su šiais metais yra įrengus net du
Atei
darant, mokyklų reikalų sąma linų a.pdirbimo punktu.
liauni“ nerado.
nančiais metais mananti įren
Rast nieko nerado, bet tai tos dalis negalinti būti patvir
dar nereiškia, kad nurims. Štai tinta be mokyklų inspektoriaus gti net keturis tokius punktus.
gruodžio 3 dieną BresJavės ap pritarimo. Šita atmaina lietu Šie punktai, žinoma, pagelbės
vietose gali vietos ūkininkams apdirbti sa
skrities Storasta buvo susikvie-l vių gyvenamose
sukelti nesusipratimų. Mat val vo linus. Amerikos Lietuvių
bė reikalais. Nurodęs kųni- džia nenori steigti lietuvių mo suorganizuota bendrove baigė
gani s, kad Lenkijos vvriausy- kyklų ir visas tokias mokyklas statyti linų fabriką Tauragėje.
' “sve- lietuviai gyventojai gauna pri Tos rūšies fabrikai reikia tikė
bė negalinti remtis vietos
tiinu” gaivalu (mat dauguma vatiniai laikyti. Dabar, einant tis, gerokai pastūmės Lietuvos
lietuviai bus pramonę pirmyn.
nelenkai), paaiškinęs kad ten- nauju įsakymu,
ką remtis nors kunigais, bet
užtat šie turį būti ištikimi.
• v
Šių kratų prasmes reikia leskoti štai kur. Jau seneliai! lenkai yra triukšmo kėlę, kad
VISAS DARBAS GARANTUOTAS
kaikurios kaip Rimšės ir kitos
parapijos yra Žemaičių vysku
po žinioje. Be to, kaikurios jų
yra grynai lietuviškos. Supran
Buvusi Vcelik Studio
tama, kad ir pamaldos bažny
čioje atliekamos lietuvių kal
1147 W. 18tli St., kampas May St. ,
ba. () tai .musų šlėktelėms ir
Kalbame lietuviškai
porai kilai valdininkų aky kris
las. štai tos kratos ir turėjo
duot| medžiagas suimti Susi
pratusius vietos lietuvius, o su
likusiais pasielgti taip, kaip
norer.
Prie kratos smulkmenų dar
reikia pridurti štai kas.
Pas
vieną žmogelį rado kaž-kokių
Užrašydami jiems
geležgalių, kuriuos jis buVo

Iš lenkų okupuotos
Lietuvos

Iš Vilniaus

Etatų sumažinimas jau
vykdomas
Kaunas, 8 gruodž. — Lietuvos

valdžios sumanymas sumažinti
valstybinių įstaigų tarnautojų
etatus beveik baigiams vykdyti.
Iš visų ministerijų bei departa
mentų jau atleido,
aplamai
imant, daugiau nei pusę buvu
sių ligi šiol kanceleristų, o kai
kurias tarnybas panaikino.
Iš įstaigų tarnautojų paleidi
mas prasidėjo nuo lapkričio 1
d., be daugiausia jų atleido nuo
gruodžio 1 d. Iš Susisiekimo Mi
nisterijos ir Gelžkelių Valdybos
daugelio tarnybų ir gi apleido
tarnautojus nuo 1 gruodžio, o
Siaurųjų Gelžkelių Tarnybų lik
vidavo ir priskyrė prie Plačių
jų Gelžkelių bendros Valdybos.
Centralinės Bugalterijos ir Ka
sos likimas dar nėra galutinai
išspręstas, bet irgi manoma
likviduoti.
Kaip girdėt iš įstaigų jau at
leista apie 8,000 žmonių; at
leista daugiau moterų. Atleis
tiems nuo tarnystės tarnauto
jams išmokama už vieną, neištarnauta mėnesį alga ir kalėdpinigiai.— pusė gaunamosios
mėnesinės algos.
Atleidžiant iš įstaigų tarnau-

prisirinkęs dar karų metu. Po-

tiesiog policijos

žiauru

mas: šitą žmogelį privertė vi
sus geležgalius susirišti ir visą
šitą sunkybę nešti ant savo
pečių net 1 I varstu, žmogelis
ko galo negavo.
Be to policija drįso atiminė
ti rastus pas žmones “Lietuvos
Rytų“ ir “Lietuvos Kelio“ nu
merius. žodžiu, griebia kas pa
puolė, visai nežiūrėdami, ar
leista• ar neleista v tai daryti.
J

BEAR I9m

iCUNARD:
■

AR MANOTE ATSIIMTI GI-

JĮ

M
MINĖS I AMERIKĄ
■
J 2629 Lietuviai atvažiuos į čia šj E
M
metą
d
Leink magų raštinei Kaune pagelbėH t> Jūsų (riminėms išgauti pasvertus
g| ir vizas ir tinkamai juos prirengti i
— kelionę.
Nereikia lankti dėl vietos, tuidn■ tiems Cunard linijos laivakortes. Cu■ nard laivas išplaukia iš Europos kas
■ kelintą dieną.
Cunard
laivakortės
— yra geros kelionei ant AUUITANIA,
" BERENGARIA
ir
MAURETANIA,
■ greičiausia jurų kelionė tarp LietuM vos ir Amerikos.
■
Del smulkesnių Informacijų, maloH nėkite susižinoti %u musų vietiniu
— agentu arba musų raštinėje.

■
Cunard Line
■140 N. Dearbom\|
■ Street
5 Chicago, 111.

■
H
H
_
■
■
■
■
Z
■
■
■

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

3partuture.JJagsjStovės.Plonos.

place

and General Household Goods

4177-79 Archer Avė.
COBNER R,CHM0ND 8T-

Bargenas! Darganas! Darganas!
Plumingo ir apšildymo įrengimai. Nemokėkite dvigubos kainos už materijolą. Mes turime pilną pasirinkimą visų mierų maudynių, virtuvėms sinkų,
klozeto įrengimų, skalbimui lovių, anglinių ir galinių apšildytojų ir viskas
kas reikalinga prie plumingo ir apšildymo.

Mes turime vieną kainą
visiems. Mes garantuo
jame bile materijolą kurį

“LIETUVOS ŽINIOS”
tBHi1 ii’n
$6v00
.........................................................................

$3.00

$8.00
$4.00

P. MIKOLAINIS, AGENCY,

Lietuvis Akių Specialistas

PASVEIKINIMAS
visus prietelius lietu
vius mano kostumerius
sveikinu su
NAUJAIS METAIS
linkėdamas laimės ir
sveikatos dėl visų.
Juozas F. Budrikas
3343 So. Halsted St.
Chicago, III.

«« c

Savaitinį laikraštį, kuris kainuoja Lietuvoje metams tiktai ....$1.80
$3.00

yra

jus perkate nuo musų. Jei
jus nebūsit užganėdintas,
mes permainysim tavorą

* •***«*—_ J ,

arba pinigus sugrąžinsi
me bile- kada į du metu
•
I
laiko ar vėliau.

188-190 S'ands Street,
BROOKLYN, NEW YORK.

1 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų
metų $4.00.
Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” mer
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotarpy bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų kn^gų pasirenkant iš 6
grupių.
• '
\ 2% Kas prieš naujus 19Ž4 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant
metų tam metinč prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

193 Grand Street,

Brooklyn, N. Y

DR. VAITUSH, O. D

Lietuvos Operos artistas Kip
ras Petrauskas dabar yra Itali
joj, Kaunan grįšiąs tik atei
nančio vasarių mėnesį. Greitu
laiku jis darysią^ gtistroLijų
maršrutų po Europą, atlanky Palengvins akių įtempimą, kurie
damas Benliną, Prahą, Kopen esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo nervuotuhagą, Taliną, Rygą. Jo marš“imo
skauda
skaudamą akių karėti atitaiso
akis
* ‘ j, nuima kataraktą, atitai
ruto reikalais rūpinasi nesenaii ( kreivas
so frnmnarn
trumparegystę ir toliregystę. Pri
įsikūrusioj i Kaune meno drau renka teisingai akinius. Visuose at
gija “Rampa.”
sitikimuose egzaminavimas daromas

1930*32 S. Halsted St. phoho$raphs.foints.HardWore.

“LIETUVOS ŪKININKĄ”,

Politikos, Mokslo, Visuomenes ir Literatūros dienraštis
Lietuvoje metams
Uetuvoje pusei metų ..................................................................
Amerikoje metams
............. :.........................................,......
Amerikoje pusei metų................... ..............................................
Pamtymui numeriai po 5 centus stampomis.
’ Pinigus ir adresus siųskite šiuomi adresu:

—Lietuvos darbininkas.

Apie Kiprą Petrauską.

Pirmadienis, Gr. 31, 1923

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau
Traukimas dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musų
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite save
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
1545 West 47th Street,
Netoli Ashland Avė.

JUS
AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Ne

apleiskite jų.
Paveskite mums pa
tarti kaip užlaikyti jas.
Patarimai suteikiami dovanai.

Dr. Serner (Šernas)
LIETUVIS OPTOMETRIST
3333 So.- Halsted St.,
Chicago, UI.

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9,
Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Pranešimas pacijentams ir
draugams

Dr. J. Jakubauskas

- Amerikoje metams.......................................................................... .

lefono įtaisų. Kaip ten yra aš
nežinau, bet vienas dalykas tai

tojus, kiek tenka patirti, /ma
žai tesivaduojama
teisėtumu,
nes atleidžiama daugiausiai tie
piliečiai, kurie neturi aukštes
niųjų valdininkų paramos: to
kius atleidžia be jokios atodai
ros, nors ir vienas tetarnauja
iš šeimynos ir tarnauja kelius
metus. Gi laimingieji, tarnau
jantys tos pačios šeimynos po
2—3 asmenis, arba nesenai pa
stojusieji, paliekami vietoje.

Sveikiname Savo Visus
Draugus, Pažystamus ir
Kostumerius ir Likime Lai
mingų NAUJŲ METŲ

Artistiška Fotografija

Apšvieskit Savo
Giminės Lietuvoj

*

Nepraleiskite progos, at
eikite ir pamatykite pir
miau negu jus paduosite
orderį kitur.

Persitikrinkite, kad tikrai butu tas vardas

M. Levy & Company
S iaur-rytinis Kamp. State ir22os Gatv.
Telefonai: Calumet
Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

NAPRAPATH
—• Gydau be vaistų ir be
operacijų —
Perkėliau savo ofisą iš 3538 So.
Halsted St. į 4647 So. Halsted
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak.
Tel. Boulevard 4774. Nedalioms
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas:
11132 S'o. Michigan Avė. Vai.
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas
Pullman 5147.

DR. M. STAPUL1ONIS
NAPRAPATH
Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto
iki 9 vai. vakaro.
4647 S'outh Halsted Street
(kampas 47 gatvės

Physical Cullure Institute
DR. J. A. VELONIS
Osteopathas, Chiropratao,
,
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.
Nedeldieniais nuo 9 iki 12.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo
chroniškų, nervų, kraujo,
inkstų, pūslės ir slapumo liprivatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna
geriausį Ameriko
nišką i* ’^opejišką btdą lydy

mo. Dicktil skai
čius žmonių U<ydomų kasdūa per
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti
geriausi medikalj
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesiti
mokėti, taip kad nei vienas nereika •
lauja užmesti savo ligą.
Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa
slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
85 So. Dearborn Street,
kampas Dearborn ir Monro* 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 5
vai. vakare. Nedalioj nuo
10 vai. ryto iki 1 vai
ną. Panedėlyj, seredk?8 Ir
subatoje nuo 10 vai. ryto
iki 8 vai. vakare.

NAUJIENOS, Chicago, iii.

Pirmadienis, Gr. 3J, 1923
Ugnagesiai reikalauja algos pa
kėlimo.

CHICAGOS Ugnagesių
dar
bininkai reikalauja, kad jiems
butų
Jie
ŽINIOS kad
jie
to
departamento

Plėšikai pašovė lietuvį
Antanas Balkauskis, 1968 Ga
nai port Avė.
tapo sužeistas
dviem šūviais iš revolverio prie
16 ir Jefferson gatvių. Einant
Jefferson gat. apie 8 vai. vaka
re ir prisiartinus prie mokyklos
namo, du nežinomi vyrai išlindo
iš elės ir liepė iškelti rankas,
kurias Ant. Balkauskas laikė ke
linių kišeniuose ir negalėjo taip
greit jas iškelti. Tąsyk jis tapo
nepavojingai peršautas į galvą
dviem šūviais. Parkritus jam
be sąmonės ant žemės plėšikai
spėjo išimti $5.00, Kitų pinigų,
kurie buvo kitam kišeniuj, plė
šikai nesurado.

Smulkios Žinios
Atsargiau su dešimkėmis.
Imdamas dešimts dolerių
banknotą, gerai apžiūrėk ją,
nes ji gali būti faišyva. Spė
jama, kad apyvarton yra pa
leista apie $1,000,000 faišyvų
banknotų. , Nemažai jų yra ir
Chicagoje. Jie esą labai gerai
padaryti ir juos atskirti nuo
gerų banknotų nelabai lengva.
Jie esą leidžiami kaipo Cliicagos skyriaus FederAl Beserve
Banko banknotai. Serija jų pa
žymėta 7G. Ant jų randasi pre
zidento Andr(ęw • Jackson pa
veikslas. Kita banknoto pusė
esanti mažiau vykusiai pada
ryta: ji yra arba tamsiau arba
šviesiau žalia, negu tikro bank
noto spalva. Po antspauda ran
dasi No. 1)333.
Imdami tokiais pažymiais
$10 banknotą; — žinokite, kad
tai yra suklastuotas.

Sudegė trijų aukštų namai;
nuostolių padaryta už $90,000
Michigan avė. po No. 1130
priešais St. Luke’s ligoninę su
degė trijų aukštų namai, kur
buvo laikomos įvairios auto
mobiliams reikadingos dalys ir

šiuos. Nuostolių padaryta už
$90,000. l'gnagesiai turėjo sun
kiai dirbti, kad neleidus gais
rui išsiplėsti ir persimesti į ki
tus trobesius.
Puola “diplomų fabrikus”

(’hicaigoje nepaprastai daug
buvo privisę visokių “universi
tetų.” Tie “universitetai” biz
nį varydavo sekamai: pasisam
dydavo didmiestyj kambarį ir
pradėdavo skelbtis duodą karespondencinius kursus iš vi
sokių mokslo šakų.
Baigu
siems išduodavo “diplomus,”
kurie jokios vertės neturi, nes
jie niekur nėra pripažįstami.
O kadangi lengvatikių yra ne
mažai, tai ir biznis gan neblokai sekėsi. Bet kuomet laikraš
čiai pradėjo plačiai rašyti apie
Missouri
valstijos “diplomų
fabrikus,” tai pradėta kreipti
domės ir į Chicagos mokyklas.
Valstijos inspektorius
John
W. Folliner per tūlą laiką se
kė įvairių “universitetų” vei
kimą. Dabar jis paskelbė, kad
tie “universitetai” bus traukia
mi atsakomybėn už naudojimą
pašto pr i gavybos tikslams. “Lin
coln and Jefferson University”
(64 W. Randolph st.) ir Na
tional University of Science
(2923 pMichigan avė.) likvida
vo savo biznį, kad išsisukus
nuo atsakomybės.

Apiplėšė Summit banką;
mėjo apie $18,000.

lai

šeštadienį šeši banditai apip
iešė
Chicagos
priemiesčio,
Summit, banką. Jie laimėjo
apie $18,000. Paskui susėdę į
automobilių nudūmė Archer
Avė. Vienas banditų tapo su
žeistas.
Bėgiu paskutinių šešių mėtų
tasai bankas jau keturis kar
tus tapo apiplėštas.



algos pakeltos.
sako,
pilnai
užsitarnauja,
nes jų darbas esąs sunkus ir
pavojingas.
Išvogė $19,000 vertės degtinės.

Iš Illinois Wholesaile Drug
and Manufacturing Co., 1621
\V. Roosevelt rd., šeši bandi
tai išvogtį 146 dėžes degtinės,
kurios vertė siekianti $19,000.
Sargą jie primušė ir surišo.
Pašalino policmoną už, pasisa
vinimą svetimų pinigų.

Tapo pašalintas policmonas
I lugh Donnolly iš tarnybos. Jis
j ra kaltinamas pasisavinimu
$106 iš iLonis La Crosse, kuris
tapo areštuotas ir pasiųstas į
psichopatų ligoninę.

Lietuviu Rateliuose
Melrose Park
Veikimas seniau ir dabar.—Dar
bai ir darbo valandos.
. ............. . .... .

—

\

Štai kaip dabar stovi Naujieną konstantai
Kas laimės didelį Cohimbia sedaną vertės $1700?
Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920?
Kas laimės Fordą vertės $428.73?

ELEKTRA
ftviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
z
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

LEON SHWEGZDA,................................................. •••••• 1,212,000
4917 W. 14 St., Cicero, III.
TONY WILLIS,......................
■........... 1,109,000
856 W. 122nd St., Chicago, III.
MISS L. NARMONTA, ..............................
3223 Pamell Avė., Chicago, III.

A. BARTKUS, Pres.

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

1,089,600
x

MBS. AGNĖS SEDLAUSKA, .1.......... i.......’.....:........
1,059,900
3355 So. Morgan St., Chicago, Iii. .
KAZIMER YUCIUS, ....;...... ........... i.... . . ..... ........... 1,053,600
1579 Milwaukee Avė., Chicago, Iii.
STASYS GIRŠTAUTAS, ............................. ................ ” -• 933,000
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.
FRANK ŠOVA...............................................
849,300
4014 So. Rockwell St., Chicago, Ui.
MRS. MILIE PAVLAUSKI, .............................................. 786,250
3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.
ANTON GUDAVIČIUS,
'
‘
414,700
P. O. Bok 358, Benton, I1L
KAZIMER POCIUS, ........................................
724,000
12053 So. Halsted St., Chicago, Iii.
ANTHONY SHARKIS............................ 1........................... 454,000
942 W. 34th St, Chicago, III.
ANTON PAKŠYS, ........................................... - -........ ■■■ 509,000
220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis.
CAZIMER RAŽAS, .... ............. .:-------------- --------------- 344,400
4438 So. Fairfield Avė., Chictąęo, UiL. BUTKEVVICZ, ........ 1.... .............. :............ ..
160,500
2502 W. 69th St., Chicago, III.
MIKE BUDAS, ........................................... ;...................... 153,900
7018 Eggleston Avė., Chicago, Iii.
WM. SHIMKUS, .........
137,100
3817 So. Emerald Avė., Chicago, Iii.
KAZIMER STALMOKAS,....................................
212,000
1417 S. 50th Avė., Cicero, III.
PAUL P. SHVELNIS,
.......
145,000
1443 N. Paulina St, Chicago, III.
KAZ. BRAZEVICZ, .......
,............. 141,000
921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.
PAUL JAUGAS,..................................................’............... 133,000
1116 Market St., De Kalb, III.
JOSEPH SPRING,
...................................................... 127,200
6059 So. Kilder St, Chicago, Iii.
PETER KAUNETIS,
................
'................ ‘ 119,,000
•1530 So. 49th Avė., Cicero, Iii.
JOSEPH SANCIULIS, ...:.............
54,000
P. O. Box 253, Bradley, Ohio. ' ■
MISS ANNA PORITZ, ............
52,200
1900 Racine Avė., Racine, Wis.'5
KASTANT GALDIKAS, ............................................... 1..... 52,000
3016 Normai St., Chicago, Iii.;
J. JAKŠA^ięZ,:.... .......................... -i!----........ 47,100
■ "N 1ŠO$ Harvey Avė., Oak Park, III.
JOHN YURKŠAITIS,
...... ....... .<....................
47,000
Box 163, Harrison City, Pa.
A. KALNER, ........ ...i..... *.......... ;............ ...L.47,000
10929 So. State St., Chicago, Iii.
WM. RIPALAS, ..................;.....................................
47,000

fSUSIVIENIJIMAS LIET. AMEMKOp
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or
ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.
Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687,15.
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T4▼ynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,
307 W. 30th Street,
New York,
Y.

Skl

Ačiū kai kurių asmenų pasi
darbavimui Socialistų 43 kuopa
tapo
likviduota. ^Likvidavus
kuopą sustojo ir viešas veiki
mas tarp lietuvių.
Kuomet!
kuopa dar gyvavo, tąsyk buvo
smarkiai veikiama:
įvykdavo
prakalbos,'diskusijos, pasilinks
minimo vakarėliai, etc. Ačiū
socialistams buvo sujungtos lį
daiktą visos
Melrose Parko
draugijos, kurių yra penkios.
Įsikūrė viešas knygynas. Dau
giausia socialistai pasidarbavo
prie įkūrimo Teatrališko Kote
lio ir valgomų daiktų koperativo. Visokie šiaip sumanymai
draugijų susirinkimuose buvo
socialistų iškeliami.
Na, o kaip gyvenimas čia ei
na dabar? Jau gerokas laikas
praėjo, kaip Melrose Parko lie
tuviai begirdėjo getas prakal
bas. Tiesa, atsibaladoja viso
kie dvasiškiai ir biblistai mul
kinti
žmones, — ta! Ir visa.
Ir tuo žmonės
pasitenkjina^
Knygynas, kuris buvo socialis
tų iniciatyva sukurtas ir drau
Unionville, Mich.
gijų lėšomis palaikomas, šian JOHN JASULEVICIA, .............
42,600
die jau yra miręs. Knygos, ku
Box 58, Valier, Pa.
J
rios buvo gerų žmonių suau
KASTANTAS BULKA,.............. ...L-................. S............. 45,000
kotos, dabar guli be jokios nau
4127 So. Maplewood St, Chichgo, III.
dos.
Susirinkimuose
irgi nieko JOHN TUNKUN ...................................................1...... .......’ 40,000
Rt. 1, Box 37, Luther, Mich.
rimto nebesvarstoma. Dabar
40,000
eina vajus Mariampolės Realės A. -MUKEVICH,..........................
3240 Emerald Avė., Chicago, III.
Gimnazijos, kad tai mokyklai
butų galima savi namai įsigyti. MISS JOSE DAMBRAUSKAITE, ...................................... 37,500
1817 String St, Chicago, BĮ.
Pas mus tuo reikalu draugijos
5,600
nėra susidomėjusios. Be abejo, MISS MARY PHILIPS,................................................
2213
W.
22nd
St,
Chicago,
111.
randasi žmonių, kurie pritaria
5,600
gimnaaįijos
parėmimui, , -bet' SIMON JUODSNUKIS, .....................
Freemonsfortti, III.
draugijose to klausimo jie ne
...,............... 5,000
drįsta kelti. Jie numato dide JĄMES ATWILL, ........
1012 Geneva St., Racine, Wis.
lės opozicijos
kaip iš Rymo,
5,000
taip iš Maskvos piliečių. Tuo B. MALCEVICZ,.................
Box 170, Summit, III.
budu vargu bau musų kolonija
5,000
bent kuo prisidės prie Mariam ALEX BRAŽULIS, ........................
4353 So. Campbell Ace., Chicago, III.
polės Gimnazijos palaikymo.
5^000 |
Nebent jei kas
tam reikalui z W. PETKUNAS, i...........................
surengtų prakalbas, tai gal šis
8 Vine St., Montello, Mass.
tas ir butų galima laimėti.
JOE GRECIAS, ... u...................................... . y.4.. ............ 5,000
4511 So. Fairfield Avė., Chicago,'iii.
1..... .d;........
5,000
Darbai pas mus,kaip ir kitur, JOE. KATAUSKIS, .........................
žiemai kiek sumažėjo. Dirbtu1185 Reese Avė., Whiting, Indiana.
A. LUNGEVICZ,.....................................
5,000
(Tąsa ant 8-to pusi.)
1737 N. Robey St., Chicago, IU.4
MRS. A. PUKŠTIS,.........................................
5,600
Kolmar Avė., Chicago, III*
FRANK RIMKUS, ......... ................ 1............... . ................... 5,000
Lietuvis Graborius
4601 So. Hermitage Avė., Chicago, III.
2314 W. 23rd Pi.,
ALICE ŠILANIS, ......................................
5,000
Chicago, III.
470 W..26th St., Chicago, III.
Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
FRANK SIRVIDE,.........................
—..................... 5,600
Reikale meldžiu at
407 — 14th St., Clinton, Iowa.
sišaukti, o mano
darbu busite užga
ALĘX THURSTON, ............................................................. 5,000
nėdinti.
.
1267 Washington Blvd., Chicago, III.
Telephones:
Canal 1271,
2199
TED TERORUS,....................................................
5,000
1545 E. Mason St., Springfield, 111.
/------------------------------------------------- >
A. A. VASILIAUSKAS, ..................
5,000
Physical Therapy
4445 So. Washtenaw AVe., Chicago, III.
J, T. VITKUS,............................
5,000
Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 1286 Norwood Road, Cleveland, Ohio.
Chiropractor, Naturopathes,
A. NAINIS, .............. . ...... ............. ....į..... MOO
Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų,
21 Chipman St, Waterbury, Conn.
visokias staigias ir kroniškas li
TEDDY VAZNONIS,..... .......
5,000
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių.
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
833 W, 33rd PL, Chicago, III.
rų, moterų ir vaikų.
JOE 1VITKAUSKAS,........ ...... .................................
5,000
3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank
■ 1420 So. Union Avė., Chicago, III.
Valandos: 9 iki 8 vakare.
ANTANAS RAMANAUSKAS.................. :..... ..............
5,000
Nedėliom 9—‘12 iš ryto.
Phone Yarrfs 4951
305 East 6th St, W. Frankfort, III.

s. d. laghawicz

Gal Jums reikalingi
akiniai

i

'

!

i ■

1

JEI paprasto laikraščio
negalit*
Hkaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.
!

JEI skaitant išrodo, kad raidės su- (
silieja i daiktu, arba rodosi dvi
gubos..
J1ČI nuolatinis skaitymas knygų ii
Šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.
JEI saulės šviesa išrodo perdaug
stipri, gamina mirgėjimą žiūrė,įimo. ašarą bėgimą ir galvos skau
dėjimą.
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akjs raudonos.
JEI nors mažiausia bijojimas dids:
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS
1901 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
/Blandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

.

------------------------------------------------------------------------ •................-...........................................................................—-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t PASISKUBINKIT
U2SIRAŠYT “D IR V Ą”']
—nuo 25-to numerio
“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽINASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS .
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ IŠ LIETUVOS:
U KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimenesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai
na po $1.00
8) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
i
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti
paveikslai. . Piešė Adomas Vainas. Tekstą parašė Vaižgantas.
Kaina $2.00
<- ,
\'
Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.
. ■
Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

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 Haymarket 9414
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY
LABORATORY
738-40 West Madison Street,
N. E. kampas Halsted Street.
Room 202, ant viršaus
Famous Clothiers.

“DIRVA”
7907 Superior Avenue

Cleveland, Ohio.

nr*i v
i ik Ką
Atėjo
Didvyriui Paveikslai
A. Varno Piešti
Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs
ir išleidęs serijų puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.
Naujienos gavo nuo Adomo Varno
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai
galima gauti tik Naujienų ofise:
1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.
2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi
čius) '
8. M. K. Čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda
po 75 centus.

Kas nori gali pirkti atvaizdus su
rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja
$3.50. Persiuntimas extrą.
u

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.,

Chichgo, III

Garsinkities “Naujienose”

Dr. Benedict Aron
Pfisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak.
Ęezidencija 8150 W. 63 St. Phone
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių
sutarčių telfonuokit Prospect 0610
b—ih.ii m—.................................................

.i.

KOJŲ TROBELUU!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už
degimas, uleeriai, 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.,
Room 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.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Pirmadienis, • Gr. 31, 1923

kų rinkimo ir kitokios paspir aų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus,
ties ‘žiežirbos’ laikraščiui teiki Idant Naujienų darbininkai geriaus
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
*______
| Tapo nutarta, kad bus priima
mo ir 1.1.?
RUIMAI ant rendos’šeši rui
DIDELIS BERGENAS!
mais
apskelbimais.
mi nariai draugijon be įstoji3)
Mes
siūlytume
L.
S.
J.
Ly

Pardavimui
cigarų, ei garėtų, ken(Tąsa nuo 7-to pusi.)
mai elektra ir gazas, šviesus ir
______________________ ___ mo ne senesni kaip 30 metų amdžių
ii*
notions
krautuvė.
Biznis
Pardavimai
savasčių,
biznių,
auto

gai suseiti su musų Sąjungos
gražus
dėl
gyvenimo
renda
pigi.
jiefikojigeras:
nuo
$25
iki
$50
į
dieną.
Par
mobilių,
rakandų,
kambarių
Lygos valdyba gavo iš “žie Centro Komitetu į artimiausius
vįų yra penkios, bet visur dar- žiaus. Norintieji įstoti Dr. V.
jieškojiduosiu
ir
automobilių
pigiai;
vartotas
mai, apsivedimai, asmenų
Kreipkitės pas savininką.
mažai.
»
bai silpniau eina. Plieno dirb-( Kudirkos draugijon galės išpil- žirbos“ Sąjungos Centro Komi ryšius įvairiais musų Sąjungos mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka*
3806
Wallace
Str.
teto
labai
įdomų
laišką.
Ka

Atsišaukite
mi.
'
liečiančiais klausimais ?
tuvėj (Steelworks) pirma dirb- (dyti priėmimo aplikacijas Nau3823 So. Halsted St.
dangi
laiške
duodama
Lygie-'
davo 10 ar net ir 12 valandų, gifjų Metų jubilėjiniame draugijos
4) Mums ypač rūpėtų kuriuo Jeigu kurie apskelbimai pasirodo
Naujienų administracija pa
dabar bedirbama tik 8 vai., o vakare ir ne vėliau, kaip sekan čiams keletas svarbių pasiūly keliu L. S. J. Lyga manytų iš abejotini,
silieka
teisę
jų netalpinti, kol neilmokesnis pasJReMa beveik taA čiam draugijos susirinkime, ku mų, tad ir tapo nutarta laišką plėsti savąją darbuotę į kitas tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
LOS ANGELES and Kauno
pats. 48 vai, savaitei dabar pa ris įvyks sausio 26 d. 1924 m. viešai paskelbti. O tai daroma Afherikos lietuvių apgyventas gus, jeigu apskelbimo turinys neat Art Studio 2102 N. Leavitt St.
todėl, kad Lygos nariai turėtų vietas ?
sakys etikos reikalavimainri.
KAS KO NORI
prastam darbininkui moka $27 Meldažio salėje.
Pirkti
namą,
parduoti, mainyti ar
8-rd fl. Tel. Brunswick 6891 Chi
progos
gerai
stf
laiško
turiniu
Reikia
pasakyti,
kad
Dr.
V.
“
Mes
esame
tikri,
kad
drau

su centais, o pirma, kada rei
_ ______ budavoti.
Norintieji paslgarsint j sekamos di® cago, III. Pajieškau pusininko,
kėdavo 10 vai. ir dugįau dirbti Kudirkos draugija aukodama susipažinta. Taigi ir ^prfašojne gai Lygiečiai svarstysite ši nos Naujienas, turi priduot savo pa kuris turi $350.00 ir nori pusi
ne vėliau, kaip 9 vai. va
dienoje, mokėdavo $28 arba $29 $25 Mariampolės Realei gimna Lygiečių atydžiai žemiau tel tuos klausimus ir duosite mums skelbimą
karo.
ninku būti prie malevojimo pa
savaitei. Bet sumažinus darbo zijai faktinai apvaikščiojo Dr. V. pantį laišką skaityti, kad atėję atsakymą.' Jeigu Jūsų atsaky
veikslų: mažų ir didelių. Mokslo
valandas, sumažino ir darbinin Kudirkos 25 mętų sukaktuves po į susirinkimą jus galėtute tin mas visais klausimais butų nei
Tel. Prosnect 4345
jokio
nereikia;
katras
•nemoka
kamai
pasiūlymus
svarstyti.
jo
mirties.
Ji
atliko
puikų
ir
giamas, muma, Lietuvos Social
kų skaičių. Gi nuo gruodžio
aš išmokinsiu.
Laiškas
skamba
sekamai
:
demokratinio Jaunimo ‘žiežir
22 d.' iki sausio 2 d. dirbtuves prakilny kultūros ir apšvietos
PARDAVIMUI 2 aukštų medinis
“
Draugai
!
Lietuvos
socialde

PAJIEŠKAU
Frank
Stakutis
gy

darbą.
Padėjo
keletą
plytų
bos
’
Sąjungos
Centro
Komitofc
namas,
3 pagyvenimų. Rendos neša
bus visai uždarytos.—O.
veno pirmiau ant Bridgeporto dirb
mokratinis
darbininkų
jauni

į
mėnesį
$67.00. Namas visai geras.
įkūrimui to žydinio Lietuvoje,
tui, vardan Lietuvos darbininkų davo už bartenderį. Ka‘s teisingai
Garadžius
dėl 2 karų. Kaina tik
kuris blaškys tamsybės spindu mas, susibūręs “žiežirbos“ Są jaunimo laba* rūpėtų žinoti ar apie jį praneš pirm Naujų metų
$3000, cash.
Kreipkitės prie savi
jungon, atsidėjęs seka Idraugų netiktų draugai Lygiečiai pasi gaus dovanų $25.00.
ninko.
lius iš Lietuvos padangės.
• REIKALINGAS
kambarys
FRANK MEDELINSKIS
6046 So. Wallace St.
Dabar eilė pasirodyti ir ki Lygiečių darbuotę. Mes džiau statyti sau vieno Vienintelio ti
3159 Emerald Avė., •
dėl vieno vaikino, prie švarių
Tel. Yards
0975
giamės, kad Jums vyksta Jūsų kslo remti mus visomis savo iš
toms West Sidės draugijoms.
<
žmonių su valgio pagaminimu. PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Jubilėjinis vakaras. — Adomas
darbas, nežiūrint sunkių socia- galėmis medžiaginiai, nes musų
2 flatų po 6—6 kainabarius su
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės Praneškite į Naujienų skyrių; visais
iD-ro V.
ir Jieva scenoje.
listinio darbo sąlygų Ameriko- pajėgos perdaug yra dar silp Masionaitės,
įtaisymais, garadžius dėl 2
kurie esate kvietę ją
3210 So. Halsted St. No. 60 automobilių;
rendos $60.
Kaina
j e, mes drauge ir pritariame nos, kad tinkamiau aprūpinus Amerikon, atsilankykite į Naujienų
Kudirkos draugijos susirinki
$5900.
Mainysiu
ant
grosernės
ar
svarbiame reikale. Naujienų
mas. — $25 auka Mariampo
krypčiai ir kiek Lietuvos darbininkų jaunuome ofisą
Jūsų darbo
bučernės.
REIKALINGAS mimas jaunam
Lailvakorčių Skyrius.
C. P. Suromskis & Co.
lės Realei gimnazijai. — Be
pajėgdami taikiname Jūsų dar nės reikalus ir išlaikius sunkią
našliui su 3 vaikais, mažiausis vai3352 S. Halsted St.
įstojimo bus priimami nariai
bo praktiką čionai Lietuvoje ir atkaklią kovą su tais musų PAJIEŠKAU savo tėvo Antano kas 3 metų.' Kad butų valgis pagaTeL Boulevard 9641
Kas
minamas ir vaikai prižiūrimi,
Povilausko. Jis gyvena Milv&ukee. turit tokį ruimą praneškit.
draugi jon.
musų
draugų
tarpe.
priešininkais, kurie Lietuvoje Malonėkite atvažiuoti į Čhicagą, tu
Lietuvių kolonija auga, o po*
JIEŠKOK LAIMĖS PAS MUS
5616 So. Halsted St.,
“
Vieną
norėtumėm
pįastebėti
Perkam,
parduodam ir mainom
arba mujkipa musų jaunimą, rim labai svarbų reikalą.
draug ir veikimas didėja. —
Tel. Wentworth 0374
namus,
farniaS
ir visokius biznius,
draugams
Lygiečiams,
kad
mu

JURGIS
LITVINAS,
Kiekvienas krikščionis yra
Klauskit Jono.
arba laiko jį visiškame dvasios
L. L. N. Bendrovės koncer
padarom
greit,
pigiai
ir greitai.
3719
So.
Parnell
Avė.
sų darbo sąlygos Lietuvoje yra apakime, kad tuo budu tinka
girdėjęs daugiau ar mažiau apie
C. P. Suromskis & Co.
tas.
Chicago, III.
be galo sunkios. Mums tenka miau išnaudojus jį saviems rei
3352 So. Halsted St.
Adomą ir Jievą — “pirmuosius
Tel Boulevard 9641
rūpintis ne tik musų draugų kalams.
tėvus“, bet mažai kas yra juos
x
Lietuvių kolonija 'pas mus
matęs. Dabar ta proga atėjo ir [nuolat auga. Ypač didėja pažan auklėjimu socialistinėje dvasio “Mes esame įsitikinę, kad po
IŠRENDAVOJIMUI ruimas vie
GERIAUSIA proga pirkti 320 ak
nam
arba dviem vaikinams, be val
kiekvienas žingeidaująs Adomu giųjų žmonių skaičius. Gi dėka je, kreipiant domės į fizinį dar kelių musų suderinto darbo me
rų
ūkę, 160 akrų girios, 110 akrų ge
gio, prie mažos šeimynos, kad butų
bininkų
jauninto
laiviinmąsi,
ros
dirvos ir trys ežerai. 12 mylių
ir Jieva turės laimės juo&rgyvus
blaivus ir teisingi; didelis ruimas.
tų ir Amerikos lietuvių darbi
tam sparčiau pradedama ir
nuo
Okanagan “Courity seat”, kur
J. J.,
mums apart to tenka organizuo ninkų jaunimas susilauks ne
matyti. Ir štai kur. D-ro V. Ku
Great Northern gelžkelis eina. Ūkė
1462 Peoria St.f
darbininkų
jaunimas vieno rimto ir sąmoningo dardirkos draugija rengia jubilėji- veikti. Ciceriečiams ir veikti yra ti
randasi
žiem-rytmiam krašte Wash2nd floor front
lengviau,
nes
jie
turi
puikią
ington
tarp
Columbia ir Okanogan
kovai
už
pašalinimą
nį vakarą paminėjimui 25 metų
jaunimopininko
iš
Lietuvos
žiežirbininupių, tiki 40 mylių nuo Canados.
sukaktuvių po
mirties Dr. V. svetainę, kur beveik kas šešta medžiaginio išnaudojimo,’ Jkurs 1 kų tarpo.
ANT IŠRENDAVOJIMO kamba $3000.
rys, didelis, gražus, su gerais furniD. MASKE,
Kudirkos, kurio vardą ji turi dienis bei sekmadienis įvyksta nuo amžių yra įsivyravęs Lie “Prašome priimti musų drau
šiais,
garu apšildytas dieną ir naktį,
Oroville, Wash.
parengimai
su
šokiais.
Jaunieji
sau pasirinkus. Vakaras atsibus
tuvoje.
geroj vietoj dėl inteligentiškų vyrų
giškus linkėjimus sekminglam
arba moterų.
ryto vakare, tai yra sausio 1 d., mėgsta pasišokti, o senesnieji
Mums ‘žiežirbos’ Sąjungon(Lietuvių Socialistų Jaunuome114 N. Sheldon St.
pasiklauso
puikių
koncertų
ir
c?
1
hmm
o
■
o
•
11
rGvvtni
PARDAVIMUI mūrinis namas 2
1924 m. Meldažio salėj.
susiburusiam jaunimui, :zano- nes Lygos darbui.
Tel. Haymarket 5223.
aukštų 4 pagyvenimų, maudynės, elek
pamato
gerų
vaidinimų.
Prie
Tas vakaras ir pati operetė
ma, nėra baisios
tos sunkios ' Su socialistiniais sveikinimais
tra, namas visas gerame stovy j, kai
na $7,500.
Rendos į metus $876.00
Adomas ir Jieva žada būti labai viso to, musų miestas yra daug apystovos, kuriose tenka dirb
Dzidas Budrys
Atsišaukite
šaunus, nes operetę vaidins pp. švaresnis, negu Chicago.
ti. Mus ima apmaudas, kad žiežirbininkų Centro Komjtetti
942 W. 33rd St.,
Saboniai, kurie yra tikri artis
pas mus paprasčiausias, men
2 lubos frontas
•
*
*
Pirmininkas.
PAJIEŠKAU
savo
brolio,
Tituso
MOTE
RŲ
tai. Jeigu, kurie yra ir matę
kiausias dalykėlis tik todėl yra
VladąsJ Bagdonas
Gudavičio, kuris vadinasi Tony GoodSausio 1 d. įvyks koncertas. neįvykdomas, kad ir visos ki
kartą šią operetę, tai nesigailės
vic.
tavo moteris Ona ir
REIKIA patyrusių
moterų
PARSIDUODA mūrinis 2 flaSekretorius. sūnūs Atvažiavo
Izidorius iš Lietuvos. Prašau
da sykį pamatę. Gi pats vakaras Koncertą rengia Lietuvių Liuo- tos musų gyvenimo sąlygos nė
atsiliept tu pats arba kas apie jį ži prie karolių darbo. Darbas na tų 5 ir 6 kamb. Ibtas šaly gar ad
nesibaigs vien tik operete.
Po sybčs N. B. nuosavoj svetainėj. ra tokios, kaip Jums, draugai,
note, meldžiu praneškit sekančiu ant mie.
žius 2 karam. Parduosiu labai pi
rašu. James Goditus, Linn Grove,
vaidinimui p. Sabonis pasižadė-Į Koncertas, kaip matyti iš ap atrodo. Pavyzdžiui, ‘žiežirbos’
Manhattan Embroidery Co.
giai. Savin, ant 1 lubų.
Idwa.
jo atlikti kelis gabalėlius solo. O Į garsinimų, bus gana įvairus. Jį Sąjungos Kauno skyrius turi
308 W. Jackson Blvd, 4 floor.
5445 Tumer Avė.
p-nia Sabonienė, kuri yra žino-Į išpildys Laisvės mišrus choras suorganizavęs Piktoką chorą ir
PAJIEŠKAU dėdžių: Pranciškaus
m», kaipo gera
smuikininkėj ir kiti dalyviai. *Per tai kiekvie artistų-mėgėjų būrelį, bet savo
REIKALINGA mergina ai* moteris
ir Juozapo Dalangausių, arba Galum*- nuo 35 iki 40 metų namų prižiūrėji
jrros smuiku. Be jų dar porai nas dalininkas ar dalininkė tu darbo įvardintos Sekcijos negali
bauskų. Paeina iš Šiaulių miesto.
be famdlijos, 1707 So. Halsted
p-lių prisidės prie pagražinimo! ri netik koncerte patys daly atlikti dėlei stokos butų, kur Kas, ką, kur, kaip ir Malonėkite tuoj atsišaukti, ai- kas pa- mui,
St. Joe Palavič, Matyti galima va
žystate, meldžiam pranešti.
kada rengia, veikia
karais nuo 6 vai. šventėmis iki 12
bei pamarginimo vakaro. Taigi Į vauti, o ir savo draugus atsive galima butų rinktis ir njokyMirs. Anelė Rimkaitė-Knašiene,
dieną.
Išmokite dressmaking
be perstatymo dar bus koncer-| sti.
tis.
ar kviečia.
3435 So. Union Avė.,
Kirpimo, Designing, Siuvimo
Chicago, III.
tas. Kas myli muziką bei dailę, I Laukiama svečių ir iš Chica“Bet nežiūrint šitų kliūčių ir
Skrybėlių Dirbimo •
REIKIA merginos pagelbėti
turės progos patenkinti savo es-Į gos.
nebojant musų priešininkų pa KASDIEN tamsta gali prisirašyti JIEŠKAU j. Kvederaites, Vaičių I krautuvėj ir kuri norėtų išmokKlesos Dienomis ir Vakarais
pn® Naujienų Spulkos, ir prisirašyk
tetinius jausmus.
Į
Specialės
vakarinės klesos mote
Sąjunga laike tuojau ,joi dar nesi prisirašęs. Dėda kaimo Šilalės vai. M. Pocaitės Tve- L- kvietkininkystės amato,
Kai č{el koncerto smulkmenų stangų, musų
rims
ir
merginoms
kaip pasisiūti
J
mas kus savaitė po dolerį-kita, nei rų vai. ir B. Petrauskaitės, Vytuogasau
dreses.
tėmykite šios dienos Naujienas, vienų savo gyvavimo metų yra nepatėmysi
Atsišaukite:
kaip susidėsi užtektinai los kaimo, Upynos vai. Aš M. PetkaiD-ro V. Kudirkos
draugija kur telpa apgarsinimas.
daug
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
nuveikusi. Pastaruoju Ho, kad Spirto»au “pa^lt tė-Gestautienė, Šilalės parap., Deblių
1903 So. Halsted Str.
duodame diplomus užbaigusioms.
v
’
~
*
Naujienų
Spulka
laikė priešmetinį
susirinkimą
kaimo.
Turiu
svarbų
reikalą,
malo

laiku Sąjungo turi ‘į 20 skyrių
1739
S.
Halsted
St.
nėkite
atsišaukti.
M.
Gestautienė,
Į
r
* * *
VALENTINE DRESSMAKING
gruodžio 29 d. š. m. Meldažio
įvairiose
Lietuvos vietose ir
7658 So. Union Avė., Tel. Vincennes
COLLEGE,
svetainėje. Atlikus
paprastus
2149,
Chicągo,
111.
,
jungia
apie
1000
jaunuolių
na

2407
W. Madison St.
LSS. VIII Raįono Konferencija,
Sausio 3 d., Lietuvių Liuosydraugijos reikalus iš eilės priei
Phone
Seeley
1643
pirmą nedėldienį sausio 1924
bės svetainėje, 7:30 vai. vak. rių. Sąjunga be jokios pagel “ivyks
Sara
Patek, Principal
Naujienų” name. Visos LSS. kuo
Aš ANTANAS YASIULEVIČIUS
ta prie korespondencijų bei laiš
bės
iš
šalies
leidžia
savo
mėne

VYRŲ
pos malonėkite rengties ir išrinkti
savo pusseseres Pestininkiukų. Draugijos pirmininkas, V. įvyks prakalbos. Kalbama, rodo sinį laikraštį ‘žiežirbą’ skaičiu delegatus minėtai konferencijai, bus jieškau
tės
iš
Kidoriškių,
Suvalkų gubernijos,! rpttzta nntvmaiu WH1 DOvardo
nežinau,
girdėjau,
kad vedusi, KL1K1A patyrusių vyrų pa
renkama
valdyba
1924
metams.
Rušinskas patiekė draugijai lai si, bus apie Lietuvos padėtį.
je 2000 egz. šiemet, gegužės 25
K.
Kasparaitis,
Sekr.
Kas kalbės, — tikrai neteko
norėčiau susirašyti t prašau suteikti pierų sortuotojų, nuolat darbas, Jau tūkstančiai vyrų —
šką gautą nuo LMPS atstovybės
—•26 d. ‘žiežirbos’ Sąjunga per
man jog adresą^ bugu^dėkingas.
$20 į savaitę.
pastojo laimingais —
sekretoriaus K. Augustinavi- sužinoti.
savo atstovus dalyvavo Ham Bridgeportas. — Susivienijimo
— L. L. N. B. Koresp. burgo Socialistiniame Jaunimo Lietuvių Draugijų ant Bridgeporto R. F. D. No. 2,
palikę automobilių
Carbondale, 111. Aetna Waste Paper Company,
čiaus reikale parėmimo Mariam
— ...... ............. —
902 So. Morgan Str.
priešmetinis
susirinkimas
įvyks ------mekanikais!
. . T
T
pnesmetmis
polės Realės Gimnazijos. Laiš
Kongrese ir įstojo Jaunimo In- gruodžio 31 d., 8 vai. vakarę, MilPraktiškos lekcijos ant geriau
kas tapo priimtas ir perskaity
ternacionalan, kaipo pilnateisis dos skiepe, 3140 So. Halsted St.
sių karų; žemos kainos ir garan
r
I
Visi
delegatai
malonėkite
dalyvautuoti
tas. Tečiaus pastangomis Vieno
PAJIEŠKAU bučerio; norė die į rezultatai., Kreipkitės šian
jo narys. Rupinantis Lietuvos
susjrinkjrae. Taipgi nepamirški
kito tavorščiaus, matyt, su tam
darbininkų jaunimo fiziniu la te, kad susirinkimas yra perkeltas
čiau gauti “Džimi”, kuris dirbęs
Lietuvių Automobilių
šis
tas
iš
musų
kolonijos
veiki

VAIKINAS
32
m.
norėčiau
į
paskutinį
pirmadienį.
tikrais išrokavimaris liko atidė
pas
Gedminą
4510
Laflin
St.
apie
vinimosi ir tos rųšies darbinin
Mokykla,
A. J. Lazauskas, rašt.
mo. •
susirasti merginą katra sutiktų 9 metai atgal. 4510 Laflin St.
tas prie neužbaigtų reikalų. Gi
kų organizacija, ‘žiežirbos’ Sąr
3238 So. Halsted St.
draugauti ir būt mano drauge, o
Užpakaly malt and Hops Storo.
priėjus prie neužbaigtų reikalui
J. Spaitis,
junga daro pastangų, kad su
“BIRUTES” VAKARĖLIS.
Petras Gustaitis instruktorius
Musų kolonijoj lietuvių ne- kūrus
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PARDAVIMUI:
Kviečia Sekretorius.
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musų pajėgų,
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taip ir pas mus ryšius ir bendradarbiau 7:30
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spulkos susirinkimai bus per vok arba taisyk savo namų da
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2) Jei tat butų pripažinta ar metinis
susirinkimas įvyks Sousio 2
Pirmas floras, iš užpakalio.
rų. Vieta išdirpta per daug metų.
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