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Pabaltijos šaljs priim 
tos tautų sąjungon

Lietuva buvo jau priėmusi 
Hymanso'projektą

Visa Lietuva susidomėjusi 
Ženevos tarybomis

Visos Pabaltijos šaljs pri 
imtos tautų sąjungon.

Visa Lietuva susidomėjusi 
Ženevos tarybomis.

Estonija ir I^atvija irgi priim. 
tos. Lietuva priimta vienbal
siai. Lenkams nedalyvaujant 
subrinkime.

Lietuvos liaudis nenori jokios 
unijos su Lenkais ir reika- 
lauja iš valdžios ne pražudy- 
ti Vilnių.

mus Avloną, Anglijos laivy
nas daugiau nebegalėtų at? 
plaukti į Adriatiko juras.

Serbijos delegatas tautų są
jungoje/ S pa i lako v ič, sako, kad 
Serbija jokiu būdu prieis tau
tų sąjungai maišytis į Albani
jos klausimą. Albanijos rūbe* 
žilis galinčios nustatyti įtik 

i ambasadorių tarylba ar vy
riausioji talkininkų taryba, nes 
tautų sąjunga neturi spėkų ir 
kariuomenės įvykinti nuo
sprendį. Jeigu gi nuosprendį 
padarys talkininkai, tai Jugo 
Slaviją apgins (nuo mažytės 
Albanijos?) Anglija ir Franci- 
ja>

Gene vos miesto valdžia ne
leido atvykti iš Viennos į Ge- 
nevą baletui iš 123 gražių mer
gaičių. Baletas norėjo pasiro
dyti vielos teatre laike tautų 
sąjungos susirinkamo. Miesto teritorijos privertė

Generalinis geležinkeliečių 
streikas Austrijoje.

VIENNA, rūgs. 22. — Gene
ralinis geležinkeliečių streikas 
sustabdė traukinių vaikščioji
mą visoje Austrijoje ir tūk
stančiai žmonių iš visų Euro
pos kraštų, kurie čia lankėsi,

WASHINGTONAS, nigs. 20./GENEVA, rūgs. 22. — Dar
trįs šalįs tapo priimtos tautų — (Liet. Inf. Biuras) :— Ei- 
sąjungon. Jomis yni Estonija, nant deryboms Ženevoje viso- 
Lietuva ir Latvija. Jas priim
ta pilname tautų sąjungos su
sirinkime.

Pirmiausia priimta Estoniją. 
Ją priimta vienbalsiai. Jugo 
Slavijos ir Cecho Slovakijos de
legatai nedalyvavo.

Latvija irgi lapo priimta 
vienbalsiai. Dešimt valstybių, 
jų tarpe ir Jugo Slavija, susimi tiniųjų, kad tik valdžia apgin 
laikė nuo balsavimo.

Lietuva taipjau tapo priim
ta 1m* pasipriešinimo, nes I^en- 
kų delegacija, kuri smarkiai 
priciinooi prieš komitetą Lie
tuvos priėmimui, laike balsa
vimo nedalyvavo susirinkime. 
Cecho Slovakijos delegatai su
silaikė nuo balsavimo. Tą patį 
l>adarė ir Franci jos delegatai.

je Lietuvoje jaučiamas pakilęs 
ūpas. Miestuose, miesteliuose 
žmonės renkasi į mitingus ir 
nervingai laukia žinių iš Žene
vos. Pavyzdžiui, užvakar rug
sėjo 18 d. Vilkaviškyje susi
rinko 5 tūkstančiai žmonių į 
mitingą ir iškilmingai pasiža
dėjo remti valdžią ligi panku-

tų 'Lietuvos nepriklausomybę, 
neatiduotų Vilniaus lenkams ir 
atsispirtų nuo unijos su Iša
kija sudarymo. Jei dabartine 
valdžia to padaryti nesugebė
tų, Seimas turėtų tuojau ją pa
šalinti ir pastatyti kitą vyriau
sybę.

Lietuva buvo priėmusi 
Hymans projektą.

Serbija ir Graikija nori 
pasidalinti Albaniją.

Bet su 
metė 
duota

pataisomis, kurias 
lankai ir ginčą 
tautų sąjungai.

at- 
ati-

Italija nori užgriebti Avloną. 
Priešinasi pakėlimui to klau
simo tautų sąjungoje.

Nauja koalicija 
Vokietijoje.

Vokietija atnaujino oficia 
linius ryšius su Rusija.

o. 222

Atidėjo atsakymą/Airijai. 

Didžiumos socialdemokratai nu
tarė eiti koalicijon su žmo
nių partija ir stoti valdžion.

BERLINAS, rūgs. 22. — Di
džiumos socialistų 

dabar negali išvažiuoti iš nite- Goerlitzė, po ilgo 
sto. j vakar nutarė 290

Streikas kįlo delei valdžios 87 stoti koalicijon 
nustatymo 
algos, 
vienodos priedinės algos, 
žiūrint kokį darbą ir kiek 
laiko prie jo dirba.

Kabinetas gali pulti.
Ambasadorių tarybos atsisa

kymas veikti Bųrgenlando klau
sime ir sensacinia gandai iš tos 

laikraščius 
valdžia nusprendė, kad gražios! spėlioti, kad Austrijos valdžia 
merginos gali atitraukti dėle- turės pulti dar prieš nustaty- 
gatus nuo savo darbo ir kad tą laiką 
delegatų nes litru talžius pašali- misterijos (įėjimo jon socialde- 
nėmis mintimis, baletui atvyk
ti neleista.

•konvencija 
svarstymo,

su Vokieti- 
nelygios priediąes jos žmonių partija. Pirmiau 

Darbiųinkui • reikalauja didžiumos socialistai buvo at-
ne
jau

reorganizavimui mi-

Gal 1,500 žmoniy žuvo 
•eksplozijoje Vokietijoje.

Jau 850 lavonų atkasta iš griu
vėsių. 2,500 žmonių sužeista. 

, 4. —

MAYENGE. nigs. 22. -- 
Darbas prie atkasimo griuvė
sių Badische dieni įkalinės 
dirbtuvės miestelyje Oppau jau 
prasidėjo. Ikišiol atkasta 850 
lavonų. Bet tai toli ne visi žu
vusieji, kadangi apskaitoma, 
kad mažiausiu 1,500 žiuonių 
yra 
joj. Skaičius sužeistųjų 
daug < 
manyta išpradžių, nes įkišiol 
suskaityta, kad sužeistųjų žmo
nių skaičius siekia 2,500. Visi

mokratų). Per tris dienas val
džia negali susižinoti nė su 
savo atstovu Oedenburge. ne 
su ten esančia talkininkų mi- 
litarine komisija.

Angliakasiai reikalaus pa 
kėlimo algos.

Dabar uždirba tik $1,500 j me- 
tus. Unija tyri virš 500,000 
narių ir tiek pat pinigų.

INDIANAPOL1S, nigs'. 22.
- - Angliakasių unijos vicc pre
zidentas Murray konvencijoj 

žuvę toj baisioj eksplozi- vakar pareiškė, kad angliaku- 
Skaičius sužeistųjų yra šiai vidutiniškai uždirba po 
didesnis, negu kad buvo:$7.50 į dieną, bet dirba tik 200

sisakę daryti su ta partija ko
kią nors koaliciją, nes ta par
tija yra atgalciviška.

Dabargi didžiom iečiai nuta
rė stoti koalicijon ir kartu pri
sidėti prie valdžios dėlto, kad 
sujungus visas demokratines 
spėkas prieš nuolatos stiprė
jančius monarchistus, kurie 
gręsia dideliu pavojum respub
likai ir prieš komunistus.

Žmonių partija“ yni • labai pa
tenkinta tuo didžiumiečių nu
tarimu ir tikisi rasti kokį nors 
pamatą bendram darbui su 
jais. T W

Berlino laikraščiai jau pra
dėjo spėliojimus aflie busimą 
sąstatą ministerijos, kadangi 
didžiu m iečiams sutikus stoti 
valdžion ministerijoje turės 
įvykti permainų. Manoma, kad 
kancleris Wirth turės pasi
traukti, o jo vieton bus pa
skirtas didžiumietis socialistas 
Paul Loes, reichstago prezi
dentas.

True translotion filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 23, ’21 
as reųutred by the act of Oct. 6. 1917

RYGA, rūgs. 22. — Bevie
lius žinia sako, kad oficiali- 
niai ryšiai tarp Vokietijos ir 
Rusijos tapo atnaujinti seredo- 
je Maskvoje, kada Vokieti
jos atstovas Prof. Wieden- 
feldt įteikė Kremlyj savo man
datus sovietų centralinio ko
miteto pirmininkui Kalininui 
ir notą premjerui Leninui.

Atsisako įsileisti Amen 
Rauda Kryžiaus viršininką.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 23, ’21 
master at Chicago, III., Sept. 22, ’21

RYGA, rūgs. 22. — Rusijos 
sovietų valdžia atsisakė įsilei
sti į Rusiją Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus komisionieriy 
Pabaltijos šalyse, Dr. Edvvard 
W. Ryan, todėl, kad jis prisi
dėjo prie aprūpinimo maistu

Tyrinės Ku Klux Klaną.

Ministeriai nesusitaiko kokį 
duoti atsakymą Airijai. Pri
taria griežtesnei pozicijai.

LONDONAS, rūgs. 22. 
Anglijos atsakymas Airijos 
“prezidentui” de Valera į jo 
paskiausią telegramą, prašan
čią pradėti taikos derybas, ta
po atidėtas vienai savaitei. Va
kar premjeras Lloyd George 
buvo pasišaukęs niekurius mi- 
nisterius pasitarti apie atsaky
mą Airijai, bet ministeriai ne
galėjo susitaikinti apie tai ko
kis turi būti tas atsakymas.

Visi jie sutiko, kad de Va- 
leros prašymas yra nepriimti
nas ir kad Airija turi išsiža
dėti savinimos nepriklausomy- 
bės pirm negu ji galės stoti į 
derybas, bet kuomet vii'n i mi- 
nisterių, jų tarpe ir Lloyd 
George, stovėjo už tai, kad 
reikia užimti griežtą poziciją 
ir pasiųsti Airijai ultihiatumą, 
reikalaujant besąlyginio atsi
žadėjimo savinimos respubli
kos, ir negavus tinkamo atsa-

' J . . . . Ikvmo, pasiųsti Airijon kuriuo
juodašimtiškos gen. Judeničiaus.... minia.wioi „r:,„ri

VVASHINGTON, rūgs. 20. — 
(Liet. Inf. Biuras) — Šiądie 
gautomis žinomis Lietuvių de
legacija priėmė |>ask utinį P. 
Hyinanso projektą su pataiso
mis valstybinės kalinis, kariuo
menės rekrutavimo ir kantonų 
klausimais. Lenkų delegacija 
griežtai su tomią pataisomis ne-, 
sutinka. Klausimą šiądie spren
džia Tautų Sąjunga.
Lietuva nenori bendro su Len

kais valstybės sekretoriato.
VVASHINGTONAS, rūgs. 20. 

— (Liet. Inf. Biuras — Elta 
telegrafuoja iš Kauno: Volfo 
Agentūros praneštas iš Žene
vos Lietuvos Vyriausybės 
kontrprojektas prieš P. Hy- 
manso projektą, paduotas ne
tikrai. Lietuvos Vyriausybė yra 
visiškai nusistačiusi prieš ben
drus su lenkais sprendžiamuo
sius organus ir prieš bendrą 
valstybės sekretoriatą užsienių 
reikalams (Staatsekretariat dės 
Aussern).

sąjungoje 
pradėjo 

persirėdę 
Bet po

menę, kiti ministeriai pritarė 
tęsti ir toliau susirašinėjimus 
su Airiais, pasitikint, kad sinn 
feineriai jau sutinka pasilikti 
prie Anglijos ir kad tiesiogini 
pasitariritai išaiškins visus ne- 
aiškumus de Valeros notose.

Delei tokio nesusi tarimo tarp 
pačių ministerių nota Airiams 
nebus siunčiama iki nebus at
laikytas pilnas kabineto susi
rinkimas. 1 ’

Sinn feineriai turi vilties. 
DUBLINAS, rūgs. 22. — 

Nors Londono laikraščiai labai 
I pesimistiškai kalba apie taikos 
derybų prospektus, sinn feine
riai nenustoja vilties, ypač de
lei to, kad 
pasiuntimas 
nai savaitei, 
tą laiką de 

į bus atklaustas 
j nusistatymą pilniau ir gal bus 

. ............... ..... . v į rastas tada būdas pradėti kad gahjoje, ir joje žuvo daug zmo- jr prn(|ines <|erybas

armijos 1919 m.

Aliejaus darbininką 
streikas.

LOS ANGELES; nigs. 22. — 
Aliejaus darbininkų unijos vir
šininkas Balos paskelbė, kad 
visi aliejaus darbininkai pieti
nėje Californijoje nutarė pa
skelbti streiką išreiškimui už
uojautos streikuojantiems Kern 
pavieto aliejaus darbininkams. 
Prie streiko prisidės dar apie 

investigacijos j 8,000 darlh ’nkų.
dienų į metus, taip kad me
tinis angliakasių uždarbis sie
kia tik apie $1J500. Todėl, ka
da jiasibaigs kovo 31 d. dabar
tinė sutartis su kasyklomis, an
gliakasiai pareikalaus pakėli
mo algos.

Sekretoriųu'S’dždininko Green 
raportas rodo, kad pereitą lie
pos unija turėjo 515,243 narius. 
Daugiausia narių unija turėjo 
gruodyj, 1920. Tada narių 
skaičius sieke 553,295. Dabar 
unija vidutiniškai turi 442,057 
narius užsimokėjusius ir 73,- 
186 paliuosuotus nuo mokesčių 
delei bedarbės.

Įplaukų pereitais metais uni
ja turėjo $4,346.311, bet jos 
išlaidos siekė $4,987,988. Metai 
atgal įplaukos buvo veik per 
pusę mažesnes, bet taipjau bu
vo mažesnės ir išlaidos. Da
bar ižde unija turi $1,132,901. 
bet į tą sumą įeina ir pasko
linti $588,500 ir areštuoti 
lorado byloje $57,581, taip 
unija grynais pinigais 
$483,820. *

Anglijos atsakymo 
tapo atidėtas vie- 
Tikimąsi, kad pčr 
Valera slaptai gal 

išaiškinti savo

WASHINGTON, rūgs. 22. +- 
Vdkar generalinis prokuroras 

. Daugherty tarėsi su justicijos 
’ departamento
biuro viršininku Rurns, o pas
kui ir su prezidentu HJardingu 
reikale Ku Khix Klano. Mano
ma, kad tapo sutarta palaukti 
daugiau įrodymų ir tik tada 
daryti tyrinėjimus apie tą juo
dašimčių organizaciją.

Generalinis pašto viršinin
kas Hays paskelbė, kad jo 
inspektoriai jau tyrinėja to 
Klano reikalus. Bet pobūdis tų 
tyrinėjimų nėra žinomas.

Atstovas Tague įnešė, kad 
kongresas padarytų nuodug
nius tyrinėjimus apie Ku Khix 
Klaną ir jo darbuotę.

Du Klano viršininkai, Young 
Clark ir Mrs. Tylon, kuriuos 
nesenai areštuota viešbutyj už 
ištvirkavimą (už ką klanieČiai 
baudžia kitus žmones) jau re
zignavo, nors los rezignacijos 
klaniečių “nematomos imperi
jos” imperatorius Simmons dar 
nėra priėmęs.

Šimtai žuvę Jbonoj.vra pilni sužeistųjų.
Veik visas 'miestelis yra su

griautas, o toj vietoj kur bg- 
vo dirbtuvė, pasiliko tik dide
lė duobė. Eksploziją skaudžiai 
pajautė ir kiti apielinkės mie
steliai. Taip netolimam mieste
lyj Mannheim apie 300 žmo
nių likę užmušti ir 200 su
žeisti.

Tai jau antru kartu Oppau 
miestelis liko sunaikintas. 1883 
m. pratruko damba ir pasilei
dęs vanduo nuplovė visą mie
stelį. Dabartiniai nuostoliai sie
kia apie 150,000,000 markių. 
Vokiečiams gelbėti ir prižiūrė
ti sužeistuosius ir atkasinėti 
griuvėsius gelbsti ir Fępncijos 
okupacinė armija, kuri stovė
jo tuoj už Reino upes. Dau
gelis atgaunamų lavonų yra 
taip sudraskyti, kad jų pažin
ti nebegalima ir manoma 
iiems atlaikyti viešas laidotu
ves. Visame miestelyje nėra nė 
viapos šeimftios, kurioj nebū
tų žuvusių jos narių.

LONDONAS, nigs. 22. —< 
Viena baisiausių vėtrų ir lie
tus užklupo Lisboną, Portu-

nių, sako iš ten gauta žinia. 
Pasak Central News, šimtai 
žmonių liko užmušti ir sužei-' Ekspertai pranašauja, ai
sti. Lietus pilė kaip iš kibiro einančią žiemą bus didelis an- 
ir gatvės pavirto į upes. Daug glių trukumas, ypač centrali- 
žmonių nuplauta į vandens niuose vakaruose ir šiaurvaka- 
nuovadas; daugelis gi žuvo riuose, kur vantoljama dau- 
griunant namams. giausia minkštieji angliai. '

WASH.1NGTON, rūgs. 22. — 
kad at-

GENEVA, rūgs. 22. — Gail
ia dar daugiau žinių apie Ser
bijos (Jugo Slavijos) puolimą 
ant Albanijos. Pasak Albanijos 
delegacijos tautų 
gautų žinių, serbai 
puolimą seredoje, 
Albanijos kalnėnais,
smarkaus mūšio serbai tapo at
mušti. Be to serbai bombar
duoja keletą Albanijos miestų, 
iš kurių gyventojai pradėjo 
skubiai kraustytis. Dabar smar
kus mūšiai tarp serbų ir alba
nų siaučia tarp Drin ir Matia 
upių. Albanijos delegacija tas 
žinias išdalino visiems tautu 
sąjungos susirinkime dalyvau
jantiems delegatams.

Tautų sąjungos taryba šį 
Serbų puolimą ant Albanijos 
svarstė slaptame susirinkime, 
bet abejotina ar ką ji nutarė.

Serbų tikslu yra per Tiraną 
pasiekti Adriatiko jurą, tuo 
perkertant Albaniją puaiau. 
Taip perkirtus Albaniją, Serbi 
ja tikisi su laiku visai pasi
griebti šiaurinę dalį ir prijung
ti ją prie Jugo Slavijos. Pieti
nę gi dalį Albanijos tyko pasi
griebti Graikija.

Italija nenori prileisti Serbi
jos prie Adriatiko juros ir jau 
nuo birželio 25 d. veda slap
tas tarybas su Anglija. Itali-

i bų Albanijos uostą Avloną, 
ijei Serbai^r toliau briausis į 
Albaniją. Bet Anglija griežtai 
priešinasi tokiam Italijos žy
giui, kuris padarytų Adriatiko 
jurą Italijos ežeru, nes Avloną 
yra tik už 20 mylių nuo Ita
lijos pakraščių. Italams ūžė* lingu daigtų.

Policija vaiko bedarbius.
LONDONAS, rūgs. 22. — Be

darbiai Londone darosi vis ne
ramesni ir jau buvo 
demonstracijų, kurias

keletas 
išvaikė 
buožes, 
distrik-

kad 
turi

Auksinai Vėl 
Atpigo

GALIGUT, Indijoj, rūgs. 22.
— Oficialinis pranešimas sako, 
kad Anglijos kareiviai sumu
šė ir pridarė didelių nuosto
lių sukilusiems indams Snillkl- 
inailoy. Sukilėliai likę Jšblaš- 
kyti ir juos vejasi dabar ka-!la Jau ren#iasi užgriebti svar- 
reiviai. A Į

ssr

“Socialdemokratas”
Musu draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi. 
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

Vakar Gaindentown 
te 800 bedarbių vaigščiojo gat
vėmis, nešdami raudonas vėlia
vas. Policija juos užpuolė ir 
naleidusi į darbą savo buožes, 
ori vertė juos išsiskirstyti.

Battersea šiandie 2,000 žmo
nių susirinko prie policijos 
teismo, kur buvo teisiami du 
žmonės už maištingas prakal
bas. Policistai išvaikė ir šį su
sirinkimą.

Apie 800 bedarbių šiandie 
užpuolė Bert armijos sankro
vą ir išneš? už .*£400 sau reika-

WASHINGTON, nigs. 22. — 
Generalinis prokuroras Dau- 
gherty šiandie paskelbė, kad 
rekomendaciją Dėbso pardono 
klausime jis paduosiąs prezi
dentui Hardingiri galbūt seka
mą savaitę. Rekomendacija jau 
esanti užbaigta, bet prokuro
ras norįs dar sykį ją peržiūrė
ti ir padaryti niekučių per
mainų.

PINIGU KURSAS.
Vakar, rūgs. 22 d., užsienio pini- 

Skalna, perkant jų ne mažiau kair 
25,000 dolerių, bankų buvo akai 

tomą Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 svaras ................. $3.7?
Austrijos 10'0 kronų ..................  9c
Belgijos 100 frankų....... :...... $7.1.1
Danijos 100 kronų'............... $17.7?
Finų 100 markių ................... $1.5P
Francijos 100 frankų ........... $7.10
Italijos 100 lirų......................  $4.17
Lietuvos 100 auksinų ............... 95r
Trenku 100 markių ..................... S*-
Olandų 100' guIdSnų ........... $31.65
Norvefiru 100 kronų ...................  S12.BK
Švedų 100 kronų ........................ $21.SS
šveicaru 100 kronų ........... $17.25
Vokietijos 100 markių ........... 95c

Negali deportuoti rūsy.
WASITINGTON, nigs. 22. — 

Darbo departamentas paskel
bė, kad Amerikoje yra daugiau 
kaip 100 “raudonųjų” rusų, ku
riuos valdžia yra nusprendusi 
deportuoti, bet negali to pada
ryti delei Rusijos sovietų val
džios atsisakymo juos priimti. 
Tie visi yra paleisti už kauci- 
ią, kuri siekia $600,000. Vald- 
žia deda pastangų prikalbinti ( 
Rusijos vajdžią priimti tuos 
žmones, taipjau ir 100 kitų ru
sų — bepročių ir šiaip negei
stinų žmonių, kurie irgi yra 
nuskirti deportavimui. Taipjau , 
sakoma, kad valdžia vieton lai
kyti ir toliau juos kalėjimuo
se, sutiktų deportuoti ir tuos 
nisus, kurie yra nuteisti kalė- ■ 
:iman, jei Rusija sutiktų juos 
nrirmti ir jei departamentas tu
rėtų deportavimui pinigų. De- 
’iortavimo reikalams jis turįs 
tik .$400,000, kas esą perdaug 
mažai.

Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
sinų pigumo laikas. Nors subatoj auksinai bu
vo urnai pakilę, vakar vėL jie nupuolė žemai. 
Ar dar puls žemiaus, ir kada pradės eiti bran- 
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų 
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul 
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, betlr j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Snuitimo 
Skyrių.

Chicagoie. Naujienos 
iausio Lietuvos banko-

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.



MAŽEIKIAI

PUŠALOTAS, PANEV. AP

Mildos Teatras
PRADEDANT PANEDELY, RUGPJ* 15, 1921

Puikus Vaudeviliai ir Kfutamieji paveikslai

PINIGULIETUVON

Lietuvon

po 18c. svarasVISŲ ŽMONIŲ BANKASPAŠTŲ IŠTAIGŲ REVIZIJA

ŠIAULIAI

1739 South Halsted Street.

bus atdaras kas vakaru— 
ir Nerišliomis po pietų—

Pinigai iš 
Rockfordo

Keli Lietuvos dvarininkai (V. 
Komaras, S. Kudrevičiug ir L. 
Velti) taiso dideles sūrių gami
namąsias dirbtuves Šveicarijos 
pavyzdžiu.

IT’S 
TOASTED

$13 už 1000 auksinų su visais pasiuntimo j 
LIETUVĄ kaštais.
$12.30 už 1000 markių su visais pasiuntimo 
j VOKIETIJĄ kaštais.
$3.50 už 1000 rublių su visais pasiuntimo į 
LATVIJĄ kaštais.
50c. už 1000 markių su visais pasiuntimo i 
LENKIJĄ kaštais.
Siųsk pinigus dabar, kada jie yra pigiausi, ir 
per mumis siųsti pinigai, nueina į vietą grei
čiau, saugiau ir niekada niekur neprapuola.

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesis i 
siųsti per S. J. Petrai! > 
ską, Rockford Real Ea 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi 
siunčiami Lietuvon gref 
čiausiu budu ir už pini

Rašomoji 
Popiera

Kas .Dedasi 
Lietuvoj

DIDŽIAUSIAS t LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDĖLIS

J. p. AGLINSKAS 
3238 So. Halsted StM 

CHICAGO, ILL.

' Iždinėje nuo pradžios metų 
surinkta 12 mi'l. auks. pajamų.

Rugpiučio 4 d. š. m. Šiauliuo
se mirė tarptautinės eksperanto 
sąjungos delegatas V. Litevka.

Būdamas lenkas buvo višą šir
dimi atsidavęs Lietuvai. Jis da
lyvavo kultūros darbuose ir bu
vo darbštus žmogus. (“L-va”).

” Pasiskubink, 

kol nepervelu

kykla Mažeikiuose.
Degtindarių sugauta 28, šmu- 

glininkų — 18, nubausta dėl ne
švarumo 100 asmenų, pasigėru
sių — 41, Milicijos protokolų 
surašyta 308, jų tflirpe dėl vogi-

S. W. BANES 
ADVOKATAS

/ Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Rector Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki • vak

MES SIUNČIAM PINIGUS BANKČEKIAIS, PASTOMS 
IR TELEGRAMAIS.

Susisiekimo Ministeris p. 
Galvanauskas ir Paštų Valdybos 
Direktoris p. Tamoševičius pa
darė rugp. 14 ir 15 paštų įstai
gų reviziją Josvainiuose, Ke 
dainiuos ir Jonavoj, o rugp. 19 
ir 20 d. Ukmergėj, Utenoj ir

Ežerėnuose.'

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Pasiuskit pinigų “savo tėvynėn” dabar, o gausite 
pilną dolerio vertę.
Mes pristatome vietos lietuvių pinigus Lietuvon į 
kaimus ir miestus, per savo daugybę agentų.
Dabartinis Europos pinigų nupuolimas, suteikia pro
gą dabartinės Žemos vertės Lietuvos pinigų.
Kreipkitės prie langelio No. 27, o apsirupinsit grei
tai ir teisingai ir ant savo naudos.

PASIS'KUBINKIT, KAD GAVUS SAVO 
PINIGŲ PILNĄ VERTŲ DABAR

BANKO VALANDOS: Utarninkais ir subatomis 9 
vai. ryto iki 8 vai. vak. Kitomis biznio die
nomis 9 vai. ryto iki 4 po pietų.

n^j — 151 (tmčdali® arkJiava 
gysčių), nužudymų, žuvimų —

V. W, RUTKAUSKAS 
Advokatas 

99 So. La Šalie St. Room BS4 
Tel. Central 6390

Voku 812 W. 33rd St., Ci cago 
Tel. Yards 4681.

jfainnoi Paprastai va^ara^s—Balkonas 11c, apačioj 22c 
KdlIlOSiSubat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c

reikia geros baltos

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune. t • ,
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

_ * > ’ t* ‘ * J f ’ 1

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

. " - i- -. J, . Chicago, III.

Eiiropean Amerb an 8urm>
Febifinati ir

ved S j 87
A. Pefcrati* ir S. L rąbipiuu 

Siuntimai pini#Q' iairg? 
tart&ų pa&portm k tt.

, NOTAR11UAA8
Real Ėst ate, Paskolom, 

Insurinai ir tt.
809 W. 85th Kamp. Halsted 

Tel.: Boulerard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.t Utar. Kct. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: liti 8 po pietą.

Nedumblinas ir nenyksta bereika- 
lo neatsiduoda negardžiai skalbimo 
dienoj. • *

Taupyk užvyniojimus brangioms 
premijoms.

Gauk premijų listą nuo groserio 
arba

James S. Kirk & Co., 1238 W. North Avė. 
Chicago.

DR. A, MONTVID 
Lietavis Gfdjtojaa ir Chirurgą* 

U Eaai VVaahinglvn Rt. 
valandos: nuo 10 ilū 12 ryto.

Telophona Central 886U 
1824 Wabanaia Are.

Valandos: nuo 6 Iki 8 vakare 
Rezidencijos tai. Kedzie 7718

Phone Boųlevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

>. .... Generalis
Kon traktorius ir 

būdavo to jas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago

Talinas, VIII
“Eta” sužinojo iš Paryžiaus: 
Estų, Latvių ir Lietuvos meni
ninkai ketina 1922 m. rudenį 
Paryžiuje bendrą meno parodą. 
Estų sikulptoris Koort, kuris 
dėl to vedė derybas su Pary
žiaus salionų direktoriais, pa
siūlė Estų, Latvių ir Lietuvos 
pasiuntiniams Paryžiuj įkurt 
bendrą parodos komitetą ir praL 
šyt iš savo vyriausybių rekalin- 
gų kreditų. Koort’o nuomone, 
visų trijų Pabaltjurio valstybių 
menininkai galėtų išstatyt 700 
geriausių meno kurinių numerių.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vi d u rudes ty ji 
A8SOC1ATION BLDG.

19 So. La Salia SL 
Valandos: 9 ryto iki 5 po plot* 

Panediliais iki 8 vakare.
Namą Tol.: Hyda Park 8895

Kursas Markiy (Auk
sinti) Šiandien 
prigulintis permainai 

1,000 Markių $9.95 
5,000 Markių $49.50

10,000 Markių $98.00
Ant didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon | trumpiausi 
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba 
laišku į

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki 

v lmai vai. po piet.

Kam 
(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svainis po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą pąštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

Parduodamos laiva
kortes Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

New Peopies Electric Co 
(Not Ine.)

L. DAMBROVVSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
Tek: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.

Besilankant ministeriams Ma
žeikiuose, įstaigų atstovai darė 
pranešimų apie įvairių gyveni
mo šakų padėtį apskrity.

Mažeikių muitinė turėjusi nuo 
š. m. pradžios iki rugpiučio 1 d. 
pajamų apie 19 mil. auk., 
įvežta prekių per tą laiką iš už
sienio už 14,826,607 auk., išvež
ta — už 15,170,753 auk. Parve
žama daugiausia druskos, silkių 
ir pabrikinių prekių iš Liepo- 
jaus; daug einą šmugeliu spirito 
iš Klaipėdos. Muitinė pagavu
si apie 2000 lirų spirito, kuris 
vežamas buvo kaipo mineralinis 
aliejus. Su Latvija didelio šmu
gelio nesą.

Apskritis turi 9 valsčius su 
61,622 gyventojais, grįžusių iš 
Amerikos 51 žmogus. Joje ran 
dasi tiktai viena vaikų prieglau
da su 16 vaiikų, ir ta išlaikoma 
valstybės lėšomis. Prie stoties 
yra gelžkelio ligoninė, kurioje 
atsilanko ligonių per mėnesį 
apie 200. Yra įsteigta visuo
menės rupesniu vidurinioji mo-

KIRK’S 

AMERICAN 
FAMILY 
SOAP

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Learitt 8t. 
Telephone Canai 2552.

Valandos: 4 Iki 6 po piet. ir nuo 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farraas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant piiTio morga- 
čiaus ant lengvų iHygų.

koma.
Siųskite pinigus Lie 

tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Pinigai Iš 
Kenoshos' 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini* 
gus iš Kenoshos savo gi* 
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini < 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Paččdumas turi būt 
n pasargos žodis

IOWA STATE ! 
g SAVINGS BANK ■ 
JĮ Kapitalas ir Perviršis— ■ 
E $120,000.00. • i
■ S. E. Cor. Fourth and S

Jackson Sts.
■ SIOUX CITY, IA. ■

Del Pabaltjurio Meni* 
ninku kuriniu parodos 

Paryžiuje.

Kreipkite pas*

A. Pakšys
220 Milwaukee Av% 

Kenosha, Wis.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Suvedame Uratu* 
mjnįF *r 8Udedame fixtu

■Ir res i ® kambarių
» < nam^ už $69.00.

Persitikrinimu.!
kreipkitės p.m

• / • ' m-us arba telefo-
I nuokite, o mes su 

teiksime upkuina 
vimą. Darbą vi- 
suomet gvarau 
tuojame.

Taipgi, Įnikome 
elektr. įrankių 

krautuvę ir taisome viską namieja. 
Musų kainos prieinamos.

Federale Paskolų Bendrov
f 666 W. 18th Street, Chicago, III. 

1439 S. 49th Court, Cicero, III.

Papiškių kaimo ir apylinkės 
ūkininkų keletas susimetė į 
bendrovę ir sumanė ant Levenės 
kranto, tarp Pušaloto ir Pum
pėnų miestelių pastatyti van
dens malūnų. Antrapus Lėve- 
nės žemė priklauso dvarininkui 
K. Balcevičiui, su kuriuo reikė
jo susitarti, kad tvenkinį prida
rius prie antro kranto. Turėda
mas aut tos pačios upės žemiau 
6 kilom, savo malūną, jis nesu
tiko leisti tvenkinio pridurti. 
Bendrovė kreipėsi tad į Pušalo
to Valsčiaus Tarybą, prašyda
ma paveikti per savivaldybes ir 
prižadėdama valsčiaus gyvento
jams, o ypač Pušalotui ir Pum
pėnams suteikti elektros šviesą, | 
nes nwioma buvo taisyti dina- 
mo mašiną. g

Pušaloto Valsčiaus Taryba sa
vo posėdyje š. m. baalndžio 16 
d. pritardama tam reikalui nu
tarė kreiptis į Plentų ir Vandens 
Kelių Valdybą leist minėtai 
b-vei statyti malūną, o jei nebū
tų upės krantai nusavinti, tai 
perduotu ^Žem. Uk. Ir V. T. Mi
nisterijai ir* prašo'nusavinti jš 
Bailcevičiaus kranto 2 ketvirtai
niu sieksniu dėl tvenkinio, o nuo
stolius, kokie butų Balcevičiui, 
b-vė prisiima atlyginti.

Biržų-Pasvalio Apskrities Ta
rybos tasai nutarimas patvirtin
tas ir pasiųstas Vandenų, Kelių 
ir Plentų Valdybai, ir štai jau 
gautas atsakymas per Apskri
ties Valdybą, kad tokio įstaty
mo dar nėra ir negali būti nu
savintas minėtasai upės krantas. 
Gaila, kad vienas asmuo vien tik 
dėl savo naudos griauna per
niek tūkstančių žmonių gerus 
norus ir darbą. Gaila ir netei
singai

— Pušaloto Valsčiaus Tary
bos š. m. liepos 8 d. buvo nutar
ta, kad Pušalote taip sekmadie
niais, taip ir šventomis dieno
mis butų uždarytos visos svaigi
nančių gėrimų įstaigos. BirŽų- 
Pasvtjio Apskr. Viršininkas už
protestavo tokį nutarimą. Lie
pos 29 d. Biržų-Pasvalio apskri
ties Taryba savo posėdyje svar
stydama kitus dalykus pripaži
no pagirtinu Pušaloto Vai. Tai- 
rybos nutarimą dėl uždarymo 
sekmadieniais ir šiaip šventomis 
dienomi svaiginančių gėrimų 
įstaigų ir nusistatė, kad ir ki- 
tuose miesteliuose butų išimti
nose dienose uždraustu pardavi
nėti svaiginamieji gėrimai.

* -iąrą

riju Žvaigždžių
Salyklo ifisuukinias 100% grynas salyklo syrupas 

Viskas už 60c. tik 
3 setai už $1.75.

taipgi už tą pačią kainą apynių išsunkimas. 
(nereikia virinti)

DYKAI šię savaitę DYKAI
1 pilna kvorta grynų vaisių išsunkime 

už kiekvieną pirkinį $1.00 vertes ar daugiau.
DYKAI DYKAI

T & S PRODUCTS CO., 
730 W. 21 Street 

2 namas nuo Halsted į rytus. 
Galima atsišaukti ir laiškais.

Swedish
American 
Line

Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki
LIEPOJ AUS

per Gothenburgą, Švediją.
Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių tiesiai j Liepoją.

T Laivas Stockholm, Učtobėr 1
Laivas Drotingholni, October 15

Numažintos trečios klesos kainos:
iki Hamburgo .....................................................  $100.00
iki Piliau, Koeningsberg ir Danzing .......... $110.00
iki Liepojaus ...............................................   $120.00

ir $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas.

Švedų vizos nereikia.
Kreipkitės į vietinius agentus. , (

SWEDISH AMERICAN LINE,.
24 State St., New York, 70 E. Jackson SL/t hicago.

Voel § tate B ank
Al ▼ MILWAUKEE AND NORTH AVENUES ▼



Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimo. 
•261 So. Halsted SU Chlcago, 111

NAUJIENOS. Chlcago, H

į KORESPONDENCIJOS
... .iii-,ir ’

WATERBURY, CONN

COME PUT OF THE HEATĘN PATH

Specialis pasiūlymas tik šiame išpardavime

RIEŠUTO MIEGA
Padarytas Amerikoje

$1.00

Pasiliuosuok nuo to
Nesmagumo

KOJOL
yra vienutinis savo rųšies vaistas ir parsiduoda vie

Užsisakyk sau KOJOLO buteliuką šiandien

BINGOL CHEMICAL C0 Adresas

Chlcago, III2816 So. Michigan Avė

Jis priduoda daug smagu 
mo savo švarumu ir pada 
ro žmogŲ tinkanti visur.

JUE SHIMKUS 
Generalia, Lietuvis 
pardavėjas No. 4

mėnesio, 
turbinom 
teiks 150 
tvenkinys

KOJOL yra vaistas gydyti kojų ligoms, kurios yra priežastim 
kojų smirdėjimo (bromo idrosis) ir nesveiko perdidelio kojų pra
kaitavimo (hyperidrosis).

Tūkstančiai atlęty varto
ja Lifebuoy todėl, kad jis 
užlaiko odą gerame sto
vyje.

SVEIKAS 
muilas

reikia vartoti 'sekančiu budu: Įpilti 4 pilnus šaukštus

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų

■Dideli lovų galai, pui
kiais ornamentais. Gel
tona, mėlyna ir sidab
rinė spalva. Visokių 
mierų. šių užsakymų 
nepriimam, laiškais nei 
ptr telefoną. 1

Kaina $4.95

Išrašyk žemiau paduotą užsakymo 
kuponą ir atsiųsk kartu su $1.00 į

yra labiausiai pasekmingas ir malonus vaistas. Kojų 
smarve ir perdidelis prakaitavimas visiškai pranyks nuo vieno 
Kojolo buteliuko. -

KOJOL
Kojolo j vieną kvortą šilto vandens, ir tame mirkyti kojas po 5 
iki 15 minučių.
KOJOL — ne tik paliuosuoja kojas nuo smarvės ir nęsveiko pra
kaitavimo, bet taipgi suteikia kojoms nepaprastai malonų jausmą. 
KOJOL — yra vienutinis savo rųšies vaistas ir parsiduoda vie
noduose buteliukuose po $1.00. Neimkite imitacijų. Kojol yra 
išdirbamas tiktai Bingol Cheihical kompanijos.

Puikus RAUDONAS šmotus 
daug putų.

Kojų kvapas yra priklus ir nesveikas
Dabar jai galima, visiškai nuo to pasiliuosuoti, kada tapo išrastas pastebėtinas vaistas vardu

Rūbų gamyba Lie 
tuvoje.

Kalbėtojas eidamas nuo pagrin
du pasakė: “Draugai ir draugės, 
jus matote ,kad mes Čia nieko 
bloga nekalbam, bet toliau kal
bėti vistiek neduoda. Bet ateina 
rinkimai, — išluokite juos visus 
iš valdymo vietų lauk!”

Reikia pastebėti, jog dar visai 
nesenai jie, komunistai, sakyda
vo, kad balsavimas tai tik bur
žujų išmislas, ir kad darbininkai 
balsuodami negalį nieko gera at
siekti. O dabar jau Šaukia: “At
eina linkimai, išluokite juos vi-

UŽSAKYMO KUPONAS
Bingol Chemical Co.,
2816 S. Michigan Avė.,
Chicago, BĮ.

Čia prisiunčiu $1.00, už kurį prašau atsiųsti man vieną 
buteliuką Kojol vaisto nuo kojų prakaitavimo ir smarves.

sus iš valdymo vietų lauk!” Ar 
negalėjo pasakyti: Sukeikite re
voliuciją nuverskite buržujų 
valdžią ir įsteikite proletariato 
diktatūra ? —Svajūnas.

Tvenkinys su 
ir dinamo ma- 
arklių pajiegą. 
bus padirbtas 

var-

Komunistų A. L .D. L. D. 28 
kuopa rūgs. 15 dienų svetainėje 
103 Green St. buvo surengusi 
Jukeliui prakalbas. Įžanga buvo 
dykai ,tat susirinko apie du šim
tai žmonių. Bet prakalbėjus 
jam apie valandą laiko atėjo po
licija ir toliau kalbėti nedavė.

MAHOGANY IR
MO KAMBARIO RAKANDAI.

Dreseris labai didelis, keturi stalčiai 
Sunkus fremai. 
veidrodis, šiame 
davime už

VALGOMO KAMBA
RIO STALAI.

Genuine balto aržuolo 
užbaigimas. Didelis ir 
sunkus viršus. Galima 
padidinti iki 6 pėdų. 
Didelės kojos. Spacia- 
liai tiktai už $19.50

MASYVUS 3 ŠMOTŲ PARLORO 
RAKANDAI.

Pilnos mieros rakandai. Kiekvienas 
šmotas gerai pagamintas. Platus rė
mai ir didelės sėdynės. Apsiūti spa- 
niška skūra. Specialiai CCO 7^v 
šiame išpardavime I v

$5.00 mėnesiui

Didelis francuziškas 

iSpar- $58.75 
į savaitę.

KIETŲ ANGLIŲ
‘ PEČIUS.

Didelėj mieros pe
čius. Dvigubos gro
tos. Puikiais dailiais 
nikeliuotais trimin- 
gais. Puiki urna. 
Puiki ugnis su ma- 
žai anglių. Specia
li kaina

$54.75
$5.00 mėnesiui

Lietuviu Jaut. Kataliku 
BAŽNYČIA

Vardu M. D. šldlavos 
Bažnytinių apeigų patar
navimas pagal žmonių iš
galę. Klebonas.

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576 ____

Tiesi kelionė j LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauka) 
Alba per LIBĄVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
I PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami j Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musu reguliariško 
susineSimo su Hamburgu, Danzi'gu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

ESTONIA ........ .. 5 October
POLONIA ......... 19 October

Taipgi tiesi kelionė tarpe Lihavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

3 COLIŲ POSTAI BRESINft LOVA. 
Labai masyvė. Didelė .2 colių pločio 
skersiniai .Puikiausi sujungimai. Sa
tino ir blizgančio užbaigimo. La
bai specialiai C 07 tvA
tiktai už * evU

Pastaruoju laiku man teko tč- 
myt ateinančiuose iš Lietuvos 
laikraščiuose ,apie augimą įvai
rių pramonių. Pasirodo, kad rū
bų gamybos industrija pradeda 
imti vadovybę Lietuvos pramo
nėje. Iš vėlesnių žinių iš Lietu
vos, kurias man teko plačiau 
studijuot, matyt, kad Lietuvoje 
gaminama per metus pusantro 
milijono pūdų linų pluošto. Skai
tant pagal 1919-20 m. linų kai
na užsienyje siekė iki 1500 auks. 
pūdas pluošto, tokiu budu Lie
tuvos linų pluošto gamyba sie
kė epie pusantro miliardo auks. 
(1,500,000,000). Nors dalį ap
dirbant aužaugintų linų į reika
lingas gyventojams reikmenis, 
tai butų milžiniška nauda šaliai 
ir gyventojams. *

Paskutinioms dienoms meji te
ko plačiau kalbėtis su Liet. Am. 
Rūbų Išdirbimo B-vės direkto
rium ir advokatu p. K. Gugiu, 
kuris tik-ką sugrįžo iš Lietuvos^ 
Jis sako, kad visuose Lietuvos 
kampuose ir kampeliuose kuria
si kooperativai ir įvairios gamy
bos bendrovės ,ir imas*, rūpintis 
pramonės reikalais.

Kadangi daugelis Amerikos, o 
ypaš Chicagos lietuvių yra pri
sidėję su savo kapitalais prie 
Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės, 
kaip ir aš pats su keliais gra
šiais, toj man buvo labai įdomu 
patirti iš advokato Gugio apie 
minėtos bendrovės įgaliotinių 
veikimo Lietuvoje. Atklausus 
jo apie didžiai visuomenei svar
bų dalyką, jis pradėjo pasakot.

Kaune, pasek p. Gugio, yra į- 
steigta rubsiuvykla ir įrengta 
pagal Amerikos sistemą, kurio
je dirba keletą dešimčių darbi
ninkų. Namas, kuriame rūbų 
siuvimo dirbtuvė ir centralinė 
raštinė yra įsteigtai, yra pui
kiausia keturių augščių namas 
didžiojoj Vilniaus gatvėj. Cen- 
tralinė bendrovės raštinė susi
deda iš trijų puikiai įrengtų 
kambarių. Rubsiuvykla nuside
da iš penkių skirtingų departa
mentų; pirmam departamente 
atliekami primieravimai bei pri
taikymai drapanų, antras ir tre
čias departamentai talpina siu
vamas mašinas, ketvirtam de
partamente dirba kirpėjai ir yra 
laikomos įvairios materijos, 
penktam departamente atlieka
ma rankom užbaigiamasai siuvi
mo darbas ir prosymas, taipgi 
prižiūrimas padirbtas darbas. 
Palyginant prie Kauno sąlygų, 
tai bendrovė pasiuva eilę drapa
nų 300-400 auks. pigiaus, nekaip 
privačiai siuvėjai, ir darbas yra 
daug našesnis.
Tvenkinys, elektros gaminimo 

stotis ir audimo įstaiga.
Atlikus bendroves darbuoto- 

jams visos reikalingas valstybi
nes ir privatines procedūras, ta
po pradėtas (rugp. 2 d. š. m.) 
tvenkinio ir elektros gaminimo 
stoties statymas ant Juros upės, 
Tauragės mieste.

Pagal padaryta su inžinierių 
Elbigu kontraktą, tvenkinys bus 
pabaigtas statyt pradžioje lap
kričio 
dviem 
šinom, 
Visas 
iš cimento su atidaromais 
tais praleidimui medžių, ledų ir 
11. Minėtas tvenkinys statomas 
Lietuvoje.

Bendrovė padarė sutariu su 
Tauragės miesto valdyba reikale 
teikimo elektros šviesos nuo š. 
m. lapkričio mėneeio. Audimo 
pabrikas bus pradėtas statyt 
taip greit, kaip tik tvenkinio ir 
elektros stoties darbas bus pa
baigtas.

Tai yra pirmutinė Amerikos 
lietuvių bendrovė, kuri pradėjo 
savarankiai gamybos darbą Lie
tuvoje. — J. S. Adata.

AKCŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

3101 S. Halsted St., kampas 3108 gat. 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 8654.

LITUANIA   2 November
LATVIA ........... 9 November

Baigusi A*u- 
ierijos kolegi
ją; ilgai prak- 
Ūkavusi Penn- 
ailvanijos hos- 
pitaliM. Pa- 
■akmingral pa- 
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 

mot orima ir 
merginoms.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Aki ą Specialistas 

4649* S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487

DR. M. T. STRIKOL'IS'
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Narna,
1616 W. 47th St., Tel. Boal. 160 

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

jJUUIIIUIHMiilU
Telephone YardLa 5832 

j OR. M. STUPNICKI 
8197 So. Morgan 8t,

Chicago, IR,
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro.
rilllillllllllliu]

Telephone Van Buren 294 
ta. 1189 Independenca Blvd. Chlcago

M. A. UOTU
BOBAS GYDYTOJAS to CHIRURGAS 

BpecUltotas Motesišką, Vyriška, 
Valka ir visą chroiilką ligą 

Ofisas: 8854 So. Halsted St. Chlcago.
Telephona Drovoj 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plet, 
7—-8 vak. Nedaliomis 18—12 dieną

P Telephone Yards 1532

| DR. J. KULIS |
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S Gydo visokias ligas motorą, vai- i 
i ** Ir vyrą. Specialiai gydo lim- 
■ pančiaa, senas ir paslaptin
gi gas vyrą ligas.

| 8259 So. Halsted Ši- CMcaca 
fwMH ■ ■■■ ■ llifrlilim

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00 
y. v. kasdien, ilskiriant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 VV. 45 tl» St. 

Prie Western Avė., Chlcago. 
-----  __4

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St 

t«l Uui nu
Oflsa valandos: nuo 1Q ryta iki 

8 vakare.
Realdeadja: 3811 W. 63rd Si, 

Tel. Prospect 8466

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9897
781 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279
................................ ■ <
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Associated Press praneŠą 
iš Maskvos, kad dabar viso
je Rusijoje eina decentrali
zacijos procesas. Sovietų 
valdžia sako gyventojams: 
stengkitės rūpintis patys sa
vimi ; neatsidėkite visame . 
kame ant centralinės 
riausybės L Ir paminėtoji
žinių agentūra pastebi, kad 
šita naujoji bolševikų poli- 
tinka patinka visierfis, išski
riant kraštutinius komunis- 
us.

ai yra galimas daiktas.
Bet ta politika griežtai prie
šinasi visam tam, ką bolše
vikai darė per ketverius me
tus. Pirma jie viską cent
ralizavo, t. y. ėmė į centrali
nės valdžios rankas. Mas
kva stengėsi viską kontro
liuoti, naikindama tuo budu 
pačių žmonių iniciatyvą. Ir 
ji susilaukė blogiausių re-

Amerikos doleriai.
Kaslink Amerikos lietuvių 

agentūrų reikia pasakyti, kad 
jos tokių suktybių nedaro ir 
pasažieriams patarnauja gana

Žmoniškai”.

March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, itoklrlant 
sedildienius. Leidtia Naujieną Ben
dro vi, 1789 So. Halstod SL, Chicago, 
Dk —* Telefonas* Roosevelt 8500,

Kapitalizmo
Eina Kapitalizmo Draugas

Lietuvos atstovybė Wash- 
ingtone rašo delei žinios, ku
ri buvo paskelbta New Yor- 
ko “Times’e”:

“Nors Lietuvos Atsto
vybėje dar nėra gauta pa
tikrinančių žinių, vienok, 
jei abi besitariančios šalys 
buvo susitarę dėl derybų 
pagrindų, tai tas butų ti
kėtina.’1 *

Taigi atstovybė mano, kad 
butų tikėtina, jeigu Lietuva 
butų sutikusi priimti už de
rybų pagrindus šiuos daly
kus: 1) Kad Lietuva padary
tų militarinę konvenciją su 
Lenkija; 2) Kad Lietuva“ ne- 
sirašytų po jokiomis sutar
timis su užsieniu, kurios bu
tų priešingos lenkų intere
sams.

Tai yra įdomi informaci
ja. Daugelis amerikiečių 
buvo visai kitokios nuomo
nės apie Lietuvos valdžios 
nusistatymą linkui unijos su 
Lenkija.

Austrijos socialdemokra
tai, kaip girdėt, vėl sutinka 
dalyvauti valdžioje — tąja 
sąlyga, kad butų priimtos 
jų siūlomosios reformos fi
nansų srityje. Jie sako, kad 
be tų reformų šalis negali 
išvengti finansinio susmu
kimo.

Kad socialdemokratai no
ri padėti šaliai susitvarkyti, 
tame nėra nieko nuostabaus. 
Bet gana keista, kad dabar
tinė Austrijos valdžia nuta
rė kreipties prie socialde
mokratų ir kviesti juos į tal
ką. Ta valdžia susideda iš 
“krikščioniškųjų socialis
tų” (trumpai sakant, kleri
kalų). Pirm to Austrijos 
klerikalai ilgą laiką darba
vosi,* kad išėdus socialde
mokratus iš valdžios, ir gy
rėsi, kad jie mokėsią daug 
geriaus valdyti šalį, jeigu 
jie paimsią valdžią į savo 
rankas. Savo užsispyrimu 
jie atsiekė tikslo, įsiskverbė 
į valdžią: bet vos praėjo apie 
pusė metų laiko, kaip jie vėl 
šaukiasi socialdemokratų j 
pagelbos.

butą ir Išniekinus jo pačią. Re
ginys tikrai nuostabus. Kaip 
bet kuris sveiko porto žmogus 
gali, akivaizdoje visa to, pasilikt 
taip vadinamu liberalu, yra tai 
dalykas, kurio aš tiesiai supras 
sti negaliu . Kai dėl manęs, tai 
tokia komedija aš visai paten
kintos. Kadangi visi mano pri- 

| vatiniai interesai yra kapitaliz
mo pusėj, tai aš nuoširdžiai ir 
stoju už kapitalizmą. Aš tik 
skaniai juokiuos matydamas, 
kaip už kapitalizmą savo galvas 
guldo tie paikšai, kurių intere
sai visai priešingoj pusėj. At
rodo, kaip kad žiurkės darytų 
sargybą katėms apginti! — A. 
L. Mencken (laikrašty Smart 
Sėt).

Kapitalizmo gadynė dar nesi
baigia. Nežiūrint, kas buvo pa- 

[starojo karo priežastis, aišku, 
I kad jo išgalės buvo milžiniškas 
kapitalizmo laimėjimas.

[ Prieš karą visuose Vakarų 
kraštuose kapitalizmas pešėsi su 
valdžiom; šiandie jie taip karš, 
tai mylisi, kad ta jų meilė ir kie
čiausią širdį gali sutarpinti.

I i
žiūrėkite, kas atsitiko čia, 

I Jungtinėse Valstijose, šešetas 
metų atgal buvo didelė mada 
flirtuot su radikalizmu; kraštas 
kribždėte kribždėjo salioniniais 
socialistais; ore trošku darėsi 
nuo visokių visokiausių ultra- 
demokratinių užmačių. Šiandie 
gi laisvasis pilietis beveik pamo
ka savo laisve, jeigu jį sugauna 
beskaitantį Marksą, arba pareiš- 
kiontį savo nuomonę, kad Dėb- 
sas bus jau pakankamai ilgai sė
dėjęs kalėjime, arba tvirtinantį, 
kad dagi Rusijos žydas, skundi
kų tieson atvilktas, nusipelnąs 
bešališko teismo tardymo pirma 
negu jis bus dievai žino kur iš-| 
dangintas, arba policistų lazdom 
sumuštas, arba kasykfų sargybi
nių šaltu krauju paskerstas.

Visa ta mašinerija, kur buvo 
vartojama persekioti tiems, ku
rie nepritarė karui, dabar pa
versta inžiniu kapitalo priešams 
bausti. Žmogus, kurį įtaria, kad 
jis ką sprendžiąs kapitalizmui, 
musų įstatymuose neturi nė jo
kių teisių. Jam užgina naudo
tis paštu. Kai jį ima nogan, ju
ristų draugijos graudena savo 
narius neapsiimti jį ginti.

Jį gali kišti kalėjiman, be jo-|vo šalių buržuazijos karės laiku, 
kio teismo sprendimo, ir laikyti 
jį ten tol, kol kalintojams pa
tinka Nė joks laikraštis ne
spausdins jo apsigynimo rašto. 
Iš jo atima teises duoti petici
jas, atima žodžio laisvę, susirin-1čioma taipgi Anglijoj, 
kimo laisvę. Jo butas nėra ne
paliečiamas. Jo privatinius lai
škus gali atplėšinėti kiekvienas 
valdžios žvalgas, kuris tik užsi
geidžia. Nei teisėse, nei įstaty
muose jis vardo, neturi. O betgi 
atsiranda raudonų optimistų, ir 
dagi tenka girdėt, kad rytoj po
ryt iikrai busianti revoliucija!

Čigonė sakė man, kad aš su
silauksiąs 86 metų amžiaus. Aš ____
tikiuos, kad man teks mirti ka-lčiojo Internacionalo, Nepasiseki-1 pai’tjjog, kuriai priklauso atei- 
pitalizmo gadynėj, o kol mirsiu, 
dar teks matyti Jungtinių Val
stijų prezidentu žydą. Jokūbas 
H. Schiffas jau persenas, o Otto 
II. Kohnas gimęs Vokiečiuos; 
bet vistiek juo turės būt kuris 
nors tos viešpačių linijos narys 
— ne bolševikas žydas nuo 
Grandstryčio, bet koks nors la
bai pagerbiamas protestonas 
episkopalas žydas nuo Wollstry- 
Čio. Jei jo krikšto vardas ir ne
bus Irving, tai pavardė be abe
jo bus Noblestone arba Rosehill. 
Suprantamas dalykas, kad aš 

! balsuosiu už jį. Už šarlatanus 
balsuot man nusibodo. Prieš 

Antwerpe prie pasažierių pri- mirdamas norėčiau išbalsuot 
siplaka tų sukčių atstovas, ku- norg vįeną tikrai inteligentingą 
ris išreikalauja nuo kiekvieno gmogų 
keliaujančio žmogaus dar po j 
25 dol. Tasai atstovas įkalba 
pasažieriams, kad už tuos 25 
dol. jisai apmokėsiąs daktarą 
ir visas kitas “skyles” užkim- 
šiąs, tuomet nei drabužių ne
reikėsią deginti, nei maudy
tis, nei bereikalingai praleisti 
sąvaitę laiko Antvverpe. Tuo 
tarpu to visko ir be 25 dol. 
nereikia daryti. Drabužius 
deginti ir maudytis reikia tik 
tiems, kurie atrodo labai ap
sileidę ir nešvarus.

šitaip elgiasi tie Kauno biu
rai, kurie ’ laikraščiuose skel
bia “teisingą patarnavimą” ir 
“visokius patogumus” savo 
tautiečiams. Jiems rupi ne civilizaciją, pasiglemžus jo For- 

teisingas patarnavimas, bet įr j0 fonografą, sudeginus jo

j Apžvalga Į
ŽMONIŲ APGAUDINĖJIMAS.

Buvęs amerikietis, A. K. Ne- 
viackas, rašo “Keleivyje”, kaip 
žmonės, keliaujantys Lietuvon, 
turi saugotis apgavikų. Sako:

“Amerikos lietuviams, ke
liaujantiems į Lietuvą ir grįž
tantiems atgal į Ameriką, pa
tariu apsisaugoti sukčių, o 
labiausiai tūlos amerikiečių 
bendrovės atstovo. Tie sukčiai 
pasitinka parvažiavusius iš 
Amerikos keleivius prieplau
kose ir stengtasi juos kuola- 
biousiai išnaudoti. Nuo tų pa- 
sažierių, kurie turi pasipirkę 
Amerikoje gelžkelio tikietus 
tiesiog į Lietuvą, jie atlupa 
visai bereikalingai dar po 10 
dolerių ir susodina juos į pras
čiausius traukinius. Taip pat 
tie sukčiai įkalba pasažieriams 
išmainyti pas juos dolerius 
ant markių. Mainydami jie 
irgi apsuka.

Grįžtantiems iš Lietuvos 
į Ameriką irgi nepatartina 
kreiptis prie Ui sukčių biuro, 
nes jie perdaug lupa už lai
vakortes ir gelžkelio bilietus 
per Vokietiją. Pavyzdžiui ke
lionė traukiniu per Vokietiją 
iki Antwerpo antra klesa kai
nuoja nedaugiau kaip 1,000 
markių. Už tuos pinigus su
stojus traukiniui dar galima 
alaus išsigerti. Viešbučių ir 
“taxi cab” išlaidos siekia ne
daugiau kaip 1,500 markių 
arba amerikoniškais apie 18 
dol. Laivakortė iš Antvverpo 
į Canadą (maž-daug tiek pat 
ir į Suvienytas Valstijas) kai
nuoja antra klesa nedaugiau 
kaip 140 dol., o trečia — 110 
dol. Gi tasai sukčių biuras 
rokuoja už laivakortę antra 
klesa net 235 .dol., o trečia 
klesa 175 dol. Reiškia kiek
vieną žmogų nuskriaudžia nuo 
55 iki 75 dol. Važiuojant at
gal palydovo iki prieplaukos 
neduoda ir tokiu budu reikia 
pačiam už viešbučius ir kelio- j 
nę pasimokėti dar apie 20 dol.

Nes tik inteligentybė 
išgyvens ir viešpataus, kaip kati 
ji visados išgyvena ir viešpatau
ja. Paprastai žmogus, tai ne
pagydomas idijotas. Jei kada 
ateis laikas, kad kapitalizmas 
nebegalės suvaldyti jį jiega, tai 
suvaldys savo buklumu. Tasai 
laikas, ištiesu, jau meta savo 
šešėlį priekin. Paikšas visados 
kimba ant mestos jam meškeres. 
Net juokai ima, kaip lengvai ka
pitalizmas moka jį įtikinti, kad 
kapitalizmo priešai yra kartu ir 
jo priešai, kad visi jie savo esme 
yra slapti svetimų velnių agen
tai
Lenino — tiek ir tetrokštą, kad 
sunaikinus respubliką, sugriovus

vakar kaizerio, šiandie

Hillųuit apie Europą
Daug įdomesnių dalykų papa

sakojo apie Europos darbininkų 
eigą Morris Hrlųuit, negu Fos- 
ter. Jo išvadžiojimai yra nepa
lyginamai nuosaikesni ir rirti- 

Itesni, negu Fosterio. Hilųuit 
papasakoja apie savo patyrimus 
sekamai :

“Aš radau Europos darbinin
kų judėjimą nupuolusiame upe. 
Aš pastebėjau tą ūpo nupuoli
mą taip Vokietijoj, kaip Fran- 

I cijoj ir Anglijoj. Karė yra kal
ta tame. Ir pergalė arba pra
laimėjimas nedaro skirtumo. 
Tatai atsiliepia vienodai ir ant 
pergalėtojų ir ant nugalėtų.

“Klaidinga yra manyti, kad 
darbininkų judėjimo pasisekimai I 
arba susipratimas auga iš kri
zių, iš bedarbių, iš karių, šito
kiais laikais visos darbininkų 
mintįs yra sukoncentruotos ąnt 
darbo, ant to, kaip uždirbti mais 
tą, kaip aprūpinti savo asmeni
nį gyvenimą. Darbininkų ju
dėjimas šitokiuose laikuose ne
turi jiegų; nėra jame moralės 
galios.'

Hi’llųuit nurodo, kad Europos 
darbininkai giliai atjaučia savo 
nuodėmę, papildytą rėmimu sa-

• rankas, šitokiose aplinkybėse,' m. bolševikai pradėję kūrybos ir 
i mosikavimas raudoną kepuraite,' organizavimo darbą Rusijoj, Le- 

šaukimas “r-revoliucingų žodžių ninas savo knygelėj nesiliauja 
žaidimas savo raudonumu berei
kalingai yra kbnksmingas dar
bas.

Hillųuit nurodo, kad atakos 
komunistų ant socialistų davę 
tokios pasekmės, jog abelnas 
darbininkų judėjimas žymiai pa
sukęs dešinėn. Tai esanti ko
munistų darbuotės pasekmė. 
Delei komunistų kairumo, delei 
piršimo ir vartojimo “diktatū
ros”, delei visokių sukilimų, dar
bininkų minios pasukusios deši
nėn, tapusios konservatiškesnės.

Bet Hillųuitui išrodo, kad Eu-j 
ropos darbininkų dvasios nupuo
limas yra tik laikinas. Kaip grei
tai pagimdytos karės ir laikos 
painiavos taps kokiu nors budu. 
sutvarkytos, ir kaip darbininkų 
judėjimas atgims, Hil'lųuit mano, 
tada ir pasirodys tas judėjimas 
galingesnis, negu jis yra buvęs 
kada nors. Nes darbininkų ju
dėjimo “Kūnas” nenukentėjo. 
Priešingai, savo skaitlingumu 
udėjimas yra didelis. Bet jis 

yra panašus užmigusiam milži
nui, kuris, pabudęs ,gali paimti 
pasaulį.

Ir Hiliųuit mano, kad Europos 
darbininkai pabus — ir pabus 
gana artimoj ateityj. Panašios 
nuomonės, kaip kad Hillųuitt, 
laikosi ir “Forwardo” redakto
rius Abram Kahan. — V. P.

Leninas 1918 ir 1921 m.
Prieš mane guli Lenino kny

gelė “Očerednija zadoči soviets- 
koi vlasti”, išleista 1918 m. (Ko
munistų laikraščio “Novy Mir” 
laida).
\ šitoj knygelėj Leninas rašė:

“Ačiū atsiektai taikai, — ne
žiūrint visos jos sunkenybės ir 
nepastovumo, — Rusijos Sovietų 
Respublika gauna galimybės 
bent tūlam laikui sukoncentruoti 
visas savo jiegas antf svarbiau
sios ir linksmiausios socialisti
nės revoliucijos pusės, būtent: 

Į Ją atjaučia, pasak IJillųuitto, ir Į anĮ organizavimo užduoties” 
Vokietijos bolševikai, t. y., di- I (pUsų f).
džiumos socialistai, ii nepriklau- j Kame tos “užduoties” esmė 
somieji;
brancijos komunistai; ji atjau-1klausimą sekamai:

“Didžiausias sunkumas guli
‘ Yra dar viena darbininkų ekonominėj srityj: — padidinti 
dvasios nupuolimo priežastis n^umą, įvykinti griež- 

• sako Hillųuitt. Po karės čiausią ir pilniausią visur apy- 
prasidėjo kovos laikotarpis. Ta- skaitą ir kontrolę gamybos ir 
sai laikotarpis pagimdė Rusijos paskirstymo produktų, suvisuo- 
sovietų Respubliką ir kitus revo- meninfį _ gamybą tikrenybėj, 
bucinius pasinio j imus. (Pusi. 5).

šitie judėjimai jau praėjo ir Prirodymui, kad komunistinės 
užsibaigė gilia reakcija. Komu- kurybos darbai prasidėjo, Leni
nizmo bankrotas Rusijoj, visiš- nag ra§o:
kas žlugimas 21 punkto ir Tre-j “Pirmoji užduotis kiekvienos

. n<UllC UMIUUUUB VOlUUl

ją lygiai atjaučia ir g]U(ji? Leninas atsako į šitą

24) .
Leninas toliau nurodo, kad ci

vilinis karas 1919 ir 1920 m. su
naikino šalį, kad prastąs javų už- 
derėjimas dar pabloginęs padėtį. 
Ir todėl, kaipo pasekmė visų ši
tų įvykių, reikalauja, esą, grieb
tis griežčiausių priemonių page
rinti ūkininkų padėtį.

“Kodėl—klausia Leninas—ge
rinti ūkininkų padėtį, o ne dar
bininkų ?

“Todėl, kad pagerinimui darbi
ninkų padėties reikalinga turėti 
duonos ir kuro. Sustojimas, ku
ris matoma šiandie šalies pra
monėj, didžiausioj daly j yra pa
sekme stokos duonos ir kuro, ir 
nėra jokių kitų priemonių pakė
limui produktyviškumo, padidi
nimui javų ir kuro sandėlių, kaip 
pagerinus ūkininkų padėtį ir pa
didinus j gamybą (pusi 24).

Kaip mano Leninas visą tai 
atsiekti? Jis slu'lo panaikinti 
“militarį komunizmą”, apie ku
rį kalba šitaip:

“Ypatybė “militario komuniz
mo” buvo tame, kad mes tikre
nybėj atėmėm iš ūkininkų visą 
jo produktų perteklių, o kartais 
ir dalį to, kas buvo būtinai rei
kalinga jam pačiam; atėmėm 
paalikymui armijos ir darbinin
kų j. Didžiumoj mes atėmėm 
ūkininkų produktus ant pasko
los už popieros pinigus (pusi.
25) .

Vietoj militario komunizmo 
Leninas perša dabar taksas ūkio 
produktais. Arba, kaip pats Le
ninas rašo: “mes imame mažiau
sią javų dalį, būtinai reikalin
gą darbininkų apginklavimui, 
taksų pavidale, o užsilikusių pas 
juos javų dalį mainysime ant 
pramonės produktų” (pusi. 26).

Bet tai yra juk kapitalizmo 
grąžinimas! Leninas tatai pripa
žįsta, pareikšdamas:

“Plėtojimąsi smulkiosios pra
monės, kada mes turime mainus, 
reiškia plėtojimąsį smulkiai-bur- 
žuazinės kapitalistinės pramo
nės. Tai yra neužginčijama tie
sa, plementarė politines ekono
mijos ttVsa, patvirtinama kas
dieninių patyrimų, kuriuos gali • 
pastebėti net paprasčiausios 
praeivis gatve.

“Ką-gi mes turime dabar da
ryti? Mes galime arba visiškai 
uždrausti privatinius, ne valsty
binius mainus, t. y. pirklybą, t. 
y. kapitalizmą, kuris yra neiš
vengiamas, kada randasi milio- 
nai smulkių gamintojų. Bet ši
tokia politika butų kvaila, butų 
saužudinga tai partijai, kuri 
stengtųsi ją pravesti. Ir butų 
kvaila, kadangi ekonominiai ne
galima. Ji butų saužudinga, ka
dangi partija, kuri stengtųsi- ją 
pravesti, neišvengiamai žlugtų. 
Bergždžias darbas butų paslėp
ti nuodėmę, kurią kaikurie ko
munistai “mintyse, žodžiais ir 
darbais” papildė delei politikos. 
Mes stengiamės atitaisyti šitą 
daidą. Mums būtinai reikalin
ga yra atitaisyti jį, ba kitaip 
.i skaudžiai atsilieps ant musų.

“Arba (ir tai yra vienintelė 
galima ir sąmoninga politika) 
mes galime susilaikyti nuo už
draudimo ir pastojimo kelio ka- 
litalizmui pietojimuisi, ir lydėti 

, į Valstybinio kapitalizmo vaga 
(pusi. 28)”.

1918 m. Leninas rengėsi pra
dėti socialistinį Rusijos tvarkos 
perorganizavimą, šiandien, po 
trejų metų eksperimentų, jis 
yra užimtas “valstybinio socia- 
izmo” kurįniu.—N.

kartojęs. Klausimas tečiaus bu
vo tuo laiku, ar turėjo sovie
tai tinkamų kūrybos ir organiz. 
darbui jiegų. Išardyti bile ką 
yra lengvas darbas, o pastatyti 
daug sunkesnis. Bet Leninas 
užtikrina, kad sovietų respubli
ka turinti ir jų. Esą:

“.....Trečia, mes neturėjome 
' (t. y. pirm 1918 m.) savo ran
kose ekspertų įvairių mokslo ir 
teknikos šakų, nes jie. arba ka
riavo Bogajevskio erlese, arba 
dar galėjo rodyti mum sistema- 
tinį ir atkaklų pasyvį priešini- 
masį — sabotažą. Dabar mes 
sulaužėme sabotažą (pusi. 15).

Kįla dar klausimas, ar turėjo 
sovietų respublika medegos vals
tybės ūkio atstatymui? Leni
nas užtikrina, kad Rusija turi 
visa ko užtektinai. Girdi:

“Dabar našumo pakėlimas rei
kalauja pirm visa ko medžiagi- 

Inio pamato stambiajai pramo
nei: parupinimo kuro, gele^fi, 
mašinų, pakėlimo chemiškosios 

' pramonės. Rusijos Sovietų Res
publika randasi taip gerose ap
linkybėse, kad ji — net po Lietu
vių Brastos taikos—valdo mil
žiniškus sandėlius geležinės ru
dos (Urale), kuro vakarų Sibi
re (anglies), Kaukaze ir ryt-va- 
kariuose (aliejaus) centralinėj 
Rusijoj (turpių), valdo milži
niškus turtus miškais, vandens 
jiegomis, žaliaja medžiaga che
miškąją! pramonei (Karabu- 
gaz) ir 1.1, (pusi. 32)”.

Tai šitaip rašė Leninas 1918 
| metuose. Bolševikam, pasak jo, 
pavykę įtikrinti didžiumą Rusi
jos gyventojų savo programo 
teisingume. Jiem pavykę užka
riauti politinę galią. Jų priešai 
tapę sumušti. Taika buvo at
siekta. Ekspertų-specialistų sa
botažas sulaužytas. Stambioji 
pramonė atimta iš buržuazijos. 
Pasiliko tįk uždėti kontrolę ant 

[duonos, ant ūkininko produktų, 
panaikinti spekuliaciją, t. y. pirk 
.lybą. Visus mainus tvarkyti iš 
vieno centro . Pajiegų bolševi
kai turėjo užtektinai. Buržuazi
niai ekspertai sutiko tarnauti so
vietam, gamtos gėrybėmis Rusi
ja buvo taipgi turtinga.

Prasidėjo komunistinės tvery- 
bos laikotarpis....

į' »

Leninas 1921 m.
Praslinko treji metai. 1921 

metuose Leninas vėl parašė bro
šiūrą: “O prodovolstvcnnom na- 
logie”. šitos brošiūros vertimas 
tilpo žurnale “The Labour 
^Monthly” (liepos mėn., 1921 
m.), užvaldytas “The meaning 
of the agricultural Tax”.

Šiandien Leninas rašo:
“Neatsiras nė vieno komunis

to, rodosi man, kuris užginčytų, 
kad išsireiškimas “Socialistinė 
Sovietų Respublika” reiškia So
vietu valdžios pasiryžimą reali
zuoti perėjimą į socializmą, ir 
nieku budu neskaito šiandieninę 
Rusijos ekonominę tvarką socia
listine (pusi. 19).

Well, 1918 m. Leninas paskel
bė, kad komunistai pradėję so
cialistinę tvėrybą Rusijoj. Bet 
kas daryti, — tvėrybos darbas 
yra sunkesnis, negu griovimo, 
tat nestebėtina, kad į trejus me
tus Leninas neįvykdė socializmo 
Rusijoj.

Bet tikru perkūno trenksmu 
turi pasirodyti komunistam se
kamas Lenino pareiškimas:

“Valstybinis kapitalizmas yra 
nepalyginamai augštesnė ekonc-

mai Italijoj, ir bergždžios^ suki-1 į|s yra — įtikrinti gyventojų 
Urnas Vokietijoj, kovo mėnesyj didžiumą savo programo ir tak- 

•—visa tai uždėjo savo antspaudą |jkos teisingume (Pusi. 5).......
ant darbininkų judėjimo. Dabar šitoji užduotis.... svar-

Toliau, Hillųuitt nurodo, kad biausioj savo dalyj išrišta, nes
Europoj kova* tarp socialistų Į1' didžiuma Rusijos darbininkų ir 

ūkininkų, kaip neužginčijamai 
parode paskutinis Sovietų suva
žiavimas Maskvoj, įtariamai lai
ko bolševikų pusę (pusi. 6).

“Antroji musų partijos už
duotis buvo užkariavimas poli- 
:nės galios ir sutriuškinimas iš

naudotojų priešinimosi.... Bet,
svarbesnė j dalyj, prollem. iš
naudotojų priešinimosi jau iš
rišta laikotarpyj nuo 25 d. spa
lių mėnesio, 1917 m. iki (maž
daug) vasario mėnesio, 1918 m., 
arba iki Bogojevskio pasidavimo 
(pusi. 6)’\

Reiškia, komunistai apsidirbo 
su visais sovietų “priešais”, ir 
todel Leninas eina prie sekamos minė forma, negu mūsiškė da- 
užduoties. Girdi:

“Iš eilės kįla dabar, kaipo ar
timiausia ir ypatingiausia gyve- jus metus vykdė socializmą, o 
namam momentui, trečioji už
duotis: suorganizuoti Rusijos 
tvarkymą (pusi. (p.

Kokiu-gi budu ketino tvarky
ti ir kurti Leninas Rusijos ko
munistinį ūkį? ^Tokiu:

“Nulemenčia (darbuotis fir
ma — N.) yra organizavįpias 
griežčiausios ir pilniąusios api-Į didelis skaitlius pavirto į vidu- 
skaitos ir kontrolės gamybos ir tiniai pasiturinčius ūkininkus, 
paskirstymo produktų (pusi. Del to, smulkioji privatinė nuo- 
11). savybė ir smulkipsios buržua

šitą mintį, būtent, kad 1918 zijos judėjimas padidėjo (pusi.

komunistų yra daug aštresnė, 
negu Amerikoj. Jisai toiravę- 
sis pas Europos darbininkus, ka
me to piktumo — dažnai net as
meniško — tarp socialistų ir ko
munistų priežastis.

“Ar buvo pavojus, kad komu
nistai paimtų valdžią Amerikoj ? 
—Hillųuitt gavęs atsakymą 
klausimų į savo klausimą. —Ar 
buvo nors vienas atsitikihias, 
kad tuoj, kaip socialistai paėmė 
valdžios vadeles į savo rankas, 
pasiryžę panaudoti jas darbinin
kų labui, kad toj valandoj butų 
įsimaišę komunistai ir užgriebę 
valdžią iš socialistų?”

“Ne”, atsakęs Hillųuit.
“Well”, buvo paaiškinta Hi'll- 

ųuitui, “tame ,girdi, ir esąs skir
tumas tarpe Europos ir Ameri
kos darbininkų judėjimo.

“Tįą patį galima pasakyti ir 
apie Angliju. Darbininkų judė
jimas tenai nėra 
kortomis. Kiekviena 
prieš darbininkus, 
beždžioniškas žygis, gali reikšti 
gyvastį arba mirtį”.

Dalykas tame, kad, pasak Hill- 
ųuitto, Europos darbininkų judė
jimas pasiekęs tokį laiptą, nuo 
kurio jau tikrai taikomasi prie 
paėmimo valdžios į darbininkų

■

bartinė sistema”.... (pusi. 20).
Viešpatie, tu Visagali, per tre-

kažiravimas 
nuodėmė 

kiekvienas

dabar turi pareikšti, kad vals
tybinis kapitalizmas yra “nepa
lyginamai augštesnė ekonominė 
forma”.

Bet tai dar ne visa kas. Kitoj 
vietoj Leninas rašo:

“Ūkininkų biednuomenės (pro 
letariato ir pusiou-proletariato)

Pasvalio-Biržų apskr. Tarybai 
tvarkantis, apsireiškė kova bir
žiečių su pasvaliečiais. Savival
dybės perdėtinių rinkimais lai
mėjo biržiečiai su M. Mažuika, 
juv. valdybos pirmininku prie
šaky, kuris ir dabar juo išrink
tas. Pasvaliečių grupe su Nar

sučiu šen. valdybos nariu atsira
do mažumoje ir Narsutis iš val
dybos išėjo. Dabartinėje Apskr. 
Taryboje dalyvauja ir keletas 
inteligentų: 2 kunigu, 1 gydyto
jas, 1 agronomas, 1 girininkas, 
2 liaudies mokytoju.

SKAITYKIT IR PLATINKJT
“XT A T T T T TT NT n C”

.......a-................................................... -..............     .
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IJETUVIS LIETUVI PAŠOVĖ.

Vakar į Jono Venckaus san
krovą, 3327 So. Halsted, atėjo 
Stasys Slavinskas revolverio 
pirkti. Be rodydamas revolverį 
krautuvės savininkas netyčiom 
iššovė ir kalipka pataikė Sla
vinskui. Pastarąjį nugabenta 
ligoninėn, o Jonas Venckus pa
imta nuovadon tardyti.

Areštavo tris poreles.

Pereitos seredos naktį poli
cija areštavo tris vyrus ir tris 
merginas Congress hotcly. 
Areštuotieji yra: vyrai — Ro- 
bert Arthur, krautuvės vedė
jas, 48 metų, iš Pittsburgh 
Pa.; Alesander Taylor, advoka
tas, 39 metų, 2417 N. Racine 
Avė.; ir Charles Snltmeyer, 
krautuvės savininkas, 54 metų, 
iš Mihvaukee. Merginos —- p- 
lės Blanche Saunders, 28 metų, 
ir Jane Andrews, 22 metų, 
nursės, 4128 Sheridan kelio; 
ir p-lė Emily Stubbs, siuvėja, 
24 metų, \V. 46-to PI.

Jie visi nugabenti South 
Clark policijos nuovadon ir ap
kaltinti dėl ištvfrkavimo. Vyrai 
paliuosuoti po kaucijomis; 
merginos sulaikytos daktaro 
ekzam i nacijai. Vakar jie visį 
turėjo stoti doros teishian pa
siaiškinti.

Kompanija pagelbėti vo
kiečių vaikams.

Amerikos vokiečiai planuoja 
nacionalę kampaniją sukelti 
trijų milionų dolerių fondą. To
kia pinigų suma esanti reika
linga parūpinti maisto badau
jantiems Vokietijos vaikams iki 
rugpiueio mėnesio ateinančių 
metų. Chicagiečiams skiriama 
surinkti pusė miliono dolerių. 
Tuo reikalu šį vakarą bus lai
komas susirinkimas Atlantiko 
hotcly. Teisėjai Theodore Bren- 
tano ir George Kersten bus gar
bės pirmininkais.

Musų Moterims.
MERGAITĖMS SUKNELĖ. — 

No. 1130.

čia yra labai patogi ir pigi pada
ryt suknelė mergaitėm ypač, tenkan
čiom mokyklą. Tinka ginghamo ma
terija. Vestukės krutinę sudaro 
kaip ir priekaištėis, priardytas, kurio 
apatiniai kraštai išsidriekia juostom, 
sumezgamom nugaroj.

Šiai suknelei pavyzdys No. 1130 su
kirptas mieros nuo 6 iki 14 metų mer
gaitėms. 8 metų mergaitei reikia 
8% jarol 32 coių pločio materijos su 
% jardo kitokios materijos.

Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašo n 
iškirpti žemiau paduotą b lankutę, pa 
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą Ir, Įdėjus i 
konvertą kartu su 15 centų (pašU 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mumt 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.

čia idedu 15 centu. Ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1130.

Mieros ............metų mergaitei.

(Vardas ir pavaldi)
I I

(Adresas)

(Miestas ir Vaisi.)

Thomas O’Connor, paskilbęs 
plėšikas, kurs yra dabar tei
siamas kriminalinianfe teisme 
dėl nušovimo detektyvo Pat
ruk O’Neitl, sako esąs nekal
tas. Jo liudininkai stengiasi įro
dyti, kad minimą asmenį nu
šovę ]>atys detektyvai. Tuo lai
ku, kuomet detektyvai darė 
kratą nužiūrimuose namuose, 
6415 Washtenaw Avė., O’Con- 
nor visai nebuvęs tuose namuo
se. Jo advokatas sako, kad O’
Connor tuo laiku nebutęs net 
ir Illinois valstijoj.

Bet Lloyd Heth, valstijos ad
vokato padėjėjas, pašiepia to
kius įrodinėjimus. Jis sako, kad
policijos departamento revol 
veriai yra 38 kalibrą o inves• * • tigatorių tapo pripažintą, kad
O’Neill nušautas 45 kalibro 
volverio.

Parko komiMonieriai 
nepatenkinti.

Washington parko “vabalų 
kliubas” įteikė parko komisio- 
nieriams sumanymą pa naikin
ti indžionkšeną, draudžiantį 
parko komisijai maišytis į kliu- 
bo susirinkimus po atviru dan
gumi. Tai padaryta tikslu gau
ti komisijos sutikimą pavesti 
vieną parko salių naudoti kliti- 
bui žiemos laiku. Bet komisio- 
nieriai atmetė k Ii ubo sumany
mą ir pareiškė nenorį turėti jo
kio reikalo su kliubu, kadan
gi pastarasis, išimdamas in- 
džionkšeną, paniekinęs komisi
jos teisę prižiūrėti bei kontro- 
luoti parką.

Tėvai gavo metus kalėjimo.

Teisėjas Asą G. Adams, nu
teisė Stanley Rziedzic ir jo žmo
ną, 2219 Ward gatvės, po vie
nus metus kalėjimo dėl bruta- 
Uško mušimo savo sūnaus, 
John, devynių metų amžiaus. 
Jiedu prisipažino mušu si u savo 
sūnų, kadangi pastarasis lan
kęs religinį susirinkimą prieš 
ių norą. Teisėjas pareiškė, 
jiems apsiiųokėrią metukus pa
tupėti.

Norėjo nusižudyti.

— Pirmiausiai aš nuėjęs ant 
'kampo saliunan prisigėriau. 

Tas sunervavo mane. Tuomet 
aš nuėjau savo kambarin ir at
sisukau gazą.

Taip nupasakojo policijai 
Joseph Kuczek, 2134 Canton 
gatvės. Numatoma, kad jis var
gu pasveiks.

Vagiliai vaikėzai laukia 
apkaltinimo.

Trys jauni vagiliai, sulaiky
ti West Chicago Avc. polici
jos, laukia apkaltinimo. Jie yra 
kabinami dėl apiplėšimo Char
les Lavvrence, 50 metų am
žiaus, 12 So. Peoria gatvės, 
kuomet pasta rasis gulėjo ap
svaigęs nuo medinio alkoho
lio. Už dvejų valandų jis mirė.

Kaltinami vaikėzai yra John 
Gurgo 17 metų, Joseph Sincu- 
la 15 metų ir Mielinei' Wojzi'k 
15 metų. Mačiusieji sako, jie 
iškraustę nelaimingojo kiše- 
nius.

532 asmenys areštuoti.

Policijos viršininkas Fitz- 
morris vakar paskelbė, kad 
pereita savaite buvusi labai 
sėkminga - Chicagos policija 
areštavusi 532 asmenis. 217 jų 
turi nuo seniau policijos rekor
dus.

Žinoma, policija mano ture
li nemažesnio pasisekimo ir 
ateity.

Sutiko peržiūrėti nutarimą.

Teisėjas Landis sutiko iš
klausyti argumentus namų ■sta
tymo unijų vadų ir, jei bus rei- 
calas, peržiūrėti nustatytąją al
gų skalę. Landis pranešė Kear- 
ney, Narnų Statymo Tarybos 
prezidentui, kad jis kaip vakar j 
žadąs bū ti Clūcagoj ir prašė i n 
formuoti kontraktorių virši 
ninkus, kad ir pastarieji daly 
vantų svarstyme.

Guy Bell, 4343 Greenview 
Avė., ir Mason Roberts, 5000 
So. Ada gats pasišalinusiu ka- 
sieriu Merrill-Lynch kompani
jos, 105 So. I>a Šalie gat., tapo 
suimtu Mobile, Ala. Kompani
ja pasigenda dviejų tūkstančių 
dolerių.

Rado negyvą vaikiną.
Lester Sherwood, 21 metų 

amžiaus vaikinas, 5318 Bar
neli Avė., tapo atrastas suva
žinėtas ant Grand Trunk gele
žinkelio bėgių, prie 63-čios 
gatvės. 

1___________________________________

Pasimirė.
William H. s McAndrews, 71 

metų amžiaus senelis, 745 Oak- 
wood Blvd., staigu pasimirė 
savo ofise, 769 E. 39-tos gat
vės. širdies liga.

Nelaimės automobiliais.
Adolph Rosenau, 53 metų 

amžiaus, 4411 N. Hoyne Avė., 
tapo užgautas z ir sunkiai su
žeistas automobiliaus prie N. 
Kedzie ir Montroso gatvių. Nu
gabentas ligoninėn.

Abraham * Weiss, 15 metų 
amžiaus, 1861 Winnebago Av., 
tapo sunkiai sužeistas automo
biliaus prie savo namų.

Ęyuno Būry, 10 metų am
žiaus, 1042 W. Chicago Avė., 
tapo užgautas automobiliaus, 
kurį operavo Frank Bntler, 
5166 South Park Avė. Būry 
koja sulaužyta.

Pavogė 20 automobilių.
Laiku pastarųjų dvidešimts 

keturių valandų automobilių 
vagiliai Chicagoj pavogė viso 
dvidešimts automobilių. Polici
ja jieško vagilių.

Žaislas
UŽDAVINYS No. 30.

Edv. Jovarauckas, G radę 7, Scran- 
ton, Pa., atsiuntė šitą grynai aritme
tikos uždavinėlį, kurį jie, 7-to Sky
riaus mokiniai, klesoj darą . Bandy
kite ir kiti ji padaryt:

Sankrovininkas pirko už 128 dole
rius obuolių, mokėdamas po 80 cen
tų bušeliui. Pirktų obuolių apščiai 
supuvo, bet sankrovininkas parduoda
mas obuolius 30 brangiau už bu
šeli, vistiek išrinko $137.^8, t. y. pa
darė pelno $9.28. — Klausimas: Kiek 
bušelių obuolių supuvo?

ATSAKYMAI f UŽDAVINIUS.
■ <

Uždavinys No. 28 pasirodė žaisli- 
ninkams persunkus. Atsakymų at
siuntė keliolika, bet tik trys teisin
gus: J. Gečiunas, Tonis Rukštela ir 
Kaz. Brazaitis . Atsakymas toks: 
Gudrusis kaimynas, kad padalinus 17 
avių trim įpėdiniam, padarė taip: jis 
pridėjo vieną savo avių ir tuo budu 
padarė skaičių 18. Ir dalina: 

1-am pusę: 18:2=9
2- am trečdalį: 18:3=6
3- m devintdalį: 18:9=2

Bet 9-4-6-4-2=17; kaimyno pridė
toji viena avis vėl atlieka ir jis ją at
siima atgal.

No. 29 uždavinys buvo toks:
Kiek dienų ims varlei išsiristi lau

kan iš šulinio 30 pėdų gilumo, jei ji 
casdiena purepėčkios augštyn 3 pėdas, 
>et kas naktį vėl nukris 2 pėdas že
myn?

Tai visai lengvas uždavinys . Bet 
ceista: iš daugiau kaip puskapio at
siųstų atsakymų nė vieno nesirado tei
singo! .. Kiekvienas., sprendė taip: 
varlė, tris pėdas pakopdama ir dvi 
pėdas nukrisdama, kasdien tepasirito 
augštyn tik vieną pėdą, taipgi išsi
rieti iš šulinio jai užėmus 80 dienų. 
Nė vienam nei motais, kad paskuti
niąją dieną varlė pasiritus tris pė
das augštyn nebelaukė nakties, kad 
nukritus dvi pėdas žemyn. Ji išsiri
to laukan, vadinas, per 27 dienas!

■ .
A T A

Juozapas Lukauskas
Miręs, FrancijoJ, karės laukei ge

gužio 12, 1918. Turėjo amžiaufe 
26 m. Paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėd., Telšių apsk., Konstavičių kai
mo, Kartėnos parapijos. Amerikoj 
paliko pusbrolį Andriejų Pa]>lauskį.

Jis dabar yra'pa įvežtus Iš Fran- 
cijos, randasi po num. 2214 W. 23 
St. Laidotuvės bus nedėlioj, 25 d. 
gugsėjo-Sept. 1921, 8:80 vai. ryto. 
Iš namų į Aušros vartų bažnyčių, 
o iš ten į Šv. Kazimiero kapines. 
Taigi buvusieji lietuviai, kareiviai 
malonės atsilankyti uniformose 
pagerbimui mirusio savo draugo 
kareivio. Taipgi gimipės, drau-

I gai ir pažįstami malonės dalyvauti 
| laidotuvėse.
I Nuliūdęs kviečia

Andrius Paplauskas ir motei

T'
/Ir'
KULN11 HAISTFD. 20™ ST’S T
Ji B. CANALPORT AVĖ U

Atdara 
Subatoj 

iki 6 vai. 
▼ak.

Gyvy Modelių Stylių Paroda
Subatoj,

* Nuo 11 ryto iki 2 vai. po piet.

Parodymas naujų rudeninių stylių moterims, mer
ginoms ir vaikams gyvais modeliais.

ŠAKA DEL KART SCHAFFNER & MARX RŪBŲ
Vyry dviejų kelinių siutai naujo 

. modelio $21,00.
Hhlill Dviejų kelinių siutai reiškia dvigu- 

,bą nešiojimą, taip žema kaina tik 
$21.00. Niekur kitur Chicagoj to- 
kios 9rogos nenasite-

B M/ *1 Puikių vilnų, neužbaigtų worsteds,
/F'i, fL- kašmyro ir Čevjoto; mėlyni, bronzavi

ir družėti.
Pasirinkimas visokių modelių senes
niems vyrams; vienaeiliai ir dviei
liai, paprastos arba storiems mieros, 
32 iki 46, $30.00

$<35.00 verti, la- Tk TB 
bai-specialiai už

t
*1

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
1 , ______ _________________ . (

Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
1644 — A. Gabriui 
1697 — J. Krasnickienė 
17 — V. Stankevičių 
1718 — A. Tiškevičius 
1765 — V. Grinius
1793 — J. Izokienė 
1773 — Kl. Zusinas 
1785 — V. Vosi'lius
1794 — J. Jakus 
1805 — M. Gerčus 
1911*— P. Zaluba 
1944 — J. Maliorus
1967 — J. Kreivis
1968 — M. Vėžys 
1970 — V. Pušinskas 
2015 — O. Pilipienė 
2033 — M. Gerchas 
2066 — J. Povilaitis 
2080 — M. Daunoravičia 
2090 — R. Herman

2121 — Juozas Šulga
* 2133 — P. šiaulenskis

2138 — J. Charžauskas
2148 — S. Jakubaitienė
2160 — V. Janiiskaitė
2192 — M. Pocesučienė
2224 — J. Jankauskas
2227 — BĮ. Sinkus -
2278 — O. Navickaite
2279 — A. Petrukaitė
2331 — M. Songaila
2332 — J. Petrilionis
2347 — K. Budreckis
2348 — B. Budreckis
2361 — A. Paulauskis
2388 — M. Lietuvaltienė
2393 — V. Kazlauskienė
2399 — A. Tunkevičius
2415 — S. Ramaškevičius

Kvitai su paėmėju parašais randasi
. , “Naujienų” ofise.

3514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.,

CHICAGO, ILL

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

SPECIALISTAS
Odos, kraujo, chroniškų, venerališkų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas Ofisas

Novako Vaistinė 5100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. ,' ant viršaus Banko
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M. Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.
Ned.: 2:30—4:30 P. M.
Telephone: Canal 464 Telefone: Republic 805

Tel. Monro* 2804
DR. W. F. KALISZ

Speciatemas: Motėm ligos ir Chirvrgija.
! 1145 MTLWAUKE?E AVĖ. CHICAGO.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus j savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

žema. Pagabus iŠmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apdainavimų .suteikiame. ■

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

CiarsinkitesNaujienose

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS 
nuo 6 iki 8 vai. 

Panedėl|, Seredoj ii- Pėtny- 
čioj ofise Šiuo adresu

Vakarais

čioj ofise šiuo

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

T

Dainų Mylėtojams Pranešimas

Šiomis dienomis parėjo iš Tilžės iš
spausdintas mano parengtųjų dainų 
rinkinys ,vardu “Lyra” No. 1, kuria
me telpa šios dainos garsiųjų pasau
lio kompozitorių: (1) “Liuosybė”, C. 
A. Gross’o; (2) “Liepa”, Fr. Schuber- 
to; (3) “Pavasario diena”, I. Heinv’o; 
(4) “Kelias tarp žvaigždžių”, F. 
Abt’o. Pirmoji yra darbininkų dai
na, anpoji — gamtos ir meilės bri
ka, trečioji — pavasario gimnas, o 
ketvirtoji — laidotuvių daina. Visos 
keturios, kiekviena atskirai pareng
tu: vyrų ,moterų ir mišriems korams. 
Reikia pridurt ir tą, kad moterų ko
rams dainos galima ir vaikų korams 
dainuoti. Taigi visas leidinys turi 
dvyliką dainų-kompozicijų. Kaina 
viso leidinio — 75c.

Visi korai įr pavieniai, kurie tų 
dainų išleidinvui buvo iš anksto užsi
sakę ir pinigus man prisiuntę, mel
džiu priduoti man savo dabartinį tik
rą adresą, palei kurį aš turiu išsiun
tinėti jiems pripuolant; egzempliorių 
skaičių . Nauji -dainų mylėtojai 
džiami kreiptis mano adresu, pride
dant 75c. už kiekvieną egzem^liorį.

Taipgi pranešu, kad “I.yroH” No. 2 
jau irgi spaudon paduotas ir neužil
go bus gatavas. Su pagarba.

LEONAS EREM1NAS, 
324 Berriman St., Brooklyn, N. Y.

Kur seniausia,
Ten goriausia.

m

SENIAUSIA

A oenturA 
VIENYBE

H

r

į

y s

B1 g

t

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų i Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tai’ per. Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
W> Karaliaučių ir Jei- 
tus portus j Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad -r- 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje, vie
toje nud priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, ■vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

Pirkite ^Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti

i šokių knygų.
Vi-

M^OR.HERZMAN^M
U RUSIJOS

Persikėlė n«o 3412 So. Haleted St.
po Na 3313 So. Habted St.

Gerai Uotuvfam*s iinoma* per 22 
metu kaipo patyręs gydytoj**, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyra, moterą Ir vaiką, parai nau
jausias metodas X-Ray ir MteHai 
eioktroi prietaisus.

Ofisas Ir Išbara tori ja. 1025 W, 
18th St.. netoli Fisk St.

VAI^NDOSi Nuo 10-12 pieta, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Droxel 
“ Bwvar <186

GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St.

Talephopali

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 meta! 

ons**i 
1148 & 51<!r«an st 

Chicago, Illinois, 
SPECIALISTAS* 

Moterišką ir Vyriiin 
Taipgi Chronišką Ūgį 

OFISO VALANDOS!

T. Pulhnaa H8I

A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
motorą ligose; ru- 
P®«tingai priiia- 

1XoiUk',d1’ 

29 S. State SI. 
Chkara PI.

Phona Canal 257

DRABUtlAI.

8801 So. Morgan Streot. 
Chicago, IH.

Canal 257 
Naktinis TeJL Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 iki < pa 
w piet 6 iki 9 vakir*. 
Hedlliomis nuo 9 iki 12 ryte.

1821 S. Halsted St, 
Kampan 18 ir Halsted St

vakar*. Nedėliomii nuo 10—2 
po piet.

TvJephoae Yarda 0B7
■■HHHUHUfl

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 So. Habted St^ Chicago, IU. 
kampas 18th St

Reikalauk%o platesnių 
formacijų ftpic viską, 
Šykito mums laiškus, 
kalaukdite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in-
ra-

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės filuo adresu:

LITftUflNIflN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St. B 

BrooKlyn, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

kko!

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai.

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką U 
Vaiką Lirą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vat po pietdr nuo 7 iki 8:80 vai. 
vaka,ro,J Npdėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po pieu
Telefonas Dreael 2880

T*L Auatin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Mtik sugilto ii Culitoraiio. ir 
™ tę« ravo praktikanm, po No.

1208 W. Barrirn St. 
Valandos i 8—12 kasdieną ir 5—9 

vakar* iiskiriant nodildieniue.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgu
VALANDOS: #—12 ryto

Telefonas PuIIumh 856
DR. P. P. ZALLYS 

Liet avy e Dentistae 
111801 So. Michigaa Av^ Reoetead. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po plotą iki 9 vakar*.

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišenių!.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelipėą nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trankai ir va- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., 
ned. iki 6 vai.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted Št.

i Phones, Canal 947
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BAŽNYTINES ŽINIOS. JONESI & CO. AĖRININKAMS. i PRANEŠIMAI
--------------- Pranešame visiems lietuviams

Svarbus apvaikščiojimas Chica- ir lietuvaitėms, kurie tik pri- 
goj ir iš apielinkių. klausėt prie Jonesi Go., o iki 

—f----------  šiolei nieko d<i»r neturit;

Teatrališko Kliubo “Lietuva”, va
karėlis įvyks subatoje, Rūgs. 24, 7:80 
vakare Davis Sąuare Park svet. > Visi

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME.
viiAuir irs oi įlieti v i m k BVęl, į Vinį 

myintieji pasilinksminimus malonėkit 
atsilankyti; Jžanga nemokama.

— N. K,

:r ne ilgiau kaip, iki 24tos die-

taigi
Šiuo pranešame, kad sekma- dabar nuo 21 d. September, 1921 

dieny, rugsėjo 25, 1921, bus pa- m. tegul kreipiasi atsiimti šė- 
šventinimas naujo, labai turtin-Lus. šėrai bus išdalinami nuo 
go altoriaus. Apeigas dapildys 5:30 vai. vak. iki 8:00 vai. vak. 
Jo Malonybė Kun. Vysk. S. B
Mickevičius, D. D. Pradžia 11 v. nos September, 1921, 1502 N 
ryto.

Tai bus pirmutinė proga pa-- 
matyti stebuklingą paveikslą 
Motinos Dievo Šidlavos. Paveiks
las specialiai pargabentas iš šid- 
kvvos, Lietuvos. Piešėjas atliko 
puikų darbą. Jis yra Pitto iš 
Rymo, Italijos.

Specialią! šioms apeigoms pa- kančiose vietose: 
puošta bažnyčia. Daug pašventė į 
triūso Jo Malonybė Kun. Vysku
pas, S. B. Mickevičius ,D. D. Pa
rūpi jonai klibai džiaugiasi iš gra
žaus veik himo klebono.

Wood St., Klausk J. Gruzinski.

West Side.—Dr. V. Kudirkos D-jos 
mėnesinis susirinkimas bus subatoj, 
rugsėjo 24 d., Meldažio svtet. Drau
gai, malonėkite visi atsilankyti, nes 
bus darbininkų rinkimas koncertui, 
kurią įvyks subatoj ,spalio 1 d. Mel
dažio svetainėj. Be to reikės ap
kalbėti ir daryti prisirengimų buse- 
mam* Naujų Metų vakarui.

— Nut. Raštininkas.

, MOTERŲ
REIKIA PATYRUSIŲ IR 

nepatyrusių moterų sortavi- 
mui popierų.

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ .IR 
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis išdirbtas, per daug metų. 
Pardavimo priežastis, turiu ant
rą biznį, 2901 Emerald Avė., 
Phone Boulevard 4^83.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE 
roj vietoj ,biznis išdirbtas per kele 
tą metų, randasi tarp maišytų tau 
tų. Parduosiu už teisingą pasiuly* 
mą, nes važiuoju Lietuvon. Atsi 
šaukite, 4539 So. Marshfield Avė. 
Chicago.

Pranešimai
LIETUVOS ATSTOVAS 

CHICAGOJE.
Chicagos lietuviai rengia Lietuvos 

Atstovui didelį pokylį sekmadienyje, 
rugsėjo 25 d., 8 vai. vak., La Šalie 
viešbutyje. Tikietus galima gauti se-

Liet. Taut. Liuosybės Draugystės, 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
rugsėjo 25, 1:30 vai. po pietų, A. Va- 
lenčiaus svetainėj, 1732 So. Union A v. 
Malonės nariai visi atsilankyti, nes 
yra daug žvarbių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskit naujų narių drau
gystei. — Valdyba.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė maišytų tautų apgyventa 
vieta. parduodu arba mainau ant 
automobiliaus taipgi parduočiau ir pu
sę savo biznio.

Atsišaukite
4518 S. Wood St., Chicaga.

PARDAVIMUI SALIUNAS GREI 
tu laiku, su barais ir visais įrengi
mais ,6 kambariai dėl pragyvenimo 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

PAORDAVIMUI NAUJAS NA
MAS, vidaus jtaisimai kieto aržuolo, 
elektros Šviesa, garu apšidomas .pui
kus ei montuotas skiepas, dėl žiemos 
dveji langai, ant augšto galima pa
dirbti 4-5 ruimus .gatvės, šaligatviai 
ir tt. išmokėta. Lotas 33’^x125 pė
das. Randasi puikiausioje vietoje iš 
priemiesčių Chicagos-Roselande. Atsi
šaukite pas savininką, 10714 Prairie 
Avė., Chicago.

613 W. 14th PI.

REIKIA PARDAVĖJŲ PAR- 
davot gerai žinomų Talking ma
šinų ir pianų lietuviais. Dide
lis komišinas arba alga.

SHANKS’ MUSIC STORE, 
3527 S. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė. Geras biznis. Geri įren
gimai, didelė krautuvė ir pigi 
renda. Ateik ir apžiūrėk šią 
krautuvę. Puikioj apielinkčj. 
1123 W. 79 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
su praperte arba be prapertės.

1529 W. 18th St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS, 
4 flatų, iš priekio bučemė ir groser
nė, namas 5 metų senumo, elektra, 
gasas ir vanos, rendos neša su vir
šum $100. Galima mainyt ant ma
žesnio namo. Savininkas gyvena tam 
pačiam narr.-e.

930 W. 35th PI.

18-tos ir Union gatvių kolonijoje: 
Paul P. Pilkis (krautuvėje), 1822 So. 

ĮHasted St.; A. Dargis, 726 W. 18th 
St.; Naujienų ofise, 1739 So. Hals
ted St.; Dievo Apveizdos Klebonijoj, 
717 W. 18th St.

Bridgeporte: Universal State Bank, 
3252 So. Halsted St.; P. Baltutis — 
krautuvėje, 901 W. 33rd St.

Town of Lake: A. M. Barčus, 4509 
So. Ashland Avė.;

i

Atsilankykit ir persitikrinkit, 
kad triūsas ant teisingo kelio, j 
Airių agentams ir pilvas truks' ; Ashlnn(, Ave. A j Karciva> 
melagingai įkalbinėjus žmonėms, Į (krautuvė), 4537 So. Wood St.; šv. 
buk Lietuvių Tautos Bažnyčia 'Kryžiaus Klebonijoje 4557 So. Wood

* i Street.
pragaištinga! Taip, dėl jų! Nes;
T. , rp . x v . . Wcst S"ide: Metropolitan State 
Lietuvių Tautos Bažnyčia, tai W. 22nd St ir Leavitt;
Kristaus Bažnyčia, O Romos baž- Draugo ofise, 2334 So. Oakley Ave.; 
nvčii nemoksliška ir nieko ne- ' Kaulakio spaustuvėje. 2259 W. nycia nemoKsnsKa n meKO ne- 22nd St.; P. Cibulskis, 2338 Sout.i 
turi bendro su Dievu. Ji vien tik i^avitt Št. 
užsiima pasaulio politika.

Važiuoti reikia iki 35 ga,t tir
So. Halsted St. Ten išlipus, pa-' "st 
eiti du bloku į rytus, kur ran- j ' Roaclaad- j. Savickis> 10715 
dasi bažnyčia. Klebonas gyvena Michigan Ave 
3509 S. Union Ave., Telefonas
Boulevard 6576. Kviečia visus

Komitetas.

Brighton Park: E. Stankienė (karu- 
tuvėje), 4434 So. Fairfield Avė.

I North MMe: A. Bacevičius, 1726 N.

Komitetas.
S.

RO8ELAND1EČIAMS IR APIE- 
LINKftS LIETUVIAMS. Pranešam, 
kad Lietuvos atstovas V. Čarneckis 
lankysis Roselande ir kalbės seredo- 
je, rugsėjo 28 d., 7 vai. vakare . Vi
sos draugijos bei pavieniai meldžiam!

Tvarka bus Šitokia: Vi-NEPRISTATYTI LAIŠKAI. . .
įsas draugijas meldžiame susirinkti j 

-------------- i bažnytinį daržą bei svetainę, (108ta 
tir VVabash) ir ten pasiimti ženklelius, 

paduodame sąrašą 1 kurie bus reikalingi prie papuošimo 
~ ’TJl—- ’ - A Pavie- 

į niai bus įleidžiami į svetainę ir be 
Iš ten eisime su atstovu 

kartu f Strumilo svetainę,. l07ta ir

I programas. Kalbės ne vien atstovas 
1 V. Čarneckis, bet ir kiti du atstovy- 
i bes nariai. Kviečiame dalyvauti iš-

žemiau
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
negero adreso, paštas adresatų' ienkleių.
naanrnnrln Kum tin IniSVni nri kartu į Strumuo svetainę, nnesuianda. Kam tie laiškai Pne^n(|jana Avė., kur bus prakalbos ir 
klauso, tegul kreipiasi į vyriau-, programas. Kalbės ne vien atstovas 
sįjj paštą, Clark ir Adams gt.
Reikia ,klausti prie “Advertised kilmėse ir apielinkių kolonijas, kaip 

(lobėj nuo Adams Pulman> S,1^u’
. ir Hąrvey. Del smulkesnių žiniųWindow” I 

gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimą

kreipkitės i Roseando L. L. Pask. Sto
ties raštininko adresu: L Pivarunas, 
10561 Edbrooke Avė., Roseland, 111.

1 Andrijauskuj Adomuj 
6 Bardauskas V.

Blusiavišie Antanas 211
2J Čepulis Edvard
22 Chepaites Peter
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Ciniku Jonui 
Daugielo Peter 
Davidanis Peter 
Digrys Frank 
Dyginene Kazimiera 
Greenua Anton 
Grigas John 
Gudiolis Wm. 2 
Gukliai P.
Jucajte Mrs. Mario na 
Kaminskas Dominikos 
Karklaitene Pranciška 
Kasiulis Jonas 
Kaupus Kazimieras 
Kiras Jozapatas 
K1 imant Jan 
Krincis Juozapas 
Kupelis Anton 
Lakocauskis Frank 
Lireikis Ciprijona 
Lukas Karei 
Malinskas Alex 
Izidorius Masaitis 
Matkas P.
M ik a sau skis Jozapas 
Mikėnas Antanas 
Morkeviciute Misa Ciasie 
Kureika P. S. 
Nakvos John 
Novickas MikolaS 
Paishis Anna 
Petrošius Kazimieras 
Poliekas Kazimieras 
Pranculiui Antanui Mi 
Puctencys Wladas 
Razutis W. 
Rugienis A» J. 
Sarna Adam . 
Sirwid Kizmirk 
Skrypko Rev. A. 
Specius A. 
Spetila Juzapas 
Staponkui Juzupui 
Stasitis Jonas 
Tanvulewicz Gabriel 
Titenis M. 
Tuerkvs Franciskus 
Urbonas Mike 
Umezis Kastantinas 
Vaičiulis Karois 
Varanius Tadas 
Vkilis Mrs. Razimizas A. 
Waiskus J. 
Wenskus Stanislavv 
Yuktonis Paul.

Gerb. lietuviu visuomenei šiuomi 
pranešame, kad Liet. Moterų Dr-stė 
“Apšvieta” rengia rankų darbų baza- 
rą nedėlioj, gruodžio 11 d., š. m. Mil
dos svet# 32ra ir Halsted. Bus gali
ma pirkt gražių kalėdom dovanų.

— Rengimo Komisija.

Chicagos ir Apielinkių Lietuvių do- 
mei! Gerb. Voldemaras Čarneckis, 
Lietuvos atstovas Amerikoj, atvažiuo
ja Chicagon šeštadienyje Rugsėjo- 
Sept. 24 d. š. m. 5 vai. p. p. LaSalle 
stotin (Van Buren ir LaSalle gat.). 
Nuoširdžiai kviečiami visi kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti pasitikime bei pri
ėmime. Iš stoties seks palydėjimas j 
Congress viešbutį.

Sekmadienį Rugs.-Sept. 25 d. ,8 v. 
vak. LaSalle viešbutyje atstovui pa
gerbti rengiamas yra pokylis. Jame 
be kitų įžymių amerikiečiij bei lietuvių 
kalbėtojų dalyvaus Lietuvos Steigia
mojo Seimo atstovas Mikas Bagdo
nas. Muzikalę programą išpildys 
musų geriausi muzikai, solistės bei 
solistai. Meldžiame iš anksto^ įsi
gyti tikietus atskirų kolonijų pažymė
tose vietose.

Chicagos lietuvių atstovui priimti 
Komitetas.

S. A. L. Ex-Kareivių visuotinas su
sirinkimas Įvyks penktadienyj, rugsė
jo 23 d., 8 v. v. J. Ezerskio svetM 
4600 S. Paulina St. Nariai iš visų 
kuopų malonėsit atsilankyti, kad vi
siems bendrai aptarus organizacijos 
reikalus; taipgi kurie dar esat nesu
grąžinę tikietų ir pinigų nuo praeito 
baliaus, malonėsite sugrąžinti šianve 
susirinkinve. — Centro Valdyba.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj. 
rugsėjo 24, 7:30 v. v. Aušros svetainėj 
3001 So. Halsted. Draugai malonė
kit pribut visi paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių reikaų. Už ne
buvimą bausmė pagal kontstituciją.

— Prot. Rašt. J. M. Vainauckas.

L. S. S. 4-tos kp. mėnesinis susirin
kimas {vyks nedėlioj, rugsėjo 25, 10 
va. ryto, Fellowship House, 831 W. 
33 PI. Draugės ir draugai malonėkit 
susirinkt paskirti* laiku ir atsivest 
naujų draugų musų organizacijai.

— Org. J. M. Vainauckas.

NUO $50.00 IKI $200.004 SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės 
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti. 
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę 
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

Bridgeporto Kolonijos Susivienijimo 
susirinkimas bus laikomas utarninke, 
rūgs. 27, 8 vai. vak. Mildos salėj. Vi
sų draugijų ir kliubų valdybos būti
nai susirinkite, nes turime daug 
svarbių reikaų aptarti. Raštininkai 
meldžiami prisiųsti savo ir pirminin
kų adresus, kad svarbiu reikalu butų 
gainva tuojau susižinoti.

Pirm. Benediktas Butkus, 
Nut. Rašt. Jonas V. Dimša, 

3242 So. Emerald Avė.

L. K. Keistučio Kliubo rengia- 
vaidinti veikalo “Dvi Seseris”

D. 
mojo 
repeticija 2-ro ir 4-to aktų įvyks 
šiandie ,rugs. 23 d., 7:30 v. v. Li
berty Hali salėj ,3925 So. Kedzie Av. 
Visi vaidintojai, kurie turite 2-ro ir 
4-to aktų roles, būtinai atvykite.

— Komisija.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU SAVO BROLIŲ JUO- 

zapo ir Kazimiero Grigaravičių. Keli 
metai atgal gyveno Pittsburg, Pa. Jie 
patjs arba kas kitas malonės man 
duoti žinią, busiu dėkingas, V. G’iga- 
rąvičia, 111 Crawford Avė., Box 144, 
R. F. D. 1, Blue Island, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADI- 
slovo Kunzo; paeina iš Telšių apskr. 
ir valšč., Mediškių kaimo. Pavande
nio parapijos.

Atsišaukite, 
ANTANAS KUNZA,

4540 So. Honore St., Chicago, 111.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVBDIMUI MERGI- 

nos nuo 19 iki 28 metų amžiaus. No
rėčiau, kad turėtų šiek-tiek turto. Aš 
esu 28 m. Tarnavau S. V. kariuome
nei, tai norėčiau apsivest. Meldžiu 
rašyt laišką ir atsiust savo paveikslų. 
J. Braun, 3238 So. Halsted St., Chi
cago, III.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI Mo
teries ar merginos, su maža šeimyna 
25 m. amžiaus iki 35 m. Aš turiu 
farmą 40 akerių žemės, Goodman, 
Wis. Farma išmokėta, neturiu jo
kių morgičių.

JONAS PUSLĖNAS, 
3418 Wallace St., Chicago, m.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ATIDUODAMA 

kai moteriai už apžiūrėjimą.
P. H. PAIRS, 

9206 Convmercial Avė., 
Roorn 208, 

matyti nuo H v. iki 7 v.
Tel. So. Chicago 8305

Galit

DY-

vak.

ĮVAIRUS skelbimai
JIEŠKO FLATO 4 ARBA 5 

kambarių, šio laiko įtaisymais. 
Kas žinote praneškite, ne vėliau 
kaip Sept.*25, gausite atlygini
mą, Tel. Yards 2224.

ĮIEŠKO DARBOI

JIEŠKAU DARBO BUČER- 
nėj, esu patyręs tame darbe. 
Kolbų keletą kalbų. Atsišaukite, 
Viktor Vardžinkevičius, 1521 S. 
49th Avė., Cicero, III.

MOTERŲ
REIKIA MŠRGINŲ PRIE 

skylių išsiuvinėjimo ir vyrų prie 
(^prosinimo.

325 W. Madison St., •
6 lubos.

REIKIA PATYRUSIŲ MER- 
ginų išskirstymui vilnonių at
karpų. Gera alga. Lyons Bros 
Co., 755 W. Taylor St., matykit 
Reiner.

REIKIA MERGINOS PRIE 
abelno namų darbo. Gera moke
stis, maža šeimyna. Kreipkitės 
tuojaus adresu .

3540 So. TMsted St.

REIKIA MOTERIES PRIE 
namų darbo; maža šeimynau 

MRS. A. JUOZAITIS,
3261 So. Halsted St.

REIKIA PIRMARANK1O 
DUNOKEPIO.

12247 S. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS 
barzdaskutys.

Atsišaukite,
2050 W. Cotflter St., 

Chicago, III.

REIKIA DEŠIMTS VYRŲ Į 
serap iron jardą.

JACOB LANSKY,
37th <fc Homan Avė.

Phone Lafayette 1284.

REIKIA VYRO PRIE 
DARBO PIRTY.

1115 S. Paulina St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA PAVEIKSLŲ STU- 

dija. Puiki biznio vieta, žemai. ir 
vienintelė Studija Amsterdame su di
dele Lietuvių Kolonija. Biznis iš
dirbtas didelis, per daug metų. Rei
kalingas pasiturintis mokinys “Moks
las Dykai. Reikale atsišaukite, Jonas 
Andružis, 134 E. Main St., Amster- 
dam, N. Y.

PARDAVIMUI 3 KRĖSLŲ 
barbemė; viskas yra geram 
stovy. Atsišaukite į Naujienas 
400.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė. Cash biznis. Savaitinio 
biznio $500. Randos $25.00 mė
nesiui. 3 m. lesąs. 2 kambariai 
pragyvenimui. Rakandų kaina 
$800, 8336 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ITALIJONIfiKA 
armonika. Gerame stovyje, atrodo 
kaip nauja, parduosiu pigiai.

Atsišaukite, 
GEORGE DZ1ALOVY

1809 W. 17th St., 
2-rų lubų.

PARDAVIMUI NAMAS SU 
krautuve, cigarų, cigaretų ir smulkių 
dalykų. Ir 6 kambariai gyvenimui. 
Taipgi ir namas su 2 lotais, 75x125.

F. KRIŠČIOKAITIS, 
298 E. 14th St., 

Chicago Heights, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI FARMA 72 AKRŲ, 

dirbamos 
ganyklos, 
vuliais ir 
platesnių 
vininko.

žemės 40 akrų, kita dalis
Nauji budinkai. Su gy- 

ukės padargais. Kas nori 
žinių lai kreipiasi prie sa-

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir smulkmenų krautuvė, 4 kam
bariai gyvenimui ir garadžius. 
Turi būt parduota greit. Ateik 
ir pamatyk, 3436 S. Western A v.

PARDAVIMUI OVERLAND 
Automobilius, labai gerame sto
vy, parduosiu pigiai, už teisingą 
pasiūlymą, 3127 Emerald Avė., 
3-ios lubos.

Box 251
GUST KASPER, 

Eagle River, Wis.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta. Biznis caph. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą.

2655 W. 43rd St.

PARDAVIMUI MAXWELL 
karas, 1919, gerame stovyje, 
parduosiu pigiai. Atsišaukite, 
1433 South 49th Avė., Cicero, 
Illinois.

DIDELIS BARGENAS. PARDA- 
vimui mūrinis namas, dviejų augštų, 
4 gyvenimų; turi būt parduotas į 
trumpą laiką už labai pigią kainą. 
Kreipkitės prie savininko.

F. ŽIČKUS,
1731 S. Union Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI BARBERNĖ, 

4 kėdės, su visais įrengimais. 
Pigiai.

220 W. 31 St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ 
taisymo šapa į trumpą laiką iš 
priežasties *4igos, nes negaliu 
dirbti tokio amato, turiu va
žiuoti ant tyro oro, 813 W. 35th 
St., Chicago, III.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt parduoti už bi- 
!«,• sązini* vą iiiuuljmą. Seklyčiai sf 
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas ,kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atsiu
vai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu 
phonographas su rekordais ir dai- 
manto adata.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI ARBA IšMAINY- 
mui ant miesto namų devynios for
mos, kurios randasi netoli Chicagos 
su visais gyvuliais ir mašinomis kas 
tik reikalinga prie ūkės. Kuriam rei
kalinga tokia ūkė, tai pasiskubinkit 
greičiaus pas nvane pasiteirauti, nes 
pirmesnis galėsit pasirinkti geresnę 
ūkę. Kaina farmų nuo $6,000.00 iki 
$18,000.00.

C. P. SUROMSKI CO. 
3346 So. Halsted St.

ANT IŠMAINYMO BIZNIO ME- 
dinis namas, 1810 So. Peoria St. 2 lu
bų Storas, 3 pagyvenimų. Rendos 
neSa $60.00 į mėnesį, kaina $<5000.00. 
Mainysiu ant automobiliaus arba su- 
mer resorts, arba ant farmos. Del to
lesnių naaiškinimų kreipkitės šiuo ad
resu: W. Waishwell, 813 — 23 Avė., 
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Parduo
siu pigiai ir greitai. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vetos 225 
W. 31 St., kampas Wells St.

PARDAVIMUI RAKANDAI 4 
kambarių, labai pigiai ir kam
bariai randon, 1563 Mihvaukee 
Avė. ant trėčių lubų,

P. GUZEVIČIUS,

PARDAVIMUI KARČEMA IR BA- 
rai ,geroj vietoj, visokių tautų ap- 
gy,venta. Pagyvenimui 4 kambariai. 
Pardavimo priežastis storiu apleisti šį 
miestą. Parduosiu už pirmą pasiu- 

PARDAVIMUI GROSERNĖ, I lymą.
nedidelė, atsisaukit greitai, 3o3 Kensmgton__ ve-__

parduosiu pigiai. Galima pirk- PARDAVIMUI SALIUNAS, 
ti su mažu kapitalu, 4637 So. labai geYoj vietoj, biznis išdirb- 
Marshfield Ave. tas per 40 metų. Priežastis par-

 davimo; savininkas pirko namą, 
SKALBĖJA IMA SKALBI- su saliunu. Atsišaiukit 1755 W. 

mą namo. Parduodu 1 corset W. 18th St., Chicago.
cover už $7.00. Atsišaukite,---------------------—-----
656 W. 18th St., beinmente iš PARDAVIMUI SALIUNAS, 
priekio. laibai pelningoj vietoj, parduo-

• siu už pusę kainos. Priežastis 
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir pardavimo, savininkas eina į ki- 

grosernė, labai geroj vietoj, prie šv. tą biznį, 3440 So. Morgan St. 
Kryžiaus bažnyčios, biznis išdirbtas, ‘___________ ___________________ _
per daug mtetų . Kas gorite nupirkti, “ p a nn a VTMTTT ŠAUTINAS pasiskubykite, nes greitu laiku bus PARDAVIMUI bALlUMAb, 
parduota. Atjaukite, 4551 South greitu laiku, su visais įrengi-

( pardavimui STUDio LIETU- ma*s’ Visokių tautų apgyventa, 
vių ir abelnai ateivių apgyventam Pardavimo priežastį patirsit ant 
miestely apie 8,000 gyventojų. Viena Lietos. Kas pirks, tas nesigailės, 
tik studio ir da keletas miestelių iš 
apielinkės suvažiuoja. Tur būt greit | 561 W. 14 bt. 
parduota, nes turiu apleisti miestą. 
Vieta 100 mylių nuo Chicagos. Art 
Photo Studio, Spring Valley, III. PARDAVIMUI SALIUNAS, 

lietuvių kolonijoj. Priežastis 
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR I pardavimo, liga, 

grosernė labai geroj vietoj, lie- 3201 So. Auburn Avė. 
tuviais ir lenkais apgyventoj. ------------------------------- --

Geras biznis. Pardavimo prieža- PARDAVIMUI SALIUNAS, 
stis, važiuoju Lietuvon, 2241 W. Kreitu laiku ,geroj vietoj, prie 
2ist St. Pa* Stockyardų; priežastis par-
_____________________________ _ įdavimo, važiuoju Lietuvon . 

4503 So. Laflin St.PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Nauji fixtures, daug 
stako, labai geroj bizniavoj vie
toj. Pardavimo priežastis — 
važiuoja ant farmų, 3247 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
labai geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daug metų, 4 kam
bariai pragyvenimui. Noriu par
duoti greit, 4511 So. Hermi- 
tage Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
kuris išdirbtas per 30 metų. 
Randasi aplink daug dirbtuvių. 
Pinigais egba mainysiu ant au- 
tomobiliaus, 1864 S. Seward St., 
arti 18 St. ir Canalport Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
pardavimo priežastis, savimi^, 
kas eina į kitą biznį. Su priei
nama kaina.

3512 Lowe Avė.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ RA- 
kandai. Atsišaukite Mr. Peler 
Sinith, 1459 Hastings St. Tel. Canar 
503, po pietų nuo 6 iki 7:30, jeigu n(- 
butų nieko namie, šaukite Canal 1802. 
Jeigu nesurastuomet 1459 Hasting St. 
Užeikite 1436 So. Morgan St.

PARDAVIMUI NAMAS, 2 AUGŠ- 
muro frontu. 5 ir 6 kambariu. 

Moderniš- 
Gražųs kambariai. Cemento 

Didelis lotas apsėtas vynuo- 
Vištoms gardas. Garadžius. 
flatas bus liuosas Oct. 1. 

metams $1,844. Kaina 
Pinigais $3000.00, kitus 

Klauskit savininko. 
6823 Wabash Avė. 1 fl.

tų, 
Karštu vandeniu šildomas, 
kas.
skiepas.
gemis.
Pirmas
Ipaukų
$12,000.00.
ant išmokėjimo.

ROCKFORDIEČIŲ DOMAI.
Parlavimui labai pigiai į trumpą 

aliką rakandai. Galima pirkti visus 
ant sykio, arba dalimis; savininką 
gailina rasti dienomis ir vakarais.

1930 Oxford St., 
Rockford, III.

70 AKRŲ FARMA PARDAVIMUI, 
gera žemė. Namas 7 kambarių. Vėjo 
pumpa. 8 karvės, 3 arkliai, 100 viš
tų. 750 bušelių avižų. šienas, kor- 
nai (mašinos ir tt. 28 m. nuo Chi
cagos 4 m. nuo miestelio, 1 m. nuo 
kelio, 3 m. nuo Lemont.

J. C. JOHNSON,
R. 5, Rockport, III.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
(furniture) dėl 3 kambarių. 
Parduosiu sykiu arba dalimis. 

1903 Ruble St.

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI MEDINĖ STUBA, 
8 kambarių, šalę 4 lotai. Daug pui- 
pių vaisinių medžių. Galima laikyti 
karvę ir visokių paukščių. Pusantro 
bloko iki eleveiterio. Į Chicagą at
važiuoja į 40 minučių. Pardavimo 
priežastis — savininkas važiuoja į 
Lietuvą, 348 Linden Avė., Bellwood, 
Illinois.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, 
’abai geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per daugel metų. Atsišau
kite, 1419 W. 14th St., Chica
go, UI.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai geroj vietoj ir labai greitai ir pi
giai, aplink apgyventa airišių, ruskių 
ir kitų tautų. Pardavimo priežastis, 
savininkas važiuoja į Lietuvą. Atsi
šaukite 1535 W. Grand Avė.

MAHOGANY PIANAI, VĖLIAU
SIOS mados $100.00. Klauskit krau
tuvėj 3250 Roosevelt Rd., Mrs. Ham- 
lyn Piano.

Groikliai pianai mahogany 88 no
tos, suolas ir roleliai — $200.00 

3250 Rooaavelt Rd.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daugel metų. Atsi
šaukite, 1459 W. 14th St., Chi- 
cago, III.

BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 
rinis 5 kambarių bungalovv su elek
tra .maudynė, šiltas vanduo, kny
goms Šėpos, angštas, cementuotas 
skiepas, fumaee šiluma, mūrinis go- 
radžius ir medinis vištininkas. Arti 
rengiamas didelis parkas, paranki 
transportacija į bile miesto dalį gat- 
vekanais. Pardavimo priežastis — 
senatve. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St., Tel. Vincennes 4794.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 
frame namas, 5348 S. Halsted st. 
9 kambariai gyvenimui. Gasas, 
elektra ,vanos. Kaina $6000.00 
Matykit savinin. Wm. Schwemm 
Room 221 — 154 W.Randolph st.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI 4 FLATŲ 

muro namas, 2 flatai frame iŠ 
užpakalio. Kaina $7000. Pinigais 
$3000. Kita dalis morgečius. Ne
toli 18 gatvės ir S. Halsted St. 
Kreipkitės į Naujienas No. 401.

MOKINKIS
OGI KAS ŠIČIA, SKAITYK!

Geras gyvenimas ir dideli pinigai, 
iš priežasties senatvės parduodam 
geros žemės, geri budinkai, didelis 
sodnas, miško užtektinai, yra 3 šu
liniai aliejaus ir kompanija moka po 
20 dol. mėnesiui, už aliejų į metus 
$240. Farma yra didžio 93 akrai, arti 
didelių miestų. Kaina tik $7.600.00, 
įmokėti $2,600.00.

Antra farma 100 akrų, miško apie 
7 i.akrai, yra šaltinio vanduo, geri bu
dinkai, gera žemė, didelis sodnas, kai
na $6,950.00, įmokėti $1,250.00.

Trečia farma 60 akrų, geri budin
kai, gražus sodnas, 2 arkliai, 4 kar
vės, 2 kiaulės, 35 vištos, 12 tonų šie
no, javai dar neiškulti ,viskas eina 
prie farmos, kaina tik $7,500.00, įmo
kėti $1,500.06.

šias farmas kompanija parduoda iš 
priežasties senatvės žmonių ir šeimy
ninio gyvenimo. Dėlto taip pigiai 
parduoda ir ant mažų išmokėjimų. 
Pasiskubink nusipirkti, nes greit jų 
neliks. Visos tos* farmos yra tarp 
djdelių miestų: Clevelando ir Pitts- 
burgo. Rašyk ar važiuok šiuo ant
rašu:

REAL ESTATE REPT., 
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Prinei palas 

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
barių: elektros šviesa, maudynės, 
augštas cementuotas skiepas ir visi 
naujos mados įtaisymai. Namas ran
dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu 
Sigiai arba mainysiu ant Cottage. 

kreipkitės: Szemet & Lucas, 4217 
Archer Avenue.

____ . -____ , k litiiirutflbMifc,. __________________ ' -....................      ■ -....... ■________________________________________________

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted* 2407 W. Madlson. 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Deugning bizniui ir nąman.ą, 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas itafvah atmokėsimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlis.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, sirmlaiska


