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Rusija padarė sutartį su Persija
Gręsia sukilimas Indijoj

Lenkija padariusi sutartį 
su Rumunija

Anglija nori kontroliuoti Rusijos- 
Vokietijos pirklybą

Rusija padarė sutartį 
su Persija.

Panaikina Persijos skolas ir 
sugrąžins iš Persijos atimtas 

žemes.

MASKVA, vas. 15. — Po ei
lės konferencijų tarp Persijos 
įgaliotinio Machaver ei Meme- 
lek ir Rusijos sovietų užrube- 
žinių reikalų ministerijos, tapo 
padaryta sutartis tarp Persi
jos ir Rusijos.

Persijos įgaliotiniui jo val
džia suteikė galę tą sutartį pa
sirašyti.

Sutarties sąlygos.
Svarbiausias sąlygas galima 

apibudinti sekamai:
1. Panaikinimas visų buvu

sių Rusijos-Persijos sutarčių 
ir garsiosios Anglijos-Rusijos 
sutarties, kuri padalino Persi
ją į du įtekmių zonų, naudo
jimui Anglijos ir Rusijos fi
nansinių interesų.

2. Rusija atsižada visų teri
torijų, kurias senoji Rusijos 

valdžia atėmė iš Rusijos.-
3. Rusija savanoriai atsiža

da visų Persijos skolų — sko
lų taip didelių, kad vien palū
kanos siekė daugiau kaip 
$5.000,00 auksu į metus.

4. Rusija panaikina senąjį 
uždraudimą Persijai laikyti 
laivyną Kaspijaus jurose.

5. Panaikinimas visų senųjų 
pirklybinių koncesijų, kurias 
caristinė Rusija paėmė iš Per
sijos.

(>. Rusija sutinka atlyginti 
Persijai už nuostolius, kuriuos 
padarė raudonoji armija, kada 
ji pereitą gegužį užėmė Enzel 
ir Rešt.

Smerkia Anglijos politiką.
Lev Michailovič Karachan, 

čičerino pagelbininkas, kuris 
veda rytų departamentą, pa
davė sekamą pareiškimą apie 
Rusijos-Persijos padėtį:

“Anglai bandė sukurstyti 
krizį kiekvieną sykį, kada tik 
Rusija padarydavo žingsnį su
sitaikymui su Persija. Tai jie 
darydavo delei Anglijos kėsi
nimosi ant Persijos teisių. 
Tikslu tų gandų, kurie yra 
platinami, yra suardyti drau
giškus ryšius tarp sovietų Ru
sijos ir jos kaiminų. Tai yra 
faktas, kad Rusijos-Persijos 
sutartis netik kad yra pilnu 
susitarimu, bet ir vienatiniu 
pavyzdžiu naujosios gadynės 
diplomatijos, kurią pradėjo 
Rusija ir kuri yra paremta ant 
nuoširdaus atsižvelgimo į ki
tų interesus.

“Rusija atsižada visų Persi
jos duotų teritorijų. Niekurie 
miestai ir distriktai ir salos 
Kaspijaus juroje bus sugrą- 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 31, 32 
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

žinti Persijai. Rubežius bus 
išlygintas. Yra taipjau pažy
mėtina ypatybė, kad Rusija at
sižada visų jai iš Persijos prik
lausančių skolų.

“Skolindama Persijai caro 
valdžia įsteigė laikyti Persiją 
pavergime. Tos paskolos Ihuvo 
taip didelės, kad nuošimčiai už 
jas siekė daugiau kaip $5,000,- 
(NM) auksu į metus, ir Rusija 
turėjo teisę imtis Persijos mui
tus, kad užtikrinus užmokėji
mą nuošimčių. Netik kad tos 
skolos dabar yra panaikintos, 
bet Rusija atsižadėjo visų tei
sių ir prie Persijos muitų.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 16, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Indijoj gręsia kilti dide
lis sukilimas.

Indai yra nepatenkinti Anglijos 
valdžia ir bile kada gali pradė

ti sukilimą.

LONDONAS, vas. 15. — 
ISfavija audra renkasi Anglijos 

imperijoje — Indijoj ir pripa
žįstama, kad prieš valdžią sto
vi blogesnė padėtis, negu ta, 
kuri pagimdė indų sukilimą 
virš 60 metų atgal.

Valdininkai sako, kad Airi
ja su nesustojančiais konflik
tais greit bus užmiršta, nes vi
sų domė bus atkreipta į milži
nišką sukilimą Indijoje.

Savyvaldos reikalavimas pa
galios priėmė agresyvę formą 
ir Indijos ofisas Londone pri
pažino, kad naujasis vice-ka- 
ralius Reading, kad išvengus 
katastrotfob, turės parodyti 
augščiausius gabumus politi
ko.

Šalis, žiūrint į ją ištolo, išro
do rami, bet ištikrųjų gi jos 
ramumas prilygsta rūkstan
čiam vulkanui. ' * .

Tautinis susipratimas tapo 
pažadintas Ghandi ir kitų sa
vyvaldos partijos vadovų, ku
rie veikia kiekviename Indijos 
kampelyje. Jau ir dabar buvo 
daug sukilimų ir kraujo pra
liejimo. Valdžia prisibijo, kad 
neramumas prives prie visuo
tino sukilimo.

Anglijos-Indijos biznieriai ir
gi yni susirūpinę. Vienas jų 
ką tik sugrįžęs iš Indijos į 
Londoną pasakė:

“Tikrasis pavojus dabarti
niame laike nepaeina nuo mi
nios. Kada Indija tikrai pra
dės prievartą, ji bus vedama 
principu partizantiško karo, ir 
jeigu anarchija plėtosis, pavie
ni anglai ir valdžios atstovai 
pasidarys bejiegiai.

“Didelis nacionalistinis dar
bininkų judėjimas nesenai ta
po suorganizuotas ir teikia ga
lingą ginklą, tiesioginio veiki
mo. Federacija, kuri neužilgo 
turės milionus narių, yra vado
vaujama kraštutinių politikų. 
Kada tokios grupes, kaip ge
ležinkelių darbininkai Ibus pil
nai unionizuotos, jie nesibijos 
panaudoti savo spėką politi
niams tikslams,

“Indijoje yra galinga dalis, 

kuri apgailauja politinę šalies 
padėtį ir nepasitiki Indijos val
džios inieriais. Dyer skcrdyne 
Punjabe ir tas švelnumas, su 
kokiu apsieita su kaltininkais, 
yra nurodomas žmonėms kai- 
|x) pavyzdis Anglijos žiauru
mo ir priespaudos.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 16, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Sukilimai Indijoj. 
Kariuomenė kaujasi su 

gyventojais.

LONDONAS, vas. 15. — Ži
nia iš Allababad praneša, kad 
Rajputana, Indijos valstijoje 
Tonk, prasidėjo revoliucija.

Sutikęs išpildyti žmonių rei
kalavimą, distrikto navabas 
(mahometonų valdonas) areš
tavo judėjimo vadovus, kas pa
gimdė riaušes.

Valstijos kareiviai kaujasi 
su gyventojais ir žmonės bėga 
linkui anglų teritorijos.

Reikalauja moterų balsavimo.
RANGOON, Indijoj, vas. 15. 

—Burmos jstatymdavinė tary
ba priėmė rezoliuciją, reika
laujančią suteikimo moterims 
balsavimo teisių. Rezoliucija 
tapo priimta vienbalsiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 16, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rumunija jau padariusi 
sutartį su Lenkija.

čecho-Slovakija betgi atsisako 
kooperuoti su Lenkija.

PARYŽIUS, vas. 15. — Pat
virtindama pirmespius praneši
mus, kad Lenkija ir Rumunija 
rengiasi padaryti karinę sąjun
gą, Francijos užrubežiniy rei
kalų ministerija šiandie pas-, 
kelbė, kad Lenkijos užrubeži- 
nių reikalų ministeris princas 
Sapieha išvažiavo į Bucharestą 
ratifikavimui sutarties, kuri ta
po padaryta pereitą mėnesį 
tarp lenkų gen. Haller ir Ru
munijos generalinio štabo. Są
junga yra militarinė ir ekono
minė ir parėdo bendrą ginimą- 
si prieš bolševikus.

Čecho-Slovakija atsisakė ko
operuoti su Lenkija ir Rumu
nija šiose atsargos priemonėse 
ir delei tos priežasties Franci j a 
irgi atsisakė daryti sąjungą su 
Lenkija, laike apsilankymo Pa
ryžiuje Lenkijos prezidento 
Pilsudskio. Mat franeuzų Greu- 
sot firma valdo Skoda dirbtu
ves Čecho-Slovakijoj ir stipri 
Francijos finansinė, grupė kon
troliuoja Čecho-Slovakijos ge
ležinkelius. Delei to ir franeu
zų politika turi linkti prie 
Pragos nuomonės.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Feb. 16, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bavarija atsisako 
susiginkluoti.

BERLINAS. vas. 15. -Kai- 
bedamas apie Bavarijos vald
žios notą Vokietijos kancleriui 
paliekančią Vokietijos valdžiai 
atsakomybę už nusiginklavimą, 
Municho autoritetingas rašyto
jas pareiškia, kad nuginklavi
mas Bavarijos einwohnerwehr 
dabartiniu laivu yra negalimas.

Jis sako, kad ginklai tapo 
išdalinti 4,000 ūkininkų, kurie 
turėdami patyrimo su pirmiau 
siautusiu raudotųjų temų, 
nesutiks sudėti tuos ginklus. 
Taipjau nesutiks nesuginkluo- 
ti ir 40,000 narių Bavarijos ein- 
wohnerwehr.

Veikdama gautomis laike 
pastarųjų kratų žiniomis, Ber- 
lino policija rado 2,000 šautu
vų ir daugybę amunicijos, 
paslėptos pirmiau naudotame 
kariuomenės reikalams triobe- 
»yj-

Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondentas Wa- 
shingtone, kuris važiuoja į 
Meksiką tyrinėti ten dabarti
nę padėtį. Ką jis ten ras, — 
apie tai jis praneš ir Naujie
nų skaitytojams.
115—1 1L.JUJL—SUH*1 I.J,!, ■

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Feb. 16, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglija nori kontroliuot
V okieti jos Rusi jos 

pirklybą.
. J

Reikalauja, kad visa >usiįos ir 
Vokietijos pirklybą biitų veda

ma per Londoną.

LOUIS P. IX)CHNER 
.[SpecialS Naujienų ir Federuotosios 

Presos kablegrama].

BERLINAS, vas. 15. — Ang
lija bandė ir bando įrašyti į 
pirklybinę sutartį su Rusija są
lygą, sulyg kurios Anglija už- 
^ęiria. atnaujinimų j>irlcly'L>ini vj 

ryšių tarp Rusijos ir Vokietijos 
su sąlyga, kad. visos finansinės 
transakcijos ir reguliacijos vi
sų obligacijų, kįlančių iš pirk
lybinių ryšių, turi būti atlie
kamos per Londoną. Tai aš pa
tyriau iš augšto Vokietijos au
toriteto.
Tokiam Anglijos reikalavimui 

yra dvi priežastįs. Anglija da
rydama sprendžiamąją įtaką į 
Rusijos-Vokietijos pirklybinius 
ryšius nori kontroliuoti ir poli
tinius ryšius tarp tų dviejų ša
lių. Antra, Anglija jieško nau
jų būdų, kad padarius Angli
jos sterlingo kursą nepriklau* 
somų nuo Amerikos dolerio 
kurso.

Vokietijos priėmimas šio 
skirsnio reikštų, kad Anglijos 
valdžia ir tuo Anglijos fabri
kantai prižiūrėtų visas smulk
menas kontraktų daromų tarp 
Vokietijos ir Rusijos. Vokieti
jos industrija nieko negalėtų 
užlaikyti paslaptyj. Visi ]>ak- 
lausimai ir visi užsakymai ei
tų per Londoną, tuo leidžiant 
anglams daryti sabotažą, kad 
sustiprinus Anglijols industri
ją ir finansus.

Be to Anglijos valdžia, kada 
tik ji panorėtų, galėtų konfis
kuoti visą ar dalį Vokietijos 
gauto iš pirklybos su Rusija 
pelno ir panaudoti jį apmokė
jimui karo skolos Anglijai ar 
Anglijos pavaldiniams.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, vasario 15 d., užsienio pinigų 

(mina, perkant Jų ne maliau kaip ui 
25,000 doleriu, bankų btrvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaip:

Anglijos 1 svaras .........   $3.91
Austrijos 100 kronų ............... $0.26
Belgijos 100 frankų už ........ $7.71
Danijos 100 kronų ..........  $18.60
Finų 100 markių ................... $3.40
Francijos 100 frankų ............ $7.37
Italijos 100 lirų ........................... $3.69
Lietuvos 100 auksinų ............ $1.85
Lenkų 100 markių...............$0.13
Norvegų 100 kronų ................ $34.35
Olandų 100 guldenų ............ $17.70
Šveicarų 100 frankų ........... $16.49
švedų 100 konrų-:................... $22.60
Vokiečių 100 markių ........... $1.85

Vokietija ikišiol nenori su 
tuo sutikti, bet kad užganėdi
nus talkininkus ji gal 'ir su
tiks.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 16, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglija atnaujins pirk
lybą su Rusija.

Sako karalius savo sosto kal
boje. Pasmerkia airių vartoja

mą prievartą.

LONDONAS, vas. 15. — Ai
rija m gali tikėtis įgyti savy- 
valdą, naudodama prievartą. 
Taip pareiškė karalius Jurgis 
sušaukdamas šiandie parla
mentą.

“Padėtis Airijoje gimdo ma
nyje rupesnį,” sakė karalius 
savo sosto kalboje. “Blogai va
dovaujama dalis Airijos žmo
nių griebiasi prievartos būdų 
tikslu įkurti Airijos respubliką. 
Nė Airijos vienybė, nė Airijos 
savyvaldos negali būti įgyta 
tais budais.”

Karalius paskelbė, kad val
džia bandys kovoti su nedarbu, 
panaudojant “bedarbės apdrau
dę.”

Jis sakė, kad taipjau bus 
įnešti biliai reorganizavimui 
Anglijos geležinkelių, apsaugo
jimui reikalingiausių industri
jų nuo neteisingos kompeticl- 
jos ir naujiems suvaržymams 
pirklybos svaigalais.

Jis pareiškė, jog jis tikisi, 
“kad tarybos apie pirklybinę 
sutartį su Bosija bus sėkmin
gai užbaigtos.”

Jis taipjau maldavo didesnio 
kooperavimo tarp darbo ir ka
pitalo.

Parlamenta sušaukta su vi- 
somis puikiausiomis ccremo- 

nijomis, kokių nebuvo nuo 
karo pradžios.

McAdoo reikalauja pri
pažinti Lietuvą.

Padavė tą reikalavimą valsty
bės sekretoriui Colby.

NEW YORK, vas. 15. —Bu
vęs iždo sekretorius William 
G. McAdoo šiandie pasiuntė 
valstybės sekretoriui Calby il
gą memorandumą, raginda
mas, kad Jungtinės Valstijos 
pripažintų Lietuvą kaipo ne
priklausomą Valdžią. Jis nu
rodo, kad tokis pripažinimas, 
kurį jau suteikė kitos šalįs, 
palengvintų išrišti teritoriali- 
nius ginčus tarp Lietuvos ir 
Lenkijos ir abelnai sustiprin
tų Pabaltijos šalis.

as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
master at Chicago, III., Feb. 16, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai nepaisys 
Graikijos ir Turkijos.

Laikys savo konferenciją, nors 
ir nebūtų tų šalių delegatų.

PARYŽIUS, vas. 15. — At
sakydamas į Anglijos valdžios 
pakvietimą, Francijos pre
mjeras Briand paskelbė, kad 
jis nedėlioj važiuos į Londoną, 
tikslu ant rytojaus atidaryti 
talkininkų konferenciją arti
mųjų rytų klausimu, nors ir 
nebūtų turkai dar atvykę. Jis 
skaito, kad turkai ir graikai 
yra kviečiami vien tik kaipo 
patarėjai išdėstymui prieš vy
riausiąją tarybą savo nuomo
nių ir kad talkininkai gali pra
dėti svift’stymus visai be jų.

Manoma, kad toks nusistaty
mas paskubins atvykimą Tur
kijos nacionalistų delegacijos, 
kuri norėjo trumpam laikui 
sustoti Ryme, kad pasitarus su 
niekučiais elementai, kurie pa
taria nedaryti jokių koncesijų.

Spartus korikas
[Iš Federuotosios Presos]

Vienna.( — Budapešto laikraš
čio Pešti Hirlap surinktomis ži
niomis, paskilbusis visoj Ven
grijoj korikas, George Alexan- 
der, per kelis pastaruosius mė
nesius pakoręs 2,260 politikinių 
nusižengėlių. Didelė didžiuma tų 
nusižengėlių buvo — darbinin- 

’kai ir kaimiečiai, kurie kaltinta 
dėl menamojo jų pritarimo nu
verstąja! Belą Kun valdžiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 16, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Jieško koncesijų.

LONDONAS, vas. 14. — 
IŠ Berlino pranešama, kad 
kaip rašo Maskvos bolševikų 
organas Raboči Golos, Hugo 
Stinnes, direktorius Vokietijos 
Woennann gabenimo kompa
nijos ir gerai žinomas Vokie
tijos kapitalistas, veda tary
bas su Maskvos valdžia apie 
koncesijas išdirbti Briansko 
geležies ir plieno kasyklas ir 
liejiklas, didžiausias Busijoje. 
Stinnes pasisiūlė investuoti į 
dirbtuves 3,000,000 auksinių 
rublių ($1,500,000). Jis mano 
lieti geležinkelių reikmenis ir 
mokėti sovietų valdžiai 33 
nuoš. nuo gryno pelno.

Užpuolė traukinį
CORK, vas. 15. — 6 paša 

žieriai ir du airių respubliko
nų armijos nariai tapo užmuš
ti ir 10 žmonių sužeista ai
riams ties Kensale užpuolus 
pasažierinį traukinį, gabenusį 
anglų kareivius.
20 parlamento nariy areštuota.

BELFAST, vas. 15. — 20 
sinn feinerių narių Anglijos 
parlamento da'bar sėdi kalėji
me. Jie visi, kada juos išrinkta, 
atsisakė dalyvauti Anglijos 
parlamente ir sudarė Airijos 
parlamentą. Daugelis kitų par
lamento narių dar tebėra' ant 
laisvės ar slapstosi.

Martens jau Rusijoj.

WASHINGTON, vas. 15. — 
Darbo departamentas šiandie 
gavo žinių, kad deportuotąsis 
Rusijos atstovas Ludftvig C. 
A. K. Martens vasario 13 d. 
atvyko Maskvon.

NEW YORK, vas. 15. — 
Nuo sausio 1 d. iki šiai dienai 
New Yorke nuo miegamosios 
ligos pasimirė 47 žmones. Su 
sirgimų buvo 179.

AUKSINAI LAIKINAI 
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti 
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt, 
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar 
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau. 
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau- 
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti'tėvynėn, 
tai dolerių mainymu j auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia 
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu- 
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne- 
dėliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, UI.

Siuvėjų kova
Trečdalis milioninlo pašelpos 

fondo jau surinkta.

[Telegrama Naujienoms]

NEW YORK, vas. 15/ — 
Šiandie iš Chicagos vėl gauta 
$30,000 aukų. Iš Rochester, N. 
Y., gauta $5,000. Daugiau kaip 
trečdalis milioninio pašelpos 
fando jau tapo sukelta į ma
žiau kaip šešias savaites laiko. 
Manoma, kad ir likusieji du 
trečdaliai bus sukelti į trumpą 
laiką.

Visos šalies rubsiuvių aukos 
stiprina dvasią kovojančių 
draugų-rubsiuvių ir didina jų 
pasiryžimą laikytis iki nebus 
atsiektas pilnas laimėjimas. 
Nariai raginami yra ir toliau 
dirbti tą gerą darbą ir užbaig
ti dėti fondą. ,

Skelbia komunistų “suo
kalbius.”

PARYŽIUS, vas. 15. — Su
ėmus dokumentus susektas di
delis suokalbis nuversti Fran
cijos, Italijos ir Ispanijos bur
žuazines valdžias. Komunistų 
suokalbis dieną nuvertimui 
nustatęs gegužio 1 d. Pinigai 
suokalbiui vykinti buvę siun
čiami per Amerikos organiza
cijas.

Kraštutiniai elementai Gene
ralinėj Darbo Federacijoj pra
laimėjo vakarykščiame susi- 
sinkime, kuriame buvo renka- 
ua valdyba. Komunistų kandi- 
dataf’Tapo nuveikti ir visur lai
mėjo jų priešininkai.

Time ti^mslatdon Tiled 
master at Chicago, III., Feb. 16, 1921 
as reąuired by the act of Oct 6,1917

Rusai protestuoja prieš 
Franciją.

Reikalauja pasiaiškinimo delei 
užpuolimo ant rusų laivo.

[13 Federuotosios Presos]

MASKVA. — Savo notoje 
Paryžiaus valdžiai, Rusijos už- 
rubežinių reikalų komisaras 
čičerinas griežtai protestuoja 
prieš dviejų Francijos torpedi
nių laivų naikintojų žygį Juo
dose jurose sausio 9 d., kada 
jie užpuolė ant rusų laivo ir 
užmušė ir sužeidė daugelį iš 
įgulos. Laivas paspruko nuo 
visiško sunaikinimo tik užbėg
damas ant kranto. Tai yra jau 
antras panašus atsitikimas p. 
tanioj u laiku. Sovietų valdžia 
laukia Francijos pasiaiškinimo 
“pirm negu darius reikiamas 
išvadas.”
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Ūkininkų Balsas.
DEL LIETUVIŲ ŪKININKŲ 

SUVAŽIAVIMO.

Ne sykį teko laikraščiuose 
matyti žinučių iš lietuvių ko
lonijų ir jose vis randi nusi
skundimų, kad sunkus yra 
ūkininkų gyvenimas, kad jie 
labai skriaudžiami, nes ne vien 
savus produktus turi pigiai 
parduoti, o sau reikalingas 
reikmenis brangiai pirkti, bet 
dar ir valdžia prisidėjus, pakol 
dama mokesčius (taksus) ant 
ūkių ir gyvulių, kas labai var
gina ūkininko ir jo šeimynos 
gyvenimų.

Tokioj padėtyj atsidūrė ne 
vien lietuviai ūkininkai; tas 
krizis palietė visus Jungtinių 
Valstijų ūkininkus. Tat ūkinin
kuose kilo klausimas; kas da
ryti, kad pašalinus tų blogų ir 
sugrųžimis senus geresnius lai
kus, taigi kad arba ūkių pro
duktai pabrangtų, ar kad dar
bo rankos, taipjau visi reikalin
gi ukininkystės įrankiai atpig
tų?

Lietuvių ūkininkų Jungtinėse 
Valstijose yra ne perdaugiausia 
ir jie vieni nieko negalėtų veik
ti be miestiečių paramos; 
svetimtaučių yra dauginus ir 
jie jau iš seniau turi ūkininkų 
reikalų gynimui draugijas. Bet 
pažvelgus arčiau į tų draugi
jų gynimų ūkininkų reikalų 
pasirodo, kad tik žaislus daro 
iš surinktų ūkininkų pinigų, o 
apie kovų su spekuliantais ir 
išnaudotojais tie ponai visai 
nesi rūpina-

lietuviai matydami, kad iš 
tų organizacijų nieko naudos 
ūkininkams nebus, ėmėsi pa
tys už darbo, kad apgynus sa
ve ir savųjų šeimynų nuo iš
naudotojų. Bart, Mieli., ūki
ninkai turėjo susirinkimų sau
sio 2 d. ir nutarė atsišaukti į 
visus Lietuvius ūkininkus su 
paraginimu, kad kovo arba ba
landžio mėnesy sušaukus vi
suotinį lietuvių ūkininkų suva- 
žiavpuų. ir suorganizavus vienų 
ūkininkų sųjungų ant koope
ratyviškų pamatų [? Red.] ir 
išleidus organų lietuvių kalba. 
Tų sumanymų jau parėmė 
McNangtitono ūkininkai; tikiu, 
kad ir kitų kolonijų ūkinin
kai parems jį ir varys darbų 
pirmyn.

Pritariantieji tam sumany
mui atsišaukite. į sekretorių: 
Ig. Smetona, R. 1, Hart, Mieli. 
Organizuokimės ūkininkai, lai
kas atėjo!

—Stasys A. Dementis.

Naujienų Didysis Kon- 
. certas Jau Nebetoli.

Bukite visi iš anksto pa
sirengę. šįmetiniame kon
certe dalyvaus labai daug 
artistinių spėkų — lietuvių 
ir kitų tautų. Tokio kon
certo dar lietuviai niekuo
met neturėjo. Nepraleiski
te jo!

Štai kokios spėkos daly- , 
vau ja:
Unė Babickai te
K. Sarpalius
Broliai Briedukai
Pr. Jakutis 
Pr. Cvirka 
Pirmyn Mišrus Choras 
Chicagos Socialistų Vyrų 
Choras
Helen Golden 
Elza N o vak 
James Lillard 
T. Karablinoff 
Minna Ysaeva.

Koncertas bus nedėlioj, 
27 d. vasario (Feb.) 1921, 
Ashland Auditorium Car- 
men’s Hali), puikiausioj 
darbininkų svetainėj Chi- 
cagoj, Van Buren St. ir 
Ashland Blvd. Pradžia 4 
vai. po pietų. Orkestrą —■ 
10 muzikantų.

Tikietai jau parduodami 
“Naujienų” ofise. Pilkite 
tuojau!

Iš kitų miestų ir mieste
lių visi naujieniečiai bukite 
šiame puikiame Naujienų 
koncerte!
KONCERTO RENGIMO

KOMISIJA.

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašų 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštų, Clark ir Adams gt. 
Įteikia klausti prie “Advertised 
VVindow” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume? 
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turiolikų dienų nuo paskelbimo.

2 Adomatis Franciskas
4 Ambrozuj Anastazije
13 Balis Vladysluvas
14 Baltas Zofije
15 Banaiti Juozu
17 Bartkus Antanas O
32 Bulis Adolfas
33 Butwilas Kastantin 2
36 Chebataronas Gabryjelus
50 Dumblauskas Wm
63 Gasiunas Jonas

' 64 Gaubas John
65 Gedzius Vincentas
72 Grabis Martin
75 Greviskis Ignas
90 Ivoskis Tamošius
91 Jakavicus F

EKSTRA MILŽINIŠKOS 
PRAKALBOS

Paminėjimui trijų metų su
kaktuvių nuo įsikūrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
Rengia Šiais iškilmingas pra

kalbas Lietuvių Tautos Katalkų 
parapija.

Įvyks
Seredoje, Vasario 16 d., 1921

Bažnytinėje svetainėje,
kampas 35-os gatv. ir Union Av.

Pradžia 7 vai. vak.
Kalbės garsiausi, kalbėtojai.
Kviečia kuoskaitlingiausiai at

silankyti, nes tai proga toji vie- 
nų^kartų visame gyvenime, ne
praleiskit.

Kviečia visus
Komitetas.

98 Janiūnas Danielius
96 Jaris Tošy
98 Judis Antanas 
105 Kartūnas A
110 Kuyaluusku Vjlim r’
115 Keras Jonaš 
117 Kesilis F F
181 Krencius Jonus 
142 Lapinu Mikola 
150 Manliunas P
153 Martinkus Juzupas 
155 Matuusas Juzaitis
157 Meskauskis Peter
158 Meškenas Jozapas 
168 Miscikaitiene Ona 
164 Mitrenaj Keasierai 
170 Neverauckas Jurgis
175 Njprjkas Frank
176 Novvickas John

/ 180 Pakilaitis Pietras
182 Paskauskis Povil 
187 Petschulat Crist 
189 Pocius Povvilay 
194 Pranovskis Pran 
201 Rasuliecai Paulinai 
206 Ruigene Barbora 
210 Saulis Jonas
215 Scukauckas S
217 Šeria Wiktaras
218 Shulpinenci Barborai ’
222 Skirutis Pietras
223 Skirmont S
224 Skultety Ludmila 2 '
225 Skusevicius Adolpas 
227 Slegrelis Kazimieras
234 Stasikaitis Charles
235 Staniulis Willim
236 Švelnia Frank 
243 Tamasonas Ralph 
245 Toniukas Juzaph
252 Tūbelis John
253 Ugincius Marta 
255 Ursecka Anna 
257 Varanauskas Jonas 
260 Visakavvicza Ignatas 
264 Wainauski Adolfą 
274 Yodelis Antonas 
278 Žemaitis Anna 2 
281 Zukowiski Adolepei

GYDYKIS NUO ŠALČIO 
SU TURPO TUOJAUS.

JJmonės yra įpratę nepaisyt šalčio, 
manydami kad pereis 1 kelias dienas. 
Musų-gi patyrimas iš keletos pereitų 

'Žiemų patikrinę, kad “šaltis neperoi- 
ina”. Nepaisymas, išsivys to į sunkias 

ligas. Ankstybame jo pasirodyme, jei 
tik . Turpo panaudosi, pasitepdamas 

Į šnerves, jis čystys ir antiseptiškai 
veiks ant putilo ir oro pereinamų viep
tų, kas suteiks urną paliuosavimą ir 
šalti sulaikys. Jei šaltis jsisinojęs, 
ištepk Tarpu sprandą ir krutinę ir 
gyduolė persigers per odą nueidama 
j nesmagumu vietą, paliuosuos sute
pimus ir uždegimus.

Turpo paprastai susideda iš seno
vinių gyduolių, išspausto tarputino, 
kamparo ir mentalo į čystą minera- 
lį sudėtinį. Jis nesuteps, nenudegins 
nei pūslių nesutfauks. Jis priimnus 
ir gydąs. Gydytojai žino jo vertę ir 
pataria kaipo saugia ir pasitikimą na
mų gyduolę. Virš 1,500,000 puodelių 
Turpo parduodama kas metas. Ta- 
mistoS vaistininkas užtikrins pinigų 
grąžinimą, jei neužsiganėdinsi.

Parsidavoja baltuose opaliniuose 
puodeliuose su pomerančio ir juodu 
lėbeliu, po 30c ir 60c.

"Kirpo
Nuo visokių šalčių ir susi metimų.

mIk. kliauga]
DENTI8TA8

1821 So. Halsted St., Chicago, III 
kampas 18th St.

, Valandos: 9—12 ryto ir 1—-f vak. t 
Phone Canal 257

kasosi galvą. 1ŽmogllC kitsyai h«hv«j, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejnčioms. ‘ Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskaną, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasimos!, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLK8
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. | 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. t I

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. - I

.Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

~r, AD. RICHTERdCO., 325-330 Broadway, Neverk

Bereda, Vasario 16 d., 1021
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8140 Sooitb Halsted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius i savaitę:

Panedeliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Km Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame 1 senus Ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pree.

1619 W. 47 th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, M.

A

t

Rusiškos ir Tirkišta Vanos
12th STREET 
TeL Kedsie 8902. 

3514-16 W. 12th St 
’ Arti St. Loais Avė, 

CHICAGO, ILL.

Ashland Auditorium
(CARMEN’S HALL)
Van Buren and Ashland Blvd.

Pradžia 4 vai, po piety

BUS

ŽIŪRĖKIT! DIDELIS
išpardavimas

WESTERN FURNITURE STORAGE
2810 W. Harrison St

Mes atidarom abiejose vietose kasdieną, nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. Nedėliojus iki 4 po pietų

Fonografai, lovos, fruntines 
rakandai, pečiai karpetai

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurių 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $85 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
▼U8. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 aug
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
narduo.l dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daieidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.

RENGIA 18 GATVĖS KOLONIJA

renkantis
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ĮRITĖTAS

DIDELIS KONCERTAS SU 
PRAKALBOMIS 

PAMINĖJIMUI LIETUVOS

MYBĖS TRIJŲ METŲ 
SUKAKTUVIŲ.

Įvyks

Vasario 16 d., 1921 Palace Teatre, 
1826 So. Halsted gatvės tarpe 18 ir 19 gatv, 

Svetaine atsdarys 6:80 v. v.

Dalyvaus talentingi Amerikos lietuviai dainininkai: M. Rakaus
kaite, Pranas Jakutis, A. K. Kvedaras ir A. Freitekiutė ir geriausi 
Amerikoj kalbėtojai ir tt.

’ą

Ruoškitės visi lietuviai į tą iškilmingą vakarą paminėjimui tri
metinių sukaktuvių, laisvos Idetuvos. ‘v • * <

Tikictus galima' gauti sekamose vietose:
Paul P. Pilkis krautuvėj — 1822 So. Halsted St., Naujienų rašti

nėj — 1739 So. Halsted St.; N. C. Krukonio bučemėj — 1810 So. 
Peoria St.; A. Dargio raštinėj — 726 W. 18th St.; Tubutis ir Gedvi
las krautuvėje, 1818 So. Halsted St.

Programas prasidės 7:00 v, v.
Krutamieji paveikslai bus rodoma publikai

To vakaro visas pelnas eis Lietuvos gynimui. Pinigai bus pasių
sti Lietuvos Misijai j 24 vai.

Kviečia nuoširdžiai visus lietuvius atsilankyti ant šio vakaro.
Bendras 18tos gatvės Kolonijos

DIDYSIS
• ' s , ’ | , ‘

NAUJIENŲ
KONCERTAS

\

Po koncertui linksmus šokiai 
Orkestrą —10 muzikantų.
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgo Padangėj

Sėkmingas vakaras Lietuvos 
našlaičių naudai.

S. S. Pittaburgh, Pa. — Va
sario 6 d. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Skyrius (ar Y. W. C. 
A.) moterys buvo surengusios 
vakarų Lietuvos Našlaičių nau
dai. Programas susidėjo iš 
vaidinimo dviejų veiksmų ko
medijos “Audra giedroje“, po
ros dialogų ir dainų. Vaidino 
ir dainavo Birutės Choras, ku
ris už savo patarnavimų ne
ėmė nė jokio atlyginimo.

Programas * išpildyta gana 
gerai; jeigu ir buvo kokių tru
kumų, tai visai nežymus; gal 
kiek netiko scencrijos, bet čia 
jau ne lošėjų kaltė.

Publikos buvo pilnutė Apollo 
salė, kuri sutalpina apie tūks
tantį sėdynių. Kaip teko pa
tirti. ir to vakaro liks keletas 
šimtų dolerių Lietuvos našlai
čiams.

Kunigas norėjo pakenkt 
vakarui*

Kaip teko girdėt, kun. Kazė
nas norėjo sutrukdyti to vaka
ro rengimų. Mat vakaras bu
vo rengiamas nedėldieniu, to
dėl, sako, kun. Kazėnas, rem
damasis neva Pennsylvanijos 
valstijos įstatymu, pranešęs 
miesto valdžiai, kad tokie ir 
tokie esu rengiasi daryti biznį 
nedėlioję. Bet rengėjai buvę 
apsižiūrėjęs pirmiau ten, kur 
reikia, ir buk kunigas gavęs 
atsakymų, kad tai ne jo esųs 
biznis: tegul jis žiūrįs savo 
“inišolo", o nekišęs nosies kur 
jam nereikių. Tok| atsakymų 
gavęs kunigas nusiraminęs.

Kalbamojo vakaro rengime 
dalyvavo ir šv. Kazimiero baž
nyčios parapijonys, su kuriais 
kun. Kazėnas yra piktuoju ir 
veda su jais aštrių kovų, bet 
kol kas tai jam visai nesiseka.

Ir Vaišnora pakliuvo tarp 
neištikimųjų.

Kai sausio 30 dienų kunigas 
Kazėnas su policijos pagalba 
mėtė laukan iš bažnyčios sa
vo “priešginas” parapijonLs, tai 
ir ponas Vaišnora buvo pri- 
skaitytas prie neištikimųjų ir 
kartu su kitais išdangintas lau
kan iš bažnyčios. O žinote, 
kas yra ponas Vaišnora? Jis 
stambus Saut-saidės biznierius 
ir Tautos Fondo iždininkas! 
Nors jis buvo augštai ant “viš- 
kų”, kaipo giedotojas, ir už
simokėjęs įžangos 15 centų, 
vis tiek nebuvo žiūrėta. Rei
kia dar pažymėti, kad Vaišno
ra tai parapijai priklauso iruo 
senų laikų, kaipo biznierius 
yra daug brangių daiktų baž
nyčiai nupirkęs, ir visados už- 
simokųs parapines mokestis iš- 
anksto; net ir šiemet, kada ki
ti parapijonys “streikuoja” ir 
nemoka ne tik parapijos mėne
sinių, bet nei įžangines, Vaiš
nora su jais nėjo ir ligi šiol 
jautėsi bažnyčioj kaip savo na
muose. Nežinia, kaip jis da
bar jaučiasi. Kiti parapijonys 
tatai dabar juokauja iš jo, gir
di: gerai, kam streiklaužiavai.

Del visų tų šv- Kazimiero 
parapijoj nesutikimų ir kovų, 
vargonininkas Jonas Grajaus
kas taipjau atsisakė nuo vietos.

Darbai.
Kaip visur taip ir pas mus 

Pittsburgo ir apielinkėse siau
čia nedarbas ir daugybė žmo
nių vaikštinėja be užsiėmimo. 
Tik tiek gal skirtumas, kad ki
tuose miestuose gal pirmiau 
pradėjo siausti nedarbas, o 
Pittsburge kiek paskiau, ir dėl 
tos priežasties daug žmonių 
plusta iš kitų miestų į Pitts
burgų ieškodami darbo. Dau
gumas tokių grįšta atgal į 
Pittsburgų, kurie garais laikais 
buvo šį miestų apleroę ir išva
žiavę kitur ieškoti geresnių 
darbų. Bet dabar atvažiavę į 
Pittsburgų nieko daugiau ne-

randa kaip tik stovinčius “styl- 
vorkus” ir da po truputį kru
tančias mainas, o bedarbių 
daugybės. Tat nepatartina va
žiuoti į Pittsburgų jieškoti 
bų. — Reporteris.

HART, MICH.

dar-

Užgavėnėse, vasario 8 dieną,
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Į DIDELIS STREIKAS.
| CLEVELAND, O. — Vasa- 
• rio 3 d. čia sustreikavo mol- 
deriai ir kor-meikeriai. Strei
kas apėmė apie 20 dirbtuvių 
Streiklaužių kol kas nesiranda, 
nors kompanijos, stengdaino- 
sios sulaužyti streikų ir išardy
ti darbininkų unijų medžiojasi 
n t re ik lu ū žti ų, ypatingai negrų. 
Chisholm Motor Kompanija 
jau prisimedžiojo apie porų 
tuzinų skebų negrų, kuriuos 
policija saugo, savo globoj lai
ko. Bet streikininkai laikosi

Pinigai išmokėti
Lietuvoje

Susivienijimo Lietuvių Ūkiniu-j tvirtai ir streikų ramiai veda, 
kų Draugija turėjo šeiminiškų H kitų miestų inoldcriai ir kor- 
vakarų pas K. Tarasevičių, meikeriai nevažiuokite į Cle- 
Nors oras pasitaikė ne koks, velandų.— A. M. Šmigelskis. 
bet ūkininkų su savo šeimyno
mis gausiai atsilankė. Mote
rys buvo suruošusios vakarie
nę, dar patiektas šioks toks 
progra mėlis, kurį išpildė jau
nos mergaitės: Alena Mozerie- 
nė, Zofija šinrkiutč ir Teklė 
Matuliuke; paskui šokiai ir 
šiaip įvairus žaislai. Nors mu
zika ir ne miestietiška, bet mu
sų žmones pripratę Lietuvoj 
prie armonikos, tat tenkinosi, 
kokių turėdami. Laikų praleis
ta labai maloniai.

—P. Karneckas.

Pirmiau negu siųsit pinigus į 
LIETUVĄ, gaukite musų kai- 

Tas atsieis jums pigiau ir
bus išmokėti į 5 dienas.
nas.

NEW HAVEN, CONN.

Areštavo lietuvį. Mes aplaikome kvitas nuo 
kiekvieno orderio.

Jisai 
žmogžudybės.

nužudęs vienų
J. Chernek.

padaryta ne keršto, bet pa
tiks-

Juozas Ka- 
kaltinamas 
Busiu, ji- 

moterį, var- 
Sako, kad

šiomis dienomis čionai areš
tuota lietuvis Joseph Kacea- 
ranskas (tur būt 
čerauskas). 
dėl 
sai 
du 
tai
sinaudojimo-pralobimo 
lais.

Kocerauskas laikomas ka
lėjime. Kelis kartus jisai jau 
tardyta. Laikraščių žiniomis, 
areštuotasai buk prisipažinęs.

Nenžilgio turės prasidėti by
la- — Vietinis.

SCHIFF
And Company

STATEBANK
728 W. 12th St.
Arti Halsted St.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllio^
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SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNES
-^GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.

“Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš 
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie 
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie 
musų priešo nedorus darbus ir klastas.

“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.

“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir 
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.

“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių, 
žada pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

Duokit šviesos saviškiams
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim

teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems

“SIETYNĄ”
dvisavaitinį ko per ac i jos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotą.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno” 
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-ve, 24. “Sietynui” — Lithuania.

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji o
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo
O. Ramanauskienė
J. Gideika 
A. Brazauskaitė
K. šaučunas 
J. Peleckis 
F. Vasiliauskis 
J. Daugalaitis 
U. Žukauskienė 
J. Vinckunas 
M. Grajauskienė 
S. Stanevičia
P. Kviečinskis 
J. J. Zamkus 
J. Kaupas 
A. Kalasauskis
O. Balickienė 
M. Borkevičiui 
R. Pališaičiukė
R. Ambotovič
I. I. Daugėla
J. Klimas
P. Svetikas 
A. Vaičiūnas
L. TeiŠerskis 
A. Dauginas
A. Vizgaitienė
B. Sinickis
A. Rezgis
K. Dzvankas
S. Raukas
J. Nagrodzkis
K. Balčius \ 
P. Petraitis
B. Kundrotienė (
A. Zibartienė

Burbienė r'
Stružienė 
Puišis 
Dugnaitė 
DargeviČ 
Dargevič. 
Dargevičaitė 
Kaminskienė 

J. Striško 
R. Sarvitauskaitė 
U. Neverdauskienė 
A. Kusminskis 
J. Vitkus 
A. Mazilauskis
M. Petrošienė 
A. Sebeckienė 
A. Arlauckienė 
A. Petreikienė
L. Raskilienė 
L. Raskilienė 
O. Daugintienė

Kaip jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 16 metų patyrimo, kuris 
suteiks tomistai geriausią patar
navimą.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklis
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1801 So Ashland Ave^ Chicago, 
kerti 18-tos gatvės; 3-ėios lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekoe 

Tlmyklte mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

J.

”BANGA”
Lletuily Socialistą Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.

■aro CHRONIKOJE peržvelgs netik politinius “BANGA” nuotikim visame paftaulije, bet da ypatingą domą at
kreips į ouotikius, įvykstančius darbininkų gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus 
socialistų ir sklaidys darbininkų ^vienybės ardytojų 
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių 
apžvalgą gyvenimo iš soclalibtinio persitikrinimo 
žvilgsnio Ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIU skyriuje talpina straipsniu*, 
liečiančius dienos klausimus, Ir straipsnius, plačiai 
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininką 
gyvenime. » K.
savo TEORETINIAI-MOK8LINĖJE dalyje ruptra-

“BANGA”

“BANGA”

“BANGA”

aia teikti ,av0 •i[altJtoį*ll>s etraipsnlus, populiariai 
DAROM gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitą 

mokslų teorijas.
liDAMfiAU savo BELETRISTIKOS Mpaltose talpine apysaka*, 

DAROM eilei ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokele (humoru).

iiDAilOA” eaT0 KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymu* "BANGA nuotikių musų kolonijos? Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausia* "RANGA'* mua1 80C‘a*'stli 1‘teratines spėka* Amerikoje, bot ir 

DRNUR jnusų įžymių* rašėjus Lietuvoje. ,
ii pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvaL 

“BANGA” tė. “Bangos” prenumerata yra: 91.— ui 12 numerių;
92. — ni 24 numerius; 13. — už 36 numerius; 94— 
ui 48 numerius. k

iiQ|MQA*t užsiprenumeruokite sao ir savo draugams. Pinigus 
BANDĄ jiųskit*.adresu:

C. A. HERMAN,
644 W*at 304 Str, New York, N. V.

0.
0.

o.

O.
s.

Šiaudvitis 
Gerdauskas 
šalučka

P. Žukauskienė
J. Urbelis 
B. Lidžius
K. Ekienė
A. Jankauskis 
S. Mankus 
M. Jamontienė
E. Tolvaišiutė
F. Liutekienė
K. Savickienė
S. M. Bendikai 
J. Žilinskas
D. Jokubauskienė 
Z. Geistarienė
O. Bukaitė 
A. Balvidaitė
I. Grigaitis
E. Nagevičienė
J. Girštautienė 
J. Urbonas
L. Kazlauskaitė 
A. Dičmonienė 
J. Vaitiekus
T. Daujotienė
L. Saulikienė
A. Mišeikienė 
O. Plauškas
J. Jurgučiui 
S. Dirvelis
K. Kavaliauskaitė
B. Rumšaitė
J. Biržina ,,
K. Beržinis
M. Biržinaitė 
J. Pūkelis 
S. Pužauskienė 
H. Jakubauskaitė
O. Pužauskienė
P. žadikienė 
A. Žukauskas 
S. Glodenaite 
A. Navickis 
J. Mažeikienė 
S. Rozenskis 
A. Gintautas 
V. Kilikevičia 
A. Tamkevičia 
M. Lechnavičienė
E. Mančikienė
F. Andrijauskiui 
P. Ačui

Norkus
M. Vasiliauskis

. *

J.

P.

J. Valaičiui
P. Mockevičaitė
J. Sutkus
L. Valašinienė
D. Mockienė
K. Stonaitienė 
R. Lidžienė
J. Ročius 
J. Fakas 
F. Bagdonienė
M. Kubilienė 

Butienė
F. Kalvaitis 
U. Macevičienė 
A. Petraitis 
J. Gargasus 
O. švelnienė
A. Jonutienė
B. Garalevičius
J. Norbutas
E. Telkevičienė
K. Keblius
O. Kromelaitė 
J. Stanevičia
P. Irknonienė 
J. Voltaraičius 
O. Jurkaitė
A. Shristofer 
J. Verpetinskis 
M. Žukauskienė
B. Kontrimienė 
A. F. Galskis
O. Radzevičienė 
D. Powlovskis
P. F. SteponaitČiukė 
M. Murauskis
F. Lapinskis 
M. Karušaitiene 
A. žukienei
D. Kalinauskis 
O. Čepienė 
J. Vazbutienė 
M. Medžiauskas 
M. Grinevičius 
T. Pilipavičia 
J. Vedegius 
J. Grigalevičia 
T. Čepulis 
J. Pleščius 
J. Pleščius 
O. Labanauskienė 
A. Radvilas 
J. Stalilionis 
J. Karosas 
O. Barzdaitienė 
O. Truncienė

Tel. Yards 86S4 
Mrs. A. Michniewicz

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Due 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

merginoms.
9118 S. Halsted SL, Chicago, UI 

(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v. I

J Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius !
■ 1424 So. Halsted St S
• Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
■ Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

------------------------------------------- <s

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

<712 So. Ashland Ava, 
arti 47-tos gatvis 

Telefonas: Drover 7643

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

Valandos; 10 Iki 12 ryto; 1 Od 4 pe 
pilt 6 iki 9 vakari 

■•diliomis nuo 9 iki 11 ryto, 
1821 S. Halsted 8L, 

Kampas 18 ir Halsted Bt,

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. StrikoFis

Lietuvy s Gydytojas ir Chinurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St, Tel. Boti. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą. 

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryt*
Res. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

RANDASI “NAUJIENŲ”KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS 
OFISE.

.Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
. Kablegramai paprastai nueina i Kauną! porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton j savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje.

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio! korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius į markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, 1 Chicago, Illinois,

DR. YUsKA 
1900 S. Halsted St. 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare. 
Rezidencija t 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 8463

Telephene Yards 5081

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS; Nuo 8 iki H ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare,

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3381 S. Halsted St., Chicago, DL

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraeteojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3894 So. Kedzie Ave^ Chicago, I1L 

Arti 88-th Street
...»......- ■■ .................. ...... ... ............. .....

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir Chlrargaa 

1637 W. 51 st. kam*. Marshfleld av.

4 Ir nuo 7 fld 9 vakare. 
Tel. Prospeet 1157
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savo atstovų, bet išreiškė 
norų dalyvauti Viennos, su
važiavime.

Lietuvoj socialdemokra
tai veikiausia taip pat siįs, 
atstovų į Viennų, kadangi Į Sienų klausimuginčas ei-1 Lietuvai turėti bent kiek ir 
jie laikosi daug-maž tokios

“Lietuvių-Latvių tre 
čiųjų teismas prasidėjo 
Rygoj gruodžio 30 dienų. 
Vyriausias ginčo sprendė
jas anglų prof. Simpson.

Tat didžiai gerbiamas ir lagclžkelis RaiHiliškis-kalkunai- lenkų atstovdi balsavo Ženevoj
ūkio prieš Latvių pripiižininią de ju-|bai lietuvių mylimas rašyto- 

reikalingas. ‘ ‘
Kalkiniuose 
mazgas su 

Reikalinga

Vilnius yra Lietuvai 
žvilgsniu butinai 
Be to reikalinga 
turėti riša įnašai 
Latvių gelžkeliais.

Subscription Rates:
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chlcdgo.
$8.00 per year in Chicago. • 

8c per copy.

Salvatorės kar-
ŽmogžūdybČ 

ir jis pateko į 
kurs pasmerkė 
keturiems mi

Bet čia tėvo 
jėra pasibaigė, 
buvo susekta 
teismo rankas, 
jį dvidešimt 
tams kątorgos.

rė, tie santikiai ne tik atšalo Jas — P- A. Labs — autorius 
buržuazijos tarpe, bet ima vir- didžiojo žodyno į savo garbės 
sti priešingais. Dabar Latviuo-Į vainikM įpintų gražų nevystantį 
se eina smarki agitacija prieš 
imperialistinius Lenkus, eina itj 
Estuose. Ir jeigu iŠ lietuvių 
pusės butų padaryta tinkamų 
pastangų, Lenkija netrukus su
silauktų savo grobtos politikos 
vaisių. • s

•žiedą, jei sutaisytų gerą arit
metikos vadovėlį. Gi “Nau
jienų” bendrovė turėdama to
buliausius technikos įtaisymus, 
turėtų tokią knygą išleisti. O 
lietuvių visuomenė yra be ga
lo tokios knygos ištroškusi ir 
pirks. Su pagarba,

šliburis.

jie laikosi daug-maž tokios na dėl trijų vietų: Palanv ,huooivos kranto, kad visas
pat pozicijos, kaip Latvijos gos ir apielinkes, Mažei-r.,liures n|j°nas’ nnskms tur

kiu ir Unkštos srities Del hnga* gtt,etų guut pigaus ir K1U lt llUKStOS srities. IKI lcngvai paeinamo kelio. Di- 
Palangos jau paaiškėjo, 

' kad latviai nereiškia į ją
pretenzijos ir tinka pripa-l Jei R turėtų Latvius ginti, kaip 
žinti Palangą Lietuvai iki suk?’ nll° Vokietijos.

' Šventosios upės. Dideliu *pretenzijos toje 
ginčų nekels ir Mažeikių Lullti vis„ gclžke)i su Kalku.

■ klausimas.” ' .

Taigi išrodo, kad Palanga | gelžkelio. 
bus sugrąžinta Lietuvai
(plačiau apie tai ąiškina drg. | miau Dinaburko*
St. Kairys straipsnyje, kuris

Kauniškis “Socialdemo-1 telpa šiame “Naujienų” nu- 
kratas” rašo: jmeryje).

socialdemokratai; o pasta- 
riejie jau nutarė dalyvauti 
tame suvažiavime. Latvijos 
socialdemokratų suvažiavi
me, kuriame buvo 150 dele-

naburko tvirtuma neatrodo lie
tuviams tiek labai reikalinga,

Skaitytoju Balsai

L.D.L.D. Reikalai
L. D. L. D. viršininkai 1921 

metams.

<D0LclXV.il A I Vll>

of Chicago, III., tinder the het of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilsldriant I 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- i 
drovL 1789 So. Halsted St., Chicago, -------------

TelrfoMii C.aal 1506

ILietuvai..

cionalą stojo tiktai 13 dele-
srityje yra tokios: Lietuva turi

nais ir bent dviejų kilometrų 
platumo juostą į šiaurę nuo 

Tuo budu Lietuva, 
prieitų ir prie Dauguvos že-

tšrelk&taė ilame akprlū/tį 
• nuomones Redakcija neatsako.)

Įvairumai

Viešas laiškas moky
tiems žmonėms.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje -* paktu: .. .

Metama •,..•» ----- $8.00
Pusei metų — r______  ___ — 4*50
Trims mėnesiams.................— 2.25
Dviem mėnesiams ...... — 1.75
Veinam mėnesiui , , H 1.00

Chicagoje — per neiiotojue:
Viena kopija..........................—03
Savaitei.... ...................................— 18
Mėnesiui — . ...... • . ...r..'. 75

Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj, 
paltu; .

Metams $7.00
Pusei metų .......................... — 4*00
Trims mėnesiams .................— 2.00
Dviem mėnesiams ....................— 1.50
Vienam mėnesiui .................. —

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) * .

Metams _____________________$8.00
Pusei metų-----  -- ------------------- 4.50
Trims mėnesiams au___________2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Latvių-Lietuvių sienų ginčas
St. Kairys.

4

*

Komunistų 
“galybe”.

Amerikos Komunistų par
tija ir Jungtinė Komunistų 
partija gavo paliepimą iš 
Maskvos susivienyti. Tuo 
tikslu nesenai buvo padary
ta slaptas suvažiavimas, vie
nok vienybė neįvyko. Nesu- 
sitaikė tiedvi partijos dėlto, 
kad kiekviena jų skaito sa
ve stipresne už kitą ir rei
kalauja sau didesnės atsto
vybės už savo konkurentu.

Paskutiniame numeryje 
“The Communist”, kurį leid
žia Komunistų partijos cen- 
tralinis pildomasis komite
tas, pastarasis tvirtina, kad 
per keturis mėnesius — lie
pos, rugpiučio, rugsėjo ir 
spalių — 1920 m. ta partija 
turėjo 7,552 užsimokėjusių 
narių; o Jungtinė Komunis
tų partija per tą laiką turė
jusi tiktai 4,611 narių.

Ar dabar matote, kokią 
baisią “galybę” turi Ameri
kos komunistai: apie 12,000 
narių dviejose partijose! Ir 
Amerikos darbininkų klesa 
drįsta neklausyti komuni- 
tų!

Internacionalo 
reorganizavimas.

Vasario 22 d. įvyks Vien- 
noje (Austrijoje) konvenci
ja tų socialistų partijų, ku
rios atsimetė nuo antrojo 
Internacionalo ir neprisidėjo 
prie “trečiojo” Internaciona
lo. Norą dalyvauti toje kon
vencijoje jau išreiškė dvyli
ka partijų.

Pereitą mėnesį buvo Ber
ne (Šveicarijoje) organiza
cinės komisijos susirinki
mas, kuriame dalyvavo Vik
toras Adler nuo Austrijos 
sociąlistų, Georg Ledebour 
nuo Vokietijos Nepriklau
somųjų Socialdemokratų, 
Robert Grimm» nuo Šveica
rijos socialistų, R. C. Wall- 
head nuo Anglijos Nepri
klausomosios Darbo parti-, 
jos; Francijos socialistų 
partija nesuspėjo atsiųsti

KAUNAS, I. 19. 21
Be Vilniaus klausimo, ku

riam Lietuvos visuomenė ski
ria šiandien daugiausia domės, 

[visus dabar rūpina ir lietuvių- 
latvių santikiai* Kaip žinoma, 
jau trečia .savaitė eina trečių
jų teismas, prof. Simpsono ve
damas, galutinai išrišti ginči
jamas Lietuvos-Latvių sienos 
vietas.

Teismas žada trukti dar ne
mažiau mėnesio, galutinas 
Simpsono nusistatymas <lar ne
paaiškėjo, bet pats ginčas jau 
iškeltas abiejų pusių visoj pil
numoj ir kai kas jau galima 
numatyti.

Ginčas dėl sienos tarp latvių 
ir lietuvių .susimetė ties trijo- 
mis vietomis: Palanga, Mažei
kiais ir Ilukšta-Kalkunais.

Del Palangos. Latviai nori 
pasisavinti visą juros pakrantę 
nuo Licpojaus iki Prūsų sie
nos, vadinasi, ir Palangą. Pa
langa jiem, girdi, reikalinga 
dėlto, kad latviai turėtų tiesų 
susisiekimą su Klaipėda, nes, 
girdi, Klaipėda artima latviam 
giminė. Jiem esą reikalinga 
turėti tas siauras pajūrio ruoš
tas, kad... geriau galėtų gin
tis nuo vokiečių užpuolimo. 
Pati, girdi, Palanga negalinti 
gyventi be Liepojaus, kaipo be 
mamos, — tiek kietai ji esanti 
surišta ūkio reikalais.

Lietuvai jokiu budu netinka 
išsižadėti Palangos. Ją rišan
ti su Lietuva ne tik istorinė 
praeitis, Birutė su Keistučiu, 
bet visa eilė gyvų gyviausių 
bendrų šios dienos reikalų. Pa
langos sritis ir dabar teminta 
iš Lietuvos duonos, parduoda
ma jai savo žuvis. Palangos 
žemaičiai nenori žinoti latvių 
ir abiem rankom siekiasi Lie
tuvos. Pagalios, jai ir to ne
būtų, Lietuva turi gauti bent 
kiek juros pakraščio, kad Rei
kale įsitaisytų savą uostą ir tu
rėtų tiesaus susisiekimo su pa
sauliu- Tat Lietuvos valdžios 
delegacija reikalauja Lietuvai 
viso pajūrio nuo Prūsų sienos 
iki Papų ežero (Papensee) ties 
Rukiava. Papų ežeras esąs 
Lietuvai reikalingas uostui sta-

Tuo klausimu Simpsono pa
dėtis gana lengva. Jis be di
delio vargo pats mokėjo lat
viams įrodyti kad jų argumen
tai ledo atsispyrę. Be to jam, 
kaipo anglui, visai suprantami 
lietuvių prirodymai, kad Lie
tuvos valstybei būtinai reika
linga jura. Jis provizoriai jau 
ir pasisakė tuo ginčo punktu, 
—Palanga turinti Lietuvai pri
klausyti. Kiek daug bus pri
skirta Lietuvai juros kranto, 
dar neaišku. Gal iki Papų eže
ro nesieks, bet iki šventosios 
upes tikrai, — vadinasi, apie 15 
kilometrų.

Komisija jau važinėjo 4—7 
sausio dieną apžiūrėti vietoje, 
ir nežiūrint latvių padarytų pa
stangų. Palangos žemaičiai. 
Simpsono paklausti prie l>až-

nyčios, vienu balsu pasisakė už

Keblesnis yra Mažeikių klau
simas. Latviai teturi vieną 
gelžkelį susisiekti Rygai su 
Liepoj u m, ir tas gelžkelis įsi
meta ties Mažeikiais Lietuvos 
teritorijon (apie 40 kilometrų). 
Kol latviai artimiausioj atei
tyj nepastatys tuo daiktu nau
jo gclžkelio, Mažeikiai jiem 
būtinai reikalingi. Lietuva ne
gina latviam naudotis gelžke- 
liu tomis pat sąlygomis, kurio
mis ji nori naudotis latvių gclž- 
keliu iš Lūšės per Prckulį į 
Skuodą ir iš Lūšės tiesiai į Lie
poją. Bet latviai baiminąs dėl 
karo meto- Jei, sako jie, mums 
tektų kovoti su rusais, o jus 
būtumėt neitralųs, mes nega
lėtum palaikyti reikalingiausio 
mums ryšio su Liepoj um,. kur 
mes laikom ir savo kariuome
nę, ir didžiuosius karo medžia
gos sandėlius. Negalėtume, nes 
neitralumas verstų jus kad ir 
nenorint uždengt gelžkelį musų 
karo reikalams. Tat latviai 
norėtų gauti Mažeikių trikam
pį bent dešimčiai metų nuo- 
mon, ar kad pats gclžkelis bu
tų laikinai nusavintas ir jiem

Tokį rišimą lietuviai taippat 
skaito negalimą priimti ir ieš
ko reikalingos formos gelžke- 
lini neitralizuoti. Dabar lietu
viai ruošia atatinkamą projek
tą. Manoma, kad ir Mažeikių 
klausimu seksis susitarti.

Sunkiausi# yra IlukŠtos-Kal- 
kunų ginčas. Kiek Mažeikių 
rajonas, žemaičių gyvenamas, 
tautiniu atveju yra visai aiš
kus, tiek Unkštos srity—pil
nas mišinys. Abejom pusėm 
tenka varžytis ekonominiais ir 
dalinai strateginiais motyvais. 
Varžytis tuomet, kai dar nėra 
paaiškėjęs Lietuvos Rytų liki
mas. Latviai dar nežino, kas 
bus jų kaimynas išilgai Dina- 
burko-Vilniaus gclžkelio, bet 
skaitosi su galimžbe, kad Vil
niaus sritis teks Lenkams. O 
tuomet jiem Ibutų nepatogu, jei 
Lietuvos teritorija bent kur už
imtų to gclžkelio dalį ir truk
dytų tiesų susisiekimą su Len
kais. Latviai nenorėtų prileisti 
Lietuvos prie Dauguvos, kad 
galėtų monopollzuot jos van
dens kelią vieni patys. Tais 
pamatiniais motyvais remda
mies, jie stato derybose trečią, 
strateginį. Dinahurkas, girdi, 
Latvių tvirtuma. Ji netektų 
savo reikšmės, jeigu neturėtų 
platesnio rajono, jei negalėtų 
kai kurių fortų perkelti į kai
rįjį Dauguvos krantą.

Tat latvių pretenzijos Unkš
tos rajone didelės. Jie norė
tų, kad jiems butų pripažinta 
buvusios Kuršo gub. siena ir 
tuo budu prieiti |visai arti prie 
Zarasų.

Lie’tiMų norai eina priešin
gon pusėn. Jie išeina iš to 
nusistatymo, kad Lietuvos Ry
tai su Vilnium turės priklau- 

’ syt Lietuviu. Tuomet visus

Simpsonas dar nėra pareiš
kęs bent kokio savo nusistaty
mo dėl tos (ginčijamos vietos. 
Sudaryta spccialė pakomisija, 
kuri turės kiek galima labiau 
suderinti priešingus siekimus 
ir savo darbų rezultatus patiek
ti Simpsonui.

Del visos likusios sienos di
desnių nesusipratimų nežada 
kilti. Galutinai ginčas bus 
Simpsono rišamas po to, kai 
jis išklausys abiejų pusių pri
rodymus, kai apžiūrės ir vie
toj patirs, kiek tie prirodymai 
yra pamatuoti. Vietomis bus 
atsiklausta vietos žmonių no
ro plebiscito keliu ir tuo noru 
remiamasi, klausimą rišant.

Sienų ginčai, ypač plebiscito 
budu rišami, paprastai labai 
sukelia visuomenės tempera
tūrą. Agitacijai vartojama bū
ti ir nebūti daiktai priešui su
klupdyti. Išvelkama aikšt&n 
visi dabarties ir praeities pa- 
sirokavimai ir priešas juodina
ma kuotamsiausiomis varso
mis. Tat ir ginčui pasibaigus, 
pasilieka giląus susierzinimo, 
kuris atsiliepia visais metais ir 
sunkina ramų kaimynų sugy
venimą.

Lietuvių-latvių ginče tos ko
vos? ypatybės reiškiasi tuo tar
pu labai silpnai. Lietuvių spau
da ramiai seka teismo eigą ir 
ramiai laukia jo galo. (Latviai 
yra žymiai griežtesni. Nacio
nalistinė jų spauda rodo labai 
didelių apetitų ir greita stvertis 
ypatingų prirodymo būdų. Bet I 
ir ji susivaldo, ypač ir dėlto, Į 
kad teismo nutarimu priimta 
neskelbti tuo tarpu jo darbų Į 
medžiagos, ir jei spauda vis 
tik tą klausimą liečia, tai jau Į 
savo pasiryžimu, nenukęsdama.

Dabartiniams santikiam cha
rakterizuoti bus įdomu primin-Į 
ti, kad kaip tik ginčo metu 
abiejų pusių norima drutinti 
kultūros ryšiai. Lietuvos me-| 
nininkai, latvių menininkų už-1 
prašyti, jau rengia dailės paro
dą Bygoj. Sausio 30 dieną visi 
parodos eksponatai turi būt iš
vežti iš Kauno Rygon, o pati 
paroda norima atidengti apie 
pusę vasario. Dar ankščiau, 
kol Kipras Petrauskas neišva
žiavo j Italiją ir Amerikon, su
tarta įrengti Rygoj lietuvių 
dainininkų ir muzikų koncer
tas. Be to ruošiama Rygoj ei
lė paskaitų dailės srity, kurio
se iŠ lietuvių pusės dalyvaus 
poetas Jurgis Baltrušaitis, St. 
Šilingas ir bene A. Varnas, j

Latviai žada tuo pačiu atsi
mokėti ir da šį pavasarį apsi
lankyti Kaune. |

Tuo įbildu mezgasi ramaus, 
draugiško sugyvenimo ryšiai, 
kurie duos galimybės išvengti 
įvairių tarpusavio konfliktų, 
leis kits kitam perimti ir su
naudoti tai, kas pas kaimyną 
bus rasta sektino ir savo pasek
mėj ves prie artimo politinio 
sugyvenimo. Tenka pabrėžti, 
kad santikių derinimui daug, 
Sakyčiau, daugiausia iki šiol 
davė abiejų pusių darbo demo
kratija.

Juo stipryn eina Latvių ry
šiai su Lietuva, tuo silpnesnis 
darosi jų palinkimas prie Len
kijos. Karo konvencijos tarp 
Lenkų ir Latvių latvių Seimas 
neratifikavo, net nesvarstė, pa
laidojęs tą lęlausimų užsienio 
reilculų komisijoj. Cii po to, kai

Ne- 
žo-

tu-

Gcrbiamieji!
| Jus esate parašę ir iš kitų 
kalbų išvertę daug knygų, ku
rios turi mažą vertę, o kitos 
yra net Medingos. Bet kny
gos, be kurios žmonės negali 
apseiti, jus nepagaminote, 
sistebėkite, tai nėra tušti 
džiai.

Jus žinote, kad žmogus
rintis pinigų perka ginklą ir 

I nešiojasi, kad, jei jį užpuls va
gis, galėtų atsiginti. Bet kny
ga yra tūkstantį sykių reikalin
gesnė, negu ginklas kišenėje. 
Todėl, kad tokio vagies, kuris 
užpuola, kartais žmogui pasi
seka išgyvent visą amžių ir 
neprisieina susitikt. O knyga, 
kurios vardą da nesuminėjau, j 
yra reikalinga ant kiekvieno 
žingsnio. Ta knyga vadinasi I 
—Aritmetika.

Prisiminkit gerbiamieji, kaip 
yra bloga gyvent žmogui, kri
vis nemoka skaitliuot. Tbkis 
yra plėšikų rankose ant kiek
vieno žingsnio ir neturi gink
lo, kad galėtų atsiginti. Lukte
lėki t, aš jums prirodysiu.

Moteris nueina į krautuvę 
nusipirkt audimo paklodėms ir 
užvalkčiams ir perka 9 mas
tus po 27 centus mastą. Par- 
davikė brūkšt brūkšt — para
šė su paišeliu ir sako: $250. 
Moteriai atrodo, kad lyg turė
tų išeit mažiau ir ji sako, kad 
perdaug. “Iš kur žinai, kad 
perdaug? Ar gali prirodyt 
kiek?” Moteris atsako: per- 
skaitliuok iš naujo”. Moteris 
nežonojo, ar perdaug, ar per 
mažai, bet ji būdama drąsi ty
čia užsipuolė. Ir pardavikė 
sako: atleisk, visi, girdi, pada
ro klaidą. j

sermėgai. Jis turi nusipirkt 
2% masto. Mastas $3.49. Už 
du mastų da jis šiaip ne taip 
gali suskaityt, o už tas tris 
ketvirtas niekas nesidaro, nors 
nusprok! Pirklys tą aiškiai 
supranta ir mauna.

Dirba trys siuvėjai ir uždir
ba 50 dol. Vienas nuo kiek
vieno balakono .10, kitas .15, o 
trečias *25 gauna. Vienas jų 
paėmė tuos 50 dol. ir jie pa
miršo, kiek balakonų padarė, 
o skaitliuot nemoka. Ir pešasi.

Nedėliojo tie visi žmonės ei
na pasiklausyt pamokslų ir ten 
renka aukas moksleiviams 
šelpti. Pasakykite, gerbiamie
ji, ar verta nors vieną skatiką 
duot moksleiviams, jei jie iš
mokę netik už tai neatsilygina, 
bet budami gudresni da tuos 
vargdienius prigaudinėja? Jie 
gavę daktaro diplomą nieko 
daugiau nerašo, kaip apie ly
ties dalykus, o jaunimas tų 
kvailyščių prisiskaitęs tampa 
onanistais. Na, ir žinoma, jie 
paskui turi ką daryt. Kitų 
profesijų žmonės ir gi pataiko 
nuskriaust vargdienius, bet ne- 
taip baisiai, kaip daktarai!

, Jus pasakysite, kad aritme
tikos paslapčių negalima suži
not be mokyklos. Neteisybė! 
Amerika turi daugybę mo
kyklų, bet jų mokyti žmonės 
geresni jiems, negu mūsiškiai 
mums. .Tik paimkite į rankas: 
“Practical Mattiematics — Pal- 
mers Arithmetic \Vith Applica
tions. Port one”. Ir pamaty
site, kad žmbgtis, jei tik jis 
supras kalbą, gali puikiai iš
mokt skaitliuot. Arba “Grani- 
mar Scliool Arithmetic.”

Neapolo Macochas. — 
metų sausio mcn. 
Neapolyj, Italuose, 
sensacinga byla vieno Pranciš
konų zokono vienuolio, tėvo 
Salvatore Ciavolino. Jis buvo 
kaltinamas dėl užmušimo vie
nuolyno perdėtinio; teismas 
rado jį kai tą. ir pasmerkė 24 
metams į pataisos namus.

Tasai žmogžuda zokoninkas 
buvo sūnūs vieno Neapolio val
dininko. Dar visai jauną jį tė
vai įstatė į Dominikonų vie
nuolyną, kaiųe, kaip teismo 
nagrinėjimuose iškilo aikštėn, 
tas jaunas “borlis” užsiimda- 
vęs nešiojimu maldingųjų zo- 
konirikų laiškelių jų mylimo
sioms, o nuo jų vėl atgal klioš- 
toriaus “tėveliąms.” Toks dar- 

[ bas tečiaus jaunam ir dar ne- 
Į sugadintam broliukui pasiro
dęs perdaug šlykštus ir jis pri
siprašė tėvų, kad jie išimtų j; 
iš klioštoriaus. Tėvai išėmė ir 
atidavė jį mokslan pas vieną 
kunigą. Klioštorinfo gyvenimo 
patvirkimas tečiaus jau buvo 
spėjęs įsidiegti jaunon Salva
torės sielon: neilgai trukus jis 
prisisuko prie jaunos savo ku- 
nigo-mokytojo sesers: suve
džiojo ją, ir po to įstojo vėl 
klioštoriun, tik dabar jau ne į 
dominikonų, bet į franciškonų. 
Jis buvo la’bai iškalbus, ir grei
tu laiku paskilho kaipo šaunus 
pamokslininkas. O kadangi be 
to “tėvas” Salvatore buvo dar 
jaunas ii’ gražus vyras, tai į 
jo pamokslus ypač Neapolio 
moterys burių būriais ėjo. Iš 
to laiko iki bylos tardymo už
siliko nepaprasta daugybė laiš
kų, kurių jis gaiulavo dagi iš 
a ris tok ra t i ngi a usi ų j ų NeajN>l io 
gyventojų shiogsnių: nuo ku
nigaikštienių ir kunigaikščiu- 
čių, nuo grafienių ir grafiuČių, 
nuo našlių, nuo motinų ir nuo 
jų dukterų — žodžiu, nuo vi
sokio amžiaus ir padėties mo
terų, kurios, kai musės apie 
medų, spietėsi viena už kitos 
apie jauną gražų pamokslinin
ką, išpažindamos jam savo 
karštą meilę. Viena jauna aris
tokratė įsimylėjo į tėvą Salva- 
torę laiku, kai tasis mišias lai
kė, Jos laiškai, rašyti jam po 
to, kai jau ji buvo ištekėjus 
už vieno grafo, parodo, kaip 
stipriai tas jaunas pamoksli
ninkas mokėjo apvaldyti gra
žiosios gimties širdis. Taip, 
pavyzdžiui, viename laiške ta 
grafienė klausia jo, kode! jis 
praeitą kartą nepažvelgęs į ją 
iš už altoriau^, kaip paprastai 
kad darydavęs, ir ko jis dau
giau norįs iš jos, kuomet ji 
atidavus jam visa, ką tik 
moteriškė galinti duoti.

Teisine pasirodė, kad gra
symais atšalti ir pamesti jis 
vyliodavo iš savo mylimųjų 
dideles sumas pinigų, kuriuos 
paskui prašvilpdavo įvairuose 
patvirkimo namuose su mergi
nomis. Fraku pasirėdęs, jis per- 
kiaurą naktį liuo'b šoks fox- 
trottą, o ryto metu eidavo tie
siai į bažnyčią, 
mišių laikyti.

Toks palaidas 
pasibaigė tuo, kad
tą, prireikę butinai 
jis užmušė, klioštoriaus perdė- 
tinį, tikėdamasis rasti pas jį 
100 tūkstančių lyrų. Papildęs 
tą žmogžudybę, “tėyiiš” Salva-

Šių 
pradžioj 

pasibaigė

persirengęs,

gy venimas 
vieną kar- 

•pinigų,

toro sugrįžo į klibštorių, pa
valgė gerus pietus, 
trėjetą ViflaridŲ k>Šė kortomis 
su kitais žokoninkais, o pas
kui nudumė pas vieftą aktorę 
prtsimylnoti.

dar apie

Iš sugrįžusių balsavimo blan
kų, pagal daugumą balsų, 
šiems melams Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
jos viršininkais tapo išrinkti 
sekami asmens:

Pirmininku J. S. Pruselai- 
tis, Waterbury, Conn*

Pirm, padėjėju — P. Miller, 
Chicago, 111. t

Sekretorium — J. M. Bu
činskas, BinghamptoiK N. Y.

Iždininku — K. Liutkus, 
Brooklyn, N. Y.

Knygių m — P. Raške vičius, 
Brooklyn, N. Y.

Literatūros Komitetas: S. 
Michelsonas, So. Boston, Mass*,

B. Ambrozaitis, So. Boston, 
Mass.

L.D.L.D. organu pakirta 
“Banga”.

Nuo šio paskelbimo visi iš
rinkti draugai malonėsite pra
dėti savo pareigas eitų.

Kuopų sekretoriai ir atskiri 
draugai, .turintys reikalų su 
ccntralinėmis draugijos įstai
gomis, tegul kreipiasi į Cent
ro sekretorių sekamu adresu: 
J. M. Bučinskas, 52 Glenvvood 
Avė., Binghainj>ton, N. Y.

—J. A. Valeika,
Cainbridgc, Mass.

LS.S. Reikalai
Išsiuntinėta referendumas.

Vasario 14 d. 1921 m. vi
soms LSS. kuopoms išsiunti
nėta balsavimo blankos I^SS. 
viršininkams rinkti* Kuopos 
yrą raginamos kuogreičiausia 
atlikti tą referendumą ir jo re
zultatus pranešti Sekretoriui- 
Vertėjui.

Jeigu kurios kuopos sekre
torius urnai negailių tų blankų, 
tai teksis duoti žinią.

Marė Jurgelionis,
Sekr.-Vertėjas 

Emcrald Avė.,
Chicago, III.

3133

Kazimieras Gugu?
ADVOKATAS į

T«da viaokiat raikatvą, ^ntp krimtnaliikue^ p 
ir tiviliikuosa teiimaoM. Dara 

'titekiea dokumanM ir popUrtu»

Namų Ofisui
$. HalstMl tl

Ant trečių lubų
T*L Drover 1S10

Mieotc OfbMl I 
m I.

II1MS Valty 
faL Central Ml!

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUSAS 
Real Estate, Paskolos, 

Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 

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

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki 8 po pietų.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietutis Gydytojas ir Chirurgu 
25 East Waahington St. 

Marškai! Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827 

Tetephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5062

Dr. A. Juozaitis
DĘNTISTAS

Valandos: nuo 10 ild 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal šutai 
3261 SK Haleted St., Chicago, IU.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
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Šnipo išpažitnis
Kelių

Telephonai

ANGLIJA

Atdara Seredos ir Subatos Vakarais

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

se. Taipg

>er Hamburgą pirma 
ožiu Romanu, Lietu-

Sankrovos
kaina tik

LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI: 
Nedčldiąplais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

sankrovos
kainą tik

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Ąv«.

detektyvų agentijų
Gi tų agentijų

10 vai. ryto
Telefonas Drexal 2880

Dirbėjas Ir Importuotojas ge-

Lunkų. Pij 
gu kiti . Pykai 
Rašyki angliškai dal informacijų

GALUTINIS KAINOMS NUMAMN 
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Anglijos darbininkai 
nerimauja.

< Ikioate.
1*3, 6-8 

NadAUonu* AD-JZ

Anglijoje 
ytin rimtų 

Tai dėlei angliakasių 
Mat, valdžia at-

armonikų pasaulyj, Viso- 
parduosiu ne- 
109 pirkijams.

Telefonas Pullman 858
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos] 9 iki vakare

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas t
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 ryto iki S po pietų, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Y arda 687

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lletnvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande* 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:88 
iki 8:80 vak.

Tąl. Canal 6242
DR. C. K. CHERRY3

LIETUVIS DENTISTAS ( 
2291 W. 22ud A $o. Learitt Bu 

CHICAGO.
Valandos! 9:80 ryto iki 12 dtanų 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Pinigų Siuntėjams Lietuvon žinotina
Pirmas Chicagos Valstijinis Bankas užmezgė ryšius su didžiuoju Lietuvos 

Prekybos ir Pramonės Banku Kaune. Kablegrama iš Kauno čionai talpiname.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iŠ ryto ir nho 7 iki 9 v. vak; 
3325 So. Halsted SU Chicago.

Tad.: Yards W68
Drover 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

Akušeres
8208 Be Halatsd flt.

Valandos: 10-12 v. r.

Tek Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugu laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
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.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Prdrtikuj. 15 netai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyriškų Ir 
Valkų Ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
iki 5 v.

nuo z 
piet ir nuo 7 iki 8:80 
ro. Nedaliomis nuo 
» iki 1 vai. po piet.

Akušerka M, Katauska 
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
8383 So. Halsted St, Chieago, UI 
Phone: Boalevard 4121.

Kez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

Dft.A.A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų^
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicaga
Telephone Dr ver 9693 

Valandos: 10—11 i j a; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dienų

Tel. Austin 787
DR.MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimų po Na, 
5208 W. Harriaon St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedžldienius.

rįs, kad busimasai prezidentas 
Darbo sekretorium (minliote- 
rju) paskirtų “šimtaprocentinį 
republiJkoną”, buvusį kapitonų 
Percy Tetlow, iš Salem, Ohio 
valst.

Nieks tečiaus netiki, kad šitą 
Lewiso “patarimą” Hardingas 
priimtų. Sako, tai vietai Har
dingas jau turįs tinkamesnį 
(sau) žmogų — kadir nešini* 
taprocentinf republikoną.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,• 
000 vertas stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rū
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $80 ir $37.50. 
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.

Vaikams siutai ir overirotai $5 ir 
augščiau. Vyrams čysto vilnono mo
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams 
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

Atdara vakarais 8 vai. Subatomis 
iki 9 vak. Nedšl. 4 po piet

S. GORDON,

Aaię SPECIALISTAS 
Akis Egasmbmoia Dykai 

Gyvenimas yra 
tuttias, kada pra- 
nyksta rsgijimaa.

-ffffiBSiZĮh Mes vartojam 
JKįKjg pagerintų Oph-

thalmomatar. Y- 
patinga doma at- 

* kreipiama | val
kus. Vai. t nuo 9 ryto iki 9 vak, 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų. 
4649 8. Ashland Avė. karnų. 47 St 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

rankų lumberio, durių, langų, mill- 
work, sienoms lentų, plumbingui, ap
tvėrimui ir tt. Pilkite dabar, o su
taupysit pinigų Atdara Nedėlioms 
rytais.
The General Wrecking & 

Lumber Co., 
Archer and Ashland Avės.

Tel: Lafayette 8443. —.____

štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rųšies G V AR ANO
TUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $85.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 800 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS 
PUIKIOS VICTROLOS paliktą musu SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutiję. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS GVARANCIJOS. Kam tai 
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $85.00 
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamistA, kad nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur 
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS 
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
se. Taipgi išsiunčiame C. O. Ų. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI: 
Atdara jcas dieną iki p vai

NATION/IL STORASE COMPANY 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

2923 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.

Rengiggi duot antausį 
reakcininkams.

[IŠ Federuotoslos Presos] 
WA$HINGTON

džiulių unijų viršininkai jau 
tariasi užduot antausį susibu- 
rusiems Iiulianapolks’o mieste 
reakcininkams. Tatai žadama 
padaryti sekamu buriu. India- 

I napolis’o bankuose sudėta de
šimt milionų dolerių. Tai į- 
vairių unijų fondai. Bet šitais 
pinigais nūdien nadojasi orga
nizuotų darbininkų priešai, In- 
dianapolįio samdytojų asocia
cijos vadovaujami. Tos aso
ciacijos pirmininkas yra pla
čiai paskilbusis organizuotųjų 
darbininkų neprietelis, A- J. 
AHen. Ačiū jam, agitacija 
prieš darbininkų unijas varo
ma netik Indianapolis’e, liet 
visose Jungtinėse Valstijose. 
Ąitai agitacijai vesti reikalin
ga daug pinigų, o jų Alleno 
grupė gauna iš vietos bankų, 
kuriose yra sudėta pačių dar
bininkų pinigai.

Ve kodėl unijų viršininkai 
dabar tariasi ištraukti kalba
muosius pinigus. Jeigu tai 
bus padarjtą, nėra abejonės, 
kad to miesto reakcininkams 
bus užduota stiprus smūgis.

Dalį tų pinigų manoma per
kelti į Detroitą

RAŠO CAROL BINDER 
Federuotosios Presos koresp.

New York. — Turime naują 
skandalą. Skandalą delei vi
siems žinomų įvykių. Tą skan
dalą suruošė kelių paskilbusių 
detektyvų agentų samdinys, 
šnipas Albert Balonov, alias 
Albert Bailiu, kuris per ketu
ris metus dirbo tose agentijose 

; ir, kaip sako, rengėsi prie da- 
i bar kilusio skandalo.
I Tasai agentas nūdien yra 
paruošęs ilgą išpažintį iš savo 
darbų. Toji šipažintis yra la
bai ilga. Ji užima net aštuo- 
niasdešimts puslapių, paruoštų 
i’aidraŽiu-typewriteč’iu. Baili
nas po prisieka liudija apie tų 
agentų žygius
(ai skverbėsi į Amerikos Dar*bo 
Federaciją, kitas nepriklauso
mas darbininkų unijas. Socia
listų Partiją, komunistų bei 
komunistų darbiečių partijas, 
Nonpartisąn lygą ir kitas ata
tinkamas organizacijas, kurios 
Leidžia atmainų šiandieninėj 
visuomenės tvarkoj.

Boto, šitoji išpažintis atiden- 
į ia vieną ytin įdomų dalyką. 
Būtent, kad taip vadinamąsias 
medžiokles ant “raudonųjų ra
dikalų,” kurios buvo suruoštos 
1920 metais, ruošė ne Jungti
nių Valstijų valdininkai, bet 
privačios detektyvų agentijos. 
Tatai jos dariusios tuoju tiks
lu, kad pažadinus fabrikinin- 
kus, bankininkus ir kitus biz
nierius duoti joms (detektyvų 
agentijoms) pinigų neva tvar
kos ir ramumo išlaikymo rei
kalais. IMdktyvų agentijos

DR. M. HERZMAN 
U RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijaj 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo fi iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drexel 
. 950 - Drovel 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St, 
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. yak.

Central Manufacturing 
District Bank

. 1112 West35th Street

Toks unijos viršininkas.
[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — United 
Mine \Vorkers unijos preziden
tas John L. Leąvis šiomis die
nomis pasiuntė telegramą bu
simam Jungtinių Valstijų pre- 
zideutui Hardingui. Kokjuo 

tikslu? Taigi mat... jisai no-

Rupinasi SaccJO-VenzeUi bylą.
Leghorn. — Sacco ir Venzet- 

ti byla pradeda judinti Italiją. 
Pradžioje apie “dviejų italų 
bylą Bostone” nedrąsiai pri
siminė kai kūne liberalų laik
raščiai. Prisiminė ir nutilo. Bet 
kuomet apie tai sužinojo Ita
lijos darbininkai, pirmoj vietoj 
socialistai kilo audra. Tos 
bylos atbalsiai pasiekė ir par
lamentą. Tam tikrose sferose 
pasireiškė ytin ryškių susiru- 
IMnimo žymių. Tų sferų žmo
nės atsidūrė tarp kūjo ir prie
kalo. Pasipriešinti Amerikos 
valdonams karo nualintoji Ita
lija (tiesiai sakant, jos valdo
nai) neturi drąsos. Bet atsisto
ti prieš žmonių reikalavimą 
tapjau neparanku ir, gali būt, 
pavojinga. Tų sferų žmones 
todėl buvo priversti nors šį 
bei tą pažymėli apie “dviejų 
italų bylą Bostone.” Bet dar
bininkai šituo nepasitenkino. 
Jie ėjo toliau. Šiomis dienomis 
Italijos socialistų konvencija 
kaip vienu balsu nutarė pas
kirti specialę komisiją, kuri 
rūpinsis Sacco ir Venzetti rei
kalu. Komisijon įeina žymus 
parlamento nariai, laikrašti
ninkai ir organizuotųjų darbi
ninkų darbuotojai. Komisijos 
Uždavinys esąs dvejopas: supa
žindinti su Sacco-Venzetti rei
kalu Italijos liaudį ir daryli 
atatinkamo spaudimo į valdžią. 
Tokio spaudimo, kad abudu 
įkalintieji žmonės butų paliuo- 
suoti, kuomet bus neabejoti- kelti į Detroitą — geležinkc 
nai prirodyta, jogei tariamasai | liečiu koperatyvin bankai), 
jųdviejų nusižengimas yra pra 
simanytas.

VARTOKITE ŠĮ TIESIOGINĮ SIUNTIMĄ!
Siųskite Jūsų pinigus Lietuvon dabar per šį seniausių ir Didžiausį Valstijinį 
Bankų šioje apygardoje. Pinigai Lietuvoje yra išmokami paskutinėse puštose.

A BRIGHTON PARK
Yįj / S. J. Sammis _______

Lietuvys Siuvėjas .
3750 So. Kedzie Avė., 

Kampas 38 St.
Geriausia proga dabar užsisakyt ■
naują siutą, už pusę kainos pas .

mus, ką tamstos turėtumėt mokėt kitur, čystų vilnų materijos siutai 
tik po $30.00 ir $35.00, užtikrinam puikiausios mados ir geriausi dar
bą. Pilnas užsiganėdinimas arba pinigus sugražinsiu. Taip jau re- 
modeliuoju—iš senų naujus padarau už pusę kainos. Mano patyrimas 
ir pažintis per penkis metus Archer Avė. apielinkėj.

[■■■■■■■■■■■■■■■■■B*’
TelephoM Yards 1582

■ DR. J. KULIS |

3
 LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydė visokias ligas motelį, vai-

— kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
pFDČias, senas ir paslaptis- 

gas vyrų ligas.
« 8259 So. Halsted St., Chloro. 
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■«

LONDONAS, 
gali kilti naujų 
painevų 
reikalavimų 
sisako pravesti tuos įstatymus, 
kuriuos pravesti ji buvo ža
dėjusi. Trumpai sakant, val
džia ryžasi pataikauti kasyklų 
industrijos baronams- Ji, ma
tyt, tikisi, kad nedarbas darbi
ninkus yra stipriai nualinęs ir 
todėl pasipriešinti valdžios ir 
samdytojų užmačioms jie nū
dien nebepajiegsią. Vietos dar
bininkų dienraštis, Daily He- 
rald, tečiau sako, kad ir val
džia ir samdytojai daro klai
dą : savo teises Anglijos dar
bininkai ir ypač angliakasiai 
sugebės apginti.

Keliaujantiems Lietuvon 
ši Pavasarį

Kovo 1 d., 1921 išplauks ant Laivo Sazonia 
partija žjnonių važiuojančių Lietuvon kartu bu 
vių Prekybos Bendrovės prezidentu.

Jei nori su tą partija važiuoti, tąi tuojaus mums pranešk. Mes 
išgausūn pagportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, ši partija 
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
be jokių kėblumų, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.

Trečios [desos kaina iš Nw York iki Eydkunų $180.70. Pirmos 
klesos $185.70.

Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

LITHUANIĄN SALES CORPORATION, 
414 Broadway, Boston 27, Mass.

T. Pullman 5481

AKUŠERKA
A.SHUSHO

Taria patyrimą 
SMteru Ugoaa; ra- 
pestingai pritia- 
riu ligonę ir kadi-

DR. S, BIE2IS
OYDrrOJAS tr C1UKUKGAS

Ofisas; 2201 W. 22nd St., kampat 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki < vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988. 
Valaodoa nuo 10 iki 12 dienų.

dų, Vasario 16 d., 1921
JUNGTINAS VALSTIJOS. 
Streikas lenkų dienraščio 

spaustuvėj.
DETOOIT. —- Vietos lenkų 

dienraščio Gilote Bobitniczy 
spaustuvės dariam ūkai uuijis- 
tai šiomis dienomis paskelbė 
streiką. Streikas paskelbta de
lei netikusio elgimosi su dar
bininkais. Streiką remia De
troito Darbo Federacija.

tvirtinusios, kad kiekvieno jų 
agento išlaikymui reikalinga 
trigubai didesnė suma pinigų 
nei kad tikrenybėj jos tiems sa 
vo agentams mokėjusios.

Bailinas atidengia ir kitą la
bai įdomų dalyką. Jisai prisi
pažįsta kad komunistų dar
biečių bylos metų (Ghicagoj) 
grūmojamuosiirs laiškus teisė
jams, kaltintojų pusės advo
katams ir kitiems atatinka
miems valdininkams rašė nie
kas kitas, kaip jisai pats —1 
Bailinas. Ir visa tai Bailinas 
daręs ne savo, bet savo sam
dytojų ■— 
—inciatyvą 
tikslai buvę labai aiškų®: gauti 
idnigus, kad “susekus” gru- 
mojamųjų laiškų autorių...

Kokiu budu Bailinas galėjo 
įkliūti? Sako, kad jo areštavi
mas įvykęs ne be jo paties ži
nios. To arešto jisai norėjęs, 
kad tuo Ibudu turčjus pręgos 
iškelti aikštėn nederamus tų 
agentijų žygius. Jį areštavo 
federalinės valdžios agentai ir 
dabar jo išpažintis yra korto 
rankose. Reikia tikėtis, kad 
bylos metu buvusis šnipas iš
kels aikštėn dar daugiau neš
varių darbų> atliktų privačių 
agentijų, veikiančių neva tvar
kai ir ramumui atsteigti, bet 
tikrenybėj attinkančių pragaiš
tingiausių šalies ramumui ir 
tvarkai darbų.

‘ 1 1 —— ' — l M ! II I ' Rfl.l.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas. 

v 1

ITALIJA.

Baltijos-Amerikos Linija
42 Broadway, New York City.

Tiesi Kelionė Be Persėdimo iš New Yorko Per 
LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS

I LIETUVA
Ląjvas išplaukia kas 14tą dieną

Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks: —
S. S. LITUANIA Kovo 4
S. S. ESTONIA Kovo 16

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. KEMPF, General Western Passenger Agentą
120 La Šalie Street, Chicago, III.__________
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Lietuviu Rateliuose
CICERO

skiriamas 
reikalams.

Yėllow Taxi Cab kompanijos 
automobilius perbloškė ir už
mušė p-lę Mary Richards, 32 
metų amžiaus, 24 E. Division 
at* Pastaroji tapo užmušta ant 
kampo Broadway ir Wilson 
avė. Abudu šoferiai areštuoti.

Aprubežiavo vaistines.
Federalinis prohibicijos agen

tus Frank D. Richardson va
kar paskelbė, kad jis gavęs įsa
kymus iš Washingtono, kad 
nei vienai Chicagos vaistinių 
nei kokiai kitokiai krautuvei 
nebūtų duodama daugiau kai’ 
tiktai penki galionai degtinės 
į mėnesį. •

Draugystė Lietuvos Kareivių 
buvo suruošus balių sausio 29 
dieną J. šalčio salėj* Visas va
karo pelnas buvo 
Lietuvos gynimo
Bet žmonių atsilankė nedaug, 
nors rengėjai stengėsi išgarsin
ti kuodaugiaisiai ne tik per 
laikraščius, liet ir atskirais pla
katais. Taipjau buvo prašyta 
ir vietos parapijos kleboną, 
kad jis iš sakyklos paskelbtų 
tą Lietuvos naudai rengiamą 
vakarą, bet klebonui taip rupi 
Lietuvos* laisvės reikalas, kad 
jis visai pamiršo apie tai.. Ci- 
(-----  ---------- ----------- . _ j
vien tik iš vietos lietuvių biz- 
nį daro, taipjau nei akių nepa- (vatorjalls paspaudė guzikutį. 
rodė. Nežiūrint tečiaus, kad Negaiėdama sulaukti elcvato- 
vakare dalyvavo nedidelis skai-' rjaus nusileidžiant ji įkišus 
čius žmonių, tarp kurio buvo galvą norgjo pažiūrėti, kur jis 

yra, Tuo tarpu elevatorius nu
sileidęs davė jai į galvą ir už
mušė ją žemėn. Dvi kitos 
merginos, Floresa Maida ir 
Beatriče Scott, matė šį nuoti- 
kį; jos abidvi apalpo.

Elevatorius užmušė merginą.
Miss Margaret Thompson, 28 

metų amžiaus, 904 N. Wells 
i st., vakar įėjus į Sherer-Gillett 

ceros lietuviai biznieriai, kurie kompanijos namus, 1705 S.
i Clark st., ir priėjus prie ele-

būrelis Lietuvių Raudonos 
Rožės Paš. Kliubo jaunimo, 
įplaukų visgi buvo $240.80. 
Atskaičius išlaidas, kurių bu
vo $120.80, pelno Lietuvos ap
sigynimo reikalams liko $120, 
kurie bus pasiųsti Lietuvos 
Misijai. —Komitetas...

Sugavo politinius vagis.

Trys politiški plėšikai praei
tą naktį buvo įsilaužę į dvide
šimts trečios vardos alderma- 
no namus, 2422 Orchard st., 
ir mėgino išvogti jo kampa
nijos literatūrą. Bet ant trečio 
augšto gyvenantys žmonės 
juos ‘ pamatė ir telefonu pa
šaukė policiją. Sugauti plėšikai 
pasisakė, kad jie nieko dau
giau nenorėję išnešti iš aldcr- 
mano Thomas C. Wallace na
mų, kaip tiktai jo kampanijos 
literatūrą. Kada buvo užklaus
ti, kas juos atsiuntė išvogti 
Wallace’o literatūrą, jie atsakė, 
kad jų niekas nesiuntęs* Jie 
patįs nenorį, kad aldermanas 
Wallacr butų antru kartu 
rinktas. '

Sūnūs primušė tėvą.

iš*

Andais Henry Klewer, 23 
metų amžiaus, 2620 N. Monti
cello avė., buvo paimtas į psy- 
chopatų ligoninę, kad ištirtų 
jo protą. Ten jis buvo išlaiky
tas virš trijų sąvaičių laiko. 
Praeitą gi nedėldienį jis buvo 
paleistas iš ten kaipo sveikas 
žmogus. Vakar jis susibaręs su 
savo tėvu, Ludwig Klewer, už
puolė jį ir pienine bonka sus
kaldė jam galvą. Dabar 
paimtas beprotnamiu.

Suvažinėjo mergelę.

yra

Lillian Kelokowski, 7 metų 
amžiaus, 1449 W. Madison st., 
vakar ant kertės Madison ir 
Ashland boulevard Yellow 
Taxi Cab kompanijos automo- 
biliaus buvo parblokšta ir ant 
vietos užmušta. Taipjau vakar

mi jie norį išlaikyti laike rin
kimų duotą visuomenei žodį.

Atėmė automobilių.
Du plėšikai praeitų naktį už

klupo Thomas Garibaldi, tur
tingą italą pirklį, 3619 Pine 
Grove avė., ir susėdę į jo bran
gų automobilių liepė jam va
žiuoti. Kada jis privažiavo 
kertę Berteau st. ir Camphe 
avė. plėšikai atėmė iš jo laik
rodėlį ir $5, išmetė jį ir nuva
žiavo sau.

Prof Michelson važiuoja 
Paryžiun.

Chicagos universiteto profe
sorius Albert A. Michelson, 
kurio nesenųi išrastas žvaigž
dėms matuoti prietaisas nuste
bino visą mokslinį pasaulį, va
kar išvažiavo Paryžiun, kame 
jis žada apsistoti trims mėne
siams; ten jis duosiąs visą ei
lę paskaitų Europos moksli
ninkams apie savo išradimą. 
Taipjau jis žadąs sustoti ir 
Londone. Society for Visual 
Education jau esanti padarius 
penkis ritinius filmų, kurios 
busią panaudotos platesniam 
astronomijos mokslo išguldy
mui didesniuose Amerikos 
universitetuose,

4’yw<gi*e

Pranešimai
North Side. — Seredoj, vasario 16, 

vietos Liet, parapijinėj svetainėj 
1644 Wabansia Avė. rengiama svar
bios prakalbos. Prakalbos rengiama 
tuo tikslu, kad pažymėjus trijų metų 
sukaktuves Lietuvos nepriklausomy
bės Visi prašomi susirinkti. Pra
džia kaip 7:30 v. v. Inžanga veltui.

— Rengėjai.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių, Jono ir 

Juozo Grakauskų. Kas juos Žinote, 
meldžiu pranešti šiuo antrašu.

JOVARAS 
(Perduot T. Grakauskai te!) 

Ko-operacijos sankrova, Šiauliai, 
Europe-Lithuania

Apvogė daktarą*
Johanna Johston, negrė, 

S. State st., vakar po pietų 
ėjo pas d-rą D. L. Lucas, 

ir pasakė

735 
nu- 
572

S. State st., ir pasakė jam, 
kad ji turinti tonsillitį. Dakta
ras ją tuojaus pasisodino kė
dėn ir pradėjo tirinėti, tuo 
tarini ji įkišo ranką daktaro 
kelinių kišeniun ir ištraukė 
tris šimtus dolerių. Sako, kad 
ji jau daugiau negu vieną dak
tarą tokiu budu apdirbus.

Steigs berniukų namą.
Įžymesni Chicagos piliečiai 

su teisėju H ilgo Pam priešakyj, 
vakar laikytam Stevens hotelyj 
bankete nutarė pradėti plačią 
kampaniją, kad surinkus pen
kis šimtus penkiasdešimts tūk
stančių dolerių, už kuriuos 
bus įkurtas taip vadinamas 
Berniukų Namas (Chicago 
Junior Home for Boys). šiame 
name augantiems bus visuo
met po ranka visi naujoviniai 
žudymo įrankiai. Abehiai ber
niukai bus auklėjami pilniau
sioj patriotizmo dvasioj.Mirė 100 metą senutė.

Mrs. Susan Woodworth, 100 
metų senutė, 4634 Kenmore 
avė., vakar pasimirė. Būdama 
dar jauna mergelė, ji gyveno 
Salem, 111. Čia ji, sako, labai 
gerai pažinojus garsųjį negrų I ’—h— 
* 4*aii t • Evanstono ligonines vaistines, išhuosuotoją Abrahomą Lin- .. , , .. :'<*«_I llfl hllvn 1C2i loil'/no f i

Sugavo degtinės plėšiką.
John H. Raschil, 1619 Flo- 

rence avė., vakar sargo buvo 
sučiuptas bevagiant degtinę iš

colną*

Suėmė 100 gemblerių.
Praeitą naktį detektyvai už

gulė Mont Tennes požeminę 
gemblerių įstaigą, 17 S. Clark 
st., kurioje pats įstaigos savi
ninkas ir jo šimtas lankytojų 
buvo suimta. Kartu su savinin
ku ir jo draugais, policija nu
sivežė ir visus gemblinimo 
prietaisus.

Jis buvo Įsilaužęs vaistinėn pro 
užpakalines duris ir jau buvo 
susikrovęs maišan apie pen
kiasdešimts kvortų degtinės, 
vyno ir kitokių svaiginamų 
gėrimų. Sako, kad jau jis bu
vęs pirmiau du kartu areštuo
tas už tokius pat nusižengi
mus.

miesto i 
viršininkai 

jog jie 
valstijos

administ- 
pas- 

jau yra 
legislatu-

tro-
F.

Jie

majoro Thompso- 
kurie buvę sudaryti 
gatvekarių miesto 
Sako, kad majoras

Susekė didelį sąmokslą.
Vakar 

racijos 
kclbė, 
susekę
roj milžinišką sąmokslą, kad 
suardžius 

no pienus, 
paėmimui 
kontrolėm
Thompson ir jo garsioji politi
nė organizacija darysią viską, 
kad tik jų pienams sumoksli- 
ninkai negalėtų pakenkti. Tuo-

$400 Cash
Suteiks tau locną namą šiaur-vakarinėje miesto dalyje, netoli moky
klos ir gražiausių miesto parkų.

Jei gali prirodyt mums kad esi teisingas ir rimtas ir nori nustoti 
mokėjęs rendas.

Rašyk arba atsišauk prie ‘

JOHN H. GELBARDT ORG.
54 W. Randolph St.

Room 1009
C. P. SZYDLOWSKI

Atdara kasdiena nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. po pietų.

Malonėsite suteikti pilnas informacijas, kaip galiu įsigyti 
namą lengvais išmokesčiais.

Vardas ........................................................................................
Antrašas ...... _........................................ ...................................
Miestas ir Valst......................................... ...............................

Tel. Moaroe 2804

Specialiau! Moterį Hgee Ir Cklrlrgtjs
1145 MILWAtJKEE ATM. CHICAGO.

LEKCIJA BUS PfiTNYČIOJE.
L. S. S. VIII Rajono mokyklos lek

cijos tapo perkeltos iš seredos į pėt- 
nyčią. Vieta palieka ta pati — Auš
ros svetainė, 8001 So. Halsted St. 
Sekanti lekcija bus vasario 18 dieną, 
lygiai 8 vai. vakaro.

I ’

Northsidc. — Didelės prakalbos! 
Rengia L. S. S. 81-ma kuopa. Su
imtoje, vasario 19 d. Liuofcybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė.. Kalbės 
Dr. A. Montvidąs. Pradžia 8-tą v v.

— Komitetas.

PAJIEŠKAU puseserių: Marijona 
ir Rozalija Rudziviutės, Suvalkų rėd., 
Seinų apskr., Kapčiamiesčio valsč., 
Padumblių kaimo. Girdėjau, gyveno 
Illinois valstijoj. Malonėsit atsi
šaukti.

ALZBIETA RUDZIVIUTfi- 
BUGNIENE, 

419 E. Mt. Vemon St. 
Shenandoah, Pa.

RAKANDAI
KAKANDŲ BARGENAS

Pirma negu pirksit rakandus, atei
kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras ma- 
hagony fonografas, su dviem spren- 
žinom, grajija visokius rekordus, pil
nai gvarantuotas, parsiduoda tik už 
$55 su rekordais ir deimantine adata. 
Rašomasis stalelis $25. Taipgi gražus 
pianas. Vėliausios mados parlor 
(fru utinė s) setas. Valgomojo kam
bario setas, miegamojo (bedroom) 
setas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
nauji. Persiduos jums prieinamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI didelis kampo lotas, 

ant piet-rytinio kampo Blue Island ir 
Hoyne gatvių. Frantas 83 pėdos už
pakalyj 35 pėdos, 100 pėdų ilgio. Ge
ra vieta saliunui, valgyklai su fumi- 
šuotais kambariais. Puiki vieta; par
siduoda pigiai. Savininkas

JOHN DUSEK, 
4187 W. Slst St.

Bridgeport. — Lietuvių Tautos Ka
talikų Bažnyčia rengia apvaikščioji- 
mą trijų metų Lietuvos nepriklauso
mybes sukaktuvių seredoj, vasario 16 
d., bažnytinėj svetainėj prie 35tos ir 
Union Avė. Pradžia 7 v. v. Bus pra
kalbų, dainų, monologų etc. Kviečia 
lietuvių visuomenę gausiai dalyvauti.

— Rengimo Komitetas.
............. —

Visos West Sidės draugijos rengia 
didelį vakarą su gražiu programų pa
minėjimui trijų metų sukaktuvių Lie
tuvos nepriklausomybės. Vakaras 
įvyks šiandie, vasario 16 d., Meldažio 
svetainėj, 7 vai. vakaro. Bus pra
kalbos, dainos, dialogas ir Stepuko 
monologas. Visi West Sidės lietu
viai ims dalyvumą apvaikščiojime.

— Rengėjai.

Vakaras atsisveikinimui su žemai
te. — Kadangi gerbiamoji musų ra
šytoja Žemaitė greitu laiku apleidžia 
Chicagą ir išvažiuoja Lietuvon, Lie
tuvių Moterų Draugija. “ApŠvieta” 
ruošia jai atsisveikinimo vakarienę. 
Vakarienė keliama subatoj, vasario 
19 dieną, kaip 7:30 vai. vak. Mildos 
salėj, ant 2rų lubų. Tikietus galima 
išanksto (iki vasario 17 d.) nusipirk
ti pas apšvietietes ir Naujienų ofise.

— Komitetas.

1 Kp. L. L. F. susirinkimas įvyks 
seredoje, vasario 16, 1921, “Kardo” 
offise, 1443 N. Paulina St. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi nariai būtinai pri- 
bukit. Kviečia Valdyba.

Harvey, III. — Seredoj, vasario 16, 
kaip 7 vai. vakare J. Dadeko svetai
nėj 15639 So. Hajsted St. Aukų Rin
kimo Komisija rengia dideles prakal
bas trijų metų Lietuvos nepriklau-

ji paveikslai. Kalbės Dr. S. Naikelis,

Komitetas.

kaip 7 vai. vakare J. Dadeko svetai
nėj 15639 So. Halsted St. Aukų Rin
kimo Komisija rengia dideles prakal
bas trijų metų Lietuvos nepriklau
somybei pažymėti.,, Bus ir krutomie- 

š Chicagos. Inžanga dykai, 
prašome atsilankyti. — tZ.

- ■■ ■■»«*■■'T*--*

18tos GATVĖS KOLONIJA. — Tri
jų Metų Lietuvos K Nepriklausomybės 
sukaktuvėms apvaikščioti, 18toji ko- 
onija rengia didelį vakarą — koncer- 
;ą ir prakalbas — seredoj, vasario 16 
deiną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted 
gvė. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės 
visi! Tikietus išanksto galima gaut 
šiose vietose: Naujienų ofise; pas N. 
C. Kriukonį, 1810 So. Peoria; pas 
Mrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu- 
bučio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So. 
lalsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta 

gvė. — Komitetas.

PAJIEŠKAU Boleslovo Palučio, Su
valkų rėd., Seinų apskr., Leipunų 
valsč., Bartuliu kaimo. Pirmiau gy
veno Cleveland, Ohio. Malonės at
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą 
Lietuvos.

KASTANTAS BUGNIS, , 
419 E. Mt, Vemon St., 

Shenandoah, Pa.

AUTOMOBILIAI

iš

PARSIDUODA automobilius Buck 
iŠdirbystės modelis D45, Pirmos kle
sos stovije. Geriausia pasiūlymas 
paims karą.

1720 So. Union Avė.
Tel. Canal 4126

PARSIDUODA namas medinis vie
no pagyvenimo, 4 kambarių, užpaka
lyje didelė barnė (kute). Lietuvių 
apgyventoj vietoj. Turi, būti grei
tu laiku parduotas. Kadangi važiuo
ju į Lietuvą parduosiu pigiai. Taip
gi parduodu saldainių krautuvę.

Atsišaukite arba telefonuokįte 
4854 So. Wells St.' 

Tel. Yartjs 973.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario su valgiu, 

vienam vaikinui, apie 18tą ir Halsted 
gatvių.

Atsišaukite laišku
J. B., 

1639 W North Avė.

PARSIDUODA mašinos dėl auto
mobilių taisymo ir visi įtaisymai, pi
giai.

Atsišaukite
CHARLES DARASH 

2617 Emeral Avė. 
Tel. Boulevard 9380

PARSIDUODA (bargenas) 2 augš- 
tų ir skiepu plytų namas prie geros 
gatvės. Rendos $960 į metą; nauja 
lietuvių kolonija. Savininkas senas 
Žmogus nori tuojau parduoti. Plates
nių informacijų kreipkitės prie 

C. M. WEBER, 
2243 W. 22nd St.

PARDAVIMUI
JIEŠKO DARBO

PAJIEŠKAU darbo bučemėj, turiu 
Varto- 
i šiuo

gerą patyrimą tame amate, 
ju kelias kalbas. Kreipkitės 
antrašu:

T. RUKSALA, 
3211 So. Union Avė.

APMAINYTA.
Nedėlioj, Vasario 13 d. “Kardo” va* 

kare, Meldažio svet. tyčia ar ne ty
čia, kažinkas apmainė overkotą. Jei 
nenorite sugrąžinti overkotą, tai mel
džiu sugrąžinti bent unijos ir ant
rašų knygutes.

CHAS. SALIS
Yards 892 724 W. 31st St.

PARSIDUODA saliunas lietu
vių apgyvento j apielinkėj, arti 
§v. Kryžiaus bažnyčios ant 
Town of Lake. Viršuje didelė 
svetainė dėl susirinkimų vakarų 
ir balių. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

. 1809 W. 46th St., 
prie Wood St.

PARSIDUODA čebatų krautuvė su 
taisykla (shoe repair). Pelningas 
biznis, geroj, lietuvių apgyventoj apie
linkėj iš priežasties išvažiavimo į Lie
tuvą.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGOS patyrusios mote- 
rįs prie skyrimo naujų vilnonių nuo
karpų. C , _
darbas.

Gera mokestis, pastovus

S. LERNER 
640 W. 14th St.

REIKIA merginos prie namų dar
bo ir skalbimo. Turi mokėt kalbėt 
angliškai. Geras namas ir gera mo
kestis gerai merginai.

Tel., Monticello 4028 
3239' Eastwood Avė.

i .... ■mmfc > i‘.

R EI K1A DARBININKŲ

VYRŲ

S. ARMONAS 
1439 So. 49th Court 

Cicero, III.

PARSIDUODA cigarų sankrova, kar
tu pirmos rūšies knygynas. Biznis 
nuo seniai išdirbtas. Pardavimo prie
žastis, išvažiuoju Europon.

Atsišaukite.
J. MAKAREVICZ, 

1757 W. 47th St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
Priežastis pardavimo, išvažiuoju į 
Lietuvą.

Atsišaukite .
ANT. KULIKAUSKAS 

4918 Barring Avė., E. Chicago, 
Phone 564 M. E. Ch. Ind.

Ind.

Apvogė advokato namus.
Praeitą naktį keturi plėši

kai atvažiavę sir dideliu 
k u įsilaužė advokato A. 
Reichmann namuose, 322 Ke- 
nilworth avė., Kenihvorth.
buvo nužiūrėję, kad adv. Rei
chmann su visa šeimyna ka
žin kus išvažiavęs. Plėšikai 
besilauždami išmušo langą, o 
kaimynas J. G. Browman išgir
dęs stiklų skambėjimą, tuo
jau pamatė plėšikus ir pašau
kė policiją. Kada atvažiavo po
licija, tai jau plėšikai buvo 
susikrovę apie dviejų tūk
stančių dolerių vertės naminių 
brangių daiktų ir jau (buvo pri
sirengę važiuoti sau; policija 
iš visų pusių apsupo juos vi
sus keturis, sugavo ir su visais 
vogtais daiktais nugabeno 
tojon.

Bridgeportas. — Trejų metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktuvėms 
apvaikščioti, seredoj, vasario 16 die
ną, rengiama Koncertas su prakalbo
mis Raymond Chapelyj, 816 W. 81ma 
gavtė. Pradžia 7:30 vakaro. Kbn- 
:erto programe maloniai apsiėmė da- 
yvauti p-lė Une Babickaitė, p. Ka
rolis Sarpalius, p. Vincas Sarpalius ir
c. Visas vakaro pelnas skiriamas 
sietuvos moksleivių šelpimo draugi
ai Žiburėliui. Kviečiame lietuvius

gausiai susirinkti.
— Rengmo Komitetas.

EHzabeth, N. J. — Dideles prakal- 
)as rengia L. S. S. 147ta Kuopa ne
dėlioj vas. 20, kaip 2 v. po pietų, Liut- 
vino salėj, 69 So. Park St. Kalbės
d. V. Poška tema: Kame skirtumas 
arp socialistų ir komunistų, o taip- 
au ir apie dabartinę Lietuvos valdžią, 
kviečiame vietos lietuvius kuoskait- 
ingiausiai atsilankyti.

— L. S. S. 147 Kp. Komitetas.

REIKIA AGENTŲ 
100 nuošimčių pelno — išlaidų nėra, 
pardavimui mosties “Alberta”, kuri 
pagelbsti nuo šalčio slogų, dantų ir 
galvos skausmo suputimų, reumatiz
mo ir etc. Ateikit arba parašykit 
laišką. ♦

ALBERTA CO., 
5051 So. Ashland Avė., Chicago, III.

REIKIA. ~
Agentų ir kolektorių prie svei

katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į 
dieną ir daugiau, jei norėsi dirb
ti . Jei esi gabus, atsišauk į mu
sų ofisą. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro
dys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

431 So. Dearbom St., 
Rooms 911 — 912.

/ •

PARSIDUODA saliunas vien lie
tuvių apgyventoj vietoj. Didelė sve
tainė dėl susirinkimų arba balių, 4 
didelių kambarių pagyvenimas. Par
duodama iš priežasties užsidėjimo kito 
biznio.

3436 So. Auburn Avė., 
Ant Bridgeporto 
Tel. Yards 1505

PARSIDUODA grosernė ir 
bučeme lietuvių ir lenkų apgy
ventoj vietoj. Biznis cash.

2633 W. 43 St.

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai biznis gerai išdirbtas ir geroj 
vietoj, visokių tautų apgyvento  j, prie
šais didelę Crane dirbtuvę. Prie sa- 
liuno didelė salė susirinkimams. Prie
žastis patirsite ant vietos.

3925 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA grosemė ir bučeme 
labai gera vieta, ant kampo, lietuvių 
apgyvento j vietoj.

Atsišaukite į Naujienų ofisą pažy
mint No. 215.

šal- Paj ieškojimai

REIKIA KRIAUČIŲ

Kišeninių

Siulinių

PARSIDUODA grocemė. Lietuvių 
apgyventoj vietoj. Priežastis parda
vimo — išvažiuoju Lietuvon.

POVILAS POCIUS, 1 
1621 So. Union Avė.

Roosevelto kelias.
Vakar viešųjų darbų komi

sija paskelbė, kad pirmos kle- 
sos automobiliams važinėti 
kelias busiąs pratiestas iš Chi
cagos į St. Louis. Tas kelias 
busiąs žinomas kaipo Roose- 
velt Highway. Jo pratiesimas 
atsieisiąs kelioliką milionų do
lerių. Jau dabar šis kelias yra 
pusėtinai geram stovyj nuo 
Chicagos iki Wheaton, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Juozapo Alešiu- 

ko, Suvalkų rėd., Seinų apskričio, Lei- 
polingio valsčiaus, Veršių kaimo. Ma- 
ionėkit atsišaukti arba jeigu kas ži
no apie jį malonėkit pranešti. Už ką 
busiu labai dėkinga.

ANTOSfi ALEŠIUK®, 
722 W. 120th St., W. Pullman, III.

AUfred Decker
& Cohn

PARSIDUODA galiūnas lietuvių ir 
kitokių tautų apgyvento j vietoj. Biz
nis išdirbtas per daug metų.

Atsišaukit
6915 So. Westem Avė.

620 So. Kilbounu Avė.
Imkite Harrison St. gatvekarj ir 

išlipkit ant Kilboum Avė.

PARSIDUODA pirmos klesos bar- 
bernė labai pigiai su 3 kėdėmis. Par
davimo priežastis — išvažiuoju į Lie
tuvą.

3604 So. Halsted St.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Utarninko Naujienų laidoj 

(vasario 8) žinutėj iš North 
Sides pasakyta: Į choro susi
rinkimus atsilanko ir pašalinių 
žmonių, bet šin susirinkimai! 
atsilankė ir vilkas avies kailyj, 
kuris priimtas į narius etc. Jis 
visai nepriimtas į choro na- 
liūs ii niekas nepiašė jo; jis n§8 atsišaukti, 
buvo atėjęs tik kaipo šnipas.

-—Darbininkas*

PAJIEŠKAU Dominiko Jokūbaičio 
Kauno rėd., Raseinių apsk., Gurų kai
mo. 45 metų amžiaus. Apie 11 me
tų atgal gyveno Chicagoj. Kas apie 
jį žino, malonėkit pranešti arba pats 
atsišaukit, jūsų brolis Pranas Jokū
baitis, tik atvažiavęs iš Lietuvos nori 
matyti.

3852 So. Californla Avė.

REIKIA vyro dirbti prie žirklių 
No. 2, į geležies atmatų kiemą.

Atsišaukite
WARSHAWSKY & CO., 

1915 So. State St.

REIKALINGAS Janitoriui pagelbi- 
ninkas, nevedęs. I

Kreipkitės
DOMINIKAS STONYS, 

6501 Drexel Avė. 
Kampas 65tos gatvės.

PARSIDUODA karabonas ir 
2 limosinai taipgi “member- 
ship”

644 W. 18 St.

PAJIEŠKAU brolį Igną Ribinską, 
Suvalkų rėd., Kalvarijos apskr., Run- 
banių par. 1907 m. gyveno Stomar- 
ville, Pa., dabar nežinau kur. Ma
lonės patsai atsišaukti arba jį žinan
ti praneškit ant antrašo.

TONY RIBINSKY, 
406 Adams St., W. Frankfort, III.

REIKALINGAS barberis; pasto
vus darbas. Geistina, kad butų gerai 
patyręs tame amate.

BRIDGEPORT BARBER SHOP 
8151 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU brolio Jono Taujans- 
kio, 1917 m. gyveno Chicago. Malo-

RAKANDAI

ANTANAS TAUJANSKAS 
Panevėžio apskr., Troškūnų miestelis, 

Lithuania.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai su visais indais. Iki šiai pėtnyčiai 
turi būt parduota. Pasiskubinkit 

J. PETRAUSKAS, 
4624 Vinsennes Avė.

PARSIDUODA 2 akeriai ge
ros žemės prie cementinio kelio; 
2 blokai nuo mokyklos, 4 blokai 
iki Burlington geležinkelio sto
ties; -18 mylių iki vidurmiescio. 
60 traukinių prabėga1 kasdieną. 
Galima gyventi tenai, o važinėti 
miestan dirbti. Ši vieta yra ge
riausia ir linksmiausia apielinkė 
Chicagos. Jei nori gyvent ant 
šviežio oro, nepraleiskit šios pro
gos. Kaina $1,200. $200.00 
įmokėti, o likusią sumą ant leng
vų išmokesčių. Platesnių infor
macijų, rašykit arba ateikite.

P. P. BAUBLY,
1404 W. 18th St.

80 akerių farma Wisconsin valst. 
Labai gera žemė, netoli miesto, mo
kyklų ir geležinkelio. 6 karvės, 2 ar
kliai, vištų, mašinerija. $800 įmoket, 
o lilaisius ant lengvų išlygų.

JOE KISCH,
2019 Sedgwick St.* 
Arti Lincoln Avė.

STOCK’AI—ŠĖROS
. NORIU PIRKTI Co-Operative So
ciety of America šėrų. Mokėsiu $30 
cash už Šerą.

Parduodu 20 Elgin Motor Co. serų 
no $7 už Šerą.

L. J. MATHER,
6807 Union Avė., 

Tel.: Englewood 187

mokyklos

f <S 1MA5TEB| i
Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ^Mokykla.

Musu sistema ir mokymo budu Jus 
trumpą laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didiiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega*

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygą.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

MA8TER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lako St, ant 4-tą lubą.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlsoa, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjlmals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Par 
reikalaukit knygllis.

Tol. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmlalnkl.

NAMAI-ŽEM6

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sią, Suvienytą Valstiją istorijos,

PARDAVIMUI. Bargenas, $550 abelnos istorijos, geografijos, politi- 
įmokėjus, o po $25 į mėnesį, nupirk- j kinis ekonomijos pilletystls, dailia- 
sit visai naują, 7 kambarių, murinę rašystis ir tt. 
Bungalow vertės $7,500. Garu šildo- Mokinimo ’ 
ma, kietmedžio grindys, elektros švie- 4 valandai po pietą, 
sa; randasi arti 69tos ir Western ga- iki 10 valandai.
tvių. ' 1106 80. HALSTKD ST. CHICAGO.

Kreipkitės ------------------- -------------------------------
8226 Indiana Avė. |

valandos! nuo 9 ryto Dd 
Vakarais nuo 8

PARSIDUODA mūrinis biznio na
mas su beizmentu ir garagių. Galima 
pirkt su bizniu arba bo biznio. Vieta 
tinkama bučernei ir grosernei. Prie 
štoro 4-rių kambarių pagyvenimas, 
viršuje 2 pagyvenimai po 4-rius kam
barius. Savininkas bizniai po numeriu 

4510 So. Marsrfield Avė.

Leveskio Nokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
Ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų | visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7^0 iki 9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.


