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Rusija aneksayoMongo liją
Karas su Klanu

Rusija panaikins savo “respublikas”

Rusija aneksavo Mongoliją
Ji užėmė jų pagelba armijos.

PEKINAS, gr. 25. — Nors 
Rusijos atstovas ir sako, kad 
tai yra gryna fabrikacija, bot 
chiniečiai pilnai tiki autentin- 
ginnui žinios iš Maskvos, kad 
komunistai priėmė rezoliucijų, 
kuriųja aneksuojama yra (pri
jungiama prie Rusijos) Chini- 
jos provincija Mongolija.

Pekinu pasiekė gruodžio 10 
d. priimtas manifestas, kuria
me pareiškiama, kad delei 
Chinijos globojimo Mongolijos 
buržujazija, Mongolija nebus 
sugrąžinta Chinijai, bet bus 
įsteigta tvirta buferinė vals
tybė tarp Rusijos ir Chinijos.

Manifestas ragina naciona
lizuoti visus miškus ir žemes 
Montgolijoj ir uždrausti priva
tiniams interesams eksphia- 
tuoti gamtinius turtus. Mani
festas ragina, kad Mongolijos 
kasyklos butų dirbamos po 
Rusijos vadovybe, o aukso ka
syklos butų operuojamos ben
drai Rusijos ir Mongolijos dar
bininkų. Komunistai taipjau 
ragina panaikinti visus titu
lus ir įkurti Mongolijos armi
jų, kuri butų Rusijos kontro
lėje. Taipjau reikalaujama pa
imti Chinijos Rytų geležinke
lį, kurį dabotų bolševikų ka
reiviai.

Joffe sako, kad tas manifes
tas esųs sufabrikuotas neprie
lankių sovietams elementų 
Rusijoje, bet japonai, kurie tu
ri puikių šnipų sistemų sako, 
kad tai yra teisingas dokumen
tas.

Tas aneksavimas Mongolijos 
turės atsiliepti į Amerikos san
tykius su Rusija, kadangi 
Amerika turi didelių koncesi
jų Mongolijos aukso kasyklo
se, taipjau didėlius prekybi
nius interesus.

Karas su Klanu
BASTROP, La., gruodžio 25. 

— Čia iškįlo kuone tikras ka
ras su Ku Klux Klanu. Kiek 
laiko atgal tapo užmušti 4 
žmonės. Manoma, kad juos 
užmušė ku klux klaniečiai. Bet 
kad didžiuma šios apielinkės 
žmonių priklauso klanui ir 
kad klanas drąsiai terorizuoja 
visus jam nepatinkamus šioj 
apielinkėj žmones, tai nebuvo 
kam ištirti užmušėjisčių. Te
čiaus įsimaišė federalinė vald
žia, kuri prisiuntė į čia savo 
agentus, kurie ir pradėjo slap
ta tyrinėti klaniečių veikimą. 
Sujudo klaniečiai, sujudo ir jų 
priešininkai. Padėtis pasidarė 
tokia, kad valstija prisiuntė įį 
čia savo kariuomenę, kuri pat
ruliuoja gatves, o svarbesnėse 
vietose ir ant namų stogų turi 
pasistačiusi kulkasvaidžius.

šiandie — apsiniaukę; nedi
delė permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:17 v., leidžiasi
4:24 v. Mėnuo leidžiausi 11:52
v* nakty.
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Vienas klan ietis jau tapo 
areštuotas. Juo yra buvęs šeri
fo pegdlbininkas. Jis kaltina
mas yra dalyvavime užmušė- 
jistėje ir už kauciją nepaleid
žiamas, nors buvo siūloma 
$300,(HM) kaucijos. Ryto busią 
areštuota dar daugiau žmonių, 
nes valdžios agentai jau suse
kę visus, kurie dalyvavo už- 
mušėjystėse. Gyventojai yra 
pasidalinę tarp klaniečių ir 
jų priešininkų ir nėra net neu- 
traiinių žmonių. Santikiai yra 
taip įtempti, kad visi vaigščio- 
ja apsiginklavę ir niekas ne
žino kad gali kilti kova. Vieni 
bijosi, kad valdžia nesuimtų 
kaipo klaniečius, o kiti — kad 
juos nepašauktų būti teisėjais 
ar liudytojais, nes tokiems kla 
niečiai paskui galėtų* keršyti.

Panaikins visas sovietu 
“respublikas“

Ukraina ir kitos “respublikos” 
išnyks ir pasiliks vien Rusija. 
Rusija “nebedarysianti” nusilei

dimų, sako Kamenev.

MASKVA, gruodžio 25. — 
Rusijos sovietų kongresas pra
sidėjo vakar. Jame dalyvauja 
apie 3,000 delegatų. Bet jų 
dalykas tik išklausyti prakal
bas ir neva perbalsuoti, bet ti
krieji nutarimai jau iškalno 
būna padaromi komunistų va
dovų ir paduodami kongresui 
tik dėl formos.

Kongresą atidarė preziden
tas Kaliniu. Dešinioji Kame- 
nevo ranka, Budenni, tapo pri
imtas gana entuziastingai. Jis 
kalbėjo apie naująją Rusijos 
ekonominę politiką, tvirtino, 
kad pasitraukimas jau užsi
baigė ir dabar vėl prasidės 
žengimas priekyn. Po jo kalbė
jo Kamenevas, vienas iš trijų 
Rusijos viešpačių. Kongresas 
pasitiko jį Jokiomis ovacijo
mis, kokiomis pasitinkama 
tiktai Leniną su Trockiu.

Kamenevas tvirtino, kad Ru
sija nuolatos stiprėjanti ič kad 
ji daugiau nebedarysianti to
kių koncesijų, kokias ji siūlė 
Genujos ir Ilaagos konferenci
joje. Girdi, Rusija tiek sus
tiprėjo, kad ji gali nebeduoti 
tokių koncesijų ir jeigu ji da
rysianti kokias sutartis su bur
žuazinėmis valstybėmis, tai 
tik pamatais Rapol'lo sutarties 
(su Vokietija) ir nedarys su
tarčių be politinio pripažini
mo. Esą nė turtinga industri
nė Amerika, nė Europa nebe
galinčios ignoruoti Rusijos bu
vimą.

Kamenev džiaugiasi pasek
mėmis pereitų rinkimų Ame
rikoj ir kad Borą h su LaFol- 
lettu, kurie įkūrė progresyvį 
bloką, reikalauja Rusijos pri
pažinimo. Girdi, su Amerika 
išėjo mažas nesusipratimas, 
bet vistick Amerika neužilgo 
politiniai pripažinsianti Rusi
ją

Operos namą, kuriame yra 
laikomas sovietų kongresas, 
saugo Trockio komunistų di
vizijos šareiviai.

Svarbiausias dalykas, kurį 
kongresas “svarstys,” yra su
vienijimas Rusijos, panaiki
nant neva nepriklausomas Uk-
rainos, Gruzijos, Ązęrbaidžą- 

noęir kitas sovietų “respubli
kas” ir prijungiant jas prie 
Rusijos. Tuo butų užbaigtas tų 
neva respublikų neprikaluso- 
mybės farsas. Komunistų pie
nais, tų “respublikų” valdžios 
butų panaikintos ir visa Rusi
ja butų valdoma tik iš Mask
vos. Nesitikima, kad kas kon
grese pasipriešintų tokiam ko
munistų sumanymui.

Turkai reikalauja Mosul 
aliejaus lauky

LAUSA.NNE, gr. 25. — Pas
tangos išrišti Mosul aliejaus 
laukų klausimą gavo smūgį, 
Turkijai pranešus Anglijos de
legatams, kad Turkija negali 
priimti Anglijos tvirtinimo, 
jog Mosul yra Irako dalis, pri
klausanti Mesopotamijai, ant 
kurios Anglija turi mandatą.

Talkininkai ir turkai jau 
nuo pat pradžios konferencijos 
bandė rišti Mosul klausimą 
privatiniais pasitarimais, bet

i prie nieko neprieita. Konferen
cija svarstys Mosul klausimą, 
kada bus svarstomas Turkijos 
rubežių klausimas.

Mosul yra turtingiausi alie
jaus laukai gal visame pasau
lyje. Jie priklausė Turkijai, 
bet juos dabar laiko Anglija, 
kuri nori ant visados juos pa
silaikyti. Ji tvirtino, kad Mo- 
suio gyventojai nėra turkai, 
todėl tie laukai nė istoriniai, 
nė etnografiniai, nė politiniai, 
nė ekonominiai negali priklau
syti Turkijai. Tečiaus Turkija 
atsisako priimti tokius Angli
jos argumentus ir reikalauja 
sugrąžinti jai Mosul vilajetą, 
nors ir duoda teisę naudoti 
aliejaus laukus.

Amerikiečiai yra giliai už- 
interesuoti Mosul išrišimu, nes 
ir jie norėtų prieiti prie tų lau-, 
kų aliejaus.

New Yorko rubsiuviams 
grūmoja lokautu

NEW YORK, gr. 25. — Vy
rų ir vaikų drabužių kontrak- 
toriai New Yorke grūmoja 
paskelbti lokautą prieš 60,000 
rubsiuvių amalgameitų, jei 'jie 
nesutiks tuoj aus priimti algų 
nukapojimą ir pabloginimą 
darbo sąlygų.

Paliuosavo paskutinius 
belaisvius.

BERLINAS, gr. 25. — Fran
ci j a paliuosavo paskutinius ke- 
turius vokiečius karo belais
vius. Jie buvo nuteisti kalėji
mai! už įvairius prasikaltimus 
ir nebuvo paiiusuoti pirmiau.

Mayoras užmušė kalinį.

FARMERSVILLE, La., gr. 
25. — Ma-rion mayoras Payne 
nušovė kalinį Westbrook, ku
ris buvo atvestas jo raštinėm 
tardyti. Abu jie, kaip mayoras, 
taip ir kalinis, buvo geri parū
pi j onįs.

Gaisras skerdyklose.

CHICAGO. — Nedėlios naktį 
kįlo gaisras gyvulių skerdyk
lų Exchange triobėsy, kur rin
kdavosi gyvulių pardavėjai ir 
perkupčiai. Gaisras pridarė 
nuostolių už $75,000. Tai yra 
vienas iš seniausių namų sker
dyklose. Gyvulių prekyba de
lei to neapsistos.

3 žmonės užmušti.
LINCOLN, Neb., gruod. 25. 

— 3 žmonės liko užmušti ir 
6 sunkiai sužeisti nelaimėse su
automobiliais į vieną dieną, - dęmonstracijos prieš žydus*

Paliuosavo 264 kalinius
DUBLINAS, gr. 25. — Airi

jos valdžia paskelbė, kad ji jau 
yra paliuogavusi 264 respubli
konus kalinius. 100 kalinių ta
po paliuosuota Kalėdoms. Jie 
visi pasirašė, kad nėbcdalyvaus 
sukilime ir tarp respublikonų 
nebeveiks.

41 apkaltino Rock Islande
iROCK ISLANI), III., gruod

žio 24. —- Pavieto grand jury 
išnešė 36 apkaltinimus prieš 
11 žmones. Grand jury tyrinė
jo ištvirkimo ir piktadarybių 
padėtį mieste ir pasekmėje iš
nešė tuos apkaltinimus. Pasta
ruoju laiku ten buvo žudynių 
gemblerių ir munšaimierių ko
voje.

Tai*p apkaltintųjų yra pabė
gęs vietos laikraščio redakto
rius Locney, kurio sūnūs jau 
seniau įtapo nušautas gemble
rių peštynėse, buvęs policijos 
viršininkas Cox, policijos tei
sėjas Cleland, redaktorius kito 
laikraščio, taipjau karpenterių 
unijos biznio agentas ir k. 
Daugelis apkaltintųjų yra iš
tvirkimo ir gembleriavimo na
mų laikytojai.

Areštavo separatistų vadovą.

BERLINAS, gr. 25. — Gau
ta žinių, kad Amerikos karei
viai Coblenze arestąvo Ręino 
sepąrastiisitų vadovą Katiline 
už surengimą demonstracijos 
už Reino atsiskirimą nuo Vo
kietijos ir įkūrimą savo atski
ros respublikos. Tas demonst
racijas remia Francija, bet 
amerikiečiai nuleidžia jų lai
kyti savo okupacijos distrik- 
te.

Klaniečiai grūmoja alderma- 
nams.

CHICAGO. —« Miesto alder- 
manai, kurie tyrinėja Ku Klux 
Klano veikimą, gavo grūmo
jančių laiškų nuo Ku Khix 
Klaniečių. A Hermanams igni- 
mojama mirtimi, jei ♦jie nesus
tos veikę prieš Klaną.

Graikai skerdžia turkus.

LONDONAS, gruodžio 22.— 
Iš Athenų pranešama, kad ant 
graikų salos Crete prasidėjo 
turkų skerdynes. Daug turkų 
liko užmušta. Beveik badas 
viešpatauja ant tos salos, delei 
užpludimo pabėgėlių iš Mažo
sios Azijos. Graikai užgriebę 
turkų ūkius ir gyvulius.

PARYŽIUS, gruodžio 25. — 
Sunkiai serga paskubusioji ak
torė Sarah Bernhardt — “die
viškoji Sanah”. Ji yra apie 
76 m. amžiaus ir susirgo besi
rengdama prie pastatymo sa
vo teatre savo naujo veikalo. 
Abejojama ar ji bepasveiks. 
Jei ir pasveiktų, tai vistiek 
daugiau vaidinti nebegalės.

VARŠAVA, gruodžio 25. — 
Niewiadomskis, kuris užmušė 
prezidentą Narutavičių, bus 
teisiamas gruodžio 30 dieną. 
Jis galės būti nuteistas tik vi
sam amžiui kalėjimam, kadan
gi mirties bausmę gali skirti 
tik karo teismas.

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
gr. 20— Daug žydų Jassuose 
tapo sumušti ir trįs jų sužeis
ti, kada studentų būriai už
puolė ant žydų demonstraci
jos, surengtos protestui prieš 
puolimus a^t žydų visoje šaly
je.

Sostinėj kasdie laikomos yra

Komunistai organizuosią 
“Darbo” parliją

Tai darysią paties Lenino 
įsakymu.

NEW YORK, gruodžio 25.— 
Dabar čia laikoma yra ko
munistinės Amerikos Darbi
ninkų Partijos konvencija, ku
rioj dalyvauja apie 70 delega
tų. Konvencijos pirmininku 
yra Ku Klux Klano narys Wil- 
liam Durni.

Daugiausia svarstoma aplie 
tvėrimą “darbo” partijos. 
Konvencijoj aiškiai tapo pasa
kyta, kad gailia įsakymas nuo 
Lenino tokią partiją suorgani
zuoti. Komunistų internacio
nalas irgi įsakęs suorganizuoti 
naują politinę partiją, kad 
kaip nors pasiekus mases, nes 
per grynai komunistinę parti
ją prieiti prie žmonių negali
ma.

Šis atidengimas, kad Leninas 
įsakė tverti Darbo partiją ir 
išaiškina kodėl Amerikos ko
munistai, kurie išpradžių taip 
priešingi buvo kokiai-nors 
Darbo partijai, kaipo išdavykų 
ir geltonąja! partijai, su viena 
diena urnai pradėjo remti su
mali imą tverti Darbo partiją 
ir nors nekviesti, patįs važia
vo ir šildėsi Clevelando konfe
rencijai pažangiųjų organiza
cijų. Jie tikėjosi, kad ten bus 
sutverta Darbo partija ir kad 

|jiems pasiseks įsiskverbti į ją. 
Bet Clevelando konferencija 
komunistų delegatų nepriėmė 
Todėl dabar komunistų konfe
rencija ir svarstė apie tvėrimą 
atskiros “darbo” partijos, ku
rioj ji galėtų vadovauti. Nio 
kurie delegatų betgi pasiprieši
no ir Lenino įsakymui, nuro
dydami, kad iš jų tveriamos 
/partijos gali nieko neišeiti ir 
tada komunistai dar daugiau 
įtakos neteks. Priešinosi ir 
iLud,wig Lore, redaktorius vo
kiečių komunistų dienraščio. 
Jis reikalavo, kad tas dalykas 
pirmiausia butų 'gerai apsvars
tytas ir kad su tvėrimu nau
jos partijos nebūtų skubintąsi.

Tečiaus Lenino įsakymas 
nuveikė ir po ilgų ginčų kon
vencija priėmė centralinio pil
domojo komiteto rezoiiuciją- 
pasiulyiną tverti tą “darbo” 
partiją tuojaus. Ta naujoji 
komunistų sugalvotoji partija 
turi susidėti iš darbininkų uni
jų, fanmerių organizacijų ir 
kitų organizacijų, kurios prita
ria tokiai “darbo” partijai. To
se gi organizacijose, kurios to
kiai “darbo” partijai priešina
si, nutarta veikti iš vidaus, or 
ganizuojaint jose komunistų 
agitacijos guštas (kuopas), ku
rios veiktų, kad tas organizaci
jas palenkus prie komunistų 
“darbo” partijos.

Migla.

CHICAGO. — Užpereitą nak 
tį Chicagoje buvo labai didelė 
migla. Delei jos Brighton 
Parke suskhirė du traukiniai. 
Bet kad abudu ėjo labai pama
ži, tai tik jx>ra žmonių liko su
žeista. Mieste automobiliai, 
gatvelkariai ir elevatoriai irgi 
tupėjo labai pamaži slinkti, o 
taksikabai buvo veik visai su
stoję vaigščioiti.

Oak Parke veik kartu kįlo 
penki gaisrai. Prisiėjo šauktis 
pagelbos iš apielinkės, bet ji 
dėl miglos negailėjo greitai at
vykti. Vienas gaisras pridarė 
nuostolių už $25,000.

Du au’toimobi'liai susidūrė 
prie !Washington Blvd. ir Cice
ro , Avė. Keturi žmonės liko 
sunkiai sužeisti. Vienas šofe
ris areštuotas. . .— - ■ ■ ■■f? _ .... j ;
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Klaipėda Turi Priklausyt Lietuvai
I

Chįicagos lietuvių memorandumas 
Amerikos valdžiai.

Besilankiusioji Washingtone 
tam tikra Chicagos lietuvių de
legacija, p. J. Elijošius (Elias), 
p. Kodis ir p. Komaika, š. "’m. 
gruodžio 20 dieną įteikė Jungti
nių Valstijų Valstybes Departa
mento Sekretoriui šitokį memo
randumą Klaipėdos krašto klau
simu :

Memorandumas.•
Iš laikraščių pranešimų atro

do, kad musų valdžia savo pata
rimais palengva žengia į Euro
pos dalykus.

Reparacijų klausimas yra 
vienas tokių, kur Amerika var
toja savo moralinę intaką, norė
dama suderint skirtingas pa- 
žvalgas. Antra vėl — ambasa
doriaus Child’o pareiškimas, 
kaip Amerika žiuri į Dardanelių 
klausimą. Be abejo, tiek San
tarvė, tiek Turkai turės atsi
žvelgti į tai, ką musų valdžia 
tuo klausimu sako. Tai yra to
kios rųšies įsimaišomo forma, 
kuriam nė vienas amerikietis 
negali priešintis. Nes tai yra 
tik pareiškimas pasauliui musų 
nuomonės ir patarimas, kaip da
lykai turėtų būt išspręsti.

Pasirodo, kad musų nusista
tymas laikytis visai nuošaliai 
nuo kiekvienos Europos proble
mos išverčiamos tuo būdu, kad 
Amerika nenorinti pavartoti sa
vo didžios moralinės intakus 
Europos tarybose tokiais klausi
mais, kurių teisingas išsprendi
mas išeitų viso pasaulio naudai 
ir gerovei.

Yra dar kitas Europoj klausi
mas, kurs, musų nuomone, turi 
dar didesnes svarbos. Tai yra 
klausimas dėl Klaipėdos krašto 
ir jo porto ateities. Tasai kraš
tas pirmiau priklausė Vokietijai, 
nuo kurios jį atskyrė Versalio 
sutartis. Atskyrė jį dėl to, kad 
to krašto gyventojai yra lietu
viai. Jau apie septyni šimtai 
metų sukako, kaip Vokiečiai pa
siglemžė sau Klaipėdos kraštą, o 
betgi per visą laiką, nežiūrint 
visų pastangų, vokiečiams nepa
vyko tų lietuvių suvokietinti.

Ponas Clemenceau savo atsa
kyme Vokiečių delegacijai birže
lio 16, 1919, Santarvės vardu 
pareiškė šit ką:

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

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

No. 302

“Santarvės ir sąjungininkų 
valdžios atmeta tą nurodymą, 
buk atskyrimas Klaipėdos 
krašto prieštaraująs tautybes 
principui. Kalbamasai kraš
tas visados buvo lietuvių. Di
džiuma gyventojų savo kilme 
ir savo kalba yra lietuviai. Ta 
aplinkybė, kad Klaipėdos mie
stas tlidele dalim yra vokiš
kas, dar nepateisina to, kad vi
sas kraštas butų po Vokiečių 
valdžia, ypatingai atsižvel
giant į tai, kad Klaipėdos uos
tas yra vienatinis Lietuvai ke
lias išeiti į jūres. (Response 
dės Puissances allices et asso- 
ciees aux remarųucs de la 
Delegation allemande, p. 16).
Kad Paryžiaus Taikos Konfe

rencijos metu Lietuva dar nebu
vo pripažinta — nors ji jau tu
rėjo savo organizuotą valdžią — 
lai Klaipėdos kraštas buvo pa
liktas Tautų Sąjungos žinioj. 
Krašto administracijos žiuri 
franeuzai. Deltogi nėra ko ste
bėtis, kad Francijos politika 
buvo tokia, idant tame krašte 
įsitvirtinus.

P. Petisne yra administracijos 
Komisijos galva, bet jo admini
stravimu lietuviai nepasitiki dėl 
to, kad jis favorizuoja Vokiečių 
užgaidas padaryti Klaipėdos 
kraštą nepriklausoma valstybėle. 
Franeuzai mat įsitikinę, kad jei
gu taip butų padaryta, tai fran
euzai ir lenkai galėtų tą kraštą 
kontroliuoti. O kontroliuoti 
jiems butų labai svarbu, nes tuo 
budu jie galėtų kontroliuoti ir 
žiotis Nemuno upės, kuri yra 
tiesioginis vandens susisieki
mo kelias Oginskio kanalu su 
Juodosioms jūrėmis. Valdžia, 
kuri kontroliuos tą upę, turės 
taipjau didelės intakos į ekspor
tą ir importą prekių ir jų rūšių 
ne tik Lietuvos, bet taipjau ccnt- 
ralinės Rusijos, šiaurinės Len
kijos ir rytinės dalies Vokietijos. 
Šituo dalyku turėtų susidomėti 
ypatingai Amerika, kadangi 
Amerikos biznis ieško kelių sa
vo eksportams, o Klaipėda atei
ty bus vienas didžiulių Europos 
portų. Vokiečių valdžia neda
rė pastangų jį išplėtoti, viena 
dėl to, kad jis buvo perarti pir- 
mykščios Rusijos sienos, o ant-

(Tąsa ant 3-čknpusl.)
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Amerika rengiasi 
dalgu aut Europos 
politikoje.

Oficialinėse Jungtinių 
Valstijų sferose jau seniai 
ėmė reikštis palinkimas 
grįžti prie tos politikos sulig 
Europos, kurios laikėsi Wil- 
sono administracija.

Wilsonui nepavykus pra
vesti Versalės taikos dery
bose savo garsiųjų “keturio
likos, punktų”, Amerikos vi- 
suomenė labai atšalo prie 
Europos reikalų. Ji matė, 
kad Amerika, prisidėdama 
prie didžiojo karo, patarna
vo tiktai Anglijps ir Franci- 
jos imperialistams ir davė 
progoš savienišiems pelna- 
gaudoms (“profityriams”) 
prisiplėšti pasakiškų pelnų; 
bet ji neapgynė nė vieno tų 
demokratinių principų, var
dan kurių šios šalies liaudis 
buvo pašaukta prie ginklo. 
Ji jautėsi apgauta.

Šitą Amerikos visuome
nės nusivylimą išnaudojo sa
vo partijos tikslams republi- 
konai. šaukdami, kad Ame
rika turi laikytis savo senų
jų tradicijų, įsigyvenusių 
nuo prezidento Washingto- 
no laikų, ir nesiduot įpainiot 
į Europos diplomatinių in- 
trygų tinklą, 
paskelbė kovą 
ministracijai ir, 
laimėjo ją.

Dabarnykštė .
Valstijų valdžia tapo išrink
ta po obalsiu nesikišimo į 
Europos politiką ir tas obal- 
sis varžo ją iki šiol. Vienok, 
nežiūrint to, ji per šiuos me
tus vis dažniaus ir dažninus 
buvo verčiama tartis su Eu
ropos valdžiomis, daryti 
spaudimą į jas ir, kad ir ne- 
oficialiniai, dalyvauti jų 
konferencijose. Gi paskuti
nėmis savaitėmis ji, matyt, 
jau ėmė rimtai galvot apie 
tai, kad visai atidėjus į šalį 
savo pirmesni jį nusistaty-

kad tam planui esąs pritaręs 
valstybės sekretorius Wash- 
ingtone. Dabar ateina ant
ra įdomi žinia: Idahos val
stijos senatorius Borah iškė
lė Jungtinių Valstijų senate 
sumanymą, kad šios šalies 
valdžia šauktų viso pasaulio 
konferenciją ekonominės 
pasaulio padėties apsvarsty
mui ir ginklavimosi sumaži
nimui.

Senatorius Borah yra re- 
publikonas ir įžymiausias 
tos grupės vadas, kuri griež
čiausia kovojo prieš Ameri
kos kišimąsi į Europos rei
kalus. Jeigu jisai pasiryžo 
viešai atsižadėti savo nusi
statymo, tai aišku, kad at
maina valdžios politikoje tu
rės įvykti neužilgio.

Sako, kad daugelis buvu
siųjų senatoriaus Borah 
vienminčių pasipiktino ' jo 
sumanymu, nužiūrėdami ja
me naują Tautų Lygos stei
gimo planą, ir pareiškė, kad 
jie nieku neleisią valdžiai 
priimti jį. Bet tai reiškia 
tiktai, kad senate bus smar
kių ginčų tarpe republiko- 
nų, ligi plačioji publika bus 
prirengta prie tos minties, 
kad Amerika turi šiokiu ar 
tokių budu stoti į Europos 
politiką.

Uoliu skaičium. Jie nuoivlo į 
tą faktų, kad musų organi
zacijų iždai varto milionus, 
kad musų sukurtosios įstai
gos bujoja1, kad Anseele pre
kybinis laivynas plaukioja 
juromis po raudona vėliava.

“Jie su pasitenkinimu žiu
ri į Belgijos darbininkų ga
lybę. Jie mano, kad savo 
programą bus galima pai> 
lamente pravesti ramiu bū
ti u, ir todėl miega’ ant lega
li ilgumo pagalves.

“Bet štai prieš mus stovi 
Italijos pavyzdys. O Pranci- 
jos nacionalistai ar nekon
troliuoja šalies durtuvų pa
galba? Ar Vokietijos monar- 
chistai nedaro nuolat są
mokslų prieš respubliką?”

Devviinnc įspėja darugus, kati 
ir Belgijos reakcionieriai lau
kia Mesijus Mussolini tipo, ku
ris galėtų anuliuoti'parlamen
tą ir išgclibėti juos nuo socia
lizmo baimes.

Ar Belgijos socialistai yra 
pasirengę kovai? Devvinne at
sako teigiamai. Jie turi tvirtų 
organizacijų. Italijos fašistams 
reikėjo dviejų metų savo spė
kų suorganizavimui, bet Bel
gijos socialistai gali sutraukti 
savo pajėgas j dvi savaiti.

Jie tuiri jaunų socialistų or
ganizaciją, pratimo ir gimnas
tikos batalioną ir įvairių kliu- 
bų. Iš tos medžiagos mili tari
nę organizaciją galima sudary
ti labai trumpu laiku. Devvin- 
ne baigia savo, straipsnį šiais 
žodžiais:

dyti ji betgi gaudavo maisto iŠ 
Australijos ir Pietinės Ameri
kos. Karo metu maisto gami
nimas sumažėjo ant 30—40%. 
Ir kadangi įvežimas maisto iš 
kitur buvo labai apsunkintas, 
tai žmonĮėms teko pusbadžiu 
gyventi.

Pasibaigė karas. Bet suiręs 
ekonominis gyvenimas nesilio
vė žmonių slėgęs. Pasak p. 
Montgomery, Europa dabar 
pasigamina maisto tik ant 
15% daugiau, negu karo me
tu. o tai reiškia, kad ji teturi 
tik 80% tos maisto apšties, 
kokios jai reikėtų tinkamam 
žmonių maitinimui. Nubėdnė- 
jusi Europa iš kitur reikiamo 
maisto įpirkti negali, todėl 
žmonėms ir prisieiną badmi- 
riauti.

KAIP PRANCŪZAI ŠEIMININ
KAUJA REINLANDE.

Muilo 
burbulas

publikonai 
ilsono ad- 

žinia,ka

Jungtinių

' Anądien telegramų agen
tūros išnešiojo po visą pa
saulį žinią, kad garsusis 
Amerikos bankininkas, Mor 
gan, turįs planą duoti Vo
kietijai didelę paskolą jos 
valiutos stabilizavimui, ir

Paskutiniame Rusijos ko- 
imunistų suvažiavime Leni
nas išdidžiai pareiškė savo 

i vierniems, kad Rusijos eko
nominio gyvenimo tvarky- 
'rnasi sparčiai progresuojąs 
ir jau esą tiek pasiekta, kad 
popierinio rublio kursas be
veik per pusę metų buvęs pa
stovus.

O štai ką rodo faktai :
Apie pradžią šių metų už 

1 dolerį buvo duodama 1 mi- 
lionas popierinių rublių.

Šią vasarą už 1 dolerį bu
vo duodama nuo 5 iki 10 mi- 
lionų popierinių rublių.

Komunistų kongreso lai
ku (kuriame kalbėjo Leni
nas) už 1 dolerį galėjai pirk
ti nuo 12 iki 16 milionų rub- 
lių.

O gruodžio 22 d. už 1 do
lerį erikėjo duoti nuo 45 iki 
57 milionų rublių!

Su šituo bolševikiško rub
lio kurso “pastovumu” gali 
konkuruoti negut tiktai ko
munistų principų “pastovu
mas”.

Į Apžvalga.
ĮSPĖJA BELGIJOS DAR

BININKUS.

įLaik raštyje “Le Peuple” ži
nomas Belgijos socialistų va

ldas, Auguste Dewinne, įspėja 
savo šalies socialistines ir dar
bininkiškas organizacijas ne
nuleisti akių nuo reakcionierių. 
Jis sako, kad senosios partijos 
nebesuranda žodžių gyrimui 
Italijos diktatorių ir klausia: 
ar nesiranda Belgijoje tokio 
žmogaus?

Bankininkai, industrialistai, 
dvarininkai ir dvasininkai su 
džiaugsmu pasitiktų Belgijoje 
fašistų judėjimų, • kuris galėtų 
įveikti socialistų, unijų ir ko- 
peracijų organizacijas. Dewin- 
ne sako:

“Šiandien musų draugai 
dar nemato pavojaus iš fa
šizmo pusės. Jie pasitiki 
unijistų ir koperatininkų di-

“Belgijos socialistai nėra 
pasiryžę prievarta , nuversti 
kapitalizmą. Prie savo tiks
lo jie eina legalliu keliu. Bet 
jeigu reakcionieriai bandys 
laužyti net savo pagamintus 
įstatymus, tai socialistų or
ganizacijos įtikins juos, jog 
jos gali vartoti jėgą taip 
jau gerai, jeigu tik dar ne 
geriau, kaip ir fašistai.”

DR. COPELAND SMERKIA 
IMIGRACIJOS ĮSTATYMĄ.

Naujai išrinktasis iš New 
YoUko senatorius, Dr. Cope
land, pareiškė, kad imigracijos 
įstatymas yra žiaurus ir ab
surdinis. Tuo įstatymu einant, 
grąžinama atgal Europon žmo
nėms, kurie praleido kelionei 
paskutinius savo pinigus. Kar
tais pasitaiko net tikrų kurjo- 
zų, Dir. Copeland nurodo į vie
ną faktą, kuris nesenai įvyko 
New Yorke. Vienos rusų šei
mos neįleista Amerikon lodei, 
kad jų vaikas gimė Konstanti
nopolyje. Dr. Copeland sako:

šiomis dienomis nacionali
niam vokiečių ekonomijos ko
mitetui buvo įteiktas protes
tas. Proteste reikalaujama, kad 
butų sustabdytas steigimas pa- 
leistuvybės naipų prancūzų 
kareiviams, kurie laiko okupa
vę Reinlandą. Tų įstaigų stei
gimo išlaidas turėjo padengti 
vokiečiai. Maža to, vokiečiams 
buvo uždėta kaipo pareiga 
pristatyti prancūzų kareiviams 
paleis tuvių.

Laikraščio “Tribūne” kores
pondentas tuirėjo pasikalbėji
mą su p. Stuecklen, Vokietijos 
atstovu iš Reinlando. Pasikal
bėjimo esmę korespondentas 
perduoda sekamai:

“Pasak p. Strueękeno, nuo 
Į918 m. gruodžio mėn. iki 
1921 m. kovos mėnesio Vo
kietijai paleistųvybčs namų 
užlaikymas prancūzų karei
viams atsiejo $75,000.

“Viso liko Įkurta 13 na
mų; pirmas Idstfcine, antras 
Landau, trečias Ludwigsha- 
fene, kur užlaikoma 30 mo
terų, et c. •

“Ę*aieistuvybifįs namams 
verbuojama tik vokiečių mo 
terys, vizitų kainas nustato 
patys prancūzai ir tik pran
cūzų kareiviai tegali lanky
ti tuos namus.”

“Visa šeima turi grįžti 
Europon, nes Turkijos kvo
ta išsibaigė ir mes nebeturi
me vaikui vietos. Tėvai, jei
gu nori, gali pasilikti Ame
rikoje, nes Rusijos kvota 
nėra dar išsibaigusi. To pa
kanka net tam, kad ange
lus pravirkdžius.”

Prancūzų begėdi ngumuii,
matoma, nebėra jokių ribų. 
Visai dar nesenai jie turėjo 
Reinlande puslaukinių Afrikos 
negrų, kurie užpuldinėjo vo
kiečių moteris ir šiaip darė 
įvairių skriaudų gyventojams.

Aukščiau nurodyti faktai bu
vo žinomi i V seniau: nežino
ma buvo tik tai, jog vokiečiai 
yra verčiami pedengti paleis- 
tuvybes įstaigų užlaikymo lė
šas. Dabar prancūzų imperia
listų šlykšti politika pasirodė 
pilname savo nuogume: toliau 
to vargu begalima eiti.

Fašistai
Ištikrųjų tai yra neįmano

mas absurdais. Vienok jų pasi
taiko kiekviename žingsnyje. 
Nuolat spaudoje iškeliama 
naujų faktų apie imigracijos 
įstatymo netinkamumą. Bet 
tankiai dar ir tas įstatymas 
yra apeinamas. Dr. Copeland 
sako, jog yra žinoma nemažai 
atsitikimų, kuomet imigran
tai buvo įleidžiami arba ne
įleidžiami laivo kapitono nuo
žiūra. Be to, Dr. Coipcland sa
ko, kad fiziniai ir protiniai 
imigrantus reikėtų ckzami- 
nuoti anapus vandenyno. Tą
syk butų išvengta tas žiauru
mas, kuris dabar praktikuoja
ma grąžinant iš New Yorko 
netinkamus imigrantus.

MAISTO KLAUSIMAS 
. EUROPOJE.

Jungtinių Valstijų maisto 
departamento viršininkas, p. 
E. G. Montgomej^, per kiek 
laiko studijavxzTkiropos mais
to klausimą. Jis sako, kad ir 
pirm karo Europa. negalėjo 
pasigaminti sau pakankamai 
maisto. Tam trukumui papil

J. VANAGAS.

Šindien daug kalbama apie 
fašistus, bet daugelis nežino 
gerai, kas tie fašistai yra, del- 
ko jie atsirado ir būtent Itali
joj, o ne kur kitur. Čia aš ir 
pamėginsiu tai paaiškinti.

Pilim iausia pasiaiškinkime, 
kurios priežastys jiagimdė fa
šistų judėjimą? Bendrai gali
ma butų pasakyti, kad tai yra 
pasaulinio karo kūdikis, nes 
jis atsirado tiktai po karo, bet 
šitoks pasakymas dar mažai ką 
lopaaiškina. Norint pastaty
tąjį klausimą išspręsti reik 
kreipti akį į Italų krašto eko
nominį (medžiaginį) sutvarky
mą.

Italija—taj. žemės ūkio kraš
tas, žemės ūkis stovi betgi že
mai. Žemė paskirstyta be ga
lo neteisingai, nes ji priklauso 
labai mažai dvarininkų sau
jai, o tūkstančiai šeimynų ne
turi net savo bakūžes. Todėl 
jau senai prieš karą didelės 
žmonių minios prarijo iš Ita
lijos plaukti už jūrių1 marių 
duonos ieškoti. Emigrantų 
skaičius vis augo. 1900 me-

tais, pav., iš Italijos emigravo 
352.782 asmeniu, o 1906 m. 
tas skaičius siekė 787.977 as
menų. Kad supratus šitų skait- 
mėnų tikrąją reikšmę, aš pa
stebėsiu, jog iš daug didesnės 
Vokietijos (Vokietija prieš karą 
turėjo 65 milijonus, o Italija 
tiktai 35 milijonus gyventojų) 
tais pačiais 1900 m. teišvažia
vo 22.309 asmens, o 1906 m.— 
31.074. žodžiu, Italija- buvo 
kraštas, iš kurio kuo daugiau
sia žmonių emigravo.

Daugiausia italų važiuodavo 
į Suv. Amerikos Valstybes, Ka
nadą, Braziliją ir Argentiną. 
Beveik pusė Brazilijos ir Ar
gentinos ateivių sudarė italai. 
Pirmąją vietą užėmė jie ir 
Amerikos Suv. Valstybių atei
vių skaičiuje; pav., 1906 m. 
italai sudarė ketvirtąją dalį 
(26.7%) visų ateivių.

Be šitų išeivių ilgesniam lai
kui Italijoj buvo laibai išsipla
tinusi taipgi išeivybe trumpam 
laikui. Tokių išeivių skaičius 
1906 m. siekė 276 tu'kst. Jie 
išvažiuodavo pavasarį dr grįž
davo rudenį, šios rųšies išei
viai traukdavo daugiausia į 
Prancūziją, Šveicariją, Balka
nus ir į kitas kaimynines val
stybes.

Visai ką kita matome mes 
šiandien: italų išeivybe beveik 
visai sustojo ir ne dėlto, kad 
dabar visiems ir savo krašte 
duonos, užtektų, bet dėlto, kad 
svetimos valstybės dėl įvairių 
priežasčių kliudo įvažiuoti ar
ba visai incjisjlcidžia. Tokiu 
budu, tas perteklius žmonių, 
kuris anksčiau svetur plaukda
vo, šiandien yra priverstas sa
vo krašte pasilikti, bet jis čia 
šiandien dar mažiau reikalin
gas, negu prieš karą, nes ir 
Italijos pramonė kenčia tą patį 
vargą, kurį kenčia Amerikos 
ar Anglijos pramonė. Todėl 
mes matome siaučiant Italijoj 
dideliam nedarbui. 1920 in. 
sausio mėn. gale ten buvo 270 
tukst., o š. im. sausio mėn. virš 
GOO tuikst. bedarbių.

Toliau, norėdami suprasti 
fašistų atsiradimą, mes turi
me atsiminti, kad Italų liau
dis yra labai tamsi, milijonai 
darbo žmonių nemoka nei skai
tyti nei rašyti. Tokių yra be
veik pusė gyventojų—-45%, ki
taip tariant musų Lietuva 
švietimo žvilgsniu s tęvi kur 
kas aukščiau už Italiją. O 
koks gali būti beraščių dvasinis 
susipratimas, nuvokimas kraš
to reikalų— lai savaime aišku. 
Todėl organizuotas Italijos 
darbininkų judėjimas yra silp
nas, gi komunistų pragaištin
gas darbas dar labiau jį sustip
rino. Juk jie pasirūpino su
skaldyti pirmon galvon Italų 
so'cialistų partiją ir šitą įvyk
dę džiaugėsi, sakydami, jog 
tai yra didžiausias socializmo 
laimėjimas. Labai žalingi dar
bininkų klasei buvo ir 'komu
nistų sukurstyti fabrikų ir kitų 
žmonių užgrobimai. Visa tai 
suardė ir galutinai susilpnino 
darbininkų judėjimą, darbo 
klasė paliko nuilsusi ir be jė
gos l)ct kuriam pasikėsinimui 
atremti.

Pagalios fašistams išsiplėsti 
padėjOydar štai kas. Karo me
tu daug jaunų vyrų buvo pa
šaukta kariuomenėn, daug jų 
“pašvęsta” karininkais, “pa
švęsta” daug tokių, kurie ankš
čiau tokio laipsnio pasiekti nė 
manyte nemanė. Karui pasi
baigus visi jie paliko be dar
bo. Tik įsivaizduokite tokių 
žmonių padėtį! Amato jokio, 
nemoka, o jei kuris ir mokėjo 

atprato ir nebenori eiti sc- 
nojon vieton, o “ponu” nori 
pasilikti. lai Lietuvos žmo
nėms gerai pažįstamų bermon
tininkų broliai, karo moraliniai 
sugadinti žmones, kurių dau
geliui pritinka plėšiko amatas.

šitie vyrukai ir sudarė pir
muosius fašistų burius. čia 
stojo jie dėlto, kad tikėjo vėl 
gauti gerai mokamų vietų, o 
kiliems lai buvo stačiai progą 
pasiplėšti. Be buvusių karių 
dėjosi paskui arba bent pritarė 
jiems ir dalis darbininkų, kuriu 
padėtis buvo ypatingai sunki

Balys Sruoga '

' Iš Himnų Gripei
Ištisas mėnuo, kaip gripe įkandusi 
Siurbėle šliaužiančia alina sąnarius, 
Kraujo atsigeria, dėmes palikdama 
Baltas po odą ir raumenų viršų. 
Sotinas, geria, kol kraujas raudonas, 
Kol visas sukriaušės gerklėj jos besotėj, 
Kol prisitaikys ir vėlei prišliaužti, 
Kraują raudoną vėl siurbt ir putotis. 
O aš, kaip prikaltas.
Aš jaučiu, kaip kraujas lašėja,
Kaip raumenys džiūsta, kaip kaulai gležnėja, 
Kaip žemėn galva kaskart labiau linksta. 
Ir taip pamažėli gyvenimas gesta!
Žinau, kad jis gesta, kaip priemiesčio meilė 
Kad iegos, kaip laimė, pranyksta, 
Be pėdsako kažkur. • i
Kad lieka tik veidas pajuodęs, 
Bei kažkur giliai ijrasislėpusios akys, 
Į žiurkes snukutį panašios.
O rankas pajudink— 
Tai dėmės ir dėmes... 
Ir pirštai skėtojas, 
Kaip Eolo arfos dainuojančios stygos, 
Ir lupos taip dreba be žodžio— 
Be nieko, be jokio šešėlio’ vilties, 
Ir judinas žemė.
Ką gelbės, kad klyksiu!
Kas gęstančias iegas,
Kaip durnus svyruojančiam kuore, 

įstengs sulaikyti!
Žinau, kad gyvensiu dar šiandie,
Rytoj dar, poryt dar, 
Žiūrėsiu, kaip šnera šešėliai palangėj 

pagalvėj,
Kaip šypsos pasaulis.. 
Te šypsos pasaulis!

ir kurie mažiau buvo klasiniai 
susipratę. Pirma jie metėsi į 
komunistų glėbį, bet pamatę, 
kad šie nieko apčiuopiamo ne
suteikia ir išgirdę gražių fa
šistų pažaidų, Lėgo pas šiuos 
paskutiniuosius. Panašų reginį 
malėme juk ir Lietuvoj: vaka
rykščiai komunistai atsidūrė 
Darbo Federacijoj — vieni ne
sąmoningai (lokių dauguma), 
kiti sąmoningai (galvoj turiu 
Lietuvos koimunistų konferen
cijos Karaliaučiuj nutarimą 
stengtis stoti į Darbo Federa
ciją tikslu išnaudoti ją kovai 
už darbo klases reikalus). Ko- 
munislų vadams visuomet ar
timesni . buvo Darbo Federa
cijos ar fašistai, negu socialis
tui, lodei ar reik stebėtis, jei 
nesusipratę, darbininkai prisi
klausę iš komunistų lupų Šlykš
čiausių socialistų koliojimų ir 
nustoję vilties susilaukti kb 
nors iš komunistų, plaukė į fa
šistų eiles.

Tokie tai žmones sudarė fa
šistų eiles. Juos vesti pasiė
mė Mussplini, pirmiaus buvęs 
kairysis socialistas, net socia
listų laikraščio redaktorius, ge
rokai dėl savo įsitikinimų ken
tėjęs iš Jtalijos ir svetimų vy
riausybių. Išgamos visuomet es
ti aršesni, taip pat yra ir su so
cialistų išgamomis. Ne kitoks 
todėl liko ir Mussolini. Komu
nistų išsišokimai paskatino jį 
imtis aktingos kovos ne tiktai 
su jais, bet apskritai su visu 
darbininkų klasės judėjimu:’ 
prasidėjo socialistų žudymai, 
jų laikraščių ir kitų organiza
cijų ardymai ir t.t. Buržuazi
nė liberalinė valdžia pasirodė 
bejėgė su tomis fašistų žudy
nėmis kovoti ir galų gale tu
rėjo pati jiems vielą užleisti.

Mes-matome, kad fašistų ei
les sudaro įvairus elementai. 
Ta aplinkybe išaiškinama ir 
tai, kad iš paviršiaus labai 
drausminga fašistų orgnnizaci- 

1 ja savo viduje nėra vienoda. 
Net jos vadai neturi vienodo 
aiškaus tikslo, aiškių vienodų 
medžiaginių, politinių ar so
cialinių reikalavimų, o ką be
sakyti apie mases. Nors šian
dien ir neaiškus fašistų veidas, 
bet vis dėlto jis šiek tiek pa
aiškėjo ir mes jau drąsiai gali
me viena sakyti, kad tai yra 
nodemokra ti uis j udėj i mas,
priešingas ne tiktai socialis
tams, bet ir visai darbo klasei. 
Aš jau minėjau, kaip fašistai 
kovojo su socialistais, tą patį 
daro jie ir šiandien. Tiesa, 
kauniškė klerikalų “Laisvė” 
skundžiasi, kad fašistai išdras
kę bažnyčių. Tai gali būti, bet 
tai yra išimtis ir katalikai ne-j 
turi pamato fašistų bijoti ir

jų nebijo. Tai ne jų priešai, 
į)et draugai. O kad fašistų ju
dėjimas eina prieš darbininkų 
klasę, tai sako ir tas faktas, 
jog jis yra medžiaginiai šel
piamas įvairių fabrikantų, 
bankininkų ir kilų turčių, gi 
pats geriausias pavyzdys šitai 
minčiai patvirtinti, tai fašistų 
valdžios darbai: jos vienas pir
mųjų darbų buvo panaikinti 
8 vali, darbo dieną, kuri taip 
sunkiai buvo iškovota.

Baigdamas dar paaiškinsiu, 
ką reiškia pats žodis fašistas. 
Kitą kartą Italijoj aukštą val
dininką kur nors iškilmingai 
einant lydėdavo tam tikri tar
nai, liktoriais - vadinami, šie 
nešdavosi ant peties užsidėję, 
supintų vytelių pluoštą, kurio 
vidury buvo įpintas kirvis; jis 
vadinos fasces. Kadangi fašis
tai nešioja tokį ženklą, todėl 
juos ir pavadino fašistais.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
“Naujienų” Kalėdų numery

je, antrojoje dalyje, per neap
sižiūrėjimą liko išleistas strai
psnio ’‘Švenčių poilsiui atėjus” 
autoriaus parašas. To straips
nio autorius yra drg. K. Bieli
nis.

Scveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

' KOSULYS į
Į 

yra greita? sulaikomas jeigu j 
vartojama i laiką

SEVERA’S i

COUGH BALSAM.
I Falir.gvir.s Kosulę ir prašalins daug 1 

i kerėjimu, Priimnas dėl vaikams ;
I ir r.ukguftir.s.

Kaina 25c ir 60c.

Klauskite pas apliekoriaus.

SEVERA’S 
COLD AND CR1P TABLETS

Šalčiui ir Gripu! ir GaAvus skaudė- 
j ’imui paeina nuo peršalimo.

Kaina bOu

F. SEVERĄ CO-1 

ČEDĄR RAPIDS, IOWl

OETROIT, MICHIGAli
West 1894 Heml. 6678*

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininka?

Carba asistentas)
GRABORIUS

1929 — 25th St., 9509 Cardonf
Detroit, Mich.

' DR. F. MATULAITIS, 1 
8709 Joh. CampBn At. 

DETROIT, MICH. 
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare 
Tel. Markei 6234, Market 4526

• • - _____________ __ __________________
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KLAIPfiDA TURI PRIKLAU

SYT LIETUVAI.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ra — ji turėjo pakankamai kitų 
gerų portų, kaip Bremenas, 
Hamburgas ir Karaliaučius. Be 
to, už Klaipėdos tuojau baigėsi 
Vokietijos žemė ir vienintelis 
jos prekybos kelias iš Rusijos 
ėjo čia Nemuno upe.

Jau aukščiau buvo minėta, 
kad Francuzų Komisija Klaipė
doj palankiai žiuri į Vokiečių 
užgaidas Klaipėdą padaryti ne
priklausomu kraštu. Tas pasa
kymas reikalingas paaiškinimo. 
Mums, amerikiečiams, sunku, 
rodos, butų tikėti, kad Franeu
zai pritartų šitokioms grynai 
pan-germanininkų užgaidoms. 
Faktas tečiaus yra, kad vyriau
sias Klaipėdos pan-germaninin
kų lyderis yra p. Kraus, klaipė
diškės prekybos kameros pirmi
ninkas. Pisai paeina iš Bavari
jos, vienok dedasi esąs klaipė
diškis. Jis ir jo sekėjai gerai 
supranta, jog Klaipėda liko nuo 
Vokietijos ant visados atskirta 
ir kad beveik nėra jokios vilties, 
kad ji kada nors bus atiduota 
vokiečiams. Todėl jie reikalau
ja, kad ta mažiukė teritorija, ku
rios gyventojai daugumoje yra 
lietuviai, negalėtų pareikšti sa
vo noro prisidėti prie Lietuvos, 
o sudarytų nepriklausomą vie
netą. Vokiečiai yra įsitikinę, 
jog klausimą taip išsprendus 
vokiečių įtaka vyraus krašte, ir 1 
kad kraštas vėl pelinks į Vokie- ; 
tiją, kai tik kils kokia nors in
ternacionalinė suirutė.

Tečiau franeuzai remia Klai
pėdos krašto nepriklausomybę 
savais išrokavimais. Jie numa
to Klaipėdai didelę strateginę 
svarbą, kaipo didžiam prekybos 
portui. Jie supranta, kad Ne
muno upe netolimoje ateityje 
pasidaiys svarbi prekybos arte
rija Centralinei Rusijai, šiauri
nei Lenkijai, rytinei Vokietijai ir 
Lietuvai. Toms teritorijoms tai 
yra naturalingiausia ir paran
kiausia prieplauka. Nemunas 
plaukia per pačią Lietuvos širdį. 
Franeuzai - nepasitiki Lietuvos 
draugingumu, nes jie rėmė Len
kiją, o lietuviai kaltina francu- 
zus lyginai taip pat kaip ir len
kus dėl senovės sostinės, Vil-

niauš, užgrėbimo. Jįfcpnzuzai 
yra tikri, kad jiems pasiseks va
dovauti nepriklausomai Klaipė
dai. Tas įsitikinimas pareina 
nuo to, jog jie f ak tinai kontro
liavo tą teritoriją nuo to 'laiko, 

i kai tas kraštas sulig Versalio 
sutarties liko atskirtas nuo Vo
kietijos, ir jie yra užmezgę ten 
ryšių, kuriuos jie nori palaikyti 
ant visados. Labai abejingas da
lykas, kad toks planas išeitų. 
Francijos arba Vokietijos nau
dai, nes tai butų nuolatinio erzi
nimo įmonė, kuri visuomet su
darytų pavojaus internacionali
nei taikai.

Jau buvo minėta, kad Klaipė
dos kraštas praktinai buvo paža
dėtas Lietuvai, ir tai butų di
džiausi internacionalinės reikš
mės neteisybė, jeigu Lietuvai jis 
nebūtų atiduotas. Labai gali
ma, kad pradžioje porto svarbu- 
bumas nebuvo tinkamai įvertin
tas. Galimas daiktas, kad ne
buvo numatytas jo padėties 
svarbumas prekybiniu žvilgsniu. ] 
Bet vėlesni atradimai jokiu bu- 
du negali pateisinti teisybės 
kraipymą.

Tasai portas ypač privalėtų 
rūpėti amerikiečiams. Ameri
kos biznis turės persimesti Eu
ropon. Be abejojimo, Lietuva 
draugingai pasitiktų Ameriką. 
Amerika pripažino Lietuvos val
džią, nepaisant to fakto, kad ji 
tada kaip ir dabar tebeturi rim
tų sienos nustatymo problemų: 
išsprendimą Vilniaus ir kitų len- 
ktj okupuotų Lietuvos teritorijų 
klausimą. Amerikos Raudona- 
sis Kryžius gelbėjo gydyti ligo
nius ir teikė drabužių biednuo- 
menei, Amerikos Maisto Admi- . • tnistracija suteikė Lietuvos žmo
nėms maisto, kada jiems jo la
biausia reikėjo. Amerikos val
džia suteikė kredito, kurio dėka 
buvo galima pirktis reikmenų iš 
Amerikos Likvidacijos Komisi- liais Rusijo's centrą ir kitas di- 
jos. Tomis reikmenimis buvo džiules rinkas.

Lietuvos armija aprūpinta, o tai 
žymiai pagelbėjo vedimui kovos 
ir išvijimui įsibriovusių bolševi
kų. Pagalios, Jungtinėse Val
stijose randasi maždaug apie 
vienas milionas lietuvių, kurie 
daug kuom rėmė Lietuvos vald
žią ir Lietuvos žmones. O tai 
jie galėjo daryti tik dėkui Ame
rikai.

Tatai minima visai ne tuo tik
slu, kad rėmus reikalavimą pri
vilegijos Lietuvai. Mes tik no
rime parodyti, kad musų intere
sai dėl Lietuvos buvo daugiau 
negu pripuolami, ir kad tauta 
parodytų tik savo nedėkingumą, 
jeigu ji neįvertintų gautąją pa
ramą.

Tikrai galima sakyti, kad nei 
Franci ja, nei joki kita tauta nė
ra Lietuvai padariusi tiek gera. 
Todėl yra visai loginga laukti, 
kad Amerikiečiai pareikalaus, 
idant su teisybe nebūtų prasi
lenkta. Klaipėdos portas ir 
Klaipėdos kraštas privalo būti 
priskirtais Lietuvai.

Ir kadangi Amerika jau pa
reiškė savo nusistatymą dvejuo
se Europos dalykuose, kur jai 
reikėjo savo interesai pabriežti, 
tai ji turi, vaduojantis teisybe ir 
apsaugojimu Amerikos interesu, 
pareikšti savo nusistatymą ir 
Klaipėdos krašto klausimu.

Kada klausimas bus palankiai 
išspręstas, Amerikos kapitalas, 
be abejojimo, galės pašvęsti sa
vo energiją išvystymui ir sumo- 
deminimui Klaipėdos porto; jis 
suras pelningos dirvos savo in
deliams vandens pajėgų vystyme, 
geležinkelių tiesime, etc. Ame
rikos laivams nereikėtų sustoti 
kituose Europos pertuose, kad 
iškrausčius prekes, skiriamas 
Rytų Europai. Jie galėtų savo 
prekes iškrauti Klaipėdos porte, 
kuris neužšala žiemos metu, ir 
gali lengvai pasiekti geležinke-

NORTH 
GERMAN 

LLOYD)
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės

North 
Geo. 
100

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akie Specialistas

prie vietos

h German Lloyd 
. W. Claussenius 
N. La Šalie St., 
Chicago, III.

1'a.ca^ .uis akių įtempimu, suris 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiguli©; akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuimta kataraktų, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

I LIETUVA
Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic gruod. 30; saus. 20; vas. 10 
Majestic saus. G; kovo 10; kovo 31;

(Pasaulio didžiausis laivas) 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
*Manchuria saus. 4 *Mongolia saus.18 
Minnekahda (3 klesa) Sausio 25 d.

*Naujos 3 klesos kajutos 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antvverp 

Zeeland gruod. 30; Kroonland saus. 27 
Lapland saus. 13; Zeeland vasario 3;

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Didelės viešos erčios. Prieina
mos kelionės kainos jūsų draugams 
Važiuojantiems į Ameriką.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St., Chicago, III.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimų,
Jei skaitant reidu susilieja,
Jei ii raidis darosi dvi,
Jei turi uždegimų aklų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smotana
Akinių specialistas 

1881 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvls.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

Ant Bridgeporto

Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau i 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3.815 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. G iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1(

Naujas irGeresnisPienas

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

ROCHAMBEAU ............... saus. 9
ROUSS1LLION ............... saus. 17
PARIS ...................................... saus. 17
LA BOURDONNAIS ....... saus. 30

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu Vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, francuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kteipki- 
tes prie vietos French Line agento, 
arba j kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L. FABIONAS CO.
fff Bordon^
I Solo et o d

MilK
Paklausk savo vežėjo, 
ar per telefoną infor

macijų.
809 W. 35th St., Chicago.

Tel. Blvd. 0611 ar 0774 
vos Atstovybėje.

Esam Registruoti Notarai Lietu- 
ir parduodame laivakortes.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

Pasekmingiausiai siunčiame pinigus
I--- -----------------------------------------------

F/ ? BORDENS
'I /.lš. /B?rdeno / Fdrtn RoducRCo.of Illinois. 
1 (Vežimo y franklin 3110

PLUNKSNOS
Mes parduodam visokias impor

tuotų ir naminių plunksnų bei pū
kų kokybes. Mes pardavinėjam im- 
pilus, priegalvius ir mes dirbame 
patalus. Plunksnas atnaujiname. 
Musų kainos yra žemiausios mie
ste. Prašome ištirti.

SUPERIOR FEATHER & 
D()WN CO.,

1833 South Halsted Street, 
Telefonas Roosevelt 8430.

Kodėl jus nešiojate akinius? Kad 
negalite su jais matyti ? Delko jums 
galva skauda kada nešiojate akinius? 
Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, o 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate 
miegoti ir negalite užmigti? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

Peter A. Miller
2128 W. 22nd St.

' Tel. Canal 5838

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

DAVID RUTTER & CO, 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai] 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296,

Kenosha
Lietuviai

Dabai laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.'

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

. 1 A, PAKŠYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
K

Dovana Namams
1 nnn GIEDANČIU KAMARAIČIŲ IR QE
IUUU KALBANČIŲ PAPŲGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. Šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikines raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai 
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MEYER’S BIRD COMPANY, 
Importuotojai ir Exportuotojai. Didmenomis ir smulkmenomis.

Pardavos Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland A v., Chicago, III.

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI
Geriausių Armonikų

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Pasauly že
mes' nėmia^£ 
kaino m i sEt 
negu kitur!

kur priešl f 
karą. | i 

Gvarantuo-t;
jam 10 me-t 
tų. Nurody-[: 
mų Knyga Į 
pirki karna | 
dykai . In- t 
formacijų ir bL 
katalogo ra - 
dyk angliškai.

RUATTA SERENELLI AC- 
CORDEON MFG. CO.

817 Qluc Island Avė., Chicago III.

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

—-...-.7. ■■.. ...... ;-----

bile kokių ligų, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligg /'
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli; sukeiksiu geriausi gy
dymų . į

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedčl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedčlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

V------------------ -------------- ------ —Z
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MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampu >1 gal 
Telefonas Tardė 1119

■ Baigusi 
Akušeri- 

ioi koleg’ 
fa i 1 jg • 
praktika

vusi Penu 
ailvanijos 
hospit&lt-

^e. Pasek 
ningal pa 
tarnauja 

dorie gin> 
■lymo. Du* 
■ la rodą 
S šoki o m 
9 ;ose ir 
I oldu&se 
realuose 
g erinis 
|pnerginoma

....—........ ■■"v

/^DR.HEilZMAN^l
H RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomae per 1* 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijaf 1625 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakarais.

‘Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 41?4

|| 8313 Se. Halsted St.
Į| Val.t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

............. ........ ■ ......

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

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

5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė. 

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tai. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicaga 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Res. 1189 Tndenendence Blvd. Chicagf 
/■ 1 ~ ....... ............

Tsl. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedeldieniua.

v... ... —z

lūr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avfl.
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto. 1 iki 1 
ir 7 iki 9 v. nedšldieniais nūn 19 
iki 1 vai. po pietų.

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
i rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisam

3149 S. Morgan St., kerti 82 SL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 •— 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drezel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted si 

HH Tel. Blvd. 8188 
K^jPer 15 metų pa 

sėkmingo prak 
Mi^tikavimo turit 

>. Pasek 
patamau 

prie gimdymo 
'Kiekviename at 

'Besitikime 
Olypatiškų

> J rėjimų. 
O Ji patarimus 
raKterims ir 
žfflaBnoms veltui.

w3||patyrimo. 
X Wlnungai p

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

teiki® 
Didžiu 
Dnod« 

mo 
morgi

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dantistai

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47-tos gatves

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas & 

Leavitt St. TeL Cana! 8222.
Rezidencija 8114 W. 42wl AL

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ’ir 7—9. Ned. 10—12 v.

Jei abejoji akimis, pasitelratk
Dr. A. R. BLUMENTHAIi

OptoMttrlrt
T*L BOU l«v*rd SttT 
M4t 8. Aslkurf Avė. 
Kampu 4T 4m «at.

S-r«a Mus. ’

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Hadilionus nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted Si.„ ■■ ...................... —Z
Office Hoursi 1O iki 12 pict« 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

Dr.’A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 

4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškai li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

> 943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
1107 So. Morgan St., 

CHICAGO, Iii. 
VALANDOS: Nuo 8 iki U ryta 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedšlioms ofisas yra 

uždarytas

r.'"" ........ ...... —1——
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS 
Lletsvis Gydytojas ir Chirurgai 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 Iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicage.

DR. A. J. BERTAŠIUS ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir .1—8 vak. 
Phone Canal 0267

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edgewater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant ceptin- 
tadienių vakarus.
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Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

ESTI^
•TMEATRE'V
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

Šventėmis 
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Kl. Jurgeloni$|

CUnaRO 
Lietuvon per 10 dienu 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivu 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra kl. $150.00) Karės tnk- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pdsaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

CHICAGOS
ŽINIOS

policija 
banditų

ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARIMAS

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 S*. Halsted St., Chicago, III.

Ra—

Šiandie Lietuvos Operos Artistu Koncertas
PRASIDĖS 8 V AL. VAKARO ORCHESTRA HALE SALĖJ.

REIKIA DARBININKŲ
MOTĘRŲ

NAMAI-ŽEME

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9^6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvis- 
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

NURSĖ
Telefonas

Yards
3135

PAGAVO BANDITŲ GENGŲ.
Chicagos slaptoji 

pagavo paskubusių 
gengę, kuri savo plėšimais nu-
skriausdavusi piliečius ant pu
ses miliono dolerių. Banditų 
gengė plėšdavusi bankus, krau 
tuves, ofisus, sprogdindavusi 
saugiąsias šėpas ir užpuldine- 
davusi praeivius. Pas bandi
tus rasta už virš $70,000 vertės 
laisvės bonų. Gengės lyderiais 
esą Thomas Holden, W. 64 ir 
Justine gatvių, John Barry, 
6738 S. Halsted gatvės, Harold 
Young, 6249 Cottage Grovc 
avė.-Jie tapo areštuoti Sliehan 
and Young saliune, 415 E. 62 
gatves. Be jų dar kiti septyni 
baudi tai tapo areštuoti. Pasak 
slaptosios policijos viršininko, 
Hughes, banditų gengė buvusi 
lemiama bei aipsaugojama 
kai kurių stambių politikierių. 
Jų vardai busią paskelbti vė
liau.

DIDELIS PAŠTO DEFICITAS.

JOHN KUCHINSKAS į 

LIETUVIS ADVOKATAS
2231 W. 22nd St., kerti Leavitt SL ’

Telephone Canal 2552 
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nu* 

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas visuos* 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiat’s ant lengvų išlygų.

M. Burokienė, Nurse
5141 So. Halsted St., Chicago.

h....... .............................-..... —........../

DR, P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St 
Tel.: Boulevard 7179

. VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare
Rezidencijos Tel. Fairfaz 6574 

Chicago.
L j

Generolas Charles G. Waiwes 
Jungtinių Valstijų pašto virši
ninkas, paskelbė milžinišką 
pašto deficitą. Už 1922 motus 
deficitas siekiąs šešiasdešimts 
milionų dolerių. Tai esąs did- 
žiausis deficitas pašto istorijoj. 
Tiek yra nedatekliaus Chicagos 
paštui. Pirmiausiai buvo ma
noma, kad paštas nuolat neša 
pelno, bet smulkesni tyrinėji
mai pasirodė neigiami. Didelė 
dalis deficito priskaitoma plė
šiniams, gaisrams ir kitoms 
panašioms priežastims.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 1

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj.

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie SL 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 6 po piet* ii

Namų Tel.: Įlydė Park 3395

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas^" Ąkušeras 

3261 S. Halsted SO 
Tel. Boulevard 505OS.

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—p KM. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

V. W. RUTKAUSKAS j 
Advokatas/;

29 So. La Šalie St. Room
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago į 
Tel. Yards 4681.--- - --- .......-J

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank JBldg., 
K am p. Milwaukee ir Ashland A;e« 
Ofiso ▼»!.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki i

9 vakare. Į,
fe- ■

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 We»t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Val.t 6 iki 9 vai.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 VV. VVashington St., 

' Phone Main 1308 
Chicago, III.

' J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietavys Advokatas

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearbo'm St.,

Telephone Dearbom 6096
Vakarais: 10736 S. Wabaate Avė.

Tel.: Pullman 6377.
____________________________ U

f DR. A. MONTVLD ”
Lietavis Gydytojas ir Chirargan į

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 8362 
1824 VVabanaia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzia 7716

TARPUTYNAS 
IŠVARO
REUMATIZMĄ

Sustabdyk reumatinį skausmą tuo- 
jaus! Tegul Turpo, Tarputyno Tepalas 
susisėda tiesiog į skaudulį ir išvaro 
skausmą! Turpo ir reumatiniai skau
smai nesimaišo — kada Turpo įeina, 
skausmas išeina.

Mokslas sako, kad niekas taip grei
tai nepersėda kaip tarputynas. Nau
jas išradimas, Turpo sujungia visą 
tarputyno mysterinio persėdimo jiegą 
su kitais nuostabiais gydomaisiais 
veiksniais. Turpo veikia tokiu nuo
stabiu greitumu ir nuoseklumu, kad 
įtrynus jį į krutinę, ar kaklą, mažne 
tuojau galima pajausti lengvas tarpu
tyno kvapsnis kvape!

Turpo išvaro iš kūno reumatinius 
skausmus tuojaus! Taipgi greitai 
pravaro peršalimą, gerklės skaudėjimą 
ir krupą. Sustabdo bronchitą, dieglį 
klube, neuragiją ir katarą. Ncuž- 
traukia pūslių, nedegina ir nesutepa.

Kam kęsti skausmą? Kam ken
tėti ? Kam raitytis nuo skausmo ? 
Tegul Turpo išvaro tą skausmą. Par
sinešk Turpo iš aptiekos šiandien. Ne
būk be Tarputyno Tepalo, turinčio ki
tus senus ištikimus vaistus, mentolį 
ir kamparą. Turpo — 30c. ir 60c.

FORDAS STATYS AUTOMO
BILIŲ DIRBTUVĘ CHICAGOJ

Henry Fordas, žinomas au
tomobilių “karalius”, rengiasi 
statyti Chicagoj milžinišką au
tomobilių dirbtuvę Hegevvisch 
distrikte, tarpe Caliumet upes, 
Larrence avė., 130 gatves ir 
Riekei Plato geležinkelio, For- 
das^mipirko 70 akrų piečių, 
ant kurio bus neužilgo pradė
ta statyti didelė dirbtuvė. Pas
ta tymas dirbtuves atsieisiąs 
šešis milionus dolerių. Joje 
dirbsią apie 16,000 darbininkų, 
lai busianti didžiausia auto
mobilių dirbtuvė pasauly. Toj 
dirbtuvėj busią sustatomos au
tomobilių dalįs, pagamintos 
Detroite. Kitaip sakant, Chi
cagos Fordo dirbtuvė bus au
tomobilių sustatymo ir užbai
gimo dirbykla. Kasdien busią 
išleidžiama 500 automobilių.

Už plečiu Fordas užmokėjęs 
$256,000. Pirmoji dirbtuvė 
busianti pradėta statyti neuž
ilgo. Manoma, kad ji busian
ti užbaigta aiteinantį pavasarį, 
kuomet galėsią pradėti dirbti 
4,000 darbininkų. Ta dirbtuvė 
užimsiant! apie 16 akrų ploto. 
Detroito ark i tek toriu s Kahn 
jau pagaminęs planus. Dirb
tuve busianti 1365 pėdų ilgio 
ir 503 pėdas pločio. Tai bus 
didžiausias budinkas Chicagos 
mieste.

Visų Chicagos lietuvių pareiga dalyvauti šiame iškilminga
me koncerte. Kas galite, pasistengkite įsigyti tikietus išank- 
sto prieš vakarą, kad išvengus susigrūdimo prie svetainės 
durių. Mažų vaikučių nesiveskite, nes nebus |leidžiama. Tai 
daroma dėlto, ka<J nepakenkus klausytojams. Koncerto pro
gramas susidės iš geriausių ir gražiausių dainų, parinktų iš 
svarbiausių operų. Nepraleiskite šios progos, kad paskui ne
reikėtų gailutis. Lietuvos Operos artistai duos tik vieną kon
certą Chicagoj. Visi lietuviai ir lietuvaitės, dailės mylėtojai ir 
rėmėjai, eikite koncertan, kur jūsų sielos jausmai bus pilnai 
patenkinti. Visi koncertan.

Šiandie paskutinė diena pri
sirengti koncertan. Koncertas 
įvyks šį vakarą, kaip aštunta 
valanda, gražiausioj Chicagos 
svetainėj, Orchestra Hali, 220 ( 
S. Micbigan avė., tarpe Jack- 
son bulvaro- ir Adams gatvės. 
Tai yra gražiausia svetainė, 
kokioj lietuvių vakarai ir kon
certai yra retenybė. Visi atsi
lankiusieji jausitės smagiai 
puikios svetainės atmosferoj.

Koncerte dalyvaus gabiausi 
lietuviai artistai, nesenai atvy
kę iš Lietuvos — Lietuvos 
Operos žvaigždes. Jais yra: 
Jonas Byrą, liriškas tenoras ir 
pianistas, kurio dainavimu
mums reikės tik gėrėtis; My
kolas Leškevičius, puikus vir- 
l uozas-sm u ikin inkas, t iipingas 
ždmaitis-lictuvis, kurs pasieks 
muisų giliausius sielos jausmus 
savo maloniu dainavimu; Pet
ras Oleka, stilingas Lietuvos 
Operos basas, kurs tapo pa
mylėtas kiekvieno lietuvio kau 
niečio ir kurs suteiks mums 
nepaprasto smagumo. Jie visi 
trys yra stilingi artistai-meni- 
ninkai, kuriems rupi įsiskiepy
ti ir auklėti meno jausmus 
kiekvieno lietuvio-tėvinainio 
sieloje.

P. Oleka, M. Leškevičius ir 
J. Byra sudainuos trio: “Oi 
neverk matuščlė.” Ta dainelė 
užgaus musų sielos jausmus ir 
mes, kurie dalinai esame nu- 
pratę nuo savo tėvynes, jausi
me magnetinį patraukimą prie 
jos — savo brangios tėvynės 
Lietuvos.

J. Byra sudainuos apart ki
tų dainų ir dainelių, Aria iš 
operų “Golka” ir Rigoletto”. 
Tai yra gana puikus muzikali- 
ški gabalėliai, kuriais atsilan
kiusieji negales atsigerėti.

P. Oleka sudainuos Mefisto
felio dainą apie auksą iš ope
ros “Faust” ir puikią serena
dą. Be to jis sudainuos ir ke
letą kitų dainų ir dainelių.

M. Leškevičius palinksmins 
mumis liaudies dainelėmis, ku 
rios visuomet yra tokios malo
nios, jog negalima aztsigereti.

Koncertą, kaip jau žinoma, 
rengia bendras Chicagos Lie
tuvių Komitetas, susidedantis 
iš atstovų nuo laikraščių re
dakcijų, žymesnių draugijų1, 
chorų ir šiaip dailės mylėtojų 
ir rėmėjų. Koncertan atsilan
kiusioji publika liks pilnai pa
tenkinta. — Tėvynainis.

ti visi. Kurie norite prigulėti, 
ateikite draugijos narių susi
rinkimą. Draugijos susirinki
mai įvyksta kas antrą šešta
dienį kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, Dom. šemai- 
čio svetainėj, 18-tos gatvės ir 
Union avė. —K. Rugis.

gatvės lie
jau 

operos

bažny-
(taip

Aštuoniol ik inčs 
tuviams, bent daliai jų, 
teko užgirsti Lietuvos 
artintus: Kalėdų dieną jie gie
dojo vietos sklepinėj 
čioj. Laike ankstyvųjų
vadinamų piemenėlių) mišių, 
P. Olekas pagiedojo vieną ka
lėdinę giesmę ir p. tLcškevičius 
grojo smuiku. Turėjo būti ir 
p. Byra, bet nebuvo.

Tą dieną mat sukako 10 me
tų kunigavimo vietos klebono 
Albavičiaus. Tad ir rengta 
pamaldos su “extra” iškilmė
mis. Pamokslą sakė kum. Ke
mėšis, bet ką jis pasakė, tai 
turbut netik klausitojai, bet ir 
jis pats nesuprato: sake bile 
sakyti ir daugiau gražių žodžių 
pridėti, kartu nieko nepasar 
kam t.

Lietuvos operos artistai tu
rėję giedoti ir laike sumos. Be 
to jie kurią dieną duosią kon
certėlį vietos bažnytinėj svetai
nėj; taip bent klebonas skel
bęs. — Ex.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

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

Pranešimas
EXTRA SVARBUS POSĖDIS

LSS. Pildomojo Komiteto labai 
svarbus extra posėdis bus seredoj, 
gruodžio 27, 1922, 8 vai. vakare. Nau
jienų name. Visi Pild. Kom. nariai 
būtinai dalyvaukit posėdy.

A. žymontas, 
LSS.Sekretorius.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Domininko 

Jaunio, kuris išėjo į darbą gruodžio 7 
dieną ir nuo to laiko daugiau j namus 
negrįžo. Jis pats ar kas žino apie 
tokią y patą malonėkite pranešti už ką 
busiu dėkinga. Jo sesuo.

ANASTAZIJA JAUNAITĖ, 
818 W. 33rd PI., 

Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

Lietuviu Rateliuose
NUO AŠTUONIOLIKTOS 

GATVĖS.

JIEŠKAU kambario vienam vaiki
nui Halsted ir 18 gat. apylinkėj. Su 
valgiu ar be valgio. Geistina, kad bu
tų biskį apšildomas. Praneškit i Nau
jienas laišku ar ypatiškai Nr. 182.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALAUJAMA rankomis siuvi
nėtojų ir kjarolių varstytojų darbui į 
namus. Tik prityrusios tesikreipia. 
Turi mokėti angliškai.

West ISide Embroidery Co., 
1328 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI

DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 
VINIS NAMAS

Union avė. ir 32 gatvė, 2 pagyveni
mų muro namas po 6 kambarius, už
pakaly mūrinis namelis 4 kambariais, 
1 augštas fornasu šildomas. Atneša 
$110 randos. Kaina $10,500.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

Tel. lAifayette 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiat

M. Yuška,
3228 W. 38th SU Chicago. III.

Dr. K. P.
Miczoll, 

M. D. P. S.
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., j 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. Western av. 
Tel. Roosevelt 7795

PLOščIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ.

KALĖDINĖS PROGOS — DABAR.
Harto, Sschaffner’o & Marx’o. Ku- 

penheimero, L. System and Ardmore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pus- 
diržiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščiau.

Didelė daugybė grynų vilnų ploščių 
tinkamu kasdien ir prie darbo, Dabar 
$12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Gami- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

2 Įėjimai,
1401 So. Halsted St., 739 W. 14th St.

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.

UŽSIDEGĖ KALĖDŲ EG
LAITĖ.

Gyvenamajame name, 1452- 
54 Winnemac avė., kilo milži
niškas gaisras, kurs prasidėjo 
iš užsidegusios Kalėdų eglai
tės vienos šeiniinos kamba
riuose. Gaisras priverto šešias 
šeiniinas apleisti savo kamba
rius ir eiti ant gatvės laikyti 
Kalėdas. Eglaitė užsidegė nuo 
ugpies iš pečiaus, arti kurio ji 
buvo pastatyta. Gaisras pri
darė nuostolių už $10,000.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raurpenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIN-EXPELLER «t-
Vaizbaženklls užreg. S. V. Pat. Ofise.

V
Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
Yaizbaženkli.'

šis tas.

Drau-

nu- 
per 
Per 
bus

STOGŲ STIEGIMAS
Trys prakiurimai stoge pataisoma 

už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemieščius. Įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica- 
goj. Tik prityrusieji unijiniai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

GRAŽUS $400.00 Mabogėno 
Kimball pianas, turi būti par
duotas už $75.00,

Kreipkitės:
3552 Roosevelt Rd.

PARSIDUODA saliunas ir 
trdka» 2‘/2 tonų. Biznis geras 
ir 3 ruimai pagyvenimui, ran
da tik $30.DO. Turiu du biznius 
vieną turiu parduoti. Klauskit 

516 Roosevelt Road.

GERA PROGA
Kas turi $500, arba automobilį, lo

tą, ar kokį biznį, gali įnešti kaipo pir
mą įmokėjimą, o likusius mokėsit po 
$35 į mėnesį. Namas yrą 2 augŠtų, 
mūrinis, 2 karams garažas; randas la
bai gražioj vietoj. Randos neša $64 
į mėnesį. Klauskite — J. Stukis, 
808 W. 33rd PI. Tel. Boul. 1550.

MOKYKLOS

Liet u viii I )a ibinink ų 
gijos Amerikoj įpriešmetinia- 
mc susirinkime liko išrinkta 
nauja yaldyba 1923 metams. 
Nutarta viešai pranešti Lietu
viams, kad ši draugija 
mažino įstojimo mokestį 
ateinančius tris mėnesius, 
tą laiką įstojimo mokestis 
tik vienas doleris.

Ši draugija yra progresyviš- 
ka. Ji nereikalauja iš įstojan- 
čių narių tikybos liudymų, 
kaip esti kai kuriose kitose 
draugijose, kurios nepriima 
narių be kunigo liudymo. šioje 
draugijoje visi nariai lygus — 
laisvamaniai, socialistai, kata
likai ir liuteronai. Kiekvienas 
narys iš draugijos gauna kas 
jam priklauso.

Prie draugijos gali prigulė-

DURKSLINIŲ presų operato
rių — tik prityrusieji tegali 
kreiptis. Darbas nuo stukių. 
Operatoriai uždirba gerų algą.

THE WASHBURN CO., 
6126 S. La Šalie St.

REIKALAUJAMA raštvedžio 
į Užsienio Skyrių. Turi mokėti 
lenkiškai. Kreiptis į L. Drwen- 
ski, Peoples Bank, Ashland Avė. 
kampas 47tos gatvės.

PIGIAI
Parduodu pusę garažo biznio su vi
sais įtaisymais. Biznis gerai eina, 
tik reikia netingei dirbti. Pati sto- 
rage (nuomete) užmoka randą ir pa
daro pragyvenimą. Pardavimo prie- 
žąstj patirsite ant vietos.

J. M., 2857 W. 39th PI.
PARDUODAMA čeverykų taisymo 

šapa. Biznis išdirbtas ir gerai eina; 
vieta apgyventa švedų ir vokiečių; 
savininkas nevedęs ir nenori ilgiau 
laikyti.

Kreiptis
3000 N. Califomia Avė.

PARDAVIMUI saliunas; senas biz- 
nis, randasi tarp svetimtaučių, lysas 
3 metams, ruimai gyvenimui. Našle 
moteris parduoda. Atiduos už teisin
gą pasiūlymą. ■

Kreipkitės:
501 W. 38th St. ir Normai Avė.

PARDAVIMUI du saliunai, 
kurį kas nori, gali pirkti. 
Kreipkitės pas savininką

5703 So. Ashland Avė.
PARDAVIMUI bučemė ir groseme 

Roselande, ptiikioj apgyventoj vietoj, 
biznis pelningas su kambariais pagy
venimui ir garadžu, garu apšildoma, 
lysas 5 metams, randa pigi. Par
duosiu pusę arba visą. Turiu išva
žiuoti į kitą miestą. Kreiptis į

V. M. STULPINAS, 
3313 So. Halsted St., Chicago. 

Tel. Yards 6062.

PARDAVIMUI GERA UŽEI- 
gos vieta minkštų gėrimų. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės: 

1632 W. 46-th St.
PARDAVIMUI MINKŠTŲ 

gėrimų ir kavos salonas. Gera 
vieta pinigams daryti. Klausk 
3488 Archer Avė., Kampas 
35 gatves.

PARDAVIMUI saliunas su 
įtaisymais, geroj vietoj. Labai 
pigiai. Priežastis pardavimo — 
turiu kitą biznį.

562 W. Roosevelt Rd.

GRIGHTON PARKE.
Geriausia proga kepėjui. Parsiduo

da keptuvė geroj vietoj su visais įtai
symais, didelis pečius, už labai sutin
kamą kainą. Kas bus pirmas, tas lai
mės.

3008 Pershing Rd.
Lafayette 1271 <

PARDUODAMA kepykla, ge
roj vietoj, apsimokamas verslas, 
turi būti parduota šią savaitę; il
gas lysas, geras sezonas parda
vimui. Parduos pigiai, 552 W. 
43rd St.

RAKANDAI
BARGENAS.

Turi parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
įsa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū

lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

RAKANDAI, BARGENAS
Pardavimui rakandai 8 kambariams. 

Parduosiu pigiai. Atsišaukit tuoj 
Oda muštas setas. Valour setas. Rie
šuto medžio miegamo kambario setas. 
Grojiklis pianas. Fonografas. lem
pos ir tt.

1108 N. Robey St. 1 fl.

NAMAI-ŽEME
KAMPINIS namas, 9 pagyvenimai 

su visais naujoviniais ištaisyma’s. 
Sun-Parlors, Bookcases, puikioj vie
toj, neša gerą pelną. Turi būt par
duotas į 10 dienų; savininkas apleidžia 
miestą. Įmokėti $8000 ar $10.000; 
likusius išmokėjimais. Agentai ne
atsišaukite. L. Schwartz, savininkas, 
649 E. 90 PI. Tel. Chesterfield 3192.

Pardavimui ar mainymui murin s 
namas G pagyvenimais ant 2 lotų aiti 
69 gatvės, garu apšildomas. Gera 
randa ir geram stovy. Parduosiu išmo
kėjimais, arba mainys ant namo 
ar 12 pagyvenimų, nesenesnio kaip 
metų.

Standard Realty Co., 
736 W. 35-th St.
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VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.

Prisirašyti galima vi
sada.

3001 S. Halsted St.
Chicago.

PR1VATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyt su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

1EVESKI0 MOKYKLA
PcrsikSlS

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nediliomis nuo 10 ryto ild 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

—-.... -................


