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Lietuva puola Klaipėdą?
Atšaukia Amerikos kariui

mene iš Vokietijos
Vokietija atšaukia ambasadorius

Francija ryto užims visą Ruhr
Bėrimas Praneša, Kad Lietuvos Kariuomenė 

Einanti Klaipėdon.
Associated Press paduoda, sausio 10 d., sekamą žinią iš Ber- 

lino:
“Lokal Anzeiger sako, kad du Lietuvos kariuomenės pulku, 

‘pasinaudojant tarptautine padėtim’, eina per sieną, tikslu užimti 
Klaipėdą, rytinės Prūsijos sritį, kurią internacionalizavo Versalės 
sutartis. Būrys pasienio gyventojų lydi kareivius.”

Šita žinia vargiai galima tikėti. Dėlto, kad tarp Francijos ir 
Vokietijos įvyko konfliktas, tarptautinė Klaipėdos krašto padė
tis nepasikeitė, nes jo likimą sprendžia Santarvės valstybių am
basadorių konferencija, kurioje dalyvauja be Francijos da ir kitų 
šalių atstovai. Nejaugi Lietuvos valdžia norėtų atvirai eiti prieš 
visas tas šalis?

Antra vertus, Lietuvos ginkluotas įsiveržimas į Klaipėdos 
kraštą duotų progos lenkams pulti Lietuvą, ir tuomet niekas ne
norėtų užtarti Lietuvą. Kad ir Lietuvos valdytojai, klerikalai, yra 
labai* menki politikai, bet mes visgi nenorėtume manyti, kad jie 
mėgins pamėgdžioti Želigovskį.

Atšaukia Amerikos okupa
cijos kareivius Vokietijoje
Hardingas grąžina kareivius 
namo. Manoma, tai pasmerki
mas Francijos puolimo Vokie

tijos.

WASHINGT()N, sausio 10. 
— Prezidentas Hardingas šian 
die pašaukė Amerikos okupa
cijos kareivius Vokietijoje grį
žti nuo Reino upės namo.

Jokio oficialinio paaiškini
mo dėl to atšaukimo Amerikos 
kareivių iš Vokietijos neduota, 
bet sprendžiama, kad tas at
šaukimas tapo padarytas po 
to, kaip Francija pranešė, kad 
ji mano tuoj aus užimti Ruhr 
klonį, nežiūrint žinojimo, kad 
Amerikos kareiviai bus atšau
kti, jei ji tai darys.

Amerikos kareiviai tuojaus 
bus išgabenti į Bremeną ar 
Antverpą, kur jie sės' į laivą. 
Transportas St. Mihiel iš
plauks iš New Yorko penkta
dieny. Jei bus reikalas, iš
plauks ir daugiau laivų parga
benti Amerikos kareivius na
mo. Manoma, kad transportas 
pasieks nurodytą uostą už ko
kių 8 dienų. Nuo Reino iki 
uosto kareiviai keliaus gele
žinkeliu. Įsakymas Amerikos 
okupacijos armijos komanduo
toji! i gen. Allen pradėti tuo 
jaus evakuaciją, tapo pasiųstas 
šiandie.

Nutarimas atšaukti Ameri
kos kareivius tapo paskelbtas 
po konferencijos tarp Hardin- 
go, Hughes ir karo sekreto 
riaus Weeks.

Nesant oficialinio paaiškini
mo, daugelis spėja, kad ištrau
kimą kareivių reikia aiškinti 
kaipo pro testą prieš Francijos 
grobimo žygius, o ne kaipo 
bandymą išvengti galimų ki- 
virčių, rkuriuos gali iššaukti 
Francijos puolimas Vokietijos. 
Nors Francijos armija eina į 
Ruhr netoli amerikiečių, bet* 
nėra pavojaus susirėmimų tarp 
franeuzų ir vokiečių. I

Paryžius nepatenkintas.
PARYŽIUS, sausio 10. — 

Francijos oficialiniai rateliai 
labai apgaidestauja, kad prezi
dentas Hardingas atšaukia iš 
Vokietijos Amerikos okupaci
jos kareivius. Užsienio reikalų 
ministerija dar nieko nesako, 
kadangi ji dar neturi oficiali- 
nių žinių, bet pavieni valdinin
kai kalba ir kalba daug. Jie 
sako, kad jie iš senatoriaus 
Reed rezoliucijos nujautė, jog 
Amerika atšauks kareivius, to
dėl pats atšaukimas jų neste
bina. Bet jie tik bijosi, kad 
kitos šalįs, taipjau ir Vokietija, 
nepradėtų manyti, kad tas at
šaukimas yra protestas prieš 
Francijos puolimą Vokietijos 
ir kad tai yra pasmerkimas 
Francijos politikoj

Vokietija atšaukia 
savo ambasadorius

•a - -

Atšaukti iš Francijos ir Belgi
jos. Pertraukia diplomatinius 

ryšius?

BERLINAS, sausio 10. Vo
kietija šiandie atšaukė savo 
ambasadorių Paryžiuje.

Vokietijos ambasadorius Bel
gijoje taipjau tapo atšauktas. 
Jam įsakyta pavesti ambasadą 
žinioje jo patarėjo.

(Iš žinios nėra aišku, ar 
Vokietija atšaukė savo amba
sadorius laikinai, tik pasitari
mui, ar ji tuo atšaukimu visai 
pertraukė diplomatinius ry
šius su tom d vieni šalim. Gal
būt, kad ir diplomatiniai ryšiai 
yra pertraukiami, nes Vokieti
ja skaito puolimą ir užėmimą

• Ruhr neteisėtu dalyku, laužan
čiu Versąillės taikos srtartį).

Francija skelbia užėmi
mą Ruhr

—.. ■>------------------------------------

Užims jį ketvirtadieny. Turi 
180,000 kareivių puolimui Vo

kietijos.

PARYŽIUS, sausio 10. — 
Šiandie Francijos valdžia pra
nešė Vokietijai, kad Francija 
ketvirtadieny paims savo kont
rolei! visas anglių kasyklas 
Ruhr distrikto.

Notą įteikė kartu Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijai 
3erline Francijos ir Belgijos 
ambasadoriai ir taipjau ji tapo 
įteikta Vokietijos ambasado
riams Paryžiuje ir BriussteĮv.

Nota paduoda jau žinomą 
pieną apie užgriebimą anglių 
kasyklų ir įvedimą kontrolės ir 
taipjau sutveria “misiją kont
rolei kasyklų ir dirbtuvių oku
puotose teritorijose.” Ta mi
sija susidės iš inžinierių ir ki
tų reikalingų darbininkų.

Nota sako, kad tą užgriebi
mą Ruhr darb reikalingu Vo
kietijos nepristatymas užtekti
no daugio medžių ir anglių, ir 
kad užtikrinus Vokietijos už
mokėjimą kon triburi j os.

Nota taipjau tvirtina,- kad 
nesą mierio sujudinti Vokieti
jos gyventojus ar suardyti Vo
kietijos industriją, ir kad už
griebimui bus vartojama tik 
tiek kareivių, kiek yra reika
linga apsaugoti tą misiją.

Inžinieriams ir kitiems mi
sijos darbininkams suteikiama 
yra pilna galia išgauti vįsas 
reikalingas žinias iš komerci
nių organizacijų, liuosai važi
nėti, įeiti į visas kasyklas ir 
dirbtuves, raštines, geležinke
lių stotis ir peržiūrėti visas 
knygas ir dokumentus.

Formalinį 'pranešimą apie 
savo rengimąsi užimti Ruhr, 
Francija pasiuntė ir visiems 
savo ambasadoriams talkinin
kų šalyse, kad jie perduotų tą 
pranešimą tų šalių valdžioms. 
Nota prašo tų valdžių paremti 
Francijos žygį. Panaši nota 
tapo prisiųsta ir Francijos am
basadoriui Washingtone.

129,000 kareivių prireng
ta puolimui.

AMSTERDAMAS, s. 10. — 
Rytmetiniai laikraščiai paduo
da, kad devynios divizijos, tai
gi apie 120,000 kareivių, da
lyvaus Francijos puolime Ruhr 
distrikto. Vokietijos geležin
keliai gavo įsakymą prirengti 
73 karinius traukinius gabeni
mui tų kareivių.

Kalbama, kad franeuzai už
ims geležinkelius, tiltus, taip
jau kasyklas ir dirbtuves, kad 
tuo apsisaugojus nuo galimo 
vokiečių sabotažo.

Laikraščiai priduria, kad 
franeuzai rengiasi taip kaip 
prie tikro karo.

Turkai uždarė rubežiy
SOFIJA, s. 10. — Turkijos 

valdžia Adrianopoly laikinai už
darė Turkijos-Bulgarijos nibe- 
žių delei gabenimo kareivių lin
kui Graikijos fronto.

Belgijos kareiviai irgi rengiasi
BRU'SSELIS, sausio 10. - 

Pirmieji Belgijos kareiviai, ku
rie kooperuos su franeuzais 
užgriebime Rrihr, šiandie 4 
traukiniais išvažiavo į Aix la 
Chapelle. Jų yra 1,800. Tan
kai išvažiavo tiesiai iš Ghento. 
Komanduotoji! yra gen. Bor- 
renians. Kariuomenė yra ap
rūpinta tankais, kulkosvai
džiais, lengvąja artilerija ir 
aeroplanais.

Francijos spahis (alžiriečiai) 
užėmė muitines palei Vokieti-, 
jos-Luksemburgo rubežių.

Laukia franeuzų.
ESSENAS, sausio 10.— Es- 

senas diena iš dienos laukia 
atvykimo Francijos kariuome
nės. Iš paviršiaus išrodo, kad 
viskas čia yra ramu, bet vis
gi padėtis yra labai įtempta. 
Anglių sindikato paskelbimas, 
kad jis savo raštines perkelia 
į Hamburgą padrąsina gyven
tojus. Tai yra pirmas didžiojo 
biznio atviras pasipriešinimas 

^Francijos okupacijai. Sindika
tas vedė visas Ruhr distrikto 
kasyklas ir jam neveikiant, 
franeuzų veikimas bus labai 
apsunkintas. “Mes nemanome■ » 
ikti Poincare vergais,” pasa
te vienas kasyklų savininkų, 
svarstydamas sindikato rašti
nių iškėlimą.

Bėga iš Berlino.
BERLINAS, sausio 10. — 

Zeitung Am Mittag korespon
dentas praneša, kad visi žy
miausieji Ruhr fabrikantai ir 
kasyklų savininkai apleis tą 
distriktą kaip, tik įeis į jį Fran
ci jos armija.

Amerikos ir Anglijos turis
tai Berline važiuoja į Paryžių 
ir Londoną. Prospektai kariuo
menės judėjimų, generalinio 
streiko ir jau esantis Berline 
nusiminimas verčia turistu 
jieškotis kitur smagių vietų.

I

Turkai nusileido 
talkininkams

LAUSSANE, s. 10. — Ismet 
Paša pranešė artimųjų rytų kon
ferencijai, tad Turkija sutinka 
priimti reikalavimą, kad Graiki
jos patriarchas pasiliktų Kon
stantinopoly, bet tik su sąlyga, 
kad iš jo bu^ atimtos visos po
litinės galios ir kad jis į šalies 
politiką daugiau nebesimaišys.

Taipjau padaryti susitarimai 
principe apie apsimainymą įkai
tais, karo belaisviais ir apie grai
kų ir turimų tautines mažumas.

Mirė Vladimiras Medam
Buvo įžymus socialistų judėji

me darbuotojas.

Praeitą utarninką, sausio 9 
dieną, New Yorko pasimirė 
įžymus socialistų darbuotojas 
Vladimiras Medem, sulaukęs 
vos 44 metų amžiaus. Mirė 
inkšitų liga. Kilęs iš Lietuvos 
(jo tėvas buvo karo gydyto
jas, priėmęs pravoslaviją žy
das, bet jo sunūs, Vladi/niras, 
pasiliko ištikimas žydas) V. 
Medem buvo vienas stambiau
siųjų veikiančios Lietuvos ir 
Lenkuose žydų socialistinės or
ganizacijos ’^Bundo” organi- 
zuotojas ir vadovas, iki caro 
valdžios 1901 metais buvo iš
siųstas į Rytų Sibirą.1 Pabėgęs 
iš ten jis bastėsi po vakarų 
Europą, tęsdamas i*cvoliucinį 
darbą, iki, karui pasibaigus, 
1920 metais atvyko Amerikon. 
Čia jis bendradarbiavo ypatin
gai’žydų socialistų “Forverts” 
iki savo dienų pabaigos pasili
kęs ištikimas, nesvyruojąs so
cialistas.

Išteisino generalinį proku
rorę Daugherty

Tam atstovai tik ir dirbo.

WASHINGTON, sausio 9. — 
Atstovų buto teisių komitetas 
šiandie 12 balsų prieš 2 pilnai 
išteisino generalinį prokurorą 
Daugherty, kurį apkaltinti rei
kalavo atstovas Keller. Komi
tetas savo rezoliusijoje, sako, 
kad iš įrodymų nematyt, kad 
butų priežasties apkaltinti 
Daugherty ir kad todėl pats 
reikalavimas jį apkaltinti turi 
būti panaikintas.

Komitetas taipjau 11 valsų 
prieš 2 nutarė pasmerkti atsto
vo Keller atsisakymą duoti to
limesnius įrodymus ir apie tai 
pranešti atstovų butui.

Abejuose atsitikimuose prieš 
balsavo du demokratai, kurių 
vienas pėduosiąs mažumos ra
portą, kuriame bus reikalauja
ma Daugherty apkaltinti ir nu
rodys, kad tyrinėjimai apie 
Daugherty prasikaltimus virto 
persekiojimu atstovo Keller.

Tokis komiteto išteisinimas 
Daugherty jau senai buvo nu
matytas, nes komitetas tik 
tuo rūpinosi ir dėjo pastangų 
kad kuomažiausia įrodymų 
butų prieš Daugherty paduota. 
Delei to komiteto bandymo nu 
baltinti Daugherty ir pasitrau
kė Keller ir sustojo davęs įro
dymus, nes nematė iš to jokios 
naudos. \

Milžiniškas pelnas
“Uždirbo” $20,000,000 į metus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 10 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
gaiš šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų   $4.6f 
Austrijos 100 kronų.............. %<
Belgijos 100 frankų ............... $6.31
Danijos 100 frankų ............ $20.2F 
Finų 100 markių ................... $2 5f
Francijos 100 frankų ......  $6.85
Italijos 100 lirų ................... $4.98
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0(
Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ....-r.. $18.68 
Olandų 100 guldenų ........... $39.6F
šveicarų 100 markių ........... $18.9F
Švedijos 100 kronu ........... $26.92
Vokietijos 100 markių ^UMiuam. 1c

WASHINGTOfN, sausio 9.
Prairie Pipe Line Co., kurios 
kapitalas siekia $27,000,000 pe
reitais metais “uždirbo” $20,- 
000,000. Apie tokį tos kompa
nijos milžinišką pelną liudijo 
senato komitetui tos kompani
jos vice prezidentas Clark H. 
H. Kountz iš Independence, 
Kas. Senato komitetas tyrinėja 
apie aliejų.

Tas milžiniškas pelnas ir li
kę dar nuo užpereitų metų 
$39,359,000 leido kompanijai 
nesenai išmokėti serais 200 
nuoš. dividendų. i

Nori apkaltinti guber- 
natoriy Small

♦
SPR1NGFIELD, UI., ęausio 

10. Valstijos atstovų buto 
narys Michael L. Igoe, demo
kratas iš Chicago, paprašė le- 
gislaturos biuro parašyti aj)- 
kaltinimą prieš gubernatorių 
Small, leit.-gubernatorių Ster- 
ling ir auditorių Russell. Kada 
apkaltinimas busiąs pagamin
tas, jis įnešiąs jį atstovų bute.

Apkaltinimas yra remiamas 
kiek laiko atgal išneštais teis
mo apkaltinimais, kurių visi 
vėliau tapo panaikinti, išėmus 
vieną, dėl kurio gubernatorius 
buvo teisiamas Waukegane, bet 
tapo išteisintas.’Tie kaltinimai 
yra išaikvojimas valstijos pi
nigų, neatsiskaitymas, suokal
bis išaikvoti tuos pinigus ir 
tam panašiai.

Pakorė moterį.
LONDONAS, sausio 9.

Mrs. Edith Thompson, kuri ta
po nuteista pakorimui kartu 
su savo meilužiu F. Bywaters 
už užmušimą jos vyrą, šiandie 
ryte tapo pakarta Pcntonville 
kalėjime. Kitame kalėjime ta
po pakartas ir jos meilužis.

Tos moters pakorimas suju
dino Angliją ir iššaukė daug 
protestų, nes i>er 15 m. nebu
vo Anglijoje pakarta nė vie
nos moteries. Ji prieš kori
mą nualpo, ir turėjo būti nune
šta ant kartuvių. Laikarščiai 
no vienas neprotestavo prieš 
pakorimą, išėmus socialistų 
Daily Herald, kur Darbo parti
jos parlamentinis vadovas Ra- 
msay MaoDonald griežtai pa
smerkė visokią mirties baus
mę. Bet prieš kalėjimus buvo 
susirinkusios didelės minios, 
buvo iškelta ir plekatų, ant 
vieno kurių buvo užrašyta: 
“Jei jie bus pakarti, teisėjas ir 
jury taipjau yra kalti žmogžu
dystėj. žmogžudystė negali 
panaikinti žmogžudystes”.

LONDONAS, sausio 9, — 
Iš Vienuos pranešama, kad Au
strija ir Vengrija padariusios 
Įiolitinę ir ekonominę sutartį.

tmujj- .1;1 Į-S—

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. vIr 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 pasiustas jš 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, UI.

5 angliakasiai užmušti
BIRMINGHAM, Ala., sausio 

10. — Penki angliakasiai, 4 
negrai ir 1 baltasis, įėjo į Wo- 
odward Iron Co., Dolomite 
No^ 1 kasyklą, nežiūrint įspė
jimo apie gręsiantį pavojų. Ne
užilgo ištiko gaso ekspliozija 
ir visi jie ant vietos tapo už
mušti. Ekspliozija palietė tik 
vieną “kambarį”. Daugiau 
žmonių kasykloje nebuvo.

Ši kasykla yra už dviejų my
lių nuo Dolomite No. 3 kasy
klos, kurioj pereitą lapkritį 
dulkių ekspliozijoj žuvo 90 . . 
angliakasių.

Siuvėju streikas baigiasi
WASHINGTON, sausio 10.— 

Šiandie lapo padaryta sutartis 
tarp vaikų drabužių fabrikan
tų New Yorke ir 4,0(10 siuvėjų, 
kurie dabar streikuoja, bet ku
rie dabar grįš į darbą. Sutar
tis apima 65 dirbtuves. Dabar 
yra veliamos derybos, kad už
baigus streiką ii’ likusių 10,000 
rubsiuvių Ne\v Yorke.

Nužudys 172 žmones
Indijos sukilėliai nuteisti nužu

dymui.

LONDONAS, s. 10. — Iš 
Luckno\v pranešama, kad 172 
indai tapo nuteisti nužudymui 
už užmušimus ir padegimus są
ryšy su Indijos sukilėlių — ne- 
kooperuotojų riaušėmis pereito 
vasario mėn.

Buvo suimta tada 228 žmo
nės. .Iš to skaičiaus 47 tapo iš
teisinti, du nuteisti kalėjimai! 
ir 7 mirė būdami kalėjime.

——II Į JĮ.l'.lllll.l I U.I., ,

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saule teka 7:17 v., leidžiasi 
4:38 v. Mėnuo teka 1:32 v. n.
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Kas Dedas Lietuvoj
Dail. Kipras Petrauskas ap

leidžia Lietuvą kokiems 3 me
nesiams. Neužilgo jis važiuos 
į Lątviją, kur dalyvaus operos 
2 spektakliuos. Iš Latvijos va
žiuosiąs j Petrapilį. Ten jis pa
sitiksiąs gal tik 1 mėnesį. Tarp 
kita ko, Petrapilyje jis daly
vausiąs Marijos teatre bene
fise. Mat, sukanka 25 metai, 
kaip dirba tame teatre deko
ratorius Golovin; jam pagerbti 
teatras ruošia spektaklį ir pa
kvietė musų operos tėvą daly
vauti jame. Iš Petrapilio grįš į 
I^atviją, iš ten keliaus Estijon 
ir Suomijos, o paskum grįš 
Kaunan. Visa jo kelionė tęsis 
apie 3 mėn., ir jis tikisi, kad 
per tą laiką busiąs galutinai 
atremontuotas Kauno teatras.

didžiausioje dalyje dvarinin
kai, kurie tinkamai nepalaiko 
mažesniųjų ūkininkų reikalus.

Gyvulių suskaitymo rezultatai 
Klaipėdos krašte.

šių metų spalių menesio 10 
d. Klaipėdos krašte buvo pada
rytas gyvulių suskaitymas. Su
skaityta:

arklių .
galvijų
kiaulių

štukų 
V

Klaipe-
dos 
tis.

33637
66124

100021
3652

Daugiausia gyvulių
krašte turi Pagėgių apskri-

VILNIUS
Koks pons, toks kroms

Šiauliai. — Kas žino, ar yra 
kur kitur taip apsileidusiai 
laikomos gelžkelio stoties toki 
namai, kaip Šiauliuose. Visi 
keleiviai yra kemšami į vieną 
nedidelį kambarį ne didesnį už 
kumečio trobelę. Keleiviai, be
laukdami traukinio, susikem
ša, kaip silkės bačkoje toje 
“trobelėje,” prirūko, prispiau- 
do ir prismardina visokiomis 
dvasiomis, taip kad žmogus 
jautresnių uoslių įlindęs į tą 
“trobelę,” turi sprukli kuo- 
greičiausiai laukan, kad galė
tum atsigauti tyru oru. Na, 
tiek to, gal karh nors išrūdys 
labai “demokratinga,” kad iko
nai su mužikais ar buržujais 
su proletarais ant vieno suolo

Nemoka įvertinti.

“Gazeta Vilenska” rašo: — 
Vilniaus spauda skundžiasi, 
kad beveik niekas nėrėmiąs 
Čia lenkų spaudos. Esanti tik 
mažytė saujalė žmonių, kurie 
supranta, kuo yra Vilniaus 
kraštui lenkų spauda ir tie 
kiek galėdami remia ją, bet 
bendrai imant, net taip vadi
nami inteligentai nepalaiko 
jos. O juk turėtų būti kitaip:

‘Varbu esą lenkų dienraščiai 
Vilniuje. Jie gi skleidžia len
kinimo darbą, po visą Vilniaus 
kraštą. Ir nežiūrint viso to, 
’enkų spauda Vilniuje nėra 
tinkamai platinama ir palaiko
ma. Daugelis lenkų restora
nuose ir kavinėse daug kalba

atsisėdę bendrai pypkę parų- ; apie savo patriotizmą ir giria- 
kys arba vienas kito smarvę 
pauostys. Valio musų demok
ratizmas! Teisybė, stoties bu
tas yra remontuojamas. O tas 
remontas traukiasi bene pus
antrų metų. Begis, ir dabar 
pusantro mūrininko dirba. Ir 
kas žino, kuomet jie tą darbą 
pabaigs? Gal dar pusantrų me
tų dirbs? O juk Šiauliai ne 
toks menkas miestelis. Per 
Šiaulius eina trys gelžkelio li
nijos. Važiuoja čia nemaža ir 
svetimtaučių. Ką pasakys, įlin
dę į tą “trobelę”? Nežinau... 
Žemaitys pasakytų: koks pons, 
toks kroms. —Dėdė Atanazas.

[“Kr. Bal.”]

si savo lenkj"be, bet neranda 
reikalingu nusipirkti bent vie
ną iš lenkų dienraščių, nes, 
prdi, ėsą jie brangus ir men
ki. Negaila jiems dešimčių 
i lstančių palikti restorane ar 

kavinėje, bet gaila 200 markių 
Užmokėti už laikraštį. Vilniu- 
’e esą 3 lenkų dienraščiai — 
“Slovo”, “Dziennik Vilienski” 
ir “Gazeta Vilen’ska”, kiekvie
nas lenkas turėtų bent kurį iš 
jų pirkti skaityti ir palaikyti, 
kad Vilnius neturėtų gėdytis, 
jeg rusų ir žydų laikraščiai 
esą palaikomi, o lenkų laik
raščiai “lenkiškame” Vilniuje 
skursta.

Mažoji Lietuva
Klaipėdos malkų ir duonos 

įsakymai.

Vyriausias Klaipėdos krašto 
komisaras išleido įsakymą, su
lig kurio malkomis prekiauti 
tegali tiktai medžių pirkliai, 
medžių pramonės įstaigų savi
ninkai. Tarpininkams visai ne
leidžiama malkomis prekiauti.

Kitu įsakymu lapkričio mėn. 
16 d. išduodami vėl duonos 
lakšteliai, kuriuos gauna visi 
Klaipėdos krašto gyventojai, 
Lėmus svetimtaučius. Duonos 
arba miltų kaina nustatyta 
vargingiesienls 28 mk., kitiems 
(X) mk. svaras.

Toliau įsakymu draudžia
ma šerti rugius. Nusikaltusieji 
baudžiami pinigine bausme ligi 
300,000 mk.

Klaipėdos krašto Valstiečių 
Sąjunga.

Gruodžio 6 d. mieste išlipdy
ta Storastos skelbimas, kad vi
si vyrai, gimusieji 1901 m. ir 
turintieji raginimo raštą, pri
valo gruodžio 10 d. 8 vai. ry
tą ateiti į naujokų komisiją. 
Priešingai, jie busią patraukti 
atsakomybėn, kaipo dezertirai.

Sekmadienį, gruodžio 3 d., 
kai juodadarbių sąjungos Val
dybos nariai atėjo į savo biu
rą, tai rado biuro duris spyna 
išlaužtą. Visos poperos būvi 
kambaryje išmėtyta kitos su 
draskyta ir ištepta mėšlu.

Latvijoj
Kiek Latviai turi valdi

, , 4

ukininkų susivitnijimas visam 
Klaipėdos kraštui. Steigėjai yra 
žymus šio krašto lietuviai. Su
sivienijimo tikslas . yra ginti 
mažesniųjų ir vidutiniųjų ūki
ninkų reikalus. Nariu gali bū
ti kiekvienas ūkininkas, kurio 
ūkis ne didesnis, kaip 100 prū
siškų margų. Specialiu valdy
bos nutarimu, gal būti priima
mi nariais ii* toki asmens, ku

rie jokios nuosavybes neturi 
arba kurių ūkis didesnis negu 
100 margų, šitokį mažesnių
jų ūkininkų susivienijimo rei
kalą iššaukė gyvuojantis Klai
pėdos krašte “Laukininkų su
sivienijimas,” kurio valdyboje

Ryga. — Latvių darbo mi 
materija skelbia šį statistin 
pranešimą dėl valdininkų skai 
čiaus- valdžios įstaigose. Sei 
mo pirmininko kaneliariją su 
daro 12, seimo kaneliariją 65 
valstybės iždą 167, valstybė 
kontrolę 337, statistikos įstai 
^ą 79, krašto valdymo centrą 

linę įstaigą 143, vidaus minis 
teriją 1,872, ‘finansų ministe 
riją 3,581, užsienių reikalų m i 
misteriją 187, žemės ūkio mi 
nisteriją 5,621, susisiekime 
ministeriją 19,531, teisingume 
ministerija 1, (?), darbo mi 
nisteriją 92, švietimo ministe 
riją 2,126.

• Viso Latvių valdžios tarnau 
tojų skaičius 38,437 asmenų 
kurių 13,532 Rygoj, o 24,90; 
provincijoje.

Tik 13 nuoš. visų valdiniu 
kų tarnauja nuolatinėse vai

PAGALBA KE1SN0MS
_ raus DM

žus pasakoja, ką kunigas sa
kė per pamokslą. Truputį pa
keikęs laisvesniąją jaunuome- 

v 1 i savo parapijoms 
kiekviename sodžiuje

tų, ir ne vėliaus 15 dienos sau
sio mėR. sekančių metų, įteik
ti tą deklaraciją, su nurody
mu visiį savo, metų bėgy tu
rėtų, pajamų, mokesnių in
spektoriui.

Įstatymo projektas numato 
I kelią, kaip patikrinti paduoda- 

netikrumą iš vienos pusės, ir 
kaip rišti ginčus tarp mokėto
jų ir mokesnių inspektorius.

Šio mokesnio įstatyčio pro
jektu norima įtraukti ir toji 
Lietuvos piliečių, materialiai 
pasiturinčių, dalis, kuri iki šio- 
tiai tiesioginiu budu arba ni- 
kokio mokesnio Valstybei ne
mokėjo, arba labai mažai ir, 
tuo budu prisidės prie to, kad 
mokesnių našta bus mokėto
jams apskirstyta teisingiaus, į 

z [“Lietuva”]. !

dymo įstaigose, 4 nuoš. tar
nauja laikinose įstaigose, 62 
nuoš. valstybės įmonėse, dau
giausia susisiekimo srity. 24,- 
523 visų latviu valdininkų pa
skirti estatiniai, 3,556 tarnau
ja laisvai susitarus arba eina 
viršetatinęs pareigas.

Į šį skaičių neįtraukti minis- mųjų deklaracijų tikrumą ir 
teriai ir vice-mimsterjąi (21), 
pasiuntiniai (8), apmokamieji 
užsienių atstovybių tarnauto
ji (83), savivaldybių mokyk
lų mokytojai, gaunamieji pusę 
algos iš valstybes (4,713) ir 
Lėtos komerciniai valdininkai, 
kurie gauna, vietoj algų, 
centus.

___ j---------- —.—

Valdžios žinios

pro-

Tarnybos ir užsiėmimo Valsty
binio mokesnio įstatymas.

š. m. gruodžio 1 d. Ministe- 
rių Kabinetas priėmė įstaty
mo projektą progresyvaus mo
kesnio nuo pelno tarnautojų ir 
laisvųjų profesijų žmonių, 
kaip tai: daktarų, kunigų, ad
vokatų, rašytojų, dailininkų ir 
Įvairių specialistų.

Mokesnis bus imamas nuo 
,lios kategorijos mokėtojų gry- 
10 pelno, atskaičius taip vadi
namąjį pragyvenimo minima
lią, kur kasmet bus Finansų 
linisterio nustatomas ir Mi- 
listerių Kabineto patvirtini-

Iš ataininimų Lietuvoj*
Buvo ncdeldienis liepos mė-

nę, šaukiąs 
tverti 
ratelius, kurių uždavinys turįs 
būt sužinoti visus, kurie neina 
Išpažinties (tokių Lietuvoje ne
sunku surasti) arba nenešioja 
rožančius su škapleriais, visus 
surAšyt ir priduot klebonui 
(tas mandragalvis tai Salako 
bažn. kleb., EŽerėnų apskr.), 
o jisai, klebonas, iššauksiąs vi
sus /tokius iš ambono, ir jeigu 
tas negelbės, tai atiduosiąs 
milicijai.

Tie rateliai tveriasi, bet ar 
jie ką nuveikė, tai man nete
ko sulaukt. Tik viena aišku, 
prie kokio tikslo einama. Jei
gu klebonas sakykloje remia
si ant milicijos, tai galbūt ti
kis) su ginklo spėka priversti 
nešioti škaplierius ir eit išpa
žinties. Tai kas bus tada Lietu-

Mrs. Lodic papasakoja, kaip 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound, pagelbė
jo jai.
Tyrone, Pa. — “Draugas papasa

kojo majro vyrui, kaip Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound pagel- 

I bėjo jo pačiai, tatai 
mano vyras nupir
ko bonką, nes aš 
buvau taip parsi- 
baigusi, turėjau 
nervų silpnumą, 
nebuvo jokios pa
miegos mano kūne 
ir turėjau tokius 
skausmus kairiaja
me šone, kad aš su

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Desrboru Roow 1111-18 
Te!. Central 44|1 VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8S28 to. Halsted St.

Valandos: nuo 6 Hd 8 v. ▼. kiekvie
nų vakarų, išskyrus utaminkų b 
ketvergų. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

vargu pajiegiau dirbti. Prieš apsive- 
dimą aš dirbau dirbtuvėj ir aš tuo-

nas.
Šeimynos turinčios vaikų iki 

0 metų amžiaus, turės mokė- 
i mokesnio mažiau, taip kad 
ž kiekvieną vaiką jos bus per
pilamos viena mokėtojų ka- 
?<4orija žemiau.

Mokesnio didumas įstatymo 
•ojekte nustatomas yra toks: 

eigų mokėtojas turi metams, 
irš gyveninio minimumo, iki 
500 litų, tai pradeda mokėti 
i nuoš. iki 18 litų metams, 
loliaus, susidaro 20 katego- 
ų atsižiūrint į pelno didumą 
rš pragyvenimo minimume)

• štai 20 kategorija, kuriai 
atinka mokėtojai, turintieji 
:clams, virš pragyvenimo mi- 
mumo, gryno pelno nuo 40,- 
)0 iki 60,000 litų, moka jau 

’O nuoš. tai yra iki 12,000 litų 
netams.

Jeigu kas iš mokėtojų, virš 
iragyvenimo minimumo turė- 
ų melams virš 60,000 litų gry

no pelno, tai už kiekvienus se
gančius 25,000 litų bus ima- 
na dar 5 nuoš. mokesnio.

šis įstatymas turės pradėti1 
/eikli nuo 1923 metų sausio 
nėn. 1 dienos. Šio mokesnio 
'mimo tvarka bus tokia, kad 
nuo tarnautojų, tos įstaigos, 
kuriose jie tarnauja, išmokant 
ilgas, padarys atatinkamus 
>io įstatymu einant, atskaity- 
nus Valstybės Iždo naudai.

Šiaip gi už visokias laisvas 
pająmas, kaip pav., daktarai, 
kunigai, rašytojai, dailininkai,. 

‘aires išsiimti kiekvienų metų 
gale iš Mokesnių Inspekto-!

Jolanuėjo į bažnyčią, dr štai pagrį-
sssns

.T.Į'iin t'. ū

DUDENS AIDAI

“Gyvi Nabašninkai”
3 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

STATO PIRMU KARTU SCENOJE, ANT BRIDGEPOBTO

Dr-ja Atgimti^ liet Tatfto Vyri ir Motery
Nedalioj, Sausio-Jan. 14 d., 1923

Mickevičiau* Svetainėj, 
8308 South Morgan Street

Pradžia 6:30 valandą vakare. įžanga 85 ir 50c ypatai.
Labai puiki ir juokinga komedija. Kas nematė. malonėkite atsi

lankyti, pamatysite daug juokų. Bus perstatyta dramatiško ratelio 
spėkomis. Po perstatymo bus šokiai prie geros muzikos — bus ska
niausių gėrimų, valgių, skanių cigarų ir saldainių. Viskas tęsis iki 
vėlumui vakaro.

Po perstatymo bus šokiai, prie geros muzikos.
Kviečia KOMITETAS.

ELEKTRA’■
Avieną ir pujiegą suvodaynp j šonui* ir naujus ntinvus, taipg £ 

nthtines. Cąšh arba ant išmokėjimo
Pirmutine Lietuvių Elektroj Korporacija Amerikoje

the nnuiGEPorr Electric co., i n c.
a. Bartkus; Pres.

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

Nauja eilių knyga iš Lietuvos 
Paraše Adomas Jakštas. 
. , - ' * ’■ J ■ ■

100 puslapių. Kama —

TURINYS:
draugei. 
Kalėdos.
Nebaltiems, . .. - 
mokam.’? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaiklo daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė it asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Paskutinis lapas.. Trauki
nyje iš ryto. Kelione. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. žmonijos jriealns. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traulchry. Laimė. Ko 
mums reikia. Tš dai
nų. Iš BourdiJl<mo. Jiega ir 
meilO. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maitavo. Pas
tarasis atsi sveri Įtartim s. Die- 
vuje. Dvi operl. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjovo. Mimo

>■ v ■ L f. -s , » ,>*• •sr <

Lietuviui.
Naujų metų

Lėlė.

Mylėk, 
dienai. 

Ką mes

met turėjau tokius pat skausmus kaip 
ir vėliaus dirbant darbą apie namus. 
Aš dabar nebūčiau be bonkos namuo
se. Jis tuojaiis numalšino skausmą ir 
aš patyriau, kad jis puikiai sutaiso 
kūną, kadangi aš pasveikau ir su
stiprėjau. Jis man visuomet bus “se
nas ištikimas” ir aš visuomet papa
sakoju kitoms moterims, kaip jis man 
pagelbėjo. Galite panaudoti šitą laiš
ką pagal savo nuožiūrą, nes aš tik
rai galiu pasakyti, kad mano žodžiai 
teisingi.” Mrs. Lodic, R. F. D. No. 4, 
Box 40, Tyrone, Pa.

Laiškai tokie kaip šitas parodo 
nuopelną Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compoundo. Jie papasakoja apie 
pranykimą skausmų ir negalių po var
tojimui LydiR E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundo.

JOHN KUCHINSKAS »
LIETUVIS ^ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti L ravi 11 St. I
Telephone Caaal 2552

Valandos: 4 iki 6 po plot, ir nue 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas vIsuom 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrdk* 
tus ir padirba visokius Dokumen- 
tas, perkant'arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirino tnorge- 
’iai”» ant lengvų išlygų.

..........-.............................. ............ ■

Tel. Bendolph 4758
J a a

ADVOKATAM 
Ofisus vidurmieutyj.

ASSOC1ATION BLDa 
19 So. La Šalie Si 

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 5 po pieta

Namq Tel.: Hyde Park 8895

KadKodėl jus nešiojate akinius? 
neg.lite su jais matyti? Delko junz 
galva skauda kada nešiojate akinius' 
Todėl kad jus neturite priskirtus te 
singai akinius. Ate:kite pas mane, < 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einat* 
miegoti ir negalite užm'gti? Ateiki 
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SL Room 5M 
Tel.: Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. -Varde 4681

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

. Lietuvis Advokatas 
K-ambaris 806, Home Bank Bldg^ 
Kump Milvraukeo ir Ashland Avės
Ofiio vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

s, w. baneE 
ADVOK/1TAS 

v«L: 9 A. M. <ki 5 P M 
1311 Rectei Building 

h. u tfonroe Street, Chimyu 
Phone Central 2561 

rtea 3203 So. Hulmed St 
**•4^ Vai.- 6 iki o ♦»>

IURSĖ
relefonas

Yards3135

2128 W. 22nd St. 
Tel. Ganai 5838

M. Burokięnė, Nursė
5141 So. Halsted St., Čhfcago.

PINIGAI
• v 

1S

Town of Lake
LIETUVON

Herman P. H a ase 
ADVOKATAS 

609-610 Čharnber of Coinn?erce 
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, 111.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

Chamber of Commeree Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS 
3236 .So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Bouleyard 6737

LAWYKR Lietuvy* Advokatas 
Dienomis :Room 511 — 

127 N. Dearborn St., 
Telephone Dearborn 6096 

Vakarais: 10736 S. Wabash Avė. 
Tel.: Pullman 6877.

Reikalaukite tuojau.

finus tani tikrą blanką dėklą 
racijai (pareiškimui) iki gruo
džio mėn. 20 d. kiekvienų ine

NAUJIENŲ
Siznio Knyga 
Imanakas 

f * •’ x • t. ‘M V

1923 METAMS
Jais Spaudoje ■ ;

eruos NAUJIENASitlfiŽ Tiems KurieVlnKI Užsiprenu

1739 So. Halsted St. CJiicago, III

U

i

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street. DK. A. MONTVID

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa>bingtoi» St.

Valandos i huo 10 Iki 12 ryt# 
Telephone Central 8362 

1824 Habaniia Ava, 
Valandos: nuo 6 iki 8 *ukara 
Rezidencijos tai. Kedzia 7716

tllHIUlpIlDHl (HIIH immiRiriiuHimiui S

CATARRH 
OF THE STOMACHĮ 

KiffiBli!i'.,i.'ffliTffĮ!*!'i Mwmffiif.iii.iCTi BE3SE2222J CZU □

7J1OU CAN’T ENJOY LIFE 
vvid. a eore, sour, bloatcd #tom- 
ach. l’ood doco nof nourish.

Instead it is a source of misery, causing 
pains, belching, dizziness and head- 
aches.

The pctBon \vith ą bad etomach 
should be tatisfied wiih r.otlung I«s 
than permanent, lasting r .liet, 
<3 The right remedy vvUI net upon the 
linings of thc stomach, cnrich the blood, 
aid in caiting out the calanb.ul pohons 
and strcnglhen every bodily funclion. 
ČJ llic large number of pecplc who h 
have secccssfully nscd Dr. Harhnan’s 
fainous medicine, rccommended for all 
oatarrPiiil cc>n<4:tions» offcr tlia 
possible cad orccmcut for

iiiiininiiiiMUMMiM į uuHiiiiimniiMiinu | immiibudiAMAhu
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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

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerui žinomi PLOŠČLAI
Jūsų Pasirinkimui

| $27.50
i Kiekvienas plošč’us turi būt par- 
, duotas be atsižiūrėjimo j pelną ar 
, nuostoli. Kiti plojai ii viKu 1'nrr.ida i- 
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, v5- 
liausių ir senovinių madų 810.95. S16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir -Jaunuoliams gamifura* 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai i. 

I 1401 S. Halsted St., 739 W. 11 St.
Atdara kasdien, vakarais ir 

septintadieniais.
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Kas Dedas Lietuvoj
dymo įstaigose, 4 nuoš. tar
nauja laikinose įstaigose, 62 
nuoš. valstybės įmonėse, dau
giausia susisiekimo srity. 24,-

ti*, ir ne vėliaus 15 dienos šau
do mūu. sekančių metų, įteik
ti tų deklaraciją, su nurody
mu visų savo, metų bėgy tu
rėtų, pajamų, mokesnių įn-

Dail. Kipras Petrauskas ap
leidžia Lietuvą kokiems 3 me
nesiams. Neužilgo jis važiuos 
į Lątviją, kur dalyvaus operos 
2 spektakliuos. Iš Latvijos va
žiuosiąs į Petrapilį. Ten jis pa- 
siliksiąs gal tik 1 mėnesį. Tarp 
kita ko, Petrapilyje jis daly
vausiąs Marijos teatre bene
fise. Mat, sukanka 25 metai, 
kaip dirba tame teatre deko
ratorius Golovin; jam pagerbti 
teatras ruošia spektaklį ir pa
kvietė. musų operos tėvą daly
vauti jame. Iš Petrapilio grįš į 
Latviją, iš ten keliaus Estijon 
ir Suomijon, o paskum grįš 
Kaunan. Visa jo kelionė tęsis 
apie 3 mėn., ir jis tikisi, kad 
per tą laiką busiąs galutinai 
atremontuotas Kauno teatras.

didžiausioje dalyje dvarinin
kai, kurie tinkamai nepalaiko

Gyvulių suskaltymo rezultatai 
Klaipėdos krašte.

šių metų spalių menesio 10 
d. Klaipėdos krašte buvo pada
rytas gyvulių suskaitymas. Su
skaityta:

arklių .......... 33637
galvijų .... 66124
kiaulių ,... .100021
ožkų .......... 3652
Daugiausia gyvulių

krašte turi Pagėgių apskri-

štukų

M

Klai pū
dos 
tis.

skirti estatiniiai, 3,556 taniau- spektoriui. 
ja laisvai susitarus arba eina 
viršetatines pareigas.

Į šį skaičių neįtraukti ininis- 
teriai ir vice-ministerlai (21), 
pasiuntiniai (8), apmokamieji 
užsienių atstovybių tarnauto
jai (83), savivaldybių mokyk
lų mokytojai, gaunamieji pusę 
algos iš valstybės (4,713) ir 
Lėtos komerciniai valdininkai, 
kurie gauna, vietoj algų, 
centus.

___>----- -—

Valdžios žinios

pro-

Tarnybos ir užsiėmimo Valsty
binio mokesnio įstatymas.

Įstatymo projektas numato 
kelią, kaip patikrinti paduoda
mųjų deklaracijų tikrumą ir 
netikrumą iš vienos pusės, ir 
kaip rišti ginčus tarp mokėto
jų ir mokesnių inspektorius.

šio mokesnio įstaty|no pro
jektu norima įtraukti ir toji 
Lietuvos piliečių, materialiai 
pasiturinčių, dalis, kuri iki šio- 
liai tiesioginiu budu arba ni- 
kokio mokesnio Valstybei ne
mokėjo, arba labai mažai ir, 
tuo budu prisidės prie to, kad 
mokesnių našta bus mokėto
jams apskirstyta teisingiaus.

z [“Lietuva”]. I

žus pasakoja, ką kunigas sa
kė per .pamokslą. Truputį pa
keikęs laisvesnių ją jaunuome
nę, šaukiąs savo parapijoms 
tverti kiekviename sodžiuje 
ratelius, kurių uždavinys turįs 
būt sužinoti visus, kurie neina 
išpažinties (tokių Lietuvoje ne
sunku surasti) arba nenešioja 
rožančius su škapleriais, visus 
surrtšyt ir priduot klebonui 
(tas mandragalvis tai Salako 
bažn. kleb., Ežerynų apskr.), 
o jisai, klebonas, iššauksiąs vi
sus tokius iš ambono, ir jeigu 
tas negelbės, tai atiduosiąs 
milicijai.

Tie rateliai tveriasi, bet ar 
jie ką nuveikė, tai man nete
ko sulaukt. Tik viena aišku, 
prie kokio tikslo einama. Jei
gu klebonas sakykloje remia
si ant milicijos, tai galbūt ti-

PAGALBA KEGGMOMS (*
MOS *1138*

Mrs. Lodic papasakoja, kaip 
Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound, pagelbė
jo jai.

Tyrone, La. — “Draugas papasa- 
koju XUflju> vyrui, kaip Lydia E. l’ink-

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisui 

127 N. Desrbom ŠU Room 1111-15 
bd. Central 44Ji VaL nuo 94

Gyvenimo vieta: 
8122 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką b 
kotvergą. Nedlliomis nuo 9 iki 12 1 
ryto.

| ham’s Vegetable 
Į Compound pagel- 
| bėjo jo pačiai, tatai 
j mano vyras nupir

ko bonką, nes aš
| buvau taip parai-’ 
| baigusi, turėjau 
I nervų silpnumą, 

nebuvo jokios pa- 
jiegos mano kūne 
ir turėjau tokius 
skausmus kairiaja- 
me šone, kad aš su

dirbti. Prieš apsive-

Koks pons, toks kroms
Šiauliai. — Kas žino, ar yra 

kur kitur taip apsileidusiai 
laikomos gelžkelio stoties toki 
namai, kaip Šiauliuose. Visi 
keleiviai yra kemšami į vieną 
nedidelį kambarį ne didesnį už 
kumečio trobelę. Keleiviai, be
laukdami traukinio, susikem- i e'
ša, kaip silkės bačkoje toje 
“trobelėje,” prirūko, prispiau- 
do ir prismardina visokiomis 
dvasiomis, taip kad žmogus 
jautresnių uoslių įlindęs į tą 
“trobelę,” turi sprukli kuo- 
greičiausiai laukan, kad galė
tum atsigauti tyru oru. Na, 
tiek to, gal kaih nors išrūdys 
labai “demokratinga,” kad po
nai su mužikais ar buržujais 
su proletarais ant vieno suolo 
atsisėdę bendrai pypkę parū
kys arba vienas kito smarvę 
pauostys. Valio musų demok
ratizmas! Teisybė, stoties bu
tas yra remontuojamas. O tas 
remontas traukiasi bene pus
antrų metų. Regis, ir dabar 
pusantro mūrininko dirba. Ir 
kas žino, kuomet jie tą darbą 
pabaigs? Gal dar pusantrų me
tų dirbs T\ O juk šia'uliai ne 
toks įlankas miestelis. Per 
Šiaulius eina trys gelžkelio li
nijos. Važiuoja čia nemaža ir 
svetimtaučių. Ką pasakys, įlin
dę į tą “trobelę”? Nežinau... 
'Zemaitys pasakytų: koks pons, 
toks kroms. —Dėdė Atanazas.

[“Kr. Bal.”j

VILNIUSt <r i
Nemoka įvertinti.

“Gazeta Vilenska” rašo: — 
Vilniaus spauda skundžiasi, 
kad beveik niekas nėrėmiąs 
Čia lenkų spaudos. Esanti tik 
mažytė saujalė žmonių, kurie 
iaprauta, kuo yra Vilniaus 
kraštui lenkų spauda ir tie 
kiek galėdami remia ją, bet 
bendrai imant, net taip vadi
naisi inteligentai nepalaiko 
jos. O juk turėtų būti kitaip: 
turėtų cs$ visi suprasti, kaip 
svarbu esą lenkų dienraščiai 
Vilniuje. Jie gi skleidžia len
kinimo darbą, po visą Vilniaus 
kraštą. Ir nežiūrint viso to, 
’enkų spauda Vilniuje nėra 
tinkamai platinama ir palaiko
ma. Daugelis lenkų restara- 
nuose ir kavinėse daug kalba 
apie savo patriotizmų ir giria
si savo lenkybe, bet neranda 
reikalingu nusipirkti bent vie
ną iš lenkų dienraščių, nes, 
jirdi, ėsą jie brangus ir men
ki, Negaila jiems dešimčių 
ukstančių palikti restorane ar 
kavinėje, bet gaila 200 markių 
užmokėti už laikraštį. Viliiiu- 
’e esą 3 lenkų dienraščiai — 
“Slovo”, “Dziennik Vilienski” 
ir “Gazeta Vilenlska”, kiekvie
nas lenkas turėtų bent kurį iš 
ių pirkti skaityti ir palaikyti, 
kad Vilnius neturėtų gėdytis, 
jeg rusų ir žydų laikraščiai 
esą palaikomi, o lenkų laik
raščiai “lenkiškame” Vilniuje 
skursta.

Mažoji Lietuva
Klaipčdos malkų ir duonos 

įsakymai.

Vyriausias Klaipėdos krašto 
komisaras išleido įsakymą, su
lig kurio malkomis prekiauti 
tegali tiktai medžių pirkliai, 
medžių pramonės įstaigų savi
ninkai. Tarpininkams visai ne- 

’ leidžiama malkomis prekiauti.
Kitu įsakymu lapkričio ųiėn.

16 d. išduodami 
lakšteliai, 
Klaipėdos
i >ū mus svetimtaučius. Duonos 
arba miltų kaina nustatyta 
vargingiesiems 28 mk., kitiems 
(X) mk. svaras.

Toliau įsakymu draudžia
ma šerti rugius. Nusikaltusieji 
baudžiami pinigine bausme ligi 
300,000 mk.

Klaipėdos krašto Valstiečių 
Sąjunga.

303 
kuriuos gauna visi 

krašto gyventojai,

Gruodžio 6 d. mieste išlipdy
ta Storastos skelbimas, kad vi
si vyrai, gimusieji 1901 m. ir 
turintieji raginimo raštą, pri
valo gruodžio 10 d. 8 vai. ry
tą ateiti į naujokų komisiją. 
Priešingai, jie busią pa t ra ūkti 
atsakomybėn, kaipo dezertirai.

Sekmadienį, gruodžio 3 d., 
kai juodadarbių sąjungos Val
dybos nariai atėjo į savo biu
rą, tai rado biuro duris spyną 
išlaužtą. Visos pope ros buvo 
kambaryje išmėtyta kitos 
draskyta ir ištepta mėšlu.

SU-

š. m. gruodžio 1 d. Ministe- 
rių Kabinetas priėmė įstaty
mo projektą progresyvaus mo
kesnio nuo pelno tarnautojų ir 
laisvųjų profesijų žmonių, I 
kaip tai: daktarų, kunigų, ad
vokatų, rašytojų, dailininkų ir 
Įvairių specialistų.

Mokesnis bus imamas nuo 
Uos kategorijos mokėtojų gry- 
10 pelno,-atskaičius taip vadi- 
lamąjį pragyvenimo minimu- 
ną, kur kasmet bus Finansų 
.linisterio nustatomas ir Mi- 
listerių Kabineto patvirtini- 
nas.

šeimynos turinčios vaikų iki 
0 metų amžiaus, turės mokė- 

‘i mokesnio mažiau, taip kad 
ž kiekvieną vaiką jos bus per- 
icliamos viena mokėtojų ka
lorija žemiau.

Mokesnio didumas įstatymo 
-ojekte nustatomas yra toks: 

cigii mokėtojas turi metams, 
irš gyvenimo minimumo, iki 
500 litų, tai pradeda mokėti 
i nuoš. iki 18 litų metams. 
Toliaus, susidaro 20 katego- 
ų atsižiūrint į pelno didumų 
rš pragyvenimo minimumo 

• štai 20 kategorija, kuriai 
iatinka mokėtojai, turintieji 
xlams, virš pragyvenimo mi- 
mumo, gryno pelno nuo 40,- 
)0 iki 60,000 litų, moka jau 

'() nuoš. tai yra iki 12,000 litų 
uotams.

Jeigu kas iš mokėtojų, virš 
iragyvenimo minimumo turč- 
ų melams virš 60,000 litų gry

no pelno, tai už kiekvienus se
gančius 25,000 litų bus ima- 
na dar 5 nuoš. mokesnio.

šis įstatymas turės pradėti' 
/eikli nuo 1923 melų sausio 
nūn. 1 dienos. Šio mokesnio 
'mimo tvarka bus tokia, kad 
nuo tarnautojų, tos įstaigos, 
kuriose jie tarnauja, išmokant 
ilgas, padarys atatinkamus 
iio įstatymu eindnt, atskaity-- 
nūs Valstybės Iždo naudai.

Šiaip gi už visokias laisvas 
pająmas, kaip pav., daktarai, 
kunigai, rašytojai, dailininkai,; 
suręs išsiimti kiekvienų metų 
gale iš Mokesnių Inspekto
riaus tam tikrą blanką dekla
racijai (pareiškimui) iki gruo
džio mėn. 20 d. kiekvienų me-

Iš ateiaiūiimv ĮJetuvej*
Buvo ncdėidienis liepos mė

nesį 1922 m. Mano moteris 
nuėjo į bažnyčią, tlr štai pagri-

nešioti škaplierius ir eit išpa
žinties. Tad kas bus tada Lietu
voje, — inkvizicija?

—Jola.

Gyvi Nąbažninkai”
3 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

STATO P1BMU KAUTU SCENOJE, ANT BRIDGEPOBTO

Dr-ja Atgimtiem Liet Tautos Vyri ir Moterą
Nedalioj, Sausio-Jan. 14 d., 1923

Mickevičiaus Svetainėj,
3308 South Morgan Štreet

Pradžia 6:30 valandą vakaro. įžanga 85 ir 50c ypatai.
Labai puiki ir juokinga komedija. Ka« nematS. malonėkite atsi

lankyti, pamatysite daug juokų. Bus perstatyta aramatiŠko ratelio 
spėkomis. Po perstatymo bus šokiai prie geros muzikos — btls ska
niausių gėrimų, valgių, skanių cigarų ir saldainių. Viskag tęsis iki 
včlumui yakaro.

Po perstatymo bus šokiai, prie geros muzikos.
Kviečia KOMITETAS.

į lįllj|.xį.' įfc.'įfl liti B.lIlllAlf aUmi* iaiMlil»UWWWIi~ -0* ---.t — .   

vargu pajicgi 
dimą aš dirbau dirbtuvėj ir aš tuo
met turėjau tokius pat skausmus kaip 
tr vėliaus dirbant darbą apie namus. 
Aš dabar nebūčiau be bonkos namuo
se. Jis tuojaiis numalšino skausmą ir 
aš patyriau, kad jis puikiai sutaiso 
kuną, kadangi aš pasveikau ir su
stiprėjau. Jis man visuomet bus “se
nas ištikimas” ir aš visuomet papa
sakoju kitoms moterims, kaip jis man 
pagelbėjo. Galite panaudoti šitą laiš
ką pagal savo nuožiūrą, nes aš tik
rai galiu pasakyti, kad mano žodžiai 
teisingi.” Mrs. Lodic, R. F. D. No. 4, 
Box 40, Tyrone, Pa.

Laiškai tčkie kaip šitas parodo 
nuopelną Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compoundo. Jie papasakoja apie 
pranykimą skausmų ir negalių po var
tojimui Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundo.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 Iki 6 po plet, Ir p va 
7 Iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas vIsuom 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Dokumen- 
tūs, perkant arba parduodant Lo
tos, Namus, Fermas ir Blanius. 
Skolina Piniguti ant pirmo morga- 

ant lengvų išlygų.

Tel. Rendolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmleotyj. 

ASSOC1ATION BJLrjOO.
19 «o. La Šalie St. 

Room 1808 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Advokatas
29 So. La Salio St. I

Tel.: Central 68!

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI.

.Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg, 
Kamp MiJwaukeo ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

Room 6M 
6890

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Kodel jus nešiojate akinius? Kaė 
negalite su jais matyti ? Delko jurm 
galva skauda kada nešiojate akinius’ 
Todėl kad jus neturite priskirtus te 

* ringai akinius. Ate:kite pas mane, < 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einat* 
miegoti ir negalite užm'gti? Ateiki 
te p is mane, o aš turiu patyrimus.

šviesą ir pujiegą savolamę j senui* ir naujus namus, taipg 
nrhtuves. Cašb arba ant išmokėjimo

Pirmutinė Lietuvių Etektrofe Korporacija Amerikoje
THE ERfDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

2128 W. 22iid St. 
Tel. Ganai 5838

t ADVOKATAS
vai.: 9 A. M. iki 5 P M 

1311 Re c te) Building 
h wH,( Monrut -Street, ChicKri-

Phone Central 2564
3203 So. Raioied Si

nrd»> 1015 Vai.- 6 iki °

' '-’T ’URSE

AIDAI

Herman P. Hanse
ADVOKATAS

609-610 Charnber of Comn/erce
133 W. WashingtOH St., 

Phone Main 1308 
Chicago, UI.

telefonas

Paskutinis lapas.. Trauki
nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas, 

' nas, 
nas. 
prieteFis. 
nis. Nakties rattuumas. 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš rcvoikų dai
nų. Iš Bourd81o«o. Jiega ir

i. žmonijos idealus. Sap- 
i. Iš VI. SolovjovL Tva- 

Iš VI. Solovjovo. Ne- 
PasaaHui šalči

us

Lietuviui.
Naujų metų

Lėlė.

Mylėk, 
dienai. 

Ką mes

Nauja eilių knyga iš Lietuvos 
Paraše Adomas Jakštas. 

■ • • ' j • r

100 puslapių. Kaina —

TURINYS:
draugei. 
Kalėdos.
Nebaltiems.
mokam*? Nauja religiją. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai- 
iTiaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas rangas. Auka. Anate
ma. Valkolaiklo daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varles politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždes.

■*v I

tarasis atrisvtotatotBftau. Die-
vuje. Dvi operl. Ex quo om* 
nia. Iš VI. Solovjovo. Mano

’ Reikolaakite tuojau.

NAUJIENĄ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., CJiicago, III

Yards
3135

M. Burokjenė, Nursč 
5141 So. Halsted St., Chicago.

PINIGAI
• v 

13
Town of Lake
LIETUVON

ADOLPH E.
/ STASULANI
/ ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.. 

OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commeree Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

frram------ IJU. J J1L

J. P. WAITCHES
LAWYRR Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn StM 

Tėlephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVahash Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

Latvijoj

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

i DAVID RI TTER & CO.,
Anglie ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iŠ retail 
kiemų. , Visu* pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

I Tel. Yards 2290.
N.__ L-___________ _ ' . "

Kiek Latviai turi valdininku.
• *

ūkininkų susivitnijimas visam 
Klaipėdos kraštui. Steigėjai yra 
žymus šio krašto lietuviai. Su
sivienijimo tikslas , yra gin 
mažesniųjų ir vidutiniųjų ūki 
ninku reikalus. Nariu gali bū
ti kiekvienas ūkininkas, kurio 
ūkis ne didesnis, kaip 100 prū
siškų margų. Specialiu valdy
bos nutarimu, gal būti priima
mi nariais iV toki asmens, ku
rie jokios nuosavybės neturi 
arba kurių ūkis didesnis negu 
100 margų, šitokį mažesnių
jų ūkininkų susivienijimo rei
kalą iššaukė gyvuojantis Klai
pėdos krašte “Laukininkų sū

kurio valdybojesi vieni j imas,

Ryga. — Latvių darbo mi
nisterija skelbia šį statistinį 
pranešimą dėl valdininkų skai
čiaus- valdžios įstaigose. Sei
mo pirmininko kaneliariją su
daro 12, seimo kaneliariją 65, 
valstybės iždą 167, valstybės 
kontrolę 337, statistikos įstai
gą 79, krašto valdymo centra- 

į 143, vidaus minis- 
.eriją 4,372, 'finansų ministe
riją 3,581, užsienių reikalų mi
nisteriją 187. žemės ūkio mi
nisteriją 5,621, susisiekimo 
ministeriją 19,531, teisingumo 
ministeriją 1, (?), darbo mi
nisterijų 92, švietimo ministe
riją 2,126.

• Viso Latvių valdžios tarnau
tojų skaičius 38,437 
kurių 13,532 Rygoj, 
provincijoje.

Tik 13 nuoš. visų valdinin
kų tarnauja nuolatinėse val-

int\ linę įstaigą 
iki-beriją 4,87j

asmenų, 
o 24,905

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaHas
• r ■

1923 METAMS
Jau Spaudoje

i x . ■ ' »■- ■ •’ . 'A'

• i

Šimtai Puslapių 20,000- Informacijų
SYK *1 įffiajžsfe,, NAUJIENAS
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CATJ»!W
OF THE STOMACH

DR. A. MtONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»bington St.
Valandos! huo 10 Iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 VVabanaia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 **akara 
Rezidencijoi tel. Kedzia 7716

UHlHIUIHIUirVinill iiiinhirurtvtoAhH EZ3Q

H
OU CAN’T ENJOY LIFE 

vvitl. a «ore, sour, bloated stom- 
acli. ( Food docs not nouiish. 

Instead it is a source of rniiery, causing 
pains, beleking, dizziness and head-

7^.

<1 The penon vvith a bad gtomach 
should be satisficd wilh r. le*s 
than permanent, tautinu r Ii -f. "

The right remedy w3! act upon Ine 
linings of thc ilomach, enrich tKe Llood, 
aid in casting out thc catanl-.a! poūons 
and strengthen cvcry bodily fvnetion. 
<3 Thc lai'ge number of pocplc who 
have secccs&fully nscd Dr. Harbnan’s 
famous medicina, rccommended for all 
catarrhal conditions, c/fer tha tirougeit 
possible cnddreement {or

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 »So. Ashland Ate. 

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

n nu era
IN SERVICE FfFl Y YI/.RS
EE223 EE3Z3Z3 Z33CLI

I TABLETS ©K L!QV:D
į SOLO EVCRYVVHtnS

rac

□ra ui

$50 $50 $70
“Kuppenheimer” “L” striemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČLAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas plošč us tuęi būt par

duotas be atsižiūrėjimo i pelną ar 
i nuostolį. Kiti ploŠčlaj visu pageidau- 
i jamų gelumbių, spalvų ir pėtrlnų, va
liausių ir senovinių madų §10.95, S16.- 
95 ir 322.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamilura' 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50. 
$27.50, $32.50 ir ^37.50.

S. GORDON
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai*. 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 St.

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais. >
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Augustas Bebelis Išgelbėjimas žmonijos per Panašumas tarp pagonių ir

Krikščionybė ir Socializmaš
(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir Socialdemokrato 

Augusto Bebelio).

Verte K. Baronas.

(Tęsinys)

augščiausios esybės pasiuntinį, 
krikščionybės ĮjĮr iškaitoma m 
savo įkūrėjui, taipjau nėra 
krikščionybės ypatybė. Tai dar 
4-tame šimtmetyje prieš Kris
taus gimimą skelbė. Budda ir 
Zoroastras ir dagi Sokratas 
užsimena apie tai.

Mes ką-tik nurodėm čia, kad 
svarbiausios dogmos ir šven-

krikščionių religinių apeigų 
eina dar toliau. Paveikslinis 
atvaizdinimas Saulės Sūnaus 
pas egyptiečius pilnai atitinka 
paskesniam atvaizdinimui kri
kščionių Jėzaus. Nulenkta 
galva, banguoti plaukai, nuo
lanki veido išraiška, spindu
liuotas vainikas apie galvą, lai- 
minačios rankos—yra skiriam

ro bažnyčioje Byme ir ikišiol 
dali- bučiuoja bronzinę stovylą 
Jupiterio, apie kurią kunigai 
tvirtina, kad ji reiškianti šv. 
Petrą.

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
i

MRS. A. MICHNIEVICZ > 
AKUŠERKA

8101 So. Halatęd SU kampa* 81 ffat 
Telefonas Yardt 1119

Kristus, kurio asmuo yra 
labai miglotas, apie kurio 
mokslą ir kalbas nėra nė vie
no jo .paties užrašyto žodžio, 
buvo pradėtas garbinti kaipo 
dievas-žmogus tik po daugelio
metų po savo mirties. Per ke
lis šimtmečius tarp Kristaus 
sekėjų ėjo ginčas apie tai — 
ar lygus jis Dievui, ar tik jam 
panašus.

• Tas klausimas tapo išspręs-

mas, du garsus bažnyčios tė
vai, kurie gyveno 390 m. po 
Kr., skaito paveikslų vartoji
mą stabmeldyste. Bet paskui 
šventųjų garbinimas ir peveiks- 
lų ir šventųjų daigtų gerbimas
krikščionių bažnyčioj prasidė
jo praktikuotis su tokiu pat 
uolumu, kaip ir pas atkakliau
sius “pagonis,” o dabartinių 
laiku pas katalikus tai pavirto 
dagi į kultą.

tas tik 325 m. visuotiname 
bažnyčios susirinkime Nikė
joje. Čia atstovai abiejų besi
ginčijančių krypsnių, išpra- 
džių, delei stokos įrodymų, už
siėmė tik barniais ir kolioji- 
mais. Kada gi tas prie nieko 
neprivedė, jie panaudojo for
malinį apibudinimą, kuriuo ga- 
lų-gale ir pasisekė nustatyti 
Dievo ir Kristaus dvilypybę. 
To laiko krikščionių ganyto
jams reikėjo kaip nors nusta
tyti aiškią pažiūrą į Kristaus 
sentikius su Dievu, kadangi 
ginčas tarp dvasiškių pradėjo Ąnentas.” Komunija, kuri yra 
apimti ir avinyčių, grumoda- sukrikščioniniimas žydų šven

tės veJykų, įgijo savo dabarti
nę reikšmę taipgi gana vėlai.

> simbole, sustatyta- 
susirinkimo 325 

po Kr., apie ją neminima 
vienu žodžiu. Paskiaus žy- 
vclykų šventė tapo paver- 
į krikščionių Velykas.

Tikėjimas į velnią, kuris lo
šia tokią svarbią rolę krikščio- 
nybėsje ir ypač protestonizme 
ir kuris 16 ir 17 šimtmečiuo
se buvo priežaštim pasibaisėtb 
niausio deginimo raganų, taip
jau yra paimtas iš senovinių 
pagonių religijų.

Tikėjimas į pomirtinį gyve-. 
nimą — idėja taipjau ne krik
ščioniška. Tas tikėjimas buvo 
išsiplėtojęs pas visas senovės 

! tautas, stovėjusias ant daugiau 
•ar mažiau augštesnio išsivysty
mo laipsnio. Jis yra tik perim
tas krikščionybės ir jos kiek 
perdirbtas ir išvystytas. Idėja 
apie prailginimą gyvenimo po 
mirties buvo dar pas senovės 
graikus (žiūrėk Homero gies-l 
mes), o taipjau pas senovės 
germanus (tęsimas gyvenimo 
Valgalijoj). Tas tikėjimas bu
vo nuo Sokrato laikų vysto
mas graikų filozotfų kartu su 
idėja apie viendievystę, prie-] 
šingai daugdievybei. Tas pats 
atsitiko su taip vadinamu “'bai
siuoju (paskutiniuoju) teismu” 
ir “teismo (sudna) diena,” 
apie kurią minima “šventame” 
persij rašte dar už ilgo prieš 
Kristaus gimimą.

Taip išsiplėtoję krikščionių 
bažnyčioje rožančiai yra pa
sėkimas tokio pat papročio 
pas senovės egyptiečius ir bud- 
distus, t. y. rožančiai buvo var
tojami dar ir pas “pagonis.”

Vaikų krikštijimas praktika- 
vos senovėj kaipo religinis da
lykas tik pas rytų ir germanų 
tautas. Tiktai ketvirtame šimt
metyje jis krikščionių dvasiš
kio? tapo įvestas į visuotina 
vartojimą ir dabartiniu laiku 
yra teikiamas tikintiesiems

tės, ant kurių remiasi krikš
čionybė, yra paimtos iš pago
nijos”; tą patį galima pasaky
ti ir apie formas krikščionių 
ir specialiniai katalikų apeigų. 
Visur mes matome sekimą 
“pagonijos” ir niekur nesan

čiomis ypatybėmis kaip vieno, 
taip ir kito. Egyptiečių Danį 
gaus dievaitė laida pilnai ati
tinka krikščionių Mergelei Ma
rijai su vainiku iš spindulių 
ar žvaigždžių apie kaktą ir su 
kūdikiu Kristum ant rankų,

I LIETUVĄ
Į LIETUVA

Greitas pasažierinis kelias nuo

dame nė pėdsako savystovios 
idėjos. Graikų ir romėnų, ku
rie savo keliu visas savo apei
gas paėmė iŠ egyptiečių, au
kuras, pavirto į krikščio
nių altorių; pamokslų

ar ant keliųk Niekuriose pie
tinės Vokietijos vietose dar ir 
dabar galima rasti Dievo Mo
tiną, atvaizduotą kaipo mau- 
ritietę, kas rodo j giminin
gumą su Egypto-Afrikos pa-

kedė pavirto į krikščionių 
sakyklą; spalva ir forma 
kunigiškų rūbų taipjau paim
tos iš egyptiečių. Spalva egyp
tiečių dievybės Oziris-Dicnos—

šauliu.

Kadangi krikščionių mokl
inąs yra niekas daugiau, kaip 
galutinos išvados iš senovės

raudona ir balta ir ilgi rūbai filozofinių pažiūrų nuo Sokra- 
egypt iečių dvasiškijos ir ikišiol to iki Platono, tai ir formos 
yra vartojami visų sektų krik
ščionių kunigų. Teisiančiojo 
Oziriso skeptras pavirto į 
krtikščfionfių v y s ik u p o Ja z- 
dą; o iš raguoto galvos piu 
puošalo Oziris-Nakties žinių 
pasidarė krikščionių mitra*)

to iki Platono, 
apeigų, kurios šiuo laiku yra 
praktikuojamos ypač pas ka
talikus, yra paimtos beveik 
pilnai iš pagonių apeigų ir sim- 
bolų. Tokiu budu krikščiony
bė, kaip ir kiekviena kita re
ligija, yra tik nuosėdos pengy-

kaipo ‘'Dievo Įsteigtas sakra- katalikų kunigų tonzu- vento kultūrinio periodo, dėl

mas suklaidinti labiausia svei
kai protaujančius ir mąstan
čius žmones. Tai buvo pirmas Tikėjimo 
didelis žingsnis prie suvieno
dinimo krikščionių bažjiycios, 
t. y. prie masiij pavergimo 
viešpataujančSų klesų jnteiv- 
sams, kokis buvo padarytas 
krikščionių dvasiškijos.

Priešingai vakarų krikščio
nims, tarp rytų krikščionių 
prasidėjo skleistis mokinimas 
apie dieviškąją Trejybę, kuri 
pasitaiko taipjau niekuriose se
nesnėse religijose, pavyzdžiui, 
egyptiečiij religijoj. Tai gręsė 
bažnyčiai nauju pavojum. Ir 
šta| 56 metus vėliau, 381 me
tais visuotiname bažnyčios su
sirinkime Konstantinopoly, vie
ton dvilypės dievybės tapo nu- j 
statyta trilypė, t. y. tirejybė, o 
trečiuoju asmeniu toje dieviš
koje sąjungoje tapo pripažin
ta dvasia šventa. štai Jums 
paprasta ir toli ne dieviška is
torija šventosios, trejybės pa
ėjimo, vienos iš svarbiausių 
dogmų krikščionių bažnyčios. 
Sutiksite, ponas kunige, kad 
grynai žmogiška praeitis, pa
naši ką-tik apibudintai, labai 
mažai gelbsti sustiprinti tikė
jimą į dieviškąjį krikščiony
bės paėjimą. Tik ačiū dide
liam tamsumui ir nepažinimui 
pasaulio, gamtos ir jos apsi-: 
reiškimui, kuriuo pastižymėjo 
ir/kuriuo, deja, dar ir dabar 
pasižymi žmonija, galima iš
aiškinti kodėl tokiu budu nus
tatytoji dogma rado sau mi- 
lionus sekėjų. Buvimas iki šių 
laikų tų milionų sekėjų todėl 
ir galimas buvo, kad sugalvo
tos visuotinuose bažnyčios su
sirinkimuose dogmos, dėl ku
rių tiek daug buvo ginčytųsi

nic Nikėjos • 
m. 
nė 
dų 
sta

J ra**) yra paimta iš egyptiečių 
_ apeigų; ji buvo simbolas skais

taus saules dievo Oziriso. Šven
tasis vanduo, ruky’hu ir pate
pimas, kielikas, muzika ir gies- 

Įmės, (klūpėjimas laike maldos, 
priklaupimai prieš didįjį alto- 
rių ir pramainu giedomimas 
(antifonai), žodžiu, visos for
mos ir apeigos, kurios šiuo 
laiku lošia tokią didelę krikš- 

! čionių bažnyčioj, visos, be iš
imties, yra paimtos iš pagonių 
egyptiečių apeigų.

Tokiu pat budu šventė gi
mimo Saulės Sūnaus su laiku 
tapo paversta į Kalėdų šven
tę (Kristaus gimimo). Senovės 
pagonių vasaros šventė, pa
švęsta ugniai; pas krikščionis 
pavirto į Joninių dieną; o sy- 
rų pavasario švente, žydų bu
deli ne šventė, tapo pakeista į 
šv. Mykolo šventę. Kad liepos 
švente pas germanus kartu su 
egyptiečių šyente gimimo Sau
lės Sunaus ; paskiau pavirto į

jau yra gerai žinoma.
/—* ■

*) Mitra — augšta dviragė kepurė, 
kurią dėvi laike didelių iškilmių vys
kupai ir kiti augštesnieji dvasiškiai — 
arcivyskupai, kardinolai, etc. —Vert.

**) Tonzūra —- praskutimas katali
kų kunigams pakaušio. —Vert.

Bostono čevery- 
kų Pirkinys

Virš 40 madų mote
rims čeverykų Ver
tės iki $6.00 — $2.69 
Leiterio Didėjej As

loj pietų pusėj.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Maizydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.
bes interesuose,-buvo, taip sa
kant, įkaltos į žmonijos gal
vas kaipo “dieviški apreiški
mai” ir įgerti jos (žmonijos) 
su motinos pienu.. Jeigu dagi 
antroj pusėj 19-to šimtmečio 
randasi dar tūkstančiai galvų, 
kurios dar sielojasi dėl naujai 
iškeptos dogmos 
neklaidingumą, tai 

t s m, kad
dviejų tūkstančių
nė dalis žmonijos galėjo tikėti 
į krikščionybės ap-ji reiškimus 
ir stebuklus.

Tas pats, kas atsitiko 
Šventąja Trejybe, kurią su

galvojo dvasiškija, vėliau
sitiko ir su šventųjų garbini
mu. Pirmame šimtmetyje baž
nyčiose nebuvo leidžiami jo
kie paveikslai ir. bažnyčios su
sirinkime Elviroje iškilmingai 
tapo uždrausta “vaizduoti ant 
sienų pagerbimo ir garbinimo 
daiktus.” Ėvsejus ir Chrizosta-

apie panos 
nereikia ste- 
legy beveik 
metu dides-

809 W. 85th i>t., Chicago.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

Ht.miMMPIIll ■■ Į I" »»>■! II ĮI.M    ■ ~ III

OETROIT, MICHIGAN

at-

Wast 1394 Heml. 6678
WM. J. 8TOLL CO„ 

J. Balchiune* pagelbininkaa 
(arba asistentai) 

GRABORIUS
ID29 — 25th SU 9509 Card**l 

> Detroit, Mich.

IX. F. MATULAITIS.
8709 Jo*. Campem Av< 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Markei 6234, Markei 4526

White Star Line
New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic sausio 20; vasario 10; bal. 7 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

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

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
*Mongolia saus. 18 *Manchuria vas. 8 
Minnekahda (3 klesa) Sausio 25 d.

♦Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp

Lapland saus. 13; Samland vas. 17
Zceland vas. 3; Lapland vas. 24

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

FASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 M Dearborn St., Chicago, Ui.

NEW YORKO iki LIEPOJA US 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažįe- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoj ų
S. S. DROTTNINGHOLM, 

Sausio 13, Vas. 10, Kovo 10.
S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
l LIEPOJ U ir MEMELI ....... $107.00

Su dainokėjimu $5.00 taksų
Trejos klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su^ 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

Baigus) 
Akušeri

jos koleg*
11K» 

praktikai 
Tįsi Pe» 
silvanijoj 
hospitali*

Pasek* 
ratingai p> 
. tarnauja 
pria gi» 
iymo. Du« 
ia rodą vi- 
mokiose li
rose Ir ki
ekiuose re! 
taluose tnf 
erims it 
merginoms.

kurio pirmiau ikitol buvusios 
religijos jau atgyveno savo am
žių. Ji yra ik daugiau, nė ma
žiau, kaip žmogaus kūrinys. Ji 
susidėjo ir vystėsi' po tiesio
ginėmis ir betarpėmis įtako
mis papročių, pobūdžių ir pir
mesnių religijų'' tų šalių, kur ji 
skleisdavosi. Armėnijoje vy
riausia bažnyčia mėnulio die
vaitės Artemidos, po sugriovi
mui jos .stovy’los, tapo pavers
ta į krikščionių bažnyčią. Efe
se pagonių Dianos dievnamis 
tapo perdirbtas į krikščionių 
šv. Josannobažnyčią; o šv. Pet-

rV1

NORTH 
GERMANI 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą aeredą. 

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai. 

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.

> Telephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
; Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedčlioj nuo 10 iki 12 ryto.
) 8261 S*. Halsted St., Chicago, III._________________ _ M* ___ .

Tel. Yards 1138
ISTANLEY P.

MAŽEIKA
1RABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
eikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 

Avė., Chicago.

Tel. Boulevard 0451?

Dr. M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6—9

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicnfo. III.

Kenosha

Ur LINIJ A 9 Bro a dvay, Ne k. N Y 

J&iLIETUVA.
I . PER.

Važiuokit visi parauKiu ir liesiu kelia 
rj*x" zz Lietuviai važiuoja J Piliavą 

aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
iTlELlA KjuASsA BADALiN- 

±1/ TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

S. S. LITUANIA ...... ................  Saus. 17-tą
m. S. ESTONIA .........   Vas. 7-tą

TRECIOS KLASOS KAINOS J:
dlAMBURGA $103.50 — P1LIAVĄ $106.60 P** —LIEPOJŲ IK MEMELI $107.00.

J Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Moterims 
žiurstai

Vertės iki $1.45
— 69c.

Leiters — Antros 
lubos.

Lietuviai
Dabar laikas siųsti 

pinigus Lietuvon
Mes^ siunčiajTie 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.

S, A, PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN^

Pigumų Beizmentfl Didelis išpardavimas
ŠILKINIO PLIUŠO PLOSIU
Be užsisakymų 

l>er telefoną, pa

štą ar C
1

O. D.

Gražus, madingai padirbti pliušiniai ploščiai nepaprastai žema 
kaina. Mes nupirkom juos nuo išdirbėjo, kuris norėjo pratuš
tinti savo sandetą, kad padarius vietos pavasariniams drabu

žiams atokiomis žemomis kainomis, kad rytoj 
' \ jus galite nupirkti šituos ploščius iki $35.00 

šiame išpardavime

Ploščiai Šilkiniai Ruoninio PJiušo, 
Baffin Ruoninio Pliušo, H. & H. 
Pliušo, Beavertex Pliušo ir Astra- 
chaninio.
Kailiu aptaisytos apykak
lės ir rankovgaliai, kaiku- 
rie kailiu aptaisytomis ap

ačiomis.
Tarp šitų aptaisymų kailiu yra; 
Australines.. opossum, ..rakunenos, 
nutria, karakulenos, rinkinėmis 
uodegomis opossum, pilvotos vove- 
renos, vebrenenos, pilkos zuikenos. 
Dydžiai 16 iki 44.

<■■■

PINIGĄ i

iš

ROCKFORDO

ietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. A^ain St.,

Rockford, III.
lįlIlIlIH

II RUSIJOS
Gerai lietuviams iinoma* per 11 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir aku i ari s.

Gydo titrais ir chron’ikas ligas, 
vyrų, moterų It vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

'Dienomis; Canal 
3110 arba 857

Makt. Drexel 959 
Boulevard 4186

8313 So. Mabted St
vai.* 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Telefonai

’ DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą*
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikj ligų 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 IkJ
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880*

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akaierkii
| 3113 S.Halsted at
I Tel. Blvd. 8188 
Iper 15 metų pa- 
i sėkmingo prak- 
ftikavirae turiu

i <. /patyrimo. Pasek- 
v E trningai patarnau- 
VįMvju prie gimdymą 

-Kiekviename at- 
W sitikima 
E „sypatiškg 
M||rėjimą.

< pntainnvf

teiki® 
firižlu* 
Doodv 

mo 
J terlios ir margi

~ "“noras veltui.

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKIJSERKA

Turiu patyrimu 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu 
riu ligonę ic kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St 
Tai.: Boulevard 7179

VALANDOS i
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare %
Rezidencijos Tel. Fai>fax 5574 

Chicago.
v , ...........-...................  >

! Telefonas! Boulevard 7641

; DR. C. Z. VEŽTUS
Lietuvi* Dentistaa

4712 South Ashland Anų
5 arti 47-tos gatvfa

■■ ItO ■ ■ ■« ■ ■

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUR8A8 

X-Spinduliai
Ofisą* 2261 W. 22nd St. tampa* B 

Leavitt St Tel. Caual 6221
Rezidencija 8114 W. 42bJ 81

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



NAUJIENOS, Chicago, UI

&u justas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas
Socialdemokrato

Vertė K. Baronas

(Tęsinys)

tnt

Telefonai

Kenos
Lietuvis

Tek PaBnian H432

PINIGAIPigumu
ROCKFORDO

Lietuvonsavo

DETROIT, MICHIGAN

9509 Cardnl

Rockford, III

Jei abejoji akimis, paeitoiraak
Dr. A. R. BLŲMENTHA1

apie panos 
nereikia ste 
l.čgy beveik 
meili dides-

Tel. Yards 1138
I STANLEY 1 

MAŽEIKA

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Roękfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA

leizmente Didelis Išpardavimas
ŠILKINIO PLIUŠO PLOŠŠIU

teikta 
crižiu- 
Duoda 

mo 
margi

809 W. 35th St., Chicdgo.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo 
Augusto Bobelio).

ir kolioji- 
prie nieko 

audojo for-

Gražus, madingai padirbti pliušiniai ploščiai nepaprastai žema 
kaina 
tinti

Bostono Čevery- 
ką Pirkinys

Virš 40 madų mote
rims čeverykų ter- 
tės iki $6.00 —$2.69 
Leiterio Didėjėj As

loj pietų pusėj.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

A. SilUSHO 
AKBŠtRKL

Turiu patyrimu 
moterų ligose; ru 
poetingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Tai. BOU l<var4 U»T 
4441 B. Aa**i«4 
Kuru tat.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Moterims 
žiurstai

Vertės iki $1.45

*) Mitra — aųgšta dviragė kepurė 
kurių dėvi laike didelių iškilmių vys
kupai ir kiti augštesnieji dvisiškiai — 
arcivyskupai, kardinolai, etc.

**) Tonzūra — ; 
kų kunigams pakaušio

Leiters — Antros 
lubos.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jo». Campm 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

T—-8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Vert
praskutimas katali-

i. —Vert.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 22D1 W. 22nd St., kampas B 

Learitt St Tek CanaI 6221 
Rezidencija 8114 W 42ad 8A 

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

NORTH ..
GERMAN

L.L.OYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrų seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, III.

Wast 1894 Haml. 6678
WM. J. 8TOLL CO, 

J. Balchlunas pagelbininkes 
(arba asistentas) 

GRABORIOS 
1029 — 25th St 

Detroit, Mich.

IRABORIUS IR
Balsaniuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
eikalams. Kaina 
>fieinama.
3319 Auburn 

Avė., Chicago.

Ploščiai šilkiniai Ruoninio Pliušo, 
Baffin Ruoninio Pliušo, H. & H. 
Pliušo, Beavertex Pliušo ir Astra- 
chaninio.
Kailiu aptaisytos apykak
lės ir rankovgaliai, kaiku- 
rie kailiu aptaisytomis ap

ačiomis.
Tarp šitų aptaisymų kailiu yra; 
Australiųes.. opossum, ..rakunenos, 
nutria, karakulenos, rinkinėmis 
uodegomis opossum, pilvotos vove- 
renos, vebrenenos, pilkos zuikenos. 
Dydžiai 16 iki 44.

Be užsisakymų 
per telefonų, pa 
štą ar C. O. D.

Įplriskaitomam 
taipjau nėra

Telephone Boulevard 5062
DR./A. JUOZAITIS

DENT1STAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S*. Halated St., Chtaago, III.

Tel. Lafayette 4223
Plnmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geri ausi ai.

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

Lapland saus. 13
Zeeland vas. 3;

Geras maistas.
riai. Didelės viešos erčios 
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką.

PASAŽ1ERIŲ SKYRIUJE,
14 Ni Dearborn St.. Chicago, UI.siėme tik barnįa 

inais. Kada 
neprivedė, jie pi 
malinį apibudinimų, kuriuo ga- 
lų-gale ir pasisekė nustatyti 
Dievo ir Kristaus dvilypybę. 
To laiko krikščionių ganyto
jams reikėjo kaip nors nusta
tyti aiškių pažiūrų į Kristaus 
sentikius su Dievu, kadangi 
ginčas tarp dvasiškių pradėjo 
apimti ir avinyčių, grūmoda
mas suklaidinti labiausia svei
kai protaujančius ir raustan
čius žmones. Tai buvo pirmas 
didelis žingsnis prie suvieno
dinimo krikščionių bažnyčios, 
t. y. prie masių pavergimo 
viešpataujančių k lesų jnteiv- 
sams, kokis buvo padarytas 
krikščionių dvasiškijos.

Panašumas tarp pagonių ir 
krikščionių religinių apeigų 
eina dar toliau. Paveikslinis 
atvaizdinimas Saules Sūnaus 
pas egyptiečius pilnai atitinka 
paskesniam atvaizdinimui kri
kščionių Jėzaus. Nulenkįa 
galva, banguoti plaukai, nuo
lanki veido išraiška, spindu
liuotas vainikas apie galvų, lai- 
minačios rankos—yra skirian
čiomis ypatybėmis kaip vieno, 
taip ir kito. Egyptiečių Dan
gaus dievaitė Izida pilnai ati- 
tiiilcti Ici’ilcšėSionitj. Mor-įjclci Mit
ri jai su vainiku iš spindulių 
ar žvaigždžių apie kaktų ir su 
kūdikiu Kristum ant rankų, 
ar ant kelių* Niekuriose pie
tinės Vokietijos vietose dar ir 
dabar galima rasti Dievo Mo
tinų, atvaizduotų kaipo mau- 
ritietę, kas rodo į giminin
gumų su Egypto-Afrikos pa
sauliu.

Tel. Boulevard 0451.'

Dr. M. M. Marilei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat 
Ofiso valandos: 9

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

i Akvierku
! 3113 S.Haisted ai 

Tel. Blvd. 8188 
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. B aa ek
iu ingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at- 
si tikime 
y patilki 
rijimą, 
patarimu* 
te rims ir 
noras veltui

DR. CHARLES SEGAL i 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų k 
Vaikė 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 Drexel 2880

tos iš egyptiečių. Spalva egyp
tiečių dievybės Oziris-Dienos— 
raudona ir balta ir ilgi rūbai 
egyptiečių dvasiškijos ir ikišiol 
yra vartojami visų sektų krik
ščionių kunigų. Teisiančiojo 
Oziriso skeptras pavirto į 
k-nikščlionf ų v y s ik 'u p o 1 a z- 
d ų; o iš raguoto- galvos pa
puošalo Oziris-Nakties žinių 
pasidarė krikščionių mitra*) 
Dagi katalikų kunigų tonzū
ra**) yra paimta iš egyptiečių 
apeigų; ji buvo simbolas skais
taus saulės dievo Oziriso. Šven
tasis vanduo, rukyiai ir pate
pimas, kielikas, muzika ir gies
mes, klūpėjimas laike maldos, 
priklaupimai prieš didįjį alto
rių ir pramainu giedomimas 

I (antifonai), žodžiu, visos for
mos ir apeigos, kurios šiuo 
laiku lošia tokių -didelę krikš
čionių bažnyčioj, visos, be iš
imties, yra paimtos iš pagonių 
egyptiečių apeigų.

Tokiu pat budu šventė gi
mimo Saldės Sunaus su laiku 
tapo paversta į Kalėdų šven
tę (Kristaus gimimo). Senovės 
pagonių vasaros šventė, pa
švęsta ulgniai; pas krikščionis 
pavirto į Joninių dienų; o sy- 
rų pavasario įšventė, žydų bu
deli nė šventė, tapo pakeista į 
šv. Mykolo šventę. Kad liepos 
švente pas germanus kartu su 
egyptiečių šyente gimimo Sau
lės Sunaus/paskiau pavirto į 
krikščionių Kalėdų šventę taip
jau yra gerai žinoma.

Į LIETUVĄ
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic sausio 20; vasario 10; bal. 7 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

( f>txstxvil io didžiausis laivas)
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 2Gį 

Greiti susijungimai su Baltijos uosthis
American Line

New York į Plymouth, Cherbourg, 
Hamburg.

♦Mongolia saus. 18 ’Manchuria vas. 8
Minnekahda (3 klesa) Sausio 25 d.

■"Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp 

Samland vas. 17 
Lapland vas. 24

Uždaromi kamba- 
Prieina-

OR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS!
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos Tel. FaiHai 5574 

Chicago.

Priešingai vakarų krikščio’ 
nims, tarp rytų krikščionių 
prasidėjo skleistis mokinimas 
apie dieviškųjų Trejybę, kuri 
pasitaiko taipjau niekuriose se
nesnėse religijose, pavyzdžiui, 
egyptiečių religijoj. Tai gręse 
bažnyčiai nauju pavojum. Ir 
štai 56 metus vėliau, 381 me
tais visuotiname bažnyčios su
sirinkime Konstantinopoly, vie
ton dvilypes dievybės tapo nu
statyta trilypė, t. y. trejybė, o 
trečiuoju asmeniu toje dieviš
koje sąjungoje tapo pripažin
ta dvasia šventa. štai Jums 
paprasta ir toli ne dieviška is
torija šventosios, trejybės pa
ėjimo, vienos iš svarbiausių 
dogmų krikščionių bažnyčios. 
Sutiksite, ponas kunige, kad 
grynai žmogiška praeitis, pa
naši ką-tik apibudintai, labai 
mažai gelbsti sustiprinti tikė
jimų į dieviškų jį krikščiony
bės paėjimų. Tik ačiū dide
liam tamsumui ir nepažinimui 
pasaulio, gamtos ir jos apsi
reiškimui, kuriuo pasližymėjo 
ir kuriuo, deja, dar ir dabar 
pasižymi žmonija, galima iš
aiškinti kodėl 'tokiu budu nus
tatytoji dogma rado sau mi- 
lionus sekėjų. Buvimas iki šių 
laikų tų milionų sekėjų todėl 
ir galimas buvo, kad sugalvo
tos visuotinuose bažnyčios su
sirinkimuose dogmos, dėl ku
rių tiek daug buvo ginčytųsi 
ir bartųsi bažnyčios ir valsty
bes interesuose,-buvo, taip sa
kant, įkaltos į žmonijos gal
vas kaipo “dieviški apreiški- 
r ai” ir įgerti jos (žmonijos) 
su motinos pienu. . Jeigu dagi 
antroj pusėj 19-to šimtmečio 
randasi dar tūkstančiai galvų, 
kurios dar sielojasi dėl natijai 
iškeptos dogmos 
neklaidingumų, tai 
būtis tam, kad 
dviejų tūkstančių 
ne dalis žmonijos galėjo tikėti 
į krikščionybės a ori reiškinį u s 
ir stebuklus. . ,

Tas pats, kas atsitiko su 
Šventąja Trejybe, kurių su

galvojo dvasiškija, vėliau at
sitiko ir su šventųjų garbini
mu. Pirmame šimtmetyje baž
nyčiose nebuvo leidžiami jo
kie paveikslai ir. bažnyčios su
sirinkime Elviroje iškilmingai 
tapo uždrausta “vaizduoti ant 
sienų pagerbimo ir garbinimo 
daiktus.” Ėvsejus ir Chrizosta-

ro bažnyčioje Byme ir ikišiol 
dair bučiuoja bronzinę stovylų 
Jupiterio, apie1 kurią kunigai 
tvirtina, kad ji reiškianti šv. 
Petrą.

(Bus daugiau)

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.

A, A, PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

lyrno. Du 
d* rodą vi 
^oldoia 11 
ros* ir kl 
Giduose N 
taluosa 
erims 
merfrinoiM

II RUSIJOS
Gerai lietuviams iinom&a per II 

metų kaipo patyręs lydytojau chi
rurgas ir akuieria.

Gydo aitrai® Ir chronlikaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisui.

Ofisas ir Labaratorija* 1026 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS; Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 Iki 8 vai. vakarais.

Dienomis; Cana) 
8110 arba 857

N akt. Drexal 959 
Boulevard 4186

8313 So. Halsted St.
val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Kadangi krikščionių mokl
inąs yra niekas daugiau, kaip 
galutinos išvados iš senovės 
filozofinių pažiūrų nuo Sokra
to iki Platono, tai ir formos 
apeigų, kurios šiuo laiku yra 
praktikuojamos ypač pas ka
talikus, yra paimtos beveik 
pilnai iš pagonių apeigų ir sim- 
bohi. Tokiu budu krikščiony
bė, kaip ir kiekviena kita re
ligija, yra tik nuosėdos pergy
vento kultūrinio periodo, dėl 
kurio pirmiau ikitol buvusios 
religijos jau atgyveno savo am
žių. Ji yra ik daugiau, nė ma
žiau, kaip žmogaus kūrinys. Ji 
suridčjo ir vystėsi' po tiesio
ginėmis ir betarpėmis įtako
mis papročių, pobūdžių ir pir
mesnių religijų''tų*šalių, kur ji 
skleisdavosi. Armėnijoje vy
riausia bažnyčia mėnulio die
vaites Artemidos, po sugriovi
mui jos stovylos, lapo pavers
ta į krikščionių bažnyčią. Efe
se pagonių Dianos dievnamis 
tapo perdirbtas į krikščionių 
šv. Josannobažnyčią; o šv. Pet-

Mes nupirkom juos nuo išdirbėjo, kuris norėjo pratuš- 
sandėtą, kad padarius vietos pavasariniams drabu

žiams tokiomis žemomis kainomis, kad rytoj 
\ jus galite nupirkti šituos ploščius iki $35.00 

šiame išpardavime už

mas, du garsus bažnyčios tė
vai, kurie gyveno 390 m. po 
Kr., slc«l’to t>«voilcslij -vartoji
mą stabmeldyste. Bet paskui 
šventųjų garbinimas ir peveiks- 
lų ir šventųjų daigtų gerbimas 
krikščionių bažnyčioj prasidė
jo praktikuotis su tokiu pat 
uolumu, kaip ir pas atkakliau
sius “pagonis,” o dabartiniu 
laiku pas katalikus tai pavirto 
dagi į kultą.

Taip išsiplėtoję krikščionių 
bažnyčioje rožančiai yra*“pac 
sekimas' tokio pat papročio 
pas senovės egyptiečius ir bud- 
distus, t. y. rožančiai buvo var
tojami dar ir pas “pagonis.”

Vaikų krikštijimas praktika
vęs senovėj kaipo religinis da
lykas tik pas rytų ir germanų 
tautas. Tiktai ketvirtame šimt
metyje jis krikščionių dvasiš- 
kijo? tapo įvestas į visuotiną 
vartojimą ir dabartiniu laiku 
yra teikiamas tikintiesiems 
kaipo <sDievo įsteigtas sakra
mentas.” Komunija, kuri yra 
sukrikščioninimas žydų šven
tės veJykų, įgijo savo dabarti
nę reikšmę taipgi gana vėlai. 
Tikėjimo simbole, sustatyta
me Nikėjos * susirinkimo 325 
m. po Kr., apie ją neminima 
nė vienu žodžiu. Paskiaus žy- 

■ dų velykų šventė tapo ipaver- 
. sta į krikščionių Velykas.

Tikėjimas į velnią, kuris lo-| 
tokią svarbią rolę krikščio- 

I nybčsje ir ypač protestonizme 
i ir kuris 16 ir 17 šimtmečiuo
se buvo priežaštim pasibaisėta 
niausio deginimo raganų, taip
jau yra paimtas iš senovinių 
pagonių religijų. Į

Tikėjimas į ix>mirtinį gyve
nimą — idėja taipjau ne krik
ščioniška. Tas tikėjimas buvo 
išsiplėtojęs pas visas senovės 

I tautas, stovėjusias ant daugiau 
• ar mažiau augštesnio išsivysty-j 
nio laipsnio. Jis yra tik perini-j 
tas krikščionybės ir jos kiek 
perdirbtas ir išvystytas. Idėja 
apie prailginimą gyvenimo po 
mirties buvo dar pas senovės] 
graikus (žiūrėk Homero gies-l 
mes), o taipjau pas senovės 
germanus (tęsimas gyveninio 
Valgalijoj). Tas tikėjimas bu
vo nuo Sokrato laikų vysto
mas graijkų filozofų kartu su 
idėja apie viendievystę, prie
šingai daugdievybei. Tas pats 
atsitiko su taip vadinamu •“'bai
siuoju (paskutiniuoju) teismu” 
ir “teismo (sudna) diena,” 
apie kurią minima “šventame” 
persų rašte dar už ilgo prieš 
Kristaus gimimą. I

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJ AUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoj u
S. S. OROTTNINGHOLM, 

Sausio 13, Vas. 10, Kovo 10. 
S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 
Į LIEPOJ U ir MEMELI ....... $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų 
Trejos klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su^ 2—4 lovukėin.
Nereikia Švedijos pasporto vizojj. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų 'arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

Išgelbėjimas žmonijos per 
augščiausios esybės pasiuntinį, 
krikščionybės 
savo įkūrėjui, 
krikščionybės ypatybe. Tai dar 
4-tame šimtmetyje prieš Kris
taus gimimą skelbė Budda ir 
Zoroastras ir dagi Sokratas 
užsimena apie tai.

Mes ką-tik nurodėm čia, kad 
svarbiausios dogmos ir šven
tės, ant kurių remiasi krikš
čionybė, yra paimtos iš pago
nijos”; tą patį galima pasaky- 
Ci ir m>ie formas l<R'i 1<hxSioia iij 
ir speciuliniai katalikų apeigų. 
Visur mes matome sekimą 
“pagonijos” ir niekur neran
dame nė pėdsako savystovios 
idėjos. Graikų ir romėnų, ku
rie savo keliu visas savo apei
gas paėmė iš egyptiečių, au
kuras pavirto į krikščio
nių altorių; pamokslų 
kėdė pavirto į krikščionių 
sakyklų; spalva ir forma

j DR. C. I. VĖLELIS
Lietuvia Dantistą* 

4712 South Ashland5 47-toa gatvis

Kristus, kurio asmuo yru 
labai miglotas, apie kurio 
moksli) ir kalbas xyera n3 -vie
no jo „pa-ties nžirašyto žodžio, 
buvo pradėtos garbinti kaipo 
dievas-žmogus tik po daugelio 
metų po savo mirties. Per ke
lis šimtmečius tarp' Kristaus 
sekėjų ėjo ginčas apie tai — 
ar lygus jis Dievui, ar tik jam 
panašus.

Tas klausimas tapo išspręs
tas tik 325 m. visuotiname 
bažnyčios susirinkime Nikė
joje. Čia atstovai abiejų besi
ginčijančių krypsnių, išpra-

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU* 
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS IABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Hahted ėtn kampa* 81 <«t 
Telefonas Yardt 1119
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' ,n* 
11 g* 
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> a stlvanijo.!
hospltall-

Į įminga! p>
% SMM tarnauja
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‘ ‘ J -1021 fRhiCiA Kr.ASbA CADALtN-
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4AMBURG4 $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
—LIEPOJ Ų IR MEMELI $107.00.

Dėlei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų
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kas, atėjęs iš šalies, galėtų 
imti ir valdyti ją. O jeigu 
dar užpuolikų darbą truk
dys darbininkai, kurie tose 
įmonėse dirba, tai rezulta
tai gali išeiti visai prasti.

Amerikos laikraščių ko
respondentai, praleidę po 
keletą metų Europoje, sako, 
kad Frąncijos valdžia lau-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokijimo kalnai 
Chicagoje — paltu:

Metams...... ...........................  $8AX)
Pusei metą________ _________ 4LM
Trims mtaaaiama____________
Dviem mlnMiam . „------- 1.71
Vienam mtneaiul ----- „------

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija 8o
Savaitei  .......  18a
Mėnesiui ___ __ ■ - __  75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltu:

Metams ________  $7.00
Pusei metų......................... —___ 4.00
Trims mėnesiams     2.00 
Dviem minesiam-----1.60
Vienam minėsiu! ________—---- .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams........................... $1.00
Pusei metų .... ................  -
Trims mlnesiama —-------------
Pinigus reikia siųsti palto Mansy 

Orderiu, kartu eu užsakymu.

Pakvaišusio nacio
nalizmo žygis.

žiasi į Vokietiją tiktai dėl
to, kad to reikalauja parti
niai išrokavimai. P-as Poin- 
carė prižadėjo savo rėmė
jams prispirti Vokietiją mo
kėt reparacijas, kad ir čia 
dar taip, ir dabar jisai turi 
laikytis savo prižadų, jeigu 
jisai nenori būt nuverstas.

Veikiausia taip ir yra? 
Bet kur stovės p. Poincarė, 
kuomet pasirodys, kad jo 
žiaurus užpuolimas Vokieti
jos neduoda jokios naudos 
Franci jai?

Stverdamasi prievartos, 
Frąncijos nacionalistinė val
džia jau pagadino savo san
tykius su Anglija ir beveik 
atstume nuo savęs Ameriką. 
Tas, žinoma, jai į gerą ne
išeis; bet tame ir yra jos po
litikos nelemtumas, kad ji, 
net ir save statydama pavo- 
jun, daro skriaudą kitai ša-

j Apžvalga
fan gHBgjggŠggi""J2 '.'i1.111}.'.1!"1111

KU KLUXIECIŲ TARDYMAS.

Louisianos valstijos mieste, 
Bastrope, dabar eina Ku kluxie- 
čių tardymai. Jie yra kaltina
mi tuo, kad praeitų metų rug-
piučio mėn. jie išvogė iš Mer 
Rouge miestelio Walt Danielę 
ir Thomas Richardsą ir nusi
vežu į miškų barbaringiausiu 
bud u nužudė.

E. A. ShelnUtt štai kaip ap
rašo tas žudynes:

“Patologai, kurie išegza- 
minavo sukoneveiktus lavo
nus, pareiškė teisme, jog 
Watt Daniel ir Thomas F. 
Richarde buvo maskuotų ri- 
cierių žiauriausiu budu nu-j 
žudyti. Rankos, galvos ir 
kojos buvo mašina nutrauk-I 
tos. Tai daktarų Charles 
W. Duval ir John A. Lan- 
ford- nuomonė, .pareikštoji 
teisme.

“Mokslinės įmonės buvo 
panaudota sulaužymui ran
kų 
nes 
kad 
nas
triuškinti tam tikra mašina.

“Biauriautei istorijoje žino
mi kankininiai jiegali prilyg
ti tani įvykiui, kuris dėjosi 
Mer Rouge miške po to, kai 
Danieiio tėvas ir dar du kitu 
vyru buvo brutalingai su
mušti.”

“Karas sunaikino musų 
civiilzacija. Jis nustūmė 
mus atgal į viduramžių anar
chijų, iš kurios tik šimtme
čiams praėjus žmonėms pa
sisekė pasiliuosuoti ir su
kurti politinį demokratizmų.

“Aš plačiai kalbu tuo klau
simu [Ku Klux Klano klau
simu] todėl, jog aš matau, 
kad tolygus judėjimas pa
sireiškia visame pasaulyje. 
Tai yra tiesioginiai karo 
brutalingos psichologijos pa
dariniai. Tas judėjimas reiš
kiasi skirtingose formose į- 
vairiose šaylse, bet jo galuti
nis tikslas yra vienodas: su
naikinti visa tai, kas šimt
mečių bėgyje žmonių buvo 
iškovota politinio tvarkymos 
srityje”.

KAIP BUVO RENKAMAS
LIETUVOS PREZIDENTAS.

Praeitų metų gruodžio 21 d. 
įvyko Lietuvos prezidento rin
kimai. Rinkimų eiga “Lietu
voje” aprašoma sekamai:

trijose vietose ir kruti- 
kaulų. Liudytojai sakė, 
pasaulinio karo vetera- 
fr jo draugas buvo su-

Taigi Frąncijos valdžia . 
nutarė, nieko nepaisydama,! iai* 
laužtis į Vokietijos pramo-1 Tokia pat politika privedė 
nes centrą, Ruhr sritį, ir jau' pasaulį prie didžiojo karo, 
pradėjo siųsti tenai savo ka- Visos valdžios bijojo karo, 
riuomenę;

Vokietija yra nuginkluo
ta ir pasipriešinti negali.] 
Jai tenka nusilenkti galiu-! Nacionalistai, t. y. tie žmo- 
gesnės valstybės prievartai, i nės, kurie atsižvelgia vien j 
nors jos siela ir dar taip kel
tų maištą prieš tai.

Frąncijos valdžia sakosi 
norinti jiega išplėšti iš Vo
kietijos tą, kas jai priklau
so sulig Versalės sutarties. 
Bet vargiai ji ir pati tiki, 
kad ji ką nors pelnys. Kad 
galėjus gauti iš Vokietijos 
daugiaus, negu ji gera valia 
duodavo Francijai, užpuoli
ke turėtų paimti į savo ran
kas Vokietijos kasyklas ir
dirbtuves Ruhr srityje ir ve
sti jas. Bet tai yra ne leng
vas daiktas. Vokietijos pra
monės mašinerija yra per
daug komplikuota, idant bi

1.) ii* Natkevičius (v. L).
“Komisijai suskaičius bai

sus ir surašius atatinkamų 
protokolų, pirmininkas skel
bia rinkimų rezultatus. Jie 
yra šie: padubta 8 balsų:

“Už Al. Stulginskų 18 bal
sų.

“Kitų kandidatų nėra.
“Nesant absoliutinės bal

sų daugumos, pirmininkas, 
remdamos Konstitucijos 41- 
ju paragrafu, skelbia antrus 
balsavimus.

“Atst. Natkevičius (v. 1.) 
reikalauja patikrinti kvoru
mų. Toliau jis prašo balso 
dėl balsavimo motyvų.

“Pirmininkas balso neduo
da atst. Natkevičiui, kadan
gi balsavimas einąs slaptas.

“Tikrinama kvorumas.
“Dalyvauja 39 atstovai. 

Kvorumas yra.
“Eina balsavimas antru 

sykiu.
“Komisijai suskaičius bal

sus ir surašius protokolų, pir
mininkas skelbia rinkimų re
zultatus.

“jytst. Natkevičius (v. 1.) 
iš vietos šukterėja, kad rin
kimai eina neteisėtai.

“Pirmininkas pažymi, kad 
rinkimai eina tvarkoj, taip 
kaip konstitucijos § 41 rei
kalauja:

“ Respublikos Prezidentą 
renka Seimas.

“ ‘Respublikos Prezidentas 
renkamas silaptu balsavimu 
absoliutine atstovų balsų 
dauguma. Jei du kart bal
suojant nei vienas kandida
tas negautų absoliutinės at
stovų daugumos, tad Res
publikos Prezidentas renka
mas iš d v iej ų k and idatų, ga- 
vusių daugiausia balsų, ir 
išrinktu laikomas tas, kuris 
gaus daugiau balsų. Jei abu 
kandidatu gautų lygų skai
čių balsų, išrinktu skaitosi 
vyresnio amžiaus kandida
tas’.

“Atst. Vileišis ir atst. Nat
kevičius išeina iš salės.

“Pirmininkas skelbia rin
kinių rezultatus, kurie yra 
tokie: visa paduota 20 bal-

už A. Stulginskų—15 bal. 
už Ern. Galvanauskų—3 b- 
už Ant. Smetonų—2 bal.,
“Einant konstitucijos 41- 

ju paragrafu, skelbiami treti 
balsavimai.

“Atstovams padavus bal
sus ir komisijai juos suskai
čius, vėl įeina salėn atst. Vi
leišis ir Natkevičius.
'“Atst. Natkevičius, paėjęs 

artyn prezidijumo, bando.

kažin ką garsiai skaityti, 
bet tą valandų kyla triukš
mas ir visai negirdėti skai
tymo. Prezidiumas skambi
na ir kviečia tvarkon atsto
vų Natkevičių. Tas neklau
so ir toliau šauksmu bando 
skaityti. Atst. Natkevičius 
ir Vileišis vėl išeina iš sales.

“Triukšmui praėjus, pir
mi ninkds skelbia balsavimo 
rezultatus: paduota 36 bal
sus, kurie visi už Alexandrų 
Stulginskų.

“A-ras Stulginskas skelbia
mas išrinktas Respublikos 
prezidentu.

“Seimo nariai karštai plo
ja katučių.

“Pirmininkas siūlo atst. 
Natkevičių ddl jo neatleisti
no elgesio pabausti pašalini
mu iš Seimo dešimčiai posė
džių. Pasiūlymas priima
mas.” ! >
Iš to aprašymo aišku viena: 

krikščionys nesitikėjo visų at
stovų balsų dauguma preziden
tų išrinkti. Balsavimų eiga 
rodo, jog visas balsavimo pla
nas buvo sugalvotas iš kalno. 
Žinoma, visa tai buvo reika
linga tam, kad pasielgus “su
lig konstitucijos.” Atst. Nat
kevičiaus pašalinimas iš Seimo 
dešimčiai posėdžių ir gi rėks
mingas: kada “'savi žmonės” 
puolė Seime, “darkuo” atstovų 
Dominų ir kų tik nesumuša jį, 
tai krikščionys nepaskaitė to 
“neleistinu elgesiu”. Puolikai 
sakėsi buvę patriotizmo pagau
ti ir negalėję susivaldyti. Kri
kščionims užteko tokio pasi
aiškinimo, kad nebaudus pri
deramai “savųjų patriotų”. 
Atst. Natkevičius, ktiris, mato
ma, norėjo perskaityti protes
to deklaraciją prieš rinkimus, 
liko paskaitytas triukšmadariu. 
Išrinkę prezidentų krikščionys 
pasiryžo tinkamai tų įvykį ap
vaikščioti: parodyti savo prie
šams, jog su jais juokų krėsti 
negalima.

galvį demonų karalių Rovana, 
apie jau beždžionę, o dar ne 
žmogų Hanumata, apie meilės 
vargus pažo de-e-inano, apie 
meilužį Hu-ang-ho ir apie ma
lonią , Nitagrit, paprastai Nitą 
vadinamų, apie šididų Baltąjį 
Žmogų, kuris kada tai turbut 
iš kito kokio pasaulio į gelto
nųjų žmonių taqių buvo atė
jęs ir iš meilės prie savo su
gulovės, mažas Ha-o-san su kve
piančiais delnais, pasiliko.

Ir ilgai gyveno tarpe gelto
nųjų žmonių legenda apie Bal
tąjį Žmogų. Gal būt šimtus, o 
gal tuksiančius metų. Ant ga
lo vienuolis Manu sudėjo tų, 
viską į raštų.

Laikas paėdė tuos moksliš
kai surašytus lakštus, o tada 
karališka Kao giminė, kuri po 
šiai dienai gyvena ant krantų 
gerosios Hu-ang-ho upės, pasi
kvietė į ramus vieną galvo
čių, kuris pamatęs senų raštų, 
keletą mėnesių prie jo išsėdė
jo ir ant galo patiekė naujų 
kietais apdarais knygų, į kurių 
perrašė senų legendą.

Ant pirmo puslapio, po dau
gelio Kao giminei atiduotų pa
garbinimų, pareiškė, kad kų 
knygoj apie Baltąjį Žmogų iš
skaitė, tai teisingai žodis žo- 
din, tiktai nauja, jau nuo se
nos truputį kitokia kalba per
rašė; ir kad — prideda tai nuo 
savęs — nieko joje gudraus 
neradęs, bet priešingai, daug 
joje šlykštumų, \ųjelų ir nuo
dėmingų minčių esą. Užtai ži
no, ir kad ta1 knyga aiškiai pa
rodo, kad geroji Hu-ang-ho • 
upė nuo neatmenamų laikų 
per čia rito savo bangas ir kad 
karališka giminė Kao paeina 
nuo žilo karaliaus Riša, Saulės 
sunaus, kurio sesuo buvo kru
vinoji Heda, kurio viepturtis 
sūnūs Herų mylėjo skais
čia nekaltų De-va-saki, ir 
kada tarpe žilo karaliaus dva
siškių visus vikrumu ir iega 
viršijo lankstus pažas Le-e- 
man. O kadangi iš atsimini
mų, surašytų knygoj apie Bal
tąjį Žmogų, vertų patikėjimo 
viskas jau žinoma buvo, o li
kusioji dalsi lai nuodėmingi 
ir iš piktos dvasios pradėti pa
sakojimai, visai neverti jokio 
damesio.

“Posėdis atidaromas bai
giantis vienuoliktai valan
dai.

“Seimo atstovų vietos de
šinėje (ūkininkų, krikščio
nių demokratų ir darbo fe
deracijos) pilnos, kairėje 
(valstiečių, liaudininkų, so
cialdemokratų ir k.) tuščios.

“Ministerių ložose — vyk
domosios valdžios nariai, 
vyriausias kariuomenės va
das, diplomatų ložose — 
Prancūzų ir Estų atstovai. 
Svečių vietos pilnutėlės net 
'ligi stačių. Publikoje ma
tyti ir tų seimo, narių kurių 
vietos yra tuščios.

“Pirmininkas d-ras Bistras 
patiekia dieno tvarkę, kurioj 
stovi vienas punktas: Res
publikos Prezidento rinki-; 
mai, ir pareiškia, kad rinki
mų tvarka esanti atstovams 
jau vakar dienų išdalinta. 
Siūloma išrinkti komisija 
balsams skaityti. Komisijoj: 
išrenkami atstovai: Skar- 
dinskas (u. s.), Mieleška (kr. 
d.) ir Kosarskis (d. f.).

“Iš valstiečių liaudininkų 
įeina salėn atst. Jonas Stau
gaitis. Po kokių 5—7 minu
čių jis vėl išeina..

“Prasideda balsavimas. 
Pirmininkas pareiškia šauk
siąs pavardėmis vardais at
stovus kortelėms (uždaruose 
vokuose) paduoti komisijai, 
kuris atstovas neatsiliepsiąs, 
antru sykiu nebusiąs šaukia
mas.
' “Balsavimo laiku salėn I 
įeina atstovai—Vileišis (v. i

dar tik prasidėjo, 
vos keli liudinin- 
dalykų tardymas

Tardymas 
i Išklausinėta 
Į kai. Kokių
atidengs netolimoje ateityje,— 
sunku pasakyti. Kluxiečiai da- 

' ro pastangų, kad neprileidus
kai kurių liudininkų. Vėliau-;

I . , . isiomis žiniomis penki apsigink-1savo tautą, kitaip ir nemo- j. . . t. .. \i « t i x i ! lavę vyrai bandė įtraukti sa
ka elgtis. Sulig kitų tautų v0 autoinobilin pjlę Addie May 
jiems vaizduojasi tiktai vie- Hamilton, 
na iš dviejų: smaugk jas 
arba busi jų pasmaugtas,

Kaip gaila, kad šioje va- bėjo merginų. /
landoje yra susilpnėjusi tai Jeigu iki šiol dar buvo žmo-

i
__lyra kaltinami neteisingai žiau-

p ! rimui ir prievarta, tai Bastro- 
po tardymas' turės atidaryti 
akis ir jiems. Bet kuo gi ga-

bet visos jos rengėsi prie jo, 
ir kadangi jos rengėsi prie 

i karo, tai jisai ir įvyko.

vienų vyriausiųjų 
liudininkų. Tik prisiartinau-1 
tis justicijos deporlamcnto 
agentų automobilius beišgel-

jiega, kuri kovoja UŽ tautų ■ nių, kurie tikėjo, jog kluxiečiai 
susidraugavimą, būtent 
proletariatas. Vienok ture 
ateit laikas, kada tarptauti
nė darbininkų organizacija, jįnia išaiškinti tų pasibaisėtinų 
vėl bus atgaivinta, ir ji pa- khixiečių darbų? Kaip norma-
rodys pasauliui kitokį kelių, 
negu tas, kuriuo jį veda pp. 
Poincarė, Mussolini ir kiti 
pakvaišę nacionalizmo ir 
brutalės jiegos garbintojai.

lųs žmonės galėjo prieiti prie 
tokio žvėriškumo?

Anglijos Darbo Partijos va
das, J. Ramsay MacDonald, 
štai kaip atsako į tuos klausi
mus:

HA-O^SAN.
[Indų legenda]

Dr. Beno, direktorius buvu
sios karališkos giminės Kao 
knygyno, baigė savo pasakoji- 
ma. c

ligas priešamžinas istorijas 
apie saulę, mytus apie kara
laitę De-va-saki, šventas gies
mes apie karžygį He-no-ki, ku
rio garbingų vardą skelbė šven
ta Indu Knyga Mana-ka-tasta, 
ilgus atsiminimus apie, karalių 
De-sa-ralh it jo sūnų Rami ir 
jo moterį Sitų, apie karštų ša
lį Ayodhi, apie žiaurų daug-

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros darželis
Iš K. Jurgelionies raštu.

Mįslių Knyga.
“Mįslių knyga” — “lietuvių mįslių rinki

nys” —♦ (su viršum 1000 mįslių), surinko ir 
paaiškino Kleofas Jurgelionis, “Naujienų” spau
da. Ši knyga, kaip matyt iš datos, padėtos po 
autoriaus įžanga,’ bus atspausdinta bene ne vė
liau, kaip 1913-14 m. .1922 m.—Red.] bet Lietuvą 
pasiekusi tiktai dabar, ir tai visai pripuolamu 
keliu. 'Lietuvos platesniajai visuomenei iki šiol 
ji tebėra nežinoma, šit dar, ir dar kartų nedo
vanotinas reiškinys: Amerikoj spausdinti ge
rieji veikalai nepasiekia plačiosios lietuvių kny
gų rankos, ir, tokiu budu, nepasiekia savo tikslo. 
Savaime suprantama, kad delei valiutų bei gy
venimo sųlygų griežtu skirtenybių, f Amerikos 
leidiniai dar ne greitai bus prieinami Lietuvos 
skaitančiąja! visuomenei. O tuo daroma dvi
guba skriauda. Visų pirma autoriaus nuopelnai 
negali bliti taip įvertinti kąip galėtų ir turėtų 
būti. Nes ai' šaip ar taip imant, jeigu Amerikos 
lietuvių tarpe koncentruojąs kapitalas ii' orga
nizacinė pajėga, tai Lietuvos lietuvių tarpe 
koncentruojąs kultūros kuriamoji galia. Ir te
gu \merikos lietuviai nepalaiko blogu, jei ten
ka pasakyti, kad turbūt dar labai negreitai 
ateis tasai metas, kada jie pradės kurti verte- 
nybes dvasios kultūros srity. Nes tai nėra pa
vienių individybių žygis, tai yra plačios visuo- 
picnės kūrybos rezultatas. Jau šiandie turbut

be pavojaus būti apšauktam sukeinpėjusiu ma
terialistų ar liūdnos dalies politikomanu, ga
lima butų pasakyti, kad ir individualingiausieji 
talentai yra socialinis reiškinys. Kad tai kon
statuoti, visai nereikia būti aklu materialisti
nio istorijos supratimo šalininku: gali būti šiuo 
kart ramus visi pašauktieji gryno kraujo este
tai.

“Wer den Dichter will verstehen, muss in 
Dichters Landė gehen” — kas poetų nori su
prasti, turi į jo žemę eiti. Tai nėra netiesa pa
sakyta, tai patikrina amžiais rutulotas meno 
ir, dalinai imant, literatūros istorijos pavyz
dys. Kūrėjo nuo jo žemės neatskirsi. Jis ima iš 
jos savo įgimtų galių, jis ima iš jos gyveninio 
pritirimų, jis paveldi iš jos, taip sakant, savo 
sąmonės formų — būdų atjausti aplinkinį pa
saulį ir reaguoti į jo reiškimus. Jis jau gal ne
sąmoningai kaupia savy tėvų, savo bočių vi
daus prietira ir jos regimuosius rezultatus, ir 
įdėdamas savo asmens iniciatyvų ir kuriamųjų 
energiją, kuria naujas vertybes. Pragos vokie
čių universiteto profesoris Sauer sukūrė teo
riją, jo mokinys Joscph Nadler parašė didžiulę 
vokiečių literatūros istoriją, kurioj medžiaga 
klasifikuojama sulyg landšaftų aprašymo, su- 
lyg to aprašymo supratimo! Gauta įstabių reĄ 
zultatų, ir jie nėra iš vėjo pagauti! Landšafto 
aprašymas tiems mokslo garbės vyrams yra 
vyriausias kriterijus, kuriuo apsprendžiama 
poeto tautinės savybės, net jo priklausomybe 
tai ai' kitai tautai. Ar ne paradoksas: jų lite
ratūros istorija be žemėlapio yra neįmanoma! 
'račiau paprastas žemėlapis tiek daug meta 
spindulių į atskirų ryškių individybių kurinių 
slėpinius! Aš neičiau taip toli, kaip tiedu mu
sų dienų mokslininkai, aš nepasakyčiau, kad 
landšafto supratimo reiškimo kriterijus yra 
jau viskas. Poetas <Iar nebus supramtamas, jei
gu jį atskirti nuo šalies, nuo tautos dvasios

kultūros tradicijų. Kiekviena tauta, pavyzdžiui, 
turi savo semasi'oįogijų, sayo tautinę simboli
ką, tai priklauso prie kūrybos elementų. Nau
jas kūrėjas nuo jų atsisakyti negali, nes jis jau 
iš mažens turi tai savo sąmonėj, nors gal ne
jaučiamoj padėly, nes tai jau yra perėję į jo 
gįslas ir kraujų. Jis gali tai tik toliau rutuloti, 
įpildamas į juos naujos gyvybės ii’ sulčių, arba 
jais pasiremdamas kurti naujus simbolius. To
kia yra kūrybos logika. Man labai gaila, kad aš 
šios minties negaliu išvystyti dienraščio skil
tyse, bet manau, pakaks ir šios trumpos pasta
bos, kad amerikiečiai nesuprastų bloga prasme 
mano numatytų perspektyvų jų kūryboj dva
sios kultūros srity.

Todėl jeigu Amerikos brangus leidiniai ne
pasiekia Lietuvos visuomenės, jie yra lietuvių 
kultūros žvilgsniu negyvai gimę. Ir tai yra di
džiausia Amerikos lietuvių leidėjų klaida ir, 
pasakyčiau, Įpilė. Tuo kalta ir “Naujienų” 
spaudos draugija, ii’ čia aš nenorėčiau jai ieš
koti pateisinimų. Jeigu jau recenzento parei
ga nurodinėti leidinių trukumus, tai ir dėl “Mįs
lių knygos” jos redakcijos žvilgsniu aš norė
čiau šį tų prikišti.

Sumanymas išleisti mįslių knygų, be abe
jo, labai gražus ii’ girtinas. Tečiaus taip galėjo 
būti padaryta gal kiek geriau, negu kad dabar 
padaryta yra. Nors prie knygos yra pridė
ta ir autoriaus prakalba, ir įžanga, man vis- 
tiktai liko neaišku, kokiais tikslais autorius va
davos, ir ką jis norėjo pasiekti, bei skaityto-, 
jums duoti savo knyga.

Jeigu autorius norėjo duoti mokslo kny
gą, sutrauką viso to, ką žinome apie musų 
mįsles, lai jis jo toli nepasiekė. Viena, ką jis la
bai gerai padarė, tai kad surinko jas iš senų 
vokiečių leidinių, kurie yra jau senai išpar
duoti, kurių begalima gauti tiktai senuose kny
gynuose, vadinas, yra prieinamos liktai tiems,

kurie turi galimybės ar progos raustis po dulkė
mis apaugusias knygų lentynas. Tai yra bega
lo svarbus darbas ir patarnavimas lietuvių vi
suomenei. Bet ta medžiaga toli gražu ne pilna.

Mįslės iš vokiečių šaltinių paimtos tiktai iš 
Schlcichei’’io knygų, tiesa, iš ten, jc.ur pats 
Schloicheris -rinko iš kitų! vokiečių leidinių. 
Bet Schleichcris visų pirma sau rinkosi tiktai 
tokias, kurios jam patiko ar atitiko jo filologi
nėms studijoms. Pas patį Schleicherį ne visa 
medžiaga iš jo naudotųjų šaltinių paimta. O 
antra, daugelio šaltiniij ir pats Schleicheris ne
panaudojo. Trečia, po jo mirties vokiečių litera
tūroj paduota dar daugybė medžiagos, kuri Jur
gelionies knygoj visai nepaliesta. Gana paminėti 
tokius vardus, kaip Kuršaitis, Bruekner’is Bez- 
zenberger’is, Brugmann, Leskien, Wiedemann, 
Trautmann ir daugelis kilų paduota kalbamuo
ju reikalu nemaža medžiagos. Schleicheriu pa
sitenkinti — visai neatvaizduoti to, ką vokiečiai 
yra padarę 'lietuvių žmonių kūrybos reikalu, ir 
dalinai — lietuvių mįslų reikalu.

Kur kas daugiau pastangų padėta suran- 
kiojant mįsles iš lietuvių šaltinių, bent iš tųjų, 
kurie prieš karą buvo lengviau prieinami ir 
gaunami. Bet ir čia daug apsileidimo. Visų pir
ma nepanaudota kad ir toks brangus ir turi
ningas šaltinis, kaip Lietuvių Mokslo Draugijos 
archivas. Nesipausdintoji medžiaga, nors ir 
stengtasi parinkti iš visų Lietuvos sričių, bet 
surinkta medžiaga yra daugiau priepuolamo 
pobūdžio: kas pakviestas atsiuntė — tai buvo 
sunaudota. Ir jos sutalpintos greta mįslių paim
tųjų iš senesnių šaltinių, ir vienos parašyta ir 
paduota tarmiškai, antros — paprasta literatū
ros kalba. Taip elgtis su mokslo medžiaga ne
reikėtų. Nes ji nustoja savo įdomumo, nustoja 
to, kas kariais joje butų visų brangiausia, be 
to ir visą kitą medžiagų daro nepasitikėtina.

(Bus daugiau).

Aaišku iš to yra vienas da
lykas, būtent, kad nuolankus 
galvočius, kuris perrašė seną 
legendų,- visai į Baltojo Žmo
gaus buvimų tarp geltonųjų 
žmonių netiki, bet taipgi jį pa
tį, kaip ir visus jo žodžius ir 
mokslą, kurį geltoniems žmo
nėms per lupas mažos savo 
sugulovės, dievobaimingos Ha- 
o-san, skelbti troško, už seno
jo skripto autoriaus prasima
nymų laikė.

Tą įžangų baigė garbingu 
pamokinimu, kiek tai vargo, 
atydos ir dievobaimingo gabu
mo reikią turėti, kad šventų 
tiesų ir nuo Dievo plaukiau 
čius mokslus atskirti nuo pik
tų ir baudimo vertų šmeižtų 
ir neliesų.

Garbingo galvočiaus mokslą 
karališka Kao giminė pripaži
no už teisingų ri jo perrašytoji 
knyga užėmė vietą iškilmingoj 
pilies salėj, neprieinamoj ne
mokintiems lengvai galintiems 
suklysti šalies gyventojams 
prie gerosios Hu-ang-ho upės.

Dr. Heno, pareiškus man 
žingeidumų, su noru nuvedė 
mane į skaityklos salę ir išė
męs geltona pergaminimų 
pi'adėjo skaityti legentų apie 
Bailųjį Žmogų:

“Ha-o-san, juk lai tu paeini 
iš karališkos Kao giminės, ku
rios įsteigėjas buvo žilas kara
lius Riša, Saulės sūnus ir die
vų ainys, kurio vienturtis sū
nūs, narsus He-ru, užkariavo 
žolėtų šalį De-gi ir miškuotų 
šalį Hee-no, iš kur parvedė 
septynius tūkstančius puslau
kinių nelaisvių savo mylimai 
De-va-saki, kuri turėjo mažy
tes, mažesŲCs už mažiausias 
aguonų galveles, permalomes- 
nes uz orą, o k va j)i ilgesnes už 
ciklonijų žiedus rankas. v

(Bus daugiau)

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------
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Pakvaišusio nacio 
nalizmo žygis.

Taigi Franci jos valdžia 
nutarė, nieko nepaisydama, 
laužtis į Vokietijos pramo
nės centrą, Ruhr sritį, ir jau 
pradėjo siųsti tenai savo ka
riuomenę.

Vokietija yra nuginkluo
ta ir pasipriešinti negali. 
Jai tenka nusilenkti galin
gesnės valstybės prievartai, 
nors jos siela ir dar taip kel
tų maistą prieš tai.

Franci jos valdžia sakosi 
norinti jiega išplėšti iš Vo
kietijos tą, kas jai priklau
so sulig Versalės sutarties. 
Bet vargiai ji ir pati tiki, 
kad ji ką nors pelnys. Kad 
galėjus gauti iš Vokietijos 
daugiaus, negu ji gera valia 
duodavo Francijai, užpuoli
ke turėtų paimti į savo ran
kas Vokietijos kasyklas ir 
dirbtuves Ruhr srityje ir ve
sti jas. Bet tai yra ne leng
vas daiktas. Vokietijos pra
monės mašinerija yra per
daug komplikuota, idant bi

Amerikos laikraščių ko
respondentai, praleidę po 
keletą metų Europoje, sako, 
kad Franci jos valdžia lau
žiasi į Vokietiją tiktai dėl
to, kad to reikalauja parti
niai i^rokavimai. P-as Poin- 
carė "prižadėjo savo rėmė
jams prispirti Vokietiją mo
kėt reparacijas, kad ir Čia 
dar taip, ir dabar jisai turi 
laikytis savo prižadų, jeigu 
jisai nenori būt nuverstas.

Veikiausia taip ir x yra: 
Bet kur stovės p. Poincarė, 
kuomet pasirodys, kad jo 
žiaurus užpuolimas Vokieti
jos neduoda jokios naudos 
Francijai?

Stverdamasi prievartos, 
Franci jos nacionalistinė val
džia jau pagadino savo san
tykius su Anglija ir beveik 
atstume nuo savęs Ameriką. 
Tas, žinoma, jai į gerą ne
išeis; bet tame ir yra jos po
litikos nelemtumas, kad ji, 
net ir save statydama pavo- 
jun, daro skriaudą kitai ša
liai. •

“Aš plačiai kalbu tuo klau
simu [Ku Klux Klano klau
simu] todėl, jog aš matau, 
kad tolygus judėjimas pa
sireiškia visame pasaulyje. 
Tai yra tiesioginiai karo 
bru ta linges psichologijos pa
dariniai. Tas judėjimas reiš
kiasi skirtingose formose į- 
vairiose šaylse, bet jo galuti
nis tikslas yra vienodas: su
naikinti visa tai, kas šimt
mečių bėgyje žmonių buvo 
iškovota politinio tvaitkymos 
srityje”.

Louisianos valstijos mieste, 
Bastrope, dabar eina Ku kluxie- 
čių tardymai. Jie yra kaltina
mi tuo, kad praeitų metų rug
pjūčio mėli. jie išvogė iš Mer 
Rouge miestelio Walt Danielą 
ir Thomas Richardsą ir nusi
vežu į mišką barbaringiausiu 
bud u nužudė. <■.

E. A. Slidinu tt štai kaip ap
rašo tas žudynes:

“Patologai, kurie išegza- 
minavo sukoneveiktus lavo
nus, pareiškė teisme, jog 
Watt Daniel ir Thomas F. 
Richards buvo maskuotų ri- 
cieritj žiauriausiu budu nu-j 
žudyti. Rankos, galvos ir 
kojos buvo mašina nutrauk-! 
tos.
W. Duval įr John A. Lan- kiniai.
ford. nuomone, •.pareikštoji į voje” aprašoma sekamai: 
teisme.

“Mokslinės įmonės buvo 
panaudota sulaužymui ran
kų 
nes 
kad 
nas 
triuškinti tant tikra mašina.

“Bjauriausi istorijoje žino
mi kankinimai negali prilyg
ti tam įvykiui, kuris dėjosi 
Mer Rouge miške po to, kai 
Danidlio tėvas ir dar du kitu 
vyru buvo brutalingai su
mušti.”

KAIP BUVO RENKAMAS 
LIETUVOS PREZIDENTAS.

1 Praeitų metų gruodžio 21 d. 
Tai daktarų Charles įvyko Lietuvos prezidento rin- 

'Rinkimų eiga “Lietu-

trijose vietose ir kruti- 
kaulų. (Liudytojai sakė, 
pasaulinio karo vetera- 
įr jo draugas buvo su-

Tokia pat politika privedė 
pasaulį prie didžiojo karo. ■ 
Visos valdžios bijojo karo,’ 
bet visos jos rengėsi prie jo,! 
ir kadangi jos rengėsi prie 
karo, taijisai ir įvyko.

Nacionalistai, t. y. tie žmo-j 
nes, kurie atsižvelgia vien į 
savo tautą, kitaip ir nemo
ku elgtis. Sulig kitų tautų v0 automobilin p-dę Addie May

dar tik prasidėjo, 
vos keli Ii ud i ni n- 

Kokių dalykų tardymas 
atidengs netolimoje ateityje,— j 
sunku pasakyti. Kluxiečiai da-; 
ro pastangų, kad neprileidus 
kai kurių liudininkų. Vėliau- - 
siomis žiniomis penki apsigink-1 
lavę vyrai bandė įtraukti sa-

Tardymas 
Išklausinėta 
kai.

jiems vaizduojasi tiktai vie
na iš dviejų: smaugk jas — 
arba busi jų pasmaugtas.

Kaip gaila, kad šioje va
landoje yra susilpnėjusi ta 
jiega, kuri kovoja UŽ tautų • nių, kurie tikėjo, jog kluxiečiai 

-lyra kaltinami neteisingai žiau- 
! rumu ir prievarta, tai Bastro- 
po tardymas' turės atidaryti 
akis ir jiems. Bet kuo gi ga-

Hamilton, vieną vyriausiųjų, 
liudininkų. Tik prisiartinan
tis justicijos deportamento 
agentų automobilius beišgel- 
bėjo merginą. /

Jeigu iki šiol dar buvo žino-

susidraugavimą, būtent 
proletariatas. Vienok turės 
ateit laikas, kada tarptauti
nė darbininkų organizacija]jnia išaiškinti tą pasibaisėtiną 
vėl bus atgaivinta, ir ji pa- kintiečių darbą? Kaip norma-! 
rodys pasauliui kitokį kelią, lųs žmonės galėjo prieiti prie 

tokio žvėriškumo?
Anglijos Darbo Partijos va- 

, das, J. Ramsay MacDonald, 
štai kaip atsako į tuos klausi- ‘ 
mus:

negu tas, kuriuo ji veda pp. 
Poincarė, Mussolini ir kiti 
pakvaišę nacionalizmo ir 
brutalės jiegos garbintojai.

“Posėdis atidaromas bai
giantis vienuoliktai valan
dai.

“Seimo atstovų vietos de
šinėje (ūkininkų, krikščio
nių demokratų ir darbo fe
deracijos) pilnos, kairėje 
(valstiečių, liaudininkų, so
cialdemokratų ir k.) tuščios.

“Ministerių ložose — vyk
domosios valdžios nariai, 
vyriausias kariuomenes va
das, diplomatų ložose — 
Prancūzų ir Estų atstovai. 
Svečių vietos pilnutėles net 
'ligi stačių. Publikoje ma
tyti ir tų seimo, narių kurių 
vietos yra tuščios.

“Pirmininkas d-ras Bistras 
patiekia dienotvarkę, kurioj 
stovi vienas punktas: Res
publikos Prezįdento rinki
mai, ir pareiškia, kad rinki- 

. mų tvarka esanti 
jau vakar dieną 
Siūloma išrinkti 
balsams skaityti.
išrenkami atstovai: Skar- 
dinskas (u. s.), Mleleška (kr. 
d.) ir Kosarskis (d. f.).

“Iš valstiečių liaudininkų 
įeina salėn atst. Jonas Stau
gaitis. Po kokių 5—7 minu
čių jis vėl Išeina.,

“Prasideda balsavimas.
- Pirmininkas pareiškia šauk

siąs pavardėmis vardais at
stovus kortelėms (uždaruose 
vokuose) paduoti komisijai, 
kuris atstovas neatsiliepsiąs, 
antru sykiu nebusiąs šaukia
mas.

“Balsavimo laiku salėn! 
įeina atstovai—Vileišis (v. į

atstovams 
išdalinta.

1.) ir Natkevičius (v. 1.).
“Komisijai suskaičius bal

sus ir surašius atatinkamą 
protokolą, pirmininkas skel
bia rinkimų rezultatus. Jie 
yra Šie: padubta 8 balsų:

“Už Al. Stulginską 18 bal
sų.

“Kitų kandidatų nėra.
“Nesant absoliutinės bal

sų daugumos, pirmininkas, 
remdamos Konstitucijos 41- 
ju paragrafu, skelbia antrus 
balsavimus.

“Atst. Natkevičius (v. 1.) 
reikalauja patikrinti kvoru
mą. Toliau jis prašo balso 
dėl balsavimo motyvų.

“Pirmininkas balso neduo
da atst. Natkevičiui, kadan
gi balsavimas einąs slaptas.

“Tikrinama kvorumas.
“Dalyvauja 39 atstovai. 

Kvorumas yra.
“Eina balsavimas antru 

sykiu.
“Komisijai suskaičius bal-; 

sus ir surašius protokolą, pir
mininkas skelbia rinkimų re
zultatus.

“Atst. Natkevičius (v. 1.) 
iš vietos šūkterėjo, kad rin
kimai eina neteisėtai.

“Pirmininkas pažymi, kad 
rinkimai eina tvarkoj, taip 
kaip konstitucijos § 41 rei- 
kalauja:

“ Respublikos Prezidentą 
renka Seimas.

“ ‘Respublikos Prezidentas 
renkamas slaptu balsavimu 
absoliutine atstovų balsų 
dauguma. K Jei du kart bal
suojant nei] vienas kandida
tas negautų/ absoliutines at
stovų daugumos, tad Res
publikos Prezidentas renka
mas iš dviejų kandidatų, ga
vusių daugiausia balsų, ir 
išrinktu laikomas tas, kuris 
gaus daugiau balsų. Jei abu 
kandidatu gautų lygų skai-; 
čių balsų, išrinktu skaitosi • 
vyresnio amžiaus kandida-1 
tas’.

kažin ką garsiai skaityti, 
bet tą valandą kyla triukš
mas ir visai negirdėti skai
tymo. Prezidiumas skambi
na ir kviečia tvarkon atsto
vą Natkevičių. Tas neklau
so ii’ toliau šauksmu bando 
skaityti. Atst. Natkevičius 
ir Vileišis vėl išeina iš salės.

“Triukšmui praėjus, pir
mininkas skelbia balsavimo 
rezultatus: paduota 36 bal- 
kus, kurie visi už Alexandrą 
Stulginską.

“A-ras Stulginskas skelbia
mas išrinktas Respublikos 
prezidentu.

“Seimo nariai karštai plo
ja katučių.

“Pirmininkas siūlo atst. 
Natkevičių ddl jo neatleisti
no elgesio pabausti pašalini
mu iš Seimo dešimčiai posė
džių. Pasiūlymas priima
mas.” \
Iš to aprašymo aišku viena: 

krikščionys nesitikėjo visų at
stovų balsų dauguma preziden
tą išrinkti. Balsavimų eiga 
rodo, jog visas balsavimo pla
nas buvo sugalvotas iš kaino. 
Žinoma, visa tai buvo reika
linga tam, kad pasielgus “su
lig konstitucijos.” Atst. Nat
kevičiaus pašalinimas iš Seimo 
dešimčiai posėdžių ir gi rėks
mingas: kada “'savi žmonės” 
puolė Seime “darkuo” atstovą 
Dominą ir ką tik nesumušė jį, 
tai krikščionys nepaskaitė to 
“neleistinu elgesiu”. Puolikai 
sakėsi buvę patriotizmo pagau
ti ir negalėję susivaldyti. Kri
kščionims užteko tokio pasi
aiškinimo, kad nebaudus pri
deramai “savųjų patriotų”. 
Atst. Natkevičius, ktiris, mato
ma, norėjo perskaityti protes
to deklaraciją prieš rinkimus, 
liko paskaitytas triukšmadariu. 
Išrinkę prezidentą krikščionys 
pasiryžo tinkamai tą įvykį ap
vaikščioti: parodyti savo prie
šams, jog su jais juokų krėsti 
negalima.

“Atst. Vileišis ir atst. Nat
kevičius išeina iš sales.

“Pirmininkas skelbia rin
kinių rezultatus, kurie yra' 
tokie: visa paduota 20 bal-į 
sl*:

už A. Stulginską—15 bal.' 
už Ern. Galvanauską—3 b-. 
už Ant. Smetoną—2 bal.,
“Einant konstitucijos 41- 

ju paragrafu, skelbiami treti Į 
balsavimai.

“Atstovams padavus bal-! 
sus ir komisijai juos suskai
čius, vėl įeina salėn atst. Vi
leišis ir Natkevičius.
'“Atst. Natkevičius, paėjęs 

artyn prezidijumo, bando

HA-?ZSAN-
[Indų legenda]

Dr. Beno, direktorius buvu
sios karališkos giminės Kao 
knygyno, baigė savo pasakoji
mą.

Ilgas priešamžinas istorijas 
apie saulę, mytus apie kara
laitę De-va-saki, šventas gies
mes apie karžygį He-no-ki, ku
rio garbingą vardą skelbė šven
ta Indų Knyga Mana-ka-tasta, 
ilgus atsiminimus apie karalių 
De-sa-rath it jo sūnų Rami ir 
jo moterį Šitą, apie karštą ša
lį Ayodhi, apie žiaurų daug-

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros darželis
Iš K. Jurgelionies raštŲ.

Mįslių Knyga.
“Mįslių knyga” — “lietuvių mįslių rinki

nys” —- (su viršum 1000 mįslių), surinko ir 
paaiškino Kleofas Jurgelionis, “Naujienų” spau
da. ši knyga, kaip matyt iš datos, padėtos po 
autoriaus- įžanga, bus a|ppausdinta bene ne vė
liau, kaip 1913-14 m. 1922 m.—Red.] bet Lietuvą 
pasiekusi tiktai dabar, ir tai visai priptiolamu 
keliu. Lietuvos prtatesniajai visuomenei iki šiol 
ji tebėra nežinoma, šit dar, ir dar kartą nedo
vanotinas reiškinys: Amerikoj spausdinti ge
rieji veikalai nepasiekia plačiosios lietuvių kny
gų rankos, ir, tokiu budu, nepasiekia savo tikslo. 
Savaime suprantama, kad delei valiutų bei gy
veninio sąlygų griežtu skirtenybių, \Ainerikos 
leidiniai dar ne greitai bus prieinami Lietuvos 
skaitančiajai visuomenei. O tuo daroma dvi
guba skriauda. Visų pirma autoriaus nuopelnai 
negali bliti taip įvertinti kaip galėtų ir turėtų 
būti. Nes ar šaip ar taip imant, jeigu Amerikos 
lietuvių tarpe koncentruojąs kapitalas ir orga
nizacinė pajėga, tai Lietuvos lietuvių tarpe 
koncentruojąs kultnros kuriamoji galia. Ir te
gu Amerikos lietuviai nepalaiko blogu, jei ten
ka pasakyti, kad turbut dar labai negreitai 
ateis tasai metas, kada jie pradės kurti verte- 
nybes dvasios kultūros srity. Nes tai nėra pa
vienių individybių žygis, tai yra pačios visuo
menės kūrybos rezultatas. Jau šiandie turbut

be pavojaus būti apšauktam sukehipėjusiu ma
terialistų ar liūdnos dalies politikomanu, ga
lima butų pasakyti, kad ir individualingiausieji 
talentai yra socialinis reiškinys. Kad tai kon
statuoti, visai nereikia būti aklu materialisti
nio istorijos supratimo šalininku: gali būti šiuo 
kart ramus visi pašauktieji gryno kraujo este
tai.

“Wer den Dichter Avilį verstehen, muss in 
Dichters Landė gehen” — kas poetą nori su
prasti, turi į jo žemę eiti. Tai nėra netiesa pa
sakyta, tai patikrina amžiais rutulotas meno 
ir, dalinai imant, literatūros istorijos pavyz
dys. Kūrėjo nuo jo žemės neatskirsi. Jis ima iš 
jos savo įgimtą galią, jis ima iš jos gyveninio 
pritirimą, jis paveldi iš jos, taip sakant, savo 
sąmonės formą — būdą atjausti aplinkinį pa
saulį ir reaguoti į jo reiškinius. Jis jau gal ne
sąmoningai kaupia savy tėvų, ’ savo bočių vi
daus prietira ir jos regimuosius rezultatus, ir 
įdėdamas savo asmens iniciatyvą ir kuriamąją 
energiją, kuria naujas vertybes. Pragos vokie
čių universiteto profesoris Sauer sukiirė teo
riją, jo mokinys Joscph Nadler parašė didžiulę 
vokiečių literatūros istoriją, kurioj medžiaga 
klasifikuojama sulyg landšaftų aprašymo, su- 
lyg to aprašymo supratimo! Gauta įstabių re-\ 
zultaitų, ir jie nėra iš vėjo pagauti! Landšafto 
aprašymas tiems mokslo garbės vyrams yra 
vyriausias kriterijus, kuriuo apsprendžiama 
poeto tautinės savybės, net jo priklausomybė 
tai ar kitai tautai. Ar ne paradoksas: jų lite
ratūros istorija be žemėlapio yra neįmanoma! 
Tačiau paprastas žemėlapis tiek daug meta 
spindulių į atskirų ryškių individybių kurmių 
stčipinius! Aš neičiau taip toli, kaip tiedu mu
sų dienų mokslininkai, aš nepasakyčiau, kad 
landšafto supratimo reiškimo kriterijus yra 
jau viskas. Poetas dar nebus suprantamas, jei
gu jį atskirti nuo šalies, nuo tautos dvasios

kultūros tradicijų. Kiekviena tauta, pavyzdžiui, 
turi savo semasioįoigiją, sayo tautinę simboli
ką, tai priklauso prie kūrybos elementų. Nau
jas kūrėjas nuo jų atsisakyti negaili, nes jis jau 
iš mažens turi tai savo sąmonėj, nors gal ne
jaučiamoj padėly, nes tai jau yra perėję į jo 
gįslas ir kraują. Jis gali tai tik toliau rutuloti, 
įpildamas į juos naujos gyvybes ir sulčių, arba 
jais pasiremdamas kurti naujus simbolius. To
kia yra kūrybos logika. Man labai gaila, kad aš 
šios minties negaliu išvystyti dienraščio skil
tyse, bet manau, pakaks ir šios trumpos pasta
bos, kad amerikiečiai nesuprastų bloga prasme 
mano numatytų perspektyvų jų kūryboj dva
sios kultūros srity.

Todėl jeigu Amerikos brangus leidiniai ne
pasiekia Lietuvos visuomenės, jie yra lietuvių 
kultūros žvilgsniu negyvai gimę. Ir tai yra di
džiausia Amerikos lietuvių leidėjų klaida ir, 
pasakyčiau, Įkaitė. Tuo kalta ir “Naujienų” 
spaudos draugija, ir čia aš nenorėčiau jai ieš
koti pateisinimų. Jeigu jau recenzento parei
ga nurodinėti leidinių trukumus, lai ir dėl “Mįs
lių knygos” jos redakcijos žvilgsniu aš norė
čiau šį tą prikišti.

Sumanymas išleisti mįslių knygą, be abe
jo, labai gražus ir girtinas. Tečiaųs taip galėjo 
būti padaryta gal kiek geriau, negu kad dabar 
padaryta yra. Nors prie knygos yra pridė
ta ir autoriaus prakalba, ir įžanga, man vis- 
tiktai liko neaišku, kokiais tikslais autorius va
davos, ir ką jis norėjo pasiekti, bei skaityto
jams duoti savo knyga.

Jeigu autorius norėjo duoti mokslo kny
gą, sutrauką viso to, ką žinome apie musų 
mįsles, tai jis jo toli nepasiekė. Viena, ką jis la
bai gerai padarė, lai kad surinko jas iš senų 
vokiečių leidinių, kurie yra jau senai išpar
duoti, kurių begalima gauti tiktai senuose kny
gynuose, vadinas, yra prieinamos liktai tiems,

kurie turi galimybės ar progos raustis po dulkė
mis apaugusias knygų lentynas. Tai yra bega
lo svarbus darbas ir patarnavimas lietuvių vi
suomenei. Bet ta medžiaga toli gražu ne pilna.

Mįslės iš vokiečių šaltinių paimtos tiktai iš 
Schleicher’io knygų, tiesa, iš ten, kur pats 
Schleicheris -rinko iš kitų! vokiečių leidinių. 
Bet Schleicheris visų pirma sau rinkosi tiktai 
tokias, kurios jam patiko ar atitiko jo filologi
nėms studijoms. Pas patį Schleicherį ne visa 
medžiaga iš jo naudotųjų šaltinių paimta. O 
antra, daugelio šattiniij ir pats Schleicheris ne
panaudojo. Trečia, po jo mirties vokiečių litera
tūroj paduota dar daugybė medžiagos, kuri Jur
gelionies knygoj visai nepaliesta. Gana paminėti 
tokius vardus, kaip Kuršaitis, Bruekner’is Bez- 
zenberger’is, Bruginann, Leskien, Wiedemann, 
Trautmann ir daugelis kitų paduota kalbamuo
ju reikalu nemaža medžiagos. Schleichcriu pa
sitenkinti — visai neatvaizduoti to, ką vokiečiai 
yra padarę lietuvių^ žmonių kūrybos reikalu, ir 
dalinai — lietuvių )rtislų reikalu.

Kur kas daugiai! pastangų padėta suran- 
kiojant mįsles iš lietuvių šaltinių, bent iš tųjų, 
kurie prieš karą buvo lengviau prieinami ir 
gaunami. Bet ir čia daug apsileidimo. Visų pir
ma nepanaudota kad ir toks brangus ir turi
ningas šaltinis, kaip Lietuvių Mokslo Draugijos 
anchivas. Nespausdintoji medžiaga, nors ir 
stengiasi parinkti iš visų Lietuvos sričių, bet 
surinkta medžiaga yra daugiau priepuolamo 
pobūdžio: kas pakviestas atsiuntė — tai buvo 
sunaudota. Ir jos sutalpintos greta mįslių paim
tųjų iš senesnių šaltinių, ir vienos parašyta ir 
paduota tarmiškai, antros - - paprasta literatū
ros kalba, 'l'aip elgtis su mokslo medžiaga ne
reikėtų. Nes ji nustoja savo įdomumo, nustoja 
to, kas kariais joje butų visų brangiausia, be 
to ir visą kitą medžiagą daro nepasitikėtina.

(Bus daugiau).
I

galvį demonų karalių Rovana, 
apie jau beždžionę, o dar ne 
žmogų Hanumata, apie meilės 
vargus pažo de-e-mano, apie 
meilužį Ilu-ang-ho ir apie ma
lonią . Nitagrit, paprastai Nitą 
vadinamą, apie šididų Baltąjį 
Žmogų, kuris kada tai turbut 
iš kito kokio pasaulio į gelto
nųjų žmonių tarpą buvo atė
jęs ir iš meilės prie savo su
gulovės, mažas Ha-o-san su kve
piančiais delnais, pasiliko.

Ir ilgai gyveno tarpe gelto
nųjų žmonių legenda apie Bal
tąjį žmogų. Gal būt šimtus, zo 
gal tuksiančius metų. Ant ga
lo vienuolis Manu sudėjo tą. 
viską į raštą.

Laikas paėdė tuos moksliš
kai surašytus lakštus, o tada 
karališka Kao giminė, kuri po 
šiai dienai gyvena ant krantų 
gerosios Hu-ang-ho upės, pasi
kvietė į rainus vieną galvo
čių, kuris pamatęs seną raštą, 
keletą mėnesių prie jo išsėdė
jo ir ant galo patiekė naują 
kietais apdarais knygą, į kurią 
perrašė seną legendą.

Aut pirmo puslapio, po dau
gelio *Rao giminei atiduotų pa
garbinimų, pareiškė, kad ką 
knygoj apie Baltąjį Žmogų iš
skaitė, tai teisingai žodis žo- 
din, tiktai nauja, jau nuo se
nos truputį kitokia kalba per
rašė; ir kad prideda tai nuo 
savęs — nieko joje gudraus 
neradęs, bet priešingai, daug 
joje šlykštumų, melų ir nuo
dėmingų minčių esą. Užtai ži
no, ir kad ta knyga aiškiai pa
rodo, kad geroji Hu-ang-ho 
upe nuo neatmenamų laikų 
per čia rito savo bangas ir kad 
karališka gimine Kao paeina 
nuo žilo karaliaus Riša, Saules 
sunaus, kurio sesuo buvo kru
vinoji Heda, kurio vienturtis 
sūnus Herų mylėjo skais
čią nekaltą De-va-saki, ir 
kada tarpę žilo karaliaus dva
siškių visus vikrumu ir iega 
viršijo lankstus pažas Le-e- 
man. O kadangi iš atsimini
mų, surašytų knygoj apie Bal
tąjį Žmogų, vertų patikėjimo 
viskas jau žinoma buvo, o li
kusioji dalsi tai nuodėmingi 
ir iš piktos dvasios pradėti pa
sakojimai, visai neverti jokio 
damesio.

i
Aaišku iš to yra vienas da

lykas, būtent, kad nuolankus 
galvočių?, kuris perrašė seną 
legendą,- visai į Baltojo Žmo
gaus buvimą tarp geltonųjų 
žmonių netiki, bet taipgi jį pa
tį, kaip ir visus jo žodžius ir 
mokslą, kurį geltoniems žmo
nėms per lupas mažos savo 
sugulovės, dievobaimingos Ha- 
o-san, skelbti troško, už seno
jo skripto autoriaus prasima
nymą laikė.

Tą įžangą baigė garbingu 
pamJliinimu, kiek tai vargo, 
atydos ir dievobaimingo gabu
mo reikią turėti, kad šventą 
tiesą ir nuo Dievo plaukiau 
čiiis mokslus atskirti nuo pik
tų ir baudimo vertų šmeižtų 
ir neliesų.

Garbingo galvočiaus mokslą 
karališka Kao giminė pripaži
no už teisingą ri jo perrašytoji 
knyga užėmė vietą iškilmingoj 
pilies salėj, neprieinamoj ne
mokintiems lengvai galintiems 
suklysti šalies gyventojams 
prie gerosios Hu-ang-ho upės.

Dr. Heno, pareiškus man 
žingeidumą, su noru nuvedė 
mane į skaityklos salę ir išė
męs geltoną pėrgaminimą 
pfladėjo skaityti logentą apie 
Baltąjį Žmogų:

“Ha-o-san, juk tai tu paeini 
iš karališkos Kao giminės, ku
rios įsteigėjas buvo žilas kara
lius Riša, Saulės sūnus ir die
vų ainys, kurio vienturtis sū
nūs, narsus He-ru, užkariavo 
žolėtą šalį De-gi ir miškuotą 
šalį Hee-no, iš kur parvedė 
septynius tūkstančius puslau
kinių nelaisvių savo mylimai 
De-va-saki, kuri turėjo mažy
tes, mažesųes už mažiausias 
aguonų galveles, permatomos- 
nes už orą, o kvapingesnes už 
ciklonijų žiedus rankas. v

(Bus daugiau)
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NAUJIENOS, Chicago, iii.

Idonajai armijai. Kuomet bu- 
I vo nuversta laikinoji Kerens- 
I kio valdžia, komunistai išleido 
i šadies konstituciją. Toj kon
stitucijoj buvo pasakyta: vir
šininkai į visas valdžios vietas 
renkami slaptu balsavimu; 
kiekvienas gali balsuot^ už tą 
viršininką, kurs jam atrodo tin- 
komesnis, nežiūrint ar jis ko
munistas, ar ne; kad visos ko
munistines kairiosios sroves ir 
darbininkų organizacijos turi

Sausio 7 d., Socialistų Insti
tute, Le-Moyne ir Talman gat
vių, įvyko Rusų Socialdemo
kratų paskaita temoje “Darbi
ninkų klases padėtis Sovietų 
Rusijoj“. Kalbėjo S. M. Levi
tas, chicagietis, nesenai sugrį
žęs iš Sovietų Rusijos, kiir jis 
išbuvo nuo 1917 metų. Kaip 
skaitytojai pamena, tais metais 
buvo nuversta caro valdžia ir 
Chicago j sutverta Rusijos iš
eivių socialistinių organizacijų 
konferencija dėl pagelbėjimo 
politiniams pabėgėliams grįžti 
Rusijon. Toj konferencijoj Le
vitas buvo uolus darbuotojas ir 
su grupe išeivių, Boharinu ir 
kitais, grįžo Rusijon. Ten jis 
išbuvo penkis su viršum me
tus, darbavosi prie Sovietų val
džios ir gerai patyrė viską, kas 
tik dėjosi per tuos metus.

Apie ketvirtą valandą publi
kos buvo pilna salė. Kalbėto
jas pribuvo kaip keturios. Drg. 
Fisheris pristatydamas kalbėto
ją pasakė trumpą įžanginę 
prakalbą ir prašė publikos ra
miai užsilaikyti. Nesutinkan
tieji su levitu galės klausti 
klausimus ir juos diskusuoti 
po paskaitos.

Pristatytas kalbėti Levitas. 
Jis pirmiausiai pasakė, kad Ru-1 
sijoj, kur valdo šalį komunis
tai, socialdemokratams ir siu- į 
dikalistams laikyti prakalbas, | 
paskaitas ir susirinkimai už- Į 
drausta. Socialdemokratų 
spauda ir literatūros platini
mas tarpe partijos narių varo
ma slapta—kaip caro laikais.

“Mes kapitalistinėj Ameri
koj’', tęsė kalbėtojas, “susiren
ka m, sakom prakalbas ir pa
skaitas, bet jei taip susirinktu
me komunistinėj Rusijoj, tai 
jus ir aš bu tume bolševikų če
kus areštuoti ir sukišti į kalė
jimus. Jei komunistų valdžia 
leddžaa kuomet darbininkams

žodžio ir spaudos laisvę.
“Vėliau, ' kuomet prieita 

prie dalyko, komunistai slaptą 
balsavimą pakeitė rankų pakė
limu. Kai darbininkai balsa
vimuose pakeldavo ranką ne 

i už komunistą, bet už socialde
mokratą ar kitos sroves asme
nį, tai žvalgybininkai nužiūrė
ję tokį balsuotoją pcrsekioda- 
va ir užsiundydavo komunistų 
fanatikais. Tokiems darbinin
kams nebūdavo vietos dirbtu
vėse. . >

“Toliau III • internacionalas 
atėmė žodžio ir spaudos lais
ves socialdemokratams Pasau
lio Pramonės darbininkams, 
soči a i r evo 1 i ucion ieri a m s ir
anarkistams. Prieš tokį kon
stitucijos dėsnių sulaužymą 
užprotestavo Kronštadto. jū
reiviai, — tie patys jūreiviai, 
kurie padėjo bolševikams iš
vaikyti Rusijos Steigiamąjį 
Seimą. Jie susiprato, kad bol
ševikai savo iliuzijomis juos 
apgavo. Kai jūreiviai paskelbė 
protesto streiką Kronštadte ir 
ėjo ant Petrogrado, komunis
tų valdžia juos apskelbė anar- 
kistais ir k on t r-revoliucio nie
kais. Raudonoji armija juos 
nugalėjo, nes jūreivių tarpe 
■juvo bolševikų šnipų, kurie 
davė raudonajai armijai nuro
dymus, v 4

“'Tas jūreivių sukilimas vis- 
4 bolševikams parode, kad jų 
valdžiai gali kilti toks jau pa
bojus ir iš kaimiečių pusės, 
aes kaimiečių tarpe buvo pra
ėjėjęs bruzdėjimas prieš bol- 
evikų valdžią. Bolševikai, 

matydami savo valdžiai pavo
jų, tuoj permainė poltiką, per- 
.aisė maisto nuo ūkininkų rek- 
izavimo komitetus ir panai

kino maisto spekuliantams 
drausmę gabenti maistą iš so
džiaus į miestus.

kuri gyvavo caro laikais. Ji 
esanti tokia:

“Bolševikų biurokratija savo 
suktybėms ir ištvirkimais la
bai toli pralenkė carinę val
džią. Tai yra daugiausiai dėl
to, kad bolševikai Rusijoj išžu
dė progresyvūs inteligentijos 
dalį, išvaikę į kitas šalis ir į 
valdininkų eiles priėmė viso
kios rųšies kriminalistų. Kas 
tik padarydavo kokią provo
kaciją prieš socialdemokratus 
ir socialrevoliucionierius, tam 
tuoj bolševikai duodavo val
džioj vietas. Pavyzdžiui, gene
rolas Slaščevas, kurs koman
davo kontr-revoliucionierių ar
mijas, kariavo prieš bolševikus 
pietinėj Rusijoj išžudė daug 
socialdemokratų, kurie tuomet 
bendrai gynėsi nuo kontr-re
voliucionierių, Denikino ir Pet- 
Huro Saikų, dabar važinėjasi 
caro traukiniais iš Maskvos į 
Petrogradą su raudonosios ar
mijos palydovais. O socialde
mokratų partijos nariai yra 
kankinami kalėjimuose.

“Tai tokia dabar komunisti
nė demokratija Rusijoj—vadi
nama “proletariato“ diktatū
ra, kuri tikrenybėj yra dikta
tūra ant proletariato kelių ko
munistų partijos vadų“.

Kalbėtojas faktais įrodė, kad 
Rusijoj turi būti įsteigta di
desnė demokratijos laisvė, be 
kurios Rusija nueis keliais 
Bonaipartizmo.

Po paskaitos kalbėtojui buvo 
duodami klausimai, į kuriuos 
jis labai aiškiai atsakė. Taip
gi buvo diskusijos. Vienas ko
munistas, M. Storelis, norėjo 
kalbėtojui padaryti užmetimų, 
bet jam buvo labai tinkamai 
atsakyta. Tuo viskas ir užsi
baigė.

— šapos Darbininkas.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA.

ri būti iš 21 nario, atidėta se
kamam susirinkimui.

. Tuo susirinkimas baigėsi; 
dar pirmininkas ir kai kurie 
delegatai pageidavo, kad ne
būtų daugiau tokių užsimėti- 
nėjimu, kaip pernai buvo.

—Reporteris.

CHICAGOS LAKŠTINGALAS

Kas iš musų neatsimena taip 
musų numylėto Lietuvos mažo 
paulištęlio'-lakštingalėlio, kuris 
mus taip linksmino?! Mes jo 
balseliu taip gėrėdavomės, 
klausėme to čiulbėjimo ir 
kartu džiaugėmės; bet čia A-' 
merikoje mums jo netenka 
girdėti, nei matyti; čia tarp to 
bildesio ir tų durnų nėra lak- 
štingalo,—to skambaus paukš
telio. Nėra to, kas taip mums 
sielą suramintų. Musų siela 
nuvargsta, palieka tyli ir ne
jauki ir mes gludime, laukiam 
ko tai... ir lig atskrendant to 
paukšteliodakštingalo...

Bet štai, pavasaris jau auš
ta... jau pirmas pranašas — 
veversys, praneša, kad neužil
go ir mes girdėsime lakštutę... 
tik ne tikrąją, bet asmenyje 
p-des Marijonos Rakauskaitės 
— musų “Mariutės“, apdova
notos gamtos,tuo taip maloniu 
lakštutes balseliu... Ji štai ta 
lakštute, “Mariutė“, mums 
čiulbės, čiulbės... čiulbės ir 
mumyse pasiliks tas jos čiul
bėjimas ilgam laikui, nes mes 
jos, gal būt, ir vėl negreit su
lauksime, nes toji lakštutė 
mano-galvoja skrįsti toli už 
jūrių ir ten musų brolius pa
linksminti.

Paskutinį jos čiulbesį reikė
tų būtinai išgirsti ateinančioje 
nedėlioję, sausio 14 d., Fine 
Arts buiildinge vidurmiesty. 
Lai “Mariutė“ sučiulbęs mums 
taip senai girdėtą meliodiją.

Marint, Marint, Marint, 
Dainuok, Dainuok, Dainuok. 
Skandžiai, Skardžia^, Skar

džiai;
Balsiai, Balsai, Baisiai 
Čiulbėk, čiulbėk, čiulbėk!

—Uktveriy Juozas.

NORTH SIDE.

kviestas ir drg. Kipras Bieli
nis, Lietuvos Socialdmokratų 
Partijos atstovas. Drg. Bieli
nis trumpai kalbėjo apie drau
gijos reikalus. Vėliau buvo 
renkamos aukos Lietuvos so
cialdemokratams. Viso aukų 
surinkta $22.38. Aukavusiems 
tariama širdingą ačiū.

—Report.

Pereitą gruodžio mėnesį vie
tos draugijose buvo renkamos 
valdybos 1923 metams. Valdy
bos išrinktos tokių pat nusi
statymu kaip ir pereitais me-

( Tąsa ant 6to pusi.)

Užkimimais ;
r kosulys turi būti sustabdvti ! 

ūmai, kad prašalinti svarbus l 
susikrovimus ligą. Imti į

r % »

Sęvera’s i
Cough Balsam ;

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai 
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.
t . f

Severos Kalendorius 1923 
metams yra priduotas visur aptie- 

koriams dovanai, arba rašyk . 
tiesiog pas mus.

' . W. F. SEVERĄ•$3
CEDAR RAPIOS, !<p

tai Oueen Koncertinos

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

TARPUTYNAS 
PRAVARO

GERKLES SKAUDĖJIMĄ
Kuomet gerklė yra tokia skauda

ma, kad sunku nuryti — kuomet 
skauda vandens gurkšnį beryjant, ar 
kalbant —■ atsimink, kad šitas naujas 
išradimas suteiks pageidaujamą pa
lengvinimą.

Persėdamoji Turpo, Tarputyno Te
pu,klo jiega sustabdo gerklės skaudė
jimą! Jo stebuklingoji jiega pasiekia 
tiesiog skausmą ir išvaiko sutcnčji- 
mą — atidaro užputusius takus!

Mokslas sako, kad niekas nepersė
da taip greitai kaip tarputynas. Nau
jas išradimas Turpo sujungia visą 
Tarputyno nuostabią persėdamą jiegą 
su kitais stebėtinais gydančiais veik
sniais. Turpo veikia tokiu nuostabiu 
greitumu, kad patrynus į krutinę ar 
gerklę lengvas tarputyno kvapsnis 
mažne tuojaus pastebiama kvape.

Turpo taipgi greitai sustabdo šaltį, 
krupą, bronchitą ir neuralgiją. Kaip 
bematai pagelbsti nuo koją kliūčių, 
reumatinių skausmų, plaučių plėvės 
uždegimo ir dieglio klube. Netraukia 
pūslių, nedegina ir netepa.

Nedėk niekais skaudamos gerklės! 
Parsinešk Turpo šiandien iš aptiekos. 
Nebūk be šito Tarputyninio Tepuklo, 
turinčio kitus senus ištikimus vaistus 
Mentolį ir Kamparą. Turpo — 80c ir 
60c slojikėliui.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So, Micbican 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 8 vai, po piet.

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteritką, Vyriik<, 
Vaikų ir visų chronišką ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicage 
Valandoj 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Tndenendonce Blv^Chicar*

• IU. Austin 737

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Paln-Expeli8riu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pam-Expelleri3 turi 
INKARO vaisbaženldj.

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

|208 W. Hwriso» St.
T r

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

' ■ i i. ■■ J
........... ' »■ ................................................

Or. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ# 

4631 So. Ashland Avf.
Tel. r Yarda 994

Ofiso vai. j 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Ud I 
ir 7 iki 9 v. nedėldienials nuo 18 
iki 1 vai. po pietų.

MaOngl akiniai.
Jei keutsi galvos ^kaud^jlmą,
Jei akafunt raldle Bunueja,

it taid*B darosi dvi,
Jei turi uždegimu akli,
Jei skaitant ar siuvant sktb 

d»!, tuomet reikalaukit akiaig.

John J. Slastai

Office H o urs: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

laikyti susirinkimus, tai visur 
dalyvauja ir žvalgyba. Tokiuo
se susirinkimuose, jei kas iš
drįstų nupeikti komunistų val
džią ir iškeltų aikštėn nedorus 
komisarų darbus, tuoj butų 
areštuotas ir įkištas kalėjimai!.

“Dabartiniu laiku Rusijoj ko
munistų valdžia laiko ir pūdo 
kalėjimuose daugybę socialde
mokratų partijos narių ir tai 
partijai pritariančių žmonių. 
Bolševikų agentai per spaudą 
ir žodžiu varo agitaciją prieš 
Rusijos Socialdemokratus, kad 
buk jie visi padėję kontre- 
voliucionieriams prieš Sovietų 
valdžią. Tai visu šlykščiausis 
ir nežmoniškiausis melas, ku
riuo apgaudinėjama Amerikos 
darbininkai, per Rusijos bolše
vikų nusamdytus agentus. Vi
sas bolševikų komunizmas — 
tuščia iliuzija ir daijiininkų 
apgaudinėjimas. Kai Vrange- 
lis iV Denikinas puode bolševi
kus, tai Rusijos Socialdemoka- 
tų Partija išleido įsakymą vi
siems nariams organizuoti bū
rius liuosnoriu kovai su kontr- 
revoliucija. Kijevo mieste ir aš 
pats dalyvavau mūšiuose prieš 
Denikino armijos bandas. Visi, 
kaip socialdemokratai, taip ir 
susipratę anarchistai ir visos 
kairiosios srovūs, smarkiai ko
vojo prieš visokio plauko cA- 
ristus.

“Kuomet jau visos kontr-re- 
voliucijos buvo nugalėtos, tuo
met Rusijos komunistų parti
ja, norėdama pasilaikyti šalies 
valdymo vadeles savo rankose, 
pradėjo leisti visokius dekretus 
■proletariato” diktatūros. Tie 

<'< <retai buvo leidžiami cen- 
iializuotos komunistų partijos 
Maskvos tarybų komitetų. Juo
se buvd pasakyta, kad visa val
džios gale priklauso tik komu-

“Taipgi bolševikai išmoko 
.ubai daug nuo savo eksperi
mentų, kuriuos bedarydami 
išžudė šimtus tūkstančių ne
baltų žmonių ir su savo ko
munizmu priėjo prie galutino 
iusmukimo. Jie buvo privers
ti įvesti naują ekonominę po
litiką (N. E. P.): sugrąžinti 
Kapitalizmą ir duoti įvairių 
salių kapitalui koncesijas. Tie 
visi komunistiniai bandymai 
davė kaimiečiams geros pamo
kos, kai jų ūkių komunos su
griuvo. Dabar ūkininkas pa
mpo kovotojas ne už komu
nizmą, bet už privatinę nuosa
vybę—nuosavą žemės sklypą.

“Permainius visą ekonominę 
politiką, Rusijoj prasidėjo nau
jas gyvenimo periodas—kapi
talizmo vystymosi. Rusijos 
darbininkai, kurie tiek daug 
kančių pergyveno bekovodami 
už pasilmosavimą iš po kapita
lo jungo, vėl turės nešti tą ka
pitalistinį jungą gal per dau
gel metų. Rusijos komunistai 
netik Rusijos darbininkus ap
gavo komunistinio rojaus iliu
zijomis, bet ir visame pasau
ly suskaldė darbininkų organi
zacijas ir sudemoralizavo jų 
narius kai kuriam laikui. Visų 
šalių buržuazija tuo labai 
džiaugiasi, kad bolševikai jai 
tiek daug pagelbėjo nustumti 
besiartinančią socializmo atei
tį.“

Kalbėtojas nurodė iš bolše
vikų statistikų, kad dabartiniu 
laiku Rusijoj pramonėse dirba 
10 nuoš. jaunamečių vaikų nuo 
10 iki 16 melų amžiaus, 55 
nuoš. moterų ir 35 nuoš. vy
rų. Vyrų mažiau negu mote
rų dėlto, kad vyrai tarnauja 
Raudonojoj armijoj ir kad jų 
daug žuvo didžiojo karo metu. 
Jis taipgi palygino dabartinę

m tų partijos nariams ir rau- komunistų biurokratiją su ta,

Sausio 9 įvyko metinis Ta
rybos susirinkimas Mildos sve
tainėj. Narių bei delegatų su 
svečiais atsilankė 23. Tvarką 
vedė Dr. A. L. Graičunas. 
Skaityta ir taisyta Gliicagos 
Lietuvių Tarybos konstitucija. 
Daugel paragrafų išbraukta bei 
pamainyta.

Šiame susirinkime dalyvavo 
3 delegatai nuo Bridgeporto 
Ddaugijų Sąryšio bei kliubų; 
jame yra 36 draugijos bei kliu- 
bai.

Skaitytas nuo p. J .J. Hert- 
manowicz laiškas, kuriame 
tarp kitko prašoma, kad ta
ryba paliuosuotų vietą atsiim- 
dama knygeles “The Lithua- 
nia“. Taryba ,apkalbėjus nu
tarė, kad tą “literatūrą“ jau 
pasenus, neatsako dabarčiai ir 
p. J. J. Hertmano\vicz gali da
ryti su pastaraja, kas jam pa
tinka.

Bridgeporto sąryšio delegatai 
pakėlė klausimą, ką Ch. L. Ta
ryba mano daryti su Vasario 
16 d. apvaikščiojimu (4 me
tai Lietuvos nepriklausomybes 
paminėjimu). Nutarta, kad 
Taryba rengtų apvaikščiojimą. 
Jeigu bus galimybės, taikytis 
su kitomis srovėmis, jei ne, tai 
pati taryba rengs viena. Tam 
tikslui išrinkta komitetas iš 5 
narių, į kurį įėjo: J. M. Locai- 
tis, J. Antanaits, Bugailiškis. 
V. Paplauskas, St. Mažeika. 
Taipgi sąryšio delegatai turi į- 
eiti ton komisijon. Sąryšio 
delegatai yra šie: J. Račiūnas, 
Kaz. Demereckis, Pr. Bacevi
čius.

Išrinkta valdyba 1923 me
tams: pirm. J. M. Locailis, jo 
padėjėju St. Mažeika, rašt. Dr. 
A. L. Graičunas, rašt. padėjė
ju Antanaitis, finansų rast, 
vienbalsiai paskirta protokolų 
raštininko padėjėjas J. Anta
naitis. Iždininku išrinktas V. Į 
Paplauskas, maršalka J. Pet
kus.

Rinkimas pildomojo komi
teto, kuris pagal taisykles tu- >

Įvairios žinelės.

Pereitą sekinadjienį, sausio 
7 d., Chicagos Savitarpinės 
Pašelpos Dragija laikė savo 
susirinkimą, kuriame buvo pa-

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.

Spscialis Kalsamis išpardavimas
Dovana Namams

6.95
Andreasburgo

1 HfiM GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR 
s KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros t _
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkes. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. šią savaitę po $6.95,
Jaunos meksikinčs raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 menesius. Paprastai
pardavinėjamos po $15.00, dabar l y'*ivv

MEYER’S BIRI) COMPANY,
Importuotojai ir Exporluotojai. Didmenomis ir smulkmenomis. 

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

Akini* «;^ecJaliata« 
1801 So. Askland 
Kampas 18-03 gatves.

Ant trečio augšto viri Platt’e ap 
dėkos, kambariai 14, 16, 16 Ir D 
Valandos nuo 9 ryto iki 0 ▼«]. vak 
Nedėldienials: 9 ryto iki 12 dienai.

-------- ----- - -..........- --»

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų.. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNER, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chicago, III.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

-------------------------------------- -- --------
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI 

Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligq
Jeigu jus turite biib kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearbom St«) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedfiL 
dieniais . 10-1 po piet. Panedėiyj, 
Šeredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISB^ŠLMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonią 
liko iSgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

----- L—----- -—---- —

. --------------------------

Dr. Natalija Žukauskas , 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas; vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir merginą ligų.

943 W. 33rd Mace
Phone Boulevard 0313 

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

■ - ■ i —

Telephone Yards 1582

DR. J. KOLSS
Lietasis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietij 
6 iki 9 vakare 

8259 So. Halsted St., Chleaga

DR. A. J. BERTAŠIUS J 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampai 18th St.

Valandos! 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

Dr. Anele Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kronlškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susiŠIapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir • 
vaikų. Patarim-ai dykai.
2159 VV. 21 St., kampas Lehvitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras
3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. i 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118
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donajai armijai. Kuomet bu
vo nuversta laikinoji Kerens
kio valdžia, komunistai išleido 
šalies konstituciją. Toj kon
stitucijoj buvo pasakyta: vir
šininkai į visas vaidilos vietas 
renkami slaptu balsavimu; 
kiekvienas gali balsuoti už tą

kuri gyvavo caro laikais. Ji ri būti iš 21 nario, atidėta se
kamam susirinkimui.esanti tokia:

“Bolševikų biurokratija savo 
suktybėms ir ištvirkimais la
bai toli pralenkė carinę val
džią. Tai yra daugiausiai dėl
to, kad bolševikai Rusijoj išžu
dė progresyvės inteligentijos

Tuo susirinkimas baigėsi; 
dar pirmininkas ir kai kurie 
delegatai pageidavo, kad ne
būtų daugiau tokių užsimėti- 
nėjimu, kaip pernai buvo.

—Reporteris.

Rusų Socialdemokra- 
ty Paskaitos

Sausio 7 d., Socialistų Insti
tute, Le-Moyne ir Talman gat
vių, įvyko Rusų Socialdemo
kratų paskaita temoje “Darbi
ninkų klases padėtis Sovietų 
Rusijoj“. Kalbėjo S. M. Levi
tas, chicagietis, nesenai sugrį
žęs iš Sovietų Rusijos, kur jis 
išbuvo nuo 1917 metų. Kaip 
skaitytojai pamena, tais metais 
buvo nuversta caro valdžia ir 
Chicagoj sutverta Rusijos iš
eivių socialistinių organizacijų 
konferencija dėl pagelbėjimo 
politiniams pabėgėliams grįžti 
Rusijon. Toj konferencijoj Le
vitas buvo uolus darbuotojas ir 
su grupe išeivių, Boharinu ir 
kitais, grįžo Rusijon. Ten jis 
išbuvo penkis su viršum me
tus, darbavosi prie Sovietų val
džios ir gerai patyrė viską, kas 
tik dėjosi per tuos metus.

Apie ketvirtą valandą publi
kos buvo pilna salė. Kalbėto
jas pribuvo kaip keturios. Drg. 
Fisheris pristatydamas kalbėto
ją pasakė trumpą įžanginę 
prakalbą ir prašė publikos ra
miai užsilaikyti. Nesutinkan
tieji su Levitu galės klausti 
klausimus ir juos diskusuoti 
po paskaitos.

Pristatytas kalbėti Levitas.»
Jis pirmiausiai pasakė, kad Ru
sijoj, kur valdo šalį komunis
tai, socialdemokratams ir siir- 
dikalistams laikyti prakalbas, 
paskaitas ir susirinkimai ūž
ti ra usta. Sociakle mok ratų
spauda ir literatūros platini
mas tarpe partijos narių varo
ma slapta- kaip caro laikais.

“Mes kapitalistinėj Ameri
koj", tęsė kalbėtojas, “susiren
kam, sakom prakalbas ir pa
skaitas, bet jei taip susirinktu
me komunistinėj Rusijoj, tai 
jus ir aš hutuine bolševikų če- 
kos areštuoti ir sukišti į kalė
jimus. Jei komunistų valdžia 
leidžia kuomet darbininkams 
laikyti susirinkimus, tai visur 
dalyvauja ir žvalgyba. Tokiuo
se susirinkimuose, jei kas iš
drįstų nupeikti komunistų val
džią ir iškeltų aikštėn nedorus 
komisarų darbus, tuoj butų 
areštuotas ir įkištas kalėjimai!.

“Dabartiniu laiku Rusijoj ko
munistų valdžia laiko ir pūdo 
kalėjimuose daugybę socialde
mokratų partijos narių ir tai 
partijai pritariančių žmonių. 
Bolševikų agentai per spaudą 
ir žodžiu varo agitaciją prieš 
Rusijos Socialdemokratus, kad

viršininką, kurs jam atrodo tin- 
komesnis, > nežiūrint ar jis ko
munistas, ar ųie; kad visos ko
munistinės kairiosios srovės ir 
darbininkų organizacijos turi 
žodžio ir spaudos laisvę.

“Vėliau, ' kuomet prieita 
prie dalyko, komunistai slaptą 
balsavimą pakeitė rankų pakė
limu. Kai darbininkai balsa
vimuose pakeldavo ranką ne 
už komunistą, bet už socialde
mokratą ar kitos sroves asme
nį, tai žvalgybininkai nužiūrė
ję tokį balsuotoją persekioda
vo ir užsiundydavo komunistų 
fanatikais. Tokiems darbinin
kams nebūdavo vietos dirbtu
vėse.

“Toliau III • internacionalas 
atėmė žodžio ir spaudos lais
ves socialdemokratams ^pasau
lio Pramonės darbininkams, 
socialrevoliucionieriams ir 
anarkistams. Prieš tokį kon
stitucijos dėsnių sulaužymą 
užprotestavo Kronštadta jū
reiviai, — tie patys jūreiviai, 
Kurie padėjo bolševikams iš
vaikyti Rusijos Steigiamąjį 
Seimą. Jie susiprato, kad bol
ševikai savo iliuzijomis juos 
apgavo. Kai jūreiviai paskelbė 
protesto streiką Kronštadte ir 
ėjo ant Petrogrado, komunis
tų valdžia juos apskelbė anar- 
liistais ir k on t r-revoliucio nie
žais. Raudonoji armija juos 
nugalėjo, nes jūreivių tarpe 
•jiivo bolševikų šnipų, kurie 
davė raudonajai armijai nuro
dymus.

dalį, išvaikę į kitas šalis ir į 
valdininkų eiles priėmė viso
kios rųšies kriminalistų. Kas 
lik padarydavo kokią provo
kaciją prieš socialdemokratus 
ir socialrevoliucionierius, tam 
tuoj bolševikai duodavo val
džioj vietas. Pavyzdžiui, gene
rolas Slaščevas, kurs koman
davo kontr-revoliucionierių ar
mijas, kariavo prieš bolševikus 
pietinėj Rusijoj išžudė datig 
socialdemokratų, kurie tuomet 
bendrai gynėsi nuo kontr-re
voliucionierių, Denikino ir Pet- 
liuro šaikų, dabar važinėjasi 
caro traukiniais iš *-$Liskvos į 
Petrogradą su raudonosios ar
mijos palydovais. O socialde
mokratų partijos nariai yra 
kankinami kalėjimuose.

“Tai tokia dabar komunisti
nė demokratija Rusijoj—vadi
nama “proletariato“ diktatū
ra, kuri tikrenybėj yra dikta
tūra ant proletariato kelių ko
munistų partijos vadų“.

Kalbėtojas faktais įrodė, kad 
Rusijoj turi būti įsteigta di
desnė demokratijos laisvė, be 
kurios Rusija nueis keliais 
Bonapartizmo.

Po paskaitos kalbėtojui buvo 
duodami klausimai, į kuriuos 
jis labai aiškiai atsakė. Taip
gi buvo diskusijos. Vienas ko
munistas, M. Storelis, norėjo 
kalbėtojui padaryti užmetimų, 
bet jam buvo labai tinkamai 
atsakyta. Tuo viskas ir užsi
baigė.

— šapos Darbininkas.

CHICAGOS LAKŠTINGALAS

Kas iš musų neatsimena taip 
musų numylėto Lietuvos mažo 
paukštę!io-lakštingalelio, kuris 
mus taip linksmino?! Mes jo
balseliu taip gėrėdavomės,

kviestas ir drg. Kipras Bieli
nis, Lietuvos Socialdmokratų 
Partijos atstovas. Drg. Bieli
nis trumpai kalbėjo apie drau
gijos reikalus. Vėliau buvo 
renkamos aukos Lietuvos so
cialdemokratams. Viso aukų 
surinkta $22.38. Aukavusiems 
tariama širdingą ačiū.

—Report.

Pereitų gruodžio menesį vie
tos draugijose buvo renkamos 
valdybos 1923 metams. Valdy
bos išrinktos tokių pat nusi
statymu kaip ir pereitais me-

“Tas jūreivių sukilimas vis- 
<i bolševikams parode, kad jų 
valdžiai gali kilti toks jau pa
rojus ir iš kaimiečių pusės, 
aes kaimiečių tarpe buvo pra
sidėjęs bruzdėjimas prieš bol- 
evikų valdžią. Bolševikai, 

matydami savo valdžiai pavo
jų, tuoj permainė poltiką, per- 
.aisė maisto nuo ūkininkų rėk-
izavimo komitetus ir panai

kino maisto spekuliantams 
drausmę gabenti maistą iš so
džiaus į miestus.

“Taipgi bolševikai išmoko 
.ubai daug nuo savo eksperi-
mentų, kuriuos

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA.

Sausio 9 įvyko metinis Ta-
rybos susirinkimas Mildos sve- 
tAinėj. Narių bei delegatų su 
svečiais atsilankė 23. Tvarką 
vedė Dr. Af L. Graičunas. 
Skaityta ir taisyta Cliicagos 
Lietuvių Tarybos konstitucija.

bedarydami Daugel paragrafų išbraukta bei
išžudė šimtus tūkstančių ne
baltų žmonių ir su savo ko
munizmu priėjo prie galutino 
nismukimo. Jie buvo privers
ti įvesti naują ekonominę po
litiką (N. E. P.): sugrąžinti 
kapitalizmą ir duoti įvairių 
salių kapitalui koncesijas. Tie 
visi komunistiniai bandymai 
davė kaimiečiams geros pamo
kos, kai jų ūkių komunos su
griuvo. Dabar ūkininkas pa-

pamainyta.
Šiame susirinkime dalyvavo 

3 delegatai nuo Bridgeporto 
Ddaugijų Sąryšio bei kliubų; 
jame yra 36 draugijos bei kliu- 
bai.

Skaitytas nuo p. J .J. Ilcrt- 
nianowicz laiškas, kuriame 
tarp kitko prašoma, kad ta
ryba paliuosuotų vietą atsiiin- 
dama knygeles “The Lithua- 
nia”. Taryba „apkalbėjus nu

klausėme to čiulbėjimo ir . 9 I
kartu džiaugėmės; bet čia A- 
merikoje mums jo netenka i 
girdėti, nei matyti; čia tarp to 
bildesio ir tų durnų nėra lak-' 
štingalo,—to skambaus paukš
telio. Nėra to, kas taip mums 
sielą suramintų. Musų siela 
nuvargsta, palieka tyli ir ne
jauki ir mes gludime, laukiam 
ko tai... ir lig atskrendant to 
paukšteliodakštingalo...

Ęet štai, pavasaris jau auš
ta... jau .pirmas pranašas — 
veversys, praneša, kad neužil
go Tr mes girdėsime lakštutę... 
tik ne tikrąją, bet asmenyje 
p-dės Marijonos Rakauskaitės 

• musų “Mariutės”, apdova
notos gamtos, tuo taip maloniu 
lakštutes balseliu... Ji štai ta 
lakštute, “Mariutė“, mums 
čiulbės, čiulbės... čiulbės ir 
mumyse pasiliks tas jos čiul
bėjimas ilgam laikui, nes mes 
jos, gal būt, ir vėl negreit su
lauksime, nes toji lakštutė 
mano-galvoja skrįsti toli už
jūrių ir ten musų brolius pa
linksminti.

Paskutinį jos čiulbesį reikė
tų būtinai išgirsti ateinančioje 
nedėlioję, sausio 14 d., Fine 
Arts buiildinge vidurmiesty. 
Lai “Mariutė“ sučiulbės mums 
taip senai girdėtą meliodiją.

Marint, Marint, Marint, 
Dainuok, Dainuok, Dainuok.
Skandžiai, Skardžiafi, Skar

džiai;
Balsiai, Balsai, Balsiai
Čiulbėk, čiulbėk, Čįulbėk!

—Uktverių Juozas.

NORTH SIDE.

Jvairios žinelės.

( Tąsa ant Gto pusi.)

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti 

urnai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti

TARPUTYNAS 
PRAVARO 

GERKLES SKAUDEJIMį
Kuomet gerklė yra tokia skauda

ma, kad sunku nuryti — kuomet 
skauda vandens gurkšnį beryjant, ar 
kalbant —■ atsimink, kad šitas naujas 
išradimas suteiks pageidaujamą pa
lengvinimą.

Persėdamoji Turpo, Tarputyno Te- 
puklo jiega sustabdo gerklės skaudė
jimą! Jo stebuklingoji jiega. pasiekia 
tiesiog skausmą ir išvaiko sutenčji- 
mą — atidaro užputusias takus!

Mokslas sako, kad niekas nepersė
da taip greitai kaip tarputynas. Nau
jas išradimas Turpo sujungia visą 
Tarputyno nuostabią persėdamą jiegą 
su kitais stebėtinais gydančiais veik
sniais. Turpo veikia tokiu nuostabiu 
greitumu, kad patrynus į krutinę ar 
gerklę lengvas tarputyno kvapsnis 
mažne tuojaus pastebiama kvapo.

Turpo taipgi greitai sustabdo šaltį, 
krupą, bronchitą ir neuralgiją. Kaip 
bematai pagelbsti nuo kojų kliūčių, 
reumatinių skausmų, plaučių plėvės 
uždegimo ir dieglio klube. Netraukia 
pūslių, nedegina ir netepa.

Nedėk niekais skaudamos gerklės! 
Parsinešk Turpo šiandien iš aptiekos. 
Nebūk be šito Tarputyninio Tepuklo, 
turinčio kitus senus ištikimus vaistus 
Mentolį ir Kanvparą. Turpo -— 80c ir 
60c slojikėliui.

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 8 vai, po piet.____
Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* Ir Chirurge* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chiįcage 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—-12 dfeną 
Ras. 1139 Indenendence Blvd Chicag*

Tel. Austln 787

Sęvera’s 
Cough Balsam

* 
atliuosavimo skreplių. Užlaidėl atliuosavimo skreplių. Užlai 

kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25c ir 60c.

. i Klauskite pas aptiekoriaus.

Severos Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie- 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W F- SEVERĄ CO. .
- CfcDAR RAPIDS, l<?WA

K>

Ncsikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Ex^ll8riu 
ant skaudamą vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-E^pelierio turi 
INKARO vai sbaženki į.

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

<208 W. Harriso. St. 
J

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedildieniua,

.  i J 
=7"" ■■ Į................

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avf. 
Tel. t Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 IH 8 
ir 7 iki 9 v. nedčldieniala dus II 
iki 1 vai. po pietų.
......  ..................-J

Ganai #257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryt*
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted Sk

M Oueen Koncertinos

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

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak. 

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuoka 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St. 

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Mes taipgi turime gerinusį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in-
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau- 
; si jį dykai.

Pęreitą setkmadįienį, sausio
7 d., Cliicagos Savitarpinės? GeOtg’i & Vitclk MllSlC 
Pašelpos Dragija laikė savo y CoiTipilIiy, 
susirinkimą, kuriame buvo pa- ^_j48h|an(1 Av.; chieago, III.

GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IR 
KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Spicialis Kalėdinis Isparaavimas
Dovana Namams

Rsikalingl akiniai.
Jd k*uti galvos
Jei ekaiunt raldle eudlleja,
Jei Iii raidts darosi dvi,
Jei turi uždegimu akli,
Jei skaitant ar nluv&nt akis sken 

de> tuomet reikalaukit nkleit,

John J. Smetana
Akinti sj^ecialietae 

1801 So. Ashland 
Kampas 18-os gatves.

Ant trežio augito viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir l1? 
Valandos nuo 9 ryto Ud 9 vai. vate 
Nedėldienials: 9 ryto iki 12 dienai.

V ..........   ■■■>

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

943 W. 33rd Pjace 
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakarę,

Tlephonas Yards OOS’fe

BR. M. RTUPNICKI
8107 So. Morgan St„ 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisas yra 

uždaryta#

JUS AKYS
Telephone Yards 1582

BR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chleaga

būk jie visi padėję kontre- 
voliucionieriams prieš Sovietų 
valdžią. Tai visu šlykščiausis 
ir nežmoniškiausis melas, ku
riuo apgaudinėjama Amerikos 
darbininkai, per Rusijos bolše
vikų nusamdytus agentus. Vi
sas bolševikų komunizmas — 
tuščia iliuzija ir daibimnkų 
apgaudinėjimas. Kai Vrange- 
lis ir Denikinas puode bolševi
kus, tai Rusijos Socialdemoka- 
tų Partija išleido įsakymą vi
siems nariams organizuoti bū
rius liuosnoriu kovai su kontr- 
revoliucija. Kijevo mieste ir aš 
pats dalyvavau mūšiuose prieš 
Denikino armijos bandas. Visi, 
kaip socialdemokratai, taip ir 
susipratę anarchistai ir visos 
kairiosios sroves, smarkiai ko
vojo prieš visokio plauko cA- 
ristus.

“Kuomet jau visos kontr-re- 
voliucijos buvo nugalėtos, tuo
met Rusijos komunistų parti
ja, norėdama pasilaikyti šalies 
valdymo vadeles savo rankose, 
pradėjo leisti visokius dekretus 
“proletariato” diktatūros. Tie 

<retai buvo leidžiami cen
tralizuotos komunistų partijos 
Maskvos tarybų komitetų. Juo
se buvo pasakyta, kad visa val
džios gale priklauso tik komu
nistų partijos nariams ir rau

ni po kovotojas ne už komu
nizmą, bet už privatinę nuosa
vybę—nuosavą žemės sklypą.

“Permainius visą ekonominę 
politiką, Rusijoj prasidėjo nau
jas gyvenimo periodas—kapi
talizmo vystymosi. Rusijos 
darbininkai, kurie tiek daug 
kančių pergyveno bekovodami 
už pasilmosavimą iš po kapita
lo jungo, vėl turės nešti tą ka
pitalistinį jungą gal per dau
gel metų. Rusijos komunistai 
netik Rusijos darbi ui likus ap
gavo komunistinio rojaus iliu
zijomis, bet ir visame pasau
ly suskaldė darbininkų organi
zacijas ir sudemoralizavo jų 
narius kai kuriam laikui. Visų 
šalių buržuazija tuo labai 
džiaugiasi, kad bolševikai jai 
liek daug pagelbėjo nustumti 
besiartinančią socializmo atei-

Kalbėtojas nurodė iš bolše
vikų statistikų, kad dabartiniu 
laiku Rusijoj pramonėse dirba 
10 nuoš. jaunamečių vaikų nuo 
10 iki 16 metų amžiaus, 55 
nuoš. moterų ir 35 nuoš. vy- 
^ų. Vyrų mažiau negu mote
rų dėlto, kad vyrai tarnauja 
raudonojoj armijoj ir kad jų 
daug žuvo didžiojo karo metu. 
Jis taipgi palygino dabartinę 
komunistų biurokratiją su ta,

tarė, kad tą “literatūrą“ jau 
pasenus, neatsako dabarčiai ir 
p. J. J. Hertmanoiwicz gali da
ryli su pastaraja, kas jam pa
tinka.

Bridgeporto sąryšio delegatai 
pakėlė klausimą, ką Ch. L. Ta
ryba mano daryti su Vasario 
16 d. apvaikščiojimu (4 me
tai Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimu). Nutarta, kad 
Taryba rengtų apvaikščiojimą. 
Jeigu bus galimybes, taikytis 
su kitomis srovėmis, jei ne, tai 
pati taryba rengs viena. Tam 
tikslui išrinkta komitetas iš 5 
narių, į kurį įėjo: J. M. Locai- 
tis, J. Antanaits, Bugailiškis. 
V. Paplauskas, St. Mažeika. 
Taipgi sąryšio delegatai turi į- 
eiti ton komisiyon. Sąryšio 
delegatai yra šie: J. Račiūnas, 
Kaz. Demereckis, Pr. Bacevi
čius. 1

Išrinkta valdyba 1923 me
tams: i?irm. J. M. Locaitis, jo 
padėjėju St. Mažeika, rašt. Dr. 
A. L. Graičunas, rašt. padėjė
ju Antanaitis, finansų rašt. 
vienbalsiai paskirta protokolų 
raštininko padėjėjas J. Anta
naitis. Iždininku išrinktas V. 
Paplauskas, maršalka J. Pet
kus.

Rinkimas pildomojo komi
teto, kuris pagal taisykles tu-

1 AAftl GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IR C QC
IUW v KALBANČIŲ PAPŪGŲ

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

MEYER’S BIRI) COMPANY,
Importuotojai ir Exporhiotoįai. Didmenomis ir smulkmenomis. 

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

x
•J- . t

NAUJA KNYGUTĖ
Vieno akto Farsas

Paraše Br. Vargšas.

Veikiantieji asmens:
1. Dargalicnė, turtinga našlė.
2. Karštulis, advokatas.
3. Tarnas.

šis veikalas parašytas žinomo musų 
mirusio dramaturgo Br. Vargšo. Labai 
tinkamas scenai. Parašyta labai gra
žioje lietuvių kalboje. Ne tik lošti, bet 
ir šiaip skaityti ji yra begalo įdomi. 
Įdomi savo kalbos tyrumu ir gražumu.

Puslapių 22.
Kaina 15c.

Gaukit tuojau iš

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chieago, IJ1.

Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų.. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNER, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chieago, III.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

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

DR. A. J. BERTAŠIUS "
PHYSICIAN IR SURGIEON 

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

Ned. 9 iki 11 rytoi
Tel. Boulevard 5918k

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

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą ,

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicag‘o, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. MedSL 
dieniais v 10-1 po piet. Panedėiyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

DR. C. K. KLIAUGA^ 
DENTISTAS

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

Valandos! 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

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 Lehvitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

Dr. V. ft. Šimkus!
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 ^SJHalsted St. 
Tel. Boulevard 5052

.Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118
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ietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

to galima tikėtis, kad 
visuomenė north 

sidėj ndbus tempiama nė į kai
ne, į Maskvą,

Valdybos su drau- 
renis sveikus 

darbininkų sumanymus, 
Amerikoj, taip ir Lietu-

išgauti 
tarybos

padėką 
Komi- 
toliaus

rę, ne { tu 
nė į Rymą 
gijoms 
tus

tuo

ir rim-

oi.

Prie progos noriu pranešti 
north saidiečiams, kad Lietu
viu Kriaučių kliubas ir 
Pašelp. draugija rengia 
antrą prelekciją. Prelekci- 
ja įvyks ateinantį sekmadienį, 
sausio 14 d., 7:30, vai. vakare, 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia avė. Pasižadėjo pre- 
leguoti daktaras A. Montvidas. 
Įžanga nemokama. Tie, kurie 
esate susidomėję apie sveika
tą, pasinaudokite proga.

-------- 0--------
»Vietos Draugijų Sąryšis ren

gia vakarą, kurs žada įvykti 
sausio 21 dieną. Visi lauksi
me.

jo pagclba pasisekė 
nuo Chicagos miesto 
praplėsti svetainę ant 
dų. Direkcija išreiškė 
komitetui atsistojimu, 
tetas paliktas ir ant 
darbuotis.

Planai jau baigiami. Sve
tainė bus gana erdvi; talpins 
1500 sėdynių. Scena bus 22x- 
35 pėdos dydžio. Manoma 
pradėti budavojimą apie ba
landžio mėnesį šių metų. Taip
gi ir visuotiną šėrininkų susi
rinkimą inanoma irgi apie tą 
laiką šaukti.—Reporteris.

TOWN OF LAKE.

Atitaisymas klaidos.

Naujieny No. 8, š. m., Apra
šyme Vyčių vakaro įvyko klai
da. Parašyta, kad vyčių 
vakaras buvo Padėkavonės 
dienoje, lapkr. 30 d.; turi 
prieš Padėkavonės dieną, 
kričio 29 d., vakare.

— švėkšnius.

būti 
lap-

ATLANTIC KOLONIJA
-------- 0--------

Bijūnėlio draugijoj irgi įvyko 
šis tas: persikeitė mokytojai. 
P-lės Agota Viščiuliūtė ir Al
dona Rūginte atsisakė moky
tojauti ant toliau. Pirmoji 
išsikėlė iš north saidos kiton 
kolonijom Jų vietą užims Dr. 
A. Montvidas ir Sarpalius.

—K. Rūgi s.

Iš S. L. A. 174 kuopos 
veikimo.

Jau netoli metai laiko, kaip 
čia gyvuoja SLA kuopa ir jau 
kelis sykius buvo “Naujienose” 
rašyta apie jos nuveiktus dar
bus. Iki šiol viskas ėjo sek- 
mingtai. Kuopa sumanė su-

BRIDGEPORTAS.

Lietuvių Auditorium.

Sausio (8 d. įvyko direkcijos 
susirinkimas. Direkciją suda
ro 21 asmuo, taipgi buvo atsi
lankę 7 draugijų delegatai. Iš 
komiteto planams, dirbti pa
aiškėjo, kad darbas yra varo-, 
ma sparčiai pirmyn. Komite
tą, susidedantis iš J. Masko- 
liūno, Al. Byanskio ir A. Za
latoriaus, pranešė, kad jie bu*; 
vo atsilankę pa^ vietos a Įder
ina na J. RiclKfrds ir jiems su

maža buvo. Kuopai 
nuostolių keli dole-

baliaus turėjo būti 
bet neį- 

Kitas susi-

TER ESĄ G U DLE K A ITe.

pradėjo 
apgavęs

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
antradienį sausio 9 d., 1923 m., 
5 vai. rytą, sulaukusi 20 metų 
amžiaus. Ji gimė ir augo Ame
rikoj, jos tėvai paeina iš Lietu
vos. Šilalės parapijos, kaimo 
Struikų. Paliko nubudime tėvai 
ir trys seserys. laidotuvės bus 
šeštadienį, sausio 13 d., namuo
se po utim. 1932 S. Union Avė.

Tėvas Jonas Gudlekis.

S

JUOZAPAS GEČAS.
Persiskyrė su Šiuo pasaulu, 

sausio 9 d., 1923 m*., Kauntės 
Ligoninėj, turėjo apie 50 metų 
amžiaus. Paliko moterį Lietuvo
je, du sunu ir vieną dukterį, 
Amerikoje, vieną sūnų ir dukte- 
ij; paėjo iš Kauno rėdybos, Ra
seinių Apskričio, Žerėnų mieste
lio, pragyveno Amerikoje apie 
20 metų. Kūnas randasi po No. 
825 W. 33rd Place. I^aidotuvės 
įvyks sausio 12 dieną, apie 9tą 
valandą rytą į Tautiškas Kapi
nes. Užkviečiam visus gimines 
ir pažystamus dalyvauti laido
tuvėse. Laidotuvėms tarnaus 

tus Masalskis. Nuliūdęs 
Sūnūs Juozapas Gečas.

■

ANTANAS RUCHAS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

septintadienj, sausio 7 d., 1923 
m., 2 vai. po pietų, sulaukęs 5 
metų ir 1 mėnesio amžiaus. Jo 
kūnas tapo palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse antradienį, sau
sio 9 d.; pamaldos buvo Apveiz- 
dos Dievo bažnyčioje trečiadie
nį, sausio 10 d., kur. kun. AI- 
bavičius pasakė gražų pamok
slą.

Ilsėkis, Antanai, šaltoj žeme
lėj.

Nubudime lieka tėvai
Antanas ir Teklė Ručiai.

F

nutarS pakviesti kalbėti SLA. 
Antro Apskričio pirmininką 
drg. Zalpį. Tai jau įvyko. Kal
bėtojas trumpai aiškino di- 
dyjį karą ir jo pasekmes, pri
minė, jog kapitalistai rengia 
kitą karą dar baisesnį. Toliau 
nurodė šios organizacijos skir
tumą nuo bažnytinių.

Užsibaigus prakalboms pra
sidėjo šokiai iki vėlai vakaro. 
Publikos 
pasidarė 
riai.

Po to
kuopos susirinkimas, 
vyko per klaidą, 
rinkimas tapo sušauktas. Sek
retoriui nuėjus svetainėn nieko 
nesirado. Eidamas namon pa
sitikau. kelis narius, 
kolioti, buk aš juos
prirašydamas prie bedieviškos 
organizacijos. Kaipo bedievis 
aš pakvietęs ir kalbėtojus be
dievius, kurie norį bažnyčią 
griauti. “Mes nenorim dau
giau tokių bedievių kalbėtojų; 
duok mums persikėlimo blan
kas ir mes eisime į kitą kuopą, 
kur nėra bedievių; mes neisi
me į susirinkimą ir nemokėsi
me daugiau mėnesinių duok
lių. Ta kuopa turi išnykti; 
jus sutvėrėt tą kuopą ir gavot 
atlyginimo, o kodėl mums ne
davėt tų pinigų. Kuomi tu ge
resnis? Gal tuo, kad moki ra
šyti, p mes nemokame?” Taip 
ir kitaip koliojo mane. Aš ban
džiau trumpai atsakyti tiems
karštuoliams.

Pirmas, aš nekviečiau kalbė
tojo savo noru, bet kuopos nu
tarimą pildydamas; Antras, 
prirašydamas prie SIjA. 174 
kp. aš tame nekaltas, kad jus 
nežinojot iki šiol, jog ši orga
nizacija nepriverčia išipažinties 
eiti, trečias, jus norit persikė
limo blankų į kitą kuopą, ne
laikot susirinkimo ir nemoke- 
jot duoklių. Turiu pasakyti, 
kad persikėlimo blankų negau
site kol neužsimokėsite visų

Toliau kaslink kuopos su
griovimo arba likvidavimo ir 
kitas priešingas agitacijas SLA 
konstitucijai galit būti visai 
pašalinti iš SLA. 174 kp. Kas- 
link mano gauto atlyginimo už 
sutvėrimą SLA. kp., tai man 
priklausė, o ne visiems, nes aš 
atlikau visą darbą ir iki šiol 
tvarkau.

Taigi, draugai ir draugės, ši
taip elgdamies—į susirinkimus 
neidami ir duoklių nemokėda
mi nieko nelaimėsite. Atmin
kit, jog busite prašalinti iš 
SLA. 174 kp.

Jau du s'usirinkimai neįvyko

I iš priežasties tų bedieviškų 
prakalbų. Labai keistai atro
do, jog kuopa, nutardama 
kviesti SLA. II Apskričio pir
mininką manė, kad jis yra ku
nigas ir kalbės Evangeliją. Bet 
apsiriko, nes kalbėtojas nelie
pė klauptis ant kelių.

Taigi, draugai ir draugės, 
jeigu jums netinka tokios pra
kalbos ir dabartinė kuopos va
ldyba, tai bukite visi priešine* 
tiniame susirinkime, kuris 
bus nedėlioję, sausio 14 d., 1 
vai. po pietų. Fu’lier Parko sve
tainėj. Bus renkama valdyba 
ir galėsite išsirinkti kokia 
jums bus tinkama. Tuomet ne
turėsite ant ko pykti ir susi
rinkimus gal lankysite.

SLA. 174 kp. narys.

4UKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE INDIANA 

HARBORE.

Kipro Bielinio prakalbose, 
kurios įvyko sausio 5 d., In
diana Harbore, buvo renkamos 
aukos Lietuvos Socialdemokra
tams. , j: ^,»|į I

Aukavo $2 Pr. Rudis; * po 
$1 aukavo: J. Slažas, A. Jan- 1 
kauskas, A. Derkiutis, A. Tu- 
gaudis, A. Bražėnas, Pr. Barz- 
dis, St. Bartkus, B. R. Yanulis, 
Beiicius ir J. Pi r... (neįskai
toma) ; įx> 50 centų aukavo: 
D. Gelbugis, 
Mateviče, J. 
'eikis.

Stambių
£14.50, smulkių. aukų — $1.70; 
viso aukų — $16.20. Aukavu
siems tariama širdingą ačiū.

— Rengėjai.

V. Daneuskis, M. 
Gašlius ir St. Tu-

aukų surinkta

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus ketvirtadienį, saus. 11 d., Melda
žio svetainėj. Visi nariai yra kviečia- 
ni būtinai atsilankyti, yra būtino 

reiko. — Sekretorius.

Nepriklausomybės Šventės Paminė
jimas. — Kviečiame Chicagos ir apie- 
linkės organizacijų valdybas ir dar- 
buotojus-jas į susirinkimą trečiadie
nį, sausio 17 d., 7:39 vai. vak., Šv. 
Jurgio parap. svet. (Brjdgeporte), 
bendram pasitarimui apie paminėji- 
ną Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės vasario 16 d. L. L. P. Chicagos 
apskričio vardu.

J. A. Mickeliunas, Pirm.

“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko
mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
/yru ir moterų, sekmadienį sausio 14 
L, 1923 m., Mickevičiaus svetainėje.

—» Komitetas.
Birutes Kalno draugija rengia Ma

lkų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildoj svet., 3142 So. Hal- 
<ted St. Bus1'duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatre ne- 
lėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
engti. — J. Antanaitis.

Liet. Rytmetinės žvaigždės Pas. įi 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinj 
m-askinį balių, šeštadieni saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra- 
Ižia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimv 
drabužių 75c.

Tikietus Marlenos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Finę Arts 
Recital Hali, 419 S. Michigan Avė., 
tarp Congress ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “Birutiečius”.

“Birute.”

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utaminkais ii 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 31st St 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštu savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

Prakalbos rengiarr.'os I. W. W. Lie
tuvių Grupęs ir I. W. W. pramoni
nės unijos 460, penktadienį, sausio 
12 d., Columbia svetainėj, 48 ir Pau
lina gat. Pradžia 7:30 v. vak. Įžanga 
dykai. Bus geri kalbėtojai anglai, lie
tuviai ir lenkai. Prakalbų tema: Bu
vusio Stock Yardu streiko pamokos.”

Kviečia Komitetas.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugijos metinis susirinkimas įvyks 
septintadienj, sausio 14 d.. 1923 m., 
1. vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svet., pre 29tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai ir narės malonėkite būti
nai laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Raštininkas.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” susi
rinkimas bus ketvirtadienį, sausio 11 
d., 8 vai. vak., Davis Square Paiko 
svet. Visi nariai-rės būtinai susirin
kite, nes yra svarbių reikalų.

— Valdyba.

Nariai Lietuviu Politinio ir Pašel
pimo Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį,, 355 Kensington 
Avė., su reikąlais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 

susirinkimas įvyks sekmadienio rytą. 
11 valandą, sausio 14 d., Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. Visi Cho
ro nariai turite būti susirinkime, nes 
bus visai naujas dalykas patiektas 
svarstymui, kuris bus interesingas 
kiekvienam. — Vaidyba.

MOTERŲ
PARDAVIMUI

I DIDELIS BARGENAS! Į trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, eiga* 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ii' geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipiiko namą, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitę 
biznį. Parsiduoda už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Domininko 

Vaicekausko, apie 15 metų atgal kaž
kur prapuolė iš Chicagos ir neturim 
žinios apie jj, ar jis gyvas ar miręs. 
Taipgi jieškau savo švogerio Kazimie
ro Beišeno; yra svarbių žinių iš Lie
tuvos. Girdėjau gyvena Auroroj, UI. 
Abudu paeina iš Dargių kaim. Viek
šnių vals., Mažeikiu apskr. Aš tik pe
reitą vasarą sugrįžau iš Argentinos, 
pietų Amerikos.

Jie patys, ar kas apie juos žino 
malonėkit pranešti man apie juos, už 
ką busiu dėkingas.

KAZIMIERAS VAICEKAUSKAS, 
4242 S. Maplewood, Avė., Chicago, III.

Ieškau Onos Baronaitės, prieš 
metus laiko gyveno Camden, 
N. J. Turiu į ją labai svarbų 
reikalą. Ji pati, ar kas ją ži
notų, prašau labai atsiliepti 
adresu: P. V. Jurkonis, kaimas 
Mizarai, Leipalingio paštas.
Lithuania.

MERGINŲ. PRITYRIMAS 
NĖRA BŪTINAS.
16 metų amžiaus ir senesnių 

prie darbo knygų rišykloj; šva
rus, lengvas darbas popieras 
dėstyti ant stalų, be jokių pavo
jingų mašinų, malonus kamba
riai su dienos šviesa, kafeteri- 
ja ir kliubiniai kambariai.

ATSINEŠKITE PALIUDY
MĄ APIE METUS.

Reikia mokėti angliškai 
bėti ir rašyti.

R. R. DONNELLEY
& SONS CO.,

2119 Calumet Avė.

kal-

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis per daug metų gerai iš
dirbtas, visokių tautų apgyventa vie
ta, randa pigi, pragyvenimas geras 
parduosiu pigiai.

2611 W. 44th St. 
Tel. Lafayette 5864.

TURI BŪT parduotas Minkš
tų Gėrimų Salonas su namu ii 
garažu 2 karam, lotas 50 per 124 
^ėdas. Parduodama dėl kito biz
nio. Kaina $10,000; pusė įmokė 
ti. 3362 N. Narragansett Avė 
Tel. Kildare 0181.

TIKRAS BARGENAS.
3 fletų mūrinis namas, po 6 kam

barius su visais įtaisymais, cimentuo- 
tas beizmentas. Kaina tik $7,800.

Kreipkitės pas:
C. P. SUROMSKI & CO.,

3346 S. Halsted St.
_______ Tel. I^oulevard 9641_______ _ 

BARGENĄf/JBRIGHTON PARKE.
4 fletų naujas mūrinis namas, su 

visais įtaisymais, aukštas cinventuo- 
tas beizmentas, parsiduoda labai pi-
iai, arba mainysiu ant mažesnio namo 

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA PIGIAI bizniava 
prapertis 5008 Baring Avė., East Chi- 
:ago, Ind. su visu saliunu •„— įtaisy
mai, stakas, 8 ruimų fletas; garu šil
doma. Randa $100 į mėnesį. Morgi- 
Hus $2,800 5 metams. Kaina tiktai 
$7,500.

Kreipkitės:
955 N. Westem Avė., 
ar 5008 Baring Avo., 
East Chicago, Ind. 
Tel. Humboldt 4608.

APSIVEDIMAI.

REIKALINGA MOTERIS, ARBA 
mergina prie namą darbo. Darbas 
ant visados; guolis, valgis ir 
užmokesnis. Kreipkitės: 

Fotografas
W. J. STANKŪNAS 
3315 So. Halsted St. 

Tol. Yards 1546.

gerąs

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
ai* našlės kad ir su vienu vaiku. Aš 
esu našlys 31 metų amžiaus. Turiu 
gerą darbą, uždirbu gerai. Kuri no
rit susipažint su manim ir sueit į gy
venimą, rašykit tuojaus. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. J. P. K., 1739 So. 
Halsted St., Box 192, Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 20 iki 40 metų am- 
žiaus. Kttcl ^turėtų Aš t vi rili
29 metus amžiaus ir esu geras me- 
chanikas. Gerai uždirbu ir turiu pi- 
niirų. Kre:pkitės į “Naujienas” Box 
191. <4l*MKi

ĮVAIRUS skelbimai
PASIŪLYMAS atlyginimo $200 
už įrodymą, pagal kurį galima 
butų suareštuoti ir nuteisti S. 
G. Mahrats’ą, Stanley J. Mar
tą ir John £itkų. Tilpu
sią Naujienose apskelbimas spa
lio ir lapkričio mėnesiuose, 
1921 metais, šiuomi yra atšau
kiamas ir panaikinamas.

Advokatai: »
V. W. IllITkAtlSKAS

G. J. DRĖISKE.

ISRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA randon saliunas 

su visais įtaisymais. Pigi ran
da, vieta gera, visokių tautų ap
gyventa. Kas norit geros vietos 
atsišauk it greitai.

3806 S. Wallace St., 2 lubos.

JIEŠKO KAMBARIU
JAUNAS žmogus j ieško pa

prasto kambario privatinėj šei
mynoj Southsidėj. Esu apšvie
tus ir švarus žmogus. Adre
suokite: A. J. B. Central Y. M. 
C. A., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠDUODAMA randon kamba

rys merginai, ar našlei be vai
kų prie mažos šeimynos; elek
tros šviesa, švarus kambarys. 
Kreiptis po 6 v. v. 1 lubos iš už
pakalio. 3426 Emerald Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJAMĄ mergina 
prie apskrito namų darbo. Be 
skalbimo. Geras mokesnis.

Kreiptis: Mrs. Lawrence, 2258 
W. Walton St., Telephone Hum- 
boldt 6152. ,

REIKIA MOTERŲ popierorfis 
skirstyti. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.
REPUBLIC WASTE PAPER CO 

1039 Ay. Congress St. 
arti Morgan St.

REIKALAUJAMA moterų 
prie darbo skalbykloj; darbas 
nuo šmotų; galima lengvai už
dirbti gerą algą. Kreiptis prie 
p. Pike.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI BUČERNĖ. Laba- 
geroj vietoj ir geras biznis. Turi bu 
ti parduota greitai dėl nesutikime 
partnerių. Parduosim labai pigiai 
teisingas pasiūlymas nebus atmestas

Kreipkitės:
1003 W. 32nd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ gero.' 
biznio vietoj. Biznierius suprantantis 
tą biznj gali daryti gerą gyvenimą 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos.

Kreipkitės:
8049 Vincennes Avė.
Tel. Vincennes 7941.

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGICIO.
Teiipu turit namą išmokėję, išmainy- 
iiu\tamstoms ant didesnio namo arba 
iž pinigus galiu nupirkt. Bučernes, 
'rosemes, automobilius, lotus mainau 
ant .namų Dar aš skolinu pinigus ant 
antrų m'orgičių 6%; padarau lengvais 
nėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
zreitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
nenktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
dntadieniais nuo 9 iki 1.

VYRŲ
REIKALINGA VYRŲ

Reikalauja lovoms springsų 
surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. Atsišaukit:

KINNEY-ROME CO.,
1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

feOda -
Darbininkų, prie ir

Darbas daugiausia nuo šmo
tų, dieninis, ar naktinis. At
eik pasiruošęs dirbti.
ACME STEEL GOODS

i & I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

PAJIEŠKAU
■ NAKTINIO

VIRĖJO.
Atsišaukti:

1841 So. Halsted St.

v

CO

REIKALAUJAMA vyrų prie 
nuolatinio darbo vidui, 45c va
landai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

REIKALAUJAMA vyrų, prie nuo
latinio darbo, gali lengvai padaryti 
$50 j savaitę.

Musų nuolatiniai tarnautojai uždir
ba nemažiau kaip $50 į savaitę.

Gera proga tiems, kurie turi $750 
pinigų. Jusi} pinigai apsaugoti.

Prityrimas nereikalingas.
Grocery Store on Wheel Corp. 

400 N. Michigan Avė. 
Room 1020 

Matytis su p. James.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,

So. Kedzie Avė. & 40th St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis.

CHICAGO TUBE A , 
IRON CO.,

2531 — 61 W. 48th St.
Lafayette 1447

REIKALINGAS VYRAS par
davinėti ir išvežioti rūkytą mė
są bei dešras. Turi mokėti va
žiuoti troku. Pašaukti per tele
foną Monroe 2015.

MES ATIDAROM mlkos geležies 
liejyklą ii’ turime tuščių vietų bonės 
pridabotojui, liejikams, geležies pile- 
jams ir juodadarbiams. Geros pro
gos. Kreiptis:

SAMDYMO SKYRIUS, 
tarp 7 v. ryto ir 5 v. po pietų.

International Harvester Co., 
Tractor Works.

2600 W. 31st Blvd.

REIKALINGAS barzdasku
tys, darfjas ant visados.

Kreipkitės:
ST. BAGDONAS,

3231 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Parduodama saliunas ir namai 

labai pigiai ir labai geroj vietoj 
apgyventoj lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per daugeli 
metų. Geram žmogui gera -vie
ta. Savininkas nori parduoti 

nes išvažiuoja į Lietuvą.
Krėiptis: ,

4415 S. Wood St.
Tel. Yards 4286.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geriausioj bizniui vietoj, priei
nama kaina. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
5200 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge 
roj vietoj. Visokių tautų apgy
ventoj. • Priežastis pardavimo 
patikit ant vietos.

2114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
sėmė gražioj apylinkėj apgy
ventoj visokių tautų, biznis se
nas ir gerai išdirbtas, lysas 3 
metams, randa pigi, gyvenimui 
kambariai užpakaly.

5343 S. Fairfield Avė.

~ PARDAVIMUI SALIUNAS 
su įtaisymais. Gera vieta. Par
duosiu pigiai. Parduodu, nes 
apleidžiu miestą.

3901 S. Federal St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Visokių tautų apgy
venta vieta.

41 GI S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI armonika gra- 
matic rūšies; 49 klcvišiai ir 
140 bassų. Parduosiu pigiai, 
nes turiu dvi.

4531 So. Paulina St. 
Phone Yards 0799.

SKANSKONIAI IR GROSERNĖ
Už $650 perkant tuojaus, sena įstai

ga, g;erai apsimokama krautuve. Ge
riausia įnamynių apylinkė Northsi- 
dėj. Randa $45 su 5 gyvenimui kam
bariais ii' maudyne. Geriausia barge- 
nas Chicagoj. Tik žmonės pasirengę 
tuojaus pirkti teatsiliepia. -

63 W. Superior St. 
tarp Clark ir Dearbom gatvių.

GERIAUSIS PIRKIMAS.
Parsiduoda bučemė ir grosernė pi

giai. Gerai išdirbtas biznis per 10 me
tų. Atsišaukit greitai pas savininką, 
3523 S. Halsted Street, Chicago, Illi
nois. Tel. Blvd. 1001.

DIDELIS BARGENAS!
Parduos arba mainys bučemę ir 

grosemę ant mažo namo, loto, ar au
tomobilio. Biznis išdirbtas nėr ilgus 
metus ir randas geriausioj vietoj prie 
Halsted. Atsišaukit pas

S. L. FABIONAS COMPANY 
809 W. 35th Street, 

Chicago. III.

RAKANDAI
RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu

ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam
bario setasį aslinė lempa, grojiklis 
pianas, fonografas, valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario se
tas. Bus parduota pigiai, perkant tuo
jaus. Viskas sykiu, ar < atskirai.

1108 N. Robey St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek- 
Lra, maudynės, aukštas skiepas ir 
įtogas, namas randasi prie Em’erald 
\ve.. arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo- 
L,o, arba farmos.

F. J. SZEMET
4180 Archer Avė.

Tel. lafayette 6824.

PARDAVIMUI muuinis biz- 
nevas namas ant Bpdgeporto, 
3 pagyvenimai ir saliunas, kai
na $11,000, įmokčt $5,000. 2 
aukštų mūrinis, 3 pagyvenimai 
t grosernė, kaina $7,000, įmo
kėk $2000. Medinis namas, 3 
nagyvenimai po 4 kamb. ir što- 
relis su pagyvenimu. Kaina $6,- 
500. Mainau ant automobilio. 
Kas turit namą pardavimui ar 
mainymui ant farmos, aprašy
ki!, su mumis bus greitai par
duotas ar išmainytas. Šitais 
reikalais kreipiatės asmeniškai 
3122 So. Halsted St. ar Tel. 
Boulevard 0948. Farm Agency.

NAMAS 6 kambariais tik 
$5,500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Avė. Parduos 
pigiai perkant tuojaus. šauk 
Fairfax 1459.

BIZNEVA nuosavybė prie Halsted 
arti 36 gat., muro namas, garu šil
domas.

Mūrinis namas 6 pagyvenimai prie 
59 arti Halsted, garo šiluma. Parduo
siu ar mainysiu ant 10 ar 12 pagyve
nimų namo nesenesnio kaip 10 metų.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35 St.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street f 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattero ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

« Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, ChicaRo.

Jos. F. Kasnicka, vedėjas.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, Saus. U, ’23

tais. Iš to galima tikėtis, kad 
progresyvu visuomenė north 
sidūj nebus teminama nė į kai
rę, nė į dešinę — aiė, į Maskvą, 
nė į Rymą. Valdybos su drau
gijoms rems sveikus ir rim
tus darbininkų sumanymus, 
kaip Amerikoj, taip ir Lietu
voj.

išgauti 
tarybos

padėką 
Komi’ 
toliaus

Prie /progos noriu pranešti 
north saidiečiams, kad Lietu
viu Kriaučių kliubas ir c c

Pašelp. draugija rengia 
antrą prelekciją. Prelekci- 
ja įvyks ateinantį sekmadienį, 
sausio 14 d., 7:30, vai. vakare, 
Liuosybes svetainėj, 1822 Wa- 
bansia avė. Pasižadėjo pre- 
leguoti daktaras A. Montvidas. 
Įžanga nemokama. Tie, kurie 
esate susidomėję apie sveika
tą, pasinaudokite proga.

--------- 0----- ----
.Vietos Draugijų Sąryšis ren

gia vakarą, kurs žada įvykti 
sausio 21 dieną. Visi lauksi
me. N

nuo Chicagos miesto 
praplėsti svetainę ant 
dų. Direkcija išreiškė 
komitetui atsistojimu, 
tetas paliktas ir ant 
darbuotis.

Planai jau baigiami. Sve
tainė bus gana erdvi; talpins 
1500 sėdynių. Scena bus 22x- 
35 pėdos dydžio. Manoma 
pradėti budavojimą apie ba
landžio mėnesį šių metų. Taip
gi ir visuotiną šėrininkų susi
rinkimą 'manoma irgi apie tą 
laiką šaukti.—Reporteris.

TOWN OF LAKE.

Atitaisymas klaidos.

Naujieny No. 8, š. m., apra
šyme Vyčių vakaro įvyko klai
da. Parašyta, kad vyčių 
vakaras buvo Padėkavonės 
dienoje, lapkr. 30 d.; turi 
prieš Padėkavonės dieną, 
kričio 29 d., vakare.

— švėkšnius.

būti
lap-

ATLANTIC KOLONIJA
_____O--------

Bijūnėlio draugijoj irgi įvyko 
šis tas: persikeitė mokytojai. 
P-lės Agota Viščiuliutė ir Al
dona Rūgi ulė atsisakė moky
tojauti ant toliau. Pirmoji 
išsikėlė iš north saidės kiton 
kolonijon. Jų vietą užims Dr. 
A. Montvidas ir Sarpalius.

—K. R ugi s.

Iš S. L. A. 174 kuopos 
veikimo.

BRIDGEPORTAS.

Lietuvių Auditorium.

Sausio 8 d. įvyko direkcijos 
susirinkimas. Direkciją suda
ro 21 asmuo, taipgi buvo atsi
lankę 7 draugijų delegatai. Iš 
komiteto planams, dirbti pa
aiškėjo, kad darbas yra varo
ma sparčiai pirmyn. Komite
tą, susidedantis iš J. Masko
liūno, Al. Byanskio ir A. Za\ 
totoriaus, pranešė, kad jie bu-, 
vo atsilankę pa$/ vietos alder- 
maną J. Richtirds ir jiems su

maža buvo. Kuopai 
nuostoliu keli dole-

baliaus turėjo būti 
bet neį- 

Kitas susi-

TERESA GUDLEKAITĖ.

pradėjo 
apgavi

t

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
antradienį sausio 9 d., 1923 m., 
5 vai. rytą, sulaukusi 20 metų 
amžiaus. Ji gimė ir augo Ame
rikoj, jos tėvai paeina iš Lietu
vos. Šilalės parapijos, kaimo 
Struikų. Paliko nuliudime tėvai 
ir trys seserys. Laidotuvės bus 
šeštadienį, sausio 13 d., namuo
se po num. 1932 S. Union Avė.

Tėvas Jonas Gudlekis.

3
JUOZAPAS GEČAS.

Persiskyrė su šiuo pasaul'u, 
sausio 9 d., 1923 m., Kauntės 
Ligoninėj, turėjo apie 50 metų 
amžiaus. Paliko moterį Lietuvo
je, du sunu ir vieną dukterį, 
Amerikoje, vieną sūnų ir dukte- 
rj; paėjo iš Kauno rėdybos, Ra
seinių Apskričio, Žerėnų mieste
lio, pragyveno Amerikoje apie 
20 metų. Kūnas randasi po No. 
825 W. 33rd Place. I^aidotuvės 
įvyks sausio 12 dieną, apie 9tą 
valandą rytą į Tautiškas Kapi
nes. Užkviečiam visus gimines 
ir pažystamus dalyvauti laido
tuvėse. Laidotuvėms tarnaus 
Graborius Masalskis. Nuliūdęs

Sūnūs Juozapas Gečas.

I

ANTANAS RUCHAS'.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

septintadienį, sausio 7 d., 1923 
m., 2 vai. po pietų, sulaukęs 5 
metų ir 1 mėnesio amžiaus. Jo 
kūnas tapo palaidotas šv. Kazi- 
m'iero kapinėse antradienį, sau
sio 9 d.; pamaldos buvo Apvaiz
dos Dievo bažnyčioje trečiadie
nį, sausio 10 d., kur. kun. Al- 
bavičius pasakė gražų pamok
slą.

Ilsėkis, Antanai, šaltoj žeme
lėj.

Nuliudime lieka tėvai
Antanas ir Teklė Ručiai.

Jau netoli metai laiko, kaip 
čia gyvuoja SLA kuopa ir jau 
kelis sykius buvo “Naujienose” 
rašyta apie jos nuveiktus dar
bus. Iki šiol viskas ėjo sek
lu ingtai. Kuopa sumanė su- 

I rengti balių su prakalbomis ir 
nutarė pakviesti kalbėti SLA. 
Antro Apskričio pirmininką 
drg. Zalpį. Tai jau įvyko. Kal
bėtojas trumpai aiškino di- 
dyjį karą ir jo pasekmes, pri
minė, jog kapitalistai rengia 
kitą karą dar baisesnį. Toliau 
nurodė šios organizacijos skir
tumą nuo bažnytinių.

Užsibaigus prakalboms pra
sidėjo šokiai iki vėlai vakaro. | 
Publikos 
pasidarė 
riaii.

Po to
kuopos susirinkimas, 
vyko per klaidą, 
rinkimas tapo sušauktas. Sek
retoriui nuėjus svetainėn nieko 
nesirado. Eidamas namon pa
sitikau. kelis narius, 
kolioti, buk aš juos
prirašydamas prie bedieviškos 
organizacijos. Kaipo bedievis 
oš pakvietęs ir kalbėtojus be
dievius, kurie norį bažnyčią 
griauti. “Mes nenorim dau
giau tokių bedievių kalbėtojų; 
duok mums persikėlimo blan
kas ir mes eisime į kitą kuopą, 
kur nėra bedievių; mes neisi
me į susirinkimą ir nemokėsi
me daugiau mėnesinių duok
lių. Ta kuopa turi išnykti; 
jus sutvėrėt tą kuopą ir gavot 
atlyginimo, o kodėl mums ne
davėt tų pinigų. Kuomi tu ge
resnis? Gal tuo, kad moki ra
šyti. o mes nemokame Taip 
ir kitaip koliojo mane. Ajš ban- 

džiau trumpai atsakyti tiems 
karštuoliams.

Pirmas, aš nekviečiau kalbė
tojo savo noru, bet kuopos nu
tarimą pildydamas; Antras, 
prirašydamas prie SLA. 174 
kp. aš tame nekaltas, kad jus 
nežinojot iki šiol, jog ši orga
nizacija nepriverčia išpažinties 
eiti, trečias, jus norit persikė
limo blankų į kitą kuopą, ne
laikot susirinkimo ir nemokė
jo! duoklių. Turiu pasakyti, 
kad persikėlimo blankų negau
site kol neužsimokėsite visų 
duoklių 174 kp.

Toliau kaslink kuopos su
griovimo arba likvidavimo ir 
kitas priešingas agitacijas SLA 
konstitucijai galit būti visai 
pašalinti iš SLA. 174 kp. Kas
link mano gauto atlyginimo už 
sutvėrimą SLA. kp., tai man 
priklausė, o ne visiems, nes aš 
atlikau visą darbą ir iki šiol I 
tvarkau. j

Taigi, draugai ir draugės, ši
taip elgdamies—į susirinkimus | 
neidami ir duoklių nemokėda
mi nieko nelaimėsite. Atmin
kit, jog busite prašalinti iš 
SLA. 174 kp.

Jau du susirinkimai neįvyko!

I is priežasties tų bedieviškų 
prakalbų. Labai keistai atro- 
do, jog kuopa, nutardama 
kviesti SLA. II Apskričio pir
mininką mane, kad jis yra ku
nigas ir kalbės Evangeliją. Bet 
apsiriko, nes kalbėtojas nelie
pė klauptis ant kelių.

Taigi, draugai ir draugės, 
jeigu jums netinka tokios pra
kalbos ir dabartinė kuopos va
ldyba, tai bukite visi priešme- 
tiniame susirinkime, kuris 
bus nedėlioję, sausio 14 d., 1 
vai. po pietų. Ful'ler Parko sve
tainėj. Bus renkama valdyba 
ir galėsite išsirinkti kokia 
jums bus tinkama. Tuomet ne
turėsite ant ko pykti ir susi
rinkimus gal lankysite.

SLA. 174 kp. narys.

4UKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE INDIANA 

HARBORE.

Kipro Bielinio prakalbose, 
kurios įvyko sausio 5 d., In
diana Harbore, buvo renkamos 
uikos Lietuvos Socialdemokra
tams. , j- i

Aukavo $2 Pr. Rudis; * po 
$1 aukavo: J. Slažąs, A. Jan
kauskas, A. Derkiutis, A. Tu- 
gaudis, A. Bražėnas, Pr. Barz- 
dis, St. Bartkus, B. R. Yanulis, 
Belicius ir J. Pir... (neįskai
toma); ix) 50 centų aukavo: 
D. Gclbugis, V. Daneuskis, M. 
Matcviče, J. Gašlius ir St. Tu- 
leikis.

Stambių aukų surinkta 
f>14.50, smulkių aukų — $1.70; 
viso aukų — $16.20. Aukavu
siems tariama širdingą ačiū.

— Rengėjai.

Franešimsifi
Dramatiški

bus ketvirtadienį, saus. 11 d., Melda- 

ni būtinai ..
reiko.

Ratelio susirinkimas

2io svetainėj^ Visi nariai yra kviečia- 
■dlankyti, yra būtino 
\ — Sekretorius.

Nepriklausomybės Šventės Paminė
jimas. — Kviečiame Chicagos ir apie- 
linkės organizacijų valdybas ir dar- 
buotojus-jas į susirinkimą trečiadie
nį, sausio 17 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Jurgio parap. svet. (Bridgeporte), 
bendram pasitarimui apie paminėji- 
ną Lietuvos Nepriklausomybės šven1 
tės vasario 16 d. L. L. P. Chicagos 
apskričio vardu.

J. A. Mickeliunas, Pirm.

“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko
mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
/yru ir moterų, sekmadienį sausio 14 
L, 1923 m*., Mickevičiaus svetainėje.

—» Komitetas.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
kų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 8142 So. Hal- 
ited St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatrn ne- 
lėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
engti. — J. Antanaitis.

Liet. Rytmetinės žvaigždės Pas. įi 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinį 
maskinį ba|ių, šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra- 
Ižia 7:80 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c.

Koncertui, kuris įvyks Nedelioje, Sau- 
910 14, 1923, 8 vai. vak., Finq Arts 
Recital Hali, 410 S. Michigan Avė., 
tarp Congress ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “Birutiečius”.

“Birutė.”

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utaminkais ii 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 31st St 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštu savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

Prakalbos rengiamos L W. W. Lie
tuvių Grupės ir L W. W. pramoni
nės unijos 460, penktadienį, sausio 
12 d., Columbia svetainėj, 48 ir Pau
lina gat. Pradžia 7:30 v. vak. įžanga 
dykai. Bus geri kalbėtojai anglai, lie
tuviai ir lenkai. Prakalbų tema: Bu
vusio Stock Yardu streiko pamokos.” 

Kviečia Komitetas.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugijos metinis susirinkimas įvyks 
septintadienį, sausio 14 d.. 1923 m., 
1. vai. po pietų, Mark White Square 
svet., pr:e 29tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai ir narės malonėkite būti
nai laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Raštininkas.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” susi
rinkimas bus ketvirtadienį, sausio 11 
d., 8 vai. vak., Davis Square Paiko 
svet. Visi nariai-rės būtinai susirin
kite, nes yra svarbių reikalų.

— Valdyba.

Narini Lietuvių Politinio ir Pašei- 
pinio 
rašt. 
Avė.,

Kliubo malonėsite kreiptis pas 
Juoz. Urbutį,/ 355 Kensington 
su reikąlais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

PRANEŠIMAI
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 

susirinkimas įvyks sekmadienio rytą. 
11 valandą, sausių, 14 d., Mildos sve
tainėje, 3142 So. HsUted St. Visi Cho
ro nariai turite butu susirinkime, nes 
bus visai naujas dalykas patiektas 
svarstymui, kuris bus interesingas 
kiekvienam. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Domininko 

Vaicekausko, apie 15 metų atgal kaž
kur prapuolė iš Chicagos ir neturim 
žinios apie jį, ar jis gyvas ar miręs. 
Taipgi jieškau savo švogerio Kazimie
ro Beišeno; yra svarbių žinių iš Lie
tuvos. Girdėjau gyvena Auroroj, III. 
Abudu paeina iš Dargių kaim. Viek
šnių vals., Mažeikių apskr. Aš tik pe
reitą vasarą sugrįžau iš Argentinos, 
pietų Amerikos.

Jie patys, ar kas apie juos žino 
malonėkit pranešti man apie juos, už 
ką busiu dėkingas.

KAZIMIERAS VAICEKAUSKAS, 
4242 S. Maplewood, Avė., Chicago, III.

Ieškau Onos Baronaitės, prieš 
metus laiko gyveno Camden, 
N. J. Turiu į ją labai svarbų 
reikalą. Ji pati, ar kas ją ži
notų, prašau labai atsiliepti 
adresu: P. V. Jurkonis, kaimas 
Mizarai, Leipalingio paštas.
Lithuania.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

ar našlės kad ir su vienu vaiku. Aš 
esu našlys 31 metų amžiaus. Turiu 
gerą darbą, uždirbu gerai. Kuri no
rit susipažint su manim ir sueit į gy
venimą, rašykit tuojaus. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. J. P. K., 1739 So. 
Halsted St., Box 192, Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 20 iki 40 metų am
žiaus. Kad turėtų pinigų. Aš turiu 
29 motus amžiaus ir esu geras me
chanikas. Gerai uždirbu ir turiu pi- 
niirų. Kre:pkitės į “Naujienas” Box 
191. 1*14*1

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PASIŪLYMAS atlyginimo $200 
už įrodymą, pagal kurį galima 
butų suareštuoti ir nuteisti S. 
G. Mahrats’ą, Stanley J. Mar
tą ir John -Žitkų. Tilpu- 
sis Naujienose apskelbimas spa
lio ir lapkričio menesiuose, 
1921 metais, šiuomi yra atšau
kiamas ir panaikinamas.

Advokatai: •
v. w. lurriiAusKAS

G. J. DRĖISKE.

IŠRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA randon saliunas 

su visais įtaisymais. Pigi ran
da, vieta gera, visokių tautų ap
gyventa. Kas norit geros vietos 
atsišaukit greitai.

3806 S. Wallace St., 2 lubos.

JIEŠKO KAMBARIU
JAUN AS žmogus j ieško pa

prasto kambario privatinėj šei
mynoj Southsidėj. Esu apšvie
tus ir švarus žmogus. Adre
suokite: A. J. B. Central Y. M. 
C. A., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA randon kamba

rys merginai, ar našlei be vai
kų prie mažos šeimynos; elek
tros šviesa, švarus kambarys. 
Kreiptis po 6 v. v. 1 lubos iš už
pakalio. 3426 Emerald Avė.

RENČIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJAMA mergina 
prie apskrito namų darbo. Be 
skalbimo. Geras mokesnis.

Kreiptis: Mrs. Lawrence, 2258 
W. Walton St., Telephone Hum- 
boldt 6152. , v

REIKIA MOTERŲ popieroms 
skirstyti. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.
REPUBLIC WASTE PAPER CO 

1039 W. Congress St.
arti Morgan St.

REIKALAUJAMA moterų 
prie darbo skalbykloj; darbas 
nuo šmotų; galima lengvai už
dirbti gerą algą. Kreiptis prie 
p. Pike.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲIJ_ _ _ _ _ _
I DIDELIS BARGENAS! Į trumpi 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipirko namą, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitę 
biznį. Parsiduoda už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

MOTERŲ

MERGINŲ. PRITYRIMAS 
NĖRA BŪTINAS.
16 metų amžiaus ir senesnių 

prie darbo knygų rišykloj ; šva
rus, lengvas darbas popieras 
dėstyti ant stalų, be jokių pavo
jingų mašinų, malonus kamba
riai su dienos šviesa, kafeteri- 
ja ir kliubiniai kambariai.

ATSINEŠKITE PALIUDY
MĄ APIE METUS.

Reikia mokėti angliškai 
bėti ir rašyti.

R. R. DONNELLEY
& SONS CO.,

2119 Calumet Avė.

kal-

REIKALINGA MOTERIS, ARBA 
mergina prie namų darbo 
ant visados; guolis, valgis ir 
užm’okcsnis. Kreipkitės: 

Fotografas 
W. J. STANKŪNAS 
3315 So. Halsted St. 

Tel. Yards 1546.

Darbas
gerąs

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. Atsišaukit:

KINNEY-ROME CO., 
1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

irDarbininkų, prie trokų 
mašinistų pagelbininkų.

Darbas daugiausia nuo šmo
tų, dieninis, ar naktinis. At
eik pasiruošęs dirbti.

ACME STEEL GOODS

136 & I. C. Tracks, 
Riverda'le, III.

PAJ1EŠKAU
• NAKTINIO

VIRĖJO.
Atsišaukti:

1841 So. Halstęd St.

CO.

REIKALAUJAMA vyrų prie 
nuolatinio darbo vidui, 45c va
landai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

REIKALAUJAMA vyrų prie nuo
latinio darbo, gali lengvai padaryti 
$50 į savaitę.

Musų nuolatiniai tarnautojai uždir
ba nemažiau kaip $50 į savaitę.

Gera proga tiems, kurie turi $750 
pinigu. Jūsų pinigai apsaugoti.

Prityrimas nereikalingas.
Grocery Store on Wheel Corp. 

400 N. Michigan Avė. 
Roon? 1020 

IVIatyLis su. y>. James.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į 'liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,

So. Kedzie Avė. & 40th St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis.

CHICAGO TUBE & 
IRON CO., 

2531 — 61 W. 48th St. 
Lafayette 1447

REIKALINGAS VYRAS par
davinėti ir išvežioti rūkytą mė
są bei dešras. Turi mokėti va
žiuoti troku. Pašaukti per tele
foną Monroe 2015.

MES ATIDAROM p’lkos geležies 
liejyklą ir turime tuščių vietų bones 
pridabotojui, liejikams, geležies pilė
nams ir juodadarbiams. Geros pro
gos. Kreiptis:

SAMDYMO SKYRIUS,
tarp 7 v. ryto ir 5 v. po pietų. 

International Harvester Co., 
Tractor Works.

2600 W. 31st Blvd.

REIKALINGAS barzdasku
tys, daigas ant visados.

Kreipkitės:
ST. BAGDONAS,

3231 So. Halsted St.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME.
TIKRAS BARGENAS.

3 fletų mūrinis namas, po 6 kam
barius su 
tas

įsais įtaisymais, cimentuo- 
beizmentas. Kaina tik $7,800. 

Kreipkitės pas:
C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis per daug metų gerai iš
dirbtas, visokių tautų apgyventa vie
ta, randa pigi, pragyvenimas geras 
parduosiu pigiai.

2611 W. 44th St.
Tel. Lafayette 5864.

TURI BŪT parduotas Minkš
tų Gėrimų Salonas su namu ii 
garažu 2 karam, lotas 50 per 124 
pėdas. Parduodama dėl kito biz
nio. Kaina $10,000; pusė įmokė 
ti. 3362 N. Narragansett Avė 
Tel. Kildare 0181.

BARGENAS rBRIGHTON PARKE.
4 fletų naujas mūrinis namas, su 

visais įtaisymais, aukštas ciircentuo- 
tas beizmentas, parsiduoda labai pi
jai, arba mainysiu ant mažesnio namo 

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA PIGIAI bizniava 
prapertis 5008 Baring Avė., East Chi- 
?ago, Ind. su visu saliunu — įtaisy
mai, stakas, 8 ruimų fletas; garu šil
doma. Randa $100 j mėnesį. Mergi
šius $2,800 5 metams. Kaina tiktai 
$7,500.

Kreipkitės:
955 N. Westem Avė., 
ar 5008 Baring Avė., 
East Chicago, Ind. 
Tel. Humboldt 4608.

PARDAVIMUI BUČERNĖ. Laba' 
geroj vietoj ir geras biznis. Turi bu 
ti parduota greitai dėl nesutikime 
partnerių. Parduosim labai pigiai 
teisingas pasiūlymas nebus atmestas

Kreipkitės:
1003 W. 32nd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ gero 
biznio vietoj. Biznierius suprantantis 
tą biznį gali daryti gerą gyvenimą 
Priežastis pardavimo 
vietos.

Kreipkitės:
8049 Vincennes 
Tel. Vincennes

patirsite

Avė.
7941.

ant

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT

ANT ANTRO MORGICIO.
Teįgu turit namą išmokėję, išmainy- 
Hu\tamstoms ant didesnio namo arba 
iž pinigus galiu nupirkt. Bučernes, 
Tosernes, automobilius, lotus mainau 
ant.namų Dar aš skolinu pinigus ant 
antrų morgičių 6%; padarau lengvais 
nėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
zreitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
nenktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

DIDELIS BARGENAS
Parduodama saliunas ir narna* 

labai pigiai ir labai geroj vietoj 
apgyventoj lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per daugel; 
metų. Geram žmogui gera vie
ta. Savininkas nori parduoti 
nes išvažiuoja į Lietuvą.

Kreiptis: (
4h 5 S. Wood St.
Tel. Yards 4286.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geriausioj bizniui vietoj, priei
nama kaina. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
5200 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge 
roj vietoj. Visokių tautų apgy
ventoj. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos.

2114 So. Halsted St.

PARbAVIMUI bučeniė ir gro 
šerne gražioj apylinkėj apgy
ventoj visokių tautų, biznis se
nas ir gerai išdirbtas, lysas 3 
metams, randa pigi, gyvenimui 
kambariai užpakaly.

5343 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI. 
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
dogas, -inamas randasi prie Errcerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo- 
‘-.o, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. lafayette 6824._______
PARDAVIMUI murjnis biz- 

nevas namas ant Bridgeporto, 
3 pagyvenimai ir saliunas, kai
na $11,000, įmokėt $5,000. 2 
aukštų mūrinis, 3 pagyvenimai 
ir grosernė, kaina $7,000, įmo
kėk $2000. Medinis namas, 3 
pagyvenimai po 4 kamb. ir što- 
rclis su pagyvenimu. Kaina $6,- 
>00. Mainau ant automobilio. 
Kas turit namą pardavimui ar 
mainymui ant farmos, aprašy
ki!, su mumis bus greitai par
duotas ar išmainytas. Šitais 
reikalais kreipkitės asmeniškai 
3122 So. Halsted St. ar Tel. 
Boulevard 0948. Farm Agency.

NAMAS 6 kambariais tik 
$5,500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir G^mpbcll Avė. Parduos 
pigiai perkant tuojaus. šauk 
Fairfax 1459.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su įtaisymais. Gera vieta. Par
duosiu pigiai. Parduodu, neš 
apleidžiu miestą.

3901 S. Federal St.-ę
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė. Visokių tautų apgy
venta vieta.

41 GI S. Campbell Avė.

armonilca gra- 
matic rūšies; 49 klevišiai ir 

140 bassų. Parduosiu pigiai, 
nes turiu dvi.

4531 So. Paulina St. 
Phone Yards 0799.

SKANSKONIAI IR GROSERNŪ
Už $650 perkant tuojaus, sena įstai

ga, gerai apsimokama krautuvė. Ge
riausia įnamynių apylinkė Northsi- 
dėj. Randa $45 su 5 gyvenimui kam
bariais ir maudyne. Geriausia barge- 
nas Chicagoj. Tik žmonės pasirengę 
tuojaus pirkti teatsiliepia. -

63 W. Superior St.
tarp Clark ir Dearbom gatvių.

GER1AUSIS PIRKIMAS.
Parsiduoda bučemė ir grosernė pi

giai. Gerai išdirbtas biznis per 10 me
tų. Atsišaukit greitai pas savininką, 
3523 S. Halsted Street, Chicago, Illi
nois. Tel. Blvd. 1001.

DIDELIS BARGENAS!
Parduos arba mainys bučemę ir 

grosemę ant mažo namo, loto, ar au
tomobilio. Biznis išdirbtas nėr ilgus 
metus ir randas geriausioj vietoj prie 
Kalsied. Atsišaukit pas

S. L. FABIONAS COMPANY 
809 W. 35th Street, 

Chicago. III.

RAKANDAI
RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu

ri būt pdrduota tuojaus. Kilimas, šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam-- 
bario setas', aslinė lempa, groiiklis 
pianas, fonografas, valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario se
tas. Bus parduota pigiai, perkant tuo
jaus. Viskas sykiu, ar » atskirai.

1108 N. Robey St.

B1ZNEVA nuosavybė prie Halsted 
arti 36 gat., muro namas, garu šil
domas.

Mūrinis namas 6 pagyvenimai prie 
39 arti Halsted, garo šiluma. Parduo
siu ar mainysiu ant 10 ar 12 pagyve
nimų namo nesenesnio kaip 10 metų.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35 St.

MOKYKLOS
VALENTINftS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madiaon Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi- 

mas, dresmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsinefikit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al- 
^ą.

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILOR1NG SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
\ 4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka, vedėjas.


