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Sukilimas Klaipėdos krašte
Lietuviu Taryba 

valdo Klaipėdą
Francuzai užėmė Esseną

Vokietija nebemokės kontribucijos

Klaipėdos gyventojai reikalaują prijungimo prie Liet.
VVASHINGTON, D. C., sausio 11 d. — Lietuvos atstovybė *

gavo iš Kauno valdžios telegramą, kuri sako, kad visame Me
melio krašte, atskirtam nuo Ryty Prūsijos, kilęs maištas. Pi
liečiai reikalaują, kad kraštas butu sujungtą^ su Lietuva.

šita žinia lyg ir patvirtina, 
netiesioginiu budu, tą telegra
mą iš Berlino, kurioje buvo pa* 
sakyta, kad Lietuvos kariuo
mene einanti užimti Klaipėdos 
kraštą. Atstovybės pranešime, 
tiesa, nėra kalbos apie Lietu
vos kariuomenės ėjimą, bet 
“piliečių nupūtas” Klaipėdos 
krašte ir “reikalavimas sujun- 

^ęiino su Lietuva” gali būt pri
imti, kaipo pateisinimai Lietu
vos valdžios pasiryžimui oku
puoti tą kraštą.

Ar maištas tečiaus tenai tik
rai kilo ir ar Lietuvos valdžia 
tikrai daro kokią žingsnių Klai 
pėdos krašto užėmimui, bus 
galima tiktai vėliaus patirti, 
kuomet ateis aiškesnių žinių. 
Baugu yra, kad Lietuva neįsi
veltų į kokią pavojingą avan
tiūrą, nusižiūrėjus į lenkus, 
italus ir franeuzus.

Lietuvos kariuomenė ver
žiasi Klaipėdos kraštan

Užėmusi Heydekrug, sako Ber
lino žinia. Susirėmimų nebuvo 
ir Vokietija nesimaišysianti.

BERLINAS, sausio 11. — 
Lietuvių įsiveržimas į interna
cionalinę Klaipėdos (Memelio) 
teritoriją plečiasi, pasak vėles
nių žinių iš Heydekrug, bet ne
buvo susirėmimų tarp kareivių 
ir gyventojų.

Prancūzas teritorijos guber
natorius, kuris veikia po tautų 
sąjungos jurisdikcija, turi la
z ■■ ..... .. . ............................................................J

Nedėlioj, Sausio 14 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Schlitz Salėj, Milwaukee ir N. 
Main St., Kenosha, Wis. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Įžanga dykai.

Rengia Lietuvos Balso Draugija.

Utarninke, Sausio 16
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par-
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Brighton Parke, K. Gramonto 
Salėj, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Draugai, ateikite visi į prakalbas.

bai mažai kareivių, o krašto 
policija siekia 100 žmonių.

Niekuriuose rateliuose ma
noma, kad lietuvių tikslas yra 
pastatyti prieš talkininkus jau 
įvykusį faktą (fait accompli).

Iš Memelio (Klaipėdos) pra
nešama, kad dėl lietuvių įsi
veržimo santarvė pasiųs kari
nių laivų sustiprinti okupaci
jos kareivius.

Heydekrug (palei Nemuną, 
prie jo įpuolimo į Baltijos ju
rą) šiandie užėmė 400 lietuvių 
iš Mufti (?)

Pusiau oficialiniai Berlino 
paskelbta, kad Vokietija nema
no siųsti kareivių į Klaipėdą, 
nes ji laikosi tos nuomonės, 
kad teises ir čielybę Memelio 
teritorijos turi ginti talkinin
kai.

Užginčija Lietuvos 
įsiveržimui

Atstovybė sako, kad karinome 
nės Klaipėdos krašte nėra.

Kalipėdos Lietuvių Taryba pa 
siskelbrf krašto valdžia.

WASHINGTON, sausio 11.
Lietuvos Atstovybė gavo te

legramą nuo savo valdžios 
Kaune, kad visame Rytinės
Prūsijos Klaipėdos krašte pra
sidėjo sukilimas. Piliečiai rei
kalauja, kad Klaipėdos kraštas 
butų sujungtas su Lietuva.

Atstovybės gautosios žinios 
mažai užveria smulkmenų, bet 
tarp jų yra ir pranešimas nuo 

Lietuvos užsienio reikalų mini
sterijos, kuris užginčija Vokie
tijos skelbiamoms žinioms, jog 
pasinaudodami Europos politi
niu ir ekonominiu kriziniu 
Lietuvos kareiviai perėjo Klai
pėdos rubežių. Užsienio reika
lų ministerijos pranešimas 
sako, kad “jokie kareiviai, re- 
guliariniai, ar nereguliariniai 
nėra perėję rubežiaus ir pri
duria, kad Lietuvos valdžia 
griebiasi “aštriausių priemo
nių”, kad neleidus “savano
riams” eiti pagelbon Klaipėdos 
sukilėliams.

Atstovybė gavo šitokią žinią 
apie sukilimą:

“šį ryt, sausio 10 d. sukili
mas įvyko visame Klaipėdos 
krašte. Vyriausias Klaipėdos 
komitetas (Lietuvių Tautine 
Taryba?) pasiskelbė save kraš
to valdžia. Sukilimas yra at
kreiptas prieš sumanymą pa
daryti Klaipėdos kraštą laisva 
valstija (free statė) ir stovi už 
prijungimą prie Lietuvos.”

Francuzai užėmė Essena
Bus paskelbtas ten karo stovis.

ESSENAS, sausio 11.— Frau- 
cijos kareiviai šiandie užėmė 
Esseną, pačią Ruhr širdį 
distrikto. Užėmimas miesto 
įvyko be kraujo pralėjįmo ir 
be jokių sumišimų. Beveik vi
si naudojami okupacijai ka
reiviai yra francuzai. Juos se
kė kasyklų ir industrijų kon- 
trol^/niisija.

Essene bus paskelbtas karo 
stovis.

Reino ir Westfalijos darbi
ninkai mano paskelbti genera
linį streiką, kuris prasidės pir
madieny. Streikas busiąs 
trumpas ir busiąs tik kaipo 
protestas prieš franeuzų oku
paciją.

Nors Esseną galėjo užimti 
100 kareivių, bet francuzai pri
siuntė kėlis pulkus kareivių, 
kurie buvo aprūpinti artileri
ja, kulkasvaidžiais, tankais ir 
aeroplanais. Tai darė labai 
blogo įspūdžio į vokiečius.

Nors iš paviršiaus yra ramu, 
bet padėtis visgi yra labai 
įtempta. Vokiečiai labai pikti
nasi okupacija ir ypač berei
kalingu rodlimu ginklų. Darbi
ninkai grūmoja nenusilenkti ir 
galima tikėtis, kad komunis
tai bandys veikti. Ibi to padė
tį blogina buvimas Ruhr apie 
100,000 lenkų angliakasių, ku
riais vokiečiai nepasitiki.

Bet darbininkai priešintis 
labai negali, kadangi vokiečių 
markei puolant pragyvenimas 
nuolatos kilo, taip kad darbi
ninkai tik labai skurdžiai ga
lėjo pragyventi iš savo uždar
bio, taip kad jie negalėjo nie
ko susitaupinti ir dabar negali 
skelbti ilgesnio streiko, kaip 
vienai dienai, nes ilgiau gyvent 
be jokio uždarbio jie negalėtų.

Nori uždrausti ateivyhę
WASHINGTON, sausio 8.— 

Atstovas Sanders, demokratas, 
iš Texas, įnešė bilių visai už
drausti i m migraciją į Jungti
nes Valstijas.

Jo vilius bus atmestas, ka
dangi dabar kįla reikalavimai 
įleisti daugiau ateivių, neš dė
lei aprubežiavimo immigraci- 
jos pasidariusi stoka darbiniu- 
k«- ,1 „

Vokietija nebemokės dau
giau kontribucijos

Ves su Francija ir Belgija 
“moralinį karą.”

■■ ........... Ji ♦

BERLINAS, sausio 11. — 
Vokietija paskelbė Francijai ir 
Belgijai “moralinį karą.”

Vokietijos ambasadoriai Pa
ryžiuje ir Briusely tapo atšauk
ti ir diplomatiniai ryšiai su to
mis šalimis tapo nutraukti.

No5s neturėdama armijos 
ir negalėdama kariauti, Vokie
tija, kaip sakė kancleris Cuno 
reichstago užsienio reikalų ko
mitetui, tikisi sunaikinti Fran
cijos pienus Ruhr pasigriebi- 
mo. /

Pirmiausia Vokietija užpro
testuos visoms pasirašiusioms 
po Versaillės sutartim šalims 
dėl Francijos ir Belgijos tos 
sutarties laužimo. Taipjau 
Vokietija paskelbs, kad kol 
svarbiausias jos distriktas bus 
Francijos okupacijoj, ji nemo
kūs daugiau kontribucijos, nė 
pinigais, nū prekėmis, nes ji 
negalinti mokėti kontribucijos 
tokiai šaliai, kuri laužo savo 
padarytas sutartis. Tečiaus 
Vokietija pildys visas savo ob
ligacijas linkui Amerikos.

“Su Francija jokiu budu ne
galima yra susitarti,” sakė 
Cuno. “Mes padarėm gerų pa
siūlymų Francijai, apsiimda- 
mi mokėti kiek tik šalis gali 
pajiegti mokėti.

“Francija ir Belgija dabar 
sulaužė sutartį} kas turės rūs
čių pasekmių. Mes negalime 
priešintis akyviai, bet mes ne
same vergai ir mes atsisaky
sime kooperuoti su tomis šali
mis.”

Ryto susirinks visų Vokieti
jos valstijų premjerai apsvar
styti kokių tolimesnių priemo
nių griebtis.

Prezidentas Ebertas paskel
bė ateinantį septintadienį kai
po gedėjimo dieną. Teatrai, 
kavinės, ręsta u ra nei jos bus už
darytos ir bus rengiama pro
testo demonstracijos prieš 
Francijos okupaciją Ruhr.

Be to už kelių dienų bus 
paskelbta aprubežiuota prohi- 
bicija.

Buvo baimės, kad Lenkija 
ir čecho-Slovakija eis Franci
jai pagelbon ir bandys pulti 
Sileziją. Bet vėliau Lenkija pa
skelbė, kad ji šitame krizyje 
Francijai negelbės. Tečiaus 
reichsNvchras yra koncentruo
jamas palei Silezijos rubežių, 
su įsakymu šauti, jei lenkai 
bandys pereiti rubežių. Mano 
ma tąipjau, kad ir Rusijos pa
vojus neleis Lenkijai pulti Vo
kietijos, jei Lenkija ir permai
nytų vėliau savo nusistatymą 
neiti Francijai pagelbon.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 11 d., užsienio pi 

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
jais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą....... $4.65
Austrijos 100 kronų ................
Belgijos 100 frankų ............... $6.35
Danijos 100 frankų ........... $20.30
Finų 100 markių ................... $2 55
Francijos .100 frankų ........... $6.90
Italijos 100 lirų ................... $5.02
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0(
Txmkų 100 markių ................... M>r
Norvegijos 100 kronų ....... $18.73
Olandų 100 guldėnų ........... $39.72
šveicarų 100 markių ........... $18.95
Švedijos 100 kronų ........... $26.95
Vokietijos 100 markių................. 1c

Rusija numato karą
Rusija puls Lenkiją, jei toji 

puls Vokietiją.

MASKVA, sausio 11. — Ar 
Buhr okupacija veda prie nau
jo karo? Maskva stato tą klau
simą ir daugelis atsako taip, 
tai veda prie karo.

Bolševikai sako, kad jei ka
ras neištiks tuojaus, tai Fran
cijos žygis ilgainiui prives prie 
tokio kraujo praliejimo, kad 
jis paskandins . visą Europos 
civilizaciją.

Maskva įdomaujasi ir tuo, 
kokio nusistatymo laikosi pa
ti Rusija. Jau seniau karo mi- 
nisteris Trockis yra aiškiai pa
sakęs, kad jei Francija pu'ls 
Ruhr, tai jai turės eiti pagel
bon ir jos talkininke — Len
kija. Jei lai atsitiks, tai ir Ru
sija įsimaišys ir puls tada Len
kiją.

Nesenai komunistų kongre
sas parode, kad Vokietija yra 
centras komunizmo. Todėl Vo
kietijos padėtis labai sekama. 
Jei Ruhr darbininkai pradės 
veikti, tai jie ras pilną pritari
mą Rusijoje.

Rusija labai nori, kad Vo
kietija pavirstų komunistine 
šalim. Tada Rusija galėtų pa
daryti bloką su Vokietija, ku
ris ilgainiui priverstų prie įsi
galėjimo komunizmo visoje 
Europoje. ’ Tuo Rusija nori pa
kartoti seną Napoleono svajo
ne apie užkariavimą visos Eu
ropos.

Ruhr užgriebimas pablogins 
padėtį visoje Vokietijoje ir 
daugelis mano, kad tai pasku
bins Vokietijoje revoliuciją. 
Tečiaus kiti mano, kad tai su
trukdys revoliuciją, nes komu
nistams sunkiau bus atsispir
ti prieš Francijos ginklus, ne
gu kad prieš silpną Vokietijos 
valdžia. C

Lietuvis užmuštas
SPRINGFIELD, III, sausio 

11. — John Badlvvities (Budvy-r 
lis?), kuris laikinai dirbo už 
šaudytoją Springfield Co-opera- 
tive anglių kasykloje, tapo pa
gautas netikusiai išsišovusio 
šovinio ir užmuštas ant vietos. 
Jis paliko našlę ir trejetą vai- 
kų.

Reikalauja receiverio bankui.

CHICAGO. — Generalinis 
prokuroras Brundage pareika
lavo ^naikinti International 
State Bank, 709 W. Roosevelt 
Rd. ir paskirti tam bankui re- 
ceiverį. Kaltinama, kad to 
banko prezidentas Braslawsky 
bėgdamas pasivogė $40,000 
banko pinigų ir kad dėl neti
kusio banko vedimo tapo pra
žudyta dar $85,000. Bankų 
egzaminuotojas Savage sako, 
kad banko skelbimas, jog jis 
turi už $103,000 turto yra 
melagingas.

VVASHINGTON, sausio 11. 
—Vokietijos ambasadorius Dr. 
Wiedfeld bandė pasimatyti su 
valstybės sekretorium Hughes, 
bet pasimatymą turėjo atidė
ti tik ryt dienos Hughes buvo 
ižimtas skolų komisijos rei
kalais. Manoma, kad jis norė
jo įteikti Vokietijos formalinį 
protestą prieš Francijos pasi- 
griebimą Ruhr.

Vokietija protestuoja prieš 
Francijos okupaciją

Sustabdė anglių gabenimą ap
mokėjimui kontribucijos.

LONDONAS, sausio 11.
Vokietijos ambasadorius Ang
lijoje Dr. Slhamcr įteikė Ang
lijos užsienio reikalų ministe
rijai Vokietijos formalinį pro
testą prieš Francijos ir Belgi
jos užėmimą Ruhr Protestas 
pareiškia, kad tai yra peržen
gimas Versallės sutarties.

Talkininkai turėtų teisti.
BERLINAS, sausio 11. — 

Esseno miestas telegramoje 
Amerikos ambasadoriui llougl 
h ton sako, kad Francijos įsi
veržimas į Ruhr tik prisideda 
prie sukėlimo neapykantos 
tarp tautų ir yra pavojum pa
saulio taikai.

Telegrama taipjau sako, kad 
tos šalįs, kurios pasirašė po 
Versaillės sutartim turėtų būti 
tuo tribunahi, į kurį Vokietija 
turėtų atsišaukti ir reikalauti 
eisingumo.

Paskelbta, kad gabenimas 
anglių apmokėjimui kontribu
cijos apsistojo 9 vai. šįryt, Vo- 
de'.ijos valdžios įsakymu.

Konstantinas mirė
PALERMO, Italijoj, sausio 

sausio 11. — Buvęs Graikijos 
karalius Konstantinas, du sy
kius netekęs sosto ir atsidūręs 
ištremime, pasimirė netikėtai 
šiandie. Jis jau senai sirgulia
vo, bet nemanoma buvo, kad 
taip greit mirs. Ryto jis dar 
rengėsi važiuoti į Neapolį, o 
paskui į Florenciją.

..... 1,1 J ■ 1-----------■■ ■ ■

Suėmė martininkus ant salos.

BELFASTAS, sausio 9.
Airijos kareiviai paėmė Qua- 
ker salą lies Longford pavietu. 
Paėmimui salos buvo naudoja
mi ginkluoti automobiliai ir 
aeroplanai. Nė vienas respubli
konų ant salos nepabėgo — ke
turi jų liko užmušti,'o visi ki
ti tapo paimti belaisvėm

Priminimas
Jųs^ žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, OI.

Paremia premjerą Poincare
Francija eis dar toliau, jei ne

gaus kontribucijos.

PARYŽIUS, sausio 11. — 
Atstovų butas 178 balsais prieš 
86 išreiškė pasi tikėjimą pre- 
mierui Poincare po to kaip jis 
išdėstė ką Francija veiks už
griebusi Ruhr. Balsavimas bu
vo padarytas dėl įnešimo ati
dėti paklausimus valdžiai, ko 
Poincare ir reikalavo/ ir kas 
ir sudaro parlamento užgėri
mą Poincare politikos.

Premjeras Poincare pareiš
kė, kad Francija užinuk ir Bo
čiumi, kur yra didelės) liūgo 
Stinneą geležies liejiklos, “jei 
Vokietija neišpildys Francijos 
reikalavimų.”

Manoma, kad Bochum bus 
užimtas šeštadieny.

45 uždaryti kasykloje
BERLINAS, sausio 11. —45 

angliakasiai tapo gasolino va
lytuvo ekspliozijos uždaryti 
anglių kasykloje arti Hinden- 
burg, Augšt. Silezijoj. Mano
ma, kad visi jie yra žuvę.

AREŠTUOS NAMŲ SAVININ
KUS.

Policijai vakar tapo įsakyta 
areštuoti visus tuos namu savi- 

C 

niūkūs, ir nuomininkus, kurie 
užmiršo nukasti sniegą ir ledų 
nuo savo šalygatvių. Sveikatos 
komisionierius suradęs tokį pa 
tvarkymą ir reikalausiąs, kad 
jis nuo dabar butų vykdomas. 
Patvarkyme taipgi sakoma, 
jei sniegas ir ledas nenuvalo
ma nuo šalygatvių, tai jie rei
kia apipilti smėliu ar pelenais. 
Taigi namų savininkai ir nuo
mininkai turėtų tuo reikalu rū
pintis^ i; db' |

Šiandie — veikiausia giedra 
ir šalčiau. •

Saulė teka 7:17 v., leidžiasi
4:39 v. Mėnuo teka 2:39 v. n.
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Sukilimas Klaipėdos krašte1>

Prancūzai užėmė Esseną

Vokietija nebemokės kontribucijos

Klaipėdos gyventojai reikalauju prijungimo prie Liet.
VVASHINGTON, l). C., sausio 11 d. — Lietuvos atstovybe 

gavo iš Kauno valdžios telegramą, kuri sako, kad visame Me
melio krašte, atskirtam nuo Rytą Prūsijos, kilęs maištas. Pi
liečiai reikalaują, kad kraštas butą sujungtas su Lietuva.

šita žinia lyg ir patvirtina, 
netiesioginiu budu, tą telegra
mą iš Berlino, kurioje buvo pa
sakyta, kad Lietuvos kariuo
menė einanti užimti Klaipėdos 
kraštą. Atstovybes pranešime, 
tiesa, nėra kalbos apie Lietu
vos, kariuomenės ėjimą, bet 
“piliečių maištas” Klaipėdos 
krašte ir “reikalavimas sujun
gimo su Lietuva” gali būt pri
imti, kaipo pateisinimai Lietu
vos valdžios pasiryžimui oku
puoti tą kraštą.

Ar maištas tečiaus Jenai tik
rai kilo ir ar Lietuvos valdžia 
tikrai daro kokią žingsnių Klai 
pėdos krašto užėmimui, bus 
galima tiktai vėliaus patirti, 
kuomet ateis aiškesnių žinių. 
Baugu yra, kad Lietuva neįsi
veltų į kokią pavojingą avan
tiūrą, nusižiūrėjus į lenkus, 
italus ir franeuzus.

Lietuvos kariuomenė ver
žiasi Klaipėdos kraštan

Užėmusi Heydekrug, sako Ber
lino žinia. Susirėmimų nebuvo 
ir Vokietija nesimaišysianti.

BERLINAS, sausio 11. — 
Lietuvių įsiveržimas į interna
cionalinę Klaipėdos (Memelio) 
teritoriją plečiasi, pasak vėles
nių žinių iš Heydekrug, bet ne
buvo susirėmimų tarp kareivių 
ir gyventojų.

Prancūzas teritorijos guber
natorius, kuris veikia po tautų 
sąjungos jurisdikcija, turi la
e <

Nedėlioj, Sausio 14 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Schlita Salėj, Milwaukee ir N. 
Main St., Kenosha, Wis. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Įžanga dykai.

Rengia Lietuvos Balso Draugija.
\ -------------- ■ 1 .
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Utarninke, Sausio 16
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Brighton Parke, K. Gramonto 
Salėj, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Draugai, ateikite visi į prakalbas.

k .. -.............................. ■ -............... -.......   —

bai mažai kareivių, o krašto 
policija siekia 100 žmonių.

Niekučiuose rateliuose ma
noma, kad lietuvių tikslas yra 
pastatyti prieš talkininkus jau 
įvykusį faktą (fait accompli).

Iš Memelio (Klaipėdos) pra
nešama, kad dėl lietuvių įsi
veržimo santarvė pasiųs kari
nių laivų sustiprinti okupaci
jos kareivius.

Heydekrug (palei (Nemuną, 
prie jo įpuolinio į Baltijos ju
rą) šiandie užėmė 400 lietuvių 
iš Mufti (?)

Pusiau oficialiniai Berlino 
paskelbta, kad Vokietija nema
no siųsti kareivių į Klaipėdą, 
nes ji laikosi tos nuomonės, 
kad teises ir čielybę Memelio 
teritorijos turi ginti talkinin
kai.

Užginčija Lietuvos 
įsiveržimui

Atstovybė sako, kad kariuome 
nes Klaipėdos krašte nėra.

Kalipėdos Lietuvių Taryba pa 
siskelbė krašto valdžia.

WASHINGTON, sausio 11. 
— Lietuvos Atstovybė gavo te
legramą nuo savo valdžios 
Kaune, kad visame Rytinės
Prūsijos Klaipėdos krašte pra
sidėjo sukilimas. Piliečiai rei
kalauja, kad Klaipėdos kraštas 
butų sujungtas su Lietuva.

Atstovybės gautosios žinios 
mažai užveria smulkmenų, bet 
tarp jų yra ir pranešimas nuo

Lietuvos užsienio reikalų mini
sterijos, kuris užginčija Vokie
tijos skelbiamoms žinioms, jog 
pasinaudodami Europos politi
niu ir ekonominiu krizium 
Lietuvos kareiviai perėjo Klai
pėdos rubežių. Užsienio reika
lų ministerijos pranešimas 
sako, kad “jokie kareiviai, re
gu bariniai, ar neregu bariniai“ 
nėra perėję rubežiaus ir pri
duria, kad Lietuvos valdžia 
griebiasi “aštriausių priemo
nių”, kad neleidus “savano
riams” eiti pagelbon Klaipėdos 
sukilėliams.

Atstovybė gavo šitokią žinią 
apie sukilimą:

“Šį ryt, sausio 10 d. sukili
mas įvyko visame Klaipėdos 
krašte. Vyriausias Klaipėdos 
komitetas (Lietuvių Tautine 
Taryba?) pasiskelbė save kraš
to valdžia. Sukilimas yra at
kreiptas prieš sumanymą pa
daryti Klaipėdos kraštą laisva 
valstija (free statė) ir stovi už 
prijungimą prie Lietuvos.”

Prancūzai užėmė Esseną
Bus paskelbtas ten karo stovis.

ESSENAS, sausio 11.— Fran- 
cijos kareiviai šiandie užėmė 
Esseną, pačią Ruhr širdį 
distrikto. Užėmimas miesto! 
įvyko be kraujo prąlėjįųio ir 
be jokių sumišimų. Beveik vi
si naudojami okupacijai ka
reiviai yra franeuzai. Juos se
kė kasyklų ir industrijų kon
trolės misija.

Essene bus paskelbtas karo 
stovis.

Reino ir Westfabjos darbi
ninkai mano paskelbti genera
linį streiką, kuris prasidės pir
madieny. Streikas busiiąs 
trumpas ir busiąs tik kaipo 
protestas prieš franeuzų oku
paciją.

Nors būseną galėjo užimti 
100 kareivių, bet franeuzai pri
siuntė kelis pulkus kareivių, 
kurie buvo aprūpinti artileri
ja, kulkasvaidžiais, tankais ir 
aeroplanais. Tai darė labai 
blogo įspūdžio į vokiečius.

Nors iš paviršiaus yra ramu, 
bet padėtis visgi yra labai 
įtempta. Vokiečiai labai pikti
nasi okupacija ir ypač berei
kalingu rodimu ginklų. Darbi
ninkai grūmoja nenusilenkti ir 
galima tikėtis, kad komunis
tai bandys veikti. Be to padė
tį blogina buvimas Ruhr apie 
100,000 lenkų angliakasių, ku
riais vokiečiai nepasitiki.

Bet darbininkai priešintis 
labai negali, kadangi vokiečių 
markei puolant pragyvenimas 
nuolatos kilo, taip kad darbi
ninkai tik labai skurdžiai ga
lėjo pragyventi iš savo uždar
bio, taip kad jie negalėjo nie
ko susitųupinti ir dabar negali 
skelbti ilgesnio streiko,, kaip 
vienai dienai, nes ilgiau gyvent 
be jokio uždarbio jie negalėtų.

Nori uždrausti ateivyhę
WASHINGTON, sausio 8.— 

Atstovas Sanders, demokratas, 
iš ’Texas, įnešė bilių visai už
drausti immigra'ciją į Jungti
nes Valstijas.

Jo vilius bus atmestas, ka
dangi dabar kįla reikalavimai 
įleisti daugiau ateivių, nes dė
lei aprubežiavimo inunigraci- 
jos pasidariusi stoka darbiniu- 
k'J- . .1 „

Vokietija nebemokės dau
giau kontribucijos

Ves su Francija ir Belgija 
“moralinį karą.”

BERLINAS, sausio 11. 
Vokietija paskelbė Francijai ir 
Belgijai “moralinį karą.”

Vokietijos ambasadoriai Pa
ryžiuje ir Briusely tapo atšauk
ti ir diplomatiniai ryšiai su to
mis šalimis tapo nutraukti.

NojIs neturėdama armijos 
ir negalėdama kariauti, Vokie
tija, kaip sakė kancleris Cuno 
reichstago užsienio reikalų ko
mitetui, tikisi sunaikinti Fran
cijos pienus Ruhr pasigriebi- 
mo.

Pirmiausia Vokietija užpro
testuos visoms pasirašiusioms 
po Versailles sutartim šalims 
dėl Francijos ir Belgijos tos 
sutarties laužimo. Taipjau 
Vokietija paskelbs, kad ko'l 
svarbiausias jos distriktas bus 
Francijos okupacijoj, ji nemo
kės daugiau kontribucijos, nė 
pinigais, ne prekėmis, nes ji 
negalinti mokėti kontribucijos 
tokiai šaliai, kuri laužo savo 
padarytas sutartis. Tečiaus 
Vokietija pildys visas savo ob
ligacijas linkui Amerikos.

“Su Francija jokiu budu ne
galima yra susitarti,” sake 
Cuno. “Mes padarėm gerų pa
siūlymų Francijai, apsiimda- 
mi mokėti kiek tik šalis gali 
pajiegti mokėti.

“Francija ir Belgija dabar 
sulaužė sutartį, kas turės rūs
čių pasekmių. Mes negalime 
priešintis akyviai, bet mes ne
same vergai ir mes atsisaky
sime kooperuoti su tomis šali
mis.”

Ryto susirinks visų Vokieti
jos valstijų premjerai apsvar
styti kokių tolimesnių priemo
nių griebtis.

Prezidentas Ebertas paskel
bė ateinantį septintadienį kai
po gedėjimo dieną. Teatrai, 
kavines, restaurancijos bus už
darytos ir bus rengiama pro
testo demonstracijos prieš 
Francijos okupaciją Ruhr.

Be to už kelių dienų bus 
paskelbta aprubežiuota prohi- 
bicija.

Buvo baimes, kad Lenkija 
ir cecho-Slovakija eis Franci
jai pagelbon ir bandys pulti 
Sileziją, liet vėliau Lenkija pa
skelbė, kad ji šitame krizyje 
Francijai negelbės. Tečiaus 
reichswehras yra koncentruo
jamas palei Silezijos rubežių, 
su įsakymu šauti, jei lenkai 
bandys pereiti rubežių. Mano
ma tąipjau, kad ir Rusijos pa
vojus neleis Lenkijai pulti Vo
kietijos, jei Lenkija ir permai
nytų vėliau savo nusistatymą 
neiti Francijai pagelbon.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 11 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
jais šitaip;

Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.65
Austrijos 100 kronų................
Belgijos 100 frankų ............... $6.35
Danijos 100 frankų ........... $20.30
Finų 100 markių ................... $2 55
Francijos .100 frankų ........... $6.90
Italijos 100 lirų ...................... $5.02
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0(
Trenku 100 markių ...................... ¥><~
Norvegijos 100 kronų ........ $18.73
Olandų 100 guldenu ............. $39.72
Šveicaru 100 markių ........... $18.95
Švedijos 100 kronų ........... $26.95
Vokietijos 100 markių ............... 1c*

Rusija numato karą
Rusija puls Lenkiją, jei toji 

puls Vokietiją.

MASKVA, sausio 11. — Ar 
Ruhr okupacija veda prie nau
jo karo? Maskva stato tą klau
simą ir daugelis atsako taip, 
tai veda prie karo.

Bolševikai sako, kad jei ka
ras neištiks tuoj aus, lai Fran
cijos žygis ilgainiui prives prie 
tokio kraujo praliejimo, kad 
jis paskandins • visą Europos 
civilizaciją.

Maskva įdomaujasi ir tuo, 
kokio nusistatymo laikosi pa
ti Rusija. Jau seniau karo mi- 
nisteris Trockis yra aiškiai pa
sakęs, kad jei Francija puls 
Ruhr, tai jai turės eiti pagel
bon ir jos talkininke — Len
kija. Jei tai atsitiks, tai ir Ru
sija įsimaišys ir puls tada Len
kiją.

Nesenai komunistų kongre
sas parode, kad Vokietija yra 
centras komunizmo. Todėl Vo
kietijos padėtis labai sekama. 
Jei Ruhr darbininkai pradės 
veikti, tai jie ras pilną pritari
mą Rusijoje.

Rusija labai nori, kad Vo
kietija pavfrstų komunistine 
šalim. Tada Rusija galėtų pa
daryti bloką su Vokietija, ku
ris ilgainiui priverstų prie įsi
galėjimo komunizmo visoje 
Europoje. ’ Tuo Rusija nori pa
kartoti seną Napoleono svajo
nę apie užkariavimą visos Eu
ropos.

Ruhr užgriebimas pablogins 
padėtį visoje Vokietijoje ir 
daugelis mano, kad tai pasku
bins Vokietijoje revoliuciją. 
Tečiaus kiti mano, kad tai su
trukdys revoliuciją, nes komu
nistams sunkiau bus atsispir
ti prieš Francijos ginklus, ne
gu kad prieš silpną Vokietijos 
valdžią.

Lietuvis užmuštas
SPRINGFIELD, III., sausio 

11. — John Badhvities (Budvy-r 
lis?), kuris laikinai dirbo už 
šaudytoją SpringfiekI Co-opera- 
tive anglių kasykloje, tapo pa
gautas netikusiai išsišovusio 
šovinio ir užmuštas ant vietos. 
Jis paliko našlę, ir trejetą vai- 
kų.

Reikalauja receiverio bankui.

CHICAGO. — Generalinis 
prokuroras Brundage pareika
lavo panaikinti International 
State Bank, 709 W. Roosevelt 
Rd. ir paskirti tam bankui re- 
ceiverį. Kaltinama, kad to 
banko prezidentas Braslavvsky 
bėgdamas pasivpgė $40,00Q 
banko pinigų ir kad^del neti
kusio banko vedimo tapo pra
žudyta dar $85,000. Bankų 
egzaminuotojas Savage sako, 
kad banko skelbimas, jog jis 
turi už $103,000 turto yra 
melagingas.

WASHINGTON, sausio 11. 
—Vokietijos ambasadorius Dr. 
Wiedfeld bandė pasimatyti su 
valstybės sekretorium Hughes, 
bet pasimatymą turėjo atidė
ti tik ryt dienos Hughes buvo 
ižimtas skolų komisijos rei
kalais. Manoma, kad jis norė
jo įteikti Vokietijos formalinį 
protestą prieš Francijos pasi- 
griebimą Ruhr.

Vokietija protestuoja prieš 
Francijos okupaciją

Sustabdė anglių gabenimą ap
mokėjimui kontribucijos.

LONDONAS, sausio 11.
Vokietijos ambasadorius Ang
lijoje Dr. Slhamcr įteikė Ang
lijos užsienio reikalų ministe
rijai Vokietijos formalinį pro
testą prieš Francijos ir Belgi
jos užėmimą Ruhr Protestas 
pareiškia, kad tai yra pe r žen
gimas Versallės sutarties.

Talkininkai turėtų teisti.
BERLINAS, sausio 11. — 

Esseno miestas telegramoje 
Amerikos ambasadoriui Hougl 
h ton sako, kad Francijos įsi
veržimas į Ruhr tik prisideda 
prie sukėlimo neapykantos 
tarp tautų ir yra pavojum pa
saulio taikai.

Telegrama taipjau sako, kad 
tos šaljs, kurios pasirašė po 
Versailles sutartim turėtų būti 
tuo tribunahi, į kurį Vokietija 
turėtų atsišauk Ii ir reikalauti 
eisingumo.

Paskelbta, kad gabenimas 
anglių apmokėjimui kontribu
cijos apsistojo 9 vai. šįryt, Vo
tie*, i jos valdžios įsakymu.

Konstantinas mirė
PALERMO, Italijoj, sausio 

sausio 11. Buvęs Graikijos 
karalius Konstantinas, du sy
kius netekęs sosto ir atsidūręs 
ištremime, pasimirė netikėtai 
šiandie. Jis jau senai sirgulia
vo, bet nemanoma buvo, kad 
taip greit mirs. Ryto jis dar 
rengėsi važiuoti į Neapolį, o 
paskui į Florenciją.

Suėmė maištininkus ant salos.

BELFASTAS, sausio 9. — 
Airijos kareiviai paėmė Qua- 
ker salą lies Longford pavietu. 
Paėmimui salos buvo naudoja
mi ginkluoti automobiliai ir 
aeroplanai. Nė vienas respubli
konų ant salos nepabėgo — ke
turi jų liko užmušti,-o visi ki
ti tapo paimti belaisvėm

šiafrdie — veikiausia giedra 
ir šalčiau. •

Saulė teka 7:17 v., leidžiasi 
4:39 v. Mėnuo teka 2:39 v. n.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

, Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas*! 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, Dl.

Paremia premjerą Poincare
Francija eis dar toliau, jei ne

gaus kontribucijos.

PARYŽIUS, sausio 11.
Atstovų butas 178 balsais prieš 
86 išreiškė pasitikėjimą pre1* 
mierui Poincare po to kaip jis 
išdėstė ką Francija veiks už
griebusi Ruhr. Balsavimas bu
vo padarytas dėl įnešimo ati
dėti paklausimus valdžiai, ko 
Poincare ir reikalavo, ir kfts 
ir sudaro parlamento užgyri- 
mą Poincare politikos.

Premieras Poincare pareiš
kė, kad Francija užims ir Bo
čiumi, kur yra didelės Hugo 
Stinne$ geležies liejiklos, “jei 
Vokietija neišpildys Francijos 
reikalavimų.”

Manoma, kad Bochum bus 
užimtas šeštadieny.

45 uždaryti kasykloje
BERLINAS, sausio 11. —45 

angliakasiai lapo gasolino va- 
rytuvo ekspliozi.jos uždaryti 
anglių kasykloje arti Hinden- 
burg, Augšt. Silezijoj. Mano
ma, kad visi jie yra žuvę.

AREŠTUOS NAMŲ SAVININ
KUS.

Policijai vakar tapo įsakyta 
areštuoti visus tuos namu savi- 
ninkus, ir nuomininkus, kurie 
užmiršo nukasti sniegą ir ledą 
nuo savo šalygatvių. Sveikatos 
komisionierius suradęs tokį pa 
tvarkymą ir reikalausiąs, kad 
jis nuo dabar butų vykdomas. 
Patvarkyme taipgi sakoma, 
jei sniegas ir ledas nenuvalo
ma nuo šalygatvių, tai jie rei
kia apipilti smėliu ar pelenais. 
Taigi namų savininkai ir nuo
mininkai turėtų tuo reikalu ru-



f NAUJIEN0S, Chicago, Ui. Penktadienis, Saus. 12, 1923

Kas Dedas Lietuvoj_________—<
Geri vagys* Lapkričio men. 

pabaigoj nežinomi vagys pavo
gę Šančiuose savin. Gryno kai 
kurias remontuojamo moto
ciklo motoro dalis; prie kitų 
motoro dalių negalėjo prieiti. 
Dabar tos pavogtosios motoro 
dalys nakčia grąžinamos Gry
nai atgal, mat, sveiki laukia, 
kad atremontuotų!

Papilys. — Vidurdienį lap
kričio 27 <1., rasta vieno ūki
ninko namuose dvi aukos: tė
vas ir sūnūs. Tėvas* užmuštas, 
šalę rastas kirvis, o sūnus ras
tas daržinėje pasikoręs. Tos 
feaisios tragedijos priežastis 
nežinoma.

Kalbama, kad tai al
koholio aukos.

VISUOMENĖS KLAIDINTOJAI

Vilkija. — Š. m. lapkričio 
men. pabaigoj buvau pas kur
pių, kur atėjo ir vienas aukštos 
valdžios įstaigos valdininkas. 
Išėjus iš kalbos šis ponas ėmė 
aiškinti, jog litai — laikinieji 
ir nuolatiniai —r tebusią verti 
tik trejetą metų, o paskui nu
pulsiu, kaip ir vokiečių ost 
markės.

Tuo budu tas ponas sąmo
ningai skleidė nepasitikėjimą 
mūšų pinigams, prikalbėda
mas nesusipratusiems žmo
nėms nebūtų daiktų.

—Pupkus.

VALDININKŲ MANDAGUMAS •
Tauragė. — 5 d. gruodžio 

mėn. į Tauragės pašto įstaigą, 
Tauragės nuovados Taikos Tei
sėjo pasiuntinys apie 5 vai. va
karo, atnešė korespondenciją.

Pašto valdininkas St., paė
męs iš jo knygutę su siunti
niais, pavartęs, pavartęs juos, 
pasisakęs, kad “aš esu trupu
tį nusigėręs, nieko neišmanau 
šį vakarą,” norėjo grąžinti at
gal pasiuntiniui koresponden
cija. Pasiuntiniui pasakius: 
‘“Matvt, kad Tamsta tikrai nu
sigėręs,” valdininkas St. metė 
visą korespondenciją pasiunti
niui į akis ir dar išbėgęs iš už 
užtvaro, apipešė jo ausis.

Pinigy dirbėjai.
Žasliai. — s. m. lapkričio 

mėn. pabaigoj Žasliuose pagau
ti naujų musų pinigų padir
bėjai — Izraelis (tėvas) ir Mi
ša (sūnus) Keidauskiai ir du 
jų kompanijonai. Jie vienam 
piliečiui pardavę litų už dole
rius. Vėliau, tas pilietis norė
jęs savo dolerius gauti atgal, 
bet šie makleriai neatidavę. 
Pilietis pasiskundęs milicijai, 
kuri ir susekusi piktadarius. 
Pas juos radę dar nepabaigtų 
dirbti litų. Boilerius “taisyda
vę”, pridėdami prie esamos 
ant jų skaitlinės “0.” Pikta
dariai bus teisiami.

KAUNAS
Viską pašalina. Kyšyje su pa

skutiniai visuotinais susirinki
mais, Lietuvių Meno Kūrėjų 
D-jos valdyboje kilo klausimas 
apie pašalinimą iš M. K. d-jos 
narių tarpo tų narių, kurie 
nuo 1920-—21 m. nėra sumo
kėję įstojamojo ir nario mo
kesnio. Valdybos sekretorius 
Binkis, pripažindamas tuos 
narius neaktingais, siūlė jau 
dabar neimti juos domėn ir 
nustatyti visuotiniems susirin
kimams reikalingą kvorumą 
11 jų. Susirinkimas pasiūlymą 
priėmė. Tokiu budu kandida
tais į pašalinimą iš d-jos yra 
asmens: Audėjus, poetas Jur
gis Baltrušaitis, artistė Biels- 
kaitė, kompozitorius Bende
rius, baletnikė Dubeneckienė, 
kompozitorius Gruodis, dail. 
Antanas Jaruševičius, Kurmy- 
tė, Mikolaitis-Putinas, art. An
drius Oleka, dail. Petras Rim
ša, rašytojas Jurkunas-Šeinius, 
dail. Jonas Šileika, Vidunas ir 
Valavičaitė.

Valdyba ketina imtis atatin

kamų žingsnių, kad sutvarkius 
narių sąstatą. Be to, kilo abe
jojimų, ar kan. Tumas-Vaiž
gantas, kaįpo išėjęs iš literatų 
sekcijos, tebesiskaito L. M. K. 
d-jos nariu.

Žingeidi!, kas liks tie aktin
gieji! [“L. ž.”]

' Valdžios žinios
Akcinių Bendrovių bei Bankų 

akcijos.
Kai kurios veikiančios jau 

akcinės bendrovės, įkainuojant 
savo turtą litais, sutinka sun
kenybių prisitaiikyti prie Fi
nansų, Prekybės ir Pramonės 
Ministerijos nusistatymo pas
kirti kiekvienai akcijai 100 li
tų nominalinės vertės.

Kada nesudarius tokioms 
bendrovėms sunkenybių san
tykiuose su akcininkais, Finan
sų Prekybos ir Pramonės Mi
nisterija taikys savo nusistaty
mą dėl mininialinės akcijos 
kainos 100 litų tik toms ben
drovėms, kurios dar steigiama 
ar bus steigiamos, o veikian
čios jau bendrovės gali skirti 
kiekvienai akcijai ir mažiau 
100 litų.

Neutralė Juosta
KUČIŪNŲ ŽUDYNĖS.

Ek. Lazdijai. — Gruodžio 3 
d. kulkosvaidžiu prislinko miš; 
ku nuo kapinių puses Kučiū
nus, kurie stovi už 1^2 klm. 
nuo demarkacinės linijos.

žmogžudžių gauja įsibrovė 
miestelin traukė viduriu gat
vės ir šaudė iš oro į kiekvieną 
trobą. Taip pat įeidami vidun 
lenkai šaudė kiekvienam pas
tebėtinam vyrui tiesiog galvon. 
Tuo budu nužudyta 1) Augus
tas Launikonis 50 metų, 2) Ba- 
manavičius Vincas 40 metų, 3) 
Petras Kazlauskas 40 m. amž. 
(buvo atvykęs iš Lazdijų kros
ui i) ūkininkams statyti), 4) 
Vincas Sirutis 27 m., |) Mar
inas Petravičius 18 m. 6) Ta- 
asas Samuchovas 22 m. 7) Ju- 
:ė Karaliūnienė užmušta sprog
stant granatai, kurią įmetė len
kai į butą. Sužeista: 1) Vladas 
Počiukonis 25 m., 2) Tomas 
Pociu-konis 45 m. ir 3) Vincas 
Jakubauskas 28 metų. Visi už
mušti ir sužeisti šaujant į pat 
galvą.

VILNIUS
“Kalbėti lietuviškai užginta.” 

šeštadienį, gruodžio 16 d. 
rpie 6 vai. vakarą einant p. p. 
L. ir P. Stoties gatve ir kal
bantis lietuviškai priėjęs prie, 
jų apygirtis karininkas ir pa
reikalavęs nekalbėti lietuviš
kai. Minėtiems asmenis nek
reipiant į jo reikalavimą do
mės, karininkas pasikvietęs po
licininką reikalaudamas lietu
viškai nesikalbančius suimti. 
P. L. paklausė ar yra įsaky
mas draudžiąs lietuviškai. kal
bėtis. Aplink susirinkusi minia 
pradėjo į apygirtį karininką ir 
norintį suiintį' policininką žiū
rėti šnairomis ir murmėti prieš 
neteisėtus persekiojimus. Poli
cininkas tai pastebėjęs karinin
ko reikalavimo neišpildė ir kal
bėjusius lietuviškai paliuosa- 
vo .

HA-O-SAN.
[Indų legenda]

(Tęsinys)

“Ha-o-san, juk tai tu turi 
krūtis prisirpusias ir kvėpin
ėtas, pridengtas sklypeliu gel
tono šilko, tokias, kokias galė
jo turėti tik skaisti ir nesu
tepta Devasaki.

“Ha-o-san, juk tavo glamo
nėjimai yra pilni aistros, tavo 
mylavimas galėtų sutetikti 
skausmo, jeigu tik tu norė
tum myluoti.

“Taigi aš tai sakau tau, aš, 
svetimšalis, aš Baltasis Žino 
gus, kad tu busi mano. Girdi, 
busi. Ant savo pirštų galų 
vaikštinėsi, kada aš ilsėsiuos, 
aš, tavo viešpats, kaip kalė 
trinsis po mano kojų. Supran
ti? Turi taip daryti. Aš taip 
noriu. Aš, svetimas jums, Bal
tasis Žmogus, kuris netiki, 
kad karališka Kao giminė pa
eina nuo Saulės, kad geltonas 
karžygis He-ru mylėjo nesu
teptą De-va-saki, ir kad gyve
no tavo protėvis Riša' ir kru
vinoji jo sesuo Heda, — sup
ranti^ Aš atėjūnas, kuris ne
tiki, kad kada nors buvo mei
lužis Hu-ang-ho ir maloni Ni
tą gri t, paprastai Nitą vadina
ma; kuris netiki, kad buvo 
liaunas ir miklus pažas Lee-e- 
man. Girdi, aš draudžiu tau, 
Ha-o-san, —• netikėti jiems — 
jiems, geltoniems žmonėms, 
kurie iš tos geltonos žemės 
prasidėjo; aš — uždraudžia!

“Tik dėlto —« kad taip no
riu, supranti?

“Ha-o-san, meilužė mano 
busi, turi mano meilužė būti, 
— supranti? Mano, kuris jumsę 
milionams geltonų žmonių, ga
liu pasakyti, kad nėra pasau
ly geltonos spalvos tik dėlto, 
kad aš nesu geltoniu; nes ma
no mintyj prasidėjo užginčiji- 
mas, nes įtikėjau į jį, todėl 
jau nieko nėra iš jūsų tikėji
mų.

“Aš taip noriu! C) jčigtt* tik 
aš panorėsiu, tai ir jus išmo
kinsiu taip tikėti. Jeigu lik pa
norėsiu — kada tik panorėsiu! 
Miliūnai geltonų žmonių — aš 
vienas! Nes esat nieko neverti. 
Seni, apmusiję, prakaituoti, 
nešvarus ir geltoni, nuo amžių 
geltoni.

“Iš gentkartės į gentkartę 
amžinai vergiškai geltoni.

“Kaip banda sudegusių mu
lų — vienodi! Taip vienodi, 
kad nėra tarp jūsų nė vieno, 
kuris nuluptų tą supuvusią 
odą, tą dvokiantį šašą.

“Su sustingusiais sąnariais 
i nuo užgimimo, nuolankus, 
šleivi — su gysllėmis visada su
kalk ėjusioms, su arterijoms 
pilnoms lavoninio kraujo.

“Ir vergiškai nuolankus.
“Taip nuolankus, kad nėra 

tarpe jūsų nė vieno, kuris iš
drįstų išeiti iš to vienodumo, 
kuris pasakytų, kad nemirs vi
sai, kada jam patinka gyventi, 
arba kad nors pagyvens valan
dą ilgiau už mirtį! Guldami 
taip iš pripratimo, arba gal 
dėl papročio, į grabą, kada pa
liovė širdis plakti, kada neti
kėtai smegenys atsirado vily
čių! Arba kada iš susigraudini
mo trenkė kas kam į kaktą. O 
prie to turėdami valią, puikią 
laisvą valią galimybės ribose. 
Arba yra ribos, arba nėra ne
galimybes.. .

(Bus daugiau)

Lietuvos Valstybes Pajamos nuo Saus. 1 iki Sp. 1, ’22
Paprasto* pajamos.

I Skyrius — Tiesioginiai inokesniai. Auks. Sk. % nuo b. s.
§ 1. žemės ūkio ir nekilnojamo turto mok. 34.229.118 95
§ 2. Prekybos ir pramonės įstaigų mok. 70.983.141 2J
ij 3. Piniginio kapitalo pelno mok......................... 198.626 06

Viso I Skyr. ............ 165.410.786 30 6,9
II Skyriaus — Netiesioginiai mokesnlai.

S 4. Gėrimų mokesn.......... . . ........................... 239.518.844 25
ij 5. Taboko mok. .... ........................................ ii
K 6. Papirosų gilzų ir papirosinio poplerio mok. 157.004 oo
$ 7. Degtukų mok................................... . ...........
S 8. Nuo įvairių parmonės gaminių rinkliava 4.522.9a4 .)8
§ 9. Muitas .................................................... 562.363.810 29

Viso II Skyr..................... 889.049.018 58 58,5
III Skyriaus — PoŠlinai.

S 10. žyminis teismo, konceliarinis ir nuo su
rašytų dokumentų mok. ............. 87.073.77 83

§ 11. Palaikų mok. ........................................... 27.058.133 96
S 12. Nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų 

turto apdraudimo mok........... ..... 29.227.966 48

VisoIII Skyr. 143,358.877 27 9,4
IV Skyriaus — Valstybinės regalijos.

S 14. Pašto rinkliavų ..................................... 28.896.811 56
$ 15. Telegrafo ” ..................................... 28.244.705 01
§ 16. Telefono ”  10.807.61170
(j 17. Monopolizuota prekyba ....»................ 40.755.604 —

Viso IV. Sks.................. 102.704.732 27 6,8
V Skyriaus —> Valstybes turtas ir kapitalas.

S 18. Iš miškų pajamos ......................................... 106.515.230
S 19 Nuo kilnojamo ir nekilnojamo valstybinio 

turto .  2.71)1.834 71
8 20. Iš žemės ūkio turto.......................  8.018.486 95
8 21. Iš žemės ūkio tvarkymo ............................. 863.468 58
8 22. Plačiųjų gelžkelių rinkliava .................. 53.953.900 79

23. Šiaurųjį gelžkelių rinkliava .................. 3.889.605 47
§ 24. Plentų ir,vieškelių pajamos ...................... 423.237 20

25. Vandens kelių pajamos ......................... 5.326.314 33
S 26. Valstybės dirbtuvės, pramones technikos 

įstaigos ir sandeliai ...  9.839.687 23
8 27. Valdžios leidžiamųjų laik. knygų ir k. 

spūdinių pajamos ........................... 2.295.776 29
$ 28. Valstybes kapitalų pelnas ...................... 3.409.916 64

Viso V Skyr.................. 197.247.458 73 13,0
S 29. (VI Skyr;) Už parduotąjį nekiln. Valst, 

turtą.................................................... 3.623.169 08
§ 30. (VII Skyr.) Grąžinimas paskolų duotų 

steigimui ......................... . — —1

Viso VI ir VII Skyr.......... 3.623.1(69 08 0.2
VIII Skyriaus — Valstybes iždo padengimas.

$ 31. Paskolų ir kitų išlaidų grąžinimas ..., 13.360.216 78
§ 32. Už mokslą mokesnis ............................. 3.756.810 93

Viso VIII Skyr............................. 17.117.027 7L 1,1
IX Skyr. — Įvairios pajamos.

$ 31 Įvairios laik. pobūdžio pajamos Liet.
Misija Amerikoj, už pers. pin. Liet. .. 17.923.925 70

§ 35. {vairios netikėtos pajamos ................ 20.390.760 29

Viso IX Skyr.................. 38.314.729 99 2.5
Nepaprastos pajamos.

(j 36. Valstybes paskolos ................................. 24.089.675 62 1,6
Viso ................. 1.1)20.916.673 05 100%

Apyvartos fonduose (nepaskirstytos į pa
jamų šaltinius ......................................... 193.310.231 96
Išviso Valstybės pajamų nuo 1 sausio iki
1 spalių riiėn. 1922 ni. ................ auks. 1.714.226.005 10

Valstybes išlaidos. • . j.
’ffuo sausio 1 ik iki spalių mėn. 1922 m.

♦ ■ . - , <. ~ , • • •.< •|'Y

Faktinoš išlaidos 
tas Auksin. 

. 6.358.503. 

.. 996.113. 
, 5.661.247. 
158.929.121. 
347.925.298.
59.959.432.
90.038.405.
71.350.465.
48.074.218.
21.546.642. 

852.493.666. 
tams 798.692.

Ministeris’ bė portfelio Gudų Reikalams 461.503.
Valstybės Kontrolė ...........................  4.096.445.
Valstybės spaustuvė .................................. 526.320.
Lietuvos respublikos skolų jnok. .
Lietuvos Telegramų Agentūra “Elta”

Viso išlaidų auks. 1.676.686.258.
Viso pajamų auk. 1.714.226.705.

Nr. Minlstcrijch' bei įstaigos pavadinim 
K Steigiamasis Seimas .............................
2. Respublikos Prezidentas .......................
3. Ministcrių Kabinetas ...........................
4. Finanstų, Prekybos ir Pramonės M,-ja.
5. Susisiekimo Ministerija ..................
6 Vidaus Reikalų ministerija ............
7. Užsienių Reikalų Ministerija ........
8. švietimo Miftisterija ........................
9. žemės Ūkio jr Vaisi. Turtų M-ja..

10. Teisingumo Ministerija ....................
11. Krašto Apsaugos Ministerija ..........
12. Ministeris bė portfelio žydu Reikal
13. - ‘ ‘ “
14.
15.
16.
17.

2.977.298.
5.487.771.

1.714.226.705.

%nuo bendros
sk. sumos.

96. 0,4
30. 0,05
76. 0,3
99. 9,5
28. 20,7
76. 3,6
63. 5,4
10. 4,4
73. 2,8
18. 1,2
58. 50,9
65. 0,04
91. 0,02
55. 0,2
01 0,03 •

16. 0,16
87. 0,3
40 100%

03.

iškilmingas Balius
rengiamas

CHICAGOS LIETUVIU PAŠALPOS KLIUBO 
Septintadienj, sausio 14 d., 1923 m.

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVETAINĖJE
prid Union Avė. ir 18 gatves

Durys atsidarys 6:30 vai. vak. Įžanga 25c ypatai.
Gerbiama Visuomenė yra prašoma nepamiršti šito puikaus vakaro, kur 

bus puikiausia proga pasišokti. Kviečia KOMITETAS.
...................................... ... .......—.------ “— ------- ,——----------------------- ——

TANKUS KOSULIAI
Daugelis nemato nieko tokio dažnai atsitinka-

22-20

muose pašalimuose ir kosuliuose. Priderėti/ 
pintis taisymu atsparuma jiegos.

gausi sveikatą taisančiais vitamininiais veiks- 
fniais, padeda didinti stiprumo ir atsparos

atsargą. Reikalauk iš savo aptiekininko
tikrosiScotto Emulsijos!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J

RUPTURA
IŠGYDOMA

&J25Skausmo
Be

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

Tukstąnčlai tų, kurie gydėsi pas 
mane, džiaugiasi, kad pasiliuosavo 
ant visądos nuo diržų ir timpinių ko
jinių sunkenybes. Aš išgydau ruptu- 
rą ir išplerusias kojų venas be pei-
lio, skausmo ir gulėjimo. Kaina kiek
vienam $25.00.

Pasiskaityk ką p. Brooks sako:
Aš paprastai neleidžiu kam nebūk 

dėti mano vardą į laikraščius. Bet 
kuomet aš žinau tokį gerą daiktą 
kaip Dro Flinto rupturos išgydymas, 
tai aš skaitau savo pareiga viešai jį 
pripažinti.

e
Ilgus metus turėjau dvi rupturas 

ir labaixkentėjau nuo .diržo, kuris nei 
pusės laika nesuturėdavo mano rup- 
turų. Trylika metų atgal Dr. Flint 
išgydė abidvi rupturas savo stebuk
lingu budu. Nei peilio, nėi skausmo, 
nei gulėjimo nebuvo. Tik kelios minu
tes lengvo, greito taisymo ėmė ir aš 
nusikračiau rupturų. Nuo to laiko aš 
visuomet sveikas ir neturėjau reika
lo diržui. Iš širdies rekomenduoju Drą 
Flinta visiems, reikalaujantiems jo 
pagalbos.

Nicholas Brooks, 
5044 So. Luflin St.

Pasiskaityk ką p. Miesco sako:
Aš turėjau išplerusias kojų venas 

taip labai, kad kartais su vargu ga
lėjau išstovėti ant kojų per dieną dėl 
nuvargimo ir skausmo. Aš dariau ką 
tik galėjau, kad pasigelbėti ir net 
operaciją turėjau kelis kartus, bet 
niekas man nepagelbėjo iki aš nenu
ėjau pas Drą Flintą. Jis išgydė ma
ne visai ir dabar negalėtum pažinti, 
kad aš kuomet turėjau išplerusias ve
nas. Aš vėl esu lengvas kojomis, ne
pailstu, neturtu jokio skausmo ir 
džiaugiuos savo pagijimu.

Paul Miesco, 
West Pullman, III.

Specialiai patogumai moterims. Pa
tarimas dykai.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 pc 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedčliomis, uždaryta.

Kataro Cur§ Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau, įvaipa'M ligas, o .ypatingai 
užsisenėjuąia?, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Rrighton Park. 

Thcat«- Bldg., 2-ros lubos.
Valandoš: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 Vakarais. 
Ncdčldieniais nuo 9 iki 12.

TeL Lafayette 5698.
j

Telephone Boulevard 56^
(>«. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka 

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
>761 Hm Osicted St. "Vrągn <!• 

1/ 
...........................—■■■ m-*

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. MarbeI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1URSĖ
Telefonas

Yards
3135

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

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iŠ- 
siusime Circlet. slzeiMt?48, 

N e m o Hygienic-Fasbion Instituto 
120 E. 16 St. New York., Dop’t M.

DUODA TEISIU PAT AKIM

K. GUGIS
ADVOKATAS
Ml««to ofisai

127 N. Dearboro St„ Rooim

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

8323 So. Halated 8i.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką Ir 
ketvergę. Nedeliomis nuo 9 iki 12 * 
ryto.
——u ............. ..............

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2261 W. 22nd St., kerti Leaviti St »
Telephone CanaJ 2512

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

Veda visokias bylaa vIsudm 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Naipus, Farmas ir Bizniu*, t 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- Į 
iaus ant lengvų išlygų.

/gsa.1------- .!-------- -— JĮ----- !---------------- "L'JJll'-

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS
Ofisas yidurmie«ty). 

ASSOC1AT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St >

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8896 
v..... - ■ ... ...... ...Jį

f V? W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago ;
Tel. Yard* 4681

liiii-h-.-mTgr; ■ r~;.T7 t— r -arr, i,t-t —,

------- -:—=----------------------- -----
Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
ftamp Milvraukee ir Ashland Avė**
Qfi*o vai.: nuo 9 ild 5 ir nuo 7 iki

0 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

7$ We»t Monroe Street, Chicago 
‘Photie Central 2561

«ez. 3203 So. Halsted St 
’čnrdft 1015 Vai.: 6 iki 9 vai

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus įr skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236\So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

DR. A. MONTVID 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryt» 

Telephone Central 8302 
1824 VVabanala Av*.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Kezidencijo* tel. Kedzi* 7715

Dr. M. T. Strikoi’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

L—-------------- - ...

$60 JTO
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOSčIAi
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atiižitirtJjlmo i pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščlai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir 822.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamilura1 
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 SL 

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

• X- . . . • •
.. . .
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Kas Dedas Lietuvoj HA-O-SAN.
[Indy legenda]

Lietuvos Valstybes Pajamos nuo Saus. 1 iki Sp. 1/22

Geri vagys. Lapkričio mėn. 
pabaigoj nežinomi vagys pavo
gę Šančiuose savin. Gryno kai 
kurias remontuojamo moto
ciklo motoro dalis; prie kitų 
motoro dalių negalėjo prieiti. 
Dabar tos pavogtosios motoro 
dalys nakčia grąžinamos Gry
nai atgal, mat, sveiki laukia, 
kad atremontuotų!

Papilys. — Vidurdienį lap
kričio 27 d., rasta vieno ūki
ninko namuose dvi aukos: tė
vas ir sūnūs. Tėvas* užmuštas, 
sale rastas kirvis, o sunus ras
tas daržinėje pasikoręs. Tos 
baisios tragedijos priežastis 
nežinoma.

Kalbama, kad tai al
koholio aukos.

VISUOMENĖS KLAIDINTOJAI

Vilkija. — Š. m. lapkričio 
mėn. pabaigoj buvau pas kur
pių, kur atėjo ir vienas aukštos 
valdžios įstaigos valdininkas. 
Išėjus iš kalbos šis ponas ėmė 
aiškinti, jog litai — laikinieji 
ir nuolatiniai —? tebusią verti 
tik trejetą metų, o paskui nu- 
pulsią, kaip ir vokiečių ost 
markės.

Tuo badu tas ponas sąmo
ningai skleidė nepasitikėjimą 
musų pinigams, prikalbėda
mas nesusipratusiems žmo
nėms nebūtų daiktų.

—Pupkus.

karnų žingsnių, kad sutvarkius 
narių sąstatą. Be to, kilo abe
jojimų, ar kan. Tumas-Vaiž
gantas, kaipo išėjęs iš literatų 
sekcijos, tebesiskaito L. M. K. 
d-jos nariu.

Žingčidu, kas liks tie aktin
gieji! [“L. 2.”]

Valdžios žinios
Akcinių Bendrovių bei Bankų 

akcijos.
z Kai kurios veikiančios jau 

akcinės bendrovės, įkainuojant 
savo turtą litais, sutinka sun
kenybių prisitaikyti prie Fi
nansų, Prekybės ir Pramonės 
Ministerijos nusistatymo pas
kirti kiekvienai akcijai 100 li
tų nominaĮinės vertės.

Kada nesudarius tokioms 
bendrovėms sunkenybių san
tykiuose su akcininkais, Finan
sų Prekybos ir Pramonės Mi
nisterija taikys savo nusistaty
mą dėl minimaliuos akcijos 
kainos 100 litų tik toms ben
drovėms, kurios dar steigiama 
ar bus steigiamos, o veikian
čios jau bendrovės gali skirti 
kiekvienai akcijai ir mažiau 
100 litų.

VALDININKŲ MANDAGUMAS
Tauragė. — 5 d. gruodžio 

mėn. į Tauragės pašto įstaigą, 
Tauragės nuovados Taikos Tei
sėjo pasiuntinys apie 5 vai. va
karo, atnešė korespondenciją.

Pašto valdininkas St., paė
męs iš jo knygutę su siunti
niais, pavartęs, pavartęs juos, 
pasisakęs, kad “aš esu trupu
tį nusigėręs, nieko neišmanau 
šį vakarą,” norėjo grąžinti at
gal pasiuntiniui koresponden
ciją. Pasiuntiniui pasakius: 
‘“Matyt, kad Tamsta tikrai nu
sigėręs,” valdininkas St. metė 
visą korespondenciją pasiunti
niui į akis ir dar išbėgęs iš už 
užtvaro, apipešė jo ausis.

' .................. .»

PinigŲ dirbėjai.
Žasliai. Š. m. lapkričio 

mėn. pabaigoj Žasliuose pagau
ti naujų musų pinigų padir
bėjai — Izraelis (tėvas) ir Mi
ša (sunus) Keidanskiai ir du 
jų kompanijonai. Jie vienam 
piliečiui pardavę litų už dole
rius. Vėliau, tas pilietis norė
jęs savo dolerius gauti atgal, 
bet šie makleriai neatidavę. 
Pilietis pasiskundęs milicijai, 
kuri ir susekusi piktadarius. 
Pas juos radę dar nepabaigtų 
dirbti litų. Boilerius “taisyda
vę”, pridėdami prie esamos 
ant jų skaidinės “0.” Pikta
dariai bus teisiami.

Neutralė Juosta
KUČIŪNŲ ŽUDYNES.

Ek. Lazdijai. — Gruodžio 3 
d. kulkasvaidžiu prislinko miš; 
ku nuo kapinių pusės Kučiū
nus, kurie stovi už l’/2 klm. 
nuo demarkacinės linijos.

žmogžudžių gauja įsibrovė 
miestelin traukė viduriu gat
vės ir šaudė iš oro į kiekvieną 
trobą. Taip pat įeidami vidun 
’enkai šaudė -kiekvienam pas
tebėtinam vyrui tiesiog galvon. 
Tuo budu nužudyta 1) Augus
tas Launikonis 50 metų, 2) Ka
mana vičius Vincas 40 metų, 3) 
Petras Kazlauskas 40 m. amž. 
(buvo atvykęs iš Lazdijų kros
nių ūkininkams statyti), 4) 
Vincas Sirutis 27 m., į) Mar
inas Petravičius 18 m. 6) Ta
ksas S.amuchovas 22 m. 7) Ju- 
:ė Karaliūnienė užmušta sprog
stant granatai, kurią įmetė len
kai į butą. Sužeista: 1) Vladas 
Počiukonis 25 m., 2) Tomas 
Pociukonis 45 m. ir 3) Vincas 
Jakubauskas 28 metų. Visi už
mušti ir sužeisti šaujant į pat 
galvą.

KAUNAS
Viską pašalina. Kyšyje su pa

skutiniai visuotinais susirinki
mais, Lietuvių Meno Kūrėjų 
D-jos valdyboje kilo klausimas 
apie pašalinimą iš M. K. d-jos 
narių tarpo tų narių, kurie 
nuo 1920—21 m. nėra sumo
kėję įstojamojo ir nario mo
kesnio. Valdybos sekretorius 
Binkis, pripažindamas tuos

VILIUOS
‘Kalbėti lietuviškai užginta.” 

šeštadienį, gruodžio 16 d. 
rpie 6 vai. vakarą einant p. p. 
L. ir P. Stoties gatve ir kal
bantis lietuviškai priėjęs prię. 
jų apygirtis karininkas ir pa
reikalavęs nekalbėti lietuviš
kai. Minėtiems asmenis nek
reipiant į jo reikalavimą do
mės, karininkas pasikvietęs po
licininką reikalaudamas lietu
viškai nesikalbančius suimti. 
P. L. paklausė ar yra įsaky
mas draudžiąs lietuviškai. kal
bėtis. Aplink susirinkusi minia 
pradėjo į apygirtį karininką ir 
norintį suimt j' policininką žiū
rėti šnairomis ir murmėti prieš 
neteisėtus persekiojimus. Poli
cininkas tai pastebėjęs karinin
ko reikalavimo neišpildė ir kal
bėjusius lietuviškai paliuosa- 
vo .

(Tęsinys)

“Ha-o-san, juk tai tu turi 
krūtis prisirpusias ir kvepin- 
Čias, pridengtas sklypeliu gel
tono šilko, tokias, kokias galė
joJ+rfeti tik skaisti ir nesu
tepta Devasaki.

“Ha-o-san, juk tavo glamo
nėjimai yra pilni aistros, tavo 
.mylavimas galėtų suteikti 
skbustno, jeigu tik tu norė
tum myluoti.

/Taigi aš tai sakau tau, aš, 
svetimšalis, aš Baltasis Žmo 
gus, 'kad tu busi mano. Girdi, 
busi. Ant ^avo pirštų galų 
vaikštinėsi, kada aš ilsėsimos, 
aš, tavo viešpats, kaip kalė 
trinsis po mano kojų. Supran
ti? Turi taip daryti. Aš taip 
noriu. Aš, svetimas jums, Bal
tasis Žmogus, kuris netiki, 
kad karališka Kao giminė pa
eina nuo Saulės, kad geltonas 
karžygis He-ru mylėjo nesu
teptą De-va-saki, ir kad gyve
no tavo protėvis Riša ir kru
vinoji jo sesuo Heda, — sup
ranti*^ Aš atėjimas, kuris ne
tiki, kad kada nors buvo mei
lužis Hu-ang-ho ir maloni Ni- 
tagrit, paprastai Nitą vadina
ma; kuris netiki, kad buvo 
liaunas ir miklus pažas Lee-e- 
man. Girdi, aš draudžiu tau, 
Ha-o-san, —■ netikėti jiems — 
jiems, geltoniems žmonėms, 
kurie iš tos geltonos žemės 
prasidėjo; aš — uždraudžia!

“Tik dėlto —. kad taip no
riu, supranti?

“Ha-o-san, meilužė mano 
busti, turi mano meilužė būti, 
— supranti? Mano, kuris jumsi 
milionams geltonų žmonių, ga
liu pasakyti, kad nėra pasau
ly geltonos spalvos tik dėlto, 
kad aš nešu geltonas; nes ma
no mintyj prasidėjo užginčiji- 
mas, nes įtikėjau į jį, todėl 
jau nieko nėra iš jūsų tikėji
mu. 
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“Aš taip noriu! 4) jčigu- tik 
aš panorėsiu, tai ir jus išmo
kinsiu taip tikėti. Jeigu lik pa
norėsiu — kada tik panorėsiu! 
Miliūnai geltonų žmonių — aš 
vienas! Nes esat nieko neverti. 
Seni, apmusiję, prakaituoti, 
nešvarus ir geltoni, nuo amžių 
geltoni.

“Iš gen t kartės į gentkartę 
amžinai vergiškai geltoni.

“Kaip banda sudegusių mu
lų — vienodi! Taip vienodi, 
kad nėra tarp jūsų nė vieno, 
kuris nuluptų tzą supuvusią 

odą, tą dvokiantį šašą.
“Su sustingusiais sąnariais 

nuo užgimimo, nuolankus, 
šleivi — su gysilėmis visada su
tikėjusioms, su arterijoms 
pilnoms lavoninio kraujo.

“Ir vergiškai nuolankus.
“Taip nuolankus, kad nėra 

tarpe jūsų nė vieno, kuris iš
drįstų išeiti iš to vienodumo, 
kuris pasakytų, kad nemirs vi
sai, kada jam patinka gyventi, 
arba kad nors pagyvens valan
dą ilgiau už mirtį! Guldami 
taip iš pripratimo, arba gal 
dol papročio, į grabą, kada pa
liovė širdis plakti, kada neti
kėtai smegenys atsirado vily
čių! Arba kada iš susigraudini
mo trenkė kas kam į kaktą. O 
prie to turėdami valią, puikią 
laisvą valią galimybės ribose. 
Arba yra ribos, arba nėra ne
galimybes.. .

(Bus daugiau)

Paprastos pajamos.
I Skyrius — Tiesioginiai mokesniai. Auks. Sk. % nuo b. s.

1. žemes ūkio ir nekilnojamo turto mok. 34.229.118 95
2. Prekybos ir pramonės įstaigų mok. 70.983.141 29
3. Piniginio kapitalo pelno mok......................... 198.626 06

Viso I Skyr.................. 165.410.786 30 6,9
II Skyriaus — Netiesioginiai mokesniai.

4. Gėrimų mokesn.......... . ....................... 239.518.844 25
5. Taboko mok.  ....................................... 72.551.308 44
6. Papirosų gilzų ir papirosinio poplerio mok. 157.004 55
7. Degtukų mok.....................................   9.935.093 27
8. Nuo Įvairių parmonės gaminių rinkliava 4.522.9o4 58
9. Muitas ..................................................  562.363.810 29

Viso II Skyr..................... 889.049.018 58 58,5
III Skyriaus — PoŠlinai.

10. žyminis teismo, konceliarinis ir nuo su
rašytų dokumentų mok. ................... 87.073.77 83

11. Palaikų mok. ........................................... 27.058.133 96
12. Nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų

turto apdraudimo mok............................. 29.227.966 48

VisoIII Skyr.............. . ............. 143.358.877 27 9,4

IV Skyriaus — Valstybines regalijos.
14. Pašto rinkliavų ....................................... 28.896.811 56
15. Telegrafo ” ..................................... 28.244.705 01
16. Telefono ” ............................ 10.807.61170
17. Monopolizuota prekyba ......................... 40.755.604 —

Viso IV. Sks.................. 102.704.732 27 6,8

V Skyriaus —, Valstybes turtas ir kapitalas.
18. Iš miškų pajamos ......................................... 106.515.230
19 Nuo kilnojamo ir nekilnojamo valstybinio 

turto ........................................................ 2.71/1.834 71
20. Iš žemės ūkio turto...................................... 8.018.486 95
21. Iš Žemės ūkio tvarkymo ............................. 863.468 58
22. Plačiųjų gelžkellų rinkliava ..................... 53.953.900 79
23. Siaurųjų gelžkellų rinkliava ...................... 3.889.605 47
24. Plentų ir [vieškelių pajamos ...................... 423.237 20
25. Vandens kelių pajamos ......................... 5.326.314 33
26. Valstybes dirbtuves, pramones technikos

Įstaigos ir sandeliai ................................. 9.839.687 23
27. Valdžios leidžiamųjų Įnik, knygų ir k.

spūdinių pajamos .......................................  2.295.776 29
28. Valstybes kapitalų pelnas ...................... 3.409.916 64

Viso V Skyr................ . 197.247.458 73 13,0
29. (VI Skyr.) Už parduotąjį nekiln. Valst.

turtą.....................  3.623.169 08
30. (VII Skyr.) Grąžinimas paskolų duotų

steigimui > ........................... — —»
Viso VI it- VII Skyr.......... 3.623.1169 08 0.2

VIII Skyriaus —- Valstybes iždo padengimas.
31. Paskolų ir kitų išlaidų grąžinimas .... 13.360.216 78
32. Už mokslą mokesnis ............................. 3.756.810 93

Viso VIII Skyr. . ........................ 17.117.027 71. 1,1
• ; 

IX Skyr. — Įvairios pajamos.
31 Įvairios laik. pobūdžio pajamos Liet.

Misija Amerikoj, už pers. pin, Liet. .. 17.923.925 70
35. Įvairios netikėtos pajamos ................ 20.390.760 29

Viso IX Skyr.................. 38.314.729 99 2.5
Nepaprastos pajamos.

tj 36. Valstybes paskolos .........    24.089.075 62
Viso  ............................. l.b20.9X6.673 05

Apyvartos fonduose (nepaskirstytos į pa
jamų šaltinius  ..................................... 193.310.231 96
Išviso Valstybės pajamų nuo 1 sausio iki
1 spalių niėn. 1922 m. <............auks. 1.714.226.005 10

Valstybes išlaidos. , , i
TJuo sausio 1 d». iki spalių mėn. 1922 m.• ■ *’• •- . - ................... ......... '>

Eil.
Nr. Ministerijų^ bei įstaigos pavadinim

1. Steigiamasis Seimas ...............................
2. Respublikos Prezidentas ......................
3. Ministorių Kabinetas ...........................
4. Finanstų, Prekybos ir Pramonės M.-ja.
5. Susisiekimo Ministerija .....................
6 Vidaus Reikalų ministerija ..................
7. ■” ’ ' ‘ ’* ‘ '...............
8.
9.

10.
11.
12.

Faktinoš išlaidos 
įas Auksin.

. 6.358.503.

.. 996.113.
. 5.661.217.
158.929.121.
347.925.298.
59.959.432.
90.038.405.
71.350.465.
48.074.218.
21.546.612.

852.493.666.
798.692.

narius neaktingais, siūlė jau
dabar neimlioj uos domėn ir 
nustatyti visuotiniems susirin
kimams reikalingą kvorumą 
1 ( jų. Susirinkimas pasiūlymą 
priėmė. Tokiu budu kandida
tais į pašalinimą iš d-jos yra 
asmens: Audėjus, poetas* Jur
gis Baltrušaitis, artistė Biels- 
kaitė, kompozitorius Bende
rius, baletnikė Dubeneckienė, 
kompozitorius Gruodis, dail. 
Antanas Jaruševičius, Kurmy- 
tė, Mikolaitis-Putinas, art. An
drius Oleka, dail. Petras Rim
ša, rašytojas Jurkunas-Šeinius, 
dail. Jonas Šileika, Vidunas ir 
Valavičaitė.

Valdyba ketina imtis atatin-

TANKUS KOSULIAI
Daugelis nemato nieko tokio dažnai atsitinka
muose pašalimuose ir kosuliuose. Priderėtų rū
pintis taisymu atsparuma jiegos.

gausi sveikatų taisančiais vitamininiais veiks
niais, padeda didinti stiprumo ir atsparos 
atsargų. Reikalauk iš savo aptiekininko 
tikros Scotto Emulsijas!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 22-20

1,6 
100%

lt.
15.
16.
17.

Užsienių Reikalų Ministerija ........
Švietimo Miriisterija ........................ .
Žemės Ūkio jr Vaisi. Turtų M-ja.. 
Teisingumo' Ministerija ....................
Krašto Apsaugos Ministerija ..........
Ministeris bd portfelio žydų Reikalams 
Ministeris- bč portfelio Gudo Reikalams 464.503. 

4.096.445. 
526.320. 

2.977.298. 
5.487.771.

Valstybės KOrilbolč ......................... .
Valstybės spaustuvė ........................
Lietuvos respublikos skolų jnok. .
Lietuvos Telegramų Agentūra “Elta’

Viso išlaidų auks. 1.676.686.258.
Viso pajamų auk. 1.714.226.705.1.714.226.705.

%nuo bendros
sk. sumos.

96. 0,4
30. 0,05
76. 0,3
99. 9,5
28. 20,7
76. 3,6
63. 5,4
10. 4,4
73. 2,8
18. 1,2
58. 50,9
65. 0,04
91. 0,02
55. 0,2
01 0,03

16. 0,16
87. 0,3
40 100%

03.

Iškilmingas Balius
rengiamas

CHICAGOS LIETUVIU PAŠALPOS KLIUBO
Septintadienj, sausio 14 d., 1923 m.

DIEVO APVEIZDOS PABAP. SVETAINĖJE
priti Union Avė. ir 18 gatves

■

Durys atsidarys 6:30 vai. vak. Įžanga 25c ypatai.
Gerbiama Visuomene yra prašoma nepamiršti šito puikaus vakaro, kur 

bus puikiausia proga pasišokti. Kviečia KOMITETAS.

RUPIURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio v L v Skausmo

Tųkstąnčiai tų, kurie gydėsi pas 
mane, džiaugiasi, kad pasiliuosavo 
ant visados nuo diržų ir timpinių ko
jinių sunkenybes. Aš išgydau ruptu- 
rą ir išplerusias kojų venas be pei
lio, skausmo ir gulėjimo. Kaina kiek
vienam $25.00.

Pasiskaityk ką p. Brooks sako:
Aš paprastai neleidžiu kam nebūk 

dėti mano vardą į laikraščius. Bet 
kuomet aš žinau tokj gerą daiktą 
kaip Dro Flinto rupturos išgydymas, 
tai aš skaitau savo pareiga viešai jį 
pripažinti.

Ilgus metus turėjau dvi rupturas 
ir labaixkentėjau nuo .diržo, kuris nei 
pusės laika nesutuvėdavo mano rup- 
turų. Trylika metų atgal Dr. Flint 
išgydė abidvi rupturas savo stebuk
lingu budu. Nei peilio, nei skausmo, 
nei gulėjimo nebuvo. Tik kelios minu- 
tos lengvo, greito taisymo ėmė ir aš 
nusikračiau rupturų. Nuo to laiko aš 
visuomet sveikas ir neturėjau reika
lo diržui. Iš širdies rekomenduoju Drą 
Flintą visiems, reikalaujantiems jo 
pagalbos.

Nicholas Brooks, 
5044 So. Laflin St.

Pasiskaityk ką p. Miesco sako:
Aš turėjau išplerusias kojų venas 

taip labai, kad kariais su vargu ga
lėjau išstovėti ant kojų'per dieną dėl 
nuvarglmo ir skausmo. Aš dariau ką 
tik galėjau, kad pasigelbėti ir net 
operaciją turėjau kelis kartus, bet 
niekas nvan nepagelbėjo iki aš nenu
ėjau pas Drą Flintą. Jis išgydė ma
ne visai ir dabar negalėtum pažinti, 
kad aš kuomet turėjau išplerusias ve
nas. Aš vėl esu lengvas kojomis, ne
pailstu, neturiu jokio skausmo ir 
džiaugiuos savo pagijimu.

Paul Miesco, 
West Pullman, Ui.

Specialiai patogumai moterims. Pa
tarimas dykai.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas

! Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 p< 

pietų, panedėllais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedeliomis, uždaryta.

Rato Guro Inslitulo
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau, įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusiąp, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698. 
k——--- '

Telephoue Boutevard 5Gfe"
OR. A. JUOZAITIS

DENTIRTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. raka 

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
h* Qa(«ted Si. Tblragn

■....... i imu....................    111.1,1.^

Tol. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Marbsl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Ilalsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso-valandos: 9—10; 2-^1 ir 6—9

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iŠ- 
siusime Circlet. SfeeJ 4a 

Nemo Hygienic-Fnsbion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.

■ . - —--------:--------------

ADVOKATAS

Kl. Jurgelonis

DOODA TEISIU PATARIMAS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St„ Rooa. 1111*11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halated Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. y. kiekvle* 
ną vakarą, išskyrus utarninką fr 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki LB i 
ryto. I

JOHN KUCHINSKAS Į
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt St I

Telephone Canal 2512
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir pue 

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylai visuose 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Naipus, Farmas ir Biznius, t 
Skolina Pinigus ant pirmo p)org»- I 
•iaus ant lengvų išlygų. /

V. W. RUTKAUSKAS ll 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Ilalsted St. Chicago į 
Tel. Y arda 4681

-r ;, 7—r- - ,...r »

Tel. Haymarket 8669
JOSEPB W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg.. 

;(Camp: Milwaukee ir Ashland Avė# 1 
Dflao vai.: nuo 9 ild 5 ir nuo 7 tkd ' 

0 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 
1811 Recter Building 

/y We»t Monroe Street, Chicaga 
•Photie Central 2564 

Kez. 3203 So. Halsted St 
fards 1015 Vai.: 6 Iki 9 vai

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus įr skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

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

VAKARAIS
3236\So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

DR. A. MONTVID 
lieta vis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 E. Wn»hington St.
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryt» 

Telephone Central 8362 
1824 VVabanaU Avė.

Valandos; nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijot tel. Kedzia 7715

Dr. M. T. StrikoFis 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

$50 $S0 $70
“Kuppenhelmer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAi
Jusi) Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiursimo j pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščlai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių mudu $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamituraž 
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 S:.

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.
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Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas
(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir Socialdemokrato 

Augusto Bebelio).

Vertė K. Baronas.

(Tęsinys)

Pirmenybė krikščionybės 
prieš kitas religijas matoma 
yra tame, kad ji skelbia vien- 
dievybę, vienų Dievų, kuris tuo 
pačiu laiku sujungia į save Ne
dalijamų Trejybę — visai ne
galimų dalykų dėl sveiko žmo
gaus proto. Bet ir tai nė dau
giau, nė mažiau kaip mytas 
(pasaka). Pas žydus dair už 
500 m. prieš Kr. gimimų, buvo 
šventoji trejybė, kuri jungėsi 
asmeny vieno Dievo; panašų 
tikėjimų už daugelio metų 
prieš Kristaus gimimų randa
me ir pas egyptdečius. Beveik 
kiekviena krikščionių dogma, 
kiekviena bažnytinė apeiga, už 
daugelio šimtmečių prieš Kris
tų buvo vartojamos pagoninė- 
se indusų ir egypt iečių reli- 

' gijose, taip kad su pilna tei
se galime pasakyti, kad krikš
čionybė yra kopija abiejų tų 
senovės kultūrinių šalių religi
jų. Bet ne vienos tik krikščio- 

• nių bažnyčios dogmos ir apei
gos yra, kaip mes sakėm, žmo
gaus kūrinys, o ne “Dievo su
tvertos”, tų patį .galima pasa
kyti ir apie “šventą” raštų, 
ant kurio rymo krikšionybė.

Biblija turi didelę reikšmę 
kaipo kultūriniai istorinis kū
rinys; bet į jos kulturinę-isto- 
rinę vertę ikišiol mažai buvo 
kreipiama domės. Bažnyčia 
niekados nežiūrėjo į jų kaipo į 
tokį kurinį, bot kaipo į pro
duktų dieviškųjų apreiškimų. 
Imant jų už “apreiškimus”, bi
blija, kaipo knyga, kuri, apima 
savyje apie du tūkstančius me
tų senovės vys tymos, aprašo 
įvairius atsitikimus ir užveria 
savyje daugelį padavimų, lie
čiančių žmones įvairių laikų ir 
įvairių pažiūrų, —suprantama, 
yra pilna didžiausių ir neišriša
mu prieštaravimų.

Tie biblijos arba taip vadi
namo šventraščio neaiškumai 
ir prieštaraviųiai buvo ir yra 
priežastim įvairiausių jos aiš
kinimų, aštriausių susirėmi
mų pačioje bažnyčioje, kurie 
tęsiasi ir iki šių laikų. Minėti 
neaiškumai ir prieštaravimai 
jau senai butų suskaldę kata
likų bažnyčių, kaip ir evange- 
liškųjų, į daugelį sektų, jeigu 
kunigija išvien su valdžia ne
palaikytų pagelba spėkos ^icpa- 
liečiamybę kartų priimtų mo
kinimų*).

lodei tai katalikų bažnyčia 
savo žvilgsniu elgiasi pilnai 
teisingai, kada ji uždraudžia 
svietiškiams skaityti biblijų. 
Jeigu dagi mokytieji negalėje 
susitaikinti, aiškinime biblijos 
tai kaip to galima reikalauti iš 
paprasto žmogaus proto? Nė 
viena knyga pasaulyje nenuve- 
dė tiek žmonių į beprotnamį, 
kiek biblija. Nelaimingieji sva
jotojai jieškojo joje to, ko iš- 
tikrųjų nebuvo, ir kada jiems 
rodydavos, kąd jie, pagalios, 
rado tiesų, jie vėl užtikdavo 
vietų, kuri prieštaravo pig'mes- 
niųjai ir buvo nesutaikoma.

Ir taip, biblija negali būti 
“dievo žodis“; ji parašyta ne 
tų, kurių vardų mini atskiri 
tos knygos skirsniai. Biblija 
yra rinkinys raštų įvairių žmo
nių, kurių vardai dagi niekad 
ir nebuvo žinomi ir kurie gy
veno įvairiausiais laikais. Skai-

*) 648 m. imperatorius Konstanti
nas II, įkalbėtas tuolaikinio patriarcho 
Teodoro, išleido įsakymą, žinomą var
du “Tikėjimo pavyzdžiai’’ (tinos), ku
riame uždraudė, po didele bausme, 
svarstyti ginčijamus klausimus, įsa- 
kydamasa viskame *klausyti visuoti
nų bažnyčios susirinkimų nuospren
džių. Nelinkdarr?as ne i tiesos, ne j 
paklydi'.nų pusę, tas įsakymas lieoe 
vien tylėti; bet audra nesustojo. 
Tada prasidėjo persekiojimas neklau
sančiųjų imperatoriaus įsakymo ir 
delei to nukentėjo nuo priešų ir tie
sioginiai gynęjai stačiatikybės; jais 
buvo Rymo papa Martinės ir Maksi
mas, kuriuos stačiatikių bažnyčia 
skaito šventais (Iš stačiatikių baŽn. 
istorijos).

čius raštų, pretendavusių ant 
pripažinimo jų tikrais, teisin
gais aprašymais Kristaus gy
venimo ir mokinimų, buvo la
bai didelis. Pirmam šimtme
ty po Kr. gimimo delei teisin
gumo ir vertės tų raštų kilo 
aštriausi ginčai ir kova. Tik 
pamaži įvairiems bažnyčios 
susirinkimams pasisekė su
tverti didesnį vienodumų; tame 
nebuvo kreipiama domės į tei
singumų ar neteisingumų ir 
daugelis tų rašinių, jeigu nea
titikdavo naujoms gyvenimo 
sųlygoms, buvo užginčijami ar 
sunaikinami, o kiti buvo su
jungiami po vienu antgalviu. 
Tokiu tai bildu po kelių šimt
mečių ginčų ir kovos biblija 
pavirto, į neklaidingų tikėjimo 
knygų į “dievo žodį”, abejoti 
kurios teisingumui ir tikru
mui iki nesenai skaitėsi nusi
dėjimu ir dagi valstybės įsta
tymais bausdavosi.

Tikslus tirinėjimai parodė, 
kad ne vienas iš esančių evan
gelijos ir apaštalų laiškų rank
raštis negalėjo būti parašytas 
ankščiau 4-to šimtmečio po 
Kr. gimimo. Rasta, kad dau
gelis svarbių vielų senojo ir 
naujojo testamento yra prį- 
dėčkai, kurie buvo savavaliai 
paimti iš įvairių autorių ir 
perdirbti sulig noro ir intere
sų vadovaujančios dvasiškijos, 
o paskui jau buvo skelbiami 
tikintiesiems kaipo “dievo žo
dis”.

Palyginus visus esančius bi
blijos rankraščius, rasta dau
giau paik 50,000 nukrypimų ir 
prieštaravimų. Ačiū tam, nie- 
kurios labai svarbios biblijos 
vietos įgauna priešingų pras
mę. Ir visgi nežiūrint to, bi
blija yra “dievo žodis”, kurio 
niekas neturi drįsti kritikuo
ti!

Sutiksite, ponas kunige, kad 
jeigu dagi visos filizofinės si
stemos neįstengia susilpninti 
tikėjimų į krikščionybės die
viškumų, tai pilnai užtenka 
mano nurodytų istoriniai ir 
moksliniai patikrintų faktų, 
kad tikinčiųjų širdyse pagim
džius abejonę. Atsižvelgiant 
į viską pasakytų, Jus, turbūt, 
ne misis tebėsit, jei aš prisipa
žinsiu, jog esu priešininkas 
netik katalikybės, bet ir kiek
vienos religijos abelnai.

Religija, kaip buvo parodyta 
uikščiau, yra produktas kul
tūrinio stovio tautos, ar vi
jos eilės tautų, esančių viena
me išsivystymo laipsny. Dagi 
viena ir ta pati religija tarp 
vairių tautų priima skirtingų 
jobudį, jeigu kulturingumo 
uipsnis ir dvasinio vystymos 
•ųlygos nėra vienokios. Pa
vyzdžiui, Ispanijos katalikybė 
labai skiriasi nuo Francijos 
tatalikybės; tų patį galima 
pasakyti ir apie Vokietijos ir 
Anglijos protestonybę. Apart 
o į permainas tautos religijos 
veikia ir pakįlimas kultuirin- 
jumo. Taip dievobaimingi 
19-to šimtmečio krikščionys 
ibejoja apie daugelį to, į kų 
tvirtai tikėjo 15-to šimtmečio 
krikščionys. Prisiminkime, pa
vyzdžiui, kokių didelę rolę lo
šė iir 17 šimtmečiuose tikėji
mas į velnius į raganas.

Bet religinės dogmos vis la
biau nyks sulig to, kaip gam- 
tiniai-moksliniai atradimai ir 
<ulturiniai-istoniniai tyrimai 
darysis prieinamesnį vis dides
niam ir didesniam žmonių 
skaičiui. Susipažinimas su is
torija visai sunaikina t>it>liji— 
nes pa sakėt s apie pasaulio su
tvėrimų, o astranomijos ištu
rimai ir atradimai parodo 
mums, kad visata nežino “dan
gaus” (kaip jį vaizduoja kri- 
cščionys) ir kad milionai žvai

gždžių, visos be išėmimo, yra 
dangiški kūnai, kurie jokiu bū
du negali būti angelų ir “šven
tųjų” buveinė.

Ir taip, čia jau užtektinai į- 
rodyta, kad krikščionybė yra 
netik ne “geriausia” ir ne “to
buliausia” iš mokinimų, bet 
kad ji nėra geresne ir tobu
lesnė už visas kitas religijas, 
t. y. kad ji nėra nė gera, nė 
tobula. Jos pašalinimas, žmo
nijos progreso žvilgsniu, da
rosi vis reikalingesnis ir rei
kalingesnis. O krikščionybės 
dora! sušuksite Jus. Dora ne
turi nieko bendra nė su kri
kščionybe, nė su religija abel
nai. Dora yra visai skirtinga 
įvairiuose žmogaus kultūros 
laipsniuose. Pas visas tautas 
yra tam tikros taisyklės žmo
nių santikiuose, kurių pildy
mas yra skaitomas reikalingas 
visų interesuose. Be tokių tai
syklių negali gyventi nė viena 
draugija. Jų peržengimas 
skaitosi nedoras dalykas ir iš
šaukia arba nepasitenkinimu 
š trečių žmonių puses, arba 
neša su savim materialinę ir 
fizinę pabaudų, kurių uždedz 
ant prasižengėlių draugijos val
džia. Kaip įvairiai dagi pačios 
katalikų bažnyčios rybose žiū
rima į žinomus papročius, kur 
viena dalis žmonių žiuri į juos 
kaipo į pilnai dorus ir natūra
linius, o kita—kaipo į nepa
dorius, o todėl vertus panie
kos, gali parodyti du pavyz
džiai. — Pažiūrų, kad apsive- 
dimas dagi be bažnyčios pa
laiminimo yra pilnai teisėtas, 
franeuzų katalikas (kaipo dorų, 
dievobaimingas gi vokietis ka
talikas žiuri į tokį apsiyedimų, 
kaipo konkubinatų (neteisėtų 
sugyvenimų), o todėl, kaipo : 
labai nedorų dalykų. Pilnų 
bažnyčios atskirimų nuo vals 
tybės šiaurinės Amerikos ka
talikas randa savaimi supran
tamu dalyku, kuomet gi di
džiuma Vokietijos x kataliku 
žiuri į tai, kaipo į valstybės 
begėdiškų išdavimų bažnyčios, 
prisakymai meilės artimo, mei
lės visos žmonijos, prisakymai 
abipusės pakantos —- visi tiė 
mokinimai, be išimties, yrą 
teaip budizme, taip ir mailiomer 
tonizme. Jie yra pripažinti viy 
šų pasiekusių tam tikrų vysta
mos laspsnį žmonių ir yru

giau, negu krikščionybėj, kuri 
tuos gerus dalykus stengiasi 
vykinti tik dėl “busiančiojo 
gyvenimo”. Krikščionių religi
ja, ta meilės religija, per dau
giau kaip 18-ka šimtmečių bu
vo tik religija neapykantos, 
persekiojimų ir priespaudos. 
Nė viena religija pasauly ne
kainavo žmonijai tiek daug 
ašarų ir kraujo, kiek krikščio
niškoji, nė viena nedavė tiek 
daug priežasčių 
prasižengimams, 
lyk a s eina apie 
nes žudynes, tai
niškųjų tikėjimų kunigai dar 
ir ’ daibar yra pasirengę duoti 
savo palaiminimų, ir visa dva- 
siškija vienos tautos kelia ran
kas į dangų, kad pas vienų ir

tų patį Dievų, Dievų meilės, iš- 
meldus sunaikinimų savo prie
šo kitos tautos.

(Bus daugiau)

_____

aini
čių, persų ir arabų daug daur

^Kalėdinis Kliubas”
Padaryk Kalėdas 1923 
m. “Labai Linksmas” 
prisidėdamas šiandien 
prie m»sų Kalėdinio 
Taupos Kliubo. Nieko 
nereikia ‘mokėti prisira
šant.

Iowa State Savings
Bank

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Maišydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

S. L. FABION AS CO.
n

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

Pasekmingai Siunčiame Pinigus 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.
TOBiĮar .ff ■ i1”?1.; aegg—------

DETROIT, MICHIGAN

ir

We*t 1894 HttMl. 6678
WM. J. STOLL CO„ 

J. Balchiuna* pagelbininkaa 
(arba asistauta*) 

GRABORIUS 
1039 — 25th SU 9509 Cardaal

Detroit Mieli. . 
...y .... i .........

NL V. KATULAI
8769 JMk Ą

Oflao vttlundoui 1—8 dienų 
7—8 rakare

Tel. Market 6284, Markei 4526

bjauriausiems
O kada da- 

karų ir masi- 
visų krikščio-

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

T""’"'"’1 111 " " \- - - - -
Pirmas ' Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, UI.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harri’son 6872

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERIJA

8101 So. Halsted St., kampa* 21 gal 
Telefonas Y ar d* 1119

JONAS LUCAS 
Generalis Parda
vėjas No. 5. Bu
siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu gerinu
sį patarnavimą.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

3319 Auburn

1RABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

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

PALIK NUMINTĄTAKA
Ir pirk geresnių rūšių pirkinius nuže

mintomis kainomis.

Tiems, kurie nori, kad jiems patarnautų
t

lietuviškai kalbąs pardavėjas, pareikalavus 
mes turim p. Joną Lucą, musų generalį par- 
davėją, kuris mielu noru patarnaus jums 
kiekviename musų krautuvės skyriuj.

Rakandai, Divonai, Pianai ir Fonogra
fai parduodama

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
ĘE JOKIŲ PALUKIŲ

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

ii i m linu m ..............................  n... .n—F

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Rusiškos ir lukiškos Vanos
I2th STREET —
Tel. Kedrie «9U2

1114-16 Rooeevell BA

CMICABO. ILL

YOUK GROCEJU

Duoda Simet Dovanų
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos. /

$3.50
$4.50

— Adresuokite —

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y,

Baigus!
AJru žari

jos koleg* 
141 ilg« 
praktika- 
usl Peaw 
silvanijoo 
hospital*' 

<e. Pasek* 
mingal pa

tarnaut 
oris gim 
iymo. . Du*

Lokio** 
| irose ir 
Į okiuos* 
Laluose 
Lerims
] merginose*

Ii- 
ki-

it

/<^DR.iiEH2MAN^
II RUSIJOS

Gerai lietuviams finom as p*r Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrais ir chroniška* Ilgaa, 
▼yru, moterų ir taikli pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija» 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4186

Telefonai'

2313 So. Babted St.
Vala 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak. 

\k==============^-===============3='

Metams

7

Peter A. Miller
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5838

JUS AKYS
Yra jums brangesnės 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 akii; daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

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

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

Pinigai 
iš 

Brighton Park

LIETUVA 
per 

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

PINIGAI
West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 

Kartano aptiekoje, 523 
• W. 120-th St., West Pul- 

f \

Iman, UI.

-

DR. CHARLES SEGAL. j 
Praktikuoja 15 metai

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

Chicago, Illinois,
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaik4 ligų

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 tai. ryte, nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 vai.

- ryte iki 1 vai. po piet.
Telefoną* Drexel 2880 

k .......... ........

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akulerk*
3113 S.Halsted *4
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavime turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikis 
parišk* rrižiu 

re j imą. Duoda
patarimus mo
terims ir margi 
noras veltui.

Teį. Piillmao 5432

A. SHUSHO
AKURERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rv 
pestingai prižiu

1 riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Telefonas] Boulevard 7142

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistaa

4712 Aahland Av*^ 
arti 47-tos gatvi*

DR. S. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial 
Ofisą* 2201 W. 22nd St„ kampa* B 

Leavitt Si. Tel. Canal 6222.
Reridendja 1114 W. OmI M 

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

tkiMit, pauteiiaak 
BLUMENTHAI

OHNMtrM 
Te). ROU "
<1449 6. AatftuaA 
KAmpaa 4T<m *•».
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Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas
gždžių, visos be išėmimo, yra 
dangiški kūnai, kurie jokiu bū
du negali būti angelų ir “šven
tųjų” buveine.

(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir 
Augusto Bebelio).

Socialdemokrato
Ir taip, Čia jau užtektinai į- 

rodyta, kad krik^ionybė yra 
netik ne “geriausia” ir ne “to-

Vertė K. Baronas.

(Tęsinys)

buliausia” iš mokinimų, bet 
kad ji nėra geresne ir tobu
lesne už visas kitas religijas, 
t. y. kad ji nėra ne gera, nė

Pirmenybė krikščionybės 
prieš kitas religijas matoma 
yra tame, kad ji skelbia vien- 
dievybę, vienų Dievų, kuris tuo 
pačiu laiku sujungia į save Ne
dalijamų Trejybę — visai ne
galimų dalykų dėl sveiko žmo
gaus proto. Bet ir tai nė dau
giau, nė mažiau kaip mytas 
(pasaka), Pas žydus dair už 
500 m. prieš Kr. giminių, buvo 
šventoji trejybė, kuri jungėsi 
asmeny vieno Dievo; panašų 
tikėjimų už daugelio metų 
prieš Kristaus gimimų randa
me ir pas cgyptriečius. iBeveik 
kiekviena krikščionių dogma, 
kiekviena bažnytinė apeiga, už 
daugelio šimtmečių prieš Kris
tų buvo vartojamos pagoninė- 
se indusų ir egyptiečiių reli- 

' gijose, taip kad su pilna tei
se galime pasakyti, kad krikš
čionybė yra kopija abiejų tų 
senovės kultūrinių šalių religi- 
j i ?! Bet ne vienos tik krikščio
nių bažnyčios dogmos ir apei
gos yra, kaip mes sakėm, žmo
gaus kūrinys, o ne “Dievo su
tvertos”, tų patį galima pasa
kyti ir apie “šventų” raštų, 
ant kurio rymo krikšionybė.

Biblija turi didelę reikšmę 
kaiųio kultūriniai istorinis kū
rinys; bet į jos kulturinę-isto- 
rinę. vertę ikišiol mažai buvo 
kreipiama domės. Bažnyčia 
niekados nežiūrėjo į jų kaipo į 
tokį kurinį, bot kaipo į pro
duktų dieviškųjų apreiškimų. 
Imant jų už “apreiškimus”, bi
blija, kaipo knyga, kuri, apima 
savyje apie du tūkstančius me
tų senovės vystymos, aprašo 
įvairius atsitikimus ir užveria 
savyje daugelį padavimų, lie
čiančių žmones įvairių laikų ir 
įvairių pažiūrų, —suprantama, 
yra pilna didžiausių ir neišriša
mų prieštaravimų.

i čius raštų, pretendavusių ant 
pripažinimo jų tikrais, teisin
gais aprašymais Kristaus gy
venimo ir mokinimų, buvo la
bai didelis. Pirmam šimtme
ty po Kr. gimimo delei teisin
gumo ir vertės tų raštų kilo 
aštriausi ginčai ir kova. Tik 
pamaži įvairiems bažnyčios 
susirinkimams pasisekė su
tverti didesnį vienodumų; tame 
nebuvo kreipiama domės į tei
singumų ar neteisingumų ir 
daugelis tų rašinių, jeigu nea
titikdavo naujoms gyvenimo 
sąlygoms, buvo užginčijami ar 
sunaikinami, o kiti buvo su
jungiami po vienu antgalviu. 
Tokiu tai budu po kelių šimt
mečių ginčų ir kovos biblija 
pavirto, į neklaidingų tikėjimo 
knygų į “dievo žodį”, abejoti 
kurios teisingumui ir tikru
mui iki nesenai skaitėsi nusi
dėjimu ir dagi valstybės įsta
tymais bausdavosi.

Tikslus tirinėjimai parodė, 
kad nė vienas iš esančių evan
gelijos ir apaštalų laiškų rank
raštis negalėjo būti parašytas 
ankščiau 4-to šimtmečio po 
Kr. gimimo. Rasta, kad dau
gelis svarbių vietų senojo ir 
naujojo testamento yra pri- 
dėčkai, kurie buvo savavaliai 
paimti iš įvairių autorių ir 
perdirbti sulig noro ir intere
sų vadovaujančios dvasiškuos, 
o paskui jau buvo skelbiami 
tikintiesiems kaipo “dievo žo
dis”.

Palyginus visus esančius bi
blijos rankraščius, rasta dau
giau paik 50,000 nukrypimų ir 
prieštaravimų. Ačiū tam, nie- 
kurios labai svarbios biblijos 
vietos įgauna priešingų pras
mę. Ir visgi nežiūrint to, bi
blija yra “dievo žodis”, kurio 
niekas neturi drįsti kritikuo-

tobula. Jos pašalinimas, žmo
nijos progreso žvilgsniu, da
rosi vis reikalingesnis ir rei
kalingesnis. O krikščionybės 
dora! sušuksite Jus. Dora ne
turi nieko bendra nė su kri
kščionybe, nė su religija abel- 
nai. Dora yra visai skirtinga 
įvairiuose žmogaus kultūros 
laipsniuose. Pas visas tautas 
yra tam tikros taisyklės žino
mų santikiuose, kurių pildy
mas yra skaitomas reikalingas 
visų interesuose. Be tokių tai
syklių negali gyventi nė viena 
draugija. Jų peržengimas 
skaitosi nedoras dalykas ir iš
šaukia arba nepasitenkinime 
š trečių žmonių puses, arba 
neša su savim materialinę ir 
fizinę pabaudų, kurių užded: 
ant prasižengėlių draugijos val
džia. Kaip įvairiai dagi pačios 
katalikų bažnyčios rybose žiū
rima į žinomus papročius, kur 
viena dalis žmonių žiuri į juos 
kaipo į pilnai dorus ir natūra
linius, o kita—kaipo į nepa
dorius, o todėl. vertus panie
kos, gali parodyti du pavyz
džiai. — Pažiūrų, kad apsive
dimas dagi be bažnyčios pa
laiminimo yra pilnai teisėtas, 
Prancūzų katalikas kaipo dorų, 
dievobaimingas gi vokietis ka
talikas žiuri į tokį apsiyedimų, 
kaipo konkubinatų (neteisėtų 
sugyvenimų), o todėl, kaipo 
labai nedorų dalykų. Pilnų 
bažnyčios atskirimų nuo vals 
tybes šiaurinės Amerikos ka
talikas randa savaimi supran
tamu dalyku, kuomet gi di
džiuma Vokietijos x katalikų 
žiuri į tai, kaipo į valstybės 
begėdiškų išdavimų bažnyčios. 
Prisakymai meilės artimo, mei
lės visos žmonijos, prisakymai 
abipusės pakantos — visi tiė 
mokinimai, be išimties, yra 
kaip budizme, taip ir mahom<>

giau, negu krikščionybėj, kuri 
tuos gerus dalykus stengiasi 
vykinti tik dėl /‘busiančiojo 
gyvenimo”. Krikščionių religi
ja, ta meilės religija, per dau
giau kaip 18-ka šimtmečių bu
vo tik religija neapykantos, 
persekiojimų ir priespaudos. 
Nė viena religija pasauly ne
kainavo žmonijai tiek daug 
ašarų ir kraujo, kiek krikščio
niškoji, nė viena nedavė tiek 
daug priežasčių biauriausiems 
prasižengimams. O kada da
lykas eina apie karų ir masi
nes žudynes, tai visų krikščio
niškųjų tikėjimų kunigai dar 
ir’dabar yra pasirengę duoti 
savo palaiminimų, ir visa dva
siškąja vienos tautos kelia ran
kas į dangų, kad pas vienų ir

tų patį Dievų, Dievų meilės, iš- 
meldus sunaikinimų savo prie
šo—kitos tautos.

(Bus daugiau)

* ..................................\

' Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central .Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Tel. Yards 1138

STANLEY P
MAŽEIKA

1RABORIUS IR
Balsam uotojas

• Turiu automo- 
nlius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Pirmas \ Lietuvis

J. P. VARKALA & CO.
PUBLIC ACCOUNTANT 

AUDITOR-ius 
Ofisai:

3241 So. Halsted Str., 
203 Dearborn St. 

Chicago, UI.
Telefonai: 

Boulevard 5066
Harri’son 6872

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AkUŠERKA

8101 So. Halsted St., Jrampa* 81 gal 
Telefonas Y&rdt 1110

Baigas!
< Akušeri* 
ibs kolegė 
l«| ilK* 
praktika- 
usi Po** 
silvanijoo 
hospltal**

te. Pasek 
minga! pa

tarnaut 
oris gim 
iymo Du* 
ia rodą vi
sokiose ii* 
irose ir ki
ekiuose ral 
<aluose m« 
.e rims it 
mergi nonos

Tie biblijos arba taip vadi
namo šventraščio neaiškumai 
ir prieštaravimai buvo ir yra 
priežastim įvairiausių jos aiš
kinimų, aštriausių susirėmi
mų pačioje bažnyčioje, kurie 
tęsiasi ir iki šių laikų. Minėti 
neaiškumai ir prieštaravimai 
jau senai butų suskaldę kata
likų bažnyčių, kaip ir evange- 
liškųjų, į daugelį sektų, jeigu 
kunigija išvien su valdžia ne
palaikytų pagelba spėkos nepa- 
liečiamybę kartų priimtų mo
kinimų*).

lodei tai katalikų bažnyčia 
savo žvilgsniu elgiasi pilnai 
teisingai, kada ji uždraudžia 
svietiškiams skaityti bibliją. 
Jeigu dagi mokytieji negalėje 
susitaikinti, aiškinime biblijos 
tai kaip to galima reikalauti iš 
paprasto žmogaus proto? Nė 
viena knyga pašaulyje nenuve- 
dė tiek žmonių į beprotnamį, 
kiek biblija. Nelaimingieji sva
jotojai jieškojo joje to, ko iš- 
t ikrų jų nebuvo, ir kada jiems 
rodydavos, kad jie, pagalios, 
rado tiesų, jie vėl užtikdavo 
vietų, kuri prieštaravo piirmes- 
niųjai ir buvo nesutaikoma.

Ir taip, biblija negali 4 būti 
“dievo žodis”; ji parašyta ne 
tų, kurių vardų mini atskiri 
tos knygos skirsniai. Biblija 
yra rinkinys raštų įvairių žmo
nių, kurių vardai dagi niekad 
ir nebuvo žinomi ir kurie gy
veno įvairiausiais laikais. Skai-

*) 648 nv. imperatorius Konstanti
nas II, įkalbėtas tuolaikinio patriarcho 
Teodoro, išleido įsakymą, žinomą var
du “Tikėjimo pavyzdžiai” (tinos), ku
riame uždraudė, po didele bausme, 
svarstyti ginčijamus klausimus, įsa- 
kydamasa viskame *klausyti visuoti
nų bažnyčios susirinkimų nuospren
džių. Nelinkdanvas nė j tiesos, hė j 
paklydimų pusę, tas įsakymas lieoė 
vien tylėti; bet audra nesustojo. 
Tada prasidėjo persekiojimas neklau
sančiųjų imperatoriaus įsakymo ir 
delei to nukentėjo nuo priešų ir t;e- 
sioginiai gynėjai stačiatikybės; jais 
buvo Rymo papa Martinas ir Maksi
mas, kuriuos stačiatikių bažnyčia 
skaito šventais (Iš stačiatikių bažn. 
istorijos).

Sutiksite, ponas kunige, kad 
jeigu dagi visos filizofinės si-

tonizme. Jie yra pripažinti viy 
sų pasiekusių tam tikrų vystį* 
mos laspsnį žmonių ir yru

stemos neįstengia susilpninti 
tikėjimų į krikščionybės die
viškumų, tai pilnai užtenka 
mano nurodytų istoriniai ir 
moksliniai patikrintų faktų, 
kad tikinčiųjų širdyse pagim
džius abejonę. Atsižvelgiant 
į viską pasakytų, Jus, turbūt, 
ne misis tebėsit, jei aš prisipa
žinsiu, jog esu priešininkas 
netik katalikybės, bet ir kiek
vienos religijos abelnai.

Religija, kaip buvo parodyta 
aukščiau, yra produktas kul
tūrinio ''stovio tautos, ar vi
jos eilės tautų, esančių viena
me išsivystymo laipsny. Dagi 
viena ir ta pati religija tarp 
vairių tautų priima skirtingų 
)obudį, jeigu kulturingumo 
aipsnis ir dvasinio vystymos 
ųlygos nėra vienokios. Pa

vyzdžiui, Ispanijos katalikybė 
abai skiriasi nuo Francijos 
<atalikybės; tų patį galima 
pasakyti ir apie Vokietijos ir 
Anglijos protestonybę. Apart 
o į permainas tautos religijos 
zeikia ir pakįlimas kulturin- 
’umo. Taip dievobaimingi 
19-to šimtmečio krikščionys 
ibejoja apie daugelį to, į ką 
tvirtai tikėjo 15-to šimtmečio 
krikščionys. Prisiminkime, pa
vyzdžiui, kokių didelę rolę lo
šė lir 17 šimtmečiuose tikėji
mas į velnius į raganas.

Bet religinės dogmos vis la-
liau nyks sulig to, kaip gam- 
tiniai-moksliniai atradimai ir 
<ulturiniai-istoniniai tyrimai 
darysis prieinamesnį vis dides
niam ir didesniam žmonių 
skaičiui. Susipažinimas su is
torija visai sunaikina bibliji- 
nes pasakas apie pasaulio su
tvėrimų, o astranomijos išti
nimai ir atradimai parodo 
mums, kad visata nežino “dan
gaus” (kaip jį vaizduoja kri- 
cščionys) ir kad milionai žvai

praktikuojami indusų, chinią- 
čių, persų ir arabų daug daiir
£

“Kalėdinis Kliubas” 
Padaryk Kalėdas 1923 
m. “Labai Linksmas” 
prisidėdamas šiandien 
prie musų Kalėdinio 
Taupos Kliubo. Nieko 
nereikia ‘mokėti prisira
šant.

Iowa State Savings 
Bank

Namų Paskolos Bankas 
Sioux City, Iowa

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Maišydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

S. L. FABION AS CO.

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

Pasekmingai Siunčiame Pinigus 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.
Tgtffffig-J..1!!.! ----- - ■ 1 1 ' ■ >

DETROIT, MICHIGAN

1114*10 Rooeevell RA

Rusiškos ir
I2th STREET 

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

Peter A. Miller
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5838

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- 
hintėlis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

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

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

Pinigai 
iš 

Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
- 4138 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 7674.

PINIGAI
I Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano

i

siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523

• W. 120-th St., West Pul
lman, m. 

m————ii  n.

^DR.BEflZMAH^A
II RUSUOS

Gerai lietuviams žinoma* per 14 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieri*.

Gydo titrais ir ehronilkas ligas, 
▼yru, moterų ir Taikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Labaratorijai 1028 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

r Dienomis: Canal
. mio arba 857 Telefonai1 J _

į N akt. Drexel 960
' Boulevard 4136

8313 So. Halsted St
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
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DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyriškų ir 
Vaiką ligų

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akalerka 
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pi 
sėkmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitik? rr.o teikiu 
ypatižkų rrižiu- 
re j imą. ’Jcods 
patarimus mo
terims ir mergi 
noras veltui.

Te!. Pullmao

A. SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose: ru 

i pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

5432

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS i
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 

Chicago.
I -------------------- -------------------------------- -
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krašto ir pakviečia Lietuvos 
valdžią atsiųsti tenai savo 
kariuomenę, šitokiam atsi
tikime Lietuva galėtų pasi
naudoti proga, nebijodama 
atakos iš lenkų pusės, neš 
Francija lieptų savo auklėti
nei sėdėti ramiai.

Bet apie tokį Franci jos 
pasiryžimą pavesti Klaipė
dos kraštą Lietuvai turėtų 
kokių nors informacijų kitos 
santarvės valdžios ir jos šio
kiu ar tokiu budu reaguotų į 
tai. Tuo gi tarpu visai ne
girdėt, kad kame nors butų 
apie tai kalbama.

Lietuvos atstovybė Wash- 
ingtone privalėtų tuojaus 
patirti, ar teisinga yra ta ži- 

: tai vi-nia, ir pranešti apie 
suomenei.

Skirtumas yra publikoje, 
kuri skaito “Naujienas’" ir 
kuri skaito “Draugą”. Tar
pe “Naujienų” skaitytojų 
yra nepalyginamai daugiaus 
žmonių, kurie mėgsta muzi
ką ir sugeba įvertinti ją. •

O jeigu taip, tai šitoje lie
tuvių visuomenės dalyje me
no darbininkai tur-but yra 
seniaus pradėję darbuotis ir 
uoliaus darbavęsi, negu toje 
srovėje, kuriai atstovauja 
“Draugas’’.

Galima pasidžiaugti, kad 
dabar jau ir kunigai ne taip 
draudžia “geriems katali
kams” lankyti “bedievių” 
vakarus ir net kartais pare
mia kokj “bedievį” artistą, 
(pav. Butėną), bet jie yra 
perdaug godus, jeigu jie no-

Šitos skaitlinės aiškiai ro
do, kad milžiniška dauguma 
darbininkų Italijos pramo
nės centre remia socialistus. 
Tai yra įdomu ypatingai dėl
to, kad vos keletas mėnesių 
atgal maksimalistai kontro
liavo Italijos socialistų par
tiją ir turėjo daugumą jos 
suvažiavime. Kuomet mak
simalistai pervarė suvažia
vime nutarimą dėtis prie 
Maskvos, tai socialistai atsi
metė nuo jų, ir maksimalistų 
rankose tuomet paliko cent- 
ralinis partijos organas 
"Avanti” ir beveik visas par
tijos aparatas. Socialistams 
teko viską išnaujo statyt. 
Milane jie dar tiktai visai

Skirtumas.
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Sensacija 
ar tiesa?

Vakar “Naujienose” buvo 
įdėta Associated Press tele
grama iš Berlino, kur sako
ma, kad Lietuvos kariuome
nė einanti užimti Klaipėdos 
kraštą, Prie tos žinios buvo 
pridėta, redakcijos pastaba, 
kad ja vargiai galima tikėti.

Mes ir šioje valandoje dar 
tebesilaikome tos nuomonės. 
Lietuva, musų supratimu, 
galėtų eiti Klaipėdon, ne
laukdama, kol ambasadorių 
konferencija nutars sujung
ti tą kraštą su Lietuva, — 
tiktai tuonąet, jeigu jiegos, 
šiandie kontroliuojančios 
Klaipėdą, butų išanksto da
vusios tam savo pritarimą.

Šiandie tą Mažosios Lietu
vos teritoriją valdo Franci
jos komisaras, tautų sąjun
gos vardu. Galima sau įsi
vaizduoti tokią padėtį, kad 
Francija, pradėdama Vokie
tijos puolimą Pareinės srity
je, nutaria ištraukti savo ka
riuomenės būrį iš Klaipėdos ėjo giedot į bažnyčias.

Kadangi Chicagos kunigų 
laikraštis paskutiniu laiku 
ėmė rodyti didelių pretenzi
jų, kaipo meno rėmėjas, ir 
ėmė skelbti priekaištus kai- 
kuriems žmonėms dėl mena
mo jų nesugebėjimo atskirti 
muziką nuo partinių “iz- 
mų”, tai bus pravartu nuro
dyti čionai į vieną-antrą 
faktą. j

Kalėdų švenčių laiku Chi
cagoje b surengtas Lie
tuvos valstybini 
tistų koncertas, kurpėme ir 

s”.

eros ar-

“Naujienos” ir “Drau 
Bet štai kokių skaitlin 
randame koncerto rengėjų 
atskaitoje: iš kalno buvo 
parduota tikietų koncertui 
per “Naujienas” už $143,23, 
o per “Draugą” — už $28.05.

Jokio kontesto (lenkty
nių) šitame tikietų pardavi
nėjime nebuvo vedama, ir 
jeigu apsireiškė toks milži
niškas skirtumas koncerto 
rėmimo rezultatuose, tai ga
lima numanyt, kad čia yra 
kokia nors svarbi priežastis. 
Kai kas mėgina tą skirtumą 
išaiškint tuo, kad kunigų lai
kraštis nebuvęs nuoširdus 
koncerto pritarėjas, bet tai 
butų visai nesuprantama, 
kadangi atvykusieji iš Lie
tuvos artistai ir klebonijoje 
apsigyveno ir kai kurie jų

steriu pirmininku, nusilenkė 
jam, o darbininkų masės, 
kaip buvo, taip ir tebėra jam 
opozicijoje.

Apie vidurį gruodžio mė
nesio įvyko Milane miesto 
tarybos rinkimai. Tai buvo 
pirmutiniai rinkimai Itali
joje prie fašistų valdžios, ir 
todėl yra labai įdomu susi
pažinti su jų rezultatais.

Milano miesto taryba pir
ma buvo socialistų kontro
liuojama. Bet už keleto sa
vaičių prieš fašistų sukilimą 
ji buvo išvaikyta ginklais ir 
nuo to laiko Milanas neturė
jo teisėtos valdžios. Gruo
džio mėnesio rinkimuose vi
sos buržuazinės partijos —
katalikai, liberalai, tautinin- nesenai įsteigė savo dienraš-

. o o v - kai Ir t.t. — susivienijo su tį “Giustizia”.
ri, kad už tai imtų tuo jaus ir fašistais ir pastatė beydrą 
suburbėtų į jų gurbą visi kandidatų sąrašą. O darbi- 
meno darbininkai. Šitokį no- ninkai, dėja, ėjo į rinkimus 
rą parodė Chicagos klerika- suskilę į tris grupes: sociali- 
lai, sumanydami papuošt ge- štai Turati krypsnio statė 
riausiomis musų artistinė- sdvo kandidatus, maksimalį- 
mis jiegomis savo partijos štai (su Serrati priešakyje) 
seimą. Išėjo fiaseo.

žmonės mano,
“grynojo meno” priedanga
klerikalai stengiasi pasigau- ninku susiskaldyme tai, kad 
ti priešingas jų partijai 
nias, ir jie to nemėgsta..

— savo ir komunistai — sa- 
kad po vo.

Keista yra šitame darbi-

Fašizmo 
karalijoje.

Po to, kad Italijoje įsigalė
jo “baltasis bolševizmas”, 
galima buvo laukti, kad vi

rai- Serrati šalininkai nesivieni- 
| jo su komunistais, nors jie 
' (maksimalistai) yra per
traukę ryšius su socialistais 
ir nutarę dėtis prie “trečio
jo internacionalo” (paskuti
niame savo kongrese komin- 
ternas įsakė serratininkams 
jungtis sū komunistais).

Senoji gi komunistų par- 
i tija Italijoje, kaip parodė 
šie Milano rinkimai, neturi 
jokios reikšmės. Jeigu prie 
jos ir prisidės, pagal Mas
kvos įsakymą, keletas tūk
stančių maksimąlistų, tai iš 
jos visviena nieko neišeis.

Suorganizuot Italijos dar
bininkus kovai su fašizmu 
ir buržuaja gali tiktai socia
listų partija, ir ji tai pada
rys, nežiūrint visų Lenino ir 
Mussolini pastangų!

Apžvalga
uvMyyŲVMi'jiinhjmffltbnjŲu1
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Sąs darbininkų judėjimas te-*; Prie šitokio darbininkų par- 
njJksusmuks ir pakriks. To tijų nesusitaikymo darbinin- 
buvo\ galima laukti visų-‘kai, žinoma, negalėjo lai- 
pirma\delto, kad naujieji mėt. Daugelis jų, pasipikti- 
litalijos Miktatoriai yra pir- nę pragaištingais partijų kį- 
mon eilėn nusistatę prieš. virčais, be abejonės, nė rin- 
klasines darbininkų organi-' kiniuose nedalyvavo.
zacijas. Dar pirm to, kai fa-; Bet, neveizint šitokios pa- 
šistai buvo paėmę valdžią j; lankios buržuazijai padėties, 
savo rankas, jie ginklais už-’ visos buržuazinės partijos, 
puldinėdavo socialistų laik- susivienijusios į daiktą, ga- 
raščių redakcijas ir darbi- vo tiktai 87,257 balsus iš 
ninku profesinių sąjungų 153,646 visų paduotųjų bal- 
ofisus ir daugelyje miestų sų, t. y. ne ką daugiaus, kaip 
buvo jiega nuvertę socialis- pusę.
tinęs administracijas.

Bet pasirodė, kad darbi-’ darbininkų balsai: socialis- 
ninku klasė turi tvirtesnį tai (Turati šalininkai) gavo 
nugarkaulį, negu buržuazi- 45,311 balsų, maksimalistai 
niai demokratai. Pastarieji (Serrati šalininkai) — 17,- 
tuojaus, kai tik fašistų va- 271 balsą, komunistai —- 
das, Mussolini, patapo mini-. 3,291 b.

sų, t. y. ne ką daugiaus, kaip

0 štai kaip pasidalino

POINCARE IR DŽINGOS.

Rrancija nutarė užgriebi 
Ruhro disitriktą. Tas planas 
jau pradėta vykinti. Francu 
zų kareiviai jau žygiuoja Esse-
no kryptini. To imperialisti
nio frančuzį džiugų elgesio 
negali pateisinti nė nuožmiau
sia, koki tik yra žinoma isto
rijoje, Versailės sutartis. Štai 
kodėl Vokietijos premjeras 
Cuno pareiškė, jog Ruhro už
griebimas faktinai reikš Ver
sailės sutarties panaikinimą. 
Jeigu patys franeuzai nesilaiko 
sutarties;
Jauti iš vokiečių pildyti tą su-

tai jie negali reika-

Kokie žmonės vadovauja 
franeuzų džiugų poli tikai, ku
ria pradeda piktintis visas pa
saulis? Kas tani kaltas?

Paskilbęs franeuzų socialistų 
vadas, Jean Louguet, sako, kad

Jungtinių Valstijų atsinešimas 
į Rusiją davė pamalto franeu
zų džiugams manyti, jog Ame
rika remia Poincarės politiką 
sulig Vokietijos. Vienas la
biausia sensacingų ir nesąži
ningų laikraščių “Le Malin” 
pri° kiekvienos progos stengėsi 
pabrėžti, jog Amerika nesiprie
šina franeuzų džiugų politikai. 
O kadangi Amerikos politika 
Europos reikalais iki šiol buvo 
pasyve, tai net pats Poincare 
pradėjo tikėti, jog Amerika 
sutinka su jo politika. Kaip gi 
galima išaiškinti franeuzų mi
siją Washingtonan, kad Ame
rika nebereikalaulų iš Franci- 
jos skolų? Tą nevykusį žings
nį franeuzų valdžia galėjo pa
daryti tik lodei, kad ji hpvo įsi
tikinusį, jog Amerika remia ją.

Svarbiausias franeuzų -politi- 
koje asmuo dabar, be tabejo- 
jimo, yra Poincare. Tą džiugu 
Jean Louguet charakterizuoja 
sekamai:

“žinoma, mes negalime p. 
Poinearę imti kaipo izoliuo
tą Franjeijos politinio gyve
nimo reiškinį, šiuo momen- 

. tu jis yra tik geriausias val
dančiosios klasės nusistaty
mo pavyzdys, Savo siauru 
konservą tingumu ir. džingo- 
jizmu jis užima pirmą vie
tą tarpe Franci/jos džiugų— 
politikų. Suprantama, jis 
yra puikus kalbėtojas, tipin
gas advokatas, turintis ge
ležinę logiką. Bet jis gyve
na abstraktingu legalizmu ir 
nieko nenusivokia ekonomi
joje. Jis visuomet laikėsi 
nacionalistų ir imperialistų 
politikos, ir Franci joje dabar 
kiekvienas atsimena didžiau
sio paskutinių laikų kalbė
tojo, didžiojo socialisto, Jean 
Jaureso (kuris karo, išvaka
rių i s buvo taip tragingai nu
žudytas), žodžius. Kai 1913 
m. /Poincare liko išrinktas 
Francijos respublikos prezi
dentu, — Jaures pasakė:— 
‘Bukite sargyboje, nes prieš
ingame atvėjyj jums prisieis 
būti reakcijos ir karo prezi
dentu!’

“Tik kada visi Paryžiaus, 
Londono ir Rymo užsienio 
reikalų ministerijų doku
mentai bus prieinami istori
kams ir šiaip tyrinėtojams, 
taip kaip tie dokumentai yra 
prieinami Petrograde ir Per
line, — tai tada mes sužino
sime, iki kokio laipsnio Po- 
incarė yra atsakomingu dėl 
pradėjimo pasaulinio karo. 
Tąsyk jo atsakomybė bus 
mums žinoma taip jau gerai, 
kaip dabar kad yra žinoma 
atsakomybe Wilhelmo II,

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros darželis
Iš K. Jurgeiionies raštu.

Mįslių Knyga.
(Tęsinys)

Tat mokslo žvilgsniu šio veikalo redakcija ne
galima laikyti vykusia. Tuo Jabiau, kad pačia
me sumanyme vis įtiktai padaryta viena labai 
stambi klaida: paduota vien tiktąi mįslės, ir 
nieko neminima apie patartos ir priežodžius. 
Autorius savo įvadą pavadino “Mįslių rūšys ir 
kilmė.” Autorius sako, kad mįsles reikia kla’ 
sifikuoti: — Minklės, 2 — Grynosios mįslės, 
ir 3 — Alegorijų mįslės. Tačiau tokiai klasifi
kacijai pagrindas yra labai abejotinas; jo net 
autorius neformuluoja. Žadėtosios antgalvy mįs
lių kilmės visai nepaduoda. Ir gerai padare, 
nes negalima kalbėli apie mįslių kilmę, jeigu 
jas atitraukti nuo patarlių ir priežodžių, jeigu 
nekalbėti aipie žmonių simboliką, apie simboli
kos kilmę, žmonių simbolika, jos didžiumoj, 
išsirutulojo ir paralelizmu, pavieni simboliai 
buvo apibrendinami ir išplečiami (kiekvienas 
simbolis yra labai plati sąvoka), taikomieji 
prakti-kiniam gyvenimui simboliai išsintulojo 
į priežodžių ir patarlių formą, ir iš ten integra
cijos keliu pasiekė mįslių formos. Šiuo budu 
yra dauguma mįslių susidarę. Net mįslės, pa
duodamos ištisos dainos ar pasakos formoj, tu
ri aiškių pirmapradės simbolikos žymių. Ir tik
rai palyginamai visai nežymi mįslių dalis yra
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kilus žmonių kurinių diferenciacijos kelių bei 
taip sakant pripuolamai išminčiai veikiant. No
rint paduoti mįslių kilmę, visa tatai reikėtų 
išruituloti ir išanalizuoti. Be psicholiginio kūry
bos analizo ir be formalįnės mįslės istorijos 
čia apseiti negalima. Aš tai paminėjau ne tuo 
tikslų, kad teoriją išvystyti ar prieš pastatyti 
autoriui — jis mįsles kilmės jokios teorijos 
nepaduoda. Tuo aš tik norėjau pabrėžti, kad 
mįslių klasifikacijai reikėtų paieškoti kitų, gal 
grynai istoriniai formalinių pagrindų.

Tai yra svarbiausieji esminiai dalykai, ku
riuos lenkai šiam leidiniui užmesti.

Tačiau, jeigu tie priekaištai yra neišvengia
mi žiūrint siauromis specialisto akimis, tai ne 
specialistui kalbamasai leidinys duoda visai ki
tokio įspūdžio.

AŠ pirmą sykį skaitydamas tą leidinį bu
vau liuesas nuo analizo šaldančiojo vandens ir 
ėmiau visą medžiagą taiip, kaip ji yra paduota. 
Ir čia gavau pasitenkinimo, ikbkio retai tenka 
gauti iš kurios knygos. Tokie gyvi vaizdai, to
kia sąmoninga žmonių išmintis, tiek gyvenimo, 
tiek grožės! Stojos akyse man vaizdas, kaip 
dar man sodžiuj gyvenant, dar kai mažas bu
vau, kaip mes bendraamžiai vaikezai ištisus il
gus rudenio ir žiemos vakarus praleisdavom 
ties panašiais galvosūkiais ir kaip panašiuose 
samprotavimuose augo musų vaikiška sąmonė 
ir pasirtiošimas ateities kūrybai. Mįslės — vė- 
liąusias žmonių kūrybos padaras, jose sukon
centruota ilgų amžių patirimas, jose sukaupta 
tautos išminties pažibos. Visa, kas glūdėjo pa
sakose, legendose, visa, kas sąmoningiausia bu
vo priežodžuose ir patarlėse, —. visa tai sinte
tinio ekstrakto formoje sukaupta mįslėse.

Žmonių mįslė formuojasi, kai jau tauta 
yra pasiekusi tam tikro kultūros laipsnio, kada 
aplinkinės gamtos reiškiniai nebėra aklos ga
lios padaras arba pati įstabioji, slėptingoji gain

ios galia, bet kada ja žmogus operuoja savo 
samprotavimus ir sprendimus reikšdamas, ^it 
kodėl ir mįsles yra jau nebe tautos poezijos, 
bet tautos išminties šaltinis. Ir nėra didesnio 
džiaugsmo sugrįžti į seną išmintį ir virpant pa
stebėti, kad tavo vaikiški sapnai nebuvo vien 
tušti sapnai, nebuvo vien tusius žaislas, kad 
pro juos reiškias pasaulio slėpinių spėjimas, 
ir kad gal tuomet km-kas arčiau buvo kosmo
so esybės teisybė, negu kad dabar ji yra, kai žmo
gus ilgus metus sunkioje gėloj pragyvenai tos tei
sybės beieškodamas, senuose archivuose amžių 
dulkes ibcsklaidydanias! Šit kodėl mįslių kny
gą taip gaivinančiai veikia į žmogų! Ir todėl ne
žiūrint į visus trukumus, kuriuos gal tektų pa
aiškinti priežastimis visai nuo autoriaus ar lei
dėjų nępriklansančiomis, Jurgdlonies ilgų me
lų darbo vaisius — “Mįslių knyga” — yra la
bai džiaugsmingas reiškinys. Jeigu jis neturi 
tokius dideles reikšmės mokslo žvilgsniu, užtat 
jis turi labai didelės reikšmės pedagoginiu 
žvilgsniu. Ypač amerikiečių lietuvių tarpe, ku
rie gyvenimo eiga yra atskirti nuo Lietuvos, nuo 
tautos širdies, kurie gyvena svetimų mums, 
daugeliu atvejų priešingų, gaivalų apsupti, ku-, 
ric neturi galimybes pasisemti liauju paiegų 
stačiai iš tautos širdjes. Tieiųs “Mįslių knyga” 
bus nepakeičiamas gaivinantis balsimas. Tie 
joje ras tai, ką iš jų širdies taip negailestingai 
gyvenimas graužia, alinulaiųas tautinės kultū
ros tradicijas, pastodamas kėlią į kūrybą. Jųjų 
širdyse vėl ajgis merdinčios Lietuvos bakūžes 
vaizdas, ir kaip tame vargiai bepakeliamame 
skurde amžių pasėta išibiųties sėkla be jokių 
pretenzijų, be jokių paraginimų, be jokio iš
anksto užsibrėžto tikslo auga ir žydi pati sa
vaime, tarytum Visata pirmapradybėje, kaip ją 
dievini vedų himnai dainuoja. Ji auga, ji reiš
kias lodei, kad ji viduje pribrendo, kad ji yra

tiek pribrendusi, kad neradusi savo formos ji 
jau nebegali bebūti!

Jurgeiionies darbas — yra pirmoji pastan
ga mu^ų literatūroje mįsles sistematizuoti. Tu
rint omeny tą netvarką, kurioj kalbamuoju rei
kalu randas medžiaga, turės praeiti dar ne vieni 
ir ne dveji metai, kol visą darbą bus gailina 
tiksliau ir mokslingiąu atlikti. Bet prąd'žia pa
daryta, pralaužti pirmi lojai, ir dabar moksli
ninkas įgauna kelti naujas bures ir plaukti jau 
pralaužtu kėliu. Nėra abejones, kad ir pats 
Jųrgdlionis leįsdamas savo knygos antrą ir tre
čią laidą—p kad tai turės daryti, veikiai, jeigu 
tiktai šįandic Jar to daryti nėra reikalingas— 
aš neabejoju!—jis pats daug savo veikalui dar 
padarys teigiamuoju žvilgsniu. Bet toks dar
bas yra dirbama ir tobulėja tiktai ilgų metų 
(aųpe.

Lietuvoj ši knyga bus naudinga inteligen
tijos tarpe, kur jau nebesusisiekia su liaudimi, 
kuri jau turi gyvybės šaltinį ieškoti, o Uaujis 
kulkas dar tebegyvena tą periodą, kada mįslės 
kuriasi, ir jąi kalbamoji knyga galėtų turėti 

^visąi kitokios prasmės. Bet didžiausios reikš
mės ji turi Amerikos lietuviams, kaipo tiltas 
j tėvynę, į šiaudinę pastogę, į Lietuvos liaudį. 
Nereikėtų užmiršti, kad tautos psichologija 
keičias ne taip greitai, kaip istorijos įvykiai, ir 
kad Lietuvos bakūžėj tebegyvena toji pat skais
čioj i išmintis, kuri joje gyveno prieš <lešinitn|e- 
čius! Tie patys supratimai, toks klausimų pa
statymas, analoginės išvados. Ir ne tam mes 
sanianotoj geriausias gyvenimo dienas — kudi- 
kistės dienas—praleidom, kad jų atmintis mums 
nebūtų džiaugsminga—kad ji nebūtą musų lai
mėjimų simbolis!

(GALAS)
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Bethmann-Hollvvego, Austri
jos karaliaus Juozą, grafo 
Tiszos, barono. d’Alrenthol, 
caro Nikolojaus II, Sazano- 
vo ir Izvolskio.

“Bet unes žinome jo dar
bus karo metu ir tuoj po 
karo. 1916 m. Francijos 
kabineto narys, Doumargue, 
buvo pasiųstas Petrogradan, 
kad pasiūlius Rusijai Kon
stantinopolį. Iš Rusijos už 
tai buvo reikalaujama, kad 
ji nesipriešintų Francijos 
aneksavimui Reino teritori
jos. Keliolikai mėnesių pra
slinkus, 1917 m. kovo mėn., 
princas Sixte de Bourbon 
savo pusbrolio, Austrijos im
peratoriaus, vardu pasiūlė 
santarvei taiką. Frąncijai 
buvo siūloma atiduoti Alsa- 
cc-Lorraine. Pasiūlymas bu
vo atmestas, nes Italija ne
buvo patenkinta. Kai tie 
dalykai buvo vienos franeu
zų valdžios arba kartu su 
Italijos imperialistais svars
tomi, tai Poincares įtaka vi
suomet vyravo.

“Laike Versailės derybų, 
o taipgi vykinant gyveni
mai! tą pragaištingą ir je- 
zuitinę sutartį, Poincare bu
vo vyriausias Francijos im
perializmo reiškėjas.”
Toliau Louguet daro apžval

gą to periodo, kai Poincarės 
prezidentavimo terminas pasi
baigė. Buvusieji Francijos 
prezidentai paprastai laikyda
vosi los tradicijos, jog išbuvę 
prezidentais paskirtą laiką jie 
daugiau polilikon nesikišdavo. 
Visai kitaip pasielgė Poincare. 
Jis ėmė rašyti į ‘Le Malin’ ,ir 
kitus džiugų laikraščius kur
iančius ir sensacingus straips
nius ir smerkti Briando kabi
netą už nesilaikymą neciona- 
listų politikos. Briando kabi
netui susmukus, Poincare vėl 
atsistoja 'prie valdžios vairo. 
Louguet sako:

“Poincare vėl sugrįžo prie 
valdžios ir pasaulis gerai ži
no, kokios politikos Franci
ja laikosi nuo to laiko. Pa- 
incarc yra siauro proto žmo
gus, neturįs žmoniškų jaus
mų ir širdies. Nežiūrint į 
jo gabumus, aš visuomet at
simenu Emile Zolos nuomo
nę apie jį. Apie tai man 
pats Zola pasakojo. Tuo lai
ku Francijoje buvo didelis 
sujudimas dėl Dreyfuso kal
tinimo išdavyste.

“Poincare išsitarė ‘kai ku
riems savo draugams, jog 
jis yra įsitikinęs, kad Dreyf- 
fus yra nekaltas.

“Zola sužinojo apie tai ir 
nuvyko int Poincarę. Jis 
apeliavo į Poincarės žmoniš
kus jausmus, kaipo į res
publikos šalininką ir advo
katą, ir ragino jį stoti Dreyf 
f ūso ir teisybės pusėn. Iš 
to nieko neišėjo. Poincare 
paaiškino, kad jis negalįs ri
zikuoti savo politine karje
ra. Paispiktįnęs tuo, Zola at
sistojo ir apleido kambarį. 
Išeidamas jis tarė šiuos žo
džius: ‘Jus esate niekingas 
žmogus, p. Poincare.’

“Bet mes neprivalome kar
toti tą pačią klaidą, kurią 
padarė Francijos parlamento 
nariai-komufiistai. Jie visas
savo atakas atkreipė į Poin- 
carę, užmiršdami pagrindinę 
atsakomybę klasės, ku
riai Poincare priklauso. Po-
incarė yra tik tipingas reiš
kėjas tos psichologijos, ku
ria dabartiniu momentu yra 
pei’si ėmusi valdančioji kla
sė, būtent, taip vadinamas 
nacionalistų blokas.

“To bloko atsinešiiną į 
Vokietiją geriausia išreiškia
tokie ciningi politiki(‘riai ii 
žurnalistai, kaip Maurice 
Barres ir Charles Maurras. 
Jie ne tiek siekiasi priversti 
Vokietiją užmokėti reparaci
jų mokesnius, kiek erzinti, 
persekioti ir visai sunaikinti 
ją. Jie eina Richelieu, Louis 
XIV ir Napoleono pėdomis: 
neleisti vokiečių tautai su
kurti pat varų vienetą. J u

Seka ant 5-to pusi.)
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krašto ir pakviečia Lietuvos 
valdžią atsiųsti tenai savo 
kariuomenę. Šitokiam atsi
tikime Lietuva galėtų pasi
naudoti proga, nebijodama 
atakos iš lenkų pusės, neš 
Franci ja lieptų savo auklėti
nei sėdėti ramiai.

Bet apie tokį Francijos 
pasiryžimą pavesti Klaipė
dos kraštą Lietuvai turėtų 
kokių nors informacijų kitos 
santarvės valdžios ir jos šio
kiu ar tokiu budu reag^.iotų j 

tai. Tuo gi tarpu visai ne
girdėt, kad kame nors butų 
apie tai kalbama.

Lietuvos atstovybė Wash- 
ingtone privalėtų tuojaus 
patirti, ar teisinga yra ta ži
nia, ir pranė’šti apie 
suomenei.

Skirtumas.

tai vi-
»*V ' ■

Skirtumas yra publikoje, 
kuri skaito “Naujienas” ir 
kuri skaito “Draugą”. Tar
pe “Naujienų” skaitytojų 
yra nepalyginamai dauginus 
žmonių, kurie mėgsta muzi
ką ir sugeba įvertinti ją. •

O jeigu taip, tai šitoje lie
tuvių visuomenės dalyje me
no darbininkai tur-but yra 
seniaus pradėję darbuotis ir 
uoliaus darbavęsi, negu toje 
srovėje, kuriai atstovauja 
“Draugas”.

Galima pasidžiaugti, kad 
dabar jau ir kunigai ne taip 
draudžia “geriems katali
kams” lankyti “bedievių” 
vakarus ir net kartais pare
mia kokį “bedievį” artistą 
(pav. Butėną), bet jie yra 
perdaug godus, jeigu jie no-

Sensacija 
ar tiesa?

Kadangi Chicagos kunigų 
laikraštis paskutiniu laiku 
ėmė rodyti didelių pretenzi
jų, kaipo meno rėmėjas, ir 
ėmė skelbti priekaištus kai- 
kuriems žmonėms dėl mena
mo jų nesugebėjimo atskirti 
muziką nuo partinių “iz- 
mų”, tai bus pravartu nuro
dyti čionai į vieną-antrą 
faktą. ?

Kalėdų švenčių laiku Chi
cagoje buvo surengtas Lie
tuvos valstybinės operos ar
tistų koncertas, kurį rėmė ir 
“Naujienos” ir “Draugas”. 
Bet štai kokių skaitlinių 
randame koncerto rengėjų 
atskaitoje: iš kalno buvo 
parduota tikietų koncertui 
per “Naujienas” už $143,23, 
o per “Draugą” — už $28.05.

Jokio kontesto (lenkty
nių) šitame tikietų pardavi
nėjime nebuvo vedama, ir 
jeigu apsireiškė toks milži
niškas skirtumas koncerto 
rėmimo rezultatuose, tai ga
lima numanyt, kad čia yra 
kokia nors svarbi priežastis. 
Kai kas mėgina tą skirtumą 
išaiškint tuo, kad kunigų lai
kraštis nebuvęs nuoširdus 
koncerto pritarėjas, bet tai 
butų visai nesuprantama, 
kadangi atvykusieji iš Lie
tuvos artistai ir klebonijoje 
apsigyveno ir kai kurie jų

Vakar “Naujienose” buvo 
įdėta Associated Press tele
grama iš Berlino, kur sako
ma, kad Lietuvos kariuome
nė einanti užimti Klaipėdos 
kraštą, Prie tos žinios buvo 
pridėta, redakcijos pastaba, 
kad ja vargiai galima tikėti.

Mes ir šioje valandoje dar 
tebesilaikome tos nuomonės. 
Lietuva, musų supratimu, 
galėtų eiti Klaipėdon, ne
laukdama, kol ambasadorių 
konferencija nutars sujung
ti tą kraštą su Lietuva, — 
tiktai tuonjet, jeigu jiegos, 
šiandie kontroliuojančios 
Klaipėdą, butų išanksto da
vusios tam savo pritarimą.

Šiandie tą Mažosios Lietu
vos teritoriją valdo Franci
jos komisaras, tautų sąjun
gos vardu. Galima sau įsi
vaizduoti tokią padėtį, kad 
Franci ja, pradėdama Vokie
tijos puolimą Pareinės srity
je, nutaria ištraukti savo ka
riuomenės būrį iš Klaipėdos ėjo giedot į bažnyčias.

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros darželis
Iš K. Jurgeiionies raštŲ.

Mįslių Knyga.
* .- t- 1

(Tęsmys) i

Tat mokslo žvilgsniu šio veikalo redakcija ne
galima laikyti vykusia. Tuo labiau, kad pačia
me sumanyme vis tiktai padaryta viena labai 
stambi klaida: paduota vien tiktąi mįslės, ir 
nieko neminima apie patarles ir priežodžius. 
Autorius savo įvadą pavadino “Mįslių rūšys ir 
kilmė.” Autorius sako, kad mįsles reikia kla
sifikuoti: — Minklės, 2 — Grynosios mįslės, 
ir 3 — Alegorijų mįslės. Tačiau tokiai klasifi
kacijai pagrindas yra labai abejotinas; jo net 
autorius neformuluoja. žadėtosios anbgalvy mįs
lių kilmės visai nepaduoda. Ir gerai padarė, 
nes negalima kalbėti apie mįslių kilmę, jeigu 
jas atitraukti nuo patarlių ir priežodžių, jeigu 
nekalbėti aipie žmonių simboliką, apie simboli
kos kilmę. Žmonių simbolika, jos didžiumoj, 
išsirutulojo ir paralelizmu, pavieni simboliai 
buvo apibrendinami ir išplečiami (kiekvienas 
simbolis yra labai plati sąvoka), taikomieji 
praktikiniam gyvenimui simboliai išsiritulojo 
į priežodžių ir patarlių formą, ir iš ten integra
cijos keliu pasiekė mįslių formos. Šiuo budu 
yra dauguma mįslių susidarę. Net mįslės, pa
duodamos ištisos dainos ar pasakos formoj, tu
ri aiškių pirmapradės simbolikos žymių. Ir tik
rai palyginamai visai nežymi mįslių dalis yra

steriu pirmininku, nusilenkė 
jam, o darbininkų masės, 
kaip buvo, taip ir tebėra jam 
opozicijoje.

Apie vidurį gruodžio mė
nesio įvyko Milane miesto 
tarybos rinkimai. Tai buvo 
pirmutiniai rinkimai Itali
joje prie fašistų valdžios, ir 
todėl yra labai įdomu susi
pažinti su jų rezultatais.

Milano miesto taryba pir
ma buvo socialistų kontro
liuojama. Bet už koleto sa
vaičių prieš fašistų sukilimą 
ji buvo išvaikyta ginklais ir 
nuo to laiko Milanas neturė
jo teisėtos valdžios. Gruo
džio mėnesio rinkimuose vi
sos buržuazinės partijos — 
katalikai, liberalai, tautinin- 

x____ „ , v v - kai ir t.t. — susivienijo su
ri, kad už tai imtų thojaus ir fašistais ir pastatė bepdrą 
suburbėtų į jų gurbą visi kandidatų sąrašą. O darbi- 
meno darbininkai. Šitokį no- ninkai, deja, ėjo į rinkimus 
rą parodė Chicagos klerika- suskilę į tris grupes: sociali- 
lai, sumanydami papuošt ge
riausiomis musų artistinė
mis jiegomis savo partijos 
seimą. Išėjo fiasco.

žmonės mano, kad po 
“grynojo meno” priedanga 
klerikalai stengiasi pasigau
ti priešingas jų partijai 
nias, ir jie to nemėgsta..

mi

Fašizmo 
karalijoje.

štai Turati krypsnio statė 
sdvo kandidatus, maksimali
stai (su Serrati priešakyje) 
— savo ir komunistai — sa
vo.

Keista yra šitame darbi
ninkų susiskaldyme tai, kad 
Serrati šalininkai nesivieni- 
jo su komunistais, nors jie 
(maksimalistai) yra per
traukę ryšius su socialistais 
ir nutarę dėtis prie “trečio
jo internacionalo” (paskuti
niame savo kongrese komin- 
ternas įsakė serratininkams 
jungtis sū ’ komunistais).

Po to, kad Italijoje įsigalė
jo “baltasis bolševizmas”, 
galima buvo laukti, kad vi
sas darbininkų judėjimas te- ’ Prie šitokio darbininkų par- 

! nai susmuks ir pakriks. To tijų nesusitaikymo darbinin- 
buvo galima laukti visų-'kai, žinoma, negalėjo lai- 
pirma dėlto, kad naujieji mėt. Daugelis jų, pasipikti- 
litalijos diktatoriai yra pir- nę pragaištingais partijų kį- 
mon eilėn nusistatę prieš. virčais, be abejonės, nė rin- 
klasines darbininkų organi-' kimuose nedalyvavo, 
zacijas. Dar pirm to, kai fa-’ Bet, neveizint šitokios pa- 
šistai buvo paėmę valdžią į ; lankios buržuazijai padėties, 
savo rankas, jie ginklais už-' visos buržuazinės* partijos, 
puldinėdavo socialistų laik- susivienijusios į daiktą, ga- 
raščių redaktijias ir darbi- vo tiktai 87,257 balsus iš 
ninku profesinių sąjungų 153,646 visų paduotųjų bal- 
ofisus ir daugelyje miestų sų, t. y. ne ką daugiaus, kaip 

pusę.
O štai kaip pasidalino

buvo jiega nuvertę socialis
tines administracijas.

Bet pasirodė, kad darbi- (darbininkų balsai: socialis- 
ninkų klasė turi tvirtesnį tai (Turati šalininkai) gavo 
nugarkaulį, negu buržuazi- 45,311 balsų, maksimalistai 
niai demokratai. Pastarieji (Serrati šalininkai) — 17,- 
tuojaus, kai tik fašistų va- 271 balsą, komunistai — 
das, Mussolini, patapo mini- (3,291 b.
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kilus (žmonių kurinių diferenciacijos kelių bei 
taip sakant pripuolamai išminčiai veikiant. No
rint paduoti mįslių kilmę, visa tatai reikėtų 
išrutuloti ir išanalizuoti. Be psichohginio kūry
bos analizo ir be formalinės mįslės istorijos 
čia apseiti negalima. Aš tai paminėjau ne tuo 
tikslų, kad teoriją išvystyti ar prieš pastatyti 
autoriui — jis mįslės kilmės jokios teorijos 
nepaduoda. Tuo aš tik norėjau pabrėžti, kad 
mįslių klasifikacijai reikėtų paieškoti kitų, gal 
grynai istoriniai formalinių pagrindų.

Tai yra svarbiausieji esminiai dalykai, ku
riuos tenka šiam leidiniui užmesti.

Tačiau, j,eigu tie priekaištai yra neišvengia
mi žiūrint siauromis specialisto akimis, tai ne 
specialistui kalbamasai leidinys duoda visai ki
tokio įspūdžio.

Aš pirmą sykį skaitydamas tą leidinį bu
vau liuosas nuo analizo šaldančiojo vandens ir 
ėmiau visą medžiagą taip, kaip ji( yra paduota. 
Ir čia gavau pasitenkinimo, kokio retai tenka 
gauti iš kurios knygos. Tokie gyvi vaizdai, to
kia sąmoninga žmonių išmintis, tiek gyvenimo, 
tiek grožės! Stojos akyse man vaizdas, kaip 
dar man sodžiuj gyvenant, dar kai mažas bu
vau, kaip mes bendraamžiai vaikėzai ištisus il
gus rudenio ir žiemos vakarus praleisdavom 
ties panašiais galvosūkiais ir kaip ^panašiuose 
samprotavimuose augo musų vaikiška sąmonė 
ir pasifuošimas ateities kūrybai. Mįslės — vė
ląsias žmonių kūrybos padaras, jose sukon- 
centrucla ilgų amžių patirimas, jose sukaupta 
tautos išminties pažibos. Visa, kas glūdėjo pa
sakose, legendose, visa, kas sąmoningiausia bu
vo priežodžuose ir patarlėse, —. visa tai sinte
tinio ekstrakto formoje sukaupta mįslėse.

Žmonių mįslė formuojasi, kai jau tauta 
yra pasiekusi tam tikro kultūros laipsnio, kada 
aplinkinės gamtos reiškiniai nebėra aklos ga
lios padaras arba pati įstabioji, slėptingoji gam

Šitos skaitlinės aiškiai ro
do, kad milžiniška dauguma 
darbininkų Italijos pramo
nės centre remia socialistus. 
Tai yra įdomu ypatingai dėl
to, kad vos keletas mėnesių 
atgal maksimalistai kontro
liavo Italijos socialistų par
tiją ir turėjo daugumą jos 
suvažiavime. Kuomet mak
simalistai joervarė suvažia
vime nutarimą dėtis prie 
Maskvos, tai socialistai atsi
metė nuo jų, ir maksimalistų 
rankose tuomet paliko cent- 
ralinis partijos organas 
“Avanti” ir beveik visas par
tijos aparatas. Soęialistams 
teko viską išnaujo statyt. 
Milane jie dar tiktai visai 
nesenai įsteigė savo dienraš
tį “Giustizia”.

Senoji gi komunistų par- 
įtija Italijoje, kaip parodė 
šie Milano rinkimai, neturi 
jokios reikšmės. Jeigu prie 
jos ir prisidės, pagal Mas
kvos įsakymą, keletas tūk
stančių maksimąlistų, tai iš 
jos visviena nieko neišeis.

Suorganizuot Italijos dar
bininkus kovai su fašizmu 
ir buržuaja gali tiktai socia
listų partija, ir ji tai pada
rys, nežiūrint’ visų Lenino ir 
Mussolini pastangų!

POINCARĖ IR DŽIUGŪS.

Rrancija nutarė užgriebi 
Ruhro distriktą. Tas planas 
jau pradėta vykinti, l^ancu 
zų kareiviai jau žygiuąjp Essc 
no kryptim. To imperialisti
nio franeuzų džiugų elgesio 
uegali pateisinti nė nuožmiau
sia, koki tik yra žinoma isto
rijoje, Versailės sutartis. Štai 
kodėl Vokietijos premjeras 
Guno pareiškė, jog Ruhro už
griebimas f ak tinai reikš Ver
ną i les sutarties panaikinimą. 
Jeigu patys franeuzai nesilaiko 
sutarties, tai jie negali reika
lauti iš vokiečių pildyti tų su
tartį.

Kokie žmonės vadovauja 
Iraneu^ų džiugų politikai, ku
ria pradeda piktintis visas pa
saulis? Kas tani kaltas?

Paskilbęs franeuzų socialistų 
vadas, Jean Longuet, sako, kad
• •

tos galia, bet kada ja žmogus operuoja savo 
samprotavimus ir sprendimus reikšdamas. Šit 
kode! ir mįslės yra jau nebe tautos poezijos, 
bet tautos išminties šaltinis. Ir nėra didesnio 
džiaugsmo sugrįžti j seną išmintį ir virpant pa
stebėti, kad tavo vaikiški sapnai nebuvo vien 
tušti sapnai, nebuvo vien tuštus žaislas, kad 
pro juos reiškias pasaulio slėpinių spėjimas, 
ir kad gal tuomet kurkas arčiau buvo kosmo
so esybės teisybė, negu kad dabar ji yra, kai žmo
gus ilgus metus sunkioje gėloj pragyvenai tos tei
sybės beieškodamas, senuose archivuose amžių 
dulkes (besklaidydanias! šit kodėl mįslių kny
gą taip gaivinančiai veikia į žmogų! Ir todėl ne
žiūrint į visus trukumus, kuriuos gal tektų pa
aiškinti priežastimis visai nuo autoriaus' ar lei
dėjų nepriklausančiomis, Jurgclonį’es ilgų me
lų darbo vaisius — “Mįslių knyga” — yra la
bai džiaugsmingas reiškinys. Jeigu jis neturi 
tokios didelės reikšmės mokslo žvilgsniu, užtat 
jis turi, labai didelės reikšmės pedagoginiu 
žvilgsniu. Ypač amerikiečių lietuvių tarpe, ku
rie gyvenimo eiga yra atskirti nuo Lietuvos, nuo 
tautos širdies, kurie gyvena svetimų mums, 
daugeliu atvejų priešingų, gaivalų apsupti, ku
rie neturi galimybės pasisemti liauju paiegų 
stačiai iš tautos širdies. Tiems “Mįslių knyga”j 
bus nepakeičiamas gaivinantis balsimas. Tie 
joje ras tai, ką iš jų širdies taip negailestingai 
gyvenimas graužia, atimdamas 'tautinės*kultū
ros tradicijas, pastodamas kelią į kūrybą. Jųjų 
širdyse vėl ajtgis merdinčios Lietuvos liakužės , - I ■ ■ t ■
vaizdas, ir kaip tame vargiai bepakcliamanie 
skurde amžių pasėta išminties sėkla be jokių 
pretenzijų, }>e jokių paraginimų, be jokio iš
anksto užsibrėžto tikslo auga ir žydi pati sa
vaime, tarytum Visata pinnapradybėje, kaip ją 
dievini vedų himnai dainuoja. Ji auga, ji reiš
kias lodei, kad ji viduje pribrendo, kad ji yra

Jungtinių Valstijų atsinešimas 
į Rusiją davė pamato franeu
zų džingams manyti, jog Ame
rika remia Poincarės politiką 
sulig Vokietijos. Vienas la
biausia sensacingų ir nesąži
ningų laikraščių “Le Malin” 
pri^ kiekvienos progos stengėsi 
pabrėžti, jog Amerika nesiprie
šina franeuzų džiugų politikai. 
O kadangi Amerikos politika 
Europos reikalais iki šiol buvo 
pasyve, tai net pats Poincarė 
pradėjo tikėti, jog Amerika 
sutinka su jo politika. Kaip gi 
galima išaiškinti franeuzų mi
siją VVasliinglojian, kad Aiiie- 

ri-ka nebereikalautų iš Franci
jos skolų? Tų nevykusį žings
nį franeuzų valdžia galėjo pa
daryti tik todėl, kad ji buvo įsi
tikinusį, jog Amerika remia ją.

Svarbiausias franeuzų politi
koje asmuo dabar, be abejo* 
jimo, yra Poincarė. Tą džingo 
Jhan Loiigiiet charakterizuoja 
s (tūnai

“Žinoma, mes negalime p. 
Poi nearę imti kaipo izoliuo
tą Francijos politinio gyve
nimo reiškinį, šiuo momen- 

. tu jis yra tik geriausias val
dančiosios klasės nusistaty
mo pavyzdys. Savo siauru 
konservatingumu ir. džingo- 
jizmu jis užima pirmą vie
tą tarpe Francijos džiugų— 
politikų. Suprantama, jis 
yra puikus kalbėtojas, tipin
gas advokatas, turintis ge
ležinę logiką. Bet jis gyve
na abstraktingu tegaliamu ir 
nieko nenusivokia ekonomi
joje. Jis visuomet laikėsi 
nacionalistų ir imperialistų 
politikos, ir Franci joje dabar 
kiekvienas atsimena didžiau
sio paskutinių laikų kalbė
tojo, didžiojo socialisto, Jean 
Jaureso (kuris karo išvaka- 
riais buvo kaip tragingai nu
žudytas), lodžius. Kai 1913 
m. Poincarė liko išrinktas 
Francijos respublikos prezi
dentu, — Jaures pasakė:— 
‘Bukite sargyboje, nes prieš- 
i n game atvėj y j j u m s prisieis 
būti reakcijos ir karo prezi
dentu !’

“Tik kada visi Paryžiaus, 
Londono ir Rymo užsienio 
reikalų ministerijų doku
mentai bus prieinami istori
kams ir šiaip tyrinėtojams, 
taip kaip tie dokumentai yra 
prieinami Petrograde ir Bėr
imo, — tai tada mes sužino
sime, iki kokio laipsnio Po
incarė yra atsakomingu dėl 
pradėjimo pasaulinio karo. 
Tąsyk jo atsakomybė bus 
mums žinoma taip jau gerai, 
kai]) dabar kad yra žinoma 
atsakomybe Wilhebno II,

Bethmann-Ho’Uwego, Austri
jos karaliaus Juozą, grafo 
rfiszos, barono. d’Alrenthol, 
caro Nikolojaus II, Sazano- 
vo ir Izvolskio.

“Bet mes žinome jo dar
bus karo metu ir tuoj po 
karo. 1916 m. Francijos 
kabineto narys, Doumargue, 
buvo pasiųstas Petrogradan, 
kad pasiūlius Rusijai Kon
stantinopolį. Iš Rusijos už 
tai buvo reikalaujama, kad 
ji nesipriešintų Francijos 
aneksaviniui Reino teritori
jos. Keliolikai mėnesių pra- 
slinkus, m. kovo inčn.,

princas Sixte de Bourbon 
savo pusbrolio, Austrijos im- 
]x?ratoriu lis, vardu pasiūlė 
santarvei taiką. Frųncijai 
buvo siūloma atiduoti Alsa- 
cc-Lorraii^. Pasiūlymas bu
vo atmestas, nes Italija ne
buvo patenkinta. Kai tie 
dalykai buvo vienos franeu
zų valdžios arba kartu su 
Italijos imperialistais svars
tomi, tai Poincarės įtaka vi
suomet vyravo.

“Laife Versailės derybų, 
o taipgi vykinant gyveni
mai! tą pragaištingą ir je- 
zuitinę sutartį, Poincarė bu
vo vyriausias Francijos im
perializmo reiškėjas.”
Toliau Longuet daro apžval

gą to periodo, kai Poincarės 
prezidentavimo terminas pasi
baigė. Buvusieji Francijos 
prezidentai paprastai laikyda
vosi tos tradicijos, jog išbuvę 
prezidentais paskirtą laiką jie 
daugiau poliiikon nesikišdavo. 
Visai kitaip pasielgė Poincarė. 
Jis ėmė rašyti į ‘Le Malin’ ir 
kitus džiugų laikraščius kur
iančius ir sensacingus straips
nius ir smerkti Briando kabi
netą už nesilaikymą neciona- 
listų politikos. Briando kabi
netui susmukus, Poincarė vėl 
atsistoja ‘prie valdžios vairo. 
Longuet sako:

tiek pribrendusi, kad neradusi savo formos ji 
jau nebegali bebūti!

Jurgeiionies darbas — yra pirmoji pastan
ga musų literatūroje mįsles sistematizuoti. Tu
rint omeny tą netvarką, kurioj kalbamuoju rei
kalu randas medžiaga, turės praeiti dar ne vieni 
ir ne dveji metai, kol visą darbą bus galiipa 
tiksliau ir niokslingiau atlikti. Bet pradžia pa
daryta, pralaužti pirmi įėjai, ir dabai* moksli
ninkas įgauna kelti naujas bures ir plaukti jau 
pralaužtu kėliu. N®ra abejonės, kad ir pats 
Jurgdlionis leįsdamas savo knygos airirą ir tre
čią laidą—p kad tai turės daryti, veikiai, jeigu 
tiktai šįandie dar to daryti nėra reikalingas— 
aš neabejoju!—jis pats daug savo veikalui dar 
padarys teigiamuoju žvilgsniu. Bet toks dąr- 
bas yra dirbama ir tobulėja tiktai ilgų metų 
tarpe.

(Lietuvoj ši knyga bus naudinga inteligen
tijos tarpe, kur jau nebesusisiekia su liaudimi, 
kuri jau turi gyvybės šaltinį ieškoti, o liaudis 
kulkas dar tebegyvena tą periodą, kada mįslės 
kuriasi, ir jąi kalbamoji knyga galėtų turėti 
visai kitokios prasmės. Bet didžiausios reikš- 
mės ji turi Amerikos lietuviams, kaipo tiltas 
į tėvynę, į šiaudinę pastogę, į Lietuvos liaudį. 
Nereikėtų užmiršti, kad tautos psichologija 
keičias pe taip greitai, kaip istorijos įvykiai, ir 
kad Lietuvos bakūžėj tebegyvena toji pat skais
čioj i išmintis, kuri joje gyveno prieš dešimtiųe- 
čius! Tie patys supratimai, toks klausimų pa
statymas, analoginės išvados. Ir ne tam mes 
samanotoj geriausias gyvenimo dienas — kudi- 
kistės dienas- praleidom, kad jų atmintis mums 
nebūtų džiaugsminga—kad ji nėbulų musų lai
mėjimų simbolis!

(GALAS)

“Poincarė vėl sugrįžo prie 
valdžios ir pasaulis gerai ži
no, kokios politikos Franci- 
ja laikosi nuo to laiko. Pa- 
incarc yra siauro proto žmo
gus, neturįs žmoniškų jaus
mų ir širdies. Nežiūrint į 
jo gabumus, aš visuomet at
simenu Emile Zolos nuomo
nę apie jį. Apie tai man 
pats Zola pasakojo. Tuo lai
ku Francijoje buvo didelis 
sujudimas dėl Dreyfuso kal
tinimo išdavyste.

“Poincarė išsitarė kai ku
riems savo draugams, jog 
jis yra įsitikinęs, kad Dreyf- 
fus yra nekaltas.

“Zola sužinojo apie tai ir 
nuvyko int Poincarę. Jis 
apeliavo į Poincarės žmoniš
kus jausmus, kaipo į res
publikos šalininką ir advo
katą, ir ragino jį stoti Dreyf- 
fuso ir teisybės pusėn. Iš 
to nieko neišėjo. Poincarė 
paaiškino, kad jis negalįs ri
zikuoti savo politine karje
ra. Paispiktinęs tuo, Zola at
sistojo ir apleido kambarį. 
Išeidamas jis tarė šiuos žo
džius: ‘Jus esate niekingas 
žmogus, ]). Poincarė.’

“Bet mes neprivalome kar
toti tą pačią klaidą, kurią 
padarė Francijos parlamento 
nariai-koniuhislai. Jie visas 
savo atakas atkreipė į Poin
carę, užmiršdami pagrindinę 
atsakomybę tos klasės, ku
riai Poincarė priklauso. Po
incarė yra tik tipingas reiš
kėjas tos psichologijos, ku
ria dabartiniu momentu yra 
pei*siėmusi valdančioji kla
sė, būtent, taip vadinamas 
nacionalistų blokas.

“To bloko atsinešimą į 
Vokietiją geriausia išreiškia 
tokie ciningi politikieriai ir 
žurnalistai, kaip Maurice 
Barres ir Gharles Maurrns. 
Jie ne tiek siekiasi priversti 
Vokietiją užmokėti reparaci
jų mokesnius, kiek erzinti, 
•persekioti ir visai sunaikinti 
ją. Jie eina Richelieu, Louis 
XIV ir Napoleono pėdomis: 
neleisti vokiečių tautai su
kurti patvarų vienetą.

Seka ant 5-to pusi.)
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Apžvalga.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

nė kiek nekvaršina tas fak
tas, kati 51 m. atgal vokie
čių tauta susivienijo daik- 
tan, ir kati tas susivieniji
mas buvo naturalė dviejų 
šimtų metų vokiečių tautos 
darbo išdava”.
Tokios tai rųšies žmonės da

bar valdo Franciją. Nieko to
dėl nėra nuostabaus, kad fran- 
cuzų kareiviai jau pradėjo oku
puoti Ruhro teritorijų. Poin- 
carė ir jo džiugų šaika sieikiasi 
visai Vokietijų sunaikinti. Bet 
juk Francija yra respublika, 
jos valdžia yra žmonių renka
ma. Tat nejaugi visa f rančų- 
zų tauta virto džingomis? Ne
jaugi ten nekeliama protestų 
prieš imperialistų politikų? Tai 
labai įdomus klausimai, ku
riais mums teks plačiau pakal
bėti kitų kartų.

PAKORĖ MOTERĮ.r _____
Praeitų antradienį Anglijoje 

liko pakarta Edith Thomson 
už nužudymų savo vyro. Toks 
pat likimas ištiko ir jos numy
lėtinį, Frcdreck Bywaters, ku
ris padėjo jai tų žmogžudystę 
atlikti. Neišgelbėjo moters nuo 
kartuvių nė prašymas vieno 
miliono žmonių atmainyti tų 
bausmę. Arthur Brisbane dė
lei to daro tokių pastabų:

“Vakar Anglijoje liko pa
karta matcris. Tai pirmas 
atsitikimas paskuiinias pen
kiolika metų. Ji buvo nu
nešta prie kartuvių ir bude
lis užnėrė jai ant kaklo kilpų, 
kai ji buvo jau apalpusi.

“Tų pačių valandų greta 
esančiame vyrų kalėjime li
ko pakartas jos numylėtinis, 
kuris padėjo jai nužudyti jos 
vyrų. Pranešama, Rad nei 

’ budeliui nelabai tepatiko 
karti moterį.

“Kai kurie pasakys: ‘Taip 
ir reikia; jai reikėjo pagal
voti apie budelį, pirma negu 
ji nužudė savo vyrų’.

“Bet vienas milionas An
glijos žmonių, kurie padavė 
prašymų vadovavosi kito
kias motyvais. Tuo savo el
gesiu jis visai nenorėjo už 
girti moters nusikaltimų, be. 
greičiau pareikšti protestą 
prieš nederama civilizuotai 
tautai darbų karti moterį.

“Katė visuomet kankins 
pelę, bet tatai neduos jums 
teisės kankinti katę, žmo
nės privalo stovėti aukščiau 
katės. Civilizuotų šalių val
džios privalo stovėti aukš
čiau nelaimingos žmogžudos.

“Vienok, tos moters pako 
rimas rodo ir šiokio tokio 
progreso. Jie pakorė jų ka
lėjimo viduje. Nelabai dai 
senai jie kardavo vyrus ii 
moteris už kalėjimo sienų, 
kad tuo budu ‘įbauginus kri
minalistus ir sumažinus pra
sižengimų skaičių’.

“Civilizuoti žmonės dai 
neišmoko suprasti, jog mir
ties bausmė yra beprasmė, 
bet jie jau suprato, jog vie
šas korimas ne kiek nesu
mažina prasižengimų.”

BETURČIO GYDYTOJAS.
Tūkstančiai pasveiksta.

Iš visų pasaulio kraštų aš gaunu 
laiškus nuo žmonių, kurie sirgo, pa 
pasakojančius nian kaip daug jiems 
pagelbėjo Bulgariškoji žolinė Arbata.

Tai yra beturčio gydytojas, nes ji 
lengva sutaisyti ir ji atseina labai 
mažai.

Ji pagelbsti nuo vidurių užkietėji
mo, skilvio, kepenų, inkstų ir vidurių 
kliūčių. Geriant garuojančiai karštų 
ji greitai prašalina šaltį ir apsaugoja 
nuo posargų, pneumonijos ir kitų ligų.

Bulgariškoji žolinė Arbata yra vi
sur pardavinėjama aptiekose arba 
gaunama paštu viena didelė šeimyni
nė dėžutė už $1.25, ar 3 už $3.15, ar 
6 už $5.25. Adresas: H. H. Von 
Schlick, president Marvel Products 
Company, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

Tel. l>afayette 4223
Plivmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. IU.
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KAREIVIŲ BONŲ REIKALU

Bonų aplikacijos blankos jau 
galima gauti.

Illinois kareivių bonų apli
kacijų blankos jau prisiųstos 
Chicagon iš Springfieldo ir jas 
galima gauti žemiau nurodyto
je vietose, . paduotose šiame 

,“Naujienų” numeryje. Pasau
linio karo veteranai, kurie tu
ri teisių gauti Illinois bonų, 
privalo nueiti į bile kurių tų 
vietų ir gauti reikiamų aplika- 
ijos blanką. Atsilankiusiems 

,dankos bus pagelbėta išpildyti, 
j ei ex-kareiviai to reikalautų. 
Nenoriu tieji pildyti blankų ant 
vietos, galės paėmę jas išpildy
ti ten, kur jie patys panorės, o 
vėliau su notaro antspauda su
grąžinti ex-kareivių biuran, ku- 

į bus galima sužinoti paimant 
įplikacijų blankas.

Kiekvienas kareivis, jūreivis, 
Įaugi n toj a ir šiaip asmenys, 

.airio tik dalyvavo pasaulinia- 
ne kare, turi teisės prie au
kščiau minėtų bonų ir ateida- 
ni pasiimti bonų aplikacijų 
ylankų, privalo atsinešti ka
riuomenės viršininko atestatų 
(honorable disebarge). Tie, 'ku
rie neturi tokių atestatų, apli- 
racijų blankų padavėjo pala
imų galės kreiptis į nurodytų 

vietų, kur jiems panašus a tes- 
ata i bus prirengti. Reikalin
gas patarnavimas bus teikia
mas veltui.

Karo veteranai, kurie beka- 
iaudami įgavo kokių ligų ir 
kurios delei jie turi teisės ga
lino bonų, turi gauti aplikaci- 
os blanką iš tarnystes pripa- 
inimo tarybos (Service Re- 
ogniliotn Board) Springfielde. 
’okias blankas kitur negalima 
;auti. Čia jokia specialė pra- 
ymo forma nėra reikalinga, 
žtenka parašyti minėtos ta- 

ybos adresu laišką ir nurodyti 
ame ligą ir jos priežastį. Ta- 
yba prisius viesas reikiamas 
istrukcijas ir blankas.
Jei kareivis pasimirė po to, 

aip jis tapo paliuosuotas nuo 
ktyvės karo tarnystės, yra rei
kalinga padaryti certifikatą 
topiją jo atestato (honorable 
lischarge). Vienok, .jei jis 
asimirū būdamas tarnystėj, 
oks certifikatas nėra reik a- 
.ngas.

Visi lietuviai ex-kareiviai, 
kurie dalyvavo pasauliniame 
.are ir turi teisės gauti Illi- 
ois bonų, privalo pasirūpinti 
onų aplikacijų blankas ir jas 
inkamai išpildyti.

kUR GAUTI BONŲ APLIKA
CIJŲ BLANKAS.

Žemiau paduodame stotis, 
kur galima gauti bonų aplika- 
rijų blankas ir jas išpildyti, 
taipgi tose apčiose vietose bus 
į’aliina pagaminti paliuosavinio 
’discharge) kopijas, jei kurie 
kareiviai tokių neturi.

Vidurmiesty.
“Chicago Evening Ameri

can” bonų departamente, kam
barys 405, Hearst Budnike, 
iu<> 9 v. ryto iki 5 v. po pietų.

Knights of Columbus ofise, 
cambarys 302, 163 W. Wasr- 
ngton gat.; nuo 9 v. ryto iki 

> v. po pietų.
“Nor tli,western Commerce 

VIonthly”, komercijos kliubo 
Tise, ketvirtas aukštas, 31 W. 
rnke gatvės; vakarais nuo 6 
vai. iki 8:30 vai.

North Sidėj.
Knights of Columbus vaka

rinėj mokykloj, De Paul uni
versitete, 1010 AVebtser avė.; 
vakarais nuo 7 v. iki 10 v.

West Sidėj.
Knights of Columbus vaka

rinėj mokykloj, St. Ignatius 
kolegijoj, 1076 Roosevelt road; 
vakarais nuo 7 v. iki 10 v.

. 132nd Infantry Armory, 
2653 W. Madison gat., pas ka
pitoną Iver Hanson; nuo 10 v. 
ryto iki 10 v. vak. pirmadie
niais, antradieniais ir ketvirta
dieniais; nuo 10 v. ryto iki 5 
v. vak. kitomis dienomis, iš
skyrus sekmadienį.

South Sidėj.
Knights of (yilumbus vaka

rinėj mokykloj, South Division 
highschoolėj, 26-tos gatvės ir 
VVabash avė.; nuo 7 v. ryto iki 
10 v. vakaro.

Eight Regiment Armory, 
1515 Giles avė., pas Įeit. Polk 
r. Jornson; vakarais nuo 7 v. 

iki 10 v.

JNIVERSAL STATE BANKAS 
GERAI AUGA.

IŠ paskutinių oficialų state- 
.nentų matyt, kad Universąl 
State Banko turtas pereitais 
netais priaugo virš 400,000.00 

dolerių.
Tas rodo didelį Banko pro

gresų ir vedėjų sumaninguiną, 
ypač Bankas pradėjo sparčiau 
augti, sugrįžus senajam pir
mininkui, p. J. J. Eliasui.

Pereitais metais Bankas pa
dare gerų pelną; šėrininkams 
šmokėję *8 nuošimčius divi

dendo ir Banko tarnautojams 
5% bonuso. Taipgi ant $20,- 
000.00 ipadidno Banko pervir-

Dabar Universal State Ban
ko kapitalas ir perviršis yra 
$290,000.00, o Banko turtas 
virš $2,500,000.00.

Apart valstijos užžiuros, šis 
Bankas priklauso ir prie Chi- 
?agos miesto Bankų Draugijos 
(Chicago Clcaring House Asso- 
ciation). Pereitais metais, kai
po atsakantis Bankas, liko 
priimtas į tą draugiją.

Reikia tikėtis, kad šiais me
tais tas Lietuvių Bankas dar 
sparčiau augs ir stiprės.

S___________

KAMPANIJA PRIEŠ AUTO
MOBILIUS.

Kiek laiko atgal prasidėjo 
prieš automobilistus kampani
ja, kuri yra taikoma pergreitai 
važiuojantiems. Numatoma, 
kad trumpoj ateity bus įneštas 

’legislaturon bilius reikalaujan- 
is bausti prasižengėlius kalė- 

iėjimu. ir atėmimu valstijinio 
leidimo. Ekspertai sako, kad 
labai daug nelaimių įvyksta ir 
daug gyvasčių žūsta ačiū grei
tam važiavimui automobiliais. 
Minimu Liliu norima tą blogą 
pašalinti.

KLANO INVESTIGACIJA.

i Specialiais miesto tarybos 
komitetas, kuriam pavesta in- 
vestiguoti klano veikimą mies- V*
to darbininkuose, šiandie pra
dės investiguoti policijos eiles 
ir sveikatos departamento dar
bininkus. Aldermanas Robert 
J. Mulcohy, komiteto pirmi
ninkas, sako turįs pakanka
mai faktų kurie parodų, kad 
policijoj ir sveikatos departa
mentuose randasi daug klanic- 
čių.

----------- .----- v
PADIDINO ALGAS TRIMIS 

DOLERIAIS.

650 krutamu paveikslų ope
ratoriai, kurie tarnauja 423 
teatrams Cricagoj, užvakar pri 
^rusino savininkus streiku. Pa
darytas susitaikymas ir pasi
rašytas kontraktas. Operato- 
niams pakelta algos tris dole
rius savaitėje.

NARSUS UGNIAGESIAI.

Užvakar įvykusiame ' gaisre, 
kurs apėmė visą bailiuką 
Fields Theatrical sandėlių kom 
panijos, 603 N. Dearbora gat., 
ugniagesiai parodė nepaprastą 
narsumą. Jie išgelbėjo 29 gy
vastis: vieną beždžionę, šešio- 
liką šunų, keturis arkliukus, 
septynis ant tikus ir vienų ožką. 
Dvylika karvelių ir vienas šuo 
sudegė. Gaisras pridarė nuos
tolių už pusantro tūkstančio 
dolerių.

Lietuviu Sateliuosu
MARIUTĖS” KONCERTAS.

“Mariutė,” greit apleis mus. 
Per keletą metų ji savo žavė- 
jančiu balseliu linksiųino ir 
guodė mus. Mes visuomet išei
davome pakilusiu ap»ty išjos 
koncertų. Kartais ji priminda
vo mums tas samanotais bakū
žes, kuriose mes praleidome 
bėra post i ilgas savo kūdikystės 
dienas.

Ir mes būdavome jai dekiri- 
gi už tai.

Sekmadienio vakare, šaunio
je Fine Arts salėje, “Mariutė” 
vėl dainuos mums.

Nepraleiskime tos progos. 
Nebegreit gal ją vėl beišgirsi- 
nle.

Koncertas, kai]) girdėjome,' 
žada būti vienas šauniausiųjų, 
kokį chicagiečiai kada nors gir 
dėjo. ,

“Mariutė” niekuomet neatsi
sakydavo palinksminti mus. 
Žymiausi koncertai ir apvaikš- 
čiojimai neapsiėjo be jos.

Tat mokėkime tinkamai į- 
vertinti jų.

Sekmadienyje eikime visi at
sisveikinti su ja.

Tikrai nesigailėsime. Ji šir
dingai pasitiks mus ir savo 
maloniu, skardžiu balseliu pa- 
čiulbės mums. — X.

■ < -u

Bielinio prakalbos 
Roselande

Pereitą antradienį, sausio 9 
d., Strumila salėj, įvyko drg. 
Kipro Bielinio prakalbos. Bie
linis kalbėjo , temoje “Darbi
ninkų padėtis Lietuvoje”. Kal
bėtojo paklausyti susirinko la
jai daug žmonių.

Socialdemokratų Partijos 
atstovas ir darbuotojas labai 
nuosekliai apibudino darbi
ninkų padėtį Lietuvoj prieš 

irą, karo metu, vokiečių oku
pacijos laiku, bermontininkų 
.r bolševikų šeimininkavimo 
netu, besikuriant ir susikūrus 
nepriklausomai Lietuvai. Iš 
visko buvo aišku, kad kultūri
nė ekonominė ir politine pa
dėtis Lietuvos darbininkų buvo 
zisais atžvilgiais ir visais pe
riodais kebli ir apgailėtina. 
Fai parėjo nuo labai daug ap- 
.inkybių: stokos apšvietos, kla
sinio susipratimo, ekonominių 
politinių ir kultūrinių organi
zacijų, nuo caro priespaudos; 
karo metu nuo išardymo Lietu
vos ūkio, pramonės, išgabeni
mo inventoriaus Rusijon ar 
Vokietijon; po karui nuo ko
munistų iparopagandos, šeimi
ninkavimo ir nuo bermontinin
kų, o taipgi ir nuo Lietuvos 
buržuazijos.
, Aplamai imant, dalykai ir 
prie nepriklausomos Lietuvos 
mažai pagerėjo ir kaikuriais 
atžvilgiais žymiai pablogėjo. 
Buržuazijos įsigalėjimas ir 
valdžios nerangumas apsunki
no darbininkų klasės padėtį.

Publika labai ramiai užsilai
kė ir su didžiausia atida klau
sė kalbėtojo. Laike prakalbos 
visų aky^ buvo atkreiptos į 
kalbėtoją ir kiekvienas asmuoi 
dengėsi nepraleisti nė vieno 
žodžio kalbėtojo. Prakalbų pa
klausyti atsilankė nemažai 
žmonių ir iš Harvey, III. žo
džiu, visi susirinkusieji buvo 
labai patenkinti drg. Bielinio 
prakalba.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Viso aukų surinkta 
$26.38. Vėliau bus paskelbta 
aukavusiųjų vardai.

—Roselandietis.

Bielinio prakalbos 
Bridgeporte

Sausio 10 d., Mildos salėj, į- 
vyko 'Lietuvos darbininkų at
stovo, drg. Kipro Bielinio pra
kalbos. Bielinis kalbėjo temo
je “Darbininkų padėtis Lietu
voj”. Žmonių prisirinko pil
na Mildos salė.

Čia nėra reikalo daug rašy
ti apie drg. Bielinio prakalbą. 
Ta tema jis jau kalbėjo ke
liose vietose. Svarbu pastebėk 
Ii tas faktas, kad žmonės labai 
susidomėję klausosi kalbėtojo 
ir labiai ramiai užsilaiko. Kai 
kurie net pastebėjo, kad drg. 
Bielinio kalbos jie niekad nega
lėtų praleisti, nors ir norėtų 
tai padaryti. Visiems lietu
viams darbininkams rupi savo 
brolių padėtis Lietuvoj ir jų 
visų noras yra tą padėtį page
rinti. i

Kalbėtojas trumpai ir gana 
nuosekliai apibudino svarbiuo
sius dalykus surištus su dar
bininkų padėtimi Lietuvoj. Jis 
/kalbėjo apie darlrininkų padėtį 
prieš karą, pasaulinio karo 
metu, vokiečįą okupacijos lai
ku, bermontininkams ir bol
ševikams užėmus Lietuvą' ir 
susikūrus nepriklausomai Lie
tuvai. Iš visų išvadžiojimų 
buvo matyti, kad darbininkai 
Lietuvoj kenčia didžiausį skur
dą, badavo laike karo ir kai 
kurie šiandie dar badauja. Tą 
jų padėtį gali palengvinti kla
sinis jų pačių susipratimas, 
sudarymas galingos ir tamprios 
darbininkų klasės organizaci
jos Lietuvoj. Pasak kalbėtojo, 
Lietuvos buržuazija nusilenks 
liktai tada darbininkų klasei, 
kuomet pastaroji bus galinga 
—tvirtai organizuota ir pilnai 
pažįstanti savo klasės reikalus.

Drg. Bielinis pareiškė, kad 
darbininkų klasė Lietuvoj ne
galės pati per save greitai su
tvirtėti, jei Amerikos lietuviai 
darbininkai jos neparems. Čia 
reikalinga stipri medžiaginė 
parama, kuria butų galima va
ryti platų organizavimo darbą 
ir sustiprinti socialdemokratų 
spaudą Lietuvoj.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos Lietuvos Socialedmo- 
k ra tams.
$48.65. 
rasas

Viso aukų surinkta j 
Smulkesnis aukų su

talpinamas kitoj vietoj.
—Jonas.

DRG.
MAS

BIELINIO ATSILANKY- 
JAUNUOUŲ ORKES- 

TROJE.

Sausio 6 d. Jaunuolių Orke
strą turėjo painokas lietuvių 
kalbos ir scenos. Pirmąsias 
prižiūrėjo Dr. A. Karalius, an
trąsias — J. Kiizmickas-Uktve- 
ris. Atsilankius svečiui, Lietu
vos darbininkų atstovui, drg. 
K. Bieliniui, prisiėjo pamokas 
sutrumpinti.

Dr. .A. J. Karalius, mokyk
los vedėjas, pd trumpos kal
bos pristatė Jaunuoliams kal
bėti drg. Kiprą Bielinį. Jis jau- 
nuoliams-lėms trumpai sumi
nėjo sekama: Mes suaugusioj, 
ir senesni žmonės tikimos. ir 
žinome, kad sulauksime iš ju-

Specialis Kalėdinis išpardavimas
Dovana Namams

■S GIEDANČIŲ KANARAIčlŲ IR C QC
luyu KALBANČIŲ papūgų

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

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

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

sų musų pavaduotojų. Netoli
moj ateityj jus mumis pava
duosite. Pavadavę mumis, 
jus varysite pirmyn tą darbą, 
kurį mes pradėjome ir šiandie 
dirbame. Jei gyvenimo sie-

jaunuoliai-Jės, 
tai jus šiandie

kis jumyse, 
butų kitokia, 
čia nesilankytumėte.

Drg. Bielinis toliau trumpai 
kalbėjo apie vargus mokyklų 
Uetuvoj, kaip vaikai ten varg
sta dėl mokyklos, kurią jiems 
>unku pasiekti dėl tolumo. Lie
tuvoj, vaikai pabaigę mokyklos 
sezoną, yra pristatomi prie 
darbo: vieni gano žąsis, kiti 
kiaiiles, dar kili arklius, gal
vijus ir tt.
Visa tai jaunuoliams-lėms la

bai paliko ir jie su didele ati
džia klausėsi. Jie visi palydėjo 
Bielinio kalbą delnų plojimu.

Prie progos "čia reikia paste
bėti, kad Jaunuolių Orkestrą 
rengiasi duoti pagerbimui drg. 
Bielinio koncertą. Koncertas 
žada įvykti sausio 24 dieną, 
Mildos salėj. Mes visi lauksime 
to koncerto, o sulaukę jo nuei
sime pasiklausyti jaunuolių 
grįžimo. — Reporteris.

VALERIJA BRUCIENĖ 
IŠVAŽIUOJA.

Teko girdėti, kad jau šį mė
nesį apleidžia Chicagą p-nia 
Valerija Bručienė, žinoma chi- 
cagiečiams artistė 
Jinai važiuoja 
lavintis. Gaila, 
rysi; lauksime 
atgal Chicagon.
tai jinai ir vėl mus palinksmins 
savo

dainininkė.
Italijon balso

jos sugrįžtant
Kai sugrįš,

dainavimu.

CICERO.

Liet. Dramos Draugija ren
giasi statyti puikų veikalą 
trumpoj ateityj. Sausio 12 d.,

( Tąsa ant 6to pusi.)

(Skelbimas.)

PAREIŠKIMAS APIE VIE
ŠĄJĮ IŠKLAUSYMĄ SIŪ

LOMOJO ZONINIO
PATVARKYMO.

šiuomi viešai pareiškiama, einant 
Visuotino Susirinkimo Aktu paliečian
čiu sutvarkymą namų ir trobesių, 
naudingų plecinių erčių tirštumą, am
atų, pramonių, namų ir trobų paskir
stymą, įvairių klasių apygardų įkūri
mą ii' atatinkamų joms patvarkymų 
įsteigimą, kad viešas išklausymas apie 
sumanytąjį zoninį patvarkymą, įvyks 
pirmadienį, sausio 22 d., 1923 m., 10 
valandą rytą, Tarybos kambary Chi- 
cagos miesto City Hall’ej. Tą išklau
symą rengia Chicagos Zonine Komi
sija.

Siūlomo zoninio patvarkymo egzem
plioriai galima gauti peržiūrėti Chi- 
cagos Zonines Komisijos ofise, 163 W. 
Washington gat., Chicago.

Komisijos noru yra suteikti progą 
išreikšti savo pažiūras visoms parti
joms ii' tam tikslui miestas tapo pa
dalintas į 22 apygardas (distriktus). 
Yra siūloma laikyti išklausymą lai
kas nuo laiko, kad kiekvienam dis- 
Iriktui davus progą pasisakyti. Taip
gi parengta išmėginamas programas, 
kuris gali būti atmainytas, jei Tary
bos Kambarys bus reikalingas kitiems 
tikslams. Apygardų distriktų sąrašai 
ir paskirtos datos galinva gauti iš Ko
misijos, ta išlyga, kad jei dėl kokios 
priežasties kurio nors distrikto pasi
sakymas butų atidėtas, tai jis bus 
paskirtas dienai po kitų distriktų pa
sisakymu.

CHARLES ROSTROM, 
CHICAGOS ZONINES KO
MISIJOS PIRMININKAS.

LIETUVON— 
užrašykite savo Rimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

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 Michigan At«.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tai. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
R«m* Gydytojai ir CMrargaa

Specialistas Moterlfcų, Vyrlikųj 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų.

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicafe 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po niet» 
7—8 vak. NedJliomis 10—12 dienų 
Res 1139 Tndenendence Blvd Chicags

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4681 So. Ashland Av#, 
Tal.i Yards 994

Ofiao val.i 8 iki 10 v. ryto, 1 Hd 8 
ir 7 iki 9 v. nedSidieniaia nuo 1* 
iki 1 vai. po pietų.
‘--T-“-...-.. . ... .
------------ 1

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 8118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Kediliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 $o. Halated SL 

Kampas 18 k Balsted SI

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

, Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 S(). Halsted St 

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 83rd Piace
Phone Boulevard 8313 

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

........... ..............

Tlephonas Vardą 5032

DR. M. STUPNICU
8107 So. Morgan SU, 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
liedSlioma ofieaa yra 

uždarytai
&

Telephona Y arda 5834

DU P. G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 I* 

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

Telephone Yards 1582

DR. J. KOLIS
Lletavia Gydytojas ir Chirurgą* 

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

8259 So. Halsted St., Chieage,

DR. A. J, BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

•—g“- I —- ------------- -—y ■"■■■     ■■■ — — ■- ■   

DR. C. K. KLIAUGA’“'
DENTISTAS 

1821 So. Halsted StM Chicago, Iii. 
kampas 18th St. 

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 ygk. 
Phono Canal 0267

Dr. Anele Kaushillas D. (L 
CHIKOPRACTOR

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

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

12 a. m.

Gydytojas, Chirurgas ir Akuleraa 
3261 Š. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—8 ir 6—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

..._______________________ ____________________________________ ________________________________________________________________ ___________



Penktadienis, Saus. 12, 1923 NAUJIENOS, Chicago, T1L

Apžvalga.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

nė kiek nekvaršina tas fak
tas, kad 51 m. atgal vokie
čių tauta susivienijo daik- 
tan, ir kad tas susivieniji
mas buvo naturalė dviejų 
šimtų metų vokiečių tautos 
darbo išdava1’.
Tokios tai rųšies žmonės da

bar valdo Franciją. Nieko to
dėl nėra nuostabaus, kati fran
ciui) kareiviai jau pradėjo oku
puoti Ruhro teritoriją. Poin- 
carė ir jo džiugų šaika siekiasi 
visai Vokietiją sunaikinti. Bet 
juk Francija yra respublika, 
jos valdžia yra žmonių renka
ma. Tat nejaugi visa f rančų* 
zų tauta virto džingomis? Ne
jaugi ten nekeliama protestų 
prieš imperialistų politiką? Tai 
labai įdomus klausimai, ku
riais mums teks plačiau pakal
bėti kitą kartą.

PAKORĖ MOTERĮ.

Praeitą antradienį Anglijoje 
liko pakarta Edith Thomson 
už nužudymą savo vyro. Toks 
pat likimas ištiko ir jos numy
lėtinį, Frcdreck Byvvaters, ku
ris padėjo jai fą' žmogžudystę 
atlikti. Neišgelbėjo moters nuo 
kartuvių nė prašymas vieno 
miliono žmonių atmainyti tą 
bausmę. Artbur Brisbane dė
lei to daro tokią pastabą:

“Vakar Anglijoje liko pa
karta materis. Tai pirmas 
atsitikimas paskutinias pen
kiolika metų. Ji buvo nu
nešta prie kartuvių ir bude
lis užnėrė jai ant kaklo kilpą, 
kai ji buvo jau apalpusi.

“Tą pačią valandą greta 
esančiame vyrų kalėjime Ii 
ko pakartas jos numylėtinis, 
kuris padėjo jai nužudyti jos 
vyrą. Pranešama, kad net 
budeliui nelabai tepatiko 
karti moterį.
> “Kai kurie pasakys: ‘Taip 
ir reikia; jai reikėjo pagal
voti apie budelį, pirma negu 
ji nužudė savo vyrą’.

“Bet vienas milionas An
glijos žmonių, kurie padavė 
prašymą vadovavosi kito
kias motyvais. Tuo savo el
gesiu jis visai nenorėjo už 
girti moters nusikaltimą, be t 
greičiau pareikšti protestą 
prieš nederamą civilizuotai 
tautai darbą karti moterį.

“Katė visuomet kankins 
pelę, bet tatai neduos jums 
teises kankinti katę. Žmo
nės privalo stovėti aukščiau 
katės. Civilizuotų šalių val
džios privalo stovėti aukš
čiau nelaimingos žmogžudos.

“Vienok, tos moters pako
rimas rodo ir šiokio tokio 
progreso. Jie pakorė ją ka
lėjimo viduje. Nelabai dai 
.senai jie kardavo vyrus ii 
rfhoteris už kalėjimo sienų,1 
kad tuo budu ‘įbauginus kri
minalistus ir sumažinus pra
sižengimų skaičihL

“Civilizuoti žmonės dai 
neišmoko suprasti, jog mir
ties bausmė yra beprasmė, 
bet jie jau suprato, jog vie
šas korimas nė kiek nesu
mažina prasižengimų.”

BETURČIO GYDYTOJAS
\ Tūkstančiai pasveiksta.
ls pasaulio kraštų aš gaunu 

laiškus nuo žmonių, kurie sirgo, pa- 
pasakojančius man kaip daug jiems 
pagelbėjo Bulgariškoji žolinė Arbata.

Tai yra beturčio gydytojas, nes ji 
lengva sutaisyti ir ji atseina labai 
mažai.

Ji pagelbsti nuo vidurių užkietėji
mo, skilvio, kepenų, inkstų ir vidurių 
kliūčių. Geriant garuojančiai karštų 
ji greitai prašalina šaltį ir apsaugoja 
nuo posargų, pneumonijos ir kitų ligų.

Bulgariškoji žolinė Arbata yra vi
sur pardavinėjama aptiekose arba 
gaunama paštu viena didelė šeimyni
nė dėžutė už $1.25, ar 3 už $3.15, ar 
6 už .$5.25. Adresas: H. H. Von 
Schlick, president Marvel Products 
Company, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

Tel. Lafayette 4228
Phvnbing, Heatinjj 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaial.

M. Ytiška, 
3228 W. 38th St., Chicago. W. -------------- -Z---- -----------

CHICAGOS
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KAREIVIŲ BONŲ REIKALU

Bonų aplikacijos blankos jau 
galima gauti.

Illinois kareivių bonų apli
kacijų blankos jau prisiųstos 
Chicagon iš. Springfieldo te jas 
galima gauti žemiau nurodjto- 
>e vietose, paduotose šiame 
“Naujienų” numeryje. Pasau
linio karo veteranai, kurie tu
ri teisių gauti Illinois bonų, 
privalo nueiti į bile kurią tų 
vietų ir gauti reikiamą aplika- 
ijos blanką. Atsilankiusiems 

slankos bus pagelbėta išpildyti, 
j ei ex-karciviai to reikalautų. 
Nenoriu tieji pildyti blankų ant 
vietos, galės paėmę jas išpildy
ti ten, kur jie patys panorės, o 
vėliau su notaro antspauda su
grąžinti ex-kareivių biuran, ku- 

į bus galima sužinoti paimant 
įplikacijų blankas.

Kiekvienas kareivis, jūreivis, 
daugintoja ir šiaip asmenys, 
.airio tik dalyvavo pasaulinia- 
ne kare, turi teisės prie au
kščiau minėtų bonų ir ateida- 
ni pasiimti bonų aplikacijų 
/lankų, privalo atsinešti ka- 
iuomenės viršininko atestatą 

(honorable discharge). Tie, ku- 
.ie neturi tokių atestatų, apli- 
tacijų blankų padavėjo pala
imų galės kreiptis į nurodytą 

vietų, kur jiems panašus ates- 
atai bus prirengti. Reikalin
gas patarnavimas bus teikia
mas veltui.

Karo veteranai, kurie beka- 
iaudami įgavo kokią ligą ir 
kurios delei jie turi teisės ga
lino bonų, turi gauti aplikaci- 
os blanką iš tarnystes pripa
inioto tarybos (Service Re- 
ognition Board) Springfielde. 
okias blankas kitur negalima 

;auti. čia jokia speciale pra- 
ymo forma nėra reikalinga, 
žtenka parašyti minėtos ta- 

ybos adresu laišką ir nurodyti 
ame ligą ir jos priežastį. Ta- 
yba prisius viesas reikiamas 
ištrukvijas ir blankas.
Jei kareivis pasimirė po to, 

aip jis tapo paliuosuolas nuo 
ktyvės karo tarnystės, yra rei
kalinga padaryti certifikatą 
kopiją jo atestato (honorable 
lischarge). Vienok, .jei jis 
asimirė būdamas tarnystėj, 
oks certifikatas nėra reika- 
mgas.

Visi lietuviai ex-kareiviai, 
kurie dalyvavo pasauliniame 
are ir turi teisės gauti Illi- 
ois bonų, privalo pasirūpinti 
onų aplikacijų blankas ir jas 
inkamai išpildyti.

WR GAUTI BONŲ APLIKA
CIJŲ BLANKAS.

Žemiau paduodame stotis, 
kur galima gauti bonų aplika
cijų blankas ir jas išpildyti, 
taipgi tose apčiose vietose bus 
;alima pagaminti paliuosavimo 
'discharge) kopijas, jei kurie 
kareiviai tokių neturi.

Vidurmiesty.
“Chicago Evening Ameri- 

an” bonų departamente, kam- 
larys 405, Ilearst Budnike, 
nio 9 v. ryto iki 5 v. po pietų.

Knights of Columbus ofise, 
kambarys 302, 163 W. Wasr- 
ngton gat.; nuo 9 v. ryto iki 
) v. po pietų.

“Northwestern Commerce 
Monthly”, komercijos kliubo 
Tise, ketvirtas aukštas, 31 W. 
Lake gatves; vakarais nuo 6 
zal. iki 8:30 vai.

North Sidėj.
Knights of Kolumbus vaka

rinėj mokykloj, I)e Paul uni
versitete, 1010 AVebtser avė.; 
Zakarais nuo 7 v. iki 10 v.

West Sidėj.
Knights of Columbus vaka

rinėj mokykloj, St. Ignatius 
kolegijoj, 1076 Roosevelt road; 
vakarais nuo 7 v. iki 10 v.

132nd Infantry Armory, 
2653 W. Madison gat., pas ka
pitoną Iver Hanson; nuo 10 v. 
ryto iki 10 v. vak. pirmadie
niais, antradieniais ir ketvirta
dieniais; nuo 10 v. ryto iki 5 
v. vak. kitomis dienomis, iš
skyrus sekmadienį.

s South Sidėj.
Knights of Columbus vaka

rinėj mokykloj, South Division 
highschoolėj, 26-tos gatvės ir 
Wabash avė.; nuo 7 v. ryto iki 
10 v. vakaro.

Eight Regiment Armory, 
>515 Giles avė., pas Įeit. Polk 
r. Jornson; vakarais nuo 7 v. 

iki 10 v.

UNIVERSAL STATE BANKAS 
GERAI AUGA.

IŠ paskutinių oficialų state- 
mentų unatyt, kad Universal 
State Banko turtas pereitais 
netais priaugo virš 400,000.00 

dolerių.
Tas rodo didelį Banko pro

gresą ir vedėjų sumaninguiną, 
ypač Bankas pradėjo sparčiau 
augti, sugrįžus senajam pir
mininkui, p. J. J. Eliasui.

Pereitais metais Bankas pa
darė gerą pelną; ščrininkams 
Šmokėję *8 nuošimčius divi

dendo ir Banko tat/Hflu tojams
’ bonuso. Taipgi ant $20,- 

000.00 ipadidno Banko pervir- 
v • si.

Dabar Universal State Ban
ko kapitalas ir perviršis yra 
$290,000.00, o Banko turtas 
virš $2,500,000.00.

Apart valstijos užžiuros, šis 
Bankas priklauso ir prie Chi- 
jagos miesto Bankų Draugijos 
(Chicago Olearing Ilouse Asso- 
ciation). Pereitais metais, kai
po atsakantis Bankas, liko 
priimtas į tą draugiją.

Reikia tikėtis, kad šiais me
lais tas Lietuvių Bankas dar 
sparčiau augs ir stiprės.

KAMPANIJA PRIEŠ AUTO
MOBILIUS.

Kiek laiko atgal prasidėjo 
prieš automobilistus kampani
ja, kuri yra taikoma pergreitai 
važiuojantiems. Numatoma, 
<ad trumpoj ateity bus įneštas 

degislaturon bilius ^reikalaujan- 
is bausti prasižengėlius kalė- 

iėjimu, ir atėmimu valstijinio 
leidimo. Ekspertai sako, kad 
labai daug nelaimių įvyksta ir 
daug gyvasčių žūsta ačiū grei
tam važiavimui automobiliais. 
Minimu biliu norima tą blogą 
pašalinti.

KLANO INVESTIGACIJA.

i Specialiais miesto tarybos 
komitetas, kuriam pavesta in- 
vestiguoti klano veikimą mies
to darbininkuose, šiandie pra
dės invesliguoti policijos eiles 
ir sveikatos departamento dar
bininkus. Aldermanas Robcrt 
J. Mulcohy, komiteto pirmi
ninkas, sako turįs pakanka
mai faktų kurie parodą, kad 
policijoj ir sveikatos departa
mentuose randasi daug klan ie
čių.

PADIDINO ALGAS TRIMIS 
DOLERIAIS.

650 krutumų paveikslų ope
ratoriai, kurie tarnauja 423 
teatrams Cricagoj, užvakar pri 
grąsino savininkus streiku. Pa
darytas susitaikymas ir pasi
rašytas kontraktas. Operato- 
niams pakelta algos tris dole
rius savaitėje.

NARSUS UGNIAGESIAI.

Užvakar įvykusiame gaisre, 
kurs apėmė visą budinką 
Fields Theatrical sandėlių kom 
panijos, 603 N. Dearborn gat., 
ugniagesiai parodė nepaprastą 
narsumą. Jie išgelbėjo 29 gy
vastis: vieną beždžionę, šešio- 
l’ką šunų, keturis arkliukus, 
septynis antukus ir vieną ožką. 
Dvylika kalvelių ir vienas šuo 
sudegė. Gaisras pridarė nuos
tolių už pusantro tukstari&įo 
dolerių.

Lietuviu bateliuose

“Mariute” greit apleis muš. 
Per keletą metų ji savo žavė- 
jančiu balseliu linksmino7 ir 
guodė mus. Mes visuonlęWšei- 
(lavome pakilusiu ubu jos 
koncertų. Kartais ji priminda
vo mums tas samanotas bakū
žes, kuriose mes praleidome 
berupestingas savo kūdikystės 
dienas.

Ir mes būdavome jai dėkin
gi už tai.

Sekmadienio vakare, šaunio
je Fine Arts salėje, “Mariutė” 
vėl dainuos mums.

Nepraleiskime tos progos. 
Nebegreit gal ją vėl beišgirsi- 
nle.

Koncertas, kaip girdėjome, 
sada būti vienas šauniausiųjų, 
kokį chicagieČiai kada nors gir 
dėjo. i

“Mariute” niekuomet neatsi
sakydavo palinksminti mus. 
Žymiausi koncertai ir apvaikš- 
čiojiinai neapsiėjo be jos.

Tat mokėkime tinkamai į- 
verlinti ją.

Sekmadienyje eikime visi at
sisveikinti .su ja.

Tikrai nesigailėsime. Ji šir
dingai pasitiks mus ir savo 
maloniu, skardžiu balseliu pa- 
čiulbės mums. — X.

J " Į.* ‘U

Bielinio prakalbos 
Roselande

Pereitą antradienį, sausio 9 
d., Strumilo salėj, įvyko drg. 
Kipro Bielinio prakalbos. Bie
linis kalbėjo , temoje “Darbi
ninkų padėtis Lietuvoje”. Kal
bėtojo paklausyti susirinko la
jai daug žmonių.

Sociajldcmokratų 'Pa r t i j os
atstotas ir darbuotojas labai 
nuosekliai apibudino darbi
ninkų ipadetį Lietuvoj prieš 
i:urą, karo metu, vokiečių oku
pacijos laiku, bermontininkų 
.r bolševikų šeimininkavimo 
netu, besikuriant ir susikūrus 
nepriklausomai Lietuvai. Iš 
vdsko buvo aišku, kad kultūri
nė ekonominė ir politinė pa
dėtis Lietuvos darbininkų buvo 
zisais atžvilgiais ir visais pe
riodais kebli ir apgailėtina. 
I’ai parėjo nuo labai daug ap
linkybių: stokos apšvietos, kla
sinio susipratimo, ekonominių 
politinių ir kultūrinių organi
zacijų, nuo caro priespaudos; 
karo metu nuo išardymo Lietu
vos ūkio, pramones, išgabeni
mo inventoriaus Rusijon ar 
Vokietijon; po karui nuo ko
munistų iparopagandos, šeimi
ninkavimo ir nuo bermontinin
kų, o taipgi ir nuo Lietuvos 
buržuazijos.
, Aplamai imant, dalykai ir 
prie nepriklausomos Lietuvos 
mažai pagerėjo ir kaikuriais 
atžvilgiais žymiai pablogėjo. 
Buržuazijos įsigalėjimas ir 
valdžios nerangumas apsunki
no darbininkų klasės padėtį.

Publika labai ramiai užsilai
kė ir su didžiausia atida klau
sė kalbėtojo. Laike prakalbos 
visų akyą buvo atkreiptos į 
kalbėtoją ir kiekvienas asmuo 
dengėsi nepraleisti nė vieno 
žodžio kalbėtojo. -Prakalbų pa
klausyti atsilankė nemažai 
žmonių ir iš Harvey, III. žo
džiu, visi susirinkusieji buvo 
labai patenkinti drg. Bielinio 
prakalba.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Viso aukų surinkta 
$26.38. Vėliau bus paskelbta 
aukavusiųjų vardai.

—Roselandietis.

Bielinio prakalbos 
Bridgeporte

Sausio 10 d., Mildos salėj, į- 
vyko 'Lietuvos darbininkų at
stovo, (h-g. Kipro Bielinio pra
kalbos. Bielinis kalbėjo temo
je “Darbininkų padėtis Lietu
voj”. Žmonių prisirinko -pil
na Mildos salė.

Čia nėra reikalo daug rašy
ti apie drg. Bielinio prakalbą. 
Ta tema jis jau kalbėjo ke
liose vietose. Svarbu pastebė
ti tas faktas, kad žmonės labai 
susidomėję klausosi kalbėtojo 
ir labiai ramiai užsilaiko. Kai 
kurie net pastebėjo, kad drg. 
Bielinio kalbos jie niekad nega
lėtų praleisti, nors ir norėtų 
tai padaryti. Visiems lietu
viams darbininkams rupi savo 
brolių padėtis Lietuvoj ir jų 
visų noras yra tą padėtį page
rinti.

Kalbėtojas trumpai ir gana 
nuosekliai apibudino svarbiuo
sius dalykus surištus su dar
bininkų padėtimi Lietuvoj. Jis 
kalbėjo apie darbininkų padėtį 
prieš karą, pasaulinio karo 
metu, vokiečįų okupacijos lai
ku, bermontininkams ir bol
ševikams užėmus Lietuvą ir 
susikūrus nepriklausomai Lie
tuvai. Iš visų išvadžiojimų 
buvo matyti, kad darbininkai 
Lietuvoj kenčia didžiausį skur
dą, badavo laike karo ir kai 
kurie šiandie dar badauja. Tą 
jų padėtį gali palengvinti kla
sinis jų pačių susipratimas, 
sudarymas galingos ir tamprios 
darbininkų klasės organizaci
jos Lietuvoj. Pasak kalbėtojo, 
Lietuvos buržuazija nusilenks 
tiktai ladti darbininkų klasei, 
kuomet pastaroji bus galinga 
—tvirtai organizuota ir pilnai 
pažįstanti savo klases reikalus.

Drg. Bielinis pareiškė, kad 
darbininkų klase Lietuvoj ne
gales pati per save greitai su
tvirtėti, jei Amerikos lietuviai 
darbininkai jos neparems. Čia 
reikalinga stipri medžiagine 
parama, kuria butų galimą, va
ryti platų organizavimo darbą 
ir sustiprinti socialdemokratų 
spaudą Lietuvoj.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos Lietuvos Socialedmo- 
kratams. Viso aukų surinkta 
$-18.65. Smulkesnis aukų są
rašas talpinamas kitoj vietoj.

—Jonas.

DRG. BIELINIO ATSILANKY
MAS JAUNUOLIŲ ORKES-

TROJE.

Sausio *6 d. Jaunuolių Orke
strą turėjo -pamokas lietuvių 
kalbos ir scenos. Pirmąsias 
prižiūrėjo Dr. A. Karalius, an
trąsias — J. Kuzmickas-Uktve- 
ris. Atsilankius svečiui, Lietu
vos darbininkų atstovui, drg. 
K. Bieliniui, prisiėjo pamokas 
sutrumpinti.

Dr. A. J. Karalius, mokyk
los vedėjas, po trumpos kal
bos pristatė Jaunuoliams kal
bėti drg. Kiprą Bielinį. Jis jau- 
nuoliams-lėms trumpai sumi
nėjo sekama: Mes suaugusioj* 
ir senesni žmonės tikimės, ir 
žinome, kad sulauksime iš ju- 

Chicago, 111

■fi Aftft GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR IUUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkės, 
liežuviais giedantįs paukščiui pasauly 
giedos. T Jaunos nieksikines raudon 
arba bus atmainytos pėr 3 
pardavinėjamos po $15.00, dabar ■

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

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

Specialia Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

$6.95
Tikros Andreasburgo 

Populeriausi auksiniais 
Visi pilnai garantuojami, kad 

Paprastos vertės $15.00. Šią savaitę po $(>.95.
falves papūgos, gai'antuojama kai kalbės, 
menesius. Paprastai * $6.50

tai jus šiandie

sų musų pavaduotojų. Netoli
moj ateityj jus mumis pava
duosite. Pavadavę mumis, 
jus varysite pirmyn tą darbą, 
kurį mes pradėjome ir šiandie 
dirbame. Jei gyvenimo sie
kis jumyse, 
butų kitokis,
čia nesilankytumėte.

Drg. Bielinis toliau trumpai 
kalbėjo apie vargus mokyklų 
Lietuvoj, kaip vaikai ten varg
sta <lel mokyklos, kurią jiems 
>unku pasiekti dėl tolumo. Lie
tuvoj, vaikai pabaigę mokyklos 
sezoną, yra pristatomi prie 
darbo: vieni gano žąsis, kiti 
.kiaules, dar kiti arklius, gal
vijus ir tt.
Visa tai jaunuoliams-lėms la

bai patiko ir jie su didele ati
džia klausėsi. Jie visi palydėjo 
Bielinio kalbą delnų plojimu.

Prie progos čia reikia paste
bėti, kad Jaunuolių Orkestrą 
rengiasi duoti pagerbimui drg. 
Bielinio koncertą. Koncertas 
žada įvykti sausio 24 dieną, 
Mildos salėj. Mes visi lauksime 
to koncerto, o sulaukę jo nuei
sime pasiklausyti jaunuolių 
grįžimo. — Reporteris.

VALERIJA BRUČIENĖ 
IŠVAŽIUOJA.

Teko girdėti, kad jau šį mė
nesį apleidžia Chicagą p-nia 
Valerija Bručienė, žinoma chi- 
eagiečiams artistė dainininkė. 
Jinai važiuoja 
lavintis. Gaila, 
rysi; lauksime 
atgal Chicagon.
tai jinai ir vėl mus palinksmins 
savo

Italijon balso 
bet ką padu

jos sugrįžtant 
Kai sugrįš,

dainavimu.

CICERO

Liet. Dramos Draugija ren
giasi statyti puikų veikalą 
trumpoj ateityj. Sausio 12 d.,

------------------- -— ............ . ......
( Tąsa ant 6to pusi.)

(Skelbimas.)

PAREIŠKIMAS APIE VIE
ŠĄJĮ IŠKLAUSYMĄ SIŪ

LOMOJO ZONINIO
PATVARKYMO.

šiuomi viešai pareiškiama, einant 
Visuotino Susirinkimo Aktu paliečian
čiu sutvarkymą namų ii- trobesių, 
naudingų plecinių erčių tirštumą, am
atų, pramonių, namų ir trobų paskir
stymą, jvairių klasių apygardų Įkūri
mą ir atatinkamų joms patvarkymų 
Įsteigimą, kad viešas išklausymas apie 
sumanytąjį zoninį patvarkymą, įvyks 
pirmadienį, sausio 22 d., 1923 m., 10 
valandą rytą, Tarybos kambary Chi- 
cagos miesto City Hall’ej. Tą išklau
symą rengia Chicagos Zonine Komi
sija.

Siūlomo zoninio patvarkymo egzem
plioriai galima gauti peržiūrėti Chi
cagos Zonines Komisijos ofise, 163 W. 
Washington gat., Chicago.

Komisijos noru yra suteikti progą 
išreikšti savo pažiūras visoms parti
joms ir tam tikslui miestas tapo pa
dalintas į 22 apygardas (distriktus). 
Yra siūloma laikyti išklausymą lai
kas nuo laiko, kjad kiekvienam dis- 
Iriktui davus progą pasisakyti. Taip
gi parengta išmėginamas programas, 
Kuris gali lXti atmainytas, jei Tary
bos Kambarys bus reikalingas kitiems 
tikslams. Apygardų distriktų sąrašai 
ir paskiitos datos galima gauti iš Ko
misijos, ta išlyga, kad jei dėl kokios 
priežasties kurio nors distrikto pasi
sakymas butų atidėtas, tai jis bus 
paskirtas dienai po kitų distriktų pa
sisakymu.

CHARLES ROSTROM. 
CHICAGOS ZONINES KO
MISIJOS PIRMININKAS.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4613 So. Michi.an Avė.

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

6:30 iki 7:30 vakare, ir 
1-15816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet____

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Basas Gydytojas ir Chirargae 

SpbciaUstas Motorikų, Vyriikų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dienų 
Ras. 1139 Tndenendenca Blvd Chlcag*

T«l. Austin 737

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS

F208 W. HurlMit St.

Valandoi 8—12 kaad^euą ir 6—8 
vakare iiskiriant nedildienius.

Dr. Maurice Kabli
Gydytojas ir chirurgas

4681 So. Ashland Arf.
T«l.t Yardfl 994

Ofiio t*1.i 8 Iki io v, ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 ▼. nedUdieni&ia nuo 11 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 1257
Naktinis Tel. Canal 8118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Kediliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 Šo. Halsted SL 

Kampai 18 ir Halsted SI

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yufika 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 83rd Place
Phone Boulevard 1318 

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

Tlephonas Yards 6032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StM 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nadilioms ofisas yra 

uždarytas
į , --- ų-fsųri.aHTuaiMl

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Prilmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

I—— ■!■■■■ 11 ■■ —————

Telephone Y arda 1582

DR. J. KOLIS
Lietavis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chieage.

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN III SURGEON 

3464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 ▼. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

t
etų C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandosi 9—12 ryto ir 1—8 vak. 

Phone Canal 0267
— ------- ..'r*:1 -1 :......

Dr. Anelė Kaushilias D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

12 a. m.

Or. V. A. Shnkus
Gydytojas, Chirurgas ir Aku t eras 

3261 Š. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118L--------- --------------------------- /

.................................... . .....■.... •..... ......... -... -............... .................. .. ........ . ... .......... .. -........ ... ....... - ■_______:....



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

tai yra šiandie, bus susirinki
mas; yra daug svarbių dalykų 
apsvansljniui ir konstitucijos 
priėmimas, nes be konstitu
cijos negalima gauti 
čarterio. Pasistengkitc kiekvie
nas narys atsivesti po -keletu 
naujų narių. Kai busime di
desnis barelis jaunimo, tai 
be abejonės dauginus energi
jos veikimui turėsime. Vietinė 
jaunuomene, neapsileiskime, 
nes perstatymams 
spėkų. Dramos 
ninigiškai stovi

reikalinga 
draugija 

pusėtinai 
tvirtai. Vietine publika mums
taipgi simpatizuoja. Tai pa
rodei skaitlingas atsilankymas 
į musų perstatymus.

Susirinkimas įvyks Liuosy- 
bės Svetainėj, 8 vai. vak.

— K. B. Polakaitis.

BRIGHTON PARK.

Bielinio 
sekamo

prakalbos atidėtos 
antradienio, sausio

iki
16.

Nors buvo pagarsinta, kad 
drg. K. Bielinis kalbės Brigh- 
ton Parke šį vakarų, K. Gru
mento salėj, bet šiuo praneša
ma, kad jo prakalbos neįvyks. 
Rengimo prakalbų komitetui 
pranešta, kad salė esanti už
imta ir dėl tos priežasties ne
galima laikyti prakalbų. Ačiū 
tam prakalbos tapo atidėtos 
iki ateinančio antradienio, sau
sio 16 dienos. Tų dienų pra
kalbos įvyks toj pačioj svetai
nėj, K. Gramonto salėj, 4535 
S. Rockwell gatves.

—Komitetas.

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE MILDOS

SALĖJ, BRIDGEPORTE.

Pereitų trečiadienį, sausio 10 
d., drg. K. Bielinio prakalbose, 
buvo renkamos aukos.

V. Krctz aukavo $10; 
aukavo: A. Paplauskas 
Petrulis; Ona Dovidaitis 
vo $1.50; po $1 aukavo:
kas, S. Sutkus, K. Balsiuntenė, 
A. Garbauskas, A. Lazauskas, 
P. Balsis, K. Vešiota, M. Kar
čiauskas, Z. Kebas, J. Šatas, P. 
Nabakauskas, O. Gužauskienė,

JX) $2

auka-

tis, A. Adomaitis, A. Rapolas, 
L. Glenčauskas, J. Lėliukas ir 
P. Lcveckienū.

Stambių aukų surinkta $35.- 
51); smulkių aukų surinkta

a

T ER ESĄ G U DLE KAITĖ.

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. I^aidotuvės bus 
šeštadienį, sausio 13 d., namuo
se po num. 1932 S. Union Avė.

Tėvas Jonas Gudlekis.

$13.15; viso aukų surinkta 
$48.65. Įžangos liko $23.45. Vi
so pinigų atliko (Lietuvos so- 
cialdemokartams $72.10. Vi
siems aukavusiems tariama 
širdinga ačiū. —Rengėjai.

Miko Petrausko kon 
certy maršrutas.

Sausio

Sausio
Sausio

12—BaŲimore, Md.
14- Hochester, N. Y.
16— Cleveland, O.
17— Detroit, Mieli.

PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 

susirink imas 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. — Valdyba.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 14 d., Malinauskio salėj, 
1843 S. Halsted St., 1 vai. po pietų. 
Šis susirinkimas yra svarbus tuomi, 
kad bus išduota visų metų atskaita. 
Todėl visų narių yra privalumas at
silankyti. Ig. Žilinskas, rašt.

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.

VYRŲ /

Darbininkų, prie trekų 
mašinistų pagelbininkų.

Darbas daugiausia nuo š 
tų, dieninis, ar naktinis, 
eik pasiruošęs dirbti.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašei pos Kliubas la'kys savo metinj 
mitingų septintadienį, sausio 14 d., 
1923 m., 1:30 p. p., Mildos svet., 3142 
S. Halsted St. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti į mitingą, nes yra labai 
svarbių dalykų užsilikusių nuo pra
eitų metu; taipgi kviečiame naujus 
narius prigulėti kliuban. Su guodone, 

M. M. Yuodis, Kliubo Prezidentas.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr" ne- 
dėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, Šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

Michigan.
Sausio 21—Chicago, III.
Chicagoj koncertas bus Hull 

House Bovven salėj, Polk ir 
Halsted. Koncerte — taip pra
neša pats p. M. Petrauskas — 
dalyvausiu ir vietos artistinės 
ičgos: pp. Nora iGugienė, Va
lerija Bručienė, Marė Janušau
skienė, p. A. Pocius ir k.

Duodamų koncertų progra- 
mo dalykai rimti ir t sunkus:
Kavatina is op. ‘Kniaz Igor I Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
Borodino, Lohengrino pasako-vaikams būna utarninkais ir 
.. ri, . ?. 1 ,v pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare,
Jimas, Irmnipo himnų is op. Raymond Institute 816 W. 31st St. 
“’Le Proi)hete”, etc. p. Petraus- Į rėvai, kurie norite ka(k jūsų vaikai 
, v- i , • nepamirštų savo kalbos, -prašomi sių-
kas pažymi, kad Triumfo him- sti pasimokinti. — Valdyba, 
nų labui retai kas gali drįsti-----------------
dainuoti: buvo giedamas tik Prakalbos rengiamos L W. W. Lie- 
lamberliko, lamagno, Eršovo ngs unijos 460, penktadienį, sausio 
ir Cnrnso 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 Yardų streiko pamokos.” 

Kviečia Komitetas.Atsiimkit laiškus iš Paštu
Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų

Šie laiškai yra atėję iš Euro- Draugijos metinis susirinkimas įvyks 
pOS. Kam jie pi įklauso, tegu] Į va|. p0 pietų, Maik White Sųuare 
nueina į vyriausįjį paštų, svet., prie 29tos ir So. Halsted gat. 
((Jaik ir Adams gat.) atsiim- naj iaj]ęU susirinkti, nes yra daug 
ii. Reikia klaust prie langelio, | svarbių reikalų aptarti. Raštininkas, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Wmdow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU- 
VIERĮ, kaip kad šiame surašė 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturiolikų diehų 
paskelbimo.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
pinio 
rašt.
Avė.,

Kliubo malonėsite kreiptis pas 
Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

nuo ir Susiv.
reikale

503
506
507
508
510
520
523
527

Adaška John 
Ainoris Mrs R 
bagdionas Jozapas 
Bartkus A J 
Butremas Josepas 
Beneta Jonas 
Bruzene Waron:ka 
Bundza Maiki 
Chumis Frenci 
Charnauckas Ralph 
Cresnieskies Wali 
Czuzas Juzef 
Daugėla D D 
Daukšaitei Bronislavai 
Dolangauskui Ale 
Eglinui Antanas , 
Fabijonorjci Stanislovas 
Grikzelis Petros 
Jacevis Marija 
Jonelis Jonas 
Josuis Anelea 
Kolicius Jozas 
Kucis Stalay 
Kriscikaitis Antanos 
Mačiulis Kazimeras 
Masiokas Jonas J 
Markockas Juliana 
Masiliūnas Kazimieras 
Mazunajetis J N 
Monkewicus Mrs M

Chicagos Lietuvių Taryba 
Draugijų ant Bridgeporto, 
rengimu Chicagoje bendro apvaikš- 
čiojimo Vasario 16 š. m., Šventės Pa
skelbimo Lietuvos Nepriklausomybės, Į 
— šiuomi kviečia Valdybas ir Veikė
jus Didžiųjų Organizacijų, Draugijų 
ir Kliubų į bendrą susirinkimą, ku
ris įvyks antradienį, sausio 16, 1923 
m., Mildos svet. ant 3 lubų, 3138 S. 
Halsted St. Pradžia 8 • vai. vakare. 
Šiame susirinkime išrinksime komite
tą ir padarysime galutinus nutarimus 
šiuo klausimu.

Kviečia Laikinasis Komitetas.

Liet, švietimo D-ja rengia prakal
bas su krutamais paveikslais, sausio 
14 d., 7:30 v. vak., Raymond Chapely, 
816 W. 31 gatvės. Visi nuoširdžiau
siai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Jaunuolių Choro repeticijos įvyks 
sausio 14 d., 6 v. vak., Raymond Cha
pely, 816 W. 31 gatvės. Jaunuoliai 
kviečiami prisirašyti.

— Komitetas.

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

AGME STEEL GOODS
136 & I. C. Tracks, 

Riverdalc, 111.

CO

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKALAUJAMA darbinin 
kų į 'liejyklų, 43 centai į valan
da. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,.

So. Kedzie Avė. & 40th St.
PARANDAVOJU kambarį dviem 

vaikinam arba vienam-, arba pakelei
viams žmonėms, kurie atvažiuoja iš 
kįitų miestų, kambarys didelis ir švie
sus; kambariai šildomi, atiduosiu pi
giai, su valgiu ar be valgio. Mes gy
vename ant 2 lubų iš priekio. J. K., 
703 W. 21st Place, Chicago, III.

REIKALAUJAMA darbinm 
kų; darbas nuolatinis.

CHICAGO TUBE & 
IRON CO., 

2531 — 61 W. 48th St.
Lafayette 1447

PARANJMVOJIMUI KAM- 
barys vaikinui ar ženotai porai 
be vaikų; garu apšildomas, 
elektros šviesa, maudynė ir vi
si paskutinės mados paranku- 
mai.

6139 S. Sacramento Avė.

IŠDUODAMA kambarys vie
nam ar dviem vaikinam, elek
tros šviesa, garu apšildomas su 
visais parankamais.

T. Firka, 2914 W. 43 St.

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO fotografo 

studijoj. Esu patyręs fotografas. Taip
gi sutikčiau eit į partnerius su pa
tyrusiu fotografu. Arba ir vienas 
pirkčiau fotografijų studiją. Biznis 
turi būt išdirbtas. Atsišaukite: V. 
Stankus, 5013 Melrose St., Philadel- 
phia, Pa.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

MES ATIDAROM pilkos geležie: 
liejyklą ir turime tuščių vietų bonė: 
pridabotojui, liejikams, geležies pilė 
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.

REIKALAUJAMA VYRŲ 
prie darbo pirty.

1115 South Paulina st.

-REIKALAUJAMA DVIRA- 
čiams dalių tekintojų. 
ARNOlLD SCHWINN and

1718 N. Kildare Avė.
CO.

REIKALAUJAMA operato
rių pajicga varomoms maši
noms. Ėnglander Spring Bed

39 ir ix)iwc Avė. 3 blokai 
į rytus nuo Halsted gat.

PARDAVIMUI

Penktadienis, Saus. 12, 1923

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosemč. Visokių tautų apgy
venta vieta.

4104 S. Campbell Avė.
■ - — / ■ ■ ... ■

PARDUODAMA grosernė ir bučer- 
r nė; gera vieta patyrusiam žmogui, 

apgyventa visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Lysas ilgas, randa pigi, $31 

- tnėnesiui; garažas ii’ visi paranku- 
_ mai. Parduodu, nes turiu išvažiuoti 

pas brolį į kitą miestą. Atsišaukit 
greitai. 2612 W. 47th St.

’ DIDELIS BARGENAS!
Parduos arba mainys bučemę ir 

grosernę ant mažo namo, loto, ar au
tomobilio. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus ir randas geriausioj vietoj prie 
Halsted arti 35 gat. Atsišaukit pas

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI muzikaliŠkų instru
mentų krautuve su visais rakandais. 
Vyrui mirus moteris pati negali tą 
biznį laikyti. Parduos už teisingą pa
siūlymą. Kreipkitės:

J. BUTKIENĖ,
3262 So. Morgan St.

PARSIDUODA Columbia Grafono- 
la, kainavo $165.00 už $75.00 su 25 
rekordais. Priežastis pardavimo, sa
vininkė turi išvažiuoti kitur.

4342 S. Maplewood Avė., 
1-mos lubos.

EXTRA BARGENAS! Pardavimui 
bučernė ir grosernė, automobilius 

. Fordas. Keturi kambariai gyvenimui. 
Randa pigi. Priežastis — nemoku 
darbo. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant saliuno.

Kreipkitės pas savininką: 
4537 So. Paulina St.

PARDAVIMUI PUIKUS įtai- 
1 symai saliunui, pilnas kom- 

pletas.
Kreiptis: \

1418 W. 18-th St.

KUOGBEIčIAUSIAiI TURIU 
parduoti savo grosernę, taipgi 
Overtland mašinų, penkiomis 
sėdynėmis, 1922 modelis. Prie
žastis pardavimo liga.

667 W. 18 St.

PARSIDUODA galiūnas vie
ta apgyventa daugiausia sve
timtaučių, lysas trims melams, 
randa $25 mėnesiui. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vie
tos 3404 Archer Avė.

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

1632 W. 46-th St.

_ AUTOMOBILIAI
$50.00 ,

ir augščiau užteks nupirkti pertaisy
tą automobilių. Mes turim suvirš 
150 mašinų pasirinkimui, taipgi pi
giai trokų ir Taxi už pinigus, išmokė
jimais, ar mainais. PASISKUBINK.

Atdara vakarais ir septintadieniais.
FOHRMAN BROTHERS’,

2425 Michigan Avė., Chicago.
Tel. Calumet 0128.

^PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda
rytas, Westcott sedan 1922 metų, me- * 
chaniškai geriausiam stovyje, gali va- 
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais' virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

PARDAVIMUI Stearns Knight la
mo geras dėl taxi, su visais pritaisy- 
mais ir geras sportams karas geram 
stovy; turiu du automobilius, vieną 
turiu parduoti arba mainysiu ant ne
didelio namo, loto ar Bakery Shop. 
Atsišaukit po pietų 5:30, Th. Š., 1221 
N. Dickson St., Tel. Brunswick 3087.

RAKANDAI
RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu- ' 

ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam*- 
bario setas, 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.

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.

Beveik naujas mūrinis namas G pa
gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Emerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824.
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 
69 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.

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. Boulevard 9641

PARSIDUODA PIGIAI bizniava 
prapertis 5008 Baring Avė., East Chi
cago, Ind. su visu saliunu — įtaisy
mai, stakas, 8 ruimų fletas; garu šil
doma. Randa $100 j mėnesį. Morgi- 
čius $2,800 5 metams. 
$7,500.

Kreipkitės:
955 N. Westem 
ar 5008 Baring 
Rast Chicago, 
Tel. Humboldt 4608.

Kaina tiktai

Avė., 
Avė., 
Ind.

PARDAVIMUI
Ar manai investinti pinigus į na- 
us ar žemę, kur jie niekuomet ne- 

rytojaus, nes 
Dabar laikas

iražus? Nelaukite 
n-okėsite brangiaus.
>irkti. Mes turim daug namų, bunga- 
ų ir lotų prie šv. Kazimiero.

VIENUOLYNO
Muro namas 2 pagyvenimais po 

lambarius. Ix>tai 33 per 125, gazu 
lildomas, kaina $7,000.00.

Mūrinis bungalas 6 kambariais, 
raina $7,000.00.

Bizniavas muro namas, Storas ir 3 
jagyveninva’, karštu vandeniu šildo- 
nas, kaina $8000.00.

Lotas Maplewood Av. prie 69, kai- 
la $550.00.

Lotas prie Maplewood Avė. ir 67 
gatvės, kaina $1000.00.

Ix>tai prie Western Avė ir 69 gatv. 
>o $1800.00.

Mes turim daug namų ijc lotų, kurių 
legalime suminėti apgarsinime. Pa- 
imatykite su mumis, o mes paaiškin-

A. N. MASULIS,
6641 So. Westem Avė.

Ofisas atdaras septintadieniais ir 
ikarais.

Tel. Republic 5550.

PARDAVIMUI NAMAS savi- 
nkas nori greitu laiku par- 

parduos 
^nes eina 
į menesį. 
W. 23 PI.

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.

DIDELIS BARGENAS I Į trumpą 
aiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimus. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipirko namą, rei
kalingi pinigui; be to dar turiu kitą 
biznį. Parsiduoda už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

duoti ir 
($3,300), 
Įeigos $42

2116

pigiai

Kreiptis:

BARGENAS. *
MŪRINIS namas 6 pagyve

nimais, randos $102.00 per 
menesį. Kaita $15,000.
H 36 So. Emerald avė. 3 lubos

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

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

S. L. A. 176 kp. laikys metinį susi
rinkimą sausio 14 d., 2 vai. po pie
tų, K. Kukuraitienės svetainėj, 3059 
W. 38-tos gatvės. Nariai malonėkit 
susirinkti laiku, nes yra svarbių rei
kalų svarstyti.

J. A. Povilaitis, rašt.
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Navakas Paulina 
Naglis Alex 
Norvainis Kazimieras 
Patumis Juozas 
Pirtuigieni Julyana 
Pocus Frank 
Preiby Juoz 
Povilaiti J 1 
Radakovicits Jtohan 
Rocis Wilen 
Račkauskas Ignacas 
Spidlai Jckubui 
Skridulis John 
Skukauskas Malt 
Skwira Meke 
Stuglicnei K 
Stonkus Fran B 
Szemetui Ignatui 
Uždrevaite Anna 
Vcrtelienias Vladislowa 
Venskus Antonas 
Wertelke Buguse 
Zalatoris Ignacas 
Zaviskuni Kazimierui
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geras,

MARIJONA KELPŠIENĖ
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Pranešimas
Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko

mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimtięs Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, jfekmadienį sausio 14 
d., 1923 ir.'., Mickevičiaus svetainėje.

— Komitetas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu tre
čiadienį sausio 10 dieną, 
metais, 9 valandą rytą, 
kus 59 metus amžiaus.

1923 
sulau- 
Paėjo 

iš Kauno rėdybos, Šiaulių ap
skričio, Žagarės miestelio. Ame
rikoje išgyveno 16 metų. Pali
ko nuliudusias 4 dukteris ir vie
ną sūnų.

Laidotuvės bus šeštadienį sau
sio 13 dieną, 1923 m., 10 vai.
ryto iš namų 1701 S. Nevvberry 
Avė. į Dievo Apveizdos bažnyčią 
su iškilme į Švento Kazimiero 
kapines. Meldžiame gimines ir 
pažystamus dalyvauti šermeny
se.

Palieka nuliudime
Dukterys ir sūnūs.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Liet. Rytmetinė# žvaigždės Paš. ir 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinj 
maskinį balių, šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c.

Tikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts 
Rccital 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.”

Lietuvos Mylėtojų Draugystės me
tinis susirinkimas įvyks šeštadienį, 
sausio 13 d., 7:30 vai. vakare; papra
stoj svetainėj, 3338 So. Auburn Avė. 
Gerbiami draugai malonėsite visi lai
ku pribūti, nes turini daug svarbių 
reikalų svarstyti; bus išduotas rapor
tas iš metinio knygų peržiūrėjimo.

K. J. Demereckis, rast.

North Side. — Liet. Kriaučių S. P. 
Kbubas rengia prelekciją septinta- 
dieny, sausio 14 d., 7:30 v. v., Vie
šo Knygyno svet., 1822 Wabansr 
Avė. Prelekciją skaitys Dr. A. Mont- 
vidas apie Sveikatą. Visi northsidie- 
čiai kviečiami atsilankyti. Įžanga dy
kai, kolektos nebus.

— Komitetas.

Liet. Darbininkų Dr-jos Am. meti
nis susirinkimas įvyks šeštadieny, 
sausio 1'3 d., žemaičio
Union Avė. Visi nariai prašomi bū
tinai atsilankyti. — Valdyba.

svet., 18 ir

Fountain paint brush ir sprayer 
M f g. Co. metinis šerininkų susirinki
mas bus sekmadienį, sausio 14, 7:30 
v. vak. Visi pilnai užsimokėję nariai 
malonėkit pribūti susirinkiman, 1314 
W. 21 St. J. Butkus.

Chicagos Lietuvių Draugystes Savi
tarpinės Pašelpos metinis susirinki- 
nvas įvyks sausio 14 d., 2 v. po pie
tų, Związek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Yra daug svarbių reikalų.

A. Lungevicz.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Jono 

Venckaus, kuris gyveno po num. 3327 
So. Halsted St. Chicago, III., Mielas 
Jonai, atsišauk greitai, nes aš išva
žiuoju į Lietuvą sausio 20 d. Užmirš
kim senus praeities dalykus, jie mums 
nieko nekenkia. Turiu svarbių reika
lų. Frank Cirtaut, 11927 S. Union 
Avė., West Pullman, III.

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

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

Tel. Yards 1546.

' TURI BŪT parduotas Minkš- 
tų Gėrimų Salonas su namu ir 
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.

MORTGECIAI-PASKOLOS

geras

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

1039 W. Congress St. 
arti Morgan St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ. Labai 
geroj vietoj ir geras biznis. Turi bū
ti parduota greitai dėl nesutikimo 
partnerių. Parduosim labai pigiai; 
teisingas pasiūlymas nebus atmestas.

Kreipkitės:
1003 W. 32nd St.

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS

REIKALAUJAMA PRITY
RUSIŲ moterų skudurams 
skirstyti skudurinėj

A. OSRI
1707 So. Canal St,

DIDELIS BARGENAS
Parduodama saliunas ir namas 

labai pigiai ir labai geroj vietoj, 
apgyventoj lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Geram žmogui gera vie
ta, 
nes

Savininkas nori parduoti, 
išvažiuoja j Lietuvą.
Kreiptis:

4415 S. Wood St.
Tel. Yards 4286.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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 
pinigų. Jūsų pinigai apsaugoti.

Prityrimas nereikalingas.
Groęery Store on Wheel Corp. 

400 N. Michigan Avė. 
IlOOnv 1020 

Matytis su p. James.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ.
Parsiduoda labai pigiai, arba 

nysiu ant namo.
Kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKI & CO., 
334$ S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

Extra Extra
Kas norit padaryti pinigus j trum

pą laiką, pirkite lotą ?u ofisu geriau
sioj vietoj bizniui ant 33rd ir So. Hal
sted St., arti Universal State Banko. 
Dabar randos neša į mėnesį $35.00. 
Kaip kontraktas pasibaigs, bus $50.00. 
Kaina tiktai $7000.00.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
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.

$750

mai-

PARDAVIMUI BUČERNE IR gro- 
semė labai apgyventoj vietoj, randa 
pigi su kambariais gyvenimui, lysas 
šešiems nvetams; turi būt parduota į 
savaitę laiko. Kas mylėtų tokį biz
nį, prašau atsišaukti tuojaus. Parduo
siu pigiai.

5744 S. Union Avė.

Pardavimui mūrinis namas kaip 
naujas ant 2-jų lubų. Lotas pločio 
28V6 pėdų, gera šviesa iš abiejų pu
sių; elektra, maudynės. Pirmame au
kšte krautuvė ir šeši kambariai 
Antram-e aukšte 3 pagyv. po 4 dide
lius kambarius. Parduosiu su mažu į- 
mokėjimu tik $4,000.00. Kitus lengvai? 
išmokėjimais. Savininką galit matyti 
visados. Aš’ pats apimu krautuvę 
kambarius.

ANTANAS JABLONSKIS, 
3236 So. Morgan St., 

Chicago, III.

ii

KROMPIER’O 
Rūbų Kirpimo 

AKADEMIJA
Praktingiausis kursas, kuomet nors 

sugalvotas. Nauji ir išimtiniai kirpi
mo budai norminiam pamatiniam ški- 
čui. Tiesiog padarai geriausius kuri
nius iš sagato. Dieninės ir vakarinės 
dasės. Priimama vyrai ir moters. As- 
meniai užžiuri pats I. Krompier, vien- 
niškas kirpimo mokytojas. Ateik, pa
rašyk, ar telefonuok (Franklin 3956) 
informacijų. Adresas: Krompier, Dept. 
“T.”, 166 W. Adams gatvė.



Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)
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tai yra šiandie, bus susirinki
mas; yra daug svarbių dalykų 
apsvaretymui ir konsti-tueijos 
priėmimas, nes be konstitir* 
cijos negalima gauti 
čarterio. Pasistengkitc kiekvie
nas narys atsivesti po keletą 
naujų narių. Kai busime di
desnis būrelis jaunimo, tai 
be abejonėš^dkugiaus energL 
jos veikimui turėsime. Vietinė 
jaunuomenė, neapsileiskime, 
nes perstatymams 
spėkų. Dramos 
Dinigiškai stovi

reikalinga 
draugija 

pusėtinai 
tvirtai. Vietine publika mums
taipgi simpatizuoja. Tai pa
rodo skaitlingas atsilankymas 
į musų perstatymus.

Susirinkimas įvyks Liuosy- 
bės Svetainėj, 8 vai. vak.

— K. B. Polakaitis.

BRIGHTON PARK.

Bielinio
sekamo

prakalbos atidėtos 
antradienio, sausio

iki
16.

buvo pagarsinta, kad 
Bielinis kalbės Brigh- 

ton Parke šį vakarą, K. Gra- 
monto salėj, bet šiuo praneša
ma, kad jo prakalbos neįvyks. 
Rengimo prakalbų komitetui 
pranešta, kad salė esanti už
imta ir dėl tos priežasties ne
galima laikyti prakalbų. Ačiū 
tam prakalbos tapo atidėtos 
iki ateinančio antradienio, sau
sio 16 dienos. Tą dieną pra
kalbos įvyks toj pačioj svetai
nėj, K. Gramonto salėj, 4535 
S. Rockwell gatvės.

—Komitetas.

Nors

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE MILDOS

SALĖJ, BRIDGEPORTE.

ir J. 
auka-

Pereitą trečiadienį, sausio 10 
d., drg. K. Bielinio prakalbose, 
buvo renkamos aukos.

V. Kretz aukavo $10; 
aukavo: A. Paplauskas 
Petrulis; Ona Dovidaitis 
vo $1.50; po $1 aukavo:
kas, S. Sutkus, K. Balsiunienė, 
A. Garbauskas, A. Lazauskas, 
P. Balsfs, K. Vešiota, M. Kar
čiauskas, Z. Kebas, J. Šatas, P. 
Nabakauskas, O. Gužauskienė, 
P. Saplis, J. Satkus, J. Povylai- 
tis, A. Adomaitis, A. Rapolas, 
L. Glenčauskas, J. Lelickas ir 
P. Leveckienė.

Stambių aukų surinkta $35.- 
50; smulkių aukų surinkta

TERESĄ GUDLEKAITĖ.

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

Tėvas Jonas Gudlekis.

NAUJIENOS, Chicago, ffl. Penktadienis, Saus. 12, lp23
$13.15; viso aukų surinkta 
$18.65. Įžangos liko $23.45. Vi
so pinigų atliko iLietuvos so- 
cialdemokartams $72.10. ’ Vi
siems aukavusiems tariama 
širdinga ačiū. —Rengėjai.

Miko Petrausko kon 
certy maršrutas.

Sausio 12—Baįtimore, Md. 
Sausio 14 Bochester, N. Y. 
Sausio lf>—Cleveland, O. 
Sausio 17—Detroit, Mich. 
Sausio 18—'Grand Rapids,

Michigan.
Sausio 21—Chicago, III.
Chicagoj koncertas bus Hull 

Ilouse Bowen salėj, Polk ir 
Halsted. Koncerte — taip pra
neša pats p. M. Petrauskas — 
dalyvausią ir vietos artistines 
iėgos: pp. Nora iGugienė, Va
lerija Bručienč, Marė Janušau
skiene, p. A. Pocius ir k.

Duodamų koncertų . progra- 
nio dalykai rimti ir sunkus: 
Kavatina iš op. ’‘Kniaz Igor” 
Borodino, Lohengrino pasako
jimas, Triumpo himną iš op. 
“’Le Prophete”, etc. p. Petraus
kas pažymi, kad Triumfo1 him
ną labai retai kas gali drįsti 
dainuoti: buvo giedamas tik 
Tamberliko, Tamagno, Eršovo 
ir Caruso.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegbl 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU- 
VIERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas 
k.o tik keturioliką diehų 
paskelbimo.

lai
mio

PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 

susirinkimas įvyks sekmadienio rytą 
11 valandą, sausio 14 d., Mildos sve
tainėje, 8142 So. Halsted St. Visi Cho
ro nariai turite U)uti susirinkime, nes 
bus visai naujas\ dalykas patiektas 
svarstymui, kuris bus interesingas 
kiekvienam. — Valdyba.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 14 d., Malinauskio salėj, 
1843 S. Halsted St., 1 vai. po pietų, 
šis susirinkimas yra svarbus tuomi, 
kad bus išduota visų metų atskaita. 
Todėl visli narių yra privalumas at
silankyti. Ig. Žilinskas, rašt.

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 apstfr. 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. Maplevvood, Avė., Chicago, III.

VYRŲ
NAMAI-ZEME.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubas la'kys savo metinj 
mitingą septintadienj, sausio 14 d., 
1923 m., 1:30 p. p., Mildos svet., 3142 
S. Halsted St. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti i mitingą, nes yra labai 
svarbių dalykų užsilikusių nuo pra
eitų metu; taipgi kviečiame naujus 
narius prigulėti kliuban. Su guodone, 
M. M. Yuodis, Kliubo Prezidentas.

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.

Darbininkų, prie trokų ir 
mašinistų pagelbininkų.

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

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
groserne. Visokių tautų apgy
venta vieta.

4104 S. Campbell Avė.
---------------------/-----------------------------------

PARDUODAMA groserne ir bučer- 
nė; gera vieta patyrusiam žmogui, 
apgyventa visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Lysas ilgas, randa pigi, $31 
mėnesiui; garažas ir visi paranku- 
mai. Parduodu, nes turiu išvažiuoti 
pas brolį į kitą miestą. Atsišaukit 
greitai. 2612 W. 47th St.

CO.,
136 & I. C. Tracks, 

Riverdale, III.

DIDELIS BARGENAS!
Parduos arba mainys bučemę ir 

grosernę ant mažo namo, loto, ar au
tomobilio. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus ir randas geriausioj vietoj prie 
Halsted arti 35 gat. Atsišaukit pas

S. L. FABIONAS COMPANY

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas G pa

gyvenimais po IJr 5 kambarius, elek
tra, maudynės, paukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Em'erald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba fanuos.

- F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. I^afayette 6824.
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.

r 5 kambarius, elek- 
įąukštas skiepas ir

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

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

Prakalbos rengiamos I. W. Lie
tuvių Grupės 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 Yardų streiko pamokos.” 

Kviečia Komitetas.

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

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
pinio 
rašt.
Avė.,

Kliubo malonėsite kreiptis pas 
Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

SIŪLYMAI KAMBARIU

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

Samdymo Skyrius,
cranf: co.,.

So. Kedzie Avė. & 40th St.

Chicago, 111.

PARDAVIMUI muzikališkų instru
mentų krautuvė su visais rakandais. 
Vyrui mirus moteris pati negali tą 
biznj laikyti. Parduos už teisingą pa
siūlymą. Kreipkitės:

J. BUTKIENE,
3262 So. Morgan St.

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

Mūrinis namas 6 pagyvenimai prie 
69tirti 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.

PARANDAVOJU kambarį dviem 
vaikinam arba vienam1, arba pakelei
viams žmonėms, kurie atvažiuoja iš 
kįitų miestų, kambarys didelis ir švie
sus; kambariai šildomi, atiduosiu pi
giai, su valgiu ar be valgio. Mes gy
vename ant 2 lubij iš priekio. J. K., 
703 W. 21st Place, Chicago, III.<

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis.

CHICAGO TUBE & 
IRON CO.,

2531 — 61 W. 48th St.
Lafayette 1447

PARSIDUODA Columbia Grafono- 
la, kainavo $165.00 už $75.00 su 25 
rekordais. Priežastis pardavimo, sa
vininke turi išvažiuoti k/ur.

4342 S. Maplevvood Avė., 
1-nros lubos.

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. Boulevard 9641

PARANDAVOJIMUI KAM- 
barys vaikinui ar ženotai porai 
be vaikų; garu apšildomas, 
elektros šviesa, maudynė ir vi
si paskutinės mados paranka
mai.

6139 S. Sacramento Avė.

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

EXTRA BARGENAS! (Pardavimui 
bučernė ir groserne, automobilius 
Fordas. Keturi kambariai gyvenimui. 
Randa pigi. Priežastis — nemoku 
darbo. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant sabuno.

Kreipkitės pas savininką:
4537 So. Paulina St.

IŠDUODAMA kambarys vie
nam ar dviem vaikinam, elek
tros šviesa, garu apšildomas su 
visais parankumais.

T. Firka, 2914 W. 43 St.

MES ATIDAROM pilkos geležies 
liejyklą ir turime tuščių vietų bonės 
pridabotojui, liejikams, geležies pilė- 
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.

PARDAVIMUI PUIKUS įtai
symai saliunui, pilnas kom- 
pletas.

Kreiptis:
1418 W. 18-th St.

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

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

ĮIEŠKO DARBO REIKAIUAUJAMA VYRŲ 
prie darbo pirty.

1115 South Paulina st.

KŲOGiREICI AUSIAI TURIU 
parduoti savo grosernę, taipgi 
Overiaml mašiną, penkiomis 
sėdynėmis, 1922 modelis. Prie
žastis pardavimo liga.

667 W. 18 St.

Adaška John 
Ai noris Mrs R 
Bagdionas Jozapas 
Bartkus A J 
Butremas Josepas 
Beneta Jonas 
Bruzene Waron:ka 
Bundza Maiki 
Chumis Frenci 
Charnauckas Ralph 
Cresnieskies Wali 
Czuzas Juzef 
Daugėla D D 
Daukšaitei Bronislavai 
Dolangauskui Ale 
Eglinui Antanas , 
Fabijonorjci Stanislovas 
Grikzelis Petros 
Jacevis Marija 
Jonelis Jonas 
Josuis Anelea 
Kolicius Jozas 
Kucis Stalay 
Kriscikaitis Antanos 
Mačiulis Kazimeras 
Masiokas Jonas J 
Markockas Juliana 
Masiliūnas Kazimieras 
Mazunajetis J N 
Monkewicus Mrs M

Chicagos Lietuvių Taryba ir Susiv. 
Draugijų ant Bridgeporto, reikale 
rengimo Chicagoje bendro apvaikš- 
čiojimo Vasario 16 š. m., šventės Pa
skelbimo Lietuvos Nepriklausomybės, Į 
— šiuomi kviečia Valdybas ir Veikė
jus Didžiųjų Organizacijų, Draugijų 
ir Kliubų į bendrą susirinkimą, ku
ris įvyks antradienį, sausio 16, 1923 
m., Mildos svet. ant 3 lubų, 3138 S. 
Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Š:ame susirinkime išrinksime komite
tą ir padalysime galutinus nutarimus 
šiuo klausimu.

Kviečia Laikinasis Komitetas.

PAJIEŠKAU DARBO fotografo 
studijoj. Esu patyręs fotografas. Taip
gi sutikčiau eit į partnerius su pa
tyrusiu fotografu. Arba ir vienas 
pirkčiau fotografijų studiją. Biznis 
turi būt išdirbtas. Atsišaukite: V. 
Stankus, 5013 Melrose St., Philadel- 
phia, Pa.

-REIKALAUJAMA DVIRA- 
čiams dalių tekintojų. 
ARNOLD SGHWINN and CO.

1718 N. Kildare Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Risi KA LA l J J AM A opera to
rių pajiega varomoms maši
noms. Englander Spring Red

39 ir Iaiiwc Avė. 3 blokai 
į rytus nuo Halsted gat.

PARSIDUODA saliunas vie
ta apgyventa daugiausia sve
timtaučių, lysas trims metams, 
randa $25 menesiui. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vie
tos 3404 Archer Avė.

Liet, švietimo D-ja rengia prakal
bas su kintamais paveikslais, sausio 
14 d., 7:30 v. vak., Raymond Chapely, 
816 W. 31 gatvės. Visi nuoširdžiau
siai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Jaunuolių Choro repeticijos įvyks 
sausio 14 d., 6 v. vak., Raymond Cha
pely, 816 W. 31 gatves. Jaunuoliai 
kviečiami prisirašyti.

— Komitetas.

PARDAVIMUI

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

1632 W. 46-th St.

PARDAVIMUI •
Ar manai investinti pinigus į na

mus ar žemę, kur jie niekuomet ne
pražus? Nelaukite rytojaus, nes 
mokėsite brangiaus. Dabar laikas 
pirkti. Mes turim daug namų, bunga- 
lų ir lotų prie šv. Kazimiero.

VIENUOLYNO
Muro namas 2 pagyvenimais po 

kambarius. luotai 33 per 125, gazu 
šildomas, kaina $7,000.00.

Mūrinis bungalas 6 kambariais, 
kaina $7,000.00.

Bizniavas muro namas, storas ir 3 
pagyvenimo’, karštu *yan4eniu šildo
mas, kaina $8000.00. \

Lotas Maplewood Av. prie 69, kai
na $550.00.

luotas prie Maplewood Avė. ir 67 
gatvės, kaina $1000.00.

Ix>tai prie Western Avė ir 69 gatv. 
po $1800.00.

Mes turim daug namų ir lotų, kurių 
negalime suminėti apgarsinime. Pa- 
simatykite su mumis, o mes paaiškin- 
sirt?.’ i -

A. N. MASULIS,
6641 So. Westem Avė.

Ofisas atdaras septintadieniais ir 
vakarais.

Tel. Republic 5550.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAS savi
ninkas nori 
duoti ir 
($3,300), 
Įeigos $42 

2140 '

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 PALIUDYv 
MĄ APIE METUS.

Reikia mokėti angliškai 
bėti ir rašyti.

R. R. DONNELLEY
& SONS CO., 1

2119 Calumet Avė.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipiiko namą, rei
kalingi pinigui; be to dar turiu kitą 
biznj. Parsiduoda už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

greitu laiku par- 
parduos pigiai,$50.00

ir augščiau užteks nupirkti pertaisy
tą automobilių. Mes turim suvirš 
150 mašinų pasirinkimui, taipgi pi
giai trokų ir Taxi už pinigus, išmokė
jimais, ar mainais. PASISKUBINK.

Atdara vakarais ir septintadieniais.
FOHRMAN BROTHERS',

2425 Michigan Avė., Chicago.
Tel. Calumet 0128.

nes eina 
j mėnesį. 
W. 23 PI.

Kreiptis:

BARGENAS. ’
MUILINIS namas f) pagyve

nimais, randos $162.00 per 
menesį. Kaita $15,000.
3136 So. Emcrald avė. 3 lubos

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

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

S. L. A. 176 kp. laikys metinį susi
rinkimą sausio 14 d., 2 vai. po pie
tų, K. Kukuraitienės svetainėj, 3059 
W. 38-tos gatvės. Nariai malonėkit 
susirinkti laiku, nes yra svarbių rei
kalų svarstyti.

J. A. Povilaitis, rašt.

4 PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda
rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais’ virš $3250; parsiduos už 
l>1150, tai nepaprastas bargenas. Pa- 
dauskit Naujienų ofise.

501 
503 
506 
507 
508 
510 
520 
523 
527 
529 
531 
532 
534 
535 
538 
544 
548 
564 
572 
575 
576 
587 
593 
597 
609 
612 
613 
616 
620 
626
627 Morkūnas Bernardas 
634 
635 
637 
642 
646
647 Pocus Frank 

Prciby Juoz 
Povilaiti J 
Radakovicits Johan 
Rocis Wilen 
Račkauskas Ignacas 
Spidlai Jokūbui 
Skridulis John 
Skukauskas Malt 
Skvvira Meke 
Stuglicnei K 
Stonkus Fran B 
Szemetui Ignatui 
Uždrevaite Anna 
Vcrtelienias Vladislovva 
Venskus Antonas 
Wertelke Buguse 
Zalatoris Ignacas 
Zaviskuni Kazimierui

Navakas Paulina 
Naglis Alex 
Norvainis Kazimieras 
Patumis Juozas 
Pirtuigieni Julyana

geras,

kai-

648
649
656
665
669
675

MARIJONA KELPŠIENĖ

680
681
685
687
693
701
705
706
711
720
721

Pranešimai
“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko

mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 m*., Mickevičiaus svetainėje.

— Komitetas.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės me
tinis susirinkimas įvyks šeštadienį, 
sausio 13 d., 7:30 vai. vakare; papra
stoj svetainėj, 3338 So. Auburn Avė. 
Gerbiami draugai malonėsite visi lai
ku pribūti, nes turim daug svarbių 
reikalų svarstyti; bus išduotas rapor
tas iš metinio knygų peržiūrėjimo.

K. J. Demereckis, rašt.

North Side. — Liet. Kriaučių S. P. 
Kliubas rengia prelekciją septinta- 
dieny, sausio 14 d., 7:30 v. v., Vie
šo Knygyno svet., 1822 Wabansi« 
Avė. Ih-elekciją skaitys Dr. A. Mont- 
vidas apie Sveikatą. Visi northsidie- 
čiai kviečiami atsilankyti. Įžanga dy
kai, kolektos nebus.

— Komitetas.

Liet. Darbininkų Dr-jos Am. meti
nis susirinkimas įvyks šeštadieny, 
sausio 1'3 d., žemaičio svet., 18 ir 
Union Avė. Visi nariai prašomi bū
tinai atsilankyti. — Valdyba.

REIKALINGA MOTERIS, ARBA 
mergina prie namų darbo, 
ant, .visados; guolis, valgis įr 
užmAkesnis. Kreipkitės: 

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

Tel. Yards 1546.

Darbas 
geras

' TURI BŪT parduotas Minkš- 
tų Gėrimų Salonas su namu ir 
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.

PARDAVIMUI Stearns Knight Li
mo geras dėl taxi, su visais pritaisy- 
mais ir geras sportams karas geram 
stovy; turiu du automobilius, vieną 
uriu parduoti arba mainysiu ant ne

didelio namo, loto ar Bakery Shop. 
Atsišaukit po pietų 5:30, Th. S., 1221 
N. Dickson St., Tel. Brunsvvick 3087.

MORTGECIAI-PASKOLOS

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

1039 W. Congress S t. 
arti Morgan St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ. Labai 
geroj vietoj ir geras biznis. Turi bū
ti parduota greitai dėl nesutikimo 
partnerių. Parduosim labai pigiai; 
teisingas pasiūlymas nebus atmestas.

Kreipkitės:
1008 W. 32nd St.

RAKANDAI

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

Persiskyrė su šiuo pasauliu tre
čiadienį sausio 10 diėną, 1923 
metais, 9 valandą rytą, sulau
kus 59 metus amžiaus. Paėjo 
iš Kauno rėdybos, Šiaulių ap
skričio, Žagarės miestelio. Ame
rikoje išgyveno 16 metų. Pali
ko nubudusias 4 dukteris ir vie
ną sūnų.

laidotuvės bus šeštadienį sau
sio 13 dieną, 1923 m., 10 vai. 
ryto iš namų 1701 S. Newberry 
Avė. į Dievo Apveizdos bažnyčią 
su iškilme į Švento Kazimiero 
kapines. Meldžiame gimines ir 
pažystamus dalyvauti šermeny
se.

Palieka nubudime
Dukterys ir sūnūs.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Fountain paint brush ir sprayer 
Mfg. Co. metinis šerininkii susirinki
mas bus sekmadienį, sausio 14, 7:30 
v. vak. Visi pilnai užsimokėję nariai 
malonėkit pribūti susirinkiman, 1314 
W. 21 St. J. Butkus.

Liet. Rytmetinės žvaigždės Paš. ir 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinj 
nvaskinį balių, šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c.

Chicagos Lietuvių Draugystės Savi
tarpinės Pašelpos metinis susirinki
mas įvyks sausio 14 d., 2 v. po pie
tų, Związek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Yra daug svarbių reikalų.

A. Lungevicz.

REIKALAUJAMA PRITY
RUSIŲ moterų skudurams 
skirstyti skudurinėj

A. OSRI
1707 So. Canal St.

DIDELIS BARGENAS
Parduodama saliunas ir namas 

labai pigiai ir labai geroj vietoj, 
apgyventoj lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Geram žmogui gera vie-

Savininkas nori parduoti, 
išvažiuoja į Lietuvą.
Kreiptis:

4415 S. Wood St.
Tel. Yands 4286.

ta.
nes

REIKIA DARBININKU

ASMENŲ JIESKOJIMAI
VYRŲ

Tikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fino 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.”

PAJIEŠKAU savo draugo Jono 
Venckaus, kuris gyveno po num. 3327 
So. Halsted St. Chicago, III., Mielas 
Jonai, atsišauki greitai, nes aš išva- 
ržiuoju į Lietuvą sausio 20 d. Užmirš- 
k;m senus praeities dalykus, jie mums 
nieko nekenkia. Turiu svarbių reika
lų. Frank Cirtaut, 11927 S. Union 
Avė., West Pullman, III.

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. Jūsų pinigai apsaugoti.

Prityrimas nereikalingas.
Groęery Store on Wheel Corp. 

400 N. Michigan Avė. 
Room 1020 

Matytis su p. James.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ.
Parsiduoda labai pigiai, arba 

nysiu ant namo.
Kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKI & CO., 
334$ S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

mai-

PARDAVIMUI BUČERNE IR gro- 
semė labai apgyvento j vietoj, randa 
pigi su kambariais gyvenimui, lysas 
šešiems mietams; turi būt parduota j 
savaitę laiko. Kas mylėtų tokį biz
nį, prašau atsišaukti tuojaus. Parduo
siu pigiai.

5744 S. Union Avė.

RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu
ri būt parduota tuojaus. Kilimas, šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam- 
jario setas, aslinė lempa, grojiklis 
lianas, fonografas, valgomojo kam- 
>ario setas, miegamojo kambario se- 
;as. Bus parduota pigiai, perkant tuo- 

, aus. Viskas sykiu, ar atskirai.
1108 N. Robey St.

' MOKYKLOS

NAMAI-ZEME
Extra Extra
Kas norit padaryti pinigus j trum

pą laiką, pirkite lotą ?u ofisu geriau
sioj vietoj bizniui ant 33rd ir So. Hal
sted St., arti Universal State Banko. 
)abar randos neša į mėnesį $35.00. 
<aip kontraktas pasibaigs, bus $50.00. 
Caina tiktai $7000.00.

Pardavimui mūrinis namas kaip 
naujas ant 2-jų lubų. Lotas pločio 
28% pėdų, gera šviesa iš abiejų pu
sių; elektra, maudynės. Pirmame au
kšte krautuvė ir šeši kambariai 
Antrame aukšte 3 pagyy. po 4 dide
lius kambarius. Parduosiu su mažu į- 
mokėjimu tik $4,000.00. Kitus lengvais 
išmokėjimais. Savininką galit matyti 
visados. Aš* pats apimu krautuvę *‘ 
kambarius.

ANTANAS JABLONSKIS, 
3236 So. Morgan St., 

Chicago, III.

IT

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

KROMPIER’O
Rūbų Kirpimo

AKADEMIJA
Praktingiausis kursas, kuomet nors 

sugalvotas. Nauji ir išimtiniai kirpi
mo budai norminiam pamatiniam ški- 
čui. Tiesiog padarai geriausius kuri
nius iš gagato. Dieninės ir vakarinės 
dasės. Priimama vyrai ir moters. As- 
meniai užžiuri pats I. Krompier, vien- 
niškas kirpimo mokytojas. Ateik, pa
rašyk, ar telefonuok (Franklin 3956) 
nformacijų. Adresas: Krompier, Dept.

“T.”, 166 W. Adams gatvė.


