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Lietuvos ministerių Kabinetas Krito
neša, apie dalykus po to, kai

Buvo priverstos trouktis dėl “
Valstiečiai liaudininkai, lai

kydami derybas kaipo visai ne
reikalingas, galinčias privesti 
prie žalingų Lietuvos valstybei 
politinių komplikacijų, įnešė 
rezoliuciją, smerkiančią dery- 

■ bas. Rezoliucija buvo atmes-

derybų su Lenkais

T...................... —

VoKtečiy socialdemokra- 
ty suvažiavimas pasibaigė
Priimta naujas partijos progra- 

tnaa, pateiktas “Erfurto pro- 
gramo” autoriaus

Buvusių caro šnipy pro 
vokatoriy teismas

Kaltinami vienas žydų rabinas, 
vienas. pulkininkas ir trys 
kiti asmens

Kongresmenas smerkia 
sekr. Kelloggo žingsnį

Bulgarija bijo komunistų 
teroro žygių

Dar neįleidimo Britų komunis
tų atsisako dalyvaut tarppar
lamentinėj konferencijoj

Sofijos valdžia turinti žinių a- 
pie sąmokslą nužudyti trijų 
valstybių diplomatus

Smerkiamas užsienių reikalų mi 
nisteris Čarneckis <

BERLINAS| rūgs. 23. Va
kar pasibaigė Heidelberge Vp- 

ta, bet, matyt, opozicijai pa-’kietijos socialdemokratų parti 
vyko mobilizuoti pakankamai jos suvažiavimas, milžiniška

Derybos su Lenkais vėl prasidėsi^ Spa 
lio 10 Lugano mieste, Italijoj

MASKVA, rūgs. 23. — Ki 
j e ve prasidėjo byla penkių as
menų, kaltinamų kaipo buvu
sių caro laikais šnipų ir provo- 

jėgų, jeigu galų gale JI prlver- balsų didžiuma patvirtinęs par- katorių. Tarp kaltinamųjų y 
tė ministerių kabinetą rezig-4tijos centro komiteto nacionalę-'ra vienas žydų rabinas ir vie-* 
nuoti.

Klaipėda džiaugiantis
ir internacionalę politiką. Susnas pulkininkas, 
važiavimas ta|p.' ’ ’ 
prieš 88 patvirt

Iš Klaipėdos praneša, kad alicijos taktiką, 
laimi; vietos ūkio sferos labai džiau- klausimais laitnėjo taip vadina- 

'gias dalinai pabaigtomis Lenki |mi nuosaikieji, arba dešinysis 
j jos su Lietuva ekonominėmis partijos sparnas. Bet užtai

' m * a rr* t • / • a* u- derybomis. Jau daroma prisj- Į centras ir radikalesnioji markWASHINGTONAS. [Is Lietuvos Pasiuntiny es, ,ruo§imų uostui praplėsti. Vie jsistų grupė laimėjo naujojo 
Paštu]. — Elta praneša iš Kauno 19. IX. 25: tos verslininkai^ tikis, kad kai -----r ---------

prasidės susisiekimas suLietuvių-Lenkų konferencija Kopenhagoje turėjo an- tik
trą posėdį rugsėjo mėn., 15 d., Lietuvos delegacijos pir- Lenkija, tuojau atgys prekyba
mininkui Sidzikauskui pirmininkaujant. Susipažinus [su] 
trijų komisijų: trafiko, susisiekimo ir konsularinės pro-

ir laivų judėjimas.

tekcijos raportais, konferencija konstatuoja, kad abi de- Atvyko franeuzy finansy 
legacijos principe priėjo prie susitarimo trafiko Nemu-.
nu, pašto, telegrafo, telefono susisiekimo, Lenkijos-Lietu- 
vns nįliprin inoiirnn ir buvirrin atatinkamu, valstybių tf\rj- inna buvo išsemti dalykai, kurie sudaro Lietuvių-Lenkų 
konferencijos oEjektų, abi delegacijos nutarė pertrauk
ti konferencijos darbus trims savaitėms. Sekantis konfe
rencijos posėdis įvyks spalių mėn. 10 d.

Kabinetas rezignavo
Rugsėjo devynioliktą neparastame [Lietuvos] mini

sterių kabineto posėdyje svarstyta padėtis susidariusi 
dėlto, kad ministerių kabinėto nustatytosios musų* dele
gacijai Kopenhagoje galutinosios svarbios instrukcijos 
savo laiku nepasiekė musų delegacijos ir kad todel musų 
delegacija derybų protokoluose nuėjo toliau, negu kad 
galėjo eiti ministerių kabinėto nusistatymu. Sąryšy su 
tuo buvo svarstytas užsienių ministerio Čarneckio atsi
statydinimo raštas. Rezultate ministerių kabinėtas nu
tarė atsistatydinti. Ministeris-pirmininkas Petrulis įtei
kė prezidentui atsistatydinimą.

ministeris Gailiau*

Petrulio Kabinėtas buvo sudarytas ir Lietuvos pre
zidento patvirtintas šių metų vasario 4 dieną, vietoj bu
vusio ministeriu pirmininku Tumėno kabineto. Petrulio 
ministerių kabinetas buvo sudarytas iš tų pačių asmenų, 
kurie ir pirmykščiame kabinete ministeriavo, išskiriant 
vieną naują, Endziulaitį,'paskirtą vidaus reiikalų mini
steriu. Tumėnui buvo paliktas teisingumo njinisterio 
portfelis.

Varšuvos pranešimas >
VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 22. 

— Lenkų Telegrafo Agentūra 
paduoda šitokių žinių apie lie
tuvių-lenkų konferenciją Ko
penhagoj, gautų iš lenkų dele
gacijos pirmininko, p. Wasilew- 
skio.

Konferencija,
svarstė plukdymo 
klausimus; antra - 
mą paštu-telegrafu, taipjau si

visų pirma,
Nemunu 

susisie’d-

sisiekimą taip abiejų valstybių mas tolesnės konferencijos Lu- 
gelžkeliais ir, trečia — abiejų gaoo mieste, Italijoj^ 
kraslų piliečių pasilikimą abie-^ Lietuvos užsienių reikalų 
jų Kraštų teritorijose bet kon- „eteris, Čarneckis, stoja 
sularinę jų apsaugą.

Visais tais klausimais prieita ja, bet tam griežčiausiu budu 
< prie susitarimo, išskiriant tik priešinas opozicija, kuri turi 

susisiekimą gelfckeliais ^Ir kon- kabinete kelis savo narius, 
sularinę apsaugą. / , I Kova su užsienių ministerių

Konferencija bus vėl pradėta čameckiu kilo tuojau, kai Lie- 
spalio mėnesio 10 dieną ItalL tuvos Seimo komisijos užsienių 
jos mieste Lugano. * reikalams posėdy černeckls pa-

•. Kopenhagos konferencija gy- darė pranešimą apie derybas su 
vai susidomėjus visų 
jo valstybių, o taipjau Rusijos 

Vokietijos .ir ! 
kraštų spauda.

. Su-(nas pulkininkas. Sovietų poli- 
295 balsais tinęs policijos parodymais, ra- 
partijos ko-'binas, vardu Ošeris Leibovič, 
Visais šiais (turėjęs savo “parapiją“ Skvi\ 

roj,, netoli Kijevo, ir ten rabi- 
naudamas iŠdavinėjęs caro žan
darams revoliucininkus žydus, 
taipjau įtakingus sionistų judė
jimo vadus. Pulkininkas, Vla- 
dimir Krinsky, kaltinamas dėl 
to, kad 1905 metais davęs žan- 

-- (darams įsakymą šauti į strei- 
“Erfurto tkuoj ančių darbininkų

Jis

partijos programų klausimu.
Naujasis programas buvo su

taisytas ir pateiktas 
Kautskio, garsaus 
programe” autoi taus, 
bar pakeis tą nuo?aikųj{ 
granir, kurį buvo socialdemo-1 dėjęs prie vienos anarchistų 
kratų didžiuma pri'mus; laiku, kuopos Gorodišče cukraus fab- 
kai iš jos buvo pasitraukę ne-, rikei ir paskui jos narius Išda- 
priklausomieji socialdemokratai |vęs. ■ Ivan Musenko buvęs želi-

Karolio
i. wiciiiiiirvų demon- 
da- * straciją. Kirilas Wasilenko 

pro- kaltinamas, kad jis buvęs prisf-

kė j New. Yorką Francijos vai- teoretinėj, kaip ir praktinėj ua-'macijų caro žandarmerijai apie 
džios misija tartis su vVnshing- lyse naujasis programas imalrevoliucininkųs.
tonu dėl Francijos skolų mokė
jimai Jungtinėms Valstijoms, kurios įvyko pasauly nuo laiko, 
Misijai, susidedančiai iš dešim
ties narių, vadovauja pats fi
nansų ministeris Caillaux. Ap- kurių socialistai' yla nemaža pa- 
spitusiems jį laikraščių repor simokę.
teriams Caillaux įteik? iš anks ' Naujasis programas suvažia- 
to priruoštą pareiškimą, kuria- mo buvo beveik vienbalsiai pri- 
me jis sako: imtas.

“Aš atvykau, 
žymiausių politinių 
Francijos parlamente narių, 
susitarti dėl visų musų f skolų. 
Dar nebuvo istorijoj atsitikimo, 
kur Francija nebūtų to pada
rius.“

Jo plano detaliai laikomi di 
džiausioj slaptybėj.

dėmesin tas dideles atmainas,

kaip “Erfurto programas“ bu
vo parašytas, — atmainų, iš

Masinės ekzekucijos plė
šiku Kinuose

lydimas visų • Į centro komitetą arba, kaip 
partijų vokiečiai sako, partei forštandą 

(partijos valdybą) išrinkta se
nieji vadai, kaip Hermanu 
Mueller, Wells, Krispien ir k.

Indy religinis fanatikas 
gyvas pasilaidojo

Kiniečiy bankininkai šau 
kiasi pagalbos

COLUIMBUS, Nebr. rūgs. 23. 
— l>el to, kad valstybės depar
tamentas atsisakė įsileisti Bri
tų, pralamento narį, komunistą 
Saklatvalą, dalyvauti tarppar
lamentinėj konferencijoj Wash-|ir Viennos pasiųsti į Sofiją ke

letas komunistų agentų su ins
trukcijomis padaryti atentatų 
prieš Pietųslavijos, Graikijos ir 
Rumanijos legacijas. Vyriau
sybė įspėjo tų trijų kraštų dip
lomatinius atstovus ir vartoja 
visų priemonių apsaugoti kaip 
legacijoms taip ir jų narių gy- 

matyt, Britų vastims.

SOFIJA, Bulgarija, j
— Bulgarijos vyresny 
si turinti žinių apie naujas ko
munistų intrygas ir sąmokslus. 
Ji turinti žinių, kad iš Berlino

0. 23. 
fsako-

ingtone, kongresmanas Edgar 
Howard (Nerb., demokratas) 
irgi atsisako toj konferencijoj 
dalyvauti. Jis sako, kad, daly
vaudamas kalbamoj konferenci
joj, “aš kaip ir patvirtinčiau 
valstybės sekretoriaus Kelloggo 
žingsnį prįeš Shapurji Saklat- 
valą, padarytą, 
valdžiai prašant.

Kongresmanas Howard pa
reiškė, kad Kelloggas savo ak
cija “baudžia S.aklatvalą už tai, 
kad jis kovoja už tokią pat In
dijos laisvę, už kurią Amerikos 
patriotai kovojo ir pagaliau iš-j VARŠUVA, rūgs. 23. Len- 
kovoja Jungt. Valstijoms.“ ,kijos ministerių kabinetas pa- 

----------- ------ įtvirtino sutarti, padarytą tarp 
Vengry dramaturgas finansų ministerijos ir New 
praneša? Kaa garsus vengrų '• a. i /

j dramaturgas L  ’T
iir jo žmoną, Sari Fedak, suta- 
Jrė, kad jei teismas duos “di- 
vorsą,“ Molnar užmokės žmo
nai 30 tūkstančių dolerių.

Kasdien bus kariama po šešis 
pasmerktuosius, iki bus pa
karta viso 180 asmenų

Amerikonai gauna Lenki
joj monopolį degtukams

Ferencz Molnai 5</2 milijono dole-
nų už esančius Lenkijoj priva
tinius fabrikus, paskolina Len
kų valdžiai 6 milijonus dolerių 

1 ir sumoka dar 1 milijoną dole
riu nuomos. 

1

LONDONAS, rūgs. 22. j
Praneša, kad pabėgęs iš pami-, MIRĖ BANDYDAMAS PASI 
sėlių namų Anglijoj Egipto Į 
karaliaus: Fuado švogerls, ku
nigaikštis Ahmedas Seif Eddi- 
nas, esąs su savo motina atvy- 22 
kęs į Konstantinopolį.

GERTI GAZOLINU

SPRINGFIELD, Ohio, rūgs 
Keturiolikos metų vai- 

: kas; Harold Biffey, norėjo 
pasigerti, uostydamas gazolino 
garus iš automobilio tanko, ir 
užtroško 
kaimynų vaikams, kad dažnai 
pasigeriąs, uostydamas gazoli
ną.

ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 23. 
— Po pasmerktųjų procesijos 
Nankino keliu, šiandie buvo vie
šai nužudyta dvylika mirties 
bausmei pasmerktų plėšikų ki
niečių. Tūkstančiai žmonių 
žiurėjo, kaip pasmerktieji buvo 
kariami.

Ekzekucijos trauksis dabai 
ilgoką laiką. Mirties bausmei 
pasmerktų ir kalėjime laikomų 
viso yra 180 asmenų,, Mišrio
jo teismo nuosprendžiu, jų bus 
kaądien viešai kariama po še
šis', iki visi bus nužudyti.

23.
Ja-
Pi

TOKIO, Japonija, rūgs.
Skrendąs iš Australijos į 

poniją italų aviatorius De 
nedo šiandie atskrido į Mokno, 
Korėjoj.

jis pasakodavus

LONDONAS, rūgs. 23. -Iš 
* Allahabado, Britų Indijos, pra

neša, kad ten vienas religinis 
fanatikas, indusas, nusižudęs, 
pats save gyvas pasilaidoda
mas. Nusižudyt jam padėjo 
du jo mokiniai, užkąsdami jį 
gyvą kape, Abudu jo mokiniai 
buvo atiduoti už tai teismui, 
bet jiems paaiškinus, kad 
“šventasis mokytojas“ neimsi- 
žudęs, tik atlikęs tam tikrą tl-

HONKONGAS, . Kinai, rūgs 
23. — Kiniečių bankininkai ii 
pirkliai šiandie kreipęsi f gu- 
bematdrių, prašydami, 
tų daroma visa, idant palengvi
nus ekonominį krizį, kuris gre
siąs ir didele finansine nelaime. 
Honkongo gubernatorius pata- 7^“^^ j7‘jam 

i s asistavę, teismas abudu fanati-
d°n3- ku paleido be jokios bausmės;

bu-

Londono žinia apie Lietu
vos valdžios kritimą

LONDONAS, rūgs. 22.—Lie-[rė jiems siųsti prašymą į Lon- 
tuvos ministerių kabinetas įtei
kė ministeriui pirmininkui sa
vo rezignaciją.

Aplamai sakoma, kad rezig- 
navimo priežastis yra padary
tas preliminaris Lietuvos su 
I^enkija susitarimas Kopenha
gos konferencijoj ir paskyri-

Du Amerikos jūreiviai Lenkų minlsteris Wa*iingtonui 
- žuvo audros nublok

šti i jūres

mi- 
už

* ekonominį susitarimą su Lenki
• f • . A • v

Pabnlti- Lenkija dėl plukdymo Nemunu. 
iĮ>jHu iiuoijud, ■ Opozicija kaltino užsienių mi- 

Skandinavijos nusterj, kad jis savo pranešinu!
Maro perdaug vėlai, — Jis pra-

LONDONAS, rūgs. 23.— Gir
dėt, kad Jan Czethnou'ski, bu
vęs Lenkų legacijos Londone 

MANILA, Filipinai, rūgs. 22. [patarėjas, tapęs paskirtas Len- 
Atvykę į čia du Jungtinių Vai- k į j oa ministeriu Washingtonui 

otijų ardomieji laivai, Ford ir1_________ _________________
Pillsbury, pranešė, kad kelionėj jj,- y—. - -
iš Kinų juos užklupo baisi vė- 
sula. Trys jūreiviai buvo au
dros numesti nuo laivo i jūres, 
ir du jų prigėrė. Trečias, po 
daugiau kaip pusvalandžio pa
stangų, buvo pagaliau išgelbė
tas. žuvusieji yra B. Steward
ir M. O’Sullivan, abudu iš Pie-I Aplamai gražu; nedidelė lenk
tų Karolinos. peraturos atmaina; vidutinis

-------- ------— vakarų vėjas.
TOKIO, Japonija, rūgs. 22.— Vakar temperatūra' vidutiniš- 

Trys darbininkai areštuota, jta kai siekS 63° F. ;
riami dėl padegimo Japonijos i šiandie saule teka 6:3Tr, lei- 

parlamento (rūmų, ku/ie rugse- džiasi 0;43 valandą. Menuo Įgi
jo 18- buvo gaisro suhaikinti. Idžiasi 10:20 vak.

MRH
.............  ■ )"■.............. .... *-------------------*—-■ 1 -

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

“Dienos šviesos taupy
mas” eina galop

................ .. ■ ■

Taip vadinamo “dienos švie
sos taupymo“ metas eina ga
lop. Jis baigiasi ateinančio 
sekmadienid, rugsėjo 27 dM 2- 
rą valandą ryto.

Chicagos ir kitų apielinkės 
miestų miestelių žmonės tegul 
tatai atsimena, ir ateinančio še
štadienio naktį, eidami gulti, at
suka savo laikrodžių iaikrodė 
lių rodyklus vieną valandą at
gal.

Anglai sako, kad Ado
mas miręs podagra

LONDONAS, rugsėjo 22. — 
Londęniškė Herald Kolegija tu
ri seną seną dokumentą, kurs 
sako, kad pirmasis žmogus, 
Adomas, miręs ilga “gowte“ ar
ba gout, nišų vadinama “po
dagra“ — kojų gėlimu. Do
kumentas rašytas 16-ame šimt
mety, ir jame išvedama saksų 
karalių genealogija tiesiai nuo 
Adomo ir Ievos. Dokumente 
pasakylu, kati Adomas miręs 

“gowe“ it buvęs palaidotas He
brone.
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Derybos ir Praderėjimai
Del Lietuvos derybų su len-Įse lankantis vieną ir kitą die-

kais “Lietuvis” štai ką rašo:
Derybos su Lenkija musų 

valdžios buvo jau kadai kadės 
x ėdamos. Mes rašėme api tai 
dar šiouif.t pavasarį. Rašėme 
apie tai, kad Klaipėdos pirklys 
Naitalis tuo reikalu nuolat 
.šmugždžioja per Dancigą Var
šuvon, kad aukštai pastatytas 
musų valdžios žmogus matęsi 
Berlyne pernai rudeni, su Lu
koševičium. Taip rašydami, 
pastatėme betgi klausimo ženk
lą, ar tai tiesa, ką mums buvo 
tekę nugirsti iš neoficialių po
litikų. Elta įspėjo mus, kad 
netiesa. Būdami įsitikinę, jog 
vis dėlto tiesa, turėjome nutil
ai. Derybų visais keliais eita, 
Įnors Seime jos niekur nebuvo 
minimos. Tik oficiozai kart
kartėmis prabildavo, kad Ang
lija nebedųosianti Klaipėdai 
kredito, jei Lietuvos valdžia 
nesusikalbėsianti su Lenkija 
dėl tranzito Nemunu, kad Kiai 
pėdos miškų 
siunti, jei Lenkija 
miškų.

ną. *
Bet nesvarbu, ar kelias die

nas ar kelias valandas išbuvo 
Nowoczynskis Kauną, svarbu, 
kad jam buvo leista, “tranzi- 
tu” važiuojant, čia sustoti, ka
da pasuose, musų valdžios duo
damuose, teberašoma “tinka

Lenkija, pasirašyta Lietuvos ir pio —nesą namie, kad jis išva-Į Plačiau apie tai kalbėti nė- 
Ambasadorių Tarybos. Vadina- žiavęs. Faibčikas 
si ir tos sutarties ___ “J.
gyvenimai! yra abiejų kontra [važiavęs, tai Bekampio veži- rio derybų
gentų dalykas, o ne Lietuvos mas, —Faibčikas pastebėjo, — laukti. <T" 
su Lenkija. “Todėl visai tel-! nebūtų stovėjęs kieme, 
singai pastebi “Lietuvos ži
nios”, kad:

“Jei ir butų reikalo kalbėtis Bet jų sėkmės tikrai politiškos, jai, ne mums.
dėl miško tranzito Nęmunu, tai šiokioje ar tokioje rolėje turi daugiau)
tošį derybos galėtų būti veda- teisės, susiderėjus, Lenkijos!__________ g }
mos tik su Antantės valstybė- [ agentai (tegu ir miško reika- —------
mis ar su T. Sąjunga, kurioms lais) važiubti skersai ir išilgai __

nepatikėjo ra reikalo. Viešpataujančių- 
taikinimas tais žodžiais, nes, jei butų iš- partijų vadai visa tai žino, ku- 

! rezultato reikia 
Jei nenumato, tai tu

rėtų numatyti. Jie gali dumti 
Tegu pačios derybos ir netu-i akis apolitinei daugumos rin- 

rčtų “jokio politinio pobūdžio”, kėjų miniai, bet ne inteligenti-

keliauti” visur po užsienį, tik iLįetuva daVė 8aVo pasižadėji-'Lietuvos, įsisteigia Lietuvoje h 
’ 1 - • Svarbu, kadlmus> kuriuos ji pildo”. ( Lenkijoje abiejų šalių konsulą i 

•Ministeris pirmininkas savo tai su Lenkais padėjėjus, nau-' 
pranešime įspėja laikraštinin--[dujančiaisiais eksterritorialine-1
kus, kad Kopenhagos derybos mis teisėmis, į tuos konsulatus' 
“neturės jokio politinio pobu- kreipsis abiejų šalių gyventoj 
džio”. Tai esą aišku ir iš dele-'jai visokiais reikalais, ir t|i 
gacijos sudėties. Jon įeina ne daugiausia ne medžių pluk^Jy 
diplomatai, bet tik viršininkai' mo. Reikalai t^ip ims^ .plėto

tis, kad Lietuva noronfls neno
romis. turės pasodinti savo kon
sulą Vilniuje ar iš viso Vil
niaus krašte. Tai bus atsižadė-

ne Lenkijon. Svarbu, kad1 
“tranzitas” • duodamas ne ko- į 
kiam pirkliui, liet Lenkijos laik- ! 
raštininkui politikui, konevei
kiančiam lenkų spaudoje Lie
tuvą ir lietuvius. Juk Lenki
ja nėra leidusi ligšiol nė vie 
nam lietuviui “tranzitu”, šaky- vii Kzv;v
sime, iš Rusijos ar Vokietijos ’ tų žinybų, kurios turinčios san 
važiuojant, sustoti V ilniuje, j tykių su miško plukdymo rea- 
pavaikščioli tenai laisvam ii’ lizacija.
paskum aprašyti, kaip Lenkija 
šeimininkauja musų sostinėje 
ir kaip elgiasi-su lietuviais.

pramonė pražu- 
neduosianti 

Visa tai rodė, kad ei
nama ruošos deryboms.. Taigi
ministerio pranešimas laikraš
tininkams, kad jau paskirtos 
Lietuvos derybos su Lenkija, 
musų negalėjo nustebinti. Agi 
visi Kauno 
apie derybų 
nerašė apie

valdininkai kalbėjo 
eigą, nors oficiozai 
tai.

Bet tai ne tiesa: deelgacijos .. x . > . . ,.... .... .. . , , .. / jimas sostinės de fakto, kuriampirmininkas,, p. Sidzikauskas,! . . . , , . _ „* 4 a ’ iJM ■ A V 4 CM IO» 1 f %% „ii l/iin lui C1 1 f W 1 B1 .
Blogiausia tai, kad valdžios yra Lietuvos atstovas Berly-1 

organas Elta — imasi teisiu-i nub taigi par excellence diplo- 
ti nepateisinamą daiktą, . tikrą Lietuvos politinis įga-
žinią dementuoti netikra. Kaip Jotinis ministerio teisėmis, 
galima f>o to juo bepasitikėti?delegacijos pirmininkas 
Juokiasi dėl tokio atsitikimo ne koks pirklys, bet p. 
Novvoczynskis, Lenkija ir visas Vasilevvski, Vikrus ^diplomatas, 
užsienis, juokiasi iš musų vai- l)l’e^ helerius metus pasukęs

X .1 40 L^uvvo. Ir Estijos ir Latvijos simpatijas 
nutvertam besiteisin-1nuo Lietuvos į Lenkiją. Musų 

žinybų viršininkai tai tik buta- 
Iforija, papildyta ekspertais ver- 
[teivomis —p. M. Yču ir p. Naf- 
taliu.

netrukus bus ir de juros for
ma duota. '

Ar gi viso to nenumato mu
sų vyriausybė? Jei numato, tai 
kam čia guosti ir klaidinti lie
tuvių politine sąmonė. -

A. L. THOMAS 
LIETU VYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose tetamdose, 
Antraktai," morgičiai.

..........n. ■■■ i........................ ..............—■

Tel. Lafayette 4223
Plumbinp, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

-r

i Jaugiau. - negu prieš du mė
nesiu, rašėme “Lietuvyje”, ką 
mano '‘Gaząta Warszawska’? 
apie Lietuvos normalių santy
kių užmezgimą su Lenkija. Tas 
laikraštis Nowoczynskj6 lupo
mis tiesiog tvirtino, kad netru
kus Lietuvos atstovai draugė 
su Lenkijos atstovais susėsią 
prie vieno stalo derėtis kurioje 
Pabaltės sostinėje pajūryje. Jis 
tik truputį teapsiriko: susėdo 

prie vieno stalo pa- 
ne Baltijos, bet Ko- 
— Danų sostinėje 
tas riktas nesvarbu: 
vis pajūryje, neitra-

jury, tik 
penhagoje 
Antra, jo 
galų gale
Ii nėję valstybėje.

Iš to matome, kad musų ofi
ciozai klaidino visuomenę, sa
kydami, jog nesiderėsime, ir 
kad Ix*nkijos laikraščiai rase 
tiesą. Vadinasi., norėdamas ko

džius, laigi ir iš Lietuvos, 
kam čia i 
ti? -Negudru...

šiaip ar taip, musų valdžia 
pradėjo tiesiogines derybas su I 
Lenkija. Seimui, kaip praneša 
“Lietuvos žinios” (190 Nr. Antra vertus, 
rugp. 27 d.), buvo valdžios pa- savo pasiuntinį Berlyne įteikė 
tiektas įvykęs faktas. P. čar- derybų siūlymo notą musų, ten 
neckis, užs. reik. ministeris esančiam atstovui. Ne Lietu- 
klausęs užs. reik. Seimo komi- »vos su Lenkija pirkliai, bet tų 
sijos nuomonės dėl derybų su Kraštų valdžios juk sutiko ves- 
Lenkija ir dėl instrukcijų mu- ti derybas. Taigi pasakymas, 
sų delegacijai, kada sutikimas kad tos derybos neturinčios 
deryboms buvo duotas, kada “jokio politinio pobūdžio”, yra 
buvo paskirta delegacija ir apie labai bloga diplomatija. Kur gi 
viską pranešta spaudai. Vadi-j matyta pasaulyje, kad suslpy 
naši, vieno krikščionių bloko ar kusios valstybės, esančios kaip 
bent jų vadų, be Seimo sutiki-1 ir karo stovyje, kaip mes dabai 
mo, buvo nuspręsta derėtis su Lietuva su Lenkija, per savo 
Lenkija. Tai ženklus reiškinys atstovus derėtųsi dėl ūkio san- 
musų parlamentariniame gyve- tykių ir sakytųsi, jog *tai 
nime: nebesilaikoma nė forma
linės pusės, pozicija tiesiog ig
noruoja opoziciją. Ji Seimo var 
du viena imasi atsakomybę Už 
pavojingus žygius užsienio 
litikoje.

Klaipėdos sutartis, kuria 
bar musų valdžia derasi

Lenkija per

Nuo Odos 
Skaudamglliety
Jis prašalina niežėjimą iš sykio 

yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų* galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ga- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimp, spuogų, Šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio,-pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsidrėskimų žaizdų, 
užgavinr.U. skaudulių, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical,. Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

-'"1*1' -f-—-- lr - ■

Jei ie&cai bargenų . 
skaityk Naujienų skelblmna. .

CHICAGO.rO

R Al I ROAD

PĖTNYČIOJ IKI PANEDĖLIO

EKSKURSIJA
DVI PILNOS DIENOS

PAS MUS. TAS JUMS BUS.
ANT NAUDOS. t

LFABIONAS C&

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-l 
NYTI VISADOS KREIPKITRS.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bcievard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ii 
Parduodam Laivakortes.

S t. Paul ir Minneapolis

$7.00
Pėtnyčioj, Rugsėjo 25 dieną
Tikietai geri tiktai ant specialio traukinio

THE LEGIONNAIRE
De Luxe Naktinis Traukinys
Paraąkųn ru kresčmis karai ir oouches 

Iš Grand Central Stoties Harrison ir Wells St.
Išvažiuoja — pėtnyčioj, rugsėjo 25 dieną 
Iš Chicago (Central Standard Laiku) 
6:00 v. v.(7:00 v. Šviesos taupimo laiku) 
Atvažiuoja j Dtrbuųue .... 11:21 vakare
Atvažiuoja į Rochester ......... 6:50 rytą
Atvažiuoja j St. Paul ............. 7:05 rytą
Atvažiuoja j Minneapolis ....... 7:35 rytą
Grįžta Atgal — nedėlioj, rugsėjo 27 d.

Iš Minneapolis .. ...............   7:40 vakare
Iš St. Paul ..........................  8:15 vakare
Iš Rochester ......................... .9:30 vakare
Iš Dųpuųue  ................. 3:38 ryto
Atvažiuoja j Chicagą (Standard

laiku) .................................... 8:30 ryt^
Ant šio traukinio parduodama tiek tikietų kiek yra sėdynių. 

Pirkit tikietus anksti.
Pusė kainos tikietai vaikams nuo 5 iki 12 metų
Del tikietų ir pilnų infirmacijų atsišaukite pas •

Consolidated Ticket Office
> 179 W. Jackson Blvd.

Phone Wabash 2661

vaisiais oficiozais ir skaityk 
svetimus laikraščius, kalba
muoju reikalu — lenkų spaudą 
sek.
ga. bet teisinga.
si, kad kito 
negalima.

Išvada mums ne garbin- 
Ką padary- 

ko išvesti iš faktų

‘Lietuvyje” prieš 
jog atvažiuos No-
Kur? Lietuvon,

Oficiozai tuo-

Rašėme 
du mėnesiu, 
woczynskis. 
tiesiog Kaunan,
met negirdoms nuleido tą mu
sų žinią. Terašai opozicija! 
Mes tą žinią ne iš oro pagavo
me, mes, ją pranešdami, norė
jome įspėti visuomenę, kad ji 
baidytų tą varšaviaką, rašanti 
žeminančių Lietuvą butų ir ne
būtų dalykų.

Nieko nepadėjo. Nowoczyns- 
kis užsispyrė ir atvažiavo Kau
nan. Ką jus man, sako, pa 
darysite! Panorėjau ir atva 
žiavau “tranzitu”, o atvažia

vęs “visus savo privačios ke- 
, lionės tikslus, kuriuos aš sau 

F tačiau, atsiekiau. Kaune iš
buvau 4 dienas. Policija ma 
nęs nešalino ir bendrai nerodė 
jokio susirūpinimo”. O “Lietu
vių laikraščių paskelbtos ir vė
liau agentūros PAT išsiuntinė
tos žinios apie mano buvimą 
Lietuvoje nėra tikros”. Imame 
iš “Lietuvos žinių” (Nr. 193, 
rugp. 30 d.) laišką, atspaus
dintą jų iš “Gazeta Warszaws- 
ka”.

Kuo tikėti? Novvoczynskiu ar 
musų Elta? Gal Nowoczynskiu. 
Yra žmonių, mačiusių p. Nowo- 
czyn&kį važiuojantį vežėju 
Kauno 
licijos,

važiuojantį 
gelžkelio stotin, ne po- 
bet p. Herbačevskio ly- 
Sako, važiuoja Herba- 
su tuo varšaviečiu, očevskis

greto jo toks medinis čemoda 
nelis padėtas, kaip keleiviui

5 dera. Yra žmonių, kurie matė 
Novvoczynskį Kaune Laisvės

Alėjoje vaikščiojantį ir kavinė-

i ne
turi jokio politinio pobūdžio”.

čia noromis nendrėmis atsl- 
.meni Keturakio dramą “Ame
rika pirtyje”, kur prasiskolinęs 

po-1 Bekampis, lipdamas ant kros 
' nies, liepia savo samdiniui pa

dą- sakyti beįeinantiems paskiau 
su kreditoriams, kad jo — Bekam-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room' 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3385 S'o. Halsted St.

, Vakarais nuo 6 iki 8 vai. .
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Grand Central Station 
Harrison & Wclls St. 
Phone Harrison 2393

Lietlivis Advokatas
" 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

W. Wa8hington St. 
Washington & Clark

ADVOKATAS
-11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057 >

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.

Nepaprastas 
Mas karadaS 

9

f

Namų Tel.: Hyde Park 8395

1323-1923
1925

Lošimai be Žodžių
DemonstracijosVilnius

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
{lūšimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
iuliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.*'

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

• *

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, ru daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ria turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted StrM Chicago, III

J. P. WAITCHES

Apeigos
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė., '
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus. • ai

Nedelioje,4 J 
Lapkričio I Ume t

taisykitės
Rubus ir 

Maskas

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVaahington St. Rooni 1310
Telcphone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

*1
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Ketvirtadienis, rūgs. 24, ’25
-*■

L.S. S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

davo tai naudinga. Tada ir Są
junga augo, nes buvo tiksliai 
veikiama, štai, paimkime Chi- 
cagos draugus, ten jie vargiai 
bent vieną išvažiavimą pralei- 

Į tižia bet prakalbų. Kodėl gi ten 
“mada”,? Atsakymas
todėl, kad jie'geriau žino, kas 
esą. '

Bostono apielinkėje progre- 
syvės publikos yra daug. Socia
listų išvažiavimus ji lanko 
skaitlingai, 'lai kodėl gi socia
listams reikia rasti
linga” eiti prie jos su gyvu žo
džiu?

Tylėjimų organizacijos ne
išauga, negalės išaugti nei L. 
K. S. Jei draugams organizaci
ja rupi, tai turi daugiaus pasi
darbuoti. —Mažiukas.

vienas
September 24, 1925 Eilinis No. 129

LJ8.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

st.

LSK VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilią, 2185 North 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G. Atmirkąs, 4333
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, 111.

Kasierius — J. Kondratavičius, 10611
Edbrooke Avė., Chicago, 1)1.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kerneža, A. Vilis.

“nereika-

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, M<1

NAUJIENOS, Chicago, UI, i i imi m i............
7 
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daugiaus socialis- 
() “vidurinės sro- 
turėdama žioplus 
to bolševikiško

Draugą darbštumas didėja Konferencijai besiartinant Iš LSS. 4 kp. darbuotės
Pereitoji vasara parodė dau- 

giaus gyvumo musų organiza
cijoje, negu tas pats laikas ki
tais metais. Per vasaros karš
čius visas musų visuomenes 
judėjimas paprastai apsnūsta; 
sumažėja jisai ir pas socialis
tus. Bet šiemet musų 'draugai 
sąjungiečiai krutėjo gana smar
kiai ir vietomis net nuveikė 
dauginus, kaip per žiemos se
zoną.

Dideliu veiklumu ypač pasi
žymėjo Chicagos sąjungiečiai, 
kurie uoliai rengė išvažiavimus 
ir piknikus su prakalbomis, ir 
visuomet turėjo puikiausią pa
sisekimą. Jokios kitos srovės 
išvažiavimuose nedalyvavo tiek 
publikos šią vasarą, kaip pas 
socialistus. Maskviškiai tavorš- 

taip toli atsiliko, kad vos 
žiūroną galima juos užma- 
Neužilgio tavorščrai tur- 
visai išnyks iš horizonto.

čiai 
per 
tyt. 
būt
— ko mes jiems iš širdies lin
kime. Apie dešiniųjų gi srovių 
darbuotę miniose neapsimoka 
nė minėt, taip ji čionai buvo 
menka. *. ‘ . -

Gana gyvai krutėjo musų 
draugai šią vasarą ir kai ku
riose kitose kolionijose, ypa
tingai Bostone bei apielinkėse 
ir Bingbamtone. Reikia tikėtis, 
kad jie neapsileis, ir rudens 
laikui atėjus. Neužilgio, mano
ma, gausime dauginus žinių ir 
apie atgijimų Detroite, Brook- 
lyne, BaHimoreje 
tose kolionijose 
veikimą tuo tarpu 
do ta aplinkyl>ė,
labai užimti kitose organizaci
jose, kurios daug sveria vietos 
gyvenime arba net visame mu
sų visuomenės judėjime. Jie 
turėtų pasistengt gauti dau- 
giaus jėgų savo kuopoms.

ir kitur, ši- 
sąjungiečių 

dalinai truk- 
kad jie yra

LSS. Žinių redakcijai sma
gu pastebėti, kad draugai ima 
šiek-tiek daugiau rašinėti ir į 
šį skyrių. Šioje laidoje jau yra 
keletas įdomių korespondenci
jų. Mes norėtume, kad bent 
vieną kartą per mėnesį butų 
platesnis pranešimas iš kiek
vienos kuopos, ir taip pat, kad 
sąjungiečial aktingiaus 
vantų diskusijose 
mais, kurie 
ganizacijoje 
kusijose iki 
mų beveik
klausimu, bet prieš mus stovi 
ir visa eilė kitų svarbių reika
lų, kuriais mes turėtume apsi
keisti ‘ nuomonėmis. Tuomet 
butų lengvinus LSS. įstaigoms 
surasti tinkamą nusistatymą 
kiekvienu klausimu.

I K J'ę

Taigi tegu draugai neduoda 
savo plunksnoms be reikalo ru
dyti !

daly
tais klausi- 

yra svarstomi or- 
ir spaudoje. Dis- 
šiol buvo atsiliepi- 
tiktai vienu SLA.

LIETUVIŠKA APTIEK*
MRS. A. ZTMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighfon Park Aptieks
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

Aštuntojo rajono kuopų de
legatai teiksis atvykti prieš 
paskirtą laiką, 
cija galėtų 
vai. popiet.

Pirmiaus 
jos būdavo 
ryto. Dabar ji bus dviem 
landom vėliau, todėl liks 
žiaus laiko diskusijoms. O 
kalų yra daug ir svarbių, 
jeigu draugai susirinks nesi vė
lindami^ tai suspėsim viską at
likt, tik reikia gero pasiryži
mo.

Rugsėjo 27 d. LSS. VIII ra
jono konferencijai siūloma se
kanti dienotvarkė: 1. Konfe
rencijos atidarymas; 2. Manda
tų komisijos raportas; 3. Refe
ratas; 4. Tvarkos vedėjo rin
kimas; 5. Praeitos konferenci
jos protokolo skaitymas; 6 Ra
jono valdybos ir komisijų ra
portai; 7. Kuopų delegatų pra
nešimai; 8. Laiškų ir atsišau
kimų skaitymas; 9. Rajono ne- 
oabaigti reikalai; 10. Nauji su
manymai; 11. LSS. reikalai; 
12. Liet. Soc. Jaun. Lygos rei
kalai; 13.. Socialistų Partijos 
reikalai; 14. Lietuvos Soc.-De- 
mokratų Partijos reikalai; 15. 
L. D. L. D. reikalai; 16. Kon
ferencijos uždarymas.

Kaip jan buvo pranešta, kon
ferencija susirinks “Naujienų” 
name, 1739 S. Halsted St.

Įsidėmėkite: pradžia lygiai | 
1 vai.

atvvkti
kad konferen- 

prasidėti lygiai 1

rajono konferenci- 
šaukiamos 11 vai.

va-
ma-
rei-
Bet

popiet!
M. J. Mauricas, 

rajono sekr.

Boston, Mass.
Iš socialistų veikimo šią 

vasarą

vasarą Bostono ir Camb- 
socialistai 60 ir 71 kuo

šią 
ridge 
pos bendrai buvo surengusios 
keturis išvažiavimus — pikni
kus. (Materialiu žvilgsniu jie vi
si pavyko gerai. Kuopos sustip
rino savo iždus.

Išvažiavimai buvo rengiami 
įvairiose vietose, ir 'buvo juose 
puikios publikos. Buvo ir bis- 
kis programo, susidedančio iš 
muzikanto, kuris pagriežė lie
tuvišką suktinį ir keletą žais
lų.

Man rodosi, kad socialistai 
vien tuomi neprivalėtų pasiten
kinti. Juk jų pareiga yra švies
ti darbininkiją. Taigi jie netu
rėtų praleisti nei vieno išvažia
vimo, kuriame nebūtų pasaky
ta nors trumpa prakalbėlė. Be 
to, reikėtų stengtis padaryti ir 
tuos programus įvairesniais; 
tas viskas čia yra galima. Kal
bėtojų čia yra gerų, tik bėda, 
kad jie stengiasi užmiršti, kad 
turi tą gabumą. Kuopiečiai pa
tys* taipgi tuo kalti. Užmink 
jiems apie tai, tai ir pradeda, 
kad tai buk “ne mada”, ir pub
lika nenorinti, ir t. t. Atsikal
binėja, lyg 
darni.

Kitokios 
mui taipgi
reikėtų, kad rengėjai tuo pasi
rūpintą.

Seniaus būdavo tai, kur tik 
socialistų išvažiavimas, tai tuoj 
ir prakalbos. Net iš kitų mies
tų kviesdavo kalbėtojus ir ras-

kad patys to bijo-

medžiagos progra- 
čia yra gana, tik

Chicago, III.

$250,000 vertės apyrankė
P-lė Betty Lennon iš Brook- 

lyn turi užsimovusi apyrankę, 
kurią prieš 125 metus Napoleo
nas padovanojo princui Ponia
tovskį. Toji apyrankė dabar pri
klauso kapitonui H. S. Reissar. 
Apyrankės vertė yra $250,000.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

31Q1 So. Halsted St., kampas 31
*Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose Iprieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pjetų. nuo 6 iki
9 vai. vakare.

suvienas 
tai ką jis

gal.

a 

Tel Blvd. ^811 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUŠERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 

pata rimai 
moterims

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN

|L,SS. 4 kuopa savo susirin
kimu laikė rugsėjo 15 d. Ray- 
mond Instituto svetainėje. Su
sirinkimas buvo labai sėkmin
gas; nariai bemaž ko visi at
silankė.

Praeitam kuopos susirinki
me prisirašė du nauji nariai, 
tikrinus sakant, sugrįžo atgal 
į Sąjungų senieji draugai, ku
rie laikinai buvo pasitraukę iš 
organizacijos. Tie draugai tai 
K. Mankus ir J.eKavaliauskas. 
Abudu rimti, nuoširdus ir įsi
tikinę socialistai.

Kuopa išrinko 3 delegatus 
į ateinančią Aštunto rajono 
konferenciją. Nutarimų pada
ryta daug, ir kai kurie bus

“"r - n 111 ' - -

turėjo didelį pikniką Riyer- 
viow Parke ir turėjo balių 
drg. Eugene V .Dėbso pagerbi
mui. Abu dalyku pavyko la
bai gerai, partijai paliko gra
žaus pelno. \ Dabar nutarta 
spalių mėnesi surengti šokių 
vakarą ir sušaukti • visuotiną 
narių susirinkimą, į kurį bus 
pakviesta kalliėtojai paaiškinti 
apie socializmą ir jo tikslus. 
Taigi kiekvienas sąjungietis ir 
taip pat socialistų pritarėjai 
turėtų į tą susirinkimą atsilan
kyti. Laikas ir vieta bus pa
skelbti vėliaus. —D-tė.

riečius su socialistais. Kaip tik 
tautininkų laikraščiai parašo 
kokią “svinstvą” apie socialis
tus, tai komunistai delnus tri
na iš džiaugsmo ir kursto tau
tininkus dar 
tus niekinti, 
vės” spauda, 
redaktorius,
“gčmio” neąupranta ir “stora- 
vojasi”, kad užpelnius “vyriš
ką“ vardą pas komunistus.

Bet iš kitos pusės, koks išro- 
kavimąs socialistams padėti 
tiems, kurie su nieku nesiskai
to, kaip tik su savo ambicijo
mis ir paskolomis iš SLA. iž
do? Aš nematau jokio išroka- 
vimo. Bolševikai visviena “ne
užkariaus” Susivienijimo, o jei 
įlįs į centrą koks 
raudona skiautere,
galės padaryti? Net ir du, ir 
trys nieko nepadarytų. Užfun- 
dys tautininkai bolševikiškam 
lyderiui cigarą ir čierkelę vai
stų nuo “franeuziško reuma
tizmo,” tai jisai ir tylės, kaip 
pažindytas. Tuos “revoliucio
nierius” jau visi gerai pažįsta.

O centre visgi reikia, kad 
įvyktų atmaina. Tie patys žmo
nės, ilgai tenai Išsėdėdami, sa
manomis apžels. Jei norime, 
kad organizacijos reikalai pra
dėtų geriaus tvarkytis, tai tu
rime rūpintis, kad j pildomąją 
tarybą įeitų naujų žmonių. 
Kai bus įvairių nuomonių žmo
nės, tai jie vieni kitus prižiū
rės ir kontroliuos. Tuomet ir 
atskaitos bus aiškesnės,’ ir vi
sas veikimas bus plačiaus ap- 
svarstomas.

DR. SERNER, 0. D.'

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedaliomis huo 10 iki 1. 
3333 So. Halsted St.

Gerai lietuviams Žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai! li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL I
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
f Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Turiu paminėti, kad su vie
nu draugu reikėjo atsisveikin
ti, tai — su drg. M. Krikščiū
nu, kuris ėjo protokolų sekre
toriaus pareigas ketvirtoje kuo
poje. Jisai rengėsi keliauti į 
Lietuvą. Tai buvo geras ir pa
sišventęs sąjungietis, ypač daug 
pasidarbavo L. S.-D. Rėmimo 
Fonde, rinkdamas aukas ir 
prenumeratas t//mftsų Lietuvos 
draugų laikraščiui. Atsisveikin
dami, kuopos nariai įdavė jam 
parvežti “pyrago” Lietuvon, 
šituo tikslu aukavo po $1 drg. 
J. Čeponis ir J. Kavaliauskas.

Drg. F. Skamarakas sekma
dienį, rūgs. 13 d., iškėlė drg. 
Krikščiūnui puikią išleis-tuvių 
vakarienę, į kurią atsilankė 
gražus būrelis, draugų. Buvo 
ir vienas 81 kuopos narys, drg. 
Lekavičia. Iš tenai nutarta va
žiuoti pas musų kuopos orga
nizatorių, drg. J. M. Vainaus
ką. čia drg. Lekavičia užsimi
nė apie sunkią padėtį socialde
mokratų Lietuvoje, kurie drą
siai ir neatlaidžiai kovoja su 
įsigalėjusia klerikaline reakci
ja. Tatai pažadino susirinku
sius sumesti šiek-tibk aukų. Po 
$2 davė A. Lekavičia ir K. Man
kus; po $1 r— J. M. Vainaus
kas, J. Mauricienė ir M. J. Mau
ricas. Pridėjus kuopos mitin
ge suaukotus $2, viso pasidarė 
$9.00, Prie to dar pridėta $7.00 
Rėmėjų Fondo narių duoklių, 
buvę pas mane. Visi $16.00 
įteikta drg. Krikščiūnui i par
vežti draugams' Lietuvon.

Aukotojams tariame nuošir-. 
dų aičų. —M. J. Mauricas.

Iš Socialisty Partijos
Čook

i

Couiuy delegatų susiriiv 
kimas.

Cliicagos ir apielinkės (Cook 
county) Socialistų Partijos de
legatų susirinkimas buvo rug
sėjo 19 d., pirmadieny, parti
jos raštinėje, prie Madison ir 
Halsted gatvių. Delegatų atsi
lankė daug, visi pilni energi
jos ir pasiryžimo dirbti.

Buvo perskaityta keletas ap
likacijų naujų narių ir buviį 
šiųjų, senų narių, kuriuos buvo 
laikinai suklaidinę bolševizmo 
agitatoriai. 'Dabar jau tie bu
vusieji draugai, ėmę šaltai pro
tauti, suprato savo klaidą ir 
sugrįžo atgal į partiją.

Kaip jau yra žinoma, Socia- 
I listų Partija praeitą mėnesį

Apie poziciją Susivie- 
, rijime<

Bepartyviškumo Susivieniji
me mes kitaip nepasieksime, 
kaip tiktai pravesdami į centrą 
žmones, kurie nėra vienos par
tijos, kaip dabar. —K-s.

Specialistai užsise- 
nėjusiu chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. VVlLLii\G 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialės

Telephone Ynrds 0994

ŪR. MAURIGE KAHN

nekuriu 
socialistai- 

smarkiau

Kalbant apie SLA. reikalus, 
tai, kaip jau buvo 
draugų išsireikšta, 
sąjungiečiai turėtų
ir tikslingiau veikti. Bet svar
ba ne tiek programuose, kiek 
ypatose ir jų praktiškam dar
be. Todėl1 aš manau, kad klau
simą mums, socialistams, reikė- 
ketų statyti tiesiai: ar statyti 
kandidatus į iS'usivienijimo vir
šininkus, ar remti 
“načalstvą,” kuri

Aš manau, khd 
lyti.

Severa’s 
Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis.

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 25 centai.

DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialės 
studijos ligoninėse, / .
Vienoj Berline, Paryžiuj

1922, 1923, 1924 metais
Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 

vidurines ir odos
Ofisas ir gyvenimas

4649 So. Ashland Avė.
Te). Yards 1236

Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po pietų 
6-8 vakare.

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomitf nuo 10 
iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
.Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

argumentų 
statysime,

tą senąją 
yra dabar? 
reikia sta-

tai gailime 
” ir tuo-.

Kasdieninis vartok

Severai
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Boulevaęd 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Jeigu 
“škiskaldyti balsus, 
met gali įsiskverbti pildomon 
tarybon .koks bolševikas. Kaip 
matyt, tai jie ant to speku
liuoja, nes kiek drūti bando 
dar labiaus sukirštinti sanda-j

Antisepsol
kaipo bumai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigelbsti burnai užsilai
kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina ZB ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptinką.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted S<t.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAH RAPIDS, IOWA

DUSULYS
BJoffianaiM duaulio antpuolis Ir dusinantia Hay Frw simptomai palmųrrinaml ir ra- 
valdomi nuo dešimtie* sekundų Ud trijų minučių. vartojant Dr. B. SCHIFFMANN’8 
ASTHMAD0R, kuria tiesioginai pasiekia U<va taknU, suteikdamas saldu ir ramų 
misr* lovoje, tiems, kurio kitaip turitu spausti kėdžje. Prbtųek mums sava varde ir 
aUklai paradytų adresų ir rausi mtwų ryelymų vištikei DYKAI. Duok mums progų 
jrodyti tetai musų kaltais. ABTHMADOB yra parduodamas per visus aptiskorius 
abolnai vlsoso dalyse pasaulio. PrUiųsk savo adresų dėl persitikrinime .

R. SCHĮFFMANN COM 173/ N. Main Street, LOS ANGELES, CĄL.

D Y K Al
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui I

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j s;to- 
tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnes) ir bus apmainyta j tikrus 
United, Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojai ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo. 

................................................... Atkirpk čia .................................................. 
Data: Rugsėjo 24, 1925

UNITED PROF
lęg Bflfe Prt E PAI D TO 

RING CORPORATION

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
♦Netoli 46th St. Chicago, III.

> Į H I' I' ..... I. >

Ofiso tel. Boulevard 9698 
z Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dlen.

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.

DR. I. Ė. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349 

V

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St, 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spdulding 8633 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia L
- -i,

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero 
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Petnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.*

................. — i—■
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė., 
near 47th Street

CHICAGO

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A.R. BLUMENTHAL 

Optometriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

k, , , , ■■

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai %
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 6464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki lt, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Bcaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licsnsed 
710 West 18th Str., Chicago, IU.

Viskas- kas reikalinga prie p«- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 8161--- —
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PETRULIO KABINETAS ATSISTATYDINO

SUKLUPO DEL DERYBŲ SU LENKAIS 
• • • • • , • 

SLAPTOSIOS DIPLOMATIJOS VAISIAI

KARAS PAVIRTO “KRYŽIAUS KARU”

Petrulio kabinetas atsistatydino^
Tai jau antras krizis klerikalų valdžioje mažiaus, 

kaip vienų metų bėgiu. Pavasaryje atsistatydino ministe
ris pirmininkas Tumėnas ir jo vietą užėmė Petrulis. Da
bar ir šis rezignavo. x

Ar tai ne keista? Krikščionys demokratai turi abso
liučią daugumą Seime. Jie sudaro tokią valdžią, kokią no
ri. O betgi jų sudarytosios valdžios griųva viena po ki
tos. Tai rodo, kad Lietuvos klerikalai neturi tinkamos 
“medžiagos” pastoviai valdžiai sudaryti. . 7

Jeigu klerikalai turėtų kompetentiškų žmonių val
stybės reikalus vesti, tai juk jie ir neskirtų ministeriais 
tokių nesubrendusių vyrukų, kaip Endziulaitis arba Čar
neckis. • .: \

Dabartinio krizio priežastis buvo derybų su lenkais 

klausimas. Krikščioniškieji ministeriai, matyt, negalėjo 
tuo klausimu tarp savęs susitaikyti.

Eltos pranešimas sako:
“Rugsėjo devynioliktų nepaprastame Ministerių 

Kabineto posėdyje svarstyta padėtis, susidariusi dėl
to, kad Ministerių Kabineto nustatytosios musų de
legacijai Kopenhagoje galutinosios svarbios instruk
cijos savo4 laiku nepasiekė musų delegacijos ir kad 
todėl musų delegacija derybų protokoluose nuėjo to
liau, negu kad galėjo eiti Ministerių Kabineto nusi
statymu. Sųryšyje su tuo buvo svarstytas Užsienių 
Ministerio Čarneckio atsistatydinimo raštas. Rezul
tate Ministerių Kabinetas nutarė atsistatydinti”.
žodžiu sakant, kabinetas sugriuvo dėl užsienio rei

kalų ministerio (Čarneckio) politikos.

Čarneckio paskirtieji deryboms su lenkais delegatai 
nuėjo toliau, negu norėjo cLi ministerių kabineto daugu
ma. Todėl Čarneckis “gavo velnių” nuo savo kolegų ir tu
rėjo įteikti ministeriui pirmininkui savo rezignaciją.

Bet Lietuvos delegatų padarytieji nusileidimai len
kams pastatė visą Lietuvos valdžią tokion padėtin, kad 
ji nebežinojo, kaip iš jos išeiti. Bijodamas imti ant savęs 
atsakomybę prieš Lietuvos visuomenę už Čarneckio “di
plomatų” žinksnius, visas kabinetas nutarė pasitrauk
ti. ' i ’ - -

Dabar nežinia, kaip iš tų keblumų, į kuriuos Čarnec
kis įpainiojo Lietuvą, galės išsisukti nauja valdžia.

--------------—
Savo laiku, kai pasklido žinia apie lietuvių-lenkų kon

ferenciją Kopenhagoje, “Naujienos” pažymėjo, kad tai 
yra slaptosios diplomatijos darbas, kuris gali pasirodyti 
pavojingas Lietuvai.

Taip ir išėjo.
Lietuvos valdžia stengėsi visaip užmaskuoti (pri

dengti) savo derybas su lenkais. Ji veikė už visuomenės 
nugaros ir net pilnai neinforniavo apie savo tikslus žmo
nių atstovų. Ko gi tuomet stebėtis, kad “slaptosios diplo
matijos” metodus Čarneckis pavartojo ir prieš savo drau- _ •

Kad slapstytis, tai slapstytis! Valdžia slėpėsi nuo 
žmonių, o užsienio reikalų ministeris — nuo kabineto. 
Visi pasislėpė nuo kits kito, — iki pasijuto įsivėlę, kaip 
viščiukas, į pakulas!

Kiek lietuviškųjų Maskvos davatkų šlamštuose die
na iš dienos primeluojama apie socialistus ir socialistų* 
Internacionalų, tai mums neužtektų vietos laikraštyje, 
jeigu norėtume jiems atsakyti. Į didelę daugumų jų šmeiž
tų mes tiktai numojame ranka. Bet laiks nuo laiko mes 
kokį stambesnį “komunistų” prasimanymų išvelkam aikš
tėn, ir tuomet esti įdomu matyt, kaip jie elgiasi.

Nesenai buvo sugautas' bemeluojant Vabalas-Prusei- 
ka. Jisai du kartu rašė “Laisvėje”, kad K. Kautskis sa
vo knygelėje apie “Socialistinį Internacionalų ir Sovietų 
Rusiją” agituojųs už karų prieš Rusiją. Prie to jisai dar

pridūrė, jogei šitą savo agitaciją Kautskis vedąs, norė
damas paremti imperialistus, kurie rengiąsi į karą su Ru
sija. “Naujienos” gi parode, kad tai yra begėdiškas me
las, nes Kautskis savo brošiūroje ne tiktai ne agituoja už 
karą prieš sovietus, bet įspėja Internacionalą nuo tokio 
karo pavojaus ir ragina socialistus kovoti su tuo pavo
jum.

Ką gi dabar taš šmeižikas daro? Savo šlamšto 
num. Pruseika rašo:

♦

“„..Kautskis kviečia prie,, kryžiaus karo prieš 
vietus”. x
Karas, vadinasi,* jau pavirto “kryžiaus kam!” “Kry

žiaus karas” tai yra tokia kalbos figūra, kuri yra varto
jama labai dažnai vietoje žodžių “smarki kova”, ir anaip
tol nereiškia, kad ta kova būtinai turi būt ginkluota. 
Smarkią propagandą, atkreiptą prieš ką nors, rašytojai 
dažnai irgi vadina “kryžiaus karu”.

Savo melo “Laisvės” Vabalas neatšaukė, bet jisai 
jį taip “pataisėi”, kad jau dabar išrodo, jogei jisai .sakė 
ne tą, ką jisai yra pasakęs. Pasirodo, kad tas moraliai nu- 
sibankrotavęs gaivalas moka falsifikuoti ne tiktai kitų 
mintis, bet ir sa#o!

So-

KRIKŠČIONYBĖ IR PRIVA
TINIAI TURTAI.

(Tęsinys)

parti-..

litiką, bet taikymąsi prie val
džios, nusilenkimą valdžios au
toritetui.

4 4 1 l S 1

Vienok sale tokių pataikau
jančių žodžių, Biblijoje galima 
surasti ir aiškiai revoliucinio, 
mistiška turinio vietų. Yra 
net vietų, kur išreikšta tiesio
ginis šaukimas prie ginkluoto 
sukilimo! Toje pat Luko evan
gelijoje, kurios žodžius apie 
mokesnių mokėjimą valdžiai 
mes tik-ką citavome, randasi 
ir štai koks Jėzaus paliepimas:

“Dabar, kuris turi krep
šį, tegu pasiima jį 
pat savo šemolę,
neturi, tegu parduoda 
apsiaustą ir nusiperka kar
dą.” (Luk. XX-36).
Todėl, pasirodo,” Biblijos 

citatomis gali remtis ir val
džios priešai, revoliucionieriai, 
o ne tiktai žandarai ir kunigai! 
Visa pareina ant to, ko ieškosi 
šv. Rašte, kokiam tikslui 
žodžius norėsi pavartoti.

Kas yra Biblija.
Tečiaus suprantama, kad 

toks šv. Rašto
tai nebus bešališkas krikščio
nybės mokslo aiškinimas. Be
šališkas aiškip’tojas turi žiurė-

Biblijos išnaudojimas 
niems tikslams, 

f
Užvakar mes parodėme, kad 

originaliame krikščionybės 
moksle (kiek jisai yra žino
mas) nėra aiškiai apgalvotų ir 
logiškai apdirbtų teorijų ne 
apie dorą, ne apie nuosavybę, 
nė apie kitus klausimus. Bet 
visgi jame galima surasti tam 
tikras pamatines idėjas arba 
principus, kurie jį atskiria nuo 
kitų “mokslų”, pav. senovės 
žydų mokslo, mahometonų mo
kslo ir t. t.

Ieškant tų pamatinių krik- 
ščionybės idėjų, tenka susidur
ti su dideliais keblumais, ka
dangi, kaip jau mes turėjome 
progos matyti, svarbiausias 
krikščionybės dokumentas, va
ri inaniasai šv. Raštas, yra ku
pinas neaiškumų ir prieštara
vimų. Dažnai apie tuos pa
čius dalykus tame krįkščiony- ti tiesos, o ne to, kąs jam pa
bos šaltinyje kalbama vienoje tinka arba yra naudinga, 
vietoje vienaip, kitoje vietoje' Pirmesniuose savo išvadžio- 
kitaip. Šita aplinkybe yra la-ujimuose jau mes esame į tai 
bai patogi tiems, kurie nori šv.’ nurodę. Mes matėme", kad chi- 
Raštą panaudot kokiems nors cagiškis kunigų laikraštis visai 
asmeniniems arba partiniems^ nepaiso tiesos savo Biblijos in- 
tikslams. Nes tai yra lengvas terpre tari jose, bet tempia ją 
daiktas. Sakysime, valdžia ar- ant savo partyviško kurpalio. O 
ba josios rėmėjai nori įtikinti kad tą savo partyviškumą pa- 
žmones, kurie kelia “buntą”, 
kad jie privalą valdžios klau
syti ir mokėti jai “padotkus.” 
šitokiam atsitikime reikia tik
tai pasirausti 
piuose ir surasti 
vietas. sštai, pav. 
Pauliaus (Povylo) 
miečiams (13,1 ir

“Kiekvienas tegu lenkiasi 
vyriausybės galiai, kadangi 
bėra vyriausybes, kuri no 
butų nuo Dievo. Kur yra 
vyriausybė, tenai ji yra Die
vo paskirta. Kuris todėl 
priešinasi vyriausybei, tas 
kyla prieš Dievo tvarką, bet 
maištininkus 
kimas...”

lipdyta iš skirtingų pasakoji
mų, kuriuos užrašė įvairus as
mens ir kurie paskui perraši
nėja nt, buvo dar daug kartų 
taisomi ir pertaisomi.

Vienos “evangelijos” atsira
do anksčiau#, kitos vėliaus. 
Manoma tečiaus, kad nė viena 
“evangelija” nebuvo parašyta 
žmonių, gyvenusių Jėzaus lai
ku. Kaipo seniausia, yra lai
koma vadinamoji “Markaus 
evangelija”. Spėjama, kad ji 
buvo parašyta bent už 30 ar 40 
metų po Jėzaus mirties. Se
kanti, sulig amžiaus, yra Luko 
evangelija; paskui Mato (arba 
Mateušo), ir pagaliau Jono. 
Pastaroji atsirado apie vidurį 
antrojo šimtmečio, t. y. mar 
žiausia už šimto metų po Kris
taus mirties.

Kuomet šitaip' žiuri j Bibliją, 
lai darosi visai suprantama, 
kodėl joje yra tiek daug neaiš
kumų ir prieštaravimų. Kadan
gi užrašai apie Jėzų ir jo vei
kimą buvo prądėta daryti tik
tai už keleto dešimčių metų po 
jo mirties, tai nėra nieko nuo
stabaus, pavyzdžiui, tame fak
te, kad Biblija nepaduoda net 
aiškaus laiko, kada Jėzus gimė 
ir mirė. O iš to, kad atskiros 
evangelijos buvo užrašytos dau
gelio įvairių autorių ir ne vie
nodu laiku, labai lengvai išsiai
škina, kodėl išreikštosios jose 
mintys yra dažnai skirtingos 
ir net prieštaraujančios vienos 
kitoms.

centras persimetė į Romą. Taip
gi, jeigu mes randame evange- 
lijose ir Apaštalų Darbuose 
žodžių ir išsireiškimų, priešin
gų žydų tautai ir palankių Ro
mos valdžiai, tai tenka manyti, 
kad tokie žodžiai ir išsireiški
mai perduoda ne Jėzaus mintis, 
l>et vėlesniųjų krikščionių.

Vargiai galima abejoti, kad 
Jėzus buvo Romos valdžios 
priešas, nes tuo laiku, kai jišai 
gyveno, visa žydų tauta, iš
skiriant kunigus ir aristokra
tus, gynėsi nuo Bomos despo
tizmo ir nuolatos kėlė maištus; 
ir pačiose e vangeli jose yra pa
kankamai vietų, kur Jėzus yra 
piešdamas revoliucionierium. 
Romos valdžia jį ir nugalabijo, 
kaipo maištininką! Bet kai va
dovavimas krikščionių judėji
me paskui perėjo iš žydų ran
kų į rymiečių rankas, tai krik
ščionių rašytojai ėmė pięšti Jė
zų žydy tautos neprieteliu ir 
Romos imperatorių draugu. 
Pasekme to buvo ne tiktai 
eilė naujų raštų apie Kristų, 
visiškai- priešingų pirmųjų

krikščionių pažvaigoms, bet 
ir mėginimai perdirbti senuo
lius krikščioniu raštus arba 
išleidimas naujų, “pataisytų” 
senųjų raštų laidų.

šitų trumpų pastebėjimų pa
kaks, kad skaitytojai numany
tų, kokiu budu bešališki Bib
lijos tyrinėtojai sugeba joje 
atskirti pelus nuo grudų. Mums 
dabar, antra vertus, darosi aiš
ku, kodėl nepajėgia dėstyti be 
sauvališkų kraipymų šv. Rašto 
mintis broliukų laikraštis. Ji; 
sai, mat, mėgina viską išvesti 
iš Biblijos žodžių, neatsižvelg
damas i jų sąryšį su gyvenimu, 
su istorija. Bet kadangi Bibli
jos žodžiuose yra daug priešta
ravimų, tai jam tenka arba vie
nus tų žodžių ignoruot, arba 
kilus. Tuomet neišvengiamai 
pasidaro ne aiškinimas, bet 
falsifikacija.

Mums palieka dar trumpai 
perkratyti tuos Marijonų orga
no argumentus, kuriais jisai 
stengėsi įrodyti, kad pirmieji 
krikščionys nebuvę komunistai.

(Pabaiga ryto.)

Išsimaudžius Pacifike
Rašo A. VANAGAITIS
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Sudiev
Davažiavę. Niedete, pasakėm 

“sudiev” Califoirriijai. Gaila 
buvo skirtis, bet toks *jau mu
sų likimas. Viskas kaip ten 
nebuvo, tik bijojom blogų ku
ilių . Žmuidzii navi čnjs-žlemaitis, 
pasakojo, kad jie važiuodami 
1923 m. su Bačkum per tuos 
tyrus turėjo paklodes tiesti 
per smiltynus. Keista. Mes to- 
kios vietos neradom. Gal da
bar Arizonos valstijoj teks 
maudytis smfilty nuošė. Kelias, 
tiesa, buvo vietomis blogesnis, 
•bet tai nuo didelio lietaus, ku
ris čia nesenai “gastroliavo”... 
Tiltai buvo nutiesti upių dug
nu. Jie buvo apgadinti gerokai.

“Halio” Arizona!

daryti? Važiuojam. Dar tik 3 
valanda.

Biblijos pusla- 
atatinkamas 

žodžiai iš 
laiško ry

šėk.) :

ištiks prakei-

iš Biblijos pa
žinia, 1905 m.vartojo, kaip 

pralotas Antanavičius, kuomet 
jisai smerkė, savo garsiam ap
linkrašty revoliucionierius, ko
vojusius prieš caro valdžią.

Luko evangelijoje gi yra 
vieta, kur aprašoma, kaip šni
pai kvotė Jėzų, mėgindami iš
traukt iš jo tokius žodžius, ku
riais ' pasiremiant, butų galima 
jį įduot valdžiai, šnipui klau
sė, ar galima mokėti mokes
nius ciesoriui, ir Jėzus atsa
kė: “Duok ciesoriui, kas yra 
ciesoriaus, o Dievui, kas yra 
Dievo” ((Lukas, XX-20 įr sek.), 
šituos žodžius citavo ir kuni
gų Marijonų laikraštis, dary
damas iš jų visai neteisingą iš

slėpus, tai jisai pasakoja, jogei 
Biblija esanti kokio ten “ant 
gamtinio mokslo” dokumentas, 
— tokio keisto ir nepaprasto 
“mokslo”, kurį galį • suprasti 
tiktai dvasiški tėveliai!

Žmonės šioje gadynėje te
čiaus jau ne taip kūdikiškai 
protauja, kaip viduramžiuose, 
kuomet kunigo žodis buvo lai
komas šventu. Mokslas šiandie 
labai puikiai apsieina be kuni
gų pagallms. Ir šv. Raštą jisai 
jau yra pusėtinai gerai ištyręs 
ir susekęs tikrąją reikšmę dau
gelio tų dalykų, kurie pįrmiaus 
svietui išrodė “antgamtiniais”.

Biblijos tyrinėjimai ir kriti
ka prasidėjo dar prmoje pusėje 
'pereitojo šimtmečio,’ ir iki da
bar tuo klausimu susidarė 
milžiniška literatūra vokiečių, 
anglų, franeuzų ir kitokiomis 
kalbomis. Gaila, kad mes čia 
neturime vietos plačiau apie 
tai pakalbėti ir esame priversti 
tiktai paviršium šią 
liesti.

MoksHnthkai, kurie 
Bibliją, senai išmoko
ją, ne kaipo į kokios ten “dva
sios” padiktuoti) (“įkvėptą”) 
kurinį, bėt kaipo į rinkinį pasa
kojimu ir padavimų, kilusių 
įvairiu laiku ir įvairiose vieto
se ir užrašytų įvairiausių žmo
nių.

Joks rimtas Biblįjos kritikas 
šiandie nemano, kad keturios 
“evangelijos” iš tiesų buvo ke
turių žmonių
Markaus ir Jono — parašytos, 

džiai rodo ne nesikišimą į po- Kiekviena “evangelija

Jeigu gi į Bibliją žiūrėtum 
Marijonų 'organo akimis 
kytum, kad tas raštas tai 
sios šventos apreiškimą"/ 
mot rukščiaus mintieji
taravimai ir nenuosakumai 
Biblijoje Lutų visai nesupran
tami dalykai; tuomet reikėtų 
manyti, kad arl>a “dvasia šven
ta” turi mažiaus logikos, negu 
paprastas sveikai protaująs 
žmogus, — arba kad ji tyčia 
taip diktavo savo “apreiškimą” 
evangelijų rašytojams, kad nie
kas jos nesuprastų!
Istorijos įtaka į krikščionybę.

jSipėjant, kad Biblija 
žmonių proto Vaisius 
mano visi mokslininkai, 
ją tyrinėja), kyla tečiaus
simas, kas reikia jos turinyje 
pripažinti tikru pradinių krikš
čionybės idėjų išreiškimu, o 
kas ne. šitą klausimą moksli
ninkai irgi yra jau gerokai 
išaiškinę. B ‘ •

Kad patyrus, kokių idėjų lai
kėsi pirmieji krikščionys, rei
kia pažinti tas sąlygas, kuriose 
krikšionybė yra gimusi, ir pas
kui sekti, kaip tos sąlygos kei
tėsi.

Apie pirmuosius krikščionis 
yra žinoma, kad jie beveik iš
imtinai susidėjo iš biednų ir 
nemokytų žmonių. Turtingi ir /

Kad jus žinotumėt, gerbia
mieji, kokį kelią mes užtikom! 
Apsaugok aukščiausias! Aršiau 
negu kitados1 į BelĮp Tourche. 
Slįdinėjom, gukmejom, per 
vandenį vąžiavom, gralis mie- 
ravom, vienu žodžiu — ko tik 
“galo” negavom.

Sutemo kalne, kur nei jokios 
gyvybės nebuvo. Daug auto
mobilių radom pakelį Kiti vi
sai sugedę. Nuo vieno grįžtan
čio, sužinojom, kad už kelių 
mylių yra “zokoninkas” gara- 
žius. šiaip taip davažiavom ir 
apsinakvojom. Beliko į Grand 
Canyonus1 12 mylių. Palikom 
rytojui.

Tuzinas “asabų” gelbėjo
Kada iš ryto atsikėlėm ir į 

tą kelią pažiūrėjom, tai net 
hajauku pasidarė. Važiuok ba
lomis. 'Lauk išdžiustant, praeis 
diena-kita. Važiuojam ir tiek!

5 rugsėjo mus įklampino į 
duobą. Prieš mus buvo supil
tas kelias, kurio krantai gana 
aukšti. Jei paslystų automobi
lis, tai “sveiks apsivožęs”... 
Norėdami išvengti to “malonu
mo”, pasukom šalę. Tai žinot 
ką? — mes dvi valandas triū
sėm. 'Privažiavo bent 5 auto
mobilių ir visi turistai padėjo 
mums stumti. Tuzinas vyrų ir 
dvi moterį,
“ekspresą” ant sausumos. Ačiū 
jiems pasakę, susikrovę daik
tus, stumėm savo ratus į prie 
kį. Daugiau neteko “maudy- 

davažiavom

bemą pa

tyrinėja 
žiūrėti į

litiką. IŠ tikrųjų /gi tie Ž0-
Mato, JLuko,

prie krikščionių tiktai daug vė
liaus. Taigi galima drąsiai sa
kyt, kad pradinė krikščionybė 
buvo beturčių mokslas. Ir, iš 
tiesų, evangelijos to beturčių 
mokslo idėjomis yra pripildy
tos; prie jų priklauso, kaipo 
viena svarbiausiųjų .. ir komu
nizmo idėja. s

Kuomet gi mes užtinkame 
evangelijose žodžius, pritaiky
tus turtuolių reikalams, tai rei
kia spręsti, jogei / jie yra vė
lesnio laiko produktas; vadina
si, ne pirmųjų krikščionių Mo
kslas, bet jo iškreipimas. ,

Ryškų šitokio iškreįpimo pa
vyzdį mes jau matėme 
iii jų padavimuose apie 
tingųjį jaunikaitį”, 
seniausios evangelijos
kaus ir )Luko) paduoda Jėzaus 
žodžius vienaip, o vėlesnioji 
evangelija (Mato) paduoda 
juos kitaip, būtent, įsprausda- 
ma į juos sakinį “jei nori būti 
tobulas.”

Toliaus. Ik’i to kad pirmieji 
krikščionys buvo beturčiai-pro- 
letarai, jie dar buvo žydai ir 
veikė tarp žydų. Temdei yra na
tūralu, kad jų idėjos 
palankios žydų/ tautai. 
Jėzus žiurėjo į save,
kovotoją už žydų tafitos išva
davimą. Bet krikščionybė vė- 

yra su-'linus (žydų žemėje išnyko, jos

evange-
:‘tur-

kur dvi
(Mar-
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Už keliolikos mylių nuo 
Niedels, mes sušukom “Halio” 
Arizona, šį vakarą žadam nak
voti prie Grand Canyon. Dava
žiavom Williams ir nusimi- 
nėin. šiandien lyta. Deja! už
miršau svarbų nuotikį.

Pirma mus nulijo lietus 
Zaleckis gavęs gero kelio, pa
spaude ekspresą, kuris nuo kal
no pakalnėn gerokai bėgo. To^ 
kių kalnelių mes užtikom gana 
daug. Taip tai mums besidžiau 
giant greitu važiavimu (į 30- 
35 m.), besileidžiant nuo vieno 
tokių kalnelių, užtikom lietaus 
likučius dubbėj. Zaleckis neno
rėdamas sutrenkti, truputį pa
suko į šoną. To tik ir reikėjo. 
Tuo pačiu momentu musų ek
spresas su “pasažieriais” pasi
suko skersas ir norėjo virsti 
ant šono, bet Zaleckis jo “na- 
ravą” pakreipė į laukus,. Die- Grand Canyon 12 vai. —per 
vuliau tu mano! Me pasijutom pietus. Reiškia, vadinasi, 10 
aršiau, negu Meksikos įkalnėj.
Kad jau trenkė, tai muši) visi : 
puodai išlakstė į šalis. Buvom 
tikri, persiversti, tik veltui. ’■ 
Atgavę “įadą”, ap^iur^jom' 
ekspresą. Viskas gerai. Net 
sjiringsas, ir tas netruko. Vis( 
laimingai. Žinoma, * jei butų; 
medis pasitaikęs, arba aukštes
nis krantas, akmuo, tada su
diev “ekspreseli”, sudiev musų 
sveikatai.

Susėdę, antru kart pamokin
tų važiavom tolyn. Lietaus ge-; 
rokai birta ir nuims prisėjo 
slidinėti. Kelias *-i- raudonas 
molis. Gerai kad negilios gra- 
bes', tai mes su pagalba kėliau1-' 
ninku, apie tris kartus išsistu- 
mem iš grabės. Blogo kelio 
turėjom į 5 mylias. Daugiau' 
valandos užtruko, kol išvažia-j 
vom ant cementuoto. Baimės' 
turėjome užtektinai. 1 * t i

į Grand Canyonus.
Nuo Williams į Grand Can-

ištraukė musų

yonus rodė 63 mylias. “Gasoli-’ 
nikus” pranašavo blogą kelią, ‘ 
nes kasdiena lyta. Lietis pra-' 
ėjo prieš porą valandų. Kas

tis”. Laimingai

vadinusi, 10 
mylių 4 valandas . važiavom.

Reprezentuojame geriausių išdir- 
bysčių Pianus; Parduodame už tei
singų dirbtuves kainų ant lengvų 
išiMtkėjinių.

Pirm negu pirksi, apsilankyk 
pas mus

-A.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.,

Stock Room 3327 So. Halsted St.
■ ■■■ ------- --- ...z

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai
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vas ją surado ir atvyko pas1 ją, 
ji gyveno su Walter Williams, 
kurį buvo vedusi savaitę atgal.

Tėvas nežinodamas ką dau
giau daryti, visą dalyką pave
dė teismui išspręsti. Ir teismas 

Arthur Noble, už 
jos į Chicago ir

gyvenimą su ja, liko 
kalėj iman. Walter
patarta kuogreičiau- 
perskiras, kad nerei-

Teismas turi sunku 
i darbą :

Turi išrinkti pačią.

kibai 
išrinkti 

Thoinas F. Lawrence,

pati, 
Mrs.
nuo 
Sbo-

Teisėjas Helander turi 
sunkų darbą. Jis turi 
pačią 
galvai Missouri State Life In
surance ('o., teisingiau, turi iš
spręsti kuri dviejų St. Louis 
moterų, kurių kiekviena savi
nas! jį, yra jo teisėta pati.

Jį areštavo jo pirmoji 
j j užtikus hotely su našle 
Julia Grunert. Bado juos 
gus, gulinčius lovoj Lake 
re Deive- hotely.

Jis sako, kad jis yra atsiski
rs nuo savo pirmosios pačios 
ir yra vedęs našlę. Jo pirmo
ji p**ti sukosi kad ji nieko
nežino apie perskiras, nors su 
juo jau senokai nebegyvena. 

.Teisinas liko atidėtas, % kad jis 
galėtų pristatyti įrodymus ’ap- 
sivedimo su ta našle.

Turėjo tris vyrus, bet 
neteko visy

Nors Buth Smith Myfus yra 
jauna, tik 20 metų amžiaus ir 
nors yra farmerkaitė iš Busli- 
ville; Kas., liet yra gerai paty
rusi vyrų viliotoja ir jau spėju
si Įsigyti tris vyrus.

Pirmiausia ji apsivedė savo 
miestely su Myfus, kuris nito 
jos pabėgo. Tada ji įsiymlėjo 
į Arthur Noble, kuris dirbo 
ant jos tėvo farmos. Jis atvy
ko į Chicago, o paskui, jį ir ji 
ir jiedu gana ilgai gyveno kar
tu Chicagoje. Bet kada jos tė

DR. VAITŲSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ.-

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki- 

.niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Ncdėlioj 10 iki 1 vai. p. k

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

išsprendė, 
atvi Mojimų 
neteisėtų 
nuteistas 
VVilliams 
šia gauti
ketų jų teisti už dviejų vyrų
turėjimų, o Buth Myfus. liko 
atiduota ligonėn, jos protų iš-

•LIETUVIS SUSIKIBS SU 
VOKIEČIU

kliubeUniversal Atletikos 
(811 ‘W. 33 St.) sukatoj vėl 
musų ristikai susikibs ant mat- 
raso, kad parodyti savo galybę. 
Vingela, kuris risis su Glazau- 
sku, jau spėjo pasirodyti: jis 
prieš kiek laiko paR-nldė Aurfn- 
ną. ,

Įdomu bus pamatyti Levicką, 
kuriam šį kartą teks susiremti 
su \Villeriu. Willer yra vokietis 
ir priklauso vokiečių kliubui. 
Trečioj poroj risis Dudinskas. 

, -N.

Lietuvių Rateliuose
K. Pakšto “paskaita”

Paskaita nevykusi. — Vanagai
tį irgi išstūmė iš programo

Užvakar Meldažio svetainėje 
įvyko buvusio “Draugo” redakto 
riaus K. Pakšto “paskaita”. 
“Draugas” plačiai apie ją skel
bė, girėsi, kad kalbės neva 
garsiausias jo redaktorius, ku
ris važinėjo po vakarines vals
tijas mokintis geografijos, kad 
paskui ją parvežti Lietuvon;

ti Chicago ir su savo geogra
fija važiuoti r“ Lietuvą. Taip
jau turėjo dalyvauti p. A. Va
nagaitis ir “papasakoti” apie 
kumpius ir skilandžius.”

Bet ta “paskaita” išėjo ne
vykusi, kokia tai nuolxidulio 
pasaka. O Vanagaičiui taip 
ir neteko pasirodyti, nes Pakš
tas savo ilgu plepėjimu jo ne
užleido. Žmonių tokios garsios 
“paskaitos” pasiklausyti irgi 
nedaug tesusirinko.

Jau “Draugas 
no savo 
kad jis 
Lietuvai

taip. To aš nežinau, ir todėl aš 
čia kalinsiu tik apie tai, ką aš 
savo akimis mačiau, pįrmą kar
tą įžengęs Meldažic^ svetainėn.

Atėjęs svetainėn apie 8 vai., 
publikos radau mažai. Atsisė
dęs ilgai laukiau; publika rin
kosi pamaži ir tai nedaug' jos 
tesusirinko. Ateina, pagalios, 
ir pats Pakštas ir atsigabena 
kokią tai mašiną, panašią Į 
kulkasvaidį. Jis ilgai apie ją 
triusiasi, klupineja, puolinėją, 
bet vis nesišeka ją sutaisyti. 
Tik retkarčiais sumurma žmo
nėms, kad palauktų, ir vėl tai
so savo mašiną.

Pagalios šiaip taip sutaisė 
mašiną ,ir pradeda “programų”. 
Pats Pakštas ir pirmininkas ir 
kalbėtojas. Užgesinama švie
sas ir pradeda rodyti stereop- 
tikoninius paveiksi!us iš Cali- 
fornijos. Paveikslų rodymas 
netikęs. Nors apie mašiną triu
siasi du vyrai, bot nuolatos iš
kiša paveikslus atigštyn kojo
mis. Pakštas gi aiškina pa
veikslus. Pakalbės kiek ir vėl 
bėga savo mašiną taisyti, ir 
vis, ž i 11 rėk, iv iškiša p«.veil?slų 
auglftyn kojomis. O Vanagaitis 
gi tik zuja iš vienos puses J ki- 
tU’ . .

Pakštas kalbėjo apie Cali- 
fornijos gražumus, apie že
mes drebėjimus, kurie ten įvy
ksta ir aiškino priežastis tų že
mės drebėjimų, mokslo žvilgs
niu. Pirmiaus kunigai saky
davo, kad tai yra Dievo koronė 
už žmonių griekus, o dabar ir 
jų redaktorius turi pripažinti, 
kad tai ne Dievo darbas, bet 
yra paprastas gamtos apsireiš
kimas. Bode jis ir visokius 
akmenis, kuriuos atsivežė ir ku
riuos vešis Lietuvon, kur lai
kysiąs paskaitas apie Ameri
ką. Prisiminė ir apie Meksiką, 
tą nualintą katalikišką šalį. 
JCsą dalbar Meksiką valdo soci
alistai, todėl ta bedieviškoji 
valdžia persekiojanti katalikus 
ir todėl šalis labai nubiednė- 
jusi. Ištikrųjų gi Meksiką nu- 
ibi^dnino katalikiškoji kunigi
ja, kuri ten ilgai viešpatavo, 
visiškai tą kraštų pavergusi 
ir baisiausiai išnaudodama jos 
gyventojus. Žmonės žinojo tik 
melstis, budavoti bažnyčias ir 
visų savo turtą joms atiduoti, 
patys gi badų kente.
gi, Meksika ^valdant darbinin
kams, padėtis ten žymiai gerė
ja. žinoma, atsteigti šalį, ku
rią kunigai per šimtmečius ty
riojo, nėra taip lengva ir su 
viena diena to nepadarysi. Bet 
dabar žmonės daug geriau gy
vena, negu prie kunigų/ ir ponų 
valdžios.

rpr
i eatras1
Statys “Svirplys 
, Užkrosny”

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ii at- 
il 8 klesoj iki Kauno ir atgal $203

didžiausia* pasauly,
I10MJSR1C, LAPLAN1),

Kaip girdėti jis juu senai re
petuojamas ir vaidylų sustatė 
parinktos goriausios Chicagos 
lietuvių pajėgos.

Teatro direkcija galutinai 
susitarė su jaunu dar, bet di
delio talento dailininku Petru 
Kačerausku, kurs teatre paėmė 
savo globon dekoracijų sky
rių. Tuomi teatras įsigyja be
galinį turtą, nes teatrą suda
ro keturi, elementai: dramatur
gas, režisierius, vaidyla ir dai
lininkas. •—y.

“Į^yros” koncertas

gal 8 klesoj iki Kauno ir atgal $208 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, 
OLYMPIC, 
PITTSBUKGn, ALABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southarnptun, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba •

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago. III.

Dabar

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJU 

Su dideliu sutaupymu

Maišytos plunksnos .... 69c. svarui 
Žąsų plunksnos ........... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DE1*T. STORE, 
3323-5 So. Halstcd St„ Chicago

senai garsi- 
redak torių,

Californijon

gražiau- 
tai 

pirmos 
žinoma 

lt a s toli 
konkn-

arba su

Vaičkaus Dramos Teatras 
rugsėjo 27 d., duos iš eilės 3-ą 
vaidinimą “Svirplys užkrosny”. 
Tas veikalas yru inscenizuotas 
ir pritaikintas scenai K. Stani
slavskio, Maskvos Dailės Teat
ro vedėjo.. Maskvos Dailės Te
atro pirmoj studijoj tas veika
las praeina į sezoną apie 100 
sykių ir ta pirmoji studija me
no žvilgsniu atsistojo greta 
dailės teatro, nes visi artistai 
taip gerai suprato Dikenso 
dvasią ir taip gražiai vaidin
davo, kad Maskvos publika tar
pu savęs kalbėdavo,
sias kas yra x Maskvoj, 
“Svirplio užkrosny” 
studijos pastatymas”, 
lietuviu tcntrns pakol 
gražu negali svajoti 

ruoti su Dai’ės teatru
pirmąja studija, bet viskas pa
saulyje, ypač menas pamažu 
vystosi ir dėlto musų valdy
toms nenupuola ūpas ir nors 
visai neturi, atatinkamų aplin
kybių, vienok - apsišarvavę iš
tverme, pasiryžimu, taipgi sie
kia prie ko tai aukšto. Diken- 
sas yra skaitomas anglų litera 
turoj klasiku. Jis moka nepap
rastai švelnioj formoj daug pa
sakyti, sužadina begale min
čių, ir mums lietuviams reikia 
su tuo autoriaum gerai sustpa 
žinti. Dikenso veikalai labai 
atatinka amerikiečių reikalavi
mams, nes jo veikaluose geras 
visados nuveikia blogą ir fina
las pasidaro gražus. Ir “Svirp
lys užkrosny” taipgi labai gra
žiai ir linksmai baigiasi ir vi
sų vaidylų akyse blizga džiau
gsmo ašaros.

“Lyros” Choras iš Cicero, 
vietos Liuosybės svetainėj pe
lei tą sekmadienį buvo suren
gęs koncertą sti skolintum spė
kom. Apie visus dalyvius ne
kalbėsiu, nes kiekvienas jų tu
ri savo- ven-fv. l>et tik apie pa
tį chorą, jei jį taip galima 

vadinti. Chore motery yra dau- 
giaus ir jų balsai skamba ne
blogai, butų labai gerai, kad 
jos vienos ir dainuotų. Bet tie 
vyrai, jie tarsi kur pagauti ir 
pastatyti ant estrados, — nė 
stovėti nemoka. O jų balšai, 
balsai... Tai ne dainavimas, bet 
ryksmas; vyrai Lietuvoj ir ne- 
mokinaųii gražiaus sutaria, o 
čia nors nuolatoš ir mokinasi, 
ir nors pats mokytojas rėkė 
kiek tik galėjo, bet nieko neiš
ėjo. Vyrai dar turi daug mo
kintis iki nors kiek tinkamiau 
galės pasirodyti ant estrados.

— Buvęs Dainorius. Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau 
brangi dovana.

OPERACIJA BUVO
REKOMENDUOTA

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas.^ Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktu jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland 4 ve.

Bet jos išvengė vartoda
mos Lydia E. Pinkham’s Ve- 
getable Compound.

Pakštas kalba labai nuobod
žiai. Klausytojai aiškiai jam ne
pritaria, nuobodžiauja 
laukia Vanagaičio. Bet Pakštas
savo nuobodžią pasuką tęsia ir 
tik kada publika, nesulaukda-

ir tik

pradeda skirstytis, jis atsiminė, 
kad

važiuoja 
geografijos ieškoti ir 
vešis į (Lietuvą, kur 

profesoriausiąs. Dabar gi visi 
parapijonys buvo kviečiami 
rugsėjo 22 d. susirinkti pas 
Meldažį pamatyti tą , Pakšto 
parvežtų geografiją. Taipgi bu
vo skelbiama, kad busiąs įvai- sėdi 
uis programas ir kad komp. 
A. Vanagaitis pakrėsiąs daug 
juokų iš savo keliones, etc.

Aš, kaipo svečias, atvykęs iš 
mažos, tamsios kolonijos, turė
jau kitokią nuomonę apie chi- 
cagiečius. Tikėjausi, kad nuo 
tokio skelbimo publika nė sve
tainėn netilps. Bet apsirikau. 
Tečiaus gal pas klerikalus yra 
vienaip, o pas progresyvius ki-

dar yra Vanagaitis, kuris 
publikoj ir laukia savo ei- 
Užbaigęs savo “paskaitų” 
vidurnaktį pristato Vana-

lės.
apie
gaitį, kuris betgi atsisako juo
kų pakrėsti delei vėlaus laiko.

ne- 
jis 
pa- 
pa- 
už-

Tečiaus publikai, kurios 
daug salėj beliko, prašant, 
pratarė keletą žodžių ir 
kvietė į savo “paskaitą”, ir 
sakęs visiems “labanakt” — 
baigė.

—A. Žalpių Kunigaikštis.

Los Angeles, Cal. — “AŠ neužten
ku žodžių išgyrimui Lydia E. Pink

ham’s Vegetable 
Compound, ką jos 
yra padariusios 
man. Mano moti
na davė man jų 
kuomet aš buvau 
mergaite 14 metų 
amžiaus ir iki šiol 
aš jas vartoju kuo
met aš jaučiuosi 
nuvargusi. Aš var
tojau jas per tris 
mėnesius prieš gi- 

, nes Ašmimą mano dviejų kūdikių, 
kentėjau nugaros skaudėjimu, nustip
davau ir-mano širdis buvo silpna ir 
jos man labai pagelbėjo. Daktarai 
man vieną sykį pasako, kad aš turiu 
eiti ant operacijos. Aš vėl pradėjau 
vartoti Pinkham’s, taip kaip aš dary
davau ir pirmiau. J z“
jau buvąu sveika ir neturėjau opera
cijos. Aš tikrai 
ham’s išgydė mane.
ris mane matė po tp sakė, kad aš iš- 
rodau gerai. AŠ labai retai dabar tu
riu vartoti gyduoles, bet aš visuomet 
laikau pas save porą butelių tų gy
duolių. Aš rekomenduoju toms mo
terims kurios kalba su manim apie 
sveikatą. . Aš taipgi vartoju jusu Sa- 
native Wash ir labai jas mėgstu”. — 
Mrs. E. Gould, 4000 East Side Boule- 
vard, Los Angeles, Cal. •

Mes gavome daug laiškų nuo mo
terų kurių sveikata yra pataisyta su 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound, po to kaip operacija buvo re
komenduota.

Aš vėl pradėjau
Į porą mėnesių aš 
‘ neturėjau opera- 
tikiu, ' kad Fink- 

Kiekvienas ku- 
5 po tų sakė, kad aš iš- 
AŠ labai retai dabar tu-

e porą butelių tų gy- 
‘Komenduoju toms mo-

(Tąsa ant O-to pusi.)

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proj?a dėl kiekvieno sertfan- 
«Ho - vyixj moteries, kad
vuh savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amenkoniškame svei- 

| katos institute. Beveik visos ligos 
dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymą - ir 
čirškiant gyduo- 
es tiesiog į 
eraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stipriąI dancia jėga, daugumąs Jų yra

I portuotų iš Europotf lr kitų šalių. 
I Mes jas visas turime pas save sta- 
I ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
1 ir 914. Musų institute tiktai dak- 
I tarai specialistai prižiūri asmeniš- 
I kai ligonius. Musų kainos yra ne- 
I brangios ir jus galite mokėti po I tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
I nors budu net ir po išgydymo ju- I sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
I Su analyza kraujo, šlapumo ir ki- 
I tais serumais be jokių abejonių. 
I Mes turime labai geras pasekmes I gydyme visokių rūšių ligas, pa- 
I vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma- 
I tiznią, nervingumą, krutinės skau- I dėjimus, nugaros, šonų skaudžji- I mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
I inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
I prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, I senas žaizdas, užpakalines žarnos 
I trubelius ir visokios rųšies priva- 
I tiškas ir veneriškas ligas. Mes I esame specialistai daugelio metų 
I ligoninėse ir klinikose praktikavi- 
I mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
I pa sveiki te, tai reiškia jūsų laimė. 
I Nėra skirtumo kiek daktarų nega- 
I lėjp jums pagelbėti^ ateikite j mu- 
I sų ofisą, mes pagelbėjom tukstan- 
I čiams kurie buvo nustoję vilties 
| eidami pas kitus daktarus.

Oli/50 valandos: Panedėlyj, Ket- 
I verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
I 5:30 po pietų, lutarninke, Sere- 
I doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
I vakare. Nedėliomis ir šventadie- 
I niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medijai Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

Jos 
ne- 

ir

im-

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winsjlow’S 
Syrup

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačioj Naujienoj 

I vr® waudhnn>n.

u

t
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(Tąsa nin A pusi.)

M
• NAUJIENOS, Chicago, UL

Pranešimai
Ketvirtadienis, rūgs. 24, ’25

Atminčiai Metinių Sukaktuvių 

A. A. ONOS NARBUTIENĖS 
Atsiskyrusios iš šio pasaulio 
rugsėjo 29 (U, 1924 metais — 
palaidotu Tautiškose kapinėse. 
Velionė Ona paliko myliamus, 
bet nubudusius savo 3 sūnūs: 
Mykolą, Kazimierą ir Kastan
tą Amerikoje, o Joną Lietuvo
je. fTodelgi, mes sūnus reiš
kiam gilios atminties savo my
limos motinėles ir sykiu dėka- 
vojam visiems dalyvavusiems 
jos laidotuvėse — atidavime 
jai paskutinio. patarnavimo už
kasime juodą žemelę.

Lai būna tau, musų miela 
matute lengva šios šalies že
mutė — mes tavo sūnus liucį- 
žiam be tavęs.... mes atmenam 
tave savo sielos gelmėse.

Sūnus: Mykolas, Kazi
mieras, Kastantas ir Jo

nas Narbutai
4803 So. Throop St.

Pastabos apie nuolatini 
teatrą

Kas, ką, kur, kąip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
PRA-

Vykinimas
Vaičkaus dramos teatras 

susitvarkyti, 
įsio režise-

K AZIMIERAS BUKANTU -
Musų mylimas sūnūs persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
17 metų amžiaus, Rugsėjo mėn. 
22 dieną, 6 valandą ryte. Gimė 
Chicagoje. Mirė po ‘ilgos ligos. 
Paliko dideliame nubudime mo
tiną Moniką ir tėvą Stanislovą 
Rūkantis, tris brolius ir vieną 
seserį,. Kūnas pašarvotas ran- 
fiasi 907 W. 20th PI.

Laidotuvės jvyks Penktadie- 
nyj, Rugsėjo 25 .d., 8 valandą 
iš ryto, iš namų 907 W. 20th 
PI. j Dievo Apveizdos Bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliuifę liekame,
Motina, Tėvas, Broliai 
ir Seseris.

stengiasi geriau
Gabaus ir pritv 
riaus iniaciatyva, pasišventimu 
teatro sukūrimo darbui, beabe- 
jo, viskas bus privesta prie ge
ros tvarkos, taip kad atsilan
kiusioji į teatrą publika pama 
tys vis grežesnių vaidinimų ir 

Įgys daug malonumų. Sku- 
bijs vaidinimų rengimai veikė 
jams nėra įprasti, bet visgi sce- 

J noje suvaidinama ganu gerai, 
bet laikui bėgant viskas bus pa
tobulinama ir žiūrėtojai bus pa
tenkinti vaidinimais.

Teatro salę žadama žymiai 
pataisyti: sceną ir vargonus at
remontuoti, dekoracijas ir už 
laidą pakeisti naujomis ir Įtai
syti “ventiliaciją. Pradžia vi
suomet sunki, bet ateity viskas 
gerinsią.

Veikėją darbuote

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.0«?

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas nnisų praleistas dole

ris sudaro nematomą Juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darbų. Praleisdami cen
tų paskui centų, doleri paskui do
lerio, mes greitai ' praleidžiame 
Šįnitų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kalia jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums Jei padČ- 
tumėt juos į banką ar ^)ulką ?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislvk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik Ir pasitark 
apie taupymo buduš, 
žinosi kaip greit 
doleris.

. JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienai ypatai 

ant Bridgeporto, prie žmonių kurie 
neužsiima munšainu. Kad šeiminin
ke kartais galėtų padaryti valgyt 
namie but^j geriau. Turintieji pra
neškite laišku.

M. GAIŽIŪNUI -
2857 So. Emerald Avė., Chicago, UI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys vaikinui 

vienam ar dviem vedusiom,, ge
ra vieta gyventi. Visoki paran
kamai ant vietos Brighton 
Parke. 4359 S. Rockvvell St.

2 lubos

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jj

su sekretorių 
o nuo jo su- 

dauginsis jūsų

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 SoJ Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

LSS. Pildomojo Komiteto susi
rinkimas jvyks ketvirtadieny, rug
sėjo 24 dieną, Naujiei|ų namuose, 
pradžia 8tą vai. vakaro.

Visi nariai kviečiami atsilankyti.
—Sekretorius.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
VYRŲ

RfilKIA
patyrusio jauno vyro dirbti 

hąrdvvare krautuvėje.
Kreipkitės:

340.3 So. Halsted St.

PARSIDUODA Restaurantas, 
ant geros bizniavus gatvės, lie
tuvių apgyventa vieta, išdirb
tas biznis ir geri nauji įrengi
mai. Priimsiu namą mainoms.

Cbas J. Bagdziunas,
7.36 VVcst 35-th Street

Laidotuvėse patarnauja gra-’ 
borius I. J. Zolp. Tel. Boule
vard 5203.

Veikiantieji teatre asmenys 
stropiai darbuojasi, kad tik tin
kamai prisirengus vaidinimams. 
Didžiuma jų darbininkai, kurie 
visą dieną uždarbiavę savo pra
gyvenimui, vakarais turi prisi 
rengti scenai. Bet pas juos 
iki šiol netrūksta energijos ir 
gerų norų sunaudoti atliekamą 
laiką vaidinimų pamokoms. Re
peticijose moteriškės pralenkia 
vyrus.

Teatras

REN'DON kambarys 1 vyrui, 
be valgio, visi naujausi pato
gumai, arti gatvekarių 'linijos. 
Atsišaukite po 6 vai. vakare.

7037 So. Artesian Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRDSSING * COAL 
PIANO MOViNG EXPERTS 

. Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą.

3406 S(x Halried St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

z Birutė. — Birutės praktikos įvyks ' 
po vadovyste Kompozitoriaus A. Va
nagaičio, Rugsėjo 24 d., «:00 valan
dą vakare, Mark White Square, 30- 
ta gatvė ir So. Halsted. Norinti^#* 
prisirašyt atsilankykite visi, nes bus 
paskutinis vakaras naujų narių pri
ėmimo. — Valdyba

Extra Jaunosios Birutės Tėvų su
sirinkimas įvyksta 24 <L rugsėjo, 8 
vai. vakare, Mark White Square sve
tainėje (Library Room). Visi bu
kite laiku, svarbus reikalas. '

Valdyba.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
X S. RAMANČIONIS, Prez.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

REIKIA automobilių parda
vinėtojų, jauny vyrų, pardavi
nėti 6 cilinderių automobilius, 
Hudson, Essex. Gera proga. Pa
tyrimo nereikia. Skubėkit.

Martfuette 'Motor Sales, 
6445 So. Western Avė. .

PARSIDUODA 
grosernė, daug 
išdirbtas per 15 
mašinos ir ledo
mas geras biznis. Joe Povilonis 

6104 So. State St.

bučernė ir 
stako, biznis 

metų ir visos 
mašina; daro-

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namui.-, *4
farmas, lotus, 
taipgi ir viau- 
kius biznius, vi- 
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Ėst ate

Visuomet busit užganėdinti
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641T?

REIKIA tuo jaus lietuvių vy
rų ir moterų, kurie moka ang
lų kalbą, mokantis prie tele
grafo. Patyrimo nereikia. $18 
iki 35 į savaitę, kol mokinsis.

W A |L K E R
Room 601, 127 N. Dearborn St.

_j____________ ,------------------------------------------

REIKIA 2 patyrusių teams- 
terių ir 1 patyrusio shearmeno 
j geležies ątkarpų* yardą.

Cohn Iron antį Steel Co.
2034 Southport Avė.

REIKALINGAS porteris dir
bti restaurante. Turi būti pa
tyręs tame darbe.

Atsišaukite: \
7359 So. Western AW

RAKANDAI

NJMAI-ŽEME
Ir vėl kitas bargenas, 

temykit visi ieškotojai
PARSIDUODA arba išsimaino 

naujas mūrinis namas dė flatai po 
(> ir 6 kambarius, šiltu vandeniu 
Šildomas, didelis beismentas, visi 
įtaisymai po šios gadynės, geroj 
apielinkėj —* Brighton Parke.

•Į Datų galima kraustytis dabar. 
Del svarbios priežasties parduosiu 
daug pigiau kaip kainavo, {mokėti 
reikia $4,990, priimsiu į mainų lo
tą, bungalow arba gerus 
Čius. Namas randasi 4528 So. Tur- 
ner Avė. arba matykite t

J. Namon
VV. Marfjuette Road 'arti 

VVestern' Avė.
Phone Prospect 8678

TORIU keletą virš mieros lo
tų, netoli elevatorių stoties ir 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
na, $995 kožnas. Išmokė j imaisj 
Veikit greit. Tas yra tikras 
barmenas. Mr. RŲBINSON, 
iRoom 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503
, -  —■■■■ ■ ■ .. —

2418

morgi

PARDAV1MUI 2 fialų, 5—5 
kambarių namas, karštu van
deniu šildomas, aržuoliniai tri- 
mingai.

6235 So. Wbipple St.

* GASOLINO Stotis ir kendžių 
stjanda prie Dixie gardens, ge
ri
diįosiu arba mainysiu ant na
mo, loto arba automobiliaus.

Red Crowh Station,
139th ir Westem Avė.

Rhie Island, III.

vieta dėl lunch room. Par-

AI A 
MI KOLAS RIŠKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 21 d-, 1925 m. apie 
i vai. ryto j Decatur, III. li- 
gonbuty. Velionis turėjo am
žiuos apie 47 metus. Paėjo iš 
Kauno radybos, Telšių apsk., 
Tvėrių parapijos ir Plauški- 
niu kaimo. Išgyveno Ameri
koje apie 30' ujotų.

Paliko didžiame nuiiudime 
luotelį Marijonų Riškienę, du 
sunu Mikolą 24 m. ir Albinų 
21 m., ir dukterį Elzbieta 10 
melų. Taip pat ]>aliko 3 bro
lius ir 1 seserį Alenų ir švo- 
gerj Daukšus Amerikoje. Lie
tuvoje pifliko 1 seserį ir 2 
brolius.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 
20 d., 1925 m 8.30 vai. rvto 
iš mimų .822 W. 33rd PI., į 
šv. Jurgio Bažnyčią. Po pa
maldų į Š>A| Kazimiero kapi
nes. *

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus giinįnes, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvė
se. Nuliūdę:

vie-

Moteris.
Duktė,

Sunai, ir 
Riškai. 

patarnauja 
Masalskis, 

Boulevard 413!)

‘ Daugelis baidosi teatro 
tos ir kalba net apie italus ir 
peilius, l>et ikišiol jokio nema
lonumo nebuvo ir kaip išrodo, 
vieta yra daug ramesnė, negu 
kitų lietuviams, prieipamų .salių 
apielinkės.

Pirmą spektaklį salė atrodė 
visapusiška^ prastai. Sėdy
nės buvo labai dulkinos, delei 
ko tūliems buvo didelio nema
lonumo, nes niekurios moterys 
savo brangias šlebes sutepė, 
kad ir išvalyti ‘sako negalima. 
Bet laike antro vaidinimo salė 
buvo jau švaresnė.

Vaidinimai perstatomi gra 
žątr ir publiką užinteresuoja 
taip, kad žiūrėtojams ne tik 
juoko sukelia, bet kaikuriems 
ir ašarą išspaudžia.

Reikia tikėtis, 
teatras ilgiau 
trukumai bus 

Kas nieko 
kas nepeikia.

Repeticijos “Šėtono Karalystė“ 
jvyks penktadieny, Sept. 25, lygiai 8 
v. v., Pulaski Park svet., prie Noble 
ir Blackhawk gatvių. Lošėjai malo
nėkite būtinai visi atsilankyti ir ne- 
siveluoti. J. J. A.

Detroit, Mich.‘ L. S. S. 116 kp. 
mėnesinis' susirinkimas įvyks rugsėjo 
27 d., 2 vai. po pietų . Susirinkimas 
bus laikomas Lietuvių svet., po num. 
1920 — 25th St. Todelgi visi nariai 
atvykit ir atsiveskit > naujų narių.

Org. P. J. Milton.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj 25 d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 
3310 Evergreen Avė., Chicago, Iii. 
Visus narius meldžiu atsilankyti.

z A. Vaiskia, rašt.

kad 
pagyvuos 
pataisyti, 
neveikia,

dramos
ir visi

graborins A.
nie-to

—J. Varnėnas.

Lietuviška Teatrališka Draugystė 
Rūta No. 1 repteicijos veikalo “Po
nas Dauganoris“ įvyks penktadieny, 
rugsėjo 25, 7:30 vai. vak. M. Derby 
Name, 3028 W. 40 St. Visi lošėjai 
bukite laiku. F. Buishas.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas“ pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mosgalvės yra ap
rūpinami “Nauiienodp* gana anksti. 
Ji “Naujienas“ galima mokėti sykj 
savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve

nanti pažymėtante zone. o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
uoj praneškite šiuo adresu: Aušros 

Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. • 
Jonlevard 9663).

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė,

CHICAGO

—.....■■„—■-„■■Ai ■■■■■■■■ m. ■■■■■■■-—
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikrtVfesis.

PEOPLES PLUMBING &
|/ HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee 'Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221 

ivT 1 1 ------

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinšm visokius fumigius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal- 
korrtis. PristatoAift malkas dėl be- 
karnių. Darbi'"‘atliekam saugiai, 
— teisingai Ir •nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

JiESKO DARBO

Paėjo iš 
Amerikoj

nubudime

A NTA N AS M i K UTAITLS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
40 metų amžiaus, September 23 
dieną, 7 vai. ryte. 
Jurbarko miestelio, 
išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame
seserį Elzbietą Baužienę su jos 
vaikais. Kūnas pašarvotas 
randasi 3510 Union Avė. Lai- 
dot įves įvyks subutoj, Sept. 26 
1925, 8 vai. ryto iš namų 8514) 
Union Avė. į Apveizdos Dievo 
Bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, ((raugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo Elzbieta Baužienė 
ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

PETRONĖLĖ 
BEINERAUSKIENĖ

Po tėvais Gribauakąjtė
Musų mylima motina per

siskyrė su Šiuo pasauliu su
laukus 35 metų amžiaus, rug
sėjo aiėnesio 22 d. 5:30 iš 
r.vlo. Paėjo iš Butkių kaimo, 
Šiaulėnų parapijos, Baseinų 
apskričio. Prigulėjo prie šv. 
Onos, šv. Petronėlės ir Ro-Z 
žančiaus draugijų. Išgyveno 
Amerikoje 17 metų. Paliko di
deliame nuiiudime vyrą Ka
zimierų, sūnų Petrą 14 m., 
dukterį žofijų 12 metų ir du 
brolius Antanų ir Juozą Gri- 
bauskus. ’Kunas pašarvotas 
Randasi 3301 Emerald Avė. 
; Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 25 d. 8:30 valandą 
nš ryto iš namų į šv. Jurgio 
bažnyčių, įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
J*o pamaldi/ bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę ir pilni 
sielvartos liekame,

Vyras Kazimieras, sūnūs 
Petras, * duktė Zofija jr 
broliai Antanas ir Juozas 

Patarnauja graborius A. 
Masalskis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI I
Aš SOPHIE £UTKA labai pra

šau savo vyro Antano Kutko kad Ru
gį įžtų pas manę. Kokia bu« iš to 
nauda, jeigu mes savo uždarbius 
pražudysime. Jeigu aš kokią klaidą 
padariau, tai atsiprašau ir prižadu 
daugiau klaidų nedalyti. Jeigu ne
manai grįžti, tah pranešk kas man 
su namu daryti, nes aš viena juo 
rupinties negaliu. S. K.

PAJIEŠKAU darbo už buče- 
rį. Turiu gerą patyrimą. Kalbu 
lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai.' 

šaukite: '
Tel. Republic 3044

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

APSIVEDIMAI
PAJĖŠKAU jAuno pamokyto inte

ligentiško vaikino, dailaus, gero bu
do, turintis pelningą užsiėmimą, tik 
kataliko. Mergina jauna, dora ir 
malonaus budo. Kuris esat vertas 
geros merginos prisiųskit savo pa
veikslą. A. B., Box 248, Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halsted Ctv Chi
cago, III.

IRRENDAVOJIMUI
*

PARENDAVOJIMUI ofisas 
tinkamas Dentistui ir kitiems.

2448 W. 47th St.
Tel. Lafayette 6087

adinės, prižiu- 
mergaites. Su 

Atsišaukit 
K. šim-

REIKIA 
rėti namus 
alga susitaikyųim. 
vakarais apie 6 vai.
kaitis, 3620 kSo. Hoyne Avė.

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie spėka varomų siuva
mu mašinų. Nuolat darbas.

2100 So.; Morgan St.
REIKALINGA lietuvaitė stenogra- 

fė į Real Eštate ofisą. Turi mokėti 
lietuviškai ir angliškai kalbėti ir tar
šyti. Pastovus darbas. Atsišaukit 
ketverge ir subatoj nuo 6 iki () vai. 
vakare.

♦ 2428 W. 63 St.
P^one Prospect 4345

PARDAVIMUI parloro setas 
ir “side bord”, pigiai. Gerame 
padėjime.

Kreipkitės:
3623 Wallace Str.

Yards 6696
PARDAVIMUI sofa, krėslas su 

ramščiais, mahogany medžio,Jibrary 
stalas, kaip naujas, valgomo kamba
rio apskritas stalas, 6 krėslai, tam
sio aržuolo, skujųnes sėdynės, aukoju 
už $50.

S. K. N.
16 W.113 PI. 2 fl. • * 1

PARDAVIMUI
PARSIDUODA žieminis kie

toms anglims kūrenamas pe
čius; labai mažai vartotas. Par
duosiu labai pigiai.

6816 So. Rocksel St.
Phone Prospect 10139 •

GROJIKL1Ų PIANŲ 
BARGENAS

Už $100 mlpirksite mano 
Kimball grojiklį pianą, gerame 
padėjime, su kabinet ir 1__
čiumi ir 85 rolės.

2332 W. Madison St.

PARSIDUODA krautuvė saldai- 
nių-delikatesen už gana prieinamų 
kainų. Biznis geras — neŠųs pel
nų. Priežastis pardavimo — turiu 
apleisti miestų. Taipgi randasi ge
ri ruimai gyvenimui.

4609 So. Wentworth Avė.

$1000 CASH
1029 W. 103 St.

5-6-7 kambarių mūrinis bungalow, 
furnas šildomi, tile vanos, įmūrytos, 
ugnavietės, bufetai, tuoj gyvenkit.

Savininkas.
MR. TADDOCK,

30 N. Dearbom St.
Randolph 0650

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 VV. I4th Str.. Cicero.

Tel. Cicero 8094

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

RENDON flatas 8 kambarių, 
yra elektra, vana. Parankus 
kambariai, dėl lietuvių dirban
čių prie Fordo. Savininką ga
lima matyti po 6 vakare.

1731 E. 92 Place

REIKALINGA mergina prie 
kriaučiaus, kuri gali dirbti vi
sokį darbą ant kotų ir išsiuvi
nėti skylutes.

3139 So. Halsted St. 2 fl.

PARENDAVOJIMUI 6 kambariai, 
pečium apšildoma, tinkamas Įrengi
mas Daktarui, Dentistui arba Advo
katui ofisas, kampas 35tos ir Eme- 
rald Avė. Reųda tiktai $45.00.

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street 

Boulevard 0012

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir prižiūrėjimo 

irJ metų vaiko. Kambarys 
algis gali būt ant vietos.

J. Strumskis, 
1835 W. North Avė.

Humboldt 9355

NAUJŲ BUNGAL0W 
BARGENAS

$1500 įmokėti, $50 į mėnbsį 
Murinės, 6 kamb. octagon svin 
parloras, aržuolo trimingai ir 
grindys, lietaus lašų vana, pro- 
sinimui lenta, viskas vėliausios 
mados, Marquette Manor.
6228 Fairfield Avė. arba phone 

Prospect 0604

BARGENAS
Parsiduoda medinis cottage, 5 

kambariai, elektra, gasas, tris lotai, 
puikus sodnas, mūrinė barnė dėl 
karves ir vištų. Kaina $2,600,00, 
$1,000.00 įmokėti, likusius ant leng
vų išmokesčių, arba mainysiu Chl- 
cagoj ant didesnės prapertes. Ran
dasi Steger, III. Del platesnių žinių 
atsišaukite:

5709 S. Catpenter St.,
, , Englewood 8137

MORTGECIA1-PASKOLOS

ATYDOS. Pasiūlomas 
žiausis bargenas, tuojau 
ma statyti namą, S. W. 
pas 58 PI. ir Lanwdtfle
lotas '50x125. Kiek jus duoda
te? M r. Theodore,

Tel. Boulevard 2572

did- 
gali- 
kam- 
Ave.

PARDAVIMUI didelis pikni- 
^^(kų daržas, 11 akrų žemės ir 

’j viešbutis, jei reikia, 10 mylių 
nuo Chicagos. Yra visi moder
niški įrengimai. Einu lauk iš 
biznio. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 618

PARSIDUODA pirmos klesofč bu
černė ir grosernė, visų tautų apgy- 
ventoj apielinkėj. Lysas ilgas. Ren
čia pigi. Turi būti parduota šią sa
vaitę. Parduosiu labai pigiai. Biznis 
randasi Brighton Parke.

Tel. Lafayette 3723 /

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų biznis ir trokas dėl išve^ 
žiojimo, labai geras uždarbis. 
Parsiduoda pigiai. Atsišaukit:

4446 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI puikus naujas dide
lis 6 ruimų bungalo\v, visas kieto 
medžio išbaigtas, garo šilima, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8750. 
Įmokėti $2,000, kitus kaip rendą. Ma
lonėkite pamatyti. Savininkas

5221 So. Sflwyer Avė.

k.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

X- CORPORATION 
' 3804 South Kedzae Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

I

PARSIDUODA grosernė ' ir 
bučernė maišytų tautų apgy- 
ventoj apielinkėj. Biznis yra 
cash ir gerai išdirbtas per kele
tą metų.

4401 So. Richmond St.

7146 So. MAPLEWOOD AVĖ.
Bungalovv pirkėjai, ar jus jėškete 
gerai pastatytų 5 kambarių mūrinių 
bungalow, su elektra ir vėliausiais 
moderniniais įrengimais, kiekvienas 
kambarys šviesus ir turi daug oro, 
su dideliu skiepu ir viškais, vietos 
dėl 2 kambarių, 30 pėdų lotas. At
važiuokit ir pasižiurėkTt tos vietos ir 
darykit biznį tiesiaifsu savininku ku
ris bus ant pareikalavimo dieną ir 
vakare. Turi būt parduota šią savai
tę. Parduosiu už geriausį pasiuly- 

Veikit greit.mą.

APLEIDŽIU šį’ kraštą, turiu par
duoti savo ūkę 20 akerių, geri bu- 
dinkai, baapė, klete, pieninė, garu
džius, 5 ruimų namas, sodnas 2 ake
rių miško, 6 melžiamos karves, 1 ar
klys, bogė, 3 vežimai, 3 poros pa-

xxxyxxxxxixiTiixxmxxxxix 
_NGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pgšisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted StH Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos) 

□qaicxxxxtxxxxxxxxxxxxxxxy

i

PIARDA VIM UI restaurantas, 
turi būt parduotas tuojau, prie 
žastis turiu kitą biznį, rendos i kin^imų ir daug kitokių įrankių, 250 
a,_ . .11 .J. (maa n ' bušelių avižų, 4 likeriai korpų, 1 akc-$70, įplaukų į dieną, $100. Il
gas lysas. Savininkas.

151 W. 63 Str.

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvės fikčeriai ir registeris.

Kreipkitės:
3142 W. 42 Place

1-os lubos

PARSIDUODA barbernė, 3 
baltos kėdės, priežastis, aplei
džiu miestą. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite j Naujienas, 
1739 So. Halšted St. Rox 619

PARDAVIMUI barbernė. Tu
ri būt parduota greitai, nes 
Savininkas išvažiuoja į Colora- 
do. F.

10334 So. Micliigan Avė.

Vis-
Malc- 
apra-

ris bulvių ir visokių daržovių.
ką sykiu atiduosiu už $2,700. 
bėkite rašyti, duosiu platesnį 
šymą.

MRS.’S. ŽUKAUSKĄ,
Box 91, R. 2, East Orvvell, Ohio.

BARGENAS. Modemiškas 
namas 5 ir 6 kaiAbarių, karštu 
vandeniu šildomas, kaina tik 
$14,700 įnešti $4,000. Matyki! 
savininką. Turi būt parduota 
šią savaitę. 6541 S. Artesian Av

iPArtSHJUODA namas, sto
ras, gasolino stotis ir 6 lotai, 
prie pat didelio kelio, įmokėti 
$3,000. Platesnių žinių prane
šiu per laišką. J. F. Sbolis,

Encinitas, California. ,

Didelėse Išdirbvstčse
COYNE

Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo a/ba patyrimo.
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITĖS 
Elektros Ekspertai Uždirba Nue 

$60 Iki $200 į Savaitę
Pilnas kursas į trumpą laiką. Kle
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTŲ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI^ kursus.
COYNE ELECTRICAL SCHOOL 

1300-10 W. Harriąon Street 
Chicago, IIL Dept. L16

VISĄ RUGSĖJO MĖNESI MOKI
NAME DYKAI ANGLŲ KALBOS 
Geri mokytojai, geros pasekmės, 

dieninės ir vakarinės klesos.
SCHOOL OF ENGLISH 

Ofiso kambarys 402
21 E. Van B u re n St.


