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Kaizerininkai žada at Prancūzai kartuvėmis I 
’ trempia siry sukilimą

Musifimuzihas vėl Chicagoj

steigt monarchiją
*

Mussolinio išgelbėtojas 
esąs geras katalikas

Prancūzai žiaurumu stengiasi
patrempti sirų sukilimą

Kaizerininkai prisiekia 
atsteigti monarchiją

Vokietija švenčia septynerių 
metų revoliucijos sukaktuves

BERLINAS, lapkr. 9. — Va
kar Vokietija šventė septynerių 
metų vokiečių revoliucijos su
kaktuves. Socialdemokratai 
šventė jas, suruošdami visame 
krašte manifestacijas ir masi
nius mitingus. Minėjo jas ir 
monarchistiški nacionalistai, 
bet kitokiu budu ir kitokiu upu. 
Berline kaizerininkai junkeriai, 
grafo Westarpo vadovaujami, 
savo mitinge priėmė rezoliuci

Damasko apygardoj daug kai
mu sudeginta; gyventojai de
das prie sukilėlių.

Iš 
kad 
Da- 
žiu- 
ko- 

a ra
do-

Mussolinio išgelbėtojas 
buvęs geras Katalikas

LONDONAS, lapkr. 9. 
Damasko, Sirijos, praneša, 
sekmadknib rylų didelės 
masko gyventojų minios 
rėje, kaip franeuzai viešai 
rė tris sugautus sukilėlius, 
bus. Idant maištingiems 
maskiečiams įkvėpus dau
pagarbos savo valdonams fran- 
cuzųms, pakartųjų kūnai buvo 

palikti kartuvėse kaboti per 
šešias valandas. Be to, prie 
kiekvieno kūno buvo prisegtas 
didelis plakatas, kuriame 
vo stambiomis raidėmis 
spaudinta, už kų jie buvę 
karti.

bil
ai- 
pa-

di-

ją, kuria jie prisiekia “atpirkti I 
piktadarybę, papildytą prieš 
Vokietijos monarchiją, • atstei- 
giant vėl monarchiją.“

Panaši rezoliucija buvo pri
tinta ir Bavarijos unonarchistų 
rateliuose, teėiau vokiečių spau
doj jie neranda sau pritarimo. 
Svarbiausi Bavarijos laikraš
čiai, tarp jų ir Regensburger 
Anzeiger, pareiškia, kad ban
dymas atsteigti monarchiją da
bartinėse sąlygose tai esą “po
litinė beprotybė, kriminalis nu
sikaltimas tėvynei, o taipjau 
ir monarchistinei idėjai.“

Trisdešimt aštuoni Hambur
go Hanšabundo nariai, kurių 
daugelis priklauso nacionalistų 
partijai, tarp jų admirolas Hol- 
tzendorf, \Varbuigo banko ve
dėjas Dr. Melchior ir Hambur
go prekybos rūmų pirmininkai: 
Muenchmeier, telegrafavo kan
cleriui Lutherui, įspėdami jį 
žiūrėti, kad Lokarno paktas 
nepataptų futbolu tarptautinei

są- 
planus tuojau, 

Zaniboni ir 
Capello iš tikrųjų 

ii

Tautų Sąjungos komisi
ja išvyko j Balkanus
GENEVA, Šveicarija, lapkr. 

8. Tautu Sąjungos paskirta 
komisija ištirti, Kas buvo kal
tas dėl įvykių Graikijos-Rulga- 
rijos sienoj, dėl kurių vos ne
kilo karas tarp tų dviejų vals 
tybių, vakar išvyko į Balkanus.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI'

Įskundė socialistą Zaniboni kai
po “sąmokslininką“ nužudyti 
Italijos diktatorių

ROMA, Italija, lapkr. 9. — 
Florencijos laikraštis (nitą 
Cattolica sako, kad buvusio so
cialistų atstovo Zaniboni sekre
torius, Quaglia, kurs kariu su 
Zaniboniu buvo areštuotas dėl 
tariamo sąmokslo nužudyti dik
tatorių Mussolinį, tapęs paleis
tas. Quaglia mat išdavęs 
mokslininkų
kai pamatęs, kad 
gen. Louis 
norėję nužudyti Mussolinį 
nuversti fašistų valdžią.

Quaglia betgi prisipažinęs po
licijai tik po to, kai ji jam da
vus prižadėjimą, jogei Zaniboni 
busiąs tik ištremtas.

Sako taipjau, kad Mussolinį 
buvęs pasikvietęs pas save 
Quaglią, norėdamas jam asme* 
niškai padėkoti, bet Ųuaglia at
sakęs: “Aš išdaviau sąmokslą 
dėl to, kad aš esu geras katali
kas. Aš kaip buvau geras ka
talikas ir fašistų priešas, taip 
ir pasiliksiu.“
Mussolini bijo kliudyt svetimų 

kraštų masonus
Pranešama, kad diktatorius 

Mussolini pats užgynęs fašistv 
laikraščiams atakuoti ir užgau
lioti svetimų kraštų masonus, 
kaipo “fėgą už savo valdžią 
nugaros“, sakydamas, kad jam 
jau ir taip pakakę nemalonumų 
svetur.

C/ozicijos laikraštis Risorgi- 
mente, kurs pareiškė, kad visas 
tas “sąmokslas“ nužudyti Mus
solinį buvęs fašistų sufabrikuo
tas, tapo už tai uždarytas.

Areštai nesiliauja
Tuo tarpu vis naujų ir naujų 

žmonių areštuojama. Nors val
džia nieko nesako apie “sąmok
slą“ ir kaip plačiai jis buvo 
išsišakojęs? tečiau visoj šaly 
vis dar daroma kratos “įtaria
mų“ žmonių namuose :r 
vielose. t

Eina girdai, kad buvęs 
vas Zaniboni, kurs buvo 
jos areštuotas viešbuty,
rio jis neva planavęs nušauti 
Mussolinį, busiąs atiduotas ka
ro teismui, kaltinamas 

įkėsymo nušauti karo 
I [diktatorius Mussolini 
!ir karo ministeris.]

biznio

atstu

iš ku-

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduėti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos: vienas colis (apie 30 
žiu) vienai dienai, $1.05,
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai

kai- 
žod- 
dau-

dėl pasi- 
ministerį 
mat yra

Du ' berniukai ir dvi 
mergaitės traukinio 

užmušti

Bombardavimu padaryta 
dėlės žalos Damaskui

Vienas laikraščio' korespon
dentas, padaręs kelionę iš Hai- 
fos į Damaską, sako, kad fran- 
euzai, bombarduodami miestų, 
padarę didelės žalos Damaskui. 
Ypatingai skaudžiai sudaužy
tas esąs Ademo palocius, o 
daugybė jo brangių daiktų iš
plėšta.

Damasko apygardoj francu- 
zai sudeginę daug kaimų dėl 
to, kad gyventojai jų nerėmę, 
daug kilų kaimų sudeginę dru
žni dėl tokios pat priežasties.1 
To vaisius buvęs toks, kad 
drugybė žmonių likę be namų 
ir pastogės, prisidėjo prie su
kilėlių. į

Nepriklausomybės plebis 
cistas Filipinuose

MANILA, Filipinai, lapkr. 9.
Filipinų senatas priėmė bi- 

ių paskelbti krašte visuotiną 
balsavimų Filipinų salų nepri
klausomybės klausimu.

BiLiuj sakoma, kad tokio 
plebiscito tikslas esąs parodyti 
Jungtinių Valstijų žmonėms ir 
valdžiai, ko Filipinų salų žmo
nės nori.

Penkios moterys besi- 
linksmindamos mitros- 

ko gazu
HIBBING, Minu.,

Sekmadienio rvtą 
vienuose namuose, 
penkias negyvas moteris,
troškusias gazu. Visos jos tar
navo vietos viešbuty. Susirin
kusios pas vieną savo draugę 
jos, matyt, buvo pasiruošusios 
sau puotų, nes virtuvėj buvo 
likę įvairių užkandžių, taipjau 
ištuštintų vyno butelių. Bet 
besilinksmindamos jos netyčio
mis paliko neužsuktų krosnies 

daug jo prisirinkus 
jos n u troško, 
amžiau.* . m

guzų, ir 
kambary, 
jos buvo 
35 metų.

Komp. MIKAS PETRAUSKAS 
pereitą savaitę atkeliavęs iš Lietuvos į Chicagą. Trečiadienį,. 
taigi rytoj, Lietuvių Auditorijoj, Briėporte, įvyks jo koncer
tas, kuriame dalyvaus taipjau ir atsilankiusi iš rytų, daininin
kė, buvusi p. iMiko Petrausko mokinė, p-lė Anelė Soloveiči- 
kiutė. t

Bavarijoj ruošiamas mo- Demonstracijos prieš ita
narchisty “putšas” lūs Pietyslavijoj

Princas Rupprechtas siekiąsis 
užimti sostų ir atgauti savo 
karalystę.

LONDONAS, lapkr. 9. - Ex- 
change Telegrapho žinia iš Ber- 
lino sako, kad ten einą gandų, 
jogei Bavarijoj ruošiamas neuž- 
ilgio monarchistų sukilimas. 
Princas Rupprechtas siekiąsis 
pasigrobti Bavarijos sostą ir 
atsteigti savo karalystę.

Monarchistai labai susirupi-

VIENNA, Austrija, lapkr. 
9.— Praeitą sekmadieni įvai- 
riosse Pietųslavijos 
įvyko neramios 
mohstracijos prieš 
monstracijos kelta

Kasyklos bandys dirbti, 
nežiūrint streiko

40 žmoniy sužeista gat- 
vekariy kolizijoj Madridą

PllTSBURGH, Pa., lapkr.
- Pittsburgh Coal kompani

ja paskelbė šiahdie, kad jos 
Montour kasyklos No. 10 pra
dedančios dirbti ir. kad darbi
ninkams busią mokama einant 
1917 metų algos norma.

Tai nežiūrint kietosios ang
lies kasyklų darbininkų strei
ko.

Kompanijoj valdininkai* sa-| jau lėkęs automobiliu tardyto- 
ko, kad jau keturiasdešimt 
darbininkų nuėję į kasyklas 
dirbti. Streiklaužoms- ginti nuo 
streikininkų kasyklos apstaty
ta šerifais.

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
9. Vakar, susimušus dviem 
gatvėkariam Madride, buvo 
sužeista daugiau kaip keturias
dešimt žmonių, astuoni jų 
voj ingai.

Važiavęs nelaimes vieton 
turinis ambulansas įlėkė į 
ležinį
gydytojai buvo sužeisti.

pa

mo- 
g‘> 

žibinto stulpą, ir trys
Te n

jas* tardymui daryti įlėkė į su
daužytus gatvėkarius ir pals 
skaudžiai buvo sužeistas.

1,000 angliakasių 
vėl darbo

turės
Nori Turky šventadieni 
perkelti iš penktadienio 

i sekmadieni

lapkr. 9.
rado čia
kambaryj11^’ h’ikui bėgant, jų remč

iui-’1U skaičius vis ir vis labiau ma
žėjąs, ir dėl to jie matą reikalo 
imti tuojau veikti. Monarchistų 
judėjimui vadovaujanti Lojalių 
Bavarų Sąjunga. '

MOTERIŠKE UŽMUŠTA 
TRAUKINIUI SUDAUŽIUS

AUTĄ

ĮSOS 
iki

lupk r.

Byla dėl Žalčio kalbos
Ievai rojuj

M1LWAUKEE, Wis
9. Netoli Pevvaukee, *Wis., 
prekių traukinys vakar sudaužė 
kryžkelėj automobilį, kuriuo va
žiavo Milwaukees Fredo Lecho 
šeimyna. Lechienė buvo užmuš
ta, o jos vyras ir du sūnys skau
džiai sužeisti.

r

ORFIŠ;

MARTINS FEIRRY, 
lapkr. 9. Pranešama, 
trys anglies kasyklos Belmotito 
ir Jeffei*sono kauntėse, pn- 

| klausančios Jefferson Coal 
kompanijai, Paisley ir Lorain 
Coal and Dock kompanijoms, 
šią savaitę ims vėl operuoti. 
Tūkstantis darbininkų, kurie 
iki šiol buvo priversti švęsti, 
gaus vėl darbe.

Ohio, 
kad

Uždarė 32 svetimšalių 
biznio įstaigas

VERA CRUZ, Meksika, lap- 
kričio 8. Policija uždarė 
trisdešimt dvi svetimšalių lai
komas biznio įstaigas Gei to, 
kad jų ąąviniukiil apsilenkė su 
darbo įstatymu. įstatymu rei
kalaujama, kad svetimšaliai 
verslininkai ir pramonininkai 
Vera Cruz valstijoj, samdan
tieji darbininkus ir tarnauto
jus, turi samdytis tam tikra 
nuošimtį meksikiečių, o ne vi
sus svetimšalius. Uždarytosios 
įstaigos didžiumoj priklausė 
panams.

vietose 
žmonių de- 
italus. Dė

dei gautų |
žinių, kad praeitą penktadienį I dienas pats banditas

Atėmė 10,000 doleriu

is-

italų fašistai Triesto’ mieste 
puolę . Pijusia vijo* konsulatą 
ir slovėnų laikraščio Edinost 
redakcijų. Laike tų demonstra
cijų buvo sudeginta Italijos 
vėliavų ir kai. kur padaryta 
puolimų italų konsulatų ir 
šiaip Italijos piliečių.

Olga Petrovą nuteista 
užsimokėti $7,500

Robertą 
teismui žinomą rus'ų 

Olgą Petrovų, kaltin
ių dėl literatinės va- 

butent, kad jos vaidi- 
veikalas “The Whiti 

” esąs vogtas iš jo vei-
The Red Wing”. Prisai-

NEW YORKAS, lapkr. ,9. — 
Rašytojas VVilliam II. 
skundė 
aktorę, 
dainas 
gyslos, 
namas 
Peacock 
kalu
kintųjų teismas, išklausęs liu
dijimų, pripažino Olgą Petro
vų kaltų ir nuteisė ja sumokė
ti Robertsui 7,500 dolerių at
lyginimo.

Petropavlovsko kalėji
mas busiąs paverstas 

sporto stadionu

DETROIT, Mich., lapkr. L— 
i sulaikė 

tris Detroit Savings banko 
Hamilton-Collingvvood skyriaus 
tarnautojus, nešusius 10,000 
dolerių banko pinigų. Atėmęs iš 
jų pinigus banditas pabėgo.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, lapkr. 9. — Turkija sten
gias visai, taip sakant, susieu- 
ropinti. Ji reformuoja visą sa
vo gyvenimą — politinį, kultū
rinį, religinį, ekonomini, sočia- 
lį, dagi šeimyninį, dagi priva 
tinį. Dabar valdžia sumanė dar 
vieną svarbią • reformą daryti, 
būtent, mahometonų šventa
dienį, švenčiamą visados penk
tadienį, perkelti į sekmadienį, 
kaip kad švenčia krikščioniš
kosios tautos.

Už bučiavimą savo pa
čios 5 doleriai pabaudos

M1LWAI’KEE, Wi% lapkr. 
9. - Bučiuoti savo pačių 
jei tatai daroma stovinčiame 
Mihvaukees gutvėj automobi
ly - - yra disorderly eonduet, 
ir kaltininkus už tąi baudžia
mas 5-iais doleriais pabaudos. 
Taip išsprendė distrikto teis
mo teisėjas Page piliečio Allen 
Schultzo byloj, kurs vakar va
kare bučiavo savo pačią auto
mobily ir buvo Cė 1 to areštuo
tas.

Lakūnas užsimušė aero
planui nukritus žemėn

WASHINGTONAS, lapkr. 9. 
—Ties Caimuera, 
gtinių Valstijų laivyno aero
planui nukritus žemėn, 
mušė pilotas 
Lėkęs kartu 
Simne King 
sužeistas.

Kuboj, Jun-

užsi- 
leit. Wm. Beyrer. 
su juo asistentas 
buvo pavojingai

Siųskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

jai! dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
centų kiekvienas siuntinis, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 

, ■ raštinę arba į bilę vieną sekamų skyriuj

f AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIčiO APTTEKA, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Dalinai apsiniaukę;
šilčiau; vidutinis, 
žiemos vakarų vėjas.

Vakar temperatūra 2 vai. ry
to siekė 21°, 1 vai. po pietų 
44° F.

šiandie saule teka 6:35, lei
džiasi 1:33 valandų.

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 9. — Telegrama iš Elsin- 
kių praneša, kad Leningrado 
sovietas nutaręs garsiąją Pet- 
ro-Povilo bastiliją, kur pirmiau 
carai kankindavo Rusijos revo
liucionierius, nugriauti ir jos 
vietoj fsteigti sporto stadioną. 
Busią palikta tik cerkvė 
ir buvusių carų kapai.

KALAMAZOO, Mich 
9.— Michigan Central trauki
nys sudaužė automobilį, 
riuo važiavo du berniukai 

vietos 
Visi

po 70 centų už coli j dieną. i dv.i ^rgaitfc.
_______n- I school mokiniai.Parduokit kas jums .nereika

lingas per paskelbimus Naujie
nose.

JTAAGA, lapkr. 8. Ame
rika turėjo nesenai bylų dėl 
“monkės”, dabar Olandija turi 
maždaug panašią bylų dėl žal
čio kalbos levai rojuje.

Kalvinų bažnyčios kunigas,
lapkr. Dr. Vangeelkerken, traukiamas 

sinodo teisman, kaltinamas dėl 
herezijos. Jo nusikaltimas 
toks, kad sakydamas pamoksią 
bažnyčioj jis pasisakė labai abe
jojąs, kad žaltys, slankioj ųs
bežadis sutvėrimas, butų galė
jęs kalbėti žmogaus kalba ir 
gundyti Ievų rojuj “ragauti už
drausto vaisiaus“.

ku- 
ir 

high 
keturi

I buvo užmušti. Žuvusieji yra: 
Harold Garrett,
vens, ,16; pella Milleriute, 14, 

»ir Mary VVagneriutė, 14 metų.

17; Wm. Ste-

truputį 
didžiumoj
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Kodėl mes mokinamės? Romiečiu įsiveržimas
Pasiekimui kokio nors moks

lo reikia daug lėšų, , laiko ir 
vargo pakęsti, žmonės moki
nasi įvairiems tikslams. Vieni 
nori pasiekti kokios nors profe
sijos, antri nori turėti geresnį 
ir pelningesnį gyvenimą ateity, 
treti nori būti mokytais ir in
teligentiškais Žmonėmis ir t. t. 
Nežiūrint kaip skirtingi stu
dentų tikslai butų, tačiau gali
ma visus tuos tikslus pasakyti 
sekamai: žmonės mokinasi, kad 
padarius savo gyvenimą geres
niu, patogesniu ir linksmesniu.

įsivaizduokime bemokslį 
žmogų, kurs nemoka nei skai
tyti, nei rašyti. Jeigu kas nors 
paduotų jam knygą, tai jis ma
tytų joje įvairias figūras, bet 
nežinotų kas jos yra ir ką reiš
kia. Ta tiesa gali būti taiko
ma ir prie kitų gyvenimo daly
kų. Bemokslis žmogus nesu
pranta gamtos įstatymų, nesu
pranta istorijos, ekonomijos, 
matematikos, geografijos ir 
šimtais kitų dalykų. Paprastas 
žmogus, rodos, turi tokias pat 
akis ir ausis, bet jis nemato ir 
negirdi tiek, kiek apsišvietęs ir 
prasilavinęs žmogus. Bemoks
lių žmonių yra labai daug ir vi
sur. Yra jų ne vien necivili
zuotuose kraštuose, bet ir tarp 
civilizuotų-tautų. Tarpe kultū
ringų žmonių bemokslis jaučia
si kaip aklas. Daugelis bemo
kslių žmonių neturi-jokio tiks
lo. Gyvena jie sau taip, kaųi 
“Dievas davė”. Nestebėtina to
dėl, kad tokie žmonės nežino 
kaip savo nuo darbo atliekamą 
laiką sunaudoti. Sau smagumo 
ir įvairumo jie ieško tarpe na- 
minėlės darytojų, pulruimiuose, 
gemblerių urvuose ir t. i.

Visai skirtingą 
gyvena ' pašlavinę 
Mums išrodo, kad
gyvenime geresnio ir linksmes
nio, kaip mokėti suprasti gam- 
,os įstatymus, suprasti, žmo
nių istoriją ir kitus pasaulio 
dalykus. Vija civilizacija, iš
radimai ir gyvenimo patogumai 
yra mokslo padaras. Visi gele
žinkeliai, garlaiviai, automobi
liai, telefonai, telegrafai ir 
tūkstančiai kitokių mašinų ii 
įrankių yra atsiradę ačiū 'moks-

Anglijon
uniKetvirtam, trečiam ir 

ram šimtmečiuose prieš Kristui 
kai kurie keliauninkai ir pirk
liai iš Įvairių Viduržemio mies
tu atplaukė į Britų Salas ir at
gal pergabeno su savim žinias 
apie tą kraštą ir jo gyvento
jus. 55 ir 51 metais preiš Kris»- 
tų Julius C.ezaris, Galijos ro
mėnų yaldovas, perplaukė Ang
lijos kanalą ir susikovė su 
Anglijo'- vietos gentimis. Abi
dvi tos ekspedicijos neadvė pa
geidaujamų pasekmių. Po to 
tarp romiečių ištiko civilis ka- t 
ras ir taip šimtmetis praėjo 
iki romiečiai begalėjo bandyti 
užiniti tas šalis, kurios rado? 
vakaruose už juros. Nepaliau
jama pirklyba tarp Britanijos 
ir romiečių nuolatos asimilia
vo (vienodino) tų dviejų kraš
tų civilizaciją. Pirkliai ir ke
leiviai, 
krašto

tai aukštųjų ir kalnuo
ta vimas dar te

besitęsė. Prasidėjo miestų 
girnas. Kai kuriose vietose 
kie miesteliai atsirado ten, 
me romiečiu 
pastatyti, 
atsirasti privertė 
radusi komercija, 
riuos miestelius jau senai 
įsteigusios keltų gentys 
pirklybos centrus. Tokie 
lėliai pirmiausia buvo 
vendinti rorpiečių, paleistųjų iš 
tarnybos kareivių arba italų 
pirklių. Imperatoriška Romos 
valdžia paskatino miestų augi
mą suteikdama jiems politinių 
teisių ir konstituciją. Daugelis 
tokių, miestelių buvo statomi 
Romos budu: su teismais, pir
timis, 
mis, o

au- 
to-

garnizonai buvo 
kitur gi miestelius 

naujai atsi- 
o kai ku- 

buvo 
kaipo 
mies- 
apgy-

Romiečių aplęidimas
.Anglijos ■ ■ ; %

C .J 1 . 1 f ’

Pa itraukti romiečius iš va 
karines Europos privertė dvi 
svarbios priežastys: visiškas 
imperijos suirimas ir išlauki
nis barbarų užpuolimas. Pa
staroji priežastis buvo svar
biausi, kuri priverto Romą iš
traukti iš Britanijos savo le- 
gionusk Angilijos provincija 
barbarų jau buvo anksčiau už
pulta. 410 motais išleistas imr 
pei ijos ediktas britonams sar 
kė: “ginkities palys.” Trijų 
šimtų šešiasdešimts .septynių 
metų romiečių okupacija atėjo 
prie galo. Ir taip Rymo-Britų 
gyventojai buvo palikti “Die
vo valiai”. Laike Romos oku
pacijos nordikų Britanijoj bu
vo mažuma. Viešpataujančioji 
padermė buvo viduržemiečiai. 
Britų salos gyventojų etnikos 
išvaizda nedaug 
Komos 
romi ii 
Nuo 
mėtų į 
kai.
venusi viduržemiečių ra-ė daug 
tų keltiškai kalbančių nordį- 

paskandino ir pa- 
Bet į

to

tepersimainė. 
legionieriai, buvo suda- 
jvairių imperijos rasių, 
laiko per šešis šimtus 
Angliję plaukė nordi-

Suniau Anglijoje

tėra. Kiti viešieji

—T

kalbės

Semaška
Centro Sekreto- 

Semaška,

J?okiu žvaigždžių matavimu 
iau mes nė labai toli galime 
ėrdvčmis, keliautų nes tolimiau

sios paukščių kelio’ žvaigždes 
sudarytų tokį didelį mylių *skai 
čių, kurs mums pasidarytų ne- 
beįskaitomas arba nė visai tei
singas. žvaigždėms matuoti 
astronomai 'išrado geresnį bū
dą. Jie išmoko atskirti žvaigž
džių rųšis "i r pažinti jų šviesų 
skirtumą. Astronomai, supran
tama, tokiam žvaigždžių švie
sų matavimui turi įrankius. 
Per daugelį metų darbuotės 
astronomai patyrė, kad toli
miausios paukščių kelio žvaigž
dės yra no mažiau kaip šimtas 
tuksiančių trilijonų (100,000,- 
000,000,000,000) mylių 
nuo saulės.

atstu

d«u- 
arba 

mylių

apsigy-

Pearl ten Koncertinos

76 — 102 oktavo ir trieilės

Puikiausios naujos ir senos smuiko s, 
Klarnetos, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentai.

Katalogas Dykai

Vitak — Elsnic Co.

Musų 'saulė mažiau ar 
giau yra visatos viduriu 
keletas šimtų trilijonų 
nuo tikrojo visatos centro. Vi
sos lauke saulinės sistemos 
esančios žvaigždės yra*visatoje 
išmėtytos lokiam viena nuo ki
los tolume, kad šviesai, bėgan
čiai 18(),00(> mylių į sekundų, 
reikėtų 50,000 metų laiko iki 
ji galėtų perlėkti iš vienos vi
satos pusės j kitą. Tai ve kolfri 
didelė yra visata! Išrodo, kad 
žmogau.“ protas jau n-begali 
tokio milžiniško' pido įsivaiz
duoti.

nūs, 
moksleivių rengiamam 20 me
tų Vilniaus Didžiojo Seimo su
kaktuvių minėjimui vakarėly, 
kurs įvyks lapkričio 21 dieną 
nuo 7 vai. vakaro, Liuosybės 
svetianėj, 1822 Wabanbia avė. 
K. ,1. Semaška yra vienas tų 
studentų, kurs trejetą metų 
atgal daugiausia pasidarbavo 
atsteigimui pakrikdytosios L. 
M.S.A. organizacijos.

kų savyje 
keitė tos rasės budę, 
tuos primityvius Anglijos briu- 
netu?’ žymiai paveikė blondi
nai. Po ilgo periodo plūdimo 
kitų rasių, Anglijos senoji briu- 
netų ypatybė pradeda atsi
griebti. šviesiaplaukių nordikų 
rasės žmonės užsiėmė karei
vy'te, Jūreivyste, keleivyste, 
tyi įninkyste, valdininkyste ir 
organizavimo darbu. Bet ma
žieji Eriunetai pasirodė labiau 
tinkantis miesto dirbtuvių dar
bui. Ankstyvis Britų Salų gy
ventojų gyvenimas nepriungė 
ją sutikti naujų ateivių. Gy
vendami svetimos imperijas 
priežiūroje, jie neleko savo ne
priklausomybės, kurią jie pir
miau turėjo, Jie užmiršo kaip 
valdytis ir kaip apsiginti nuo 
priešų.

Bet Britų Salų gyventojai 
neturėjo ramybės ir po romie
čių pasitraukimo. Jurų plėšikų 
laivai pradėjo atplaukti į Ang
lijos pakraščius iš rylų ir pie
tų. Išrodė, kad Anglijos senie
ji gyventojai, kurie laip drą
siai gynėsi nuo romiečių ir ku
rių tiek daug buvo užmušta ir 
paimta belatsvėn kaipo vergai, 
neteko 
naujųjų
bėgti iš patogiųjų klonių 4 Rai
mis ir į vakarų ir šiaurių že
mes, padegdami miestus. Tokiu 
budu daugeli.11 miestų tapo su
naikinta. Nors Romos įsiver- 
žu.'ieji, Anglijon kareiviai pa
vergė senuosius Anglijos gy
ventojus, bet kartu jin įnešė į 
tą kraštą daug civilizacijos 
kultūros.

palšai baltą diržą, kurs suside
da iš milžiniško skaičiaus ne
apsakomai tolį esančių žvaigž
džių. Tos žvaigždės yra taip 
toli nuo musų, kad jos jau 
mums nebeišrodo žvaigždėmis 
Del savo didelio tolumo jos 
paprastam akim išrodo sužibė
jusios į krūvą, kas padaro pal
šą debesį. Tą palšai baltą dan
gaus diržą atstronomai vadi
na pieno keliu (iMilky Way) 
kas lietuviams yra žinoma kai
po paukščių kelias. Astrono
mai tačiau tą paukščių kelią 
skirsto į'tam tikras mases ar
ba žvaigždžių debesis. lų 
žvaigždinių debesų žvaigždžių 
skaičių atstronomai maž-daug 
yra aprėkavę ir nuo jų mes 
gauname šiokį' tokį supratimą 
apie žvaigždžių skaičių. Ap
skaičiuojama, kad žvaigždžių 
yra tarpe dviejų ar trijų tūks
tančių milijonų. .

Nereikia užmiršti, kad kiek
viena tu žvaigždžių yra neįma
nomai dideliam atstume viena 
nuo kilos. Vienas didžiausių 
moderninės atstronomijos lai
mėjimų yra išmokimas matuo
ti visatą. Seniau atstronomai 
težinojo tik abelną tolumą nuo 
vienos planetos iki kitos arba 
nuo planetos iki saulės. Išmo
kę matuoti atstumus nuę> pla
netos iki planetos, jie jau be 
vargo galėjo išmatuoti ir 
linę sistemą.

Astronomai apskaičiavo, 
abelnas saulės tolumas
žemės yra 92,880,000 mylių. 
Jau pirmiau mes esame pasa
kę, kad žemės orbitas nėra vi
sai apskritas, todėl ir žemės 
atstumas nuo saulės ne visa
da yra vienodas. Už šešių mė
nesių nuo dabar musų žemė 
bus kitoje pusėje savo orbito 
arba 185,000,000 mylių toliau 
nuo dabartinės vietos. Atydžiai 
įžiureta arba nufotografuota iš 
taip toli esančių viena nuo ki
tos vintų artimiausioji žvaigždė 
padaro tam tikrą “nusikrausty- 
mą” nuo neįmonomai toli esan
čios jos užpakaly žvaigždes. 
Matematikui to ir pakanka. Jis 
tokiu budu gali apskaitliuoli 
bet kurios žvaigždės tolumą. 
Artimiausioji prie musų žvaig
ždė yra dvidešimts penki trili
jonai mylių atstu. Tik trisde
šimts žvaigždžių tėra žinomu 
už vieno šimto trilijon 
tolio nuo musų žemės.

LMSA 2 KP. MITINGAS

LMS A 2 kuopos 
mas įvyks ateinantį 
lapkričio 1 I d., kaip 
karo, K. .1. Semaškos bute, 1831 
VVabansia avė. Visi nariai pra
šomi laiku atvykti, nes artina
si musų vakarėlis, prie kurio 
reikia tinkamai prisirengti.

Valdyba.

susirinki- 
šeštadienį, 
7 vai. va-

4639 So. Ashland Avenue 
Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška?
3228 W. 38th Chicago, UI.

ir sau-

ASTRONOMIJA
Visatos didumas

Garsinkitės Naujienose
■y

Lietuvių Auditoriume
3135 So. Halsted Street

vedama miestelių 
kurie tvarkydavo’

kad
nuo

gyvenimą 
žmonės, 

nėra nieko

galvijai 
į didįjį 

1 langelis

priklausš
Britanijos valdovo.

administracija 
visos 
didelė
buvo

vielų garnizonai 
mililariais ke- 

civilizacija ėmė

vilties apsiginti nuo 
puolikų h* pradėjo

virą lauką ir pažiūrėję į dan- 
gp, mes dažnai savęs klaupia
me: kiek ištikrųjų yra žvaig
ždžių? Atydžiai įsižiūrėję į 
dangų, mes matome tam tikrą

Maksas 10 arba 20

I

Bet mokyti ir apsišvietę, žnio- 
nčs turėtų tą savo mokslą ir 
žinojimą mokėti • perduoti ki
tiems. Būti mokytu ir gyventi 
tik pats dėl savęs nėra verta. 
Daugelį bemokslių žmonių ne
galima kaltinti, kad jie tokiais 
yra. Nėra •pasauly žmogaus, 
kurs viską arba perdaug žino
tų. Todėl eikime į liaudį su 
prakalbomis, paskaitomis ir 
prelekcijomis; rašykime į laik
raščius ir mokinkimės savo ži
nojimą perduoti kitiems.

• važinėdami iš vieno 
j kitą, mažiau ar dau- 
atnešdavo naujų žinių,

papročių ir išradimų.
nešiojimą' pirkly- 

paskubino Britani-

naujų 
Moks žinių 
bos keliu, 
jos civilizacijos progresą. Kada
romiečiai padarė sekamą ban
dymą tą šalį užkariauti, Ang
lijos turtas Buvo jau žymiai 
padidėję"'. Grudai ir 
buvo eksportuojami 
Europos kontinentą.
mažųjų genčių jau buvo susi 
vienijusios su didžiosiomis. 
Teks genčių susivienijimas la
biausia pa-ireiške tuo laiku, 
kada Britų salas valdė C.uno- 
b'linus. Anglijos keltai tačiau 
vis dar tebegyveno palaidą gen
tinį gyvenimą ir dėl dos prie
žasties, jie tapo romiečių au- 
komi- net ir tirštai apgyven 
tuose viduose.

liečiąs romučių įsiveržimas 
Britanijon padaryta 13 metais 
po Kristaus. Atkakliausio pa
sipriešinimo tam įsiveržimui 
romiečiai susilaukė iš Carac- 
tacus’o (Cunobclinus’o sū
naus). Caractacus’as vėliau ta
po nugabentas Italijon, kur jis 
savo dienas baigė kaipo pen- 
sijonierius. Įvairiose Britanijos 

kėlė prieš 
kurių nuož- 

Boa-

vietose gyventojai 
romėnus maištus, 
miausis buvo karalienės 
dic.jos valdomoj Icenijoj. Pie
tinę, rytinę ir vidurinę Angli
jos dalis romėnai užkariavo 
palyginamai lengvai. Bet De- 
von’o, C.orn,\vair<>, Valijos aukš- 
tažemių gentys ir šiaurinės 
Anglijos gyventojai jokiu budu 
nenorėjo pasiduoti romiečių 
pavergimui. Jsiveržusios romė
nų armijos nuėjo iki Škotijos 
aukštažemių. Daėję iki Anla- 
ninus’o Piir’o pylimo, kurs ir 
dabar tebėra tarp ('lydė ir 
Fort h upių, romėnai pripaži
no tą pylimą vyriausia savo 
imperijos siena.

Kada Anglijos lygumos jau 
tapo užkariautos ir suromani-

pagoniškomis koplyčio- 
kai kur ir krikščionių 

bažnyčiomis. Tiesa, krikščiony
bė.- pėdsakų Anglijoje nuo to 
taiko macai
namai buvo’ statomi su pieš
tais vidaus sienų vaizdais ar
ba marmuro, taikiųjų provin
cijų, 
nuo 
Bet 
kalų
viršininkų, 
žmonių gyvenimą ne vien lik 
savo miesteliuose, bet ir tam 
tyčia nužymėtuose apielinkėse. 
Londonas pasidarė svarbiausiu 
kom/tcijos centru. Iš Londo
no tęsėsi svaiblausieji keliai, 
kurie jungė krūvon Įvairias 
sėdybas. Su pagalba tokių keb
lių susisiekimas ne fisur buvo 
vienodas, iki devyniolikto šimt
mečio apšvieta ir mokslas pri- 
vci tė komercijos ratus nepa
liaujamai suktis. Vakarų ir žie
mių kalnuotų 
buvo sujungti 
bais.- Miestelių 
smarkiai kilti.
rų romiečių civilizaciją noriai 
priūnė ir paliovė jaustis esą 
svetimo valdovo prievartoje. 
Miestai žymiai išaugo.

Trečiam šimtmety (po Kris
tus) Anglijos sodžiaus kiek 
tirščiau apgyventose vietose 
vienur ir kitur jau buvo gali
ma rasti baltais portikais ir 
raudonomis čerpėmis dengtus 
namus'. Apie tuos namus spie
tėsi žemdirbių stubelės. Seka
mam šimtmety Anglijos , pro
vincijos turtas ir civilizacija 
pasiekė aukšto laipsnio. Veik 
visa šalis priklausė nuo agri
kultūros produktų. Kviečiai ir 
vilnos buvo eksportuojama, 
bet švinas ir geležis buvo iš
kasama nedaugely apielinkių. 
Miestų gyventojai ir mokytes- 
nieji kaimiečiai kalbėjo loty
niškai, o pati Britanija skai
tėsi Romos ž.mc. Jos gyvento 
jai stovėjo aukštesniam civili
zacijos laipsny negu kilų kraš
tų barbarai. Anglijos imperi
jos civilizacija ne visose tos 
salos dalyse galėjo vienodai iš
sipilęs! i, nes tam trukdė dideli 
miškai ir neišbrendamos balos.

Pereitam “Moksleivių Kelių” 
numery mes savo skaitytojus 
abelnai supažindinome su sau
line sistema. Pabaigoje straips
nio mes pasakėme, kad visata 
yra tam tikra žvaigždžių gru
pė, susidedanti iš daugelio mi
lijonų žvaigždžių, kurios yra 
desetkais milijonų mylių atstu 
vįena nuo kitos. ‘Apie saulinę 
sistemą galima butų dar daug 
kalbėti, bet mes prie tos te
mos grįšime kitą sykį. Šį sykį 
mes panagrinėsime kaip didelė 
v ra visata.

Klausimas Atsakymas
Rūkytojo paprastų

*tigapetų

Kodėl jus mėg
state geriau Hel
iu arus negu kitus 
cigaretus?

Rūkytojo Helmai 
cigaretę

Nėra geresnio ta
bako kaip grynas 
Turkiškas taba-< z « v
kas Helmaruose.

20 Helniarų kainuoju bisk] daugiau ne
gu 20 papratrių cigaretų, bet su kiek
vienu Ilelinuru ius gaunate keliis sykius
daugiau smagumo.
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DAINININKO IR KOMPOZITORIAUS_____
_ v X JH9HBn

Miko Petrausko
KONCERTAS

i ’ ■ S
I bus lapkričio 11 d. (Miadignyj), 1925 m. 8 vai. vata E Dalyvauja artistai assistentai:

Anelė Soloveičikiute, Soprano
Troy Sanders, solistas ir piano palydovas 

Tikietų kainos: $1.00 ir $1.50 ypatai 
Koncertą rengia ir visus maloniai kviečia

BIRUTE
Tikietus galima gaut pas “birutiečius 

jos “Naujienų” ir “Varpo”.



Antradienis, Lapkr. 10, 1925 NAUJIENOS, Chicago, UI.
—........................... . ------ —-------- -- -f

R L I. S.

Kam įdomu žinoti, kas dabar dedasi Lietuvoje, 
tam geriausiai gali patarnauti, laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Leidžiamus Lietuvos Socialdemokratų Partijos. 

Išeinu Kaune viena kartą per savaitę.
“SOCIALDEMOKRATAS” yra skalbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lie
tuvos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30 metų ugdė 
ir gynė.
"SOCIALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gy
venimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, s

palaikykite Lietuvos darbininkų laikraštį užsisaky
dami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!

KAS NORI DOVANAI GAUTI “SOCIALDEMOKRATĄ”, tegul su
renka 5 skaitytojus, atsiunčia už juos pinigus, tai jraus vieną laik
raštį per tiek pat laiko dovanai.
KAINA: Amerikoje metams $2.40; pusei metų $1.20.

Lietuvoj metams $1.20; pusei metų 60 centų.
ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, Kęstučio 40, Lithuania.

LIETUVOS’ DARBININKŲ JAUNIMUI YRA 
LEIDŽIAMAS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

Gal skaitei straipsniu savo 
laikraštyje po kuriais buvo pa
rašyta inicialai F. L. L S. arba * t
L. I. B. Gal nekurie iš tu strai
psniu tave užinteresavo. Gal 
skaitant vieną arba kitą iš tu 
straipsniu ką nors naujo suži
nojai. '

Jau per kelius metus Foreign 
Language Information Service 
siunčia vertimus ir įvairius 
stiaipsnius svetimą kalbų laik
raščiams Suvienytose Valstybė
je, iš kurių yra suvirs astuoni 
šimtai. Tie straipsniai liečia 
šią šalį, jos istorijų ir valdžią, 
jos miestus, jos geografiją, jos 
garsius žmones, užsiėmimus, į- 
vairias išdirbystes, imigraciją, 
natūralizaciją, kompensaciją, 
sveikatą, visokius įstatymus, ir 
šimtą kitų dalykų. Tie straips
niai nėr jokia propaganda, tik 
siunčiami informaciniams tiks
lams. Kuomet Amerikoje ran
dasi dąugelis organizacijų, ku
rios nori panaikinti svetimų 
kalbų laikraščius ir remia var
tojimą tik anglų kalbos laikraš
čių, šita organizacija ima pir
menybę toms organizacijoms ir 
visiems nori parodyti kokią 
svarbią vietą svetinių kalbų 
aikraščiai užima Amerikos gy
venime.

Nesusipratimams kilus, atsi
tikimuose kur 4eisdariai, valdi
ninkai ir visoki kiti žmonės, 
daro visokius užmetimus ant 
svetimžemių, musų ^vartojami 
straipsniai ir kiti įvairus, nau
dingi, informaciniai straipsniai 
tilpusieji laikraščiuose yra var
tojami prašalinti tuos nesusi
pratimus ir užmetimus.

Tikime, jog milijonai žmonių 
skaito tuos aštuonius šimtus 
svetimų kalbų laikraščius, ir 
šiuo laiku mums yra svarbu 
gauti pareiškimų nuo pačių skai
tytojų apie tuos stiaipsnius, ir 
šiuo prašome skaitytojų šio 
laikraščio, kurie skaitė minėtus 
straipsnius parašyti savo mintis 
savo kalboje į Foreign Lan- 
guage linformaiion Service, 222 
Fourth Avenue, New York City.

Vertimas informacinių strai
psnių ir siuntinėjimas jų sveti
mų kalbų laikraščiams nėra, vie
nintelis darbas, kurį šita orga
nizacija atlieka. Organizacija 
išleidžia mėnesinį žurnalą “In- 
terpreter” ir leidinius “Editorial 
Digest” ir “Jnterpreter Re- 
lease”, kurie siunčiami Ameri
kos laikraščiams, kolegijoms, 
universitetams, knygynams, į- 
vairioms organizacijoms ir val
dininkams. Jie veda prie geres
nių santykių tarpe svetimžemių 
ir čion gimusių. Svarbumas tų

DVI SERGANČIOS MOTE
RYS ATGAVO SVEIKATA
Per vartojimą Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable 
Compound. Skaitykit 

jų laiškus

* ŽIEŽIRBA
Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “žiežirba”, 
KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

ADRESAS: “žiežirba”, Kaunas, Kęstučio 40, 
LITHUANIA

Valdosta, Georgia. — “Aš kentė- 
jau nuo labai didelio moteriško silp

numo ir turėjau 
1 ą b a i nemalonius 
sitnptomus, skaus-1 
mus nugaros, šonų 
it kojų. Nuo tp lai
ko kaip pradėjau 
vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound, 
aš jaučiu geriau vi
sais atžvilgiais ir 
nemalonus simpto
mai pranyko. Jūsų

gyduolės yra geros dėl nervingų ir 
nusilpusių moterų”. — Mrs. L. O.ELEKTRA

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

Dasher, R. F. D. 4, Box 14, Valdo-
sta, Georgia.

leidinių parodyta pareiškimuo
se gautų nuo šimtų visokių šal
tiniu. ir todėl dabar stengiamės 
gauti laiškų, nuo skaitytojų sve
timų kalbų laikraščių. ,

Prašome skaitytojų net j k pa
reikšti kelias mintis apie tuos 
straipsnius, bet paduoti patari
mų kaslink tolesnių straipsnių, 
geriau sakant, kas skaitytoją 
užintresuoja.

F. L. 1. S. nėr valdiška įstai
ga ir nevaro amerikonizacijos 
darbą, vientik stengias “persta
tyti svetimžemį Amerikai, ir 
Ameriką svetimžemiui”.

F. L. I. S. adresas: Lilhua- 
nian Bureau, 222 Fourth Avė.,
New York City.

ArJusu 
Oda Niežti 
Arba Dega 

l

Daug kentėjimų nuo visokių odos 
.ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yru gerus nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų Išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
|sidrėskimų, užgavimų, skaudulių, iu>r 
degimų, vabalų įkandimų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo flptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.

Lietuviai Advokatai

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
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 nu<
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkieiric«- 

BAN1S
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

$113 South 
Halsted St

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 131® 1

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 90&7

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington. St.

Cor. VVashington & Clark 
, .Į.,1 > ■ —

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Su Krutamu i*aveik*lų Papelba, 
Mokslo ir Gamta* Stebuklai y- 
ra atgabenami tlealog P** mi)- 
hų duria. Jų vertė priklauso 

musų sugebumo įlinkiai ir 
vaizdžiai Jo< pamatyti.

<^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 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 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
Telefonais: J

į Drexel 0950
’ Boulevard 4186

3235 S. Halsted SL
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 Tai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12

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

V -------- '

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Lęąvitt St.
Telefonas Canal 2552

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

b.....................    ■■III <

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vtilcayais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN

Vagelba nuo pirmo butelio
Battle Creek, Mich. — “Aš turė

jau didelius skausmus ir sutinimus 
šonų, kaip kada taip labai skaudėda
vo, kad aš negalėjau dirbti savo na
mų darbo ir buvau begalo nerviška. 
Clevelando laikrašty aš skaičiau lai-' 
šką apie Lydia E. Pinkham’s Vege-i 
table Compound. Aš gavau gerą pa- 
gelbą nuo pirmo butelio, aš ir toliau 
vartosiu jas, nes aš žinau, kad jos 
man pagelbsti. Aš noriu pagelbėti 
kitoms moterims ir atsakysiu į jų 
laiškus”. — Mrs. C. E. Pahner, 247 
Champion St., Battle Creek, Mich.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

| kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. W#shington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Repųblic 9600

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEALTH INSTITUTE
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, PJL

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
' SPECIALISTAS egzaminavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tin
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus. *

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390 "•

Vak. 3223 S. Halsted S’t., Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W, 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai. 

- -*

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 
nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

109 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk Šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus' 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas 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 afcmainymui, 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—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

nuo

3333 So. Halsted S’t

Akiniai $5 ir augšČiau

DR. G. SERNER O. 1 
Lietuvi* Akių Specialiai

Valnndoa: nuo I iki 9 
Nedėliomis; nuc 10 iki I

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir § iki 8 vakare.
k 1 ■' 1 ■ ■1 - z

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.,
Nėtoli. 46th St. Chicago, III.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 

3421 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte. 

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686 Cicero 4676 
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas Ir Chirurgas
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vak. Cicero 
Utarn. ir Pėtn. nuo 3 iki 9 vak.

!■ ................................... ... ■ ■ ■ I ■nu —i
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Or. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos:

M 
H

K
M
X 
H

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. H xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 

n.................. ■

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

....- ...-......... -J

Telephone Yards (1994

OR. MAURICE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki J 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

■ 1 1 ■ "—— <
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nu® 

8 iki 2 vai. po pietų. 
K i u, .....

Ofiso*tel. Boulevard 9698 
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, <>ieaga 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A JL BLUMENTHAL

O pt o m et rišt
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 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. 

- - - ■ ■ —•

ButkUs Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavinųis. Leiskit mums 
pągelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighlon Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
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JUODMARŠKINIAI EINA BOLŠEVIKŲ KELIU

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Pt blished Daily Except Sunday
th« Lithuanian Nawa Pub. Ca. Ibc.

Užsimokijlmo kaina: ,
Chicago je — paštu:

Metams ........................ J........... $8.00
Pusei metų ________________ _ 4.00
'Prims mėnesiams .................... .. 2.00
Dviem minesiams .................... 1.60

fiditor P. GRIGAITIS
Vienam minėsiu! ....................  .76

Chicagoje per noHotojus: <
Viena kopija .................................  8c
Savaitei ...........................   18c
Minėsiu! ........   - 76c

1739 South Halsted StiMt 
Chicago, UI.

Telsthoas Rooeevelt 85M

Subscription Ratas i
$8.00 per year in Canada.
37.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ....................................... $7.00
Pusei metų ................................. 3.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiam .......   1-25
Vienam mfineaiui ............................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ....................................... $8.00
Pusei metų .................... ...........— 4.00
Trims nySnesiams ...»............... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Entered as Second Clasa Mattel* 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of ^hieago, 111., under the aet of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovš, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8590.

SUĖMIMAI IR SPAUDOS NAIKINIMAS ITALIJOJE 
, s

• e o o e <

JAU KITOKS KALTINIMAS FAŠISTŲ PRIEŠAMS

K J i: K S

Neturtas - ne yda

FAŠISTŲ DRAUGAVIMAS SU BOLŠEVIKAIS

Italijos fašistų valdžia tęsia toliaus savo kovą su va- 
dinamais “sąmokslininkais". Daugybe ai-eštiį padaryta 

Romoje, Milane, Turine, Genuoj, Neapoly, Mantuoj ir ki
tuose miestuose. Tarpe suimtųjų randasi, .be socialisto 
Zaniboni ir masonų vado Capello, kuriuodu buvo suareš
tuotu pirmiausia, dar ir Capello brolis, vienas generolas, 
vienas socialistų atstovas, vienas profesorius, penki ad
vokatai ir t. t.

Kartu su tuo eina opozicinės spaudos smaugimas. 
Pirmas laikraštis, ant kurio puolė valdžios smūgis, buvo 
socialistų partijos organas “Giustizia”. Po jo tapo užda
ryti katalikų liaudies partijos ir nepriklausomų liberalų 
organai. Išliko nesunaikinti tiktai tie nefašistinės pa
kraipos laikraščiai, kurie paliovė rašyti apie politiką.

Šitie persekiojimai aiškiai rodo, kad fašistų pakelta- 
sai riksmas apie “sąmokslą” prieš Mussolinit) gyvybę bu
vo begėdiškas bliofas. Jeigu valdžia turėtų reikalą su 
slaptų sąmokslininkų būreliu, tai ji neareštuotų didelių 
politinių partijų ir organizacijų vadų, neslopintų visos 
opozicinės spaudos. , '

Pagaliau, pati valdžia dabar jau pakeitė savo kalti
nimą prieš savo priešus. Ji dabar jau sako, kad Msąmok- 
slo” tikslas buvęs ne tiktai nužudyti Mussolinį, bet. ir pa
šalinti monarchiją ir paskelbti jos vietoje respubliką. 
Konspiracija prieš atskiro asmens gyvybę pavirto milži
nišku “revoliucijos planu”, apimančiu visą kraštą.

Matydami jau sugedusį žmo
gų neturime jį niekinti, užgau
lioti, nes gal jisai metęs savo 
nedorybes tapti daug žymesniu 
negu patsai esi. Juk nė vieno 
nerasi be jokio nusikaItlmp. 
Dažnai, gal ir labai dažnai, ten
ka nupulti, bet dėlto nereikia 
nusiminti, o tik stengtis pasi
taisyti, reikia stengtis pačiam 
«tiu padėti, o ne laukti pagelbos 
iš šalies. Pagelba suteikta iš 
šalies dažnai sumažina energi
ją, pamėgimą darbo, sumažina 
musų rupesnius. Taigi tokiam 
galima greičiau ir žūti.

Norėdamas kas tikslą atsiek
ti neieškos pagelbos iš kitų, ne
baidys jo visuomeninė padėtis, 
nei draugai, nei turtai. Reikia 
visuomet atminti, kad daug 
daugiau neturtingųjų ir bemo
kslių, tikrų vargšų, tapo gar
siais vien tik dėlto, kad prie 
užmanyto tikslo žengė neatsi
žvelgdami nė į jokias kliūtis: 
nuo sunkiausio darbo nebėgo. 
Galiūnus gimdo ne turtas, bet 
vargas ir skausmas, kaip sako 
dainius: “Vargai pagimdys ga- 
liunus ir ugnimi uždegs kruti
nę...” Kiek tai garsių vyrų iš 
ėjo iš staliaus dirbtuves, iš kal
vės, sulinkusios pavargėlio tro
belės. . , . ,

Turtuoliai retai tetampa gar
siais, nes gyvendami pertek 
liuje nelabai nori darbuotis, o 
be darbo niekas ir neatsiekia
ma.

Atsitikus kokiai nors klinčiai 
nereikia nusiminti, nereikia už
miršti siavo “Aš“, bet kuogrei- 
čiausia reikia tą kliūtį prašalin
ti ir žengti tolyn, nelaukiant 
nė iš niekur pagalbos. Jei ne
dirbsi nieko ir neturėsi, nes: 
“kas nedirba mielas, vaike, tam 
ir duonos duoti nereikia“. Jei 
pats sau negelbėsi, nesilavinsi 
savyje tvirto budo, tai, aišku, 
kad kiti negalės pagelbė
ti, nes niekas kitam negali pa
dėti. Kiekviename, kad Ir men- 
kiausiame darbe 
atsiekti, galime 
bulinti ir galime 
tik reikia dirbti.

Jau nuo senai žinoma, kad 
asmeninė energija, darbštumas 
labai veikia į kitus žmones. 
Dažnai ir tinginys, nerangus 
žmogus, pamatęs darbštumo pa
vyzdį panori ar patąai tokiu 
tapti, stengiasi jį pamėgdžioti. 
Taigi tokia mokykla ir yra ge
riausia, nes žmogus daug dau
giau lavinasi dirbdamas, lavin
damas savyje tvirtą būdą, negu 
skaitydamas, arba tyrinėdamas 
biografijas garsių žmonių.

Bet, vis dėlto, biografijos 
garsių, o ypatingai gerų, dorų 
žmonių duoda gana gerus vai
sius. Juk kiekvienas sutiks, 
kad jo yra pamokinantys pavy
zdžiai, kad žmogus kentėdamas 
pasišvęsdumus darbui, teisingu
mu atsuekė tai, ko buvo pasi
ryžęs. Ne vienus perskaitęs 
biografiją kokio nors garsaus 
žmogaus ima jį sau už pavyzdį 
ir stengiasi jį pamėgdžioti, sek
damas visus jo darbus, stengia
si nors* dalinai tiek dirbti kaip 
ansai. Ir tokiu budu iš nežy
maus tampa kartais gana žy
miu. O tam nekenkia netur
tas arba menka visuomenine 
padėtis. Juk garsus moksli
ninkai, poetai, dailininkai, išra
dėjai ir kiti nebuvo kokio tai 
skirtingo luomo nariais: jie iš
ėjo kaip *iš Universitetų, iš rū
mų, taip ir iš dirbtuvių, sulin
kusių pavargėlių bakužių. Ne
turtingieji pasiekia dažniau 
garbės, negu turtuoliai, nes 
jiems reikia Ifovoti kiekviename 
žingsnyje su gyvenimo kliūti
mis, sutinkamomis gyvenimo 
kelyje, o tai išdirba tvirtą va- 

’lią, sukelia norą pergalėj, tų 
kliūčių ir tokiu budu iškelia tas 
ypatybes, kurios kitokiose sąly
gose butų amžinai užslėptos. 
Teisingai sakoma patarlės: “Vi
sa atsiekiama — norint“.

Ir tikrai, jei tik ko tvirtai 
norėsi, ko siekei visomis savo 
jėgomis, tai buk tikras, kad at
sieksi. Tik dėlto neprivalai jo-

galime daug 
tą darbą išto- 
tapti gausiais,

Iš visa to matyt, kad melas apie teroristinę konspi
racijų tapo fašistų sugalvotas tiktai, kaipo priekabė, kad 
galėjus sunaikint opoziciją krašte, Italijos, juodmarški- 
niai nori padaryt taip, kaip padarė bolševikai Rusijoje: 
pasmaugti visą priešingą valdžios partijai spaudą, užda- 
ryt visas organizacijas, sugrusti j kalėjimą visus priešin
gų partijų veikėjus ir panaikint visas pilietines žmonių 
teises.teises. . IH£||

Ir eina jie prie šito savo tikslo lygiai tokiais panke
liais, kokiais ėjo bolševikai. Rusijos diktatoriai juk irgi 
apsidirbo su savo priešais, panaudodami prieš juos mela
gingus kaltinimus: visi veiklus žmonės priešingose bolše
vikams partijose tapo apšaukti “sąmokslininkais” ir 
“kontr-revoliucionieriais” ir, kaipo tokie, suareštuoti, 
ištremti arba sušaudyti.

Šitam judošiškam fašistų užpuolime ant Italijos de
mokratijos yra vienas febai įdomus dalykas. Jie areštuo
ja socialistus, masonus ir katalikus; jie atima legališkas 
teises socialistų partijai ir masonų ordenui; jie uždaro 
socialistų, liberalų ir katalikų laikraščius. Bet jie ne
kliudo komunistų.

Tai geriausiai patvirtina senai “Naujienų” išreikš
tąją nuomonę, kad komunistai Italijoje yra ne fašizmo 
priešai, bet greičiaus jo talkininkai. Dar pernai vasarą, 
kuomet po socialistų atstovo Mateotti nužudymo visos 
priešingos valdžiai partijos nutarė boikotuot parlamen
tą, tai komunistai pasiliko parlamente posėdžiaut kartu 
su fašistais.

Tai pat yra ir tarptautinėje politikoje. Komunistinė 
Rusijos valdžia palaiko draugingiausius santykius su 
Italijos fašizmu. Kelios savaitės atgal tas draugingu
mas buvo parodytas demonstratyviškai: Rusijos kariniai 
laivai padarė vizitą Italijai, o Italijos kariniai laivai at
lankė Rusiją ir prie šitų progų abi valdžios kėlė dideles 
puotas svečiams.

Palyginkite su šita politika Belgijos užsienio reikalų 
ministerio, socialisto Vandervelde, apsiėjimą su Mussoli- 
niu: kai fašistų vadas atvyko į Locarno, tai Vandervelde 
viešai atsisakė su juo sveikintis!

[Pacific and Atlantic Photo]
VVilIiam Turner, kurio žmona 

ir sesuo iSkolektavo iš apdrau- 
dos kompanijos $85,000.

Turner, McCarr, Ky., išeks- 
pliodavo kasyklą, kur žuvo du 
žmogų. Vienas iš žuvusiųjų bu
vo pripažintas kaipo Turner. Ka
dangi jo gyvastis buvo apdrau
sta ant $85,000, tai kompanija 
tiek turėjo užmokėti. Turner 
dabar tapo areštuotas New Yor- 
ke ir bus teisiamas už klastą, 
o taipgi už išekspl i oda v imą'ka
syklos?

f mus, ji turi tapti žiauriu šiau
rės vėju, kuris priverstų mus 
tapti narsiais Viliugais. Vlsuo- 

*met atminkite, kad daugybė 
kultūros genijų, išradėjų ir ki
tų žymių žmonių butą betur
čių vaikais.

Kuom buvo jaunystėje pa
saulio genijus Šekspyras — tik
rai nežinoma; tik be abejo, pri
gulėjo prie žemesniųjų luomų. 
Jo tėvas buvęs mėsininku, o 
patsai Šekspyras buk užsiėmęs 
vilnų karšimu. Kiti sako, kad 
buvęs mokyklos sargu. Kiti dar, 
atsižvelgdami į jo žinojimą lai
vininkystes terminologijos, spė
ja buvus jurininku. Tik tiek 
tėra tikrai žinoma, kad buVęs 
artistu; labai daug dirbęs, mo
kinęsis ir tuom atsiekė to, kad 
skaitomas tarpe 
šaulio genijų. Jo 
keletos šimtmečių 
prie geriausiųjų.

Iš žemųjų sluoksnių išėjo ju
rininkas Kukkais, poetas Bern
sas. • • . , »

Akmenų skaldytojai gali pa
sigirti Ben Džonsonu, kuris 
dirbo su kuju rankose ir knyga 
kišeniuje; inžinierium Edvard- 
su ir Felfordu; geologu Gugo 
Milerių ir rašytoju dailininku 
Alanu.

Turpe dailidžių buvo:
architektas Džjonsas, garsus 
laikrodininkas Chronometristas 

! Garisonas, fiziologas Genteras, 
dailininkai: Gibsonas, Romnl ir 
kiti.

Senovėje Graikų vergams 
buvo uždrausta užsiimti daile:

pirmųjų pa- 
raštai ir po 
prlskaitomi

i

nūs

kių kliūčių išsigąsti, nebijoti 
pavargti ir kentėti. Paimkime 
pavyzdį pirmuosius musų tėvy- 

žadin tojus — “Aušrinin- 
iičS vieno nerasime Kilu

sio iš turtuolių luomo, o tik 
daugiausia iš samanotų ūkinin
ko bakužių, iš suklypusdų amat- 
ninko dirbtuvių. Kiek tie ža
dintojai turėjo pakelti vargo, 
kentėti nelaimių. Kaip daug žu
vo ištremti žiaurių žandarų j
šalto Sibiro laukus, supuvo ka-.buvo baudžiami mirčių. O vie- 
lėjimuose, sunyko ištremtais į nok Kreonas, neatsižvelgdamas 
svetimas šalis, o vienok nieko į tai, sesers padedamas, laisvu 

laiku dirbo požemyje ir ištašė 
vieną grupę, kuri parodoje pa
sirodė puikiausiu iš visų, žmo
nėms sužinojus, kad tai vergo 
darbas reikalavo jo nubaudimo..

tėvynės ’ais-

neišsigando, drąsiai žengė prie 
to savo užmanyto tikslo: tėvy
nės pažadinimo iš amžiaus mie
go.

Pažiūrėkime, kas platino tas 
užsieniuose spausdinamas kny- taip buvo užgauti tuo vergo pa 
gėlės, dėl kurių ne vienas am
žinai žuvo. Kas jas nešiojo po 
žmones? Vis tai varguoliai, 
kurių vargas tik dabar teišda- 
vė. vaisius,, tai 
vė. •'

Juk iš neturtingos ūkininko 
pirkios kilęs dr. Basanavičius, 
V. Kudirka ir kiti žadinę tėvy
nę ir jos tunus į darbą, į kovą 
až tėvynės gerovę. Daug jie 
kentėjo, daug vargo, o vienok 
nieko nebodami žengė pirmyn 
ir nors jau daugelis nematė sa
vo darbo vaisių: žuvo kalėji- 'kad žmoųės atsimintų, jog gar
niuose, varge, vienok jų ainiai bes kelias* yra kiekvienam at- 
džiaugiasi jų vaisiais.

sielgimu, bet Periklis atsake: 
“Pažiūrėkite į tą grupę, juk 
Apolonas nori ‘ pasakyti; kad 
Atėnuose yra kas tai aukštes
nio už teismą. , Musų tikslas 
turi būti dailės tobulinimas. 
Ne į kalėjimą reikia vesti jau
nikaitis, bet pas mane."

Tuo laiku Aspazija, susirin
kusių žmonių akyse, uždėjo 
Kreonui ant galvos alyvų vaini
ką.

Tie patys Atėniečiai pastatė 
Aisopui — vergui paminklą,

viras. Gausus žmonės buto 
Paskaitykime tik biografiją'dieviškai garbinami Graikijoj.

V. Kudirkos, o pamatysime 
kaip jisai dirbo tėvynės gerui, 
kaip geidė matyti Lietuvą lais
vą, apšviestą. Net mirdamas ir 
lai dar dirbo jos gerovei.

Dainius Vaičaitis ir iš tos 
pat pirkios išėjo. Norėdamas 
mokslo įgyti, o neturėdamas lė- ja.
šų, ieškojo padalinių uždarbių tuo laiku mokyklos buvo priei-
• J......™., __t.. I _

Bet tiesos žodžio apie savo blo
gus darbus nelabai tenorėjo 
girdėti. Tie patys Graikai nu
teisė mirčiai didį išminčių Sok
ratą.

Sokrato tėvas buvo akmenų 
skaldytojas, o motina—priėmė- 

Tėvai leido jį į mokykla,

Nuosavybės Pardavimui Lietuvoje
Lietuvos Pasiuntinybė Amerikoje atsiuntė ir prašo 

paskelbti “Naujienose” žemiaus telpantį sąrašą dvarų 
centrų, atskirų žemės sklypų, malūnų ir plytinyčių, ku
rie numatyta parduoti iš varžytinių Lietuvoje 1926 
tais.

me-

Apskritis 
ir ūkio 

pavadinimaH 
ALYTAUS.

Padubysio dvaro centras 
PasimnyČio dv. centras 
Prahiežio dvaro sklypai 
Mergalauklo dvaro pieva 
Kolcsanykų dvaro pieva 
Daugų vandens malūnas 
Nemaniunų vandens mal.

8. Dvišakių pieva
‘ •Vnistartonių dvaro sklyp. 

Žaliadvario pieva 
Lelionių dvaro pieva 
Pavadėlių kaimo sklypas 
Muiželėnų dvaro sklypas 
Živulčiškiu dvaro sklyp.

(sala Nemune) 
Merkynės miestelio piečius 
Varėnos mie$t. du piečiai

Eilėn 
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

16.

|
2 
3

i

6

8.

9.
10.

i
,2

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2
3

<> 
6
7, 
8

2

4.
5
6
7.
8
9,

10.

1

o

а.
б.

Valsčius

Simno 
Simno 
Ūdrijos 
Simno 
Simno 
Daugų 
Nemaniunų 
Pivašiūnų 
Pivašiūnų 
Pivašiūnų 
Pivašiūnų 
Alovės 
Alovės

Seirijų 
Merkynės 
Varėnos

BfRžŲ-PASVALIO: •
Parovėjos dvaro centras 
Jovaičių dvaro centras 
šlyžių (Įvaro pieva

(numat. kurortui steigti) 
Likėnų dvaro centras 
Kiršonių dv, sklyp. 1 Nr.

(numat. kurortui steigti) 
Žeimelio plytnyčios piečius 
Salamiesčio dvaro pieva 
N.-Radvyliškio dvaro

kalnynas pločius 
Prie Paystriėčlų k. piečius 
Prie Nokiškelių k. piečius

EŽERĖNU
Vencavos dvaro centras
Mukulių dv.
Vencavos dv.
Vencavos dv.
Imbrado dv.
Imbrado dvč _ ...
Miliuncų dv. .sklyp. 3 Nr.
Mukulių dv. sklyp. 17 Nr
Laucenzėjos dv. skl. 31

tiklypk 23 Nr. 
sklyp. 44 Nr. 
.sklyp. 45 Nr. 
sklyp. 24 Nr. 
sklyp. 2 Nr.

KAUNO:
Bojčnų dvaro ientras 

(su augančių mišku)
Opnarų dv. sklyp. 18 Nr. 
Marki-Budos dvč sklyp. 
Čekiškės dv. centras 
Bučiunų dv. centras 
Bučiunų dvaro pieva 
Bučiunų dvaro miškas 
Vimbarių dv. pieva 9 Nr. 
Kudrėnų dv. sklyp. 9 Nr.

KĖDAINIŲ:
Pikelevičių palivarko centr. 
Grinkiškio dv. sklyp. 20 Nr. 
RudŽių-MataiČių (I. s. 25 Nr 
Stenionių dv. sklyp. 16 Nr.
Diržonių ds 
Aukštuoli ilki 
Airiogalos c 
Palėunagių dv. vand. malun.

Dvorcuvaja ir Parkovaja 
t vandens malūnas
Rudžiunų dv. sklyp. 11 Nr. 
Morkuniškių paliv. skl. 2 Nr. 
Airiogalos dv\ skl. 27 Nr.

dv. sklyp. 29 Nr.
.jų dv. skl. 8 Nr.

KRETINGOS: 
Aleksandrovo dv. centras 

(pasėlių 17 ha.) 
Karklėnų dv. centras 

(pasėlių 10 ha.) 
Trepkalnių dv. centr.

(pasėlio 3 ha.) 
Liepaičių dv. centr.

(pasėlių 3 ha.) 
Griženų kaimo sklypas 
Ruzgių kaimo sklypas

MARIAMPOl.CS: 
Balbieriškio dv. centr. 
Kižių dv. centras

3. MozuriŠkių dv. centr.

4. Gardų 'vandens malūnas

1 
9

Biržų 
Žeimelis
Biržų

Paberžės

Paberžės 
Žeimelio 
Biržų*

N.-Radv. 
Pumpėnų 
.1 oniskelio

Antaliept. 
Imbrado 
Antaliept. 
Antaliept. 
Imbrado 
Imbrado 
Imbrado 
Imbrado 
Paupynč.s

Kaina 
(litais)

Trobų 
skaičius

Plotus 
ha. kv. mt.

30 4 30000.00
23 4 20000.00
17 30000.00
29 9740 12000.00
23 1856 11000.00

1 1000 1 10000.00
1 2 5000.00

28 7000.00
22 3600.00
16 3500.00

7000 200.00
3 9566 2000.00
1 9035 1000.00

4 1000.00
* 5000 2000.00

5000 30(M).00

53557 141330.00

60 6849 5 51000.00
30
37

38 3312 9 16115.00

r 5567 2 593.00
8 5000

37

1
5000
50002500

186 3228 100708.00

42 3852 11 22374.23
47 9114
40 4684 3937.3d
39 3780 4176.50
21 7200
19 9740
14 •2220 355.55
13 5923

■ 2 3372

12
16
10

1

241 9kŠ5 30813.78

Babtų 73 10 71795.00

Pažaisliu 10 1540 21683.18
Randondv. . 13 8230 6911.05
Čekiškės 30
Vendziog. 50
Vendziog. 20
Vendziog. 19 8600
Vendziog. 18 76(H)
Lapių 2 0906 1 1966.00

237 6876 102349.23

Dolnavos 40 6480 7
Grinkiškės 69 4541 24308.00
Grinkiškės 50 1389 13699.00
Airiogalos 21 6472 8000.00

5313
4410
6133 
9103

6980 
5815 
8102 
4598

4323.00 / 
2302.00 
4250.00

Airiogalos 
(•rinki Akio 
Airiogalos 
Kėdainių

Kėdainių 
Žemių 
Sėtos 
Airiogalos

ir drauge mokinosi. Ir taip besi
darbuodamas atsiekė tikslo, ta
po garsiu musų poetu, tėvynės 
žadintoju, bet gyvenimo kliū
tys buvo perdaug sunkios ir 
anksti nuvarė į šaltuosius ka- 
pus, kur jau daug daug pana
šių likimo aukų 
Daug jie vargo 
dirvą laisvei.

L>abartinis musų rašybos tė
vas — J. Jablonskis, kiek var
go, kiek skurdo, o vienok nuo 
savo tikslo neatsisakė. Tyrinė
jo savo gimtąją kalbą, mokė ki
tus ; buvo išsiunčiamas iš tėvy
nės, buvo žiaurių žandarų prie
žiūroje, o vienok nenusilpo 
dvasia. Ir nors dabar yra fizi 
niai silpnas, bet dvasiniai, tai 
daug kartų stipresnis už ne 
vieną iš musų. Dabar gali pasi
gėrėti savo triūso vaisiais; ma
to drauge su kitais kovotojais 
“Aušrininkais” laisvą tėvynę...

Muisų tarpe butų galima la
bai daug tokių dvasios galiūnų, 
kilusių iš menkos, surukusios 
bakūžės, priskaityti o kiek jų 
yra pasaulyje?... Neužmirški
me, kad juodžiausioje žemėje 
auga puikiausios gėlės drauge 
su piktžolėmis, o milžinai ąžuo
lai ir iš tarpo uolų skina sau 
kelią į padanges. Nors botur- 
tystė ir yra baisi, nes dažnai 
pirma laiko nuvaro j kapus ne 
vieną galiūną, bet bendrai par

rado atilsį, 
kol priruošė

narnos ir beturčių vaikams, nors 
mokytis turėdavo lauke. Sok
ratas buvo labai gabus ir mėgo 
mokslą. Išėjęs visus moks
lus sugrįžo pas tėvą ir padėjo 
jam dirbti. • Prie sayo darbo 
dažnai manydavo apie aukštes
nius dalykus. z

Tais laikais viešpatavo dide
lis ponijos ištvirkimas. Didi
kai laiką leisdavo puotuosė; Jo
kio pasigailėjimo neturėjo ir 
tik žiurėjo, kad labiau išnaudo- 
juis savo vergus, kurių turė
jo daugybes.

Visa tai matė Sokratas, 
te, kad tokiu gyvenimu 
tauta eina pražutin, dėlto, vie- pročių rupesnis,, 
šai pradėjo išmetinėti’ Jų nedo
rybes, raginti prie pasitaisymo 
Savo amatą palikęs, ištisas die
nas būdavo gatvėje, besiginčy
damas ir bemokydamas žmones. 
Taip ilgainiui pragarsėjo ir pra* 
dėjo rinktis apie jį daug žmo
nių. Bet už savo mokslą jokio 
užmokesniO neėmė. ; šeimynai 
užlaikyti, kuri buvo jau netoli 
bado, šiek tiek uždirbdavo laisr 
vomis valandomis. žmona ne
suprato savo vyro ir dažnai 
tarpe juodviejų iškildavo baT-i’nuo savo tikslo 
niai. Daug kentėjo Sokratas Kalėjime būdamas, 
ir jo vaikai nuo supykuslos mo- mirtį, mokino 
teriškės. Karią įpykusi nįote- kaip reikia dorai gyventi, kad 
riškė išliejo visą ptiodą paplavų radus vidujinę laimę.
ant Sokrato galvos, o jisai nu-.kydavo, kad mirti nebaisu, bet 
sišluostydanms tarė: baisu gyventi nusidėjimuose..:

—Taip ir turėjo būti: griau
dė griaustinis, o dabar palijo.

Apsirengęs buvo visai men
kai, valgė dar menkiau. Daug 
kas jį tiesiog bepročiu laikė, 
bet daugelis pradėjo klausyti jo 
išmintingų žodžių.

Daugeliui Sokrato mokslas 
nepatiko, ypač turtuoliams. Ji
sai mokino, kad gėdą žmogui 
daro ne darbas ir vargas, bet 
dykavimas. Genis žmogus tu
ri ne vien pilvui tarnauti ir

4
1 135 Oi*
1779.1 *0

181.00

1

233 7566 60280.00

Kulių ' 52 1322 8 42121.50

Kulių 30 9987 7 23000.00

Vcviržėnų 79 8943 4 150450.00

Veviržėnų 
Gargždų 
Veviržėnų

77
9

8$71 
0088 
8100

95000,00 
1000.IKI 
300.00

1 243 6709 216830.18

Balbcriškės 5 6000.00
Antncirtun. ho 3 36660.00
Alytaus apskr.
Veiverių 43, 7600 4 62170.18
Punsko vai 
Seinų aps.

s.
1 5925 2 58000.00

mgiau)
135 3525 * 216830.18

a_______

ma-
visa linksmai gyventi, nes tai' maža 

bet turi tei-

Wl 1

Gulbransen Trade Mark 
GULBE AN ŠEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.

apskundė j 
netikĮs die- 
kaltę buvo

šingai gyventi.
Priešai susitarę 

teismą, kad jisai 
vams, o už tokią
smarkiai baudžiama.

Teismas nors ir nerado jo
kios kaltės bet pripažino kaltu 
ir nuteisė mirčiai. Turėjo pat
sai išgerti nuodų taurę. Sok
ratas mirtį sutiko ramiai ir iš
kilmingai. Nors butų įgalėjęs 
ir pabėgti, bet to nepadarė... 

neatsitraukė. 
, prieš pat 

savo mokinius

Jisai sa-

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchafits Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigl»- 
manth.

E. J. Mcfyiaid .
5822 So. Racine Avė. \

Tel. Wentworth 0209 i* 
Eiigletvood 4760



ŽINIOS
Nušovė savo žentą

Svetimšaliai grįždami į 12 | 
mėnesių neturi jokių kliūčių J

Jieško unijos viršininko

Nuo Skausmu *

ir

a?

•ki

Nusižudė
30 Kaina 30 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

PE-RU-NA

•V

lįudijo, kad
Chionis 35

ryte prie Roosevelt 
gatvių sedanas auto- 
įvažiavo į didelį tro- 
troko šoferis Martin 
33 m., 2415 W. Cdn-

SI

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

kad automo-
11 wardo al-

P. Wilson,

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus.

16 metų Henry Petručias kalti
namas, kad jis šeštadieny nu
šovė graiką pedliorių Bridge- 
porte.

Povilankas Juozapas 
Strimaitis A 
Viltis Sophie 
Vertelka Matansas 
Zolkovvski B

didžiau- 
su krito,

SARPALIUS META PIRŠTI-
NĘ VISIEMS SUNKIO
JO SVORIO RISTIKAMS

o.a *.*> ? '•* r. * •
I” ■/’ #w: F;: skverą co.

' CEDAR RAP1DS, IOWA

KOMARAS RISIS SU VVLA- 
DEK ZBYSZKO

918 W. 35 St., 
■ tapo suimta#

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Konradu, A. Ačiū, Geštautu ir 
M. Zanavičium. Jeigu visi tie 
ristikai pabugs su manim ristis, 
tai aš galėsiu čempionu pasi
skelbti.” —Z.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
<*¥■,■■■¥■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■

rankas , 
“bet

James Walker, naujai išrink
tas New Yorko majoras. Jis yra 
demokratas ir buvo remiamas 
Tammany politikierių.

atgal Petrą 
apsivedė su 

35 m., 1621 
tai jos tėvas

N i

užmušta ir 
pažino patį

licija ieško Foley, bet 
nesuranda.

galėjo išlaikyti revolverį, 
mes spėjome iškelti ran- 
revolveris išsišovė 
kenksmu. Chionis

Valickio 
neprisi- 
drąsiai: 

iš jo prisipažinimo
Tečiaus korone-

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bok 192. DrummondL Wii.

gyduoles 
ir

Matai Kas Dedasi?

ll

Antradienis, Lapkr. 10, 192H

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ ,SFECIAL^TĄS<

Paiengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skuudijhno 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, &t» 
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žinusias klaidas. Specialfi atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. f

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

CHICAGOS

Jaunas Bridgoporto lietu 
vis kaltinamas žmog

žudystėj

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausi* mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland kva.

Pereitą -šeštadienį' laike pasi
kėsinimo jį apiplėšti, tapo plėši
ko nušautas graikas vaisių ped- 
liorius Evangelos Chionis, gy
venęs taipgi “ant Bridgeporto”, 
prie 3239 Lowe, Avė.

Prie 35 ir Emerald gatvių 
prie jo vežimo prišoko jaunas 
plėšikas atstatė revolverį it 
pareikalavęs pinigų, bet graikas 
buk pasipriešinęs - ir plėšikas 
paleidęs vieną šūvį nušoko nuo 
vežimo ir pabėgo. Vežime be 
pedlioriaus Chionis, sėdėjo ir 
lietuvis vaikas Peter Valickis, 
10 metų, 920 W. 34th St., kuris 
graikui liuosu laiku pagelbėda
vo pridaboti vežimą ir valdyti 
arkliu. ' Pasigirdus šuviui ark
lys pasibaidė ir pasiledo bėg
ti, bet prie Halsted ir 35 gatvių, 
jaunam Valickiui su pagelba ki-

• tų žmonių pasisekė 
'stabdyti. Nušautojo gi pedlio- 
’riaus lavonas visą laiką gulėjo 
ant lipamosios lentos ir nukrito 
žemėn tik arklį sustabdžius.

Ištikus žmogžudystei, polici
ja pradėjo j ieškoti žmogžudžio 
ir padedama Valickio greitai 
jį surado. Tai buvo jaunas lie
tuvis Henry PetruČias, 16 m., 
gyvenęs prie 
kuris tuojaus 
savo namuose.

Vakar pas 
Į 3458 So. Halsted 
1 ronerio tardimai. 
į žmogžudystės 
'/mncr'/iirl i linr

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoį iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, į Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių^ grįžG 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai. «aip 
MAJESTIC, * didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios Idesos 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 St., Chicago, III.

graborių prie 
St., buvo ko- 

Svarbiausiu 
i ' d r prieš patį 

!žmogžudį liudytoju buvo minė
tasis Valickis. Jis buvo kartu 
su (’honis kada jį 
taipjau labai gerai 
žmogžudį Petručią.

Jaunas Valickis 
jam važiuojant su 
gatve, į vežimą įšoko gerai jam 
pažystamas Henry Petručas. 
Chionis bandė jį nuvaryti, bet 
tasis pasisakė, kad jis norys 
tik vieną bloką pavažiuoti. Pri
važiavus prie Emerald gatvės. 
Petručas iššoko iš vežina, bet 
pribėgo prie vežėjo sėdynės ir 
atstatė didelį revolverį, kurį iš

Iškelkit 
suko-

__ NAUJIENOS, Chįcšgo, 11

žudystės apkaliidimą prieš 
Petručią. . • . •

Kadangi inatytži kitus du 
vaikus besisukinėjant apie ve
žimą kada nušauta Chionį, tai 
ir ją policija jieško, įtardama, 
kad jie galėjo Luti I’etruČiaus 
draugai užpuolime ant pedlio
riaus.

Kada n^ėnuo 
Esparza, 16 m., 
Thomas Costillio 
So. Jefferson St. 
Miguel Esparza, 1623 So. Jef
ferson St., pareiškė, kad jis 
prie pirmo susitikimo nušausiąs 
savo žentą. Tą savo pareiškimą 
jis išpildė sekmadieny. Kada 
jo žentas Costillio atėjo pas jį 
į namus pažiūrėti savo pačios, 
kuri daugiau pavaitos laiko vie- 
šėjosi pas savo tęvus, Esparza 
priėmė jį labai draugiškai, liet 
pąsveikinęs urnai išsitraukė re
volverį ir nieko nesakęs suvarė 
dešimtį šūvių, nušaudamas Cos
tillio ant vietos. Užmušėjas 
Esparza tapo suimtas. Visi jie 
yra meksikiečiai.

Vakar 
ir Clark 
mobilius 
ką. Kada 
Dutcher,
gress St., išlipo pasižiūrėti ar 

arklį su-i nepadaryta nuostolių jo trekui, 
tai vienas vyrų automobily jį 
pašovė j koją. Du vyrai ir dvi 
moterys tada pametė automo
bilių ir pabėgo pėsti. Dutcher 
gi tapo nugabentas ligoninėn.

Policijai pradėjus tyrinėti tą 
dalyką pasirodė, 
bilius priklauso 
dermanui John 
2920 Emerald Avė. Aldermaną 
rasta namie. Jis pasisakė, kad 
jis sekmadieny savo automobi
lių paskolinęs John Foley, biz
nio agentui Ice Cream Drivers 
unijos ir nuo to laiko daugiau 
automobilio' nematęs. Dabar po- 

niekur

| Mrs. Elizabeth Kirkhope, 
m., 1935 N. La Crosse Avė.,' 
nusitroškino save gazu ir nu
troškino savo kūdikį Robert, 6 
mūn. Spėjama, kad ji papildė 
saužudyjrtę iš nusiminimo, kad 
jos vyras dirba naktimis ir to
dėl ji turi viena sėdėti namie 
vakarais. Vyras rado ją jau ne
gyvą parėjęs namo iš darbo.

Pėtnyčioj, lapkričio 13 d., J. 
Komaras risis su Wladek Zby- 
szko Schoenhoffen svetainėje 
(Milvvaukee ir Ashland Avė.). 
Be to, ten risis Jurko Zarinov, 
Nelson, Bohantz ir kiti.

Severa’s
Gothardol

sitraukė iš už diržo, 
lankas ir tai greitai’, 
maudavęs Petručas.

“Mudu abu iškėlėm
sakė koroneriui Valickis, 
Henry ranka taip drebėjo, kad 
vos 
Vos 
kas, 
siu
o Henry pabėgo”.

Petručas, nežilu int 
liudijimų, prie kaltės 
pažysta ir laikosi labai 
esą niekas
negali ršgauti. 
rio teismas, išklausęs visų liu
dijimų, atidavė Petručią grand 
jury, kad tasis išneštų žmog-

Karolis Sarpalius sako, jog 
Komaras pradėjęs skelbtis lie
tuvių sunkiojo svorio čempionu. 
Jis norėtų žinoti, kas Komarą 
padarė čempionu.

“Komaras,” sako Sarpalius, 
‘‘nepaguldė net Bancevičiaus. 
Tad iš kur jis tą čempionatą 
ištraukė. Aš noriu viešai pasa
kyti, jog sutinku ristis su vi
sais lietuvių sunkiojo svorio 
ristikais, kaip taiifKomaru,HITT AND RUNN

TuKf husv et a

MORMiUG

Atsiimkit laiškus iš Pašto
7, '.T! V ' 11 ’ • ’TK T .* --------------------------------------- ,

Šie laiškai yra . atėję iš Eu-. 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vytinusįjį paštą (Ciarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei- 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertiaed Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, l&ip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus -paštas laike 
tik keturiollką dienų nuo pa 
skelbimo. ,

f ? i.v u j

906
913
928
929
933
942

>943
946
947 Niekis Jonas
950
958
964
966
974

Borodinski Aleck 
Frainawiczus Jonas 
Juskaitis Joz 
Kajutis Prop* 
Kulas Petr
Marinui Juozapui
Masartis^L
Navickieni Kostancija

Geras abelnsm naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas iiuo atsakančiu ieimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimo-
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaisbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. j 
Berry & South 5th Sts. k 

Brooklyn, N. Y. J

NAUJA KNYGA 
Apysaka iš Amerikps Lietuvių 

Gyvenimo 

“Gyvenimo Dumble" 
Paraše S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės” Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366
Šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus, 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu. Čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas ; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rapijonų su kunigais; kunigu 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

RMAN 
¥ D1“®1 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS 
l LIETUVĄ 

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį gavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
4951—Liudvikai Pušii^skienei 

2^359—Marijonai Stancikienei 
22373 Jonui Bitinui
22340—Kotrinai šiaulinskaitei 
20949—Antanui Butkevičiui 
11690—Rožei Andreikienei 
22372—Teklei Liutkaitei

22306—Marcelei Ilienei
11653—Mortai PadVenckienei
4913—Marijonai Pečiulienei

11677—Onai Endriulaičiukei
4957—Juozapatai Aleknevičie- 

nei
4959—-Barborai Milaitei

SLRt- Vii BAMt To FftVoįjJfcN 
vko. a, umt ni GoopMjeHT

VoR. b/tfs Ydų uavI lacKtb’
HtCUT- NCIAIUMUSS TUlS

STOPS- 1 SKALI TAKE / 
STIPS M tfAY RESULT IKI ;

I)R. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūdės, šlapumo, privatinės, 
ton, užueiįdlntos ir užkrečiamo* ligos vi, « 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodaižinomi

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis Lf»- 

escide gydymas a X«>- 
kiama. Vienatinif gy
dymas nuo sifilio dum
damas ui f"
temą kainą

tiktai trumpam laikui

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rasti pagelbą 
nuo savo kenr 
tėjimų eikite 
| naujai įs
teigtų EUJIO- 
PIN1-AMER1- 
K ON I S K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMA 
--•‘LINCOLN 
M E D l C AL 
INSTITUTE’, 
kuris yra i- 
rengtas vė- 
liausm* madoa 
marinomis ir_
nu) kenčiančių žmonių, 
gyduolių yra atgabenta iš kitų šalių. 
Mes taipgi turime gyduoles prote- 
Horinus Ehrlich’o 606 ir 914, Oficia
lia Vokietijos Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, jleidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
| kriujų. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be akau«mo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darlx>. Svarbiausias gydytojas DR. 
BOWES pripažintas specialistas per 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia as
menini prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikius pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAM1NACTJA ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymų labai mažos ir» jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit b<> 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir »u- 
taupykit savo laikų ir pinigų, nes per 
tolimesnį laikų visvlen jus ateisit į mu- 

{staijtų. Mes pngydėm daug ligoniu, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. fti yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS IR MED1KALIS 

DIREKTORIUS
8 South Clark St. 

2-ras augštas 
Viršuj Triangie Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro 
OFISO VALANDOS: Panedšly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:30 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nėdėliomls ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dienų.

DR. B. M. ROSS,
Atsakanti* 

Specialistas 
Išteista 30 metų

Dauginusiai chroniškų ligų paeina nuo
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jau nebandykit senaia huduia.
VYRAI ! Specialia aerurn gydymas yra var« 
tojamaa bu geru pasisekimu dėl atgavimi 
stiprumo ailpnėms vyrams. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniem. 
Ir sunykusioms vyrams. Dr. Ro>s gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių. ( >
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau ižgydė tukstančipa žmonių, tai jr« 
užtikrinimas aerirnatiems, kąd jie gaus f«- 
rą gydymą. Vienatinis’ geriausiai {rengtu 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dežimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir La
boratorijos egzamiaacija" dykai su gydymu.

Patarimai? Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatų ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausioje kainos. Greičiausias gydy- 
niAs, Ateikit Šiandien.

« DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom St.

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų . yri- 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augžtas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P»- 
nedėliais, seredomis ir s u balomis nuo 11 
ryto iki 8 vakare.

gyduolėm dėl pagelbėji- 
Daugelis muaų

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

PAVLAVICIA
Undertakers Co
Automobiliai vestuvėms 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

<5iven FREEvM oiir

Gifts
“Save” reiškia gelbėti; išgel

bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti ; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Garsinkitės Naujienose
BY HITT

Don? mvseiF
auo it JUST CfcME



" ------------------------- --——

Liejimų Raieliuosu.
NAUJIENOS, Chicago, Dl

dieniais po pint, o dabar bus 
laikomi paprastais vakarais. PRANEŠIMAI

Antradienis, Lapkr. 10, 1925

\l.BERTAS DOLAN
Musų mylimas sūnūs ir bro

lis persiskyrė su Šiuq pasauliu 
sulaukęs 19 metų ir 5 mėne
sius, Lapkričio 9 d., 1925, 12:15 
valandą ryte. A. A. Albertas 
gimė birželio 2 d. 1906 m. Chi
cago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Marijoną, tėvą Tamošių 
ir brolį Tamošių.

Kūnas
1533 So. 50'Ct., Cicero. III. Lai 
dotuvės 
lapkričio
mų 1533 So. 50 Ct. į Tautiškas 
Kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Tėvai ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. F. Ęudeikis, telefonas 
Yards 1741.

pašarvotas randasi

įvyks Trečiadienyj,
11 <1., 9 vai. ryte iš nū

Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J.. R. Ęudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: . 
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

1117 So. Fairficld Avenue, 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4901 VVest 14th S t.. Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Clęremont Avė.

KontraktoriuH - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Roseland
garsi-

Dėdė Atvažiavo”.

BRTDGEPORTO LIETUVIAMS:

Po Roselandą pasklido 
nimai, kad 
Roselando ir Kensingtono lietu- d. kuopos metiniam 
viai dabar vienas kitą teirauja
si, klausinėja kokis tas Dėdė, 
kieno Dėdė, iš kur jis atvažia
vo ir pas ką tas Dėdė atvažia
vo. Kiekvienam norėtųsi su Dė
de pasimatyti ir išgirsti ką jis 
papasakos. Kuriems pavyko su 
Dėde kalbėtis, pasakoja, k id 
Dėdė nors jau ir’ nebejaunas, 
bet labai juokingas, nesą to 
žmogaus, kurio jis neprajuokin
tų. Tas Dėdė žada daug juokų 
prikrėsti lapkričio 22 d., Stiu- 
milo svetainėje; atskirai gi 
kiekvienam jis nenorys pasako
ti juokų. 1

šiąme susirinkime nebuvo jo
kių svarbesnių tarimų. Priim
tos trys naujos aplikacijos, — 
vadinasi organizatorius darbuo
jasi. Komitetas raportavo, kad 
yra paimta svetainė vasario 14 

vakarui
tad visi rengkitės prie savo iš
kilmių. Centralinių • viršininkų 
nominacija palikta sekamam 
susirinkfrnui, kuris bus sušauk
tas atvirutėmis, kaipo priešmė- 
tinis ir bus jame tariami svar
besni kuopos ir viso SLA. rei
kalai.

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms ’ gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti syk j 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BBOS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EKPHRTS 

l.ong distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office

Draugijos Didžio 
Gedimino 
rinkime, 
d., buvo 
Kirkaus, 
rengtojo
vos klerikalus.

Liet. Kun. 
paskutiniame susi

kuria įvyko spalių 30 
skaitytas laiškas J. 

buvusio sekretoriaus 
protesto

Tapo išrinktas komitetas iš 
trijų narių organizuoti jaunuo
lių kuopą. Tą reikėjo jau se
nai padaryti. Kuopoje randasi 
daug tėvų, tad kodėl ir jų vai
kučiai negalėtų priklausyti prie 
tos- pačios organizacijos? Juk 
jaunuoliai turės užimti musų 
vietas, tad turime juos parem
ti, o ir patys tėvai nori lik ge
ro savo vaikams. Aš tad tikiu, 
kad mes turėsime gražią ir 
skaitlingą jaunuolių kuopą; su
prantama, kiekvienas sumąny-

prieš Lietu- nias reikalauja darbo ir darbuo- 
nosto-

Roseland. Lapkričio 10 d., 7:30 
vai. vakare Aušros kambariuose 
10900 So. Mirhigan Avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų susirinkimas. 
Delegatai ir delegates atsilankykite 
paskirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų,

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA ~
Bučerio patyrusio prie kapoji

mo mėsos, gera alga. Nuolat 
darbas.

717 Maxwell St.
Tel. Canal 1728

RAKANDAI

NAMAI-ŽEME
Kas nori pirkti* 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

kuric turi būt apsvarstyti.
— Sekretorius.

pametė! lenciūgėlį nuo laik
ant Siniano Daukanto l)r-

KAS 
podėlio 
stčs baliaus uedėlioj, spalio 25 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj. Kreipkitės prie pirmininko.

3130 S.

STONGDENGYSTe
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. fstaiga 34 metij senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone'Lavvndale 0114.

PARDUOSI!’ už cash puikius 1(1 
kambarių rakandus, pigiai, ’ par 10- 
ro, valgomo kambario ir miegamo 
kambario setai, kaurai, lempos ir 
t. I. Parduosiu dalimis. 
Kreipkitės:

5355 S. Mirhigan Avė.

PARSIDUODA 4 luimų rakandai 
pigiai už pirmą pasiblimą galima ir 
ruimus renduoti sykiu, 
pirkti galima visus ar pavieniui.

Rakandus
1

'i’. Janulio
Morgan St., Chicago

Orkestro praktikos sere-Jaunuolių
dos vakare, lapkričio ii, 1925 neįvyks 
iš priežasties Petrausko koncerto.

tojų, bet jų musų tarpe
..... . . .. kuoja. —Kuopos Pirm.J. Kirkus bandė teisinti* Ge- ( • 1

dimino draugijai, dėl ko ji bu-' 
vo pervėlai 
prie protesto mitingo, 
ta jo išpažintis tapo 
Reikia stebėtis kiek panašus 
žmonės turi drąsos 
juoko statyti, 
yra aišku, kad

LSS. VIII Rajono valdybos posė
dis įvyks seredoje, lapkričio 11, 8 vai. 
vakare, Naujienų name. Visi komi
teto nariai būtinai dalyvaukite šiame 
posėdyje, nes yra labai daug svarbių 
reikalų tarimui.

Organizatorius.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SŲTAUPYKIT 35% 

Mes parduodamo visiems olselio 
kainomis

Lerinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

4612 So. Rockwell St. 
matyti galima visados

PARDAVIMUI
59

’ ■ . J* u I pakviesta prisidėti' 
žinoma, I

atmesta.
Nortli Side

Pereitą šeštadienį Liuosybės 
svetainėje įvyko LSS. 81 kuo- 

pereito 
} su smarkiu 

veju lijo ir snigo, todėl nebuvo 
manoma, kad kas nors į susi
rinkimą ateitų. Nežiūrint blogo 
oro, į mitingą susirinko apie 
trečdalis kuopos narių. Jokių 
naujų nutarimų nepadaryta. 
Tik išklausyta įvairių komisijų 
raportai ir į kuopą įstojo K. 
Kairis. l)rg. Kailis pasisakė, 
kad kuopoj jis yra priklausęs 
nuo pat pirmos dienos jos įsi
kūrimo, bet dėl nepalankių gy
venimo sąlygų buvo pasitrau
kęs. Iš pat savo pirmos sugrįži
mo dienos K. Kairis parodė, 
kad jis turi noro ir energijos 
visuomeniniam gyvenime dar
buotis.

save ant I
Juk • kiekvienam 
draugijos dau-Įpos susirinkimas. Visą 

gumoje laiko susirinkimus kar- šeštadienio vakarą 
tą į mėnesį, -tad ir reikėjo duo
ti mėnesį laiko ar ir daugiau, 
kol visos draugijos atlaikys su
sirinkimus. Juk tasai protestas 
nebuvo ant greitųjų rengiamas, 
nes kada jau buvo įslinktas ren
gimo komitetas, tai ir tada dar 
ėmė veik visą mėnesį laiko kol 
protesto mitingas įvyko, žino
ma, Kirkus ir. jojo kolegos tą 
žino gerai, taip jųjų buvo ir su
planuota, o dabar nori užsigin- 
;i tai, ką patys gūžimai padarė. 
Jų noru yra įnešti j draugiją 
nereikalingus ginčus, bet las 
jiems nepasiseks, nes Gedimino 
draugija Yiesiduoda save už no
sies vedžioti Maskvos davat
koms.

kuris jųdviejų turi 
žmonės Pruseikos 
ginčijasi. Vienas

Nežinau 
;iesa. Du 
prakalbose 
tvirtina, kad A. ž. vaikų drau
gijėlė globoja ir palaiko ALDLD 
ir ADPLS kuopas. Antrasis gi 
.virtiną, kad tai netiesa, atpenč 
esą tos dvi kuopos palaikančios 
ir globojančios draugijėlę.

Pirmasis sako:
— Pažiūrėk nors ir į šį vaka

rą. Jei vaikučiai nebūtų susi
rinkę dainuoti ir jei tėvai nebu-1 
tų su vaikais atėję, tai gal 
prakalbos nebūtų įvykusios.

Antrasis gi sako: ’ 
Gal ir taip, bet jeigu

Pramogų rengimo komisija 
pranešė, kad 1905 metų Lietu
vos revoliucijos minėjimo va
karėlis įvyks gruodžio 6 d., 
Liuoąybės svetainėje. Jis susi
dės iš prakalbų r*-linų ir muzi
kos.

d., American-Danish 
Kliubo salėj (3312 W. 
Avė.) įvyks Humboldt 
Lietuvių Politiško Klitt- 

25 c. 
i iŠ 

simpatingų žmonių*, todėl rei
kia tikėtis, kad ir jų šokiai'bus 
linksmus. —Reporteris.

Ateinantį šeštadienį, lapkri
čio 14 
Atletų 
North 
Parko
bo šokiai. Įžanga pigi 

u- i ypatai. šis kliubas susideda 
11' y.mnniir C

tų 
kuopų nebūtų, tai vaikučiai šių 
prakalbų irgi nebūtų surengę.

Aušros knygyne pradėta ren
gti prelekcijas. Prelegentais pa
kviesti labai “svarbus” žmones 
— tautiškas aidoblistas Julius 
Švitra ir labai vajaunas cent
ristas Jukelis. Pirmas girs tau
tininkus, prie kurių jis nesenai, 
prisišliejo ir dar nespėjo ten su
šilti, o antras dalins žemę Lie
tuvoje. Reikia tikėtis, kad rose- 
landieČiai į tokias “svarbias” 
prelėkcijas labai “skaitlingai” 
lankysis, nes čia galės pamaty
ti kaip aklas aklą bandys ves
ti.' — Rep. !

Ar jus žinote, kad
Vokietija dabar perka »žvyrą iš 

Klaipėdos dėl taisymo savo kelių. Ar 
jus žinote, kad jei jus tiktai paban
dytai! Turkišką tabaką tokį kokis 
randasi Helmaruose, jus nevartosft 
daugiau cigaretų maišyto tabako.

(Apskelbi ir. tL-.,

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Cicero
Vietos SLA. kuopa laikė sa 

vq mėnesini susirinkimą perisi 
to antradienio vakare. Liet. 
Liuosybės svetainėje. Tai jau 
antras iš eilės'susirinkimas to 
je svetainėje. Kai nariai pri
pras, čia bus labai gerai, nes 
Čia ramu, niekas triukšmo ne
kelia. Bet kažinkaip seksis su
sirinkimus laikyti vakarais; 
mat kuopos susirinkimai per 
eilę metų buvo laikom: sekma-

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

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

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro' nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tani tikrą darbų. Praleisdami cen
tą paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų. ‘

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai Uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$160.00 — pamislyk kiek Jūsų 
šimtas uždirbtu jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kąip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

KIEK

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU Pranciškaus 

paeina iš Norgclių dvaro, 
•nų parapijos ir aps. Turiu 
bų reikalą. ." 
iį žino atsiliepkite.

/ Juozas Rakauskas
5557 Kimbark Avė., Chicago.

Grigo;
Rasei-1 
svar-! 

Jis palš ar kiti, kurie

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c 
iki $1.60. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklotiems. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius 
501 \V. 33rd St. Prie Normai Avė.

TURIT pamatyti mano naują 
$700 vertės grojiklį pianą, 02 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
$140 cash arba po $10 į mėnesį. 
J. Dembroski,

2332 W. Madison St. 1 fl.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu ant 
namo; ,3 melų lysns. Teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas.

Rakandai nauji.
šauki! Boulevard 6654

Tel. Lafayette 5143-6438

RUBIN BROS.

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

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

PARDUODU arba mainau ant 
mažesnio 6 šeimynų kampinį mu
ro namų, gražioj vietoj tarpe di
delių bildingų arti parko, gera 
transportauija, .strylkaiiai, dės ce
mentuotos ir apmokėtos. Bemins i 
mėnesį $3(10. Pečiu šildoma, namas 
gerame padėjime, ąžuolu baigtas. 
Veliju lietuviui, kuris turi $15,00(1 
*.ir daugiau pirmo jmokėjimo, su 
kitais sutiksim. Skolos nėra, kaitia 
tema. Matykit savininkų ant antro 
floro. \Vm. Shimkus,

3653 \V. Huron St., Chicago 
Tel. Kedzie 3815

DIDELIS Bargenas. Pardavi
mui per savininką, prie 6328-30 
So. Albany Avė. Nauji namai 
4t5 karrtb. Datai, visi išrenduo- , 
ti kaina, $29500, cash, $7500.

i ‘ Šaukite. Prospect 8588

Utgeci ai-paskološ

I’AJESKAU savo mylinio švogerio 
Jono Poškaus, kuris nežinia kur pra
puolė. Gyveno ant 34 St. Bridgeport 
apielinkėje, turiu svarbų laiką apie 
inlaukas. Meldžiu atsišaukti ai* kas 
žino praneškite sekančiu antrašu: 

ANTANAS STEIMONTAS
3364 So. Halsted St., Chicago, III.

NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

ĮIEŠKO PARTNERiy

BULVES! BULVES
Nepraleiskit šitos progos.

Wisconsino pirmos rųšies $4.00 
tas svarų. Galima pasižiūrėti 

4456 So. Honore St. 
ir 

544 West 37 St.
Mes gerai patyrę šitam biznyje. 
Mes kas metai po daug karlodų 
duodam, $4.00 už 100 svarų su 
statymu.

Tel. Lafayette 4427

Bulves 
šim-

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
par 
pri

KALENDORIAI
Šiuomi pranešam visiems Chica

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 

I Apart Hangers, \Vall Pockets, De- 
............ ‘ i 

ražių naujų lietuviškų kalendorių, 
lusų kalendorių kainos gana pri- 
as mus randasi didžiausias ka

lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentų .>jp^sampoliais ar
ba dėl- platesnio pasirinkimo pri
bukite patvs vpatiškai šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

e I k įpu II 1 Idilei, i a, VJOAI b

PAJCŠKAU pusininko } bučernę, j.uxc jr c.ut Cuts da turime labai 
nes senas negaliu apsidirpti iš prie- gi—x:..........
žasties moters ligos, kas norite eiti j Mu.., _______ v _____  ___
tokį bizni, nes biznis išdirptas pei* 15 einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
metų, reikia labai mažai išnešti. At- P, 
sišaukite

Telefonu Pullman 7059

PARSIDUODA grosernė, biznis iš
dirbtas ir gerai eina, arba mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Par
duodu, nes nusibodo biznį laikyti .

Atsišaukite
4643 Wentworth Avė.

$200 iki $10,000
Paskola žemės savininkams. Kad 
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba morgi
čius. Namo pataisymui, užmokėji
mui skolų, įeiti j biznį. Pugu, tikra, 
greitas patarnavimas.

RELIANCE REALTY & 
MORTGAGE CO.,

30 N. LaSalle St. Franklin 1808.

RASTA-PAMESTA
KAS RADOTE akinius White 

Shells kraštais/ $5.00 radybų 
duosiu. Atneškit į Naujienų 
Skyrių ’

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMU1 bučernė ir 
grosernė. ' Parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Priežastis: ne
turiu patyrimo bizny. Atsišau- 

3901 N. Crovvford Avė

ISRENDAVOJIMUI
RENDON krautuvė, tinka dėl ap- 

tiekos, siuvėjo, barbernės, groser- 
nės ar buėcrnės. Labai geroje vie
toje, nėra kitų krautuvių už imisč 
mylios, šiaur-rytinis kampas 67 St. 
ir Mozart St. Pašaukit Prospect 
1142, Mr. Frohlich.

PASIRENDAVOJA 6 kamba
riu flatas. Elektra, gazas. Ren- 
dos $20.00 mėnesiui. 1/5 bloko 
nuo Archer Avė, karų.

4836 So. Ricįgeway Avė.

ANT RENDOS 5 kambariai, 
renda $15 į mėnesį ir kiti 5 kam
bariai renda $25 į mėnesį, Savi
ninkas

I 3644 So. Union Avė.
2 lubos

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON gražus kambarys, 

garu šildomas, nebrangiai.
Canal 0454

2019 W. 22 St.
2 fl.

RENDON didelis, gražiai fur- 
nisiuotas, gani šildomas kam
barys, dėl vieno arba dviejų 
vyrų,

3014 Emerald Avė, 1 lubos
Phone Boulevard 10192

RENDAI didelis šviesus kam
barys, vienam ar dviem vaiki
nams, 2 lubos. Kreipkitės va
karais po 6 vai.

3214 So. Union Avė,

RENDAI ruimas, vedusiai po
rai ar pavieniem vyram, elektra 
maudynės, apšildomas garu, 2 
lubos, užpakalis, 950 W. 33rd St. 
vakarais po 6 vai. kreipkitės.

JIESKO DARBO
kitę:

Tel. Keystone 9556.

ŠERAI—BONAI

Pirksiu

JEŠKAU darbo bučerį 
riti gerą patyrimą bučernė 
grosernė. Kam reikalingas 
kis darbininkas kreipkitės 

3612 So. Halsted St.

tu- 
ir 

to-

PARSIDUODA —
2 Pull Room stalai.

Atsišaukite
1336 So. Paulina St.

LIETUVOS
PASKOLOS

JĖŠKAU darbo — esu duno- 
kepys, galiu kepti juodą arba 
baltą duoną ir tikrą latvišką 
duoną. Taipgi pyragaičius (kek
sus). M. Alrnon, 3660 South 
Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant loto, geroj vietoj. Visi 
pEųankumai, geroj vietoj ant biz
nio linijos. Taipgi yra trokas prie 
biznio. Parduosiu greitu laiku. 
Kas pirmesnis, tas laimės.

1 East 103 Street 
Tel. Pullman 0227

5% Dolerinius 
Bonus

COONLEY & CO.
Užsienio Bonai ir mainymas pinigų

7 Pine St., New York

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

PARSIDUODA dvi bučernės ir 
grosernė. Gera ' vieta, renda pigi, 
ant kampo. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greit parduoti iš priežasties 
ligos.

Atsišaukite
626 W. 18th St.

MOKYKLOS
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

Kuomet jums reikia darbo, šau
kite telefonu We.st 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So. 
Western Avė. Mums tuojau reikia 
ianitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
si! mumis šiandien.

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė. Gera vieta dėl 
lietuvio žmogaus.

Kreipkitės
3002 Union Avė.

ir
gero

REIKIA DARBININKĮ)
VYRŲ

RE^KIA 25 darbininkų į ge
ležies atkarpų jardą, nuolat 
darbas, 50c. į valandą.

Atsišaukite
3647 So. Roman Avė.

REIKALINGAS —
ATSAKANTIS 

BUČERIS.
Atsišaukite

2136 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernę ir 
grosernę geroj vietoj visokių 
tautų apgyventa; parduosiu pi
giai ir greitai, nemokantį darbą 
išmokinsiu.

2119 So. Halsted St.
________ *_________________

BUČEHNfi ir grosernė par
siduoda už prieinamą kainą tar
pe visokių tautų apgyventa, 4 
rūmai gyvenimui..

Kreipkitės
• 4235 So. Kedzie Avė.

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

REIKIA —
Pardavinėtojų dėl pardavinė

jimo kuponų.
Atsišaukite

3953 W. Armitage Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė visokių tautų apgyven- 
toj apielinkėj. Biznis yra cash 
ir gerai eina. TuMu du bizniu, 
negaliu apsidirbti.'

1833 W. 22nd St.

K ...—1    ........

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam' šioje galyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būda 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 Sl„ Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

^inrinTrrnrrrrntTTii xxy

REIKIA —
Janitoriaus pagelbininko, 

s išaukite pasirengę į darbu.
N. WILLIAMS,

438 Sawyer Avė.
1 fl. i

NAMAI-2EME PAMOKOS
ai KAS turit Floridoj lotų arba 

; [arma ant pardavimo, atsišauki! 
šiuo adresu. Aš aponikčsiu cash 
kiek bus suderėta. Aš manau tenai 
apsigyventi.

J. Labs,
2534 \V. 69 -St.> Chicago.

Dideliems jr Mažiems 
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Pėtnyčiomis nuo 8 iki 5 po pietų 

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir j namus 
Telephone Victory 7372


