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Kaunui Sugrįžo į Mukdeną su nužudy
to savo priešininko Kuo ir 
jo žmonos galvomis

Soviety ministeris kalba apie Rūsy 
draugingumą Lietuvai '

Rytoj prasidės vėl angliakasių 
ir kasyklų savininkų derybos

Sovietų užsienių komise 
ras Cičerinas Kaune

Lietuvos vyriausybė pasitiko 
su raudonomis vėliavomis 
Internacionalo griežimu

li

RYGA, Latvįja, gruod. 27. 
[Chicagos Tribūne koresp. Do- 
nald DayJ. — Nežiūrint, kad 
jam teko labui įtemptai dirbti, 
vedant ‘pertraktacijas su Len- 

* kais /Varšuvoj. su Vokiečiais 
Berline ir su Prancūzais bei 
Turkais Paryžiuje, sovietų už
sienių komisaras čičerinas va
kar atvyko į Rygą daug apva
lesnis, atrodąs labiau buržu
jum, ne kad .jis atrodė 'prieš 
penkerius metus,. kai jis buvo 
Čia sustojęs, važiuodamas į Ge- 
nevos konferenciją.

Kietosios anglies kasyklų 
derybos atnaujinama

Angliakasių ir kasyklų savinin
kų atstovų konferencija pra
sidės antradienį

SCRANTON, Pa., gruod. 27. 
— Ateinantį antradienį (rytoj) 
New Yorke prasidės kietosios 
anglies kasyklų * savininkų at- 
štovų ir streikuojančiųjų 160,- 
000 angliakasių vadų konferen
cija tikslu baigti streiką.

šitą žinią paskelbė bendrojo 
angliakasių ir kasyklų savinin
kų komiteto pirmininkas A. 
Mai kle, ‘komiteto, kurs •pa
čioj streiko pradžioj, praeito 
rugsėjo mėnesį, posėdžiavo At
lantic City. Markle pareiškė, 

ikad kaip angliakasiai, taip ir 
į kasyklų savininkei pagaliau

TOKIO, Japonija, giuod. 27. 
— Mandžurijos valdovas, mar
šalas Čang Tsolinas, kurio bu
vęs generolas Kuo Sun’.’nas Lu< 
vo sukilęs prieš jį, sumušė pa
galiau sukilėlių jėgas ir su 
triumfu sugrįžo vėl į savo sos
tinę Mukdeną.

Japonų kariuomenė, kuri bu
vo pasiųsta į Mukdeną tvarkos 
daboti ir neleisti įvykti mū
šiams apielinkėj per dešimtį 
mylių nuo miesto, priešininką 
nugalėjusiam Čangui nebedarė 
jokių trukdymų grįžti į Muk
deną. \

Sukilėlių vadas, generolas 
Kuo Sun linas, taipjau ir jo 
žmona, buvo čango kariuome
nės sugauti ir žiauriai nužudy
ti. Jiems buvo nukapotos ko
jos,, rankos, pagaliau galvos, 
kurios, čangui grįžus į Mukde
ną, buvo nešiojamos po miestą, 
o paskui prikaltos miesto var
tuose — dėl grėsmės čango 
priešams.

Kiti’ nuveiktojo Kuo Sunlino 
generolai 
tuo tarpu 
pasiduoda 
Valstybės

vencijos Kinuose ■
PEKINAS, Kinai, gruod. 27. 
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distrikto traukiamas atsakomybėn už 
gimus.

Illinois rytinio 
kriminalinius prasižen-

elbėjosi pabėgimu, 
paprastieji kareiviai 
ugalėtojui.
darysiančios inter- Turkija nutarus nekariauti Lietuvos su Rusija taikos

dėt Mosulo sutarties vykdymas
Vakar vakarą įatviai suruo-1 sutikę atnaujinti derybas, ku- sakos esanti perėmusi praneši- 
č’čerintii didelį bankietą1 rįos prasidės New Yorke gruo-!mą iš Jungtinių Valstijų, kad - - - — “ • >-• t • » ’ ■ « ašė čičerinui <

garsiuose “Juodųjų Galvų“/ rū
muose, kur sienose dar tebeka
ba milžiniški buvusių carų pa
veikslai. Tame pokily bolševikų 
užsienių ministeris buvo ge
riausiai už visus apsirėdę*#

lankėsi Kaune
Važiuodamas į Franciją, Či- 

čerinas buvo sustojęs Varšuvoj 
paflirtuoti su Lenkais. Jo peę- 
traktacijos tečiau neišdegė, ka
dangi lA?nkija pasirašė Lokarno 
sutartis. Dabar gi, grįždama .f 
į Rusiją, jis buvo vienai dienai 
sustojęs Kaune, kamė Lietu
vos valdžios buvo priimtai su 
didelėmis iškilmėmis.

Nežiūrint to fakto, kad ko
munistų partija Lietuvoj yra 
nelegalė organizacija, Kauno 
stotis buvo papuošta raudono
mis vėliavomis,
griežė sovietų ministeriui 
ternacionalą.
čičeriną lydėjo * kavalerijos es
kadronas.

Savo kalbose Kaune čičeri- 
nas keletą kartų, nors netiesio
giniu budu, kuštelėjo lenkams, 
ir lietuviai, kurie yra mirtini 
lenkų priešai, gausiai jam už 
tai plojo.
Nori draugingų santykių sa 

Pabaltės valstybėmis

Pasikalbėjimuose su Lietuvos 
ir Latvijos laikraštininkais, so-

Kasyklų savininkai graudeni 
streikininkus grįžti darban 
SCRANTON, Pa„ gruod. 21 

—Sutikus atnaujinti derybas 
su angliakasiais, kietosios ang
lies kasyklų savininkų konfe
rencija pasiskubino jau išleisti 
atsišaukimą į streikuojančius 
angliakasius, kad jie, nebelauk
dami derybų pabaigos [ir neži
nodami, kuo jos dar pasibaigs], 
grįžtų tuojau į kasyklas dirbti 
taja alga, kuri buvo jiems mo
kama prieš streiką, 
nuoju, 
dieną 
Tokia 
karna
mėnesius, 
rugsėjo mėnesio. Toki atsišau- 

ikimai buvo išsiuntinėti visiems I 
j streikuojantiems 
, siams ir jų vadams, 
^paskelbiami • kietosios 
srities laikraščiuose.

Atsišaukimai pasirašyti “An- 
thracite Operatorę’ Conference. 
VVilIiam W. Inglis, Chairman 
Negotiating Committee”.

(spėja angliakasius .nepaliauti 
streiko

einant še
šių metų rugpiuČio 31 
pasibaigusiu,. kontraktu, 
alga jiems busianti mo-. 
per aštuonis ateinančius 

taigi iki 1926 m

(Londono, \Vashingtono, Franci
jos, Italijos ir Japonijos Val
džios susitarusios daryti inter
vencijos Kinuose dar prieš pa
baigą metų.

Amerikos legacija Pekine te
kiau tą franeuzų pranešimą 
vadina “fantastingu”; Japoni
jos iegačija taipjau tą žinią už
ginčija.

J. V. karo laivai į Kinus 
i

MANILA, Filipinai, gruod. 
27. — šeši Jungtinių ,Valstijų 
torpediniai laivai vakar išplau
kė iš čia į Kiniją,, gabendami vi
są jūreivių kompaniją. Kita 
kompanija tuojau išplauks į 
Kinus transporto laivu Chau- 
mont.

Ministerių taryboj konservato
riai paė’aię viršų ?.nt 
kų.

karinin-

gruod. 
kad Tur- 
nepradėti 

Ministerių

Lietuvos metrikos”
klausimai

ir miškų

(Elta). — 
delegacija

o karo muzika
In-

Kauno miestu
angliaka- 
o taipjau

“Revoliucija” komunistų 
partijos suvažiavime

Keletas draugų nukentėjo nuo 
kulipkų; per šimtų kitų areš
tuota

United Mine VVorkers unijos 
vadai, . internacionalis sekre
torius Thomas^ Kenni'dv ir dis- I 
trikto prezidentas Cappellini,—

vietų užsienių komisaras pa-1 įspėja s betgi angliakasius, kad 
brėždamas pasakojo apie Ru-’jie neklausytų kasyklų savinin- 
sijos draugingumą 
valstybėms, duodamas 
suprasti, kad soviety
atsiteistų Pąbaltijos kraštams, 
jeigu jie eitų išvien su sovietų bininkų unijos 
Kusija.

Nuo

Pabaltos 
aiškiai 
valdžia

kų raginimo grįžti dirbti, tai
koj deryboms ką tik praside
dant, ir nepaliautų streiko, ligi 
negaus įsakymo i$ kasyklų dar- 

internacionalio 
prezidento, *Johno L. Lcwiso.

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 27. Septintasai Ar
gentinos komunistų partijos 
suvažiavimas Buenos Airėse 
vakar, po aitrių ginčų, suiro 
didžiausioj netvarkoj. Tarpusa
vy kovojančios frakcijos palei
do darban revolverius. Delega
tas Muller iš Mendozos buvo 
pavojingai sužeistas, keletas ki
tų — lengviau. Policija suėmė 
daugiau kaip šimtą asmeny.

ANGOBA, Turkija, 
27. —Teko sužinoti, 
kiją galutinai nutarė 
karo dėl Mosulo.
kabinetas bendrai su generaliu 
štabu per dvi dieni konferavo, 
prezidentui Kemaliui Pašai da
lyvaujant, ir konservatyviai 
elementai paėmę viršų ant ka
rininkų, nravesdami nutarimą 
neiti karam

Indijos musulmonai remia 
Turkiją

CAVVNPORE, Britų Indija, 
gruod. 27. — Laikoma čia meti
nė kalifato konferencija vakar 
nutarė, kad Tautų Sąjungos 
tarybos išsprendimas Turki,įo3- 
Anglijos ginčo dėl Mosulo Bri
tų naudai prieštaraująs Lau- 
sannos sutarčiai, ir pareiškia, 
kad jei Turkai busią priversti 
kariauti, tai Indijos musulmo
nai jiems padėsią. Konferenci
jos priimta rezoliucija graude
na Indus nepadėti Britų val
džiai žmonėms ir pinigais atsi
tikime, jeigu kiltų karas.

KAUNAS, 4. XII. 
Lietuvos ekonominė 
su SSSR vyriausybe 
ko tarąsi ir liečiančiais taikos 
sutarties vykdymą klausimais. 
Vienas tokių klausimų — “Lie
tuvos metrikos” grąžinimas. 
Nutarta skirti iš ąbil’jų pusių 
po du mokslininkus “Lietuvos 
metrikos” klausimui galutinai 
išspręsti. Iš SSSR vyriaus'yLės 
pusės nusistatyta išspręsti tą 
klausima Lietuvai palankai tu- 
flu.

/
Be to, buvo kalbėtasi dėl mi

škų, kurie taikos sutartim duo
dami Lietuvai eksploatuoti. 
Pasiūlyta tas klausimas galuti
nai išspręsti taip pat paskyrus 
komisiją, į kurią įeitų iš abiejų 
pusių po du atstovus7. SSSR at
stovai tam miškui eksploatuoti 
pasiūlė steigti mišrįą prekybos 
bendrove

Ruošimos nusiginklavimo 
konferencijai

Vėl žemės drebėjimas 
Kalifornijoj

buvo» 
leng- 
žalos

UI.), 
su prezidentu 

Name.

Lokhrno konferencijos 
valdžia darė didelių pa
savo prestižui padidin-

Trys jauni medžiotojai 
, traukinio užmušti

Planuoja Vengrų karaliaus 
rinkinius pavasarį

SANTA BARBARA, Cal., gr.
27. Praeitą naktį čia 
jaučiamas per du kartu 
vas žemės drebėjimas, 
regis, niekur nėpadarytą.

0RRS.
stangi)
ti l’abaltės kraštuose, duodama 
tų kraštų |>ramonėms stambių 
užsakymų, siekiančių 
milionų dolerių, i 
dar daugiau. O kadangi eko-įmušti trys juo važiavę jauni 
nominės sąlygos Pabaltijo] yra vaikinai, J. McWilliams, 21 me- 
blogos, tai tų kraštų verslo sfę-jtų, E. Burch, 21, ir W. TBurch, 
ros stoja už išlaikymą draugin- 26. Visi jie buvo išvažiavę me-

SCOTTSBU.RG, Ind., gruod.
j keletą 27. — Traukiniui sudaužius 

ir žadėdama kryžkelėj automobilį, buvo už- 
O kadangi eko- mušti trys juo važiavę jauni

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gr. 
27. — Valdžios oficiozas skel
bia, kad Vengrijos ministeris 
pirmininkas, grafas. Bethlen, 
norįs priversti parlamentą atei
nantį balandžio mėnesį priimti 
naują konstituciją. Tatai pa
darius, abudu parlamento butu 
bendrame posėdy turėtų išrink
ti naują Vengrijos karalių.

Clncagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

WAS1I1NGT()NAS, gruod. 
27. Atstovų buto apropriaci- 
jų komisijos pirmininkas, kon- 
gresmanas Madden (rep 
vakar rhatėsi
Coolidgeu Baltajame 
Kalbėta apie finansaviihą A- 
merikbs delegacijos į priruošia
mąją Tautų Sąjungos nusigink
lavimo konferenciją Genevoj.

•
Kongresmanas Madden prita

ria Jungtinių Valstijų dalyvavi
mui konferencijoj ir jis mano, 
kad kongresas paskirs tam rei
kalui 75 tūkstančius, dolerių.

Aplamai gražu, bet nešilta; 
stiprokas vasaros , vakarų vė
jas. %

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė — 5° žemiau zero F.

šiandie saule teka 7:17, lei
džiasi 4 :25 valanda.

Penki asmens prigėrė 
per Kalėdas

EUREKA, Cal., gruod. 27.— 
Kalėdų dieną čia prigėrė penki 
asmens: D-ras Graham, meto
distų bažnyčioj kunigo Morri- 
sono sūnūs Edvvin, ir trys kiti 
jauni berniukai.

No. 304437

Francijos socialistai 
valdžios klausimu

Lietuvė gavo netikėtą 
Kalėdų dovaną, $990

Taria tik tuo atveju įeiti val
džion, jei jiems bus duota pil
na kontrolė

NEW BRITĄIN, Conn., gruo
džio 
taip 
mis 
kad

27. — Niekas, 
nesidžiaugia savo 
Kalėdų dovanomis, 
viena vietos

turbut, 
gauto- 

kaip 
lietuvė, jjoni 

Francijos parlamento socialistų 1 Stanley Kriščiuniene. Jos dova- 
grupės komisija, kurios rankose'na buvo visai netikėta, ir nę- 

i dar-^svajota gauti. Ir dar kokia do- 
suvaži*

nutarė nigais! Ir ji pati nežino, kas 
Kažin 

socialis- kąs, nepadavęs nė savo vardo, 
tai tik tuo atveju gali įeiti vai- nė adheso atsiuntė jai 99(1 do- 
džion, jei jiems bus duota pilna lerius popieriniais pinigais, ir 
kontrolė.. 'visa. Tiesa, prieš pusantrų me-

i tų p. Kriščiunienė pametė visą 
1,000 dolerių. Ji mano, kad ra
dėjas dabar jai tuos pinigus 

gruod. 27. — grąžino, pasilaikęs $10 radybų, 
kairiųjų partijų šiaip ar taip, vis tik tai buvo 

balsais sumušėjai didelis ir netikėtas Kalėdų 
“prezentas.”

PARYŽIUS, gruod. 27.

yra visas priruošiamasai 
bas socialistų parti.ior 
vimui sausio 10 dieną, __ ,
pasiūlyti suvažiavimui rezoliu-' buvo jos Santa Glaus, 
ciją, nusakančią, kad

vana — 990 dolerių gyvais pi

Atmetė kreditus rezervinin- 
kams

PARYŽIUS, 
Atstovų buto 
atstovai savo 
tą biudžeto 
buvo li 
šaukti į e:b.*s rezervininkus la
vinti per tam 1

straipsnį, kuriuo
;ur.i kreidų

tikn, .net., i'itll<a~. 13 žmoniŲ žuvo, 100 su
60 pasmerkty mirties bau-, ’ 

smei amnestuoti
Bulgarijos karalius dovanoje 

bausmę pasmerktiems dėl ka
tedros išsprogdinimo

SOFIJA, Bulgarija,
27. — Bulgarijos karalius Bo
risas suteikė pilną amnestiją 
šešioms dešimtims asmenų, ku
rie buvo pasmerkti mirties bau
smei ryšy su išsprogdinimu 
Sveti Kral katedros Sofijoj pra
eitą balandžio mėnesį.

Praeitą lapkričio mėnesį kn- 
, ralius Borisas daugeliui karo 
teismo pasmerktųjų mirties 
bausmę pakeitė kalėjimu, o 
devyniolikai bausmę visai dova
nojo.

MANILA, Filipinai, gruod. 
27. Iš Cebu praneša, kad 
ten viename krutamu jų paveik
slų teatre, kur buvę susirinkę 
daugiau kaip tūkstantis žiūrė
tojų, kilęs gaisras, pagimdęs 
publikoj didžiausią paniką. Ka- 

gruod. dangi teatro triobesys'teturėjo 
vienas 'duris, tai, žmonėms ė- 
mus grūstis per kils kitą, jos 
taip užsikimšo, kad sunku be
buvo galima kam prasimušti. 
Laimėj, iš lauko pusės žmonės, 
susigriebę, ėmė kirsti sieną, ir 
tuo budu publika sugebėjo iš
trukti laukan pirmiau, ne kaip 
ėmė dubti degančios teatro lu
bos. Vis 
nių buvo 
trypta ir 
skaudžiai 
stipriai apdegė.

dėl to trylika žmo- 
mirtinai minios su- 
daugiau kaip šimtas 
sužeista; kai kurie

Nauja Latvijos valdžia 
pagaliau sudaryta

Kuii. Purickis sakosi 
nieko nežinos

RYGA, gruod. 27. — Po apie 
du mėnesiu besitęsusių politi
nių rietenų pagaliau Latvijos 
seimui pavyko sudaryti konser- 
vatyvė valdžia, su Karlu l Įma
niu kaipo ministerių pirminin
ku.

Karlas Ulmanis kitados buvo 
instruktorius Nebraskos Uni
versitete.

Vakar, sovietų užsienių ko
misarui čičerinui atvykus Ry
gon, premjeras Ulmanis pasiti
ko jį stoty.

Italai paleido suimtą 
amerikietę

gruod.PALERMO, Italija, 
27. Italijos vyriausybė pa
leido iš kalėjimo amerikietę 
Mrs. Ella' Briggs, Nevv Yorko 
architektą, kuri buvo praeitą 
ketvirtadienį areštuota. Jai 
įsakyta tuojau apleisti Italiją. 
JVJrs. ‘Briggs, kuri buvo atvykus 
į Italiją nuimti kai kurių rene
sanso architektūros fotografi
nių paveikslų, buvo italų vy
riausybės įtarta kaip Vokiečių 
šnipe ir dėl to suimta.

Susekė parportų dirbėjus

BUENOS AlflES, Argentina, 
gruod. 27. — Policija susekė 
šaiką, kuri užsiėmė dirbimu ir 
pardavinėjimu netikrų paspor- 
tų važiuoti į Jungtines Valsti- 

įjas. Už tokius pasportus jų 
dirbėjai imdavę po 320 dolerių.

Albany, N. Y., gruod. 27 — 
Oficialiais gyventojų suskaity- 
mo skaitmenimis, New Yorko 
miestas dabar turi 5,873,356 
gyventojus.

Kauno “Lietuvoj” kunigas 
dr. Purickis daro šitokį pareiš
kimą :

“ ,Lietuvos žinios’ Įdėjo žinu
tę, paimtą iš ‘Memeler Dampf- 
booto’, o ten neva pakliuvusią 
iš kauniškės . ‘Idišė Štime’, kad 
Lietuvos kunigai gavę tūlą raš
tą iš Romos ir ka( ryšy si?, tu 3 
raštu tarp tam tikros kunigų 
grupės kilęs tautinės bažnyčios 
sumanymas ir kad aš stovįs tos 
grupės priešaky.

“Turiu pareikšti, kad man 
nieko nežinosią apie jokį raštą 
iš Romos,, taip pat 
neteko girdėti apie 
bažnyčios’ grupę ir 
met su tokik grupe 
dra nesu turėjęs.”

man nieko 
‘tautinės 

aš niekuo- 
nieko ben-

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie- 

.nę. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį j dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.ros stoja už išlaikymą draugiu- 26. Visi jie buvo išvažiavę 

gy santykių su Rusija. .džioti.

k?’
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NAUJIENOS, CHcaga, UI. Pirmadienis, Gruod. 28, ’25

Nuvažiuokit ant Laiko
Važiuokit ant Rapid Transit Linijos

Keliaukit taip tankiai 
ir taip toli kiek norit i 
savaitę tikėtai už

$1.25
Pirkite “L” Pasą *— 
jus arba jūsų šeimyna 
galį jį vartoti bile ka
da ir bile kur važiuo
jant. Matysit, kiek su
mažins jūsų važinėji
mo išlaidas j darbą ir 
vakarais. S

pUKIT TENAI kuomet prasideda 
^reikalai. Arba j darbą aiba j pa
silinksminimą, “L” transportacija pa
tarnaus jums greitai ir turėsite pa
togumą.

Neaprubežiuoti “L” Pasai suteiks 
jums šį patarnavimą labai pigiomis 
kainomis. Tiktai už $1:25 jus gausi
te patarnavimą per visą savaitę ant 
Rapid Transit Linijų, bile j kokią 
dalį miesto — bile j kokią pusę — 
bile kada dieną ar naktį — prasto
mis dienomis n?ba šventadieniais.

Pirkinių pirkėjai suras, kad savaiti
niai “L” Pasai yra labai ekonomiški 
ir parankus. Pirkite juos bile 'kokio
je “L” stotyje.

Chicago-Evanston
Niles Center Pasas $2 

Bile kokioje “L” 
Stotyje

CHICAGO RAPID TRANSIT

M

OKU b'LOC

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Fivo Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba. ’ \

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis Iš 
visų pasaulio kraštų ir IJetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truput) daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

: ' VIENYBĖ, ’į ■ '

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 
iMaldniausia ir naudingiausia šventėms 

dovana, tai knyga. Tamsta tik atsiuskit šiuo 
adresu:

Lietuva. Šiauliai, Dvaro g. “Kultūra”
keletą dolerių ir prašyk kokias pageidauji dovanoti knygas. “Kultūros” 
bendrovė sulig Tamstos nurodyto adreso tuojau išsiųs reikalaujamas 
knygas. x ,

Tamsta už keletu dolerių gali suteikti didelį malonumą ir neapsa
komą naudą savo giminėms bei draugams dovanojant šias gnygas:komą naudą savo giminėms bei

Binkis-šimonis. Dainos $2.30 
Butkų Juzė. Palaidūnas .... 1.15 
Biurouz E. Tarzanas. . ...... 1.00 
Jovaras. Parinktos eilės .......15
La.stas A. Lietuvos knyg

nešio likimas .........
Rainis. Aukso žirgas .........
Santvaras St. Minių myli

moji .. ..............................
Šckspiras V. Otelo .......... ....
R. Tagore. Namai ir pasau

lis ................    %
Tven M. Princas ir elgeta .70
Oscar Wjlde. Pasakos.............70
Tūkstantis ir viena haktis 1.00
Reinekė Lapinas ...................... 30

“Kultūros” bendr. Lietuva, Šiauliai, Dv. g
' " ■■■■■» .... ...

.50

.85

.20

.30

1.00

M
H
M
H
M

s 
M

Speciali Byla
(Feljetonėlis)

Nusikaltimas įvyko Lietuvoj 
dėl skaityjno vieno Amerikos 
lietuvių laikraščio, kurs nety
čiomis pro cenzoriaus akinius 
praspruko, nors ir stropiai da
bojamas.

Einant karo lauko baudžia
muoju kodeksu, Valstybės gy
nėjas iššaukė pilietį Skurdžių, 
kurį skundė kunigas Niurna 
už laikraščio skaitymą. Teis
mo salė prisirinko pilna žmo
nių. Visi buvo labai susidomė
ję byla, kuri buvo nagrinėja
ma delei laikraščio skaitymo. 
Niekas dar nematė tokių daly
kų, kad už laikraščio skaitymą 
kas nors butų baudžiamas.

Šauly, pristatyk tą neprau
staburnį Skurdžių — šaukė tei
sėjas, — bet palik retežius ant 
rankų ir kojų?

—Klausau jūsų aukšta galy
bė, ponas teisėjau — žemai nu
silenkęs šaulys išbėgo į kalėji
mo kamerą. Atvedė pilietį 
Skurdžių ir pasodino šalę teisė
jo ir dvjejų advokatų.'

- Ar tu katalikas? Ar eini 
bažnyčion. Ar pildai Dievo pri
sakymus? — klausinėjo teisė
jas. s \

—Taip, ponas teisėjas, viską 
pildau... •

Teisėjas pradėjo nervuotis 
ir skubiai užsikūrė storą ciga-

i ra, šalę kėdės pasidjo kokį tai 
didelį — į futbolą panašų - 
kamuolį, trenkė knygą -į kam
pą ir pradėjo 
ti:

•—Meluoji..

visa gerkle šauk-

Tu į vieną mi- 
bedievių. 
apsėdusi

Jeigu 
pikta 
skai- 
kurie

Geri ka-

Borodin N. A., prof. Gam
tos mokslai ir jų taikini
mas gyvenimui ...........

Končius Ig. Ūkininko dang.
Rubakinas N. Stebuklai ir 

paslaptys ........... >..........
Bach A. Ekonominiai bruo

žai ..     •••
Rubakinas N. Iš tamsios 

piaeities į šviesią ateitį
Wels G. H. Pasaulio isto

rija ......-........   L50
Brundalas. Sodžiaus teatras .40
Naudingi sodžiaus skaitymai

I dalis .............................20
II dalis ....................,.... : .20
III dalis ............    20

.30

.40

.70

.30

.70

Tamsta būtinai turi skaityti vienintelį 
paveiksluotą mokslo, visuomenės ir literatu- 
ros žurnalą “Kultūra”.

Tuojau siųskite šiuo adresu:
Lietuvą, Šiauliai, Dvaro g. “Kultūra” tik 4 doleriu* ir Tamstai 

per ištisus 11)26 metus hus siuntinėjama kas mėnuo “Kultūra” ir kaipo 
priedai šios labai įdomios knygos:

1. V. Boelše žmogaus kilmė. *•
2. M. Beren. Kaip žmogus gamtą nugali.
3. \927 metams “Sodžiaus Kalendorius”,
Taigi už 4 dolerius Tamsta gausi 12 numerių žurnalo, 2 knygas 

ir kalendorių.

“Kultūros bendr., Lietuva, Šiauliai Dv. g.

H

H

M 
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Ką Tamasta padovanosi šventėms savo giminėms ir draugams 
LIETUVOJE? \

Gi vienintėlį paveiksluotą mokslo, visuomenės, literatūros žurnalą 
“Kultūrą”.

Tamsta atsiųsk šiuo adresu: | Lietuvą, Šiauliai, Dvaro g. “Kul
tūra”. .

2 dHcrif’ ir sulig Tamstos nurodyto adreso hus siuntinėjama kas 
l menuo “Kultūrą” su šiais priedais:

I. V. Cooiše ŽMOGAUS KILME, 2. M. Beren. Kaip žmogus gamtą 
nugali. Tai labai įdomiom ir naudingos mokslo knygds. 8. 1927 metams 
“Sodžiaus Kalendorius”.

Taigi tik už 2 dolerius Tamsta giminėms ir draugams gali suteik
ti tokią gausią dovaną: 12 numerių žurnalo, 2 moktdo knygi ir kalen
dorių.

“Kultu ros bendr.. Lietuva, Šiauliai Dv. g.
xxxxx r 2 xx xxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxx t
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tave nebūtų 
dvasia, tai nereikėtų tau 
tyti tokius laikraščius, 
įš Amerikos' ateina, 
tulikai ir krikdemai skaito tik
tai katalikiškus laikraščius, ku
rie yra kunigų prižiūrimi — 
tiesėjas futbolu plumpt per gal
vą pil. Skurdžiui: — Sėskis.

Atsistoja skundžiamojo advo
katas (asmenyje pųsą advoka
to, o kita pusė, davatkos) ir 
pradeda.

| —Nusikaltimas yra labai di
delis, kurs peržengia logikos, 

• sąžinės ir visus žmoniškumo 
principus. t

Kaltinamasis sėdi nuleidęs 
galvą ir mąsto. Teisėjas žinda 
cigarą, durnai temdo visą teis
mo salę. 1

i —Na, tu, Raudonanosi, se- 
kahtis. Privalai liudyti po 
prisaika.

| -IPonas teisėjau, kad aš nie- 
l;oz nemačiau, kaip gi aš galiu 
ką nors liudyti po prisaika?—. 
teisėjas su futbolu plunųit per 

1 galvą: — Sėskis.
| —Ponai, noriu balso — pra
šo kaltinamasai. Teisėjas ke
lis kartus futbolu plumpt gal
von: — Maučat... — pagrūmojo 
kumščia. — Tau gręsia 10 tne- 
tų kalėjimas...

—Kad rviskas greit užsibaig
tų, dar žodį, ponas teisėjau,— 
vis prašo Skurdžius.

—Šauly, suvaldyk tą parnia- 
zoną ir pašauk dar puse pulko 
policijos teismo apsaugojimui.

Galingas teisėjau, juk ka
linys surakintas, rodos, užtek
tų ir šešių policininkų, -v— Tei
sėjas pasižvalgė ir linktelėjęs 
galvif davė suprast, kad užteks.

Kalba ginamosios pusės ad
vokatas ir aiškina, kad čia rei
kia tijtrų įrodymų ar Skurdžius 
skaitė tokį laikraštį, kurio val
džia neleidžia spausdinti, kaipo 
priešvalstybinės Agitacijos po
būdžio, ar šiąip kokį, kurio 
spaudinimas nėra 'draudžiamas. 
Skundėjo advokatas lyg Meksi
kos pupa, nenusėdėjęs,, šoka 
pastarajam į akį:

—Laikraštis, kurį Skurdžius 
skaitė, yra atėjęs iš. Amerikos. 
Tame laikraštyje buvo per
spausdintas straipsnis antrašte: 
“Kun. Niurnos juodi darbai” iš 
Lietuvos laikraščio. Tas straip
snis yra labai įžeidžiantis musų 
dvasiškiją ir musų asmeninę 

,garbę. O tas purmazonas skai
to tokius raštus. Tąi yra pra
sižengimas prieš kunigus, o tas'

Maučat... — pagrūmojo

i

[Pacific and Atlantic Photo]
Senatorius Wil!iam Borah (po kairei) ir senatorius Čiaudo 

A. Swansorriš Virgijrfa. Pirmasis yra priešingas tarptautiniam 
teismui, o antrasis stoja už tą teismą.

—Gerai, ar gi yra pas mus 
tokia įstatymas, kad valdžia 
leistų laikraščius spausdinti ar
ba cenzūrai praleidus laikraš
čius iš užsienio, paskui baustų 
laikraščių skaitytojus? Juk 
pasaulis dar negirdėjo tokių 
stebuklų.

—.Nėra, bet čia mat specialč 
byla aiškina teisėjas.

<—;Visgi neaišku — reikalau
ja advokatas. — Prašau teisė-' 
jo, kad atsiklaustų pilietį Skur
džių ką jis skaitė: straipsnį a- 
pie kun. Niurną ar ką kitą.

—Na, gerai. Stokis ir kal
bėk po prisaika.

Pilietis Skurdžius išsiėmė x iš 
kišenės laikraštį ir išsklaidys 
ant stalo paroda.

Aš skaičiau paieškojimą 
»apsivedimui merginos, tai vis
kas ką aš skaičiau.

'Teisėjas apšventino visus su 
futbolu per galvas ir teismas 
užsibaigė. \

inorEdami;
PIRKTI, PARDUOTI AT MA1-* 
NYTI VISADOS KREIPKITRS * 
PAS MUS. TAS. JUMS BUS 

ANT NAltDOS.

L FABIONAS C(i
f

809 W. 351h St, ChicagOį 
< TeL Be levard 0611 k 0774 ,
PADAROM PIRKIMO IR PAR J 

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus h į 

Parduodam Laivakortes.

X- RAY EGZAMINAVIMAS 
IR PATARIMAI VELTUI

reiškia ir prieš pačią valstybę, 
nes kunigas ir valstybė, tai 
vienas ir tas pats kūnas. Kas 
eina prieš musų valią, tas ei
na prieš valstybę, tokie žmo
nės yra maištininkai, o maišti
ninkus reikia bausti, nes mu
sų tokis jau yra nusistatymas.

Teisėjas šypsosi ir laižo ci
garą.

—Dabar prašau, jūsų eksce
lenciją, kun. kleboną ir- seimo 
narį Niurną, paaiškinti savo 
problemas dėl skundžiamojo 
Skurdžiaus. Kur, jūsų eksce
lencija, matei jį skaitant to
kius bjaurius raštus?

-—Aukštas teisėjas, aš suga
vau jį pasalomis skaitant. Jis 
manęs nematė, bet aš iš užpa
kalio prislinkau ir kapt jam už 
kalnieriaus. Aš esu tikras, kad 
jisai skaitė tai, kas buvo apie 
mane parašyta.

—Netiesa! — šaukia Skur
džius.

. ę

—Maučat I—kumščia grūmo
damas sušuko teisėjas.—Tu man 
pasakysi. — Prašau baigti savo 
kalbą, jūsų garbinga ekscelen
cija, kun. Niurna.

—Aš, štai, turiu ir tą laik-

raštį, kurį jis skaito, štai jis...
—Prašau balso!—prabilo gy

nėjo advokatas.—Aš noriu, kad 
pilietis Skurdžius parodytų, ką 
jis tada skaitė, kai kun. Niur
na jį užtiko.

Teisėjas supykęs: — nevieto
je, nevietoje.’.. Aš pasakysiu 
kas reikės. Dar yrr vienas 
liudininkas, kur jis?

- Neatėjo, jūsų aukšta galy
bė, ponas teisėjau
nai atsidusus sumurmėjo kam
pe davatka.

- Bet tamsta, Niurna, tikrai 
nenurodei, > ar jis skaitė tą 
straipsnį, apie kurį eina daly
kas, ar skundi pilietį Skurdžių 
už laikraščio skaitymą? —klau
sinėjo advokatas. »

' • b—Už straipsnio, ne laikraš
čio — rėkia teisėjas.

nobaž-

—Don Pilotas.

r

Gulbransen Trade Mark 
GUfiBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
rolea.su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rajikom grojant. Galima pirk
ti mokant $8.00 j savaitę.

Pamatykite pas 
jos, f; budrik, 

3343 So. Halsted St.
—

švifcsą 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 710t, 1892, Chicago

Kuomet jus su
sergate, tai i>ir- 
m utini s dalykas jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir • tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas

uaugeij gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvę ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas~ pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste. z

Pasitarkit su 
Specialistu

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųŠies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų spėri
ai urnas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris. -

The People’s Health 
Institute

• Dr. Gili, Specialistas 
40 No. Wells St., 

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedildieniais ir šven
tėmis: 16-1.

■«r

State ..

Garsiukitės Naujienose
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK S AU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU -

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdienę ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami N au jienas 
sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiuvamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

.HM

tWIN

Miestas

Vardas

Adresas

txxxmxxxxxxxxrxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

«
• VflUR 

bscr»T>ei*

andB* *

Sis m^isų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit v* 

kiekvieną atneštą ar atsiųsi,, 
paštu naują skaitytoją: / 
Už metus' u.... *' 150 kuponų
Už pusę metų....... 75 kuponus
Už tris mėnesius ..r. 85 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks'geriausia 
dovana.

rolea.su


Pirmadienis-, Gruod. 28, ’25 NAUJIENOS, Chicago, HL •

j MUSŲ MOTERIMS
t- - ............ Veda Dora Vilkienė ■ ■ ■■ ■

U IR KAIP VIRTI
SRIUBA I« ŽIRNIU

1 ar 2 blėktnęs žaliųjų žirnių 
šalto vandens *
1 riekutę svogūnų
*Xi Šaukšto miltų
1 šaukštą sviesto
L12 šaukštuko cukraus
1 šaukštuką druskos
1 juoduką vandens
1 puoduką saldžios Smetonos 

bei v milkų.
Nupilk vandenį* nuo žirnių į 

puoduką ir dapilk tiek vandens, 
kad butui Ta • kvortos. Supilk 
ant žirnių, pridek svogūną, cu 
krų. druską ir virk 5yl0 minu1* 
tų.’ Perkošk. Turi būti 2^ 
puoduko sriubos. Padaryk bal
tą du žalą iš ^sviesto, miltų ir 
pieųo. .Paskui sumaišyk bu 
žirnių sriuba. Paduok karš
tą su suchoriais arba krekesais 
apteptais sviestu ir pakepintais 
pečiuje. I

PRIKIMŠTOS SELKROS
• ■ -*■- ■*--—

3 kotus gerų selerų
*/į puoduko sūrio
1 šaukštą saldžios Smetonos
1 šaukštą sukapotų valakiš

kų riešutų *
1/į šaukšto svogūnų sunkos.
Sumaišyk viską gerai. Pri

pildyk šiuo mišiniu kiekvieną 
seleros kotą. 1

SŪRIO SOUFFLE
--- f-- ,--

2 šaukštai sviesto
I šaukštai miltų

2 kiaušiniu, atskirk trynius 
nuo baltymų

l/a puoduko sviesto
% puoduko pieno
1 šaukštuką vanillos
Išvirk, atšaldyk ir pridėk ant 

galo:
4 šaukštai kakao arba šoko- 

liado
2 šaukštai cukraus
1 Va šaukšto pieno
Persijok keletą sykių visus 

sausus pridečkus. Sudek iš
plaktus kiaušinių trynius, svie
stą, vanilių ir maišyk pakol vis
kas gerai susimaišys. Sudėk 
virtą šokoliadą bei kakao. Iš- 
lengvo įmaišyk išplaktus bal
tymus. Kepk dviejose blėtysi, 
•po ploną blyną, bei vienoje ble- 
tyje. Jeigu keptumei dviejose 
bletyse, tai perdek su uogų ko
še. 1

RIEŠUTŲ KEKSAS

1 puoduką išsijotų miltų
1 puoduką cukraus
1 šaukštuką baking po\vder
14 iki ‘/u puoduko miltų
% šaukštuko druskos
1 puoduką sukapotų valakiš

kų riešutų
Vjj puoduką tirpyto sviesto

( 2 kiaušiniu
1 šaukštuką vaidilos
Išsijok mįltus, baking pow- 

•leri ir druska ir sudėk riešu
tus. Paimk sviestą, išplak kiau
šinius. Pripilk tiek pieno prie 
sviesto ir kiaušinių,, kad pasi
darytų vienas puodukas. Su
pilk prie miltų ir gerai plak. į 
Supilk vanilių ir lyepk nekarš-' 
tame pečiuje % valandos.

[Pacific and Atlantic Photo]

Heidee Pfundmeyer,- žymiau
siąjį* gražiausia Vengrijos ar
tistė. Čia ji perstatoma minyš- 
kos kostiume.

DOUGHNUTS

4 puodukai miltų
1 puodukas cukraus
1 šaukštukas druskos
1 puodukas pieno
I puodukas vandens
1 šmotukas mielių
4 šaukštukai sviesto (tarpy- 

to)
3 kiaušiniui
Sumaišyk sausus pridečkus 

ir išsijok. Pašiklyk vandenį ir 
jieną ir sumaišyk su mielėmis," 
gerai išmaišyk. Sudek svies
tą (tirpytą), paskui išplaktus 
kiaušinius. Apdeng ir padek 
į šiltą vietą, kad pakeltų. Iš
pjauk su tam tikru prietaisu

daugnuts, sudėk aiit išmiltno- 
tos lentos te pakilu. Virk tau
kuose ar aliejuje.

PYRAGAIČIAI Iš AVYŽINIŲ 
KRUOPŲ “OATMEAL”

Vj, puoduko sviesto
l/i, puoduko taukų.
1 puoduką cukraus
1 kiaušinis <
1 puodukas cukraus
3 šaukštai saldžios snTetonos
(i šaukštai vandens
1 3 puodukų avyžinių kruo

pų
ŲG puoduko razinkų
'/o puoduko sukapotų riešutu
11/2 puoduko miltų
1/2 šaukštuko sodos
%šaukštuko cinamonų

Y> šaukštuko druskos
VL’ šaukštuko maltų gvazdikų
Yž šaukštuko maišytų, maltų 

“Ąllspice”
Ištrink cukrų su sviesiu. Su

dėk išplaktą kiaušinį, kruopas 
ir vėl pluk. Išsijok* miltus su 
soda ir druska ir pridėčkais. 
Sudėk atskiestą Smetoną, mil
tus ir vėl gerai maišyk. Imk 
.su šaukštu ir dėk ant gerai iš- 
sviestuotos blČties. Kepk pe
čiuje. ,
" T~ . .. ........ ■UI H y .1 ....-I.

......................... ■
Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Clareinont Avė.

Kontraktorius - Pldmberiz. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

v..-------  . --- . - n J

Lietuviai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 
atraktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų I Jr 2 morgičiams.

Advokatai
JOHN B. BORDEH
» (John Bagdziunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washifagton St. Room 1310 

Telephone Hearborn 8946
Vakarais 2151JV. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas. Republic 9600

/-7^7-Tįi----- ---

J. P. tfAITGHES
ADVOKATAS

/ Roselando Ofislu:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N, Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

y..1....... — , .......

Telefonais i

Telephone Yards 0994

rei 
mote

DR, G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

i Ned. nuo 9 iki 12 ryto
L Akiniai $5 ir augščiau l

—Iš RUSIJOS-
Gcrai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
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.

VAI^ANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

į Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drezel 0950

Boulevard . 4186
3235 S. Halsted St
: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. T.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 18 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai, po piet
Telefonas Midway 2880

3101 So.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučluose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dykq 
tarimas, d 
kitokiuose) 
kaluose 
rimą ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewlcz- 

' BAN1S
AKU&ERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginome.

3113 South 
Halsted S’t.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUšERKA

Halsted St., .kampas 31

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 6 iki 8 vakare. 
-

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Pafk 4000

V4 puoduko saldžios Smetonos 
liei milko

1/2 puoduko vandens
% puoduko sutarkuoto sūrio 
Tryniai 3 kiaušinių 
Baltymai 3 kiaušinių 
U> šaukštuko druskos
Vį škukštuko baking powdei
Padaryk baltą dažalą iš Sme

tonos, vandens, sviesto, drus
kos ir miltų, ty. užvirk pieną, 
sudėk druską, sviestą ir išmai
šyk miltus’ su trupučiu šalto 
pieno, o paskui miltus sumaišyk 
su karštu pienu. Sudėk sūrį 
(American) tegul ištirpsta. At
šaldyk, sudek išplaktus trynius, 
o ant galo išplaktus kiaušinių 
baltymus ir baking powderį. 
Supilk j gerai išsviestuotą in
dą. kepk išlengvo ne karštame 
peCiuje 45 minutes. Paduok 
stalan karštą.

KIAUŠINIŲ PRIESKONIS

4 kiaušiniai
% puoduko cukraus
1/4 šaukštuko torkuoto nut- 

meg ,
2 puodukai saldžios Smetonos 

bei milko
2 puoduku vandens
l/> šaukštuko druskos
Suplak kiaušinius, sudėk cuk

rų, nutmeg, įpilk pieną. Su
pilk į puodukus. Puodukus su
dek į biėtį su vandeniu ir kepk 
pečiuje pakol sutirštės. Pa
duok puodukuose stalan.

KARz\

1/2 puoduko vidutiniai kavos 
•ą puoduko šalto vandenis 

.1/2 kiaušinio > *
3 puodukai verdančio vande

nio; ’ * ' .
1/4 puoduko šalto vandens
Sudėk kavif puodan. Suplak 

kiaušinį ir sumaišyk su Yi puo
duko šalto vandens. Maišyk ir 
supilk karatą vandenį. Padėk 
aiit ugnies ir duok vieną syk 
užvirti. Kava išviso netuin 
virti daugiau kaip 2 minutes. 
Užpilk 14 puoauko šalto van
dens. Kavos bus 4 puodukai.

MADOS.

No. 2624 Ifts. No. 709 Gražus, 
lengvas apatinis rūbas. Gerai jj pa
sisiūdinti iŠ šilko arba batisto.

Sukirptos faneros 16 metų, 36 iki 
40 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 2^2 yardo 40 colių materijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys 15 centų 
ekstra. •

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

ŠAKOLIADINIS KEKSAS

1 puoduką cukraus
1Y*> puoduko persijotų miltų
2 šaukštuku baking, powder
1/2 šaukštuko druskos• s el . \ r • . X

No. 2643. Paprasta iš naujausios 
materijas pasiutu suknelė. Patogi 
dėl namų, graži ant gatvės ir ele
gantiška svečiuosna.

Sukirptos mieros nuo 36 iki 46 co
lių per krutinę. 36 mierai reikia 
2 K yardo 54 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
3zdŽio numeri, pažymėti mierą ir 

ikiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W, 22 St 

arti Leayitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—O v. v. apart JPanedClio Ar 

Fėtnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 530 
Tel. Central 6390 

Vale 3223 S. Halsted Chicago 
Tel. Yards 4681

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

, Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. SubatoJ nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujieųų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- 

tj, a$ba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę! gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir no daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metUo-^-150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

......................... .’.........      Atkirpk čia
Data: Gruodžio 28, lff25

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
. ........................    ll/

DR. 1. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

A. MONTVID, M. L>.
1579 Mijwaukee AveM Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare, Tel. Brunsvrick 4988.

8421 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare

Kasdien I

iiirtrriiYTniiiimnnir

h Rr_ I ftvvronno P. Stokis S
M

M

Dr. LawrencB P. Slakis R
DENTISTAS .

4454 So. Western Avė. *
Valandos: m

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakarei r XXIXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXX

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Bealevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENT1STAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Ave> 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted StM' 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
x D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 • 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
/ Rusas Gydytojas ir Chinugae 
Specialistas Moteriškų, Vyruką, 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Ouea|« 

arti 81st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 diea.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-toa
ant 2 lub^

Z1"" 1 —■ — ..... ‘ J
DR. M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligų 
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 fld 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858 4    .

Phone Canal 1713-0241 
, Res. Midvvay 5512 
DR. R. C. CUPLER, 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St.

Valandos 9-12, 2-4, G-'O 
Phone Cicero 49 Cicero 

C -

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. ' Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ĘIMMERMAN 

Savininkė
Dovanos; Kalėdoms

Importuoti pe^fumai, toilet setai 
ir kiti daiktai. Ateikite pasirinkti 
už numažintą kainą.

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
.....................■■■ i ..... ...........................
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NAUJIENOS
Fhe 1 ithuanian Daily Neva 

i'uMished Daily Kzcept Sunday 
by ths Lithuanian Newa Puk Oa. Ine.

_____ JEditor P. GRIftAITIS
1739 So«th Halsted Street 

CMeafe, I1L
» Teleekoae Roooevelt 8600

8c 
18c 
71c

Subsčription Ratas t
18.00 per year in Canada.
37.00 per year outside of Chicago.
88.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
!■ ■ ................ III —

Entered as Second Clase Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
sf 'Tiicago, III., under the act of 
Mrrvh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirUnt 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
[11. — Telefonas: RooseTelt 85M.

UisimokSJlmo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ................   $8.00
Pučai metų --- ------------------------ 4.00
Trim^ mtaeeiame........... .........  2.80
Dviem miaeeiame 1.50 
Vienam minėsiu! _____     .75

Chicairoje per nešiotojui) s
Viena kopija 
Savaitei ...... 
Minėsiu! ___

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu:

Metams ....................................... $7.00
Pusei metų .......................... . 8.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviem minėsiant ________   1.25
Vienam mineaiui ____________  .75

Lietuvon ir kitur ušsieniuoee: 
(Atpiginta) 

Metams ____________
Pusei metų —............. ..
Trims minesiams .....
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su ulsakymu. »

|8.00
._• 4.00
.... 2.00

BOLšEVIKAI PRAKIŠO LIETUVIŲ 
RUBSIUVIŲ SKYRIUJE

NEŽIŪRINT SUMOBILIZ AVIMO VISŲ SAVO JĖGŲ

NEPAGELBĖJO NĖ BLOKAS SU AIDOBLISTAIS

KOMUNISTŲ “NESUMUŠAMAS ARGUMENTAS” 
SUMUŠTAS . .

pija savo skaitytojams ir klausytojams komunistų laik
raščiai ir agitatoriai.

Kur vadai paliepia tai miniai eiti, tenai ji eina; už 
ką jie paliepia jai balsuoti, ji balsuoja; kada jie jialiepia 
jai bliauti ąrba muštis, ji bliauja arba mušasi. Tame yra 
komunizmo “galybė”.

Bet'aklų fanatikų Amerikos lietuvių darbininkų or
ganizacijose visgi yra mažuma. Jeigu kuri jų patenka 
komunistų diktaturon, tai tiktai per neapsižiūrėjimą ir 
apsileidimą protaujančiųjų darbininkų.

/ Z
-------- - - ‘ ------- — -----------  -■ ------ - - ----------- - ~ -------- .-------------

V. Danikis

Žvėris ir žmogus evoliuci 
' jos mokslo šviesoje žarna,

Pagaliau

(Tęsinys)

kamienas

dosi rudimentariniai organai 
musų kūne, kaip ausų musku
lų likučiai, uodegos ir jos mus- 

1 kulų likučiai, palymasti.ja 
(daugkartystė), akloji 
kūno plaukai ir d. k.?
iš kur, kam yra toks didžiulis 

į bendrai viso gyvulio 
gaus kūno sudėties
mas?—Ar ne toks pat ir tokioj 
eilėj sustatytas musų danty- 
nas; ar ne toki pat nervaj su
daro musų audinius, arba mus
kulatūra; ar ne tokia jau'širdis, 
kuri kaip koks nenuilstamas 
siurblys be paliovos varo mu
sų kūne kraujo cirkuliacija; ai 
ne toki jau veisimoji organai 
ir budai? ir t.t. ir t.t.

ir žmo- 
panašu-

Fyloff*n«tinl* žmonių kllmča
Bcotuburinlai gyvuliai

Styalnlal gyvuliai
PirtnykStėR luvy* (juru stubullnkd)

vis daugiau prie šianideninių 
esamųjų organinių tvarinių ir 
jų begalinio turtingumo, nes 
senovinės terciarinės gėdynės 
šiltai drėgnas klimatas augme
nijai, o vešlumas augmenijos 
gyvūnijai davė galimybės to 
laipsnio pasiekti. Todėl anuo
metinė flora ir fauna toli per
ėjo šiandieninį šių valstybių 
turtingumą, koks tik begali 
būti randamas vešliausiose 
tropiškų jų sričių vietose.

Pagalios tik paskutiniame 
žemės istorijos skyriuje, bū
tent kvarterinėje gadynėje mes 
visiškai atsirandame angoje 
dabartinio laikotarpio, kurs yra 
kaipo aukščiausias žeminės 
evoliucijos laipsnis, ir kuria
me išeina gyvenimo scenon 
aukščiausioji gyvybes forma — 
žmogus, kaip laipsniškos evo
liucijos vainikas. Berods šis 
žmogus dar nebuvo musų šio 

panašus kilmės žodžio pilnu išmanymu kaipo 
žmogus; jis kaip tik buvo dau
giau panašus į gyvulį-Žvėrį, 
kurs buvo tik kaipo priruošia
moji forma tikrąjam žmogui. 
Tik po to žingsnis pb žings
nio, pamažu ir laipsniškai 
Šimttukstantmečių /bėgyje iš
sivystė tikras žmogus.

Mus pačius stebina šitoks 
tvėrim'o būdas dėlto, kad iš- 
tiesų yra- nuostabi ir galinga 
prigimties tveriamoji jėga. 
Tačiau šitai visgi pasidaro į- 
mapomai aišku einant evoliuci
jos moksliu arba descc'n- 
c j o s t e o r i ja \(paėjimo teo
rija), kurias nustatė genialus 
L a m a r c k, o ir D a r w i n o 
protai. Ir ištikro.
dien. rodos, gulėtų 

jprlgimtin s 
11 i s kaipo akstinus
evoliucinį procesų? Kas neti
kėtų į kovą už būvį galią? 
į atmainas ir atmainingumą 
veislių? Kurs tokiu silpnučiu 
ir nesąmoningu butų išdrysda- 
mas, ginčyti arba net priešta
rauti perdavimo ir paveldėji
mo bei‘prigimtinės atrankos 
(natūrai seleetion) dėsniui?! Be 
rods atsiranda čia, kaip pa
prastai ir visur, priešingų, ir 
net aukštų protų. Bet tai ką- 
gi tatai padeda? Evoliucijos 
mokslas kaip ėjo, taip tebeina 
ir eis savo būtinuoju keliu kaip 
ir pati evoliucija niekeno neįu- 
įlaikomai! Prieštaravimas ir 
kliūtis yra natūralūs reiškinys 
taip orgapincj kaip ir anorga- 
ninėj prigimty, o tobulėjimas 
ir vystymasis visgi žengia pir
myn. Evolucija tai gamtos 
dėsnis, kuri yra n e p a n a i k i- 
n a m a s.

Fe u c r b a ė h a c sake: “kas 
panaikina vieną gamtos x įsta
tymą—panaikina visus”.

O tai tas nelemtasai “dar
vinizmas” yra kaltas, kad rties 
dabar lengvu budu galime at
sekti savo atsiradimo kelius 
arba išrišti taip vadinamą 
“klausimų klausimą”, kas ta
čiau ankščiau nebuvo galima 
atsiekti dėl ano trukumo; ku
rio išrišimui ankščiaus šaukėsi 
pagelbon viršpriginitas jėgas 
(supranatura potentia) se
nutį, vos kai kur dar tebesi- 
įlaikanĮtį penormalių-svcrdč j an
čių galvų dėka, tvėrimo mitą.

Taip, yra neužginčytina tie
sa., jog vystymosi veiksmai yra 
grynai prigimtiniai, mediani
niai ir sauvaulųs, visiškai ne
reikalaują jokio įsikišimo virš- 
priglmtų galybių, kurios tver
tų sulig ‘apgalvotu planu’’ “is 
nieko” arba “iš molio”.

Už kokį atsiradimo būdą kal
ba senovinio pasaulio gyvento
jų iškastos suakmenėję įvai
rios organizmų dalys ir ypač 
kaukolės? Ką sako diffebenci- 
ja (skyniamasis, ]jersidirbimas) 
sąnarių, galvos skeleto ir jos 
smegenim >, k tiriu 
struktūra (sąstatas) 
šiai rodo vy^tymiosi eigos 
mes? Arba is kur ir kaip

tik buvo suorganizuoti ndu- D3UuZI3I11I8|I uliridl ji valsčiai> jie buvo panaikinti 
* lir atstatyti senieji, grąžinta su

stiprinta policija, padaryta ei
lė areštų ir žiaurių egzekucijų. 

Kiek liąudyje buvo įnirtimo 
ir pasiryžimo kovoti net bau
džiamųjų burių akyvaizdoje, 
rodo pora įdomių faktų. Dar 
anksčiau Kupiškio mažas bau
džiamasis dragūnų būrys aplan
kė Jodkonių kaimą, pagarsėju
sį visoj apylinkėj savo revo
liuciniu upu ir žygiais. Nakčiai 
dragūnai sustatė arklius kloji
muose, pastatę prie jų sargybą. 
Thnai vidurnakty vėl viskas su
judo, - degė vienas klojimų su 
12 arklių ir 2 dragūnais, atstu 
padėtas, kad ugnis negalėtų 
persimesti ant kitų trobesių. 
Klojimas bulo padegtas pačių* 
ūkininkų ir visas supleškėjo su 
arkliais, patronais ir bene 
dviem kareiviais. Išsigandęs 
būrys tuojau pasitraukė už 
kaimo ir ant rytojaus, nieko ne
bedarydamas išėjo. Ginklai su
degusiam klojime dingo nežinia 
kur.

Kai atėjo būryj Troškūnų 
ir “načalstva” susimetė vieno, 
grįčioj, staiga jos tarpe pakilo 
neramus trukšmas, pasirodė, 
kad to kiemo šulinys liko už
nuodytas. Musų žiniomis šuli
nys tikrai bandyta, užnuodyti, 
kad ir nevykusiai. Načalstva 
skubiai išsikraustė kiton vieton. 

Antras būrys siautė Panevė
žio rajone. Išėjęs iš PanovSžio 
1906 metų vasario pradžioje, 

vedamas barono Kaizerlingo, 
jis aplankė pirmutinį Nauja- 
miestį ir atstatė ten seną tvar
ką valsčiuje; naujai išrinkta 
valsčiaus valdyba buverareštuo
tą. Iš Naujamiesčio nusigrudo 
Pušalotan ir areštavo naująjį 
viršaitį.

Po to būrys perėjo Smilgius, 
Rozaliną, Linkuvą ir grįžo Pa
nevėžin. Būnant Linkuvoj, bū
rio dalis atėjo į Steigvilių kai
mą areštuoti drg. Požėlos, bet 
jo ten nerado.

Būrys visur areštavo 
išrinktus viršaičius, 
vieton senuosius ir vėl 
vendino senose guštose 
ninkus.

Barono Osten Sakeno
perėjo Kelmę, Šiaulius, Žagarę, 
Kruopius, Papilę, Akmenę; Ši
tas būrys ar jo dalis dienos 
metu įtraukė į Šiaulius, vesda
mas su savim didoką areštuotų 
būrį. Osten Sakenas iš kulko
svydžių sušaudė Akmenėje na
mus, kuriuose gyveno savo re
voliuciniu veiklumu pasižymė
jęs žmogus; kortavo visą naktį 
klebonijoj ir rytą suėmę kun. 
šnapštį, kurį iš Kuršėnų palei
do.

i Sędoje pradžioje buvo tik pė
stininkai. Gruodžio 13 dieną 
šaudyta į minią ir 4 sužeista. 
Po to iŠ Telšių atsiuntė dar dra
gūnus.

Jau 1906 metais caro žanda
rai, ištardę suimtuosius, suda
rė didelę bylą — “dielo o Li- 
tovskoj respublikie” , - kuri 
dalimis buvo nagrinėta Vilniaus 
Teismo palatoj. Tardymo me
džiaga, šnipų parodymai ir 
prijungta prie jos revoliucijos 
metų literatūra sudarė kelių 
pūdų svarumo krūvą. Revoliuci
nio judėjimo istorijai Lietuvo
je tos bylos dokumentai turėtų 
dabar nemažos reikšmės. —K.

! Kranzliažuvė*
1’irmykSčial amfibijai

(Iš 1905 m. atsiminimų)

Lietuvos liaudies revoliUcinis 
ūpas, sužadintas musų Parti
jos plačia ir drąsia agitacija, 
sustiprintas Rusijoj pakilusia 
revoliucijos banga, 1905 metų 
rudenį išsiliejo į masinį judėji
mą visu Lietuvos plotu.

Liaudis pasiryžo išgriauti se
nąją tvarką ir susikurti naują. 
Kas reikėjo griauti ir kas ir 
kaip kurti, apie tai iškarto pa
aiškino jai revoliucinė L. S. D. 
Partijos literatūra, paaiškino

Pirm.

Amfibijai

žinduoliai Pirm, zaural Kaulažuvėa

Beptlijni Zauropsidai

Marš.
Pirm, primatai Monutrėmai Paukščiai

Anaptonorpkus

Taršius

Brooklyno lietuvių rubsiuvių unijos 54-am skyriuje Viliaus Seime socialdemokratų 
. . _• _.*v ■ v *i Kainos.sveikasis elementas vėl paėmė viršų ant bolševikų.

Gruodžio m. 22 d. buvo nepaprastas to skyriaus susi
rinkimas, kuris rinko unijos delegatą sekantiems metams.’trus policiją, zemskiai, mokyto- 
Išrinktas tapo socialistas Michelsonas prieš bolševiką Pe- jai-rusintojai,^ išnyko senieji 
tronį. Pirmasis gavo 174 balsus, o antrasis — 161.

Po Seimo skiihįai turėjo bėg
ti iš savo gūžtų į didesnius cen-

i senieji 
valsčiai ir atsirado nauji, buvo 
uždaryti monopoliai, žodžiu,

; . .. v . kaip kaltino vėliau caro teismai,
Šitas bolševikų priešų laimėjimas yra tuo reikšmin- pradėjo kurtis Lietu vos vrespub- 

gesnis, kad prieš susirinkimą abi pusės buvo sumobiliza- lika.
vusios savo jėgas. .. ' ' \ [Bet revoliucinis judėjimas

Maskvos davatkos nebuvo užkluptos netikėtai. Prie- darniojo neilgam. Antras visuo- 
šingai, jos rengėsi .prie mitingo labai uoliai. Brooklyno ^eTnis^ka^ piXsai 

komumsti^ slamsteiis kone kasdien dėjo agitacinius stiaip* jp į)uvo praldimetas. Caro vai* 
snius^ kuriuose buvo( atakuojami centraliniai Amalga- džia atsigavo Rusijos centre ir 
meitų unijos viršininkai ir buvo reikalaujama, kad lietu- ėmė pulti. Puolė vienas pirmu- 
viu skyrius išsirinktų tokį atstovą, kuris turėtų drąsos “okrainas’ ir tas pirmu- 
“kovoti už unijos narių reikalus” prieš un^os centrų
♦ 11 v’i caLc i •» v— i 4<T T >-* > -J> dS • * • wvi • s. Prasidėjo ir Lietuvoje bau-tuviskoji Tosterio “Unijų švietimo (t. y. Mulkinimo) Ly-^iamyjų buriu gadynė. Mažutė 

gos” kuopa. Ji darė slaptas konferencijas ir šaukė prita- Suvalkiją ir šiaip 
rėjų susirinkimus.

i prikimšta 
kariuomenės, papildomai gavo 
kazokų ir dragūnų buriąs, ku
rie uoliai pradėjo siausti po 

gaudydami veikles-

Ankšt. žinduoliai

, ,-------- H
Pirm, žmonės Pirm, beždžionės

| PithecahthropuJ Antropom.

beždžionė*

Taip pat ir kiekvienam gy
vuliui leidžiasi naloginiu bil
du pastatyti ] 
kamienas, kurs, jis sako, iš 
mutacijos mutacijon, iš varia
cijos variacijon, vis paprastes
nių tapdamas, pagaliau taipgi 
išveda tiesioje linijoj į hipote
tinę pirmykštę celę.

ilgi milionmečiai praslinko, 
kol galėjo išsidirbti iš papras
tų organinių elementų kaip 
tai protistų, moluskų, kirminų, 
kryptogamų, algių ir k. ^iek 
aukštesni padarai; taip pat il
gi amžiai prabėgo, kol iš šių 
vėl galėjo išsivystyti dar au
kštesni gaivalai, būtent užstoja 
didieji žuvų ir papartinių gi
rių gadynė, 
milžiniškąjai 
gadynei, šilu

Tbks bolševikiškų gaivalų veiklumas paskatino ^ir jų kaimus, u- - 
priešus sukrusti. Lietuvių Rubsiuvių Apsigynimo Sąjun-,n^uo^us kovotojus, .darydami 
ga irgi sušaukė savo pritarėjų susirinkimą. Tuo budu į 
skyriaus mitingą abi frakcijos atėjo prisirengusios.

Nominuojant kandidatus į unijos delegato vietą, ša- vieną buvo pasiirtas atskiras 
le komunisto Petronio buvč pastatyta ir aidoblisto Kai- baudžiamasis būrys, 
poko kandidatūra. Tai tur-but buvo “strategiškas” pla- šiaušia buvo pultos tos^apyiin- 
nas, kad atitraukus nuo bolševikų priešų kiek galint dau- 
giaus balsų. Nuo pereitos vasaros bolševikai ir aidoblis- 
tai Brooklyne eina išvien.

'egzekucijas. >
Visa Kauno gubernija liko 

padalinta į 5 rajonus ii’ į kiek-

Smar-

kės, kur veikė musų Partijos 
stipriausios organizacijos.

Raiti dragūnai, sustiprinti 
pėstininkų burių, su viena ar 

Antram balsavime beveik visi aidoblisto Kalpoko (se- dviem kanuolėm,, užpakaly ly
nojo delegato) pasekėjai atidavė savo balsus bolševikų dimi vėl 8Tižusios policijos pa- 
kandidatui. Vienok Apsigynimo Sąjungos kandidatas, | 
drg. Miehelsonas, vistiek gavo daugumą balsų.

sileido malšinti sukilusią Lietu
vos liaudį, stengdamies įvaryti 
jai kuo didžiausios baimės.

Va tų baudžiamųjų burių ke
lias ir jų žymesni žygiai.

1905 metų gruodžio pradžio
je pasirodė baudžiamasis būrys

naujai 
atstatė

apgy- 
uriad-

burys

Taigi šį kartą bolševikų neišgelbėjo nė susiblokavi- 
mas su aidoblistaię.

Neišgelbėjo jų nė šlykščiausią agitacija prieš Apsi-
gynimo Sąjungos kandidatą. Pačių komunistų spauda KUpw7ubei™to^^ 
praneša, kad, svarstant kandidatų tinkamumą skyriaus,tas iš Kauno. Vieną kitą su- 
mitinge, Maskvos davatkos tarp visokių savo šmeižtų areštavęs; apstumdęs minią, at- 
prikaišiojo Michelsonui ir šitokį dalyką: “Apie darbinin- telsė^
kų reikalus jokio supratimo neturįs, nes nuo jaunų die
nų iš Lietuvos tėvu buvo skirtas kunigu!...”

Jeigu bolševikai nesidrovi šitokius plepalus nešti į 
viešą unijos susirinkimą, tai reikia pasakyti, kad jie pik 
nai užsitarnavo gauti “kiką” nuo unijos narių.

Komunistų diktatūra Brooklyno lietuvių rubsiuvių 
skyriuje buvo sulaužyta pereitą žiemą. Gaila tiktai, kad 
paskui rimtesnieji unijos nariai truputį apsileido ir da
vė progos kai kuriems bolševikėliams vėl įsiskverbti į 
skyriaus viršininkų vietas.

Gruodžio 22 U rinkimų pasekmės rodo, kad Brook
lyno lietuviai rubsiuviai galėtų visiškai apsivalyti nuo 
maskvinio elemento, jeigu tiktai tarpe jų butų'nuolati
nis susitarimas. Be susitarimo sėkmingai kovoti prieš ko
munistus negalima, kadangi jie visuomet veikia pagal ko
mandą, kaip davatkų būrys, vedamas kunigo.

Kitąsyk garsusis kun. Maliauskis, besiginčydamas su 
Lietuvos pažangiosios visuomenės atstovais viename mi
tinge, parodė pirštu į pulką tamsių moterėlių ir tarė: 
“Štai musų nesumušamas argumentas!” šiandie tokį pat 
“nesumušamą argumentą” vartoja komunistų vadai or
ganizacijų susirinkimuose, kur jie nori paimti viršų ant 
kitaip manančių žmonių. Komunistų minia taip pat nė-' 
protauja, kaip tos kun. Maliauskio davatkos, kadangi jos 
protą yra užmušęs fanatizmas, kurį diena iš dienos skie-

” valdžią, išėjo 
Abeliuosna. Aplankė ir nubau
dė dr. Zakarevičiaus tėviškę, o 
jį patį suėmė ir išsivarė Kauno 
kalėjimai), iš kurio jis jau ne
išėjo. Tuo metu suėmė Justą 
Vienožinskį ir Liudą Vienožin- 
skaitę (Purėnienęj> Iš ten 
atsidūrė Kamajuose ir iš kanuo- 
lės sušaudė drg. Smolskio tėvų 
grįčią. Iš Kamajų perėjo Ši
monis, Andrioniškį ir atėjo. į 
Troškūnus. Almenu kaime su
šaudė iš kanuolės Savickio kal
vę; suėmė drg. Mažylį, išsiva
rė jį, dviem kanuolėm apstaty
tą, Ukmergėn. Atėjo į Anykš
čius ir iš rinkos sušaudė Andri- 
konjes namus., kur vykdavo mu
sų 'draugų susirinkimai. Anykš
čiuose būrys stovėjo 9 dienas 
ir . siautė apylinkėje; jo dalis 
aplankė ir Semeniškių kaimą, 
musų vietinės organizacijos 
centrą, garsaus tuomet Baltuš
kos tėviškę. Anykščiuose bū
rio vadas susirinkusiems žmo
nėms pažadėjo: jei jie dar kar
tą kilsią, valdžia pastatysianti 
artileriją ant Anykščių kalnų ir 
miestelis busiąs paverstas į 
pelenus.

Iš Anykščių būrys išėjo per 
Kovarską Ukmergėn.

gyvūnų pasaulio ir 
tvariniai zprimitivio 
senų senovės tvaii- 
drėgnosc progirosc,

dvi- 
mil- 
mo- 
Šio- 
pa- 

tuo-

kiiBįįi šian-

stumusius

. Dabar mėginkime mesti dai 
vieną kritišką žvilgsnį į taip 
vadinamą priešistorinį žmonių 
laiką; tokį žvilgsnį, kurio (kai
po laisvo nuo bet kokios reli
gijos dogmatinių prietarų) pa- 
skaidrinantis spindulėlis vis* u 
vis daugiau apšviestų tą, daž
nai taip klaidžiai suprantamą 
ir aiškinamą musų • prigirptinę 
praeities buitį arba stovį gam
toje, kokį siūlo 
ir kritiško proto 
vados. I

Nusileidžiant j 
nūs “priešistorinius 
glūdumoje amžių 
čius, kada dar žemes geografi
nis7 veidas buvo visai kitokis; 
— kada, sulig mokslininko 
Noumayr’o, tuometinius kon- 
l.ncntus reikėjo ^pavadinti: 1. 
neirktiniu kontinentu, II. Bra
zilų os-etopini u kontinentu, III. 
sipoauslraliniu kontinentu ir 
IV. didžiulia Skandinavijos sa
la; taip pat, kada tb senovinio 
floros ir faunos pasaulio buvo 
kitoki ir padarai negu šiandie
niniai, ir pagaliau, kada iš los 
faunos (gyvulijos) kai kurių 
rųšių gaminančioji gamta 'ūme 
ruošti pirmąsias musų, bočių 
formas; iš kurių buvo lemta ir 
musų pačių “žmogiškajam” j-»a- 

vidaluį išsirutulioti. Taigi, lai 
to laiko musų prabočių tą lau
kinę ir žiaurią padėti ipikime 
įsivaizduoti, kada j it dar maža 
ką buvo aukščiau pakilę už 
musdienines žmogbeždžiones, 
ir kuomet toji kova už būvi 
buvo begalo žiauri pilniausioje 
šio žodžio prasmėj*.

Tuoipet “žmogus” buvo ur
vinis žmogus ir jis gyveno dar 
daug blogiau, nei šiandieninis 
laukiniausias žmogus. Jis ir gin 
damasis nuo priešų, ar juos 
užpuldamas panašiai elgėsi 
šiandieninėmis beždžionėms, 
kurios savo priešą muša gryna 
kumščia arba dantimis griebia 
ir kartais kokoso kietu keva
lu arba akmeniu arba medžio 
šaka. Ir jis toki giliausio pn-

natūralūs iš-

anuos, se- 
laikus 

ahirandan-

Visur,

Mašina arkliams dirbti 
ir kiti dalykai

Kąg sakė, kad bolševikai ne
tiki į mokslą? Tiktai pasižiū
rėkite, ką sako viena bolševikų 
gazieta. Girdi, Rusijos ūkinin
kai išradę / mašiną arkliams 
dirbti.

primordialiniai 
formacij <>j, yra 

randamu stuburinių gyvūnų 
tipo pirmieji reprezentantai, 
pirm kurių gyveno žemesnieji 
stubriniai gyvunaį, JI a e c- 
kjel’io vadinami ‘įkaušiais” 
(akrainia). Šios silūro gady
nės marėse knibždėjo begalės 
įvairiausių bestuburinių gyvū
nų, kurie yra sudarę tūkstan
čius metų storio nuosėdų sluo
ksnį, moksle vadinamus sulig 
jų kūno sudėties ir gyvenimo 
aplinkybių atatinkamais var
dais, kaip lai: rhizopoda (šak- 
niakojis), brachioprada (ran- 
kakojis), cepalopoda (galvako
jis), radiata (spindulinis), af- 
ticulata (nariuolas), mollusca 
(minkštagyvis), crustacea 
(kietagyvis arba plutagyvis) 
ir t.t., kurių bene svarbiausie
ji buvo įdomus trilobitai, Iri- 
daliai gyvūnai. Vėliau atsiran
da nauji 
žeminiai 
pobūdžio 
kiose ir
kurias tesudarė beveik belą- 
piai kalamitai arsibilarieji ar
ba lepidoedndrai su savo 
šakomis viršūnėmis ir lyg 

džinai stulpai (kolumnos) 
notoningai saū viešpatąvo. 
se slėpipingose ir kartu 
prastose praamžių giriose
met dar nelakiojo jokia plaš
take nei Bitele nuo žiedo ant 
žiedo; joks paukštelis šokinė
damas nuo šakos ant šakos ne
giedojo.

Pagaliaus dar vėliau, būtent 
kartu su besiplėtojančia flora 
aukštesniu laipsniu* paimu ir 
lapuotų medžių, taip pat ir be
sikeičiant klimatinėms sąly
goms bei geografinėms atmai
noms nyk&tant, tebeatsi randa 
aukščiausioj į liglolaikinčs gy
vulių valstybės klasė, būtent 
žindukliai (mammalia), delko 
ši gadynė ir,likosi pavadinta 
žinduolių ir lapuotų medžių 
gadyne, kurioje, kaip jau bu
vo minėta, tik ir tėra randa
ma tikroji, žmonijos prabočių 
šaknis.

Augmenų ir gyvūnų pasau
lis (flora ir fauna) vis ir vis 
daugiau netenka savo univer
salaus primitivio (visuotino 
pirmykščio) pobūdžio ir nuo- 
latai laipsniškai tolyn evoliu
cijos keliu progresuoja ir taip

ilgus amžius žūtbūtiniai besi
kaudamas su savo baisiais ir 
mirtiiiais ' piiiešiais-žverimis.

Jis tai jau pradėjo suprasti 
kaip ir nūdienines Ik'zdžionės, 
kad yra daug smarkesnis toks 
smūgis, kurs .yra su bent kokiu 
įnagiu padidintas, kurs pade
da sart) daug galingesnius prie
šus lengviau apgalėti arba at
siginti. Tuomet, suprantamai, 
niekas neturėjo jokio, rašto, o 
taip pat ir jokio metalo tasai 
pipma-žmogis nebuvo pažines, 
tačiau akmenį nuo tako jis nu 
vokė pakelti; arba nuo stiįžu- 
sios tioknč gabalą akmens nu
simušti, šaką nusilaužti ir visa 
tai nulyginti, nutrinti ir išaš
trinti, kad iš to sau pasidarius 
šiokį-tokį ginklą prieš savo 
priešą ir dvi savo grobio.

t \
. (Bus daugiau)

anatominė 
aiškiau- 

žy- 
ra-

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. 4.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulcvard 7667

Rezidencija Boulevurd 9828

Garsinkite Naujienose



Pirmadienis, Cxliod. 28,

Kalėjime Nakčia
(Skiriu vienminčiui dr.

J. Smoličiui)

Vėlyba rudens naKtin... 
si jau s;nai saldžiai miega 
Tik aš vienas dar budžiu ir 
sėdėdamas ant suolo prie ap^ 
kalto geležimis lango, iiuriu į 
baltą mėnulį ir žvaigždutes. 
Bežiūrint pastebėjau 
žvaigždžių ypatingai 
jos išvaizda tamsiai 
Ji mane sužavėjo 
akis traukte trauke 
vęs.

Kaip besvajodamas 
i ėdamasis pamiršau 
šaulį, jo begalines ir sunkias 
kovas, kuriose žmonės daug 
kraujo pralieja, veltui ieškoda
mi ant žemės teisybės, laimės 
ir laisvės...

Man rodosi, kad jeigu galė
čiau pakilti, lėkčiau į tas neiš
matuojamas begalines erdves 
ir ieškočiau ten tos paslaptin
gos žvaigždelės tarpe kitų, ku
ri netikėtai savo ypatingu ži
bėjimu ir šviesa suviliojo ma
ne ir pabudino mane iš užuo
maršos kapo.

Kur tai toli, toli sušvilpė 
. garvežys... Jo aidas skardžiai

atsimušė tyloje. Mėnulis pra
nyko už debesų... Bet veltui 
lakioja mano suklaidintos min
tys į tes erdves, nes manoji 
laimės žvaigždelė Užgeso jau, 
nespėjusi sužibti... Argi tai

CHICAGOS

ir

virtą pa-

[Pacific and Atlantic Photo]

vienų iš 
gružlių: 

raudona, 
ir mano 
prie sa-

taksikabo šofe- 
Swcet, kadangi 
McNuJty manė 
Swet negalėda-

KIMBALL PIJANA1
Del tobulumo /savo balso yru 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
Eagarsėjusius artistus ir i/mzi- 

os ekspertus. Vien tik su Klm- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano .mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PUANĮĮ KRAUTUVES

NAUJIENOS, Chicago, Ui

ŽINIOS 
-------------------- i- 

Šalčiai atėjo
Karlu su Kalėdomis atėjo 

šalčiai. Kalėdų naktį šaltis sie
kė vietomis 5 laipsnius žemiau 
zero. Kaip paprastai, šalčio at
ėjimas 'pasižymėjo gaisrais, 
nes pirmųjų šalčių naktį buvo 
110 gaisrų, kilę daugiausia nuo 
perdaug prikūrentų krosnių.

Paprastai į Ghicagcr šaltis 
ateina Iš vakarų, bet šis šaltis 
atėjo tiesiai iš šiaurės. Jis bet- 

• gi ilgai nesitęs ir greitia perei- 
f siųs.

Užmigo taksikabe — 
dabar kalėjime

Opai Čade, atvyko į Baylor kolegiją (Belton, Tex.) be cento 
ir pareiškė: “Aš atvykau čia, kad gauti darbo ir mokslo”. Ji 
dabar mokinasi ir dirba.

Mirė iš bado
m., 

prie

Baltimore - paminklų 
miestas

John T. McNulty, 5522 So. 
Aberdeen SI., užmigo bevažiuo
damas taksikabu. Dėlei to la
bai džiaugiasi 
ris Roy W. 
jis nežino ką 
daryti. Mat 
mas pažadinti savo miegančio 
pasažierio, nuvežė jį j polici
jos stotį. Ten policija rado, 
kad jis visa laikų miegodamas 
laikė raifkoje revolverį. Poli
cija spėja, kad jis rengėsi api
plėšti ar taksikabo šoferį, ar 
ką kitų, bet kad buvo “pavar
gęs”, tai besirengdamas prie 
plėšimo ’ ir belaikydamas re
volverį rankoj taip ir užmigo. 
Dabar sėdi šaltojoj kol išsiblai- 
vys, o paskui bus tardomas 
apie plėšinius.

žmonės/ mane atstūmė, išmetė 
iš gyveninio vagos, kaipo atlie
kamų žmogų ?.. Argi ?..

Bet štai vėl pasirodė mano
ji žvaigždutė, manoji stebuk
lingoji žvaigždutė*.. Rodėsi, 
kad ji artina.'-i kas kart vis 
artyn ir artyn prie manętą lyg 
norėdama 
pritraukti 
vargintų 
ją erdvių

Pro mažų langelį matosi 
miesto rūmai, balta Dievo šven
tykla, kur žmonės meldžiasi, 
maldaudami padaryti galimu 
negalimą ir prieiti neprieina
mą gyvenimo užtvarą. Visi tie 
žmonės maudosi skųrdp gelmė
se'; gyvenimas plaukia pirmykš- 
čia vaga ir tik aš vienas nete
kau laisvės ir vilties neturiu 
vėl valdyti savo laivo vairą, 
kurį bedalis likimas ištraukė 
iš mano rankų.

švelnutis vėjalis liūdnai man 
pro. langą šnabždėjo apie gy
venimo nuoskaudas, nuskriaus
tos žmonijos vargus ir dai 
daug, daug apiet kitką... Nera
mu ir skaudu pasidarė sieloje. 
Kokios tai nematomos replėm 
neapsakomai suspaudė, ir slė
gė mano širdį vis skaudžiau ir 
skaudžiau. Sulojo šuo... ir 
mintis vėl grįžo prie tikrumos: 
priešaky Movėjo aukšta, 
dona siena. Siela taip 
žiasi jos,- vėl trokšti 
lųrti gyvenimo sukijry.

savo galinga jėga 
prie savęs mano iš- 
sielą ir paskandinti 
platybėj

mažų

Baltimore buvo užvardintas 
paminklų miestu po pastatymo 
paminklo Jurgiui \Vashingto- 
nui 1815 metais. Tai buvo pir
mas paminklas pastatytas 
\Vashingtonui šioj "‘šaly. Nors 
yra dar keletas interesingų pa
minklų Baltimoryj, bet nėra 
užtektinai, kad. užvardinti tą 
miestų “paminklų miestu”.

'Miesto vardas paeina nuo 
l^rmo Maryland provincijos 
gubernatoriaus, Leonard Cal
vert, Lord Baltimore. Sakoma, 
kad jo tėvas, George Calvert, 
paėjo nuo aristokratiškos šei
mynos Flandrijoj, bet būda
mas anglu ir geru draugu ka
raliaus Jokūbo, jam buvo pa
skirta daug žemės Baltimorėj, 
Airijoj, tokiu budu jis tapo 
pirmuoju lordu Baltimore iš 
Baltimore. Jurgis Calvert, bū
damas kataliku, svajojo apie į- 
steigimą kolonijos naujoj ša-

vietų šioj apielinkej.
Nuo gruodžio 20 d. 1776 m. 

iki sausio 20 d. 1777 m. šis 
miestas buvo apsistojimo vieta 
Kontinentinio Kongreso, kuo- 
nyet tas Kongresas turėjo išsi-

kančiais metais Count Pulaski 
apsistojo Baltimorėj organi
zuoti savo Pulaski legioną. 
1812-14 m., kuomet britai bom
bardavo Fort Mcllenry, kuris 
apsaugojo miestą, Francis Scott 
Key parašė Amerikos himnų 
“The Star Spangled Banner”.

Baltimore buvo pirmas mies
tas Suvienytose Valstybėse pa
vesti miesto priežiūrai ir nuo
savybei vandenį ir -gazo švie
sos sistemų, čionais įestas pir
mas gelžkelis * Suvienytose

P-lė Mary Andriu, 66 
rasta negyva jos namuose 
218 E. Ontario St. Daktarai 
sako, kad ji mirė iš bado. Ke
letą dienų atgal Jos sesuo, taip
jau sena panelė Catherine An
driu sunkiai susirgo ir tapo 
išvežta ligoninėn. Tuo, sesuo 
Marė taip susirūpino,' kad ji 
per visą tų laiką nieko neval
go. Paširųirė ji urnai, rengda
mos! gulti.
t -.......... - _____ _■ .

1922-32 So. Halsted St 
4177-83 Archer Avė.

menkus įrodymus, Tai la-

buvo manę užsisakyti 
kavinėse, bet dabar to

rau-
ver-

Penki žmonės 
užmušti

vie
ne
tai 
to

KLEMENSAS TAUTKUS
Musų mylimus vyrus ir tė

velis persiskyrė su šiuo pa
sauliu sulaukęs 38 metų am
žiaus', gruodžio 25 d., 1925, 
2:20 Vai. ryte. Paėjo iš Kau
no rčdybos, Šiaulių apskr., 
Papilės parap.. Dragenų kai
mo. Amerikoje išgyveno 16 
metų.

Paliko dideliame n(uliudi- 
me moterį Barborą, po tė
vais Vaišinoraitę, -3 sūnūs, 
Klemensą, Aleksandrą ir Sta
nislovą; dukterj' Stanislovą 
ir gimines. Kunąs pašarvo
tas randasi 1325 S. 51 Ct., 
Cicero, 111. Laidotuvės įvyks 
utarninke, gruodžio ^9, 8
vai. ryto iš namų į šv. An
tano Parapijos bažnyčią, ku
rio įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame
Moteris, sunai, duk

tė ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis. Telefonas 
Yurds 1741.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

. šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St„ Chicago
Phone Canal 2591

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skatidamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis nuima kataraktą, ati- 

, tair.o trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Ncdšlioį 10 iki 1 vai. p. pu

1545 West 47th Street
Phone Boulevr.rd 7589

[Pacific and Atlantic Photo J
V. J. Patel, pirmas indusas, ku
ris užims Indijos legišlaturos 
pirmininko vietų.

prohibicijos direktorius And- 
rews buvo priverstas įsakyti 
agentams sumažinti savo išlai
das, nes pasirodė* kad tūli ągen 
tai išleidžia po $1,000, kad ga
vus
bai suvaržys agentų veikimą 
Jie 
tas 
galės padaryti, kadangi
kainuotų virš $1,000, o be 
dar kiekvienas agentas turėtų 
praleisti apie $100, kad 
įrodymų. Tokių išlaidų 
tai negalės daryti ir todėl 
les lankytis į brangesnes 
nes, kur- renkasi turčiai.
reiškia, galės būti šlapia, tur
čiai gers degtinę ir agentai jų 
nekliudys. Bet už tai agentai 
lys į visas pigiąsias vietas, kur 
neimama
charge” ir dabos, kad ten ne
turtingesni 
prohibicijos.
turčiai galės girtauti, tai bied- 
nesni žmonės turės pildyti pro- 
hibiciją, nes kitaip jie bus areš
tuojami.

gavus 
agen- 
nega- 
kavi- 
Ten,

Kalėdų dieną automobiliai 
pasiėmė penkias aukas — dvi 
moterį, du vyru ir -vieną vai
kų. Du jų liko užmušti 'nelai
mėse su automobiliais 
sidurimuo.se, kurie 
paprastu dalyku esant 
gatvėms, 
veikiausia 
taksikabu i

Viena jų, 
mirė iš 
susidūrus

įžangos cover
Didžaausias ir svarbiausias 

atsilikimas Baltimorės islori- 
jojo buvo baisus gaisras, kuris 
išnaikina visą biznio dalį va
sario 7 ir 8 d. 1904 m. Iš vi
so išnaikino apie 1,500 mūrų ir 
namų, kurie kaštavo apie 
125,000,000. Kuomet miestasjio 
lo vėl atsistatydino, tai jis ta
po vienu iš moderniškiausių 
miestų Amerikoje.

Kaslink gyventojų skaičiaus, 
Baltimore užima aštuntų vietą 
Suvienytose Valstybėse. Sulig 
1920 m. gyventojų skaičiaus 
vientik mieste buvo 733,826 
gyventojai. 1923 meteis vo
kuojama, <kad baltų gyventojų 
buvo 659,370 ir juodų 114,216; 
Svetimšalių1 yra 83,911.

Šitame mieste apie 55 nuo-'' 
šimčiai visų namų yra dviejų 
aukščių. Apart vieno iš geriau
sių uostų Suvienytose Valsty
bėse, Baltimore užima svarbių 
vietą kaipo industrijos centras. 
Pirmoj vietoj randasi austerių, 
antroj vaisių konservavimo, ir 
trečioj drabužių industrijos.

Baltimorėj randasi puikiau
sios moksliškos institucijos šioj 
šalyj. John Ilopkins Univer
sitetas yra vienas iš garsiausių 
Amerikos universitetų. Goucher 
Kolegija moterims gali lygin
tis su šalies geriausiomis ko
legijomis. čionais , randasi 
Peobody Institute, Enoch Pratt 
Knygynas su 17, skyrių, Wąlters 
Art Galerv ir t.t. Mieste ran- »* . Xdasi apie 5(M) įvairių tikėjimų 
bažnyčių. (

Čion randasi 1 vokiečių, 1 
italų, 1 lenkų ir 2 čekų laik
raščiai. [FL1S]

SU- 
pasidurė 

slidžioms 
moteris, 
baimės,

Au kitu
automobiliu, kadangi ji, kaip 
išrodo, nebuvo sužeista nelai
mėje.

Šiemet automobiliai užmušė 
Chicagoje jau 771 žmones. Bet 
šiemet vaikų užmušiu mažiau, 
negu kitais metais. Spėjama, 
kad ir vaikai pradeda suprasti 
pavojų automobilių ir labiau 
jų safigosi; o taipjau ir mo
kyklose vedama yra stropi sau
gumo kampanija, mokinama, 
kad vaikai neturi žaisti gatvė
se, turi eiti labai atsargiai 
skersai gatvę ir šiaip visaip 
dabotis automobilių.

Į Cragin policijoj stotį, po 
automobilių susidūrimo, tapo 
atvežtas John Hanson, 42 m., 
2011 N. Albany Avė., kad pa
darius tyrinėjimus apie tų au
tomobilių xsusidurimų, kurio, 

kaltiniku buvo 
tardymų, jis 
ir pasimirė 

pašaukti gy- 
kad jis mirė

žmonės nelaužytų
Taigi kuomet

ALEXANDRAS URBONAS

jąmi žmonės galėtų rasta lais
vės. Jis atvyko Amerikon ir 
kuomet sugrįžo Anglijon jis 
prašė karaliaus duoti jam čar- 
terį. Jis mirė prieš gavimą 
carterio, kuris birželio mėn. 
1632 metais buvo išduotas jo 
vyriausiam sunui, Cccjliui, ku
ris paskyrė savo brolį Leonar
dą Maryland provincijos pir
muoju gubernatorium. Provin
cija užvardinta vardu Karalie
nės Marės iš Anglijos.

1659 m. Baltimore apskritis, 
pirmas apskritis buvo organi
zuotas, ir 1661 m. vieta,* kur 
šiandien stovi Ballimorės mies
tas buvo išmieruotas ir David 
Jonės buvo pirmas gyventojas. 
1797 m. miestas buvo inkor
poruotas.
\ Maryland buvo įsteigta • ap-

išrodo, 
Belaukiant 

sukniubo 
negu spėta

Musų mylimas vyras ir tė
velis, persiskyrė su šiuo pašau- . 

' liu sulaukęs 42 metų amžiaus, 
gruodžio 24 d., 192f> m., 5-tą 
vai. vakaro. Kilo iš Kauno rė- 
dybos, Tauragės apskr., Vainu
tu miesto. Amerikoje išgyveno 
19 metų.

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Barborą, po tė
vais Yurkaitaitę, 2 sunu. Ka
zimierą ir Franciškų, dukte
rį Oną, brolį Vincentą,-sese
rį Uršulę Paukštienę, 2 pus
sesere: Domicėlę šarkienę ir 

busbrolį 
gimines, 

6 seseris

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas daptų be tkausmo. 
Bridge ■ geriausio 'aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktu jūsų sveikata*.

1545 West 47th Street
Nntjli Ashland A v*.

MYKOLAS MELAsIUS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 36 metų amžiaus, gruodžio 
mėn., 26 dieną, 1925, 3:00 va
landą ryte. Paėjo iš Vilniaus
rėd., Švenčionių apskr., Dauge- 
liškės parap., Kmilauchisna 
kaimas. Amerikoje išgyveno 14 
metų.

Paliko dideliame nuliudime
pusbrolį Petrą Melašių ir gimi
nes. Lietuvoj, tėvus, du brolius, 
Juozapą ir Antaną ir tris sese
ris. Kūnas pašarvotas randasi 
4315 So. H^rmitage Avė.

Laidotuvės įvyks Gruodžio 
30, 1925, 8:00 valandą ryte iš 
namų f švento Kryžiaus Parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gėdulin- 
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidbtuvčse ir su
teikti mirusiam jam paskutinį 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Pusbrolis ir Giminūs.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Matai Kas Dedasi?
ir

ku-

skandalasvyriausias IUB

BILLY'SIUNKLE

kaip 
jis.
ūmai
pirm
dytoją. Spėjama, 
nyiM munšaino.

-

■M

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujiehų kasdieną —r ir pa- 
ddugink jubs atnešdamas nau
jų skaitytojų.

kovoti, 
mylėti, buti mylimu’ ir Jx? ga
lo žiūrėti j ta giliai slaptingas 
mėlynas akutes... Kur tu da
bar, ^auksaspalvė galvelė?.. . ’ 

Pranyko žvaigždutės... 'De
besys nors ir apgaubia mėnu
lį, bet netrukus jos vėl iš jų 
išsiveržia, vėl laisvai plaukia, 
lyg skulK’dainos pirmyn pasi
tikti šviesiosios saulutės, 
ii išgelbės visą gamtų iš tam
sybės ranku...

Nakties Klajūnas. 
Šiaulių Kalėjimas

15, III, 25’m.

ir visuomet teikė laisvę visokių 
tikėjimų žmonėms ir nuo pat 
pradžios žmonės iš visur va
žiavo į Maryland. Baltimore 
buvo įsteigta patogioj vietoj 
ant kranto Patapsco upės, kur 
įi įplaukia į Chesapeake Bay. 
1723 m. geležies čionais rasta, 
kas padidino pirklybą ir gy
ventojų skaičių, ir vėliaus 
Chesapeake Bay pagarsėjo dėl 
jos austerių, ir net šiądien aus
terių rinkimas užima svarbių

Nauji metai busią šlapi 
— bet nevisiems

Prohibicijos agentai jau se
nai skelbė, kad jie dės visas 
pastangas, kad Naujų Metų pa
sitikimas butų sausas. Jie grū
mojo pasiųsti savo agentus į 
visas kavines ir daboti, kad nie 
kur nebūtų peržengiami yrohi- 
bicijos įstatymai. * Bet pasta
ruoju laiku iškilo
delei didelio agentų išlaidumu 
ieškant įrodymų ir

Barborą Gerulienę, 
Joną Kanauskį ir 
I sietuvoj motinėlę, 
ir brolį.

Kanas pašarvotus
California Avė. Laidotuvės 
įvyks utarninke, gruodžio 29, 
8 vai. ryto iš namų bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus • nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pa
maldose. Nuliūdę:

Moteris, sunai/ duktė, 
brolis, sesuo ir' giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

BOY.I

“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*

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

sidurimuo.se


T

Mažas susirinkimas.
bėdos

Cicero

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios i 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas I 
yra garantuotas per Chicago Coal I 
Merchants Assoclation, atsveri- I 
maa per Liscenced City Weigb- I 
rhanth.

E. J. McOuaid J
5822 So. Ručine Avė. >

Tel. Wentworth 0209 »*•
Englewoo<1 4760 I

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Piitaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
t 1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėki! mano iškabą 

\ Valandos nuo 9:30 iki 
8:30 vakate.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, puslša, šlapumo, privatinės, šia 
tos, užaendintos ir uškreliamoa ligos vii 
išgydomos

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodaižinom i

914
pagerintas

606
ir tikra* Europiniu LA 

eseida gydymas •' 
kiama. Vienatinis 
dymas nuo sifilio du o 
damas u* C C 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

paeina

DK. B. M. ROSS 
Atsakanti* 

Specialistas 
(steigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nu- 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydtiu« 
jus nebandykit senais budais.
VYRAI! Sperialis seruin gydymas yra vat 
tojams* su geru pasisekimu dėl atgavim* 
stiprumo silpnėms vyrame. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nern 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem, 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydyns 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMU 
ir Jau iigydė tūkstančius Amonių, tai 'Tt 
užtikrinimas sergnatiems, kad Jie /gaus '•» 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dekimtis gy
dymui kamltarių. Kraujo iibandymas ir l> 
iH>ratoriJo» egzuminacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
medikalis patarnavimas su|aik. 

sveikatą ir laimų. Geriausia gydj 
Pigiausios kaine*. Greičiausias gydy 
Ateikit tiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų 
ėmimo kambarys 508.

Penktas AugŠtas, Crilly Namaf 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki • 
vakare. Nedėlioj nuo 10 Iki 1 dieną. Pa 
nedčlišis. seredomb ir aubatomls nuo .» 
ryto iki 8 vakare.

Atsakantis 
jums 
inas. 
rnaa.

Dr.HUMPHRIYI’

uenza

C O L D S
Ii pirmo pasirodymo slouų 

— vartok Dr. Humphreya* 
"77”. Prašalinkit Šaltį iŠ Ju»ų 
•laUmos — Joa taipgi geros 
nuo gripo. Laikykit namie 
"77”. Bukit prisirengę prie 
slogą ir gripo. "77" yra var
tojama per 30 m. Joa yra iš
bandytos. Gaukit "77" iiandle

At all Druggists 30 centą.
HUMPHRRYS’ ROMEO. MEDICINEOO. 

1M Willlam Strest. NewYork

(Lietuvių Liuosybės elhidro- 
vės visuotinas šerininkų pries- 
nutinis susirinkimas atsibuvo 
23 d. gruodžio vakare. Daly-i 
vavo beveik penktu dalis dali
ninkų. Kaip ir visados, svar- 
biausis klausimas buvo sukė
limas kapitalo, Praleista dau
ginu dviejų valandų laiko kal
boms, 
kalas, 
vo, — 
nauji 
nauji, 
mažai 
landa 
išbėgiojo Kalėdų laukti.

Butų smagu visiems švęsti 
Kalėdas, jeigu butumėpi gavę 
iv lxndrovės, o dabar duok 
ir duok ir galo nėra, liet ga
las ateis ir butų daug 
atėjęs, jeigu dalininkai 
suprastų savo reikalus, 
bar didelė didžiuma 
nė susirinkimų lankyti, 
tingai priešmetinių, kur

taip ir paliktus visas rei- 
'liesa, pasižadėjimų bu- 
kaip ir visados. Binkių 

direktoriai. Išrinkta 5

Lietuvių Rateliuose.

Irenos

[Pacific and Atlantic Photo]
Marion Brazier, kuri išlau

žė Bergeno, N. J., kalėjimą ir 
10'liko'senuių/su “tiek Ji kalėjimai, buvo pa
turimų priėjo pirma va-|*ck|lsi u'ž. įvatnas pngav>s es. 
nakties ir visi skubiai

Iš Draugystės Pa
laimintos Lietuvos 

veikimo

v

NAUJIENOS, Chicago, III Pirmadienis, Gruod. 28, ’25
dėlė sale, laipinanti keletu 
tuksiančių žmonių. Skerdyklos 
ją aukoja orkestrui be atlygi
nimo, kad tik pagelbėjus su
rengti koncertus ir supažindin
ti pietines miesto dalies gyven-

rių kuriniais, išpildomais ge
riausio simfoninio orkestro. 
Įžanga yra tik 5j0c. Pradžia 
koncerto lygiai 8:15 v. v.

Lietuviai geros muzikos my
lėtojai privalėtų skaitlingai j 
tą koncertą atsilankyti, nes ge
resnės muzikos niekur kitur 
negalima užgirsti. —I)dd.

Puikus Koncertas

PRANEŠIMAI AUTOMOBILIAI RAKANDAI
Cicero Lietuvių Kooperacijos val

gomųjų flaiklų krautuvės visuoti-Į 
nas šerininkų prizmei i nis susi-
rinkiinns įvyks punedPly, urnodžio 
28 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Liuosybės svet., 14th SI. ir 49IIL
Ct. Cicero, III. Būtinai turitV alsi- 7 
lankyti kiekvienas nuryto, nes tu
rėsime nepaprastai svarbių dąlykų, 
kokių dar neturėjome. Taipgi atsi- 
neškit šėrų kvitus arba rasytes.

J .Tarvid, nut, rašt.

Automobilio Bargenai
GBO.IIKI IS pianas, Edison pho- 

nogralas, 
riešui i nis 
kambario 
tižiai, <la 
mašina ir indai, pigiai, 9y 12 kau
rai $22, liampoK $10.

4843 S., Michigan Avė. 
Kcnwot>tl 2514

iškimštus parloro 
bedruiinio ir 
setai, bufetas,

valgomo
vcidro-

Studebaker big 6 duplex phaeton, 
pasažierių, balloon tajerai, bumpe- 

i riai, originalio užbaigimo, tikro me
džio ratai ir kiti ekstra prirengimai, 
kainavo $1,910, atiduosiu už $1,275, 
Naujo karo garantija.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street PARDAVIMUI

BRIDGEPORT!) LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenar-ti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- 
rupinaml “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mbkčti sykj 
j savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted Sį. (Tel. 
Boulevard 9663).

Hupmobile touring, 1924, Califor- 
nia viršus, originalio užbaigimo ir iš
rodo, kaip naujas, pilnai prirengtas, 
veikit greit, $395. Naujo karo garan
tija. Išmokėjimais. /

Visuomet atdara.
1711 W. Madison Street

DIDŽIAUSIAS GROJIKLIŲ PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ

Turime pardavimui daug vartotų 
ir sampęlinių pianų. Turi būt par
duoti, kad padarius vietos musų kam
bary dėl naujų Kalėdinių pianų. Par
davimo kainos $145 lengvais išmokė
jimais. Jei jus atsinešite šj skelbimų 
s’i savim, mes duosime jums gražią 
Kalėdų dovaną, 100 rolelių ir cabinet 
benčių.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2332 W. Madison St., Ist floor 
Chicago, III.

i

Diana straight 8 sedan, važinėtas 
2,300 mylių, originalio užbaigimo, 

nuo 
ga-

Chicagos Symphoriy Orkest
rą šį vakarą duos puikų kon
certą International Amphiteat
re, prie 43 SI. ir Halsted. lai 
bus antras populiarėmis kaino
mis koncertas. Kurie dar nėra 
girdėję tokio gražaus koncer
to, patartina kad atlankytų. 
Koncerto programas yra seka
mas: 
Mareli from “Tannhauser”

Wagner.
Overture to “Mighon”

Thomas 
Andante from Syinphony No.

5.................... Tachaikowsky
Neapolilan 
Dance. 
Procession.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEšKAU Jono Chlevinsko. Tu

rėjo buČernę 106 S. .’>th Avė., Muy- 
III. Dešinės rankos neturi 

reika-

~~“ I mylių, ( 
kaip naujas, negalima atskirti 
naujo karo, $1,675. Naujo karo 
rantija. Išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street PRIVERSTAS parduoti savo gro- 

’.iklj pianą iš priežasties išvažiavi- 
me iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 ro- 
leliai, benčius ir kabinetas, išmokė
jimais $50 cash ir po $10 j mėnesj.

NAGAITLS
6512 So. Halsted St., Ist floor

Ford coupe, virš 10.000,000 moto
ras važinėtas, važinėtas 3,500 my
lių, yra daug ekstra dalių, išrodo ir 
bėga kaip 
mais.

Visuomet
?1741

wood, III. Dešinės rankos 
pusės piršto. Turiu svarbų 
lą, todėl jis pats ar kiti ji 
tanti meldžiami pranešti 
Gaus atlyginimą.

\V.- Urbonas
1617 S. Jeffferson St., Chicago

man. naujas, $285. Išir.okėji-

atdara.
W. Madison Street

Lie-Draugystė Palaimintos 
tuvos laikė priešmvtinį susirin
kimą gruodžio 13 d., Lietuviu 

aa’ Auditorijoje. Pirmininkui Fr. 
1111101’ i Bacevičiui atidarius susirinki

mą, priimta 14 naujų narių. 
Skaitytas protokolas, priimtas.

seniau
pilnai

renka-
ma direktorius. Prie tokiu ai)- n. • - .? , .,. . . . . , , _ , / i Rinkimas naujos valdybos anthnkybių į bendroves direkto
rius patinka žmonės visai ne-Į 
tinkami ir pragaištingi bend
rovei; O kas lame kaltas? 
dėlė didžiuma 
turėtu atsibusti kada nors.

—Šeri n in kas.

North Side
Sandariečių susirinkimas

A. L. T. Sandaros 23 
turėjo savo priošmetini

Massenet

PARSIDUODA rooming house 20 
kambarių, 2 karų garadžius, 4V% me
tų lysas. Rendos $150.00. Kamba
riai visuomet užimti. Geras uždar
bis. Kaina $2,500.00.

Atsišaukite:
228 So. Robey St.

Duco 
bėga 

kaina

Buick coupe, 4 pąsažierių, 
užbaigimo, pilnai prirengtas, 
kaip nyujas. Veikit greitai, 
tik $225. Išmokėjimais.

Visuomet atdara.
* 1741 W. Madison Street

JIEŠKAU Juozapo Vaicekausko, 
paeina iš Kartenos parapijos, šaku
čių kaimo, Kretingos apskr. Girdė
jau, kad apsigyyeno kur nors arti 
Chicagos. Yra svarburf reikalas. Pra
šau jo paties arba kas apie jj žino, 
atsiliepti; busiu dėkingas.

J. BUKAVECKAS 
1332 Wentworth Avė. 
Chicago Ileights, III.

pilnai NAMAI-2EMEHudson 4 pasažierių coupe, 
prirengtas, cord tajerai, gerame pa
dėjime, reikia pinigų, $385. Išmokė
jimais.

Visuomet? atdara.
1741 W. Madison Street

Aateinančių, 1926 metų. Senieji 
. išrinkti šie draugui. Pirminin- 

''U"jkus Fr. Bacevičių, pagelbinin- 
..... kas A. TąmkeviČia, fin. rašt. ir ta didžiuma « , ... .Fr. Mikaliunas, kasos globėjai 

Steponas Mažeika ir Alex Ma
monas, pirmas maršalka Vincas 
Balsevičia, taikos teisėjais 
1’umavičia, teisėjo rašt. 
Meškauskas, trustees Fr. 
liūnas, Edv. Čepulis ir J. 
kus, Naujienų atstovas 

iTamkevičia. Nauji šie draugai 
"jį valdybą išrinkti: Nutarimų 

rašt. Ant. Margevičia, kasierius 
Kl. Liaudinskas, kontrolinis 
raštininkas Antanas Stankevi- 
čia, antras 
černauskas ir 
stovas Kaz. Kazlauskas. Taipgi 
du nariai, kurie buvo ant iš
braukimo, bet pasiaiškinus ko
dėl laiku neužsimokėjo savo 
mėnesinės mokesties, liko pri
imti atgal. Iš baliaus rengimo 
kom. raporto paaiškėjo, kad 
balius davė jielno $260. Bapor- 
tas Auditorijos priimtas. Nu
tarta, kad Draugyste Palaimin
tos Lietuvos daugiau pinigų į- 
vesdintų ant šešto 
kiek pinigų invesdys 
metinis susirinkimas.
mų raštininkas perskaitė kurie 
turi gauti garbės dovanas už 
10 metų nesirgimą — jų rados 
šeši. Pagaminimui minėtiems 
nariams dovanų, kom. susideda 
iš šių draugų: Ant. Tamkevi- 
čia ir Jonas Valantinas. To
liau seka raportai nuo ligonių. 
Tuomi susirinkimas ir 
gė. Draugystės turtas 
500.74.

—Ig. Žilinskas.

Festival.

Capriccio

Į 
intermission SIŪLYMAI KAMBARIŲ

kuopa j 
susi-
gruo-
salėj.džio 20 d., Liuosybės

Narių atsilankė geras skaitlius, 
bet dar ne visi. Pr 
prisirašė, teisingiau, 
geras darbuotojas iš 
pos.

persikclč
3.) kuo-

Susirinkimas buvo 
Svarstyta daug gyvų organiza
cijos reikalų, 
valdyba beveik 
tai j Draugijų 
iš V. šliauterio
ko; keturi atstovai j 
Sandaros I apskritį, 
surengti balių sausio 
je ar vasario mėnesy 
ramu.

gyvas.

Išrinkta kuopos 
ta pati. Dolega- 
Sųryšį sudaryta 
ir St. Jakubaus- 

A X. T. 
Nutarė 

pa ba i go- 
su prog-

Čia sandarieciai su 
tais perdaug nesiginčija, užtai 
jie pasekmingai apgali ir bol
ševikus šioje kolonijoje, o ne 
taip, kaip Bridgeportas, kur 
liolševi|<ai SLA 36 kuopoje šei
mininkauja ir nieko nesibijo.

sočiai is-

tnt-

Moksleivių debatai

Gruodžio 20 d., 8 vai. vaka 
re įvyko LMSA 2 kuopos va
karėlis su paskaita ir deba- 

I tais. Kaip visą dieną, taip va
kare buvo blogas oras, be to 
daug parengimų buvo kitų or
ganizacijų, kas, žinoma,
traukė daug žmonių. Todėl čia 
publikos nebuvo daug.

Debatai ir paskaita, galima 
sakyti, pavyko gerai. Elek. inž. 
B. Simokaitis laikė paskaitą iš 
savo mckslo srities, —. apie 
atradimą elektros ir. jos visą 
istoriją.

/
Debatavo K. J. Semaška su 

inž. J. Lazdausku tema: “Ar 
krikščionybė davė ką gero 
žmonijai?” Už kalbėjo Semaš
ka ir įrodinėjo, kad pirmi 
krikščionys d)iug' pasidarbavo 
ir paskelbė daug naujų min
čių anuose laikuose. Inž. Laz- 
dauskis prieš, kad krikščio
nys nieko gero neįnešė į žmo
nijos gyvenimą, nes jie pasis
kolino idėjas iš pirm jų buvu
sių tikėjimų. Debatai buvo žin
geidus, nes buvo daug visokių 
smulkių faktų vartojama iš 
abiejų pusių. Publikai buvo 
duota balsuoti. Balsai pasida
lino lygiai; nekuria susilaikė 
nuo balsavimo. Linkėtina mo
ksleiviams ir tankiau surengti 
panašius vakarus.

—Tėmytojas.

Ant.
Kaz.
Mik- 
Jac- 
Ant.

maršalka Jurgis
Auditorijos at-

nuošimčio, 
nutars 

Nutari-

užsibai- 
yra $8,-

rast.

? 1 eatras- 
Muzika

Chicagos Simfonijos 
Orkestras

Vėl duos koncertą ^šiandie, 
skerdyklų salėj.

Orkesl- 
90 mu- 
geriau- 
šiandie

Chicagos Simfonijos 
ras, susidedantis iš apie 
zikų ir skaitomas gal 
sius orkestras pasauly,
vėl apleis vidurmiestį, kad duo
ti dar vknų populiarį koncer
tą pietinėj miesto daly. Tai 
yra orkestrus bandymai duoti 
koncertus už vidurmiesčio ir 
jeigu jie bus sėkmingi ir ras 
tinkamos paramos, 
metais panašus 
bus duodami ir 
dalyse.

šiandie vakare
ras koncertas pietinėj miesto 
daly. Jis, kaip ir pirmiau, bus 
stockyardų salėj 
tional Amphitheatrc 
ir Halsted gatvių, 'lai yra di-

tai kitais 
koncertai gal 
kitose miesto

jau bus ant-

Interna- 
prie 43

Alborada.
Vatiations.
Alborada.
Scene and
Fandango

(Playcd
Selections

Rinisky-Korsakovv

of the Asturias. 
\vithout pause) 
from Suite, 

d’Amour”, 
Valse.
(irand Pas dęs 
Finale.

(Violin and
bligatos by Messrs. Gordon and 
Wallenstcin).
Overlure lo ‘Tannhauser”, 

\ A Wagner

Bases
.. i(ilazounow

Fiances.

violoniello ob-

Svarbu važiuojantiems 
j Lietuvy

Lietuvos konsulas mums pra
nešė šias permainas Konsulia- 
rinio Tarifo:

Užsienio pasus arba- jtr ga
lioj imu pratęsimas $5, leidn 
nias, vietoj paąo, pusei meti) 
$10, vienkartinė viza Lietuvos 
piliečiams $6.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. .

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI 5100.00?

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

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do

lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka, uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per ’20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

jusų

t

pui-Lawrence, Maas.—Pirmas ir 
kiaušis koncertas, o vėliaus balius. 
Kurj rengia Lietuvių Ukėsų Kliubas 
—S. Daukanto. Įvyks pabaigoj 1925 
metų, ir pradžioj 1926 metų, t. y. 
pasitikimas Naujų Metų. Dėl progra
mos išpildymo yra apsiėmę Law- 
lence’io ir apielinkės dainininkai, 
taipgi ir muzikantai, ir t. t. Prieto 
dalyvaus ir liaudies Choras, P. Ma
rijos Choras.

1925 metų pabaidoj bus koncer
tas, o jau pabaigus senus metus, bus 
balius, ir trauksis net iki trijų.

Tuomet kviečia kaip Lawrencio, 
taip ir apielinkės visus lietuvius at
silankyti ant šio milžiniško paren
gimo, kurj dar pirmu sykiu Ši orga
nizacija rengia. Ir pilnai tikisi, kad 
visi atsilenkusieji bus užsiganėdinę. 
Įėjimas visai mažas, vos tik trisde
šimts centų. L. (J. K. S. D.

PABENDAVOJIMUI du kam- 
tinkanti vaikinams ar 

su valgiu . ar be 
moderniški paren-

bariai, 
merginoms;

girnai.
3429 Wallace St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

x

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlinę.

Turime daug metų patyrimą. ♦ 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yda 3408—BĮvd. 7667 office

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. B 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonios ąi- 
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj no pietų.

Fra n k SelemonaviČjus 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

TeL Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING< 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
-IR SUTAUPYKIT 35%

> Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Division SU 

netoli *Marshfield

■■ ĮIEŠKO DARBO
LIETUVAITĖ baigusi, gim

naziją, mokanti rašyti rašomu 
mašinėle j ieško kokio nors už
siėmimo. Pasiklausti 
Knygyne, 3210 So. 
St

Aušros 
Halsted 

Tel. Boulevard 9663

REIKIA DARBININKy
VXRV

’ X . $25 I SAVAITĘ į ' 
tJž vieną valandą darbo j dieną 

jūsų liuosame Reikia Įnešti, 
birkį pinigų. Pasimatykit su Mr.' 
Raymond nuo 10 iki 12 arba nuo T 
iki 9 vakaro.

.‘460 N. Michigan Ąvenue
4 augštas, Room 3

laike.

REIKIA “burners” į gele
žies atkarpų jardą. Nuolat dar
bas.

CENTRAL IRON 
METAI. CO.

3650 So. Bockwell St.

Hupmobiljp coupe, 4 pasažierių, 
važinėtas 7,000 mylių, maleva ir mo
toras pataisytas kaip naujo, 5 cord 
tajerai, 2 bumperiai, heater’is, su
stojimui šviesa, užrakinami ratai ir 
t. t. $485, apleidžiu miestą. Išmokė- 
jimaią.

901 N. Keeler Avenue
z , Spaulding 9287

Apkainuota $5000 pigiau 
negu ištiktųjų kainuoja, turiu par
duoti gražu naują, 9 apurtinentų 
namą, Marųuette Manor. Namas 
apsimoka pats per save į 7 melus. 
Didulis barmenas greitam pardavi
mui. Telefonuokit savininkių dėl 
.susitarimo,

Tel. Triangle 7989

MORTGECIAI-PASKOLOS
Chevrolet roadster, važinėtas 2,000 

mylių, išrodo kaip naujas, yra bum- 
periai, užrakinami ratai ir daug ek
stra dalių, $225. Naujo karo garam 
tija.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

Hudson coupe pilnai prirengtas, 
išrodo ir bėga labai gerai, tikras bar- 
genas, $325.' Naujo karo garantija.

Visuomet atdara.
' |74l W. Madison Street

4,obo 
kaip

Jevvett brougham, važinėtas 
mylių, originalio .užbaigimo, 
naujas, yra daug ekstra dalių, bar- 
genas, $625. Naujo karo garantija. 
Išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

Flint touring, važinėtas 3,900 my
lių, 4 ratų brekiai, balloon tajerai, 
bumperiai, praktiškai naujas; $575. 
Naujo karo garantija. Išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741' W./Madison Street

mo-
die-
už-

Ford roadster, vėliausias 1925 
toras, No. 11915628, vartotas 60 
nų* su plieniniu truck baksu iš 
pakabo, praktiškai naujas, $225. Nau
jo karo garantija.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

Chevrolet coupe, vėliausis 1924, 
pilnai prirengtas, bėga kaip naujas, 
$225. Išmokėjimais. Naujo karo ga
rantija. ,

Visuomet atdara.
1741’ W. Madison Street

Ford 4 duriu sedan, yra bumpe- 
riai, užrakinami ratai, cord tajerai, 
automatiškas lango nuvalytojas, bė
ga geriu, išrodo kaip naujas, $285. 
Naujo karo garantija.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

\Chevrolet touring, vėliausis 1924, 
išrodo kaip naujas, bėga gerai. Vei- 
kit greit, $165.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

Maxwell sedan, 1924, pertaisytas, 
disc ratai, bumperiai, gražus karas 
už $435. Naujo karo garantija. Išmo
kėjimais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

1924,Chevrolet sedan, vėliausis 
pilnai prirengtas, pertaisytas, harge- 
uas, $325. Išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

Ford touring, 1926, motoras No. 
12291346. taip kaip naujas, balldon 
tajerai, $250. Naujo karo garantija.

Visuomet atdara.
1741 W, Madison Street

Essex roadster, 6 cilinderių coach, 
jalloon tajerai, bumperiai, karas 
caip tik naujas, didelis bargenas, 
$450. Naujo karo garantija. IŠmokč-

Ijimais.
Visuomet atdara.

1741 W Mm1741 W. Madison Street

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie At», * 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
............. .. .......... ' ■1 ■■

VALENTINE 
DRESSMAK1NG 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais.
šaukite,
kitę dėl
2407 W. 

Phone

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, III. 
Sceley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager 
/

4SXTXXXXX1XSXXXXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
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 inauja būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS* SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

3301 So. Halsted Sl^ Chicago, III. 
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos)

CITXIIXX»XXXXXXXXXXXXXXXXy

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują t 
sistemą it asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kęl 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailraŠystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iŠ ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

tI


