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Karas, jeigu įvyktų, 
paskandintų Europą 
atgal į barbarizmą

Anglų premjeras Henderson į- 
spėja, kad pasaulio taikai rei
kia dabar pastatyti tvirti pa
matai

9 seneliu prieglaudos 
įnamiai mirė nuo nuodų

PRAHA, Čekoslovakija, gr. 
22. — Senelių prieglaudoje Git- 
čine šiandie mirė nuo užsinuo- 
dijimo devyni Jos prieglaudos 
senuoliai, o dvidešimt kitų su
sirgo. Prieglauda ką tik buvo 
dezinfektuota.

BRIGHTON, Anglija, gruod. 
22. — “Mes turime pasirinkti 
viena dvejų: taiką, arba karą; 
bendradarbiaviimą, arba kovų; 
plėtimų ir kėlimų civilizacijos, 
arba atkritimų į praeities bar
barizmų. Ir turime ta padary
ti tuojau. Išvengti to, arba ati
dėlioti toliau, mes negalime.”

Taip pasakė Arthuras Hen- 
dersonas, Anglijos darbiečių už
sienių reikalų ministeris, kalbė
damas čia vakar per radio.

Jis pareiškė, kad “jeigu mes 
negalėsime sukurti pasaulio tai
kų ant tvirtų pamatų; jei ne
padarysime tatai dabar, kol di
džiojo karo baisybės dar neiš
dilo iš musų atminties, tai ga
lime būt tikri, kad anksčiau 
ar vėliau 'pasaulį užgrius tokia 
katastrofa, kurioje žlugs visa, 
kas mums yra brangu vakarų 
civilizacijoje.”

Britų užsienių reikalų minis
teris tačiau įspėjo nuo įkyriai 
skleidžiamos iš tam tikrų vers
mių karo baimės, sakydamas:

“Aš drąsiai įspėju visus žmo
nes, kad jie visai neklausytų 
tu, kurie kalba apie karų. Aš 
esu visiškai įsitikinęs, kad nė
ra nė vieno, kuris norėtų karo; 
nė vieno, kuris konspiruotų dėl 
karo; nė vieno, kuris nesupras
tų, kad karas butų' didžiausia 
nelaimė visiems.”

Rykovas pašalintas 
ir iš Politbiuro

Buvęs galingiausia figūra so
vietų valdžioj nuo Lenino lai
kų, dabar išmestas sąšlavy- 
nan

MASKVA, gruod. 22.—Alek
siejus I. Rykovas, kuris andai 
buvo pašalintas iš sovietų liau
dies, komisarų tarybos pirminin
ko (premjero) vietos, vakar 
centralinio vykdomojo komiteto 
it centralinės kontrolės komisi-
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Naujo tipo lėktuvas, helikopteras, su šešiomis sukančiosiomis mentėmis, galingu inžinu ir nu
sileidžiamais tekiniais. Lėktuvas neseniai buvo bandomas Barcelonoj, Ispanijoj. Bandymai da
vė gerų rezultatų. “Helikopteras gali nuo žemės stačiai augštyn, kilti ir stačiai nusileisti.

Lietuvos Naujienos

Masiniai socialistų 
suėmimai Rusijoje

įvairiuose miestuose suimta 
daug jaunuomenės, simpati
zuojančios su socialistais

BERLYNAS, gruod. 22. — 
Leidžiamo čia rusų socialdemo
kratų partijos laikraščio Socia- 
lističesky Viestnik koresponden
tas Rusijoje praneša apie nau
jus masinius socialistų vadų su
ėmimus sovietijoje. Jo prane
šimu, Voroneže tapo suimti Gal- 
perinas, Pindrikas, Vindersonas, 
Liulko ir dar dvylika kitų, ku
rių vardai nežinomi.

Saratove suimti penki asme
nys, kaltinami priklausymu so
cialdemokratų partijai. Tarp su
imtų kitų astuonių asmenų trys 
yra kaltinami priklausymu so- 
cialistų-revoliucionierių partijai.

Skaitmeningų areštų Įvyko 
Leningrade, Kostromoj, Kurske 
ir Odesoj, ypačiai jaunuomenė
je, įtartoje dėl simpatizavimo 
su socialdemokratais.

jos buvo pašalintas ir iš pasku
tinės svarbios vietos sovietų 
valdžioje, būtent, iš politinio 
biuro.

Tuo bildu buvęs galingiausia 
sovietų valdžioje figūra nuo 
pat Lenino laikų, Rykovas pa
galiau liko visai be vietos.

Tomskis taip pat pašalintas
Be vietos liko taip pat » ir 

Michailas Tomskis, buvęs vy
riausias raudonųjų profsojuzų 
vadas, kuris vakar buvo paša
lintas ir iš augščiausios ekono
minės tarybos vicepirmininko 
vietos.

Eilė laukia BuehUrino
Tik Nikalojus Bucharinas, 

Bykovo ir Tomskio vienmintis 
opozicijos prieš diktatoriaus 
Stalino politiką, dar paliktas 
savo augštose vietose, būtent 
centraliniame vykdomajame ko
mitete ir augščiausioje ekono
minėje taryboje. Manoma . ta
čiau, kad jo Jaukia tas pats li
kimas.

Sovietų valdžios aparate pa
daryta ir kitų atmainų. Grigo
rijus Ordžonikidze, augščiau
sios ekonominės tarybos pirmi
ninkas, tapo išrinktas į poli
tinį biurą, o Viačesalvas Molo- 
tėvas, kuris užėmė Bykovo vie
tą kaip premjeras, tapo atleis
tas iš kompartijos sekretoriaus 
pareigų.

2000 kinų komunistų 
krito kautynėse su 
valdžios kariuomene
500 paimti į nelaisvę; paimta 

taip pat lkomunistų tvirtove 
Kiangsi provincijoje

NANKINAS, Kinai, gruod. 
22. — Oficialiai praneša, kad 
dviejų dienų kautynėse tarp val
džios kariuomenės ir komunis
tų bandų Kiangsi provincijoje, 
2,000 komunistų buvo nukauti 
ir 500 paimti į nelaisvę. Tung- 
ku miestas, komunistų tvirto
vė, tapo paimtas ir trobesiai, 
kur komunistai buvo įsteigę sa
vo sovietus, sunaikinti.

Iš Kantono praneša, kad kan- 
ton iečių kariuomenė sumušė 
komunistų bandas, bandžiusias 
įsiveržti į šiaurini Kvantungą.

Ir nykštukas Monako 
kelia maištą prieš sa

vo valdovą
MONTE KAKLO, Monako, 

gruod. 22. Mažytės Monako 
valstybėlės valdovui, kunigaikš
čiui Liudvikui (Louis), šiandie 
grįžus iš Paryžiaus, kur jis daž
nai mėgsta praleisti laiką, mi
nios — apie 7,000 žmonių — 
pasitiko j Į riaušėmis. Policijai 
ir visai mobilizuotai šimto ka
reivių armijai, su dideliu var
gu pavyko riaušininkus išsklai
dyti. Daugiau kaip tuzinas as
menų buvo sužeisti ir arti 50 
areštuoti.

Vaikai sutrukdė Is
panijos karaliaus rū
mų išsprogdinimą

Maj. Franko ssakos buvęs nu
skridęs mesti bombų į Alfon
so palocių, ir tik dėl vaikų 
to nepadaręs

LONDONAS, gruod. 22. — 
šiandie čia mirė žinomas anglų 
rašytojas ir žurnalistas Neil 
Munro, 66 metų amžiaus.

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

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; lengvi 
pietų vakarų ir žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 22° ir- 29° F. •

šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:22. Mėnuo leidžiasi 
7:37 vakaro.

“Geriau skaudi bausmė 
nei ilgas kalėjimas”
HELSINKIS, Suomija, gruod. 

22. — Prohibicija ir Suomijo
je sausakimšai prigrūdo kalėji
mus. žmonėms nuo prohibici- 
jos įstatymo laužymo atbaidyti, 
vyriausybė prieš kiek laikų pa
siūlė atgaivinti seniai panaikin
tą baudimo būdą — nusikaltė
lius sodinti “ant duonos ir van
dens”.

Tas valdžios pasiūlymas sukė
lė spaudoj aštrių protestų. Kri
tikuota jis, kaip žiaurus ir ne
žmoniškas įstatymas, kvepiąs 
viduriniais amžiais.

To nežiūrint, Įstatymas bu
vo seimo priimtas ir gruodžio 
1 dieną įėjo galioų, bet įsta
tyme numatyta, kad kiekviena 
diena “ant duonos ir vandens” 
kaliniui bus lygi penkioms die
noms su pilna kalėjimo dieta.

Atsitiko nepaprastas dalykas. 
Milžiniška dauguma kalinių 
tuojau padavė prašymus, kad 
jiems butų pritaikyta ta žiau
ri “duonos ir vandens” baus
mė. Jie bevelija už kiekvieną 
pakentėtą» dieną gauti penkias 
dienas atlaidų, ir tuo budu grei
čiau išeiti iš kalėjimo.

Kunigas sako Jėzų 
buvus karininką, 

ne pacifistą
BERLYNAS, gruod. 22. — 

Vokietijos fašistų vado, Hitle
rio, laikrašty/ vienas kunigas 
rašo, tikrindamas, kad Jėzus 
Kristus visai nebuvęs pacifis
tas (taikos šalininkas), bet 
priešingai: jis buvęs kariauto
jas. Kryžius esąs karo — ne
gailestingo karo simbolas. 
Kas sakąs, kad Jėzus buvęs 
švelnus, romus .pacifistas, tas 
silpninąs krikščionių tikėjijną 
ir žeminąs Kristų. Toks žmo
gus, pasak to fašistų kunigo, 
neturįs teisės nei Kristaus gi
mimo šventės (Kalėdų) švęsti.

Bombų sprogimai tri
juos Havanos teatruose

HAVANA, Kuba, gruod. 22. 
— Vakar vakarą čia trijuose 
svarbiausiuose teatruose buvo 
išsprogdintos bombos. Sprogi
mai niekur žmonių nesužeidė, 
bet tūli buvo sužeisti kilus pa
nikai ir publikai ėmus grūstis 
pro duris laukan.

Bombų sprogimai įvyko Na
tional, Encanto ir Wilson tea
truose. Policija suėmė keletą 
įtariamų asmenų.

Lakūnas žuvo aeropla
no sparnams sulužus
CINCINNATl, Obio, gruod. 

22. — Jo aeroplanui nulužus 
sparnus ir nukritus žemėn iš 
2,500 pėdų augštumos, užsimu
šė čia aviatorius Lawrence 
Hazleton, 22 metų amžiaus.

Alabama paleidžia 
Kalėdų šventėms 

300 kalinių
MONTGOMERY, Ala., gruod. 

22. — Gubernatorius G ravės 
šiandie paleido iš Alabamos 
valstijos kalėjimų daugiau kaip 
300 nusikaltėlių, kad Kalėdų 
šventes jie galėtų praleisti na
mie. Visi tie kaliniai, kurių tū
li laikomi kalėjime jau daugiau 
kaip 25 metų už žmogžudybes 
ir kitus sunkius nusikaltimus, 
paleidžiami garbės žodžiu dviem 
savaitėm laiko. Sausio 5 dieną 
jie visi turi grįžti atgal į savo 
kalėjimus.

Tai jau treti metai, kaip gub. 
Graves Kalėdų šventėms palei
džia garbės žodžiu nusikaltė
lius, nuteistus ilgiems metams 
kalėjimo, ir kol-kas paleistųjų 
tik penki negrįžo, dviejų savai
čių laisvės terminui pasibaigus.

Buvęs Lenkų senato
rius, ukrainietis, nu

teistas kalėti

VARŠUVA, gruod. 22. — 
Lvove tapo nuteistas šešiems 
mėnesiams kalėjimo buvęs Len
kų senatorius graikų katalikų 
kunigas Tatomir, ukrainiečių 
Undo partijos narys. Lenkų jis 
buvo apkaltintas dėl “priešval
stybinių darbų”.

Traukinio susikulimas 
Jugoslavijoje /

BELGRADAS, Jugoslavija, 
gruod. 22. — Ties Lajkovaco 
stotim šiandie susikūlė, iššokęs 
iš bėgių, greitasis Belgrado-Sa- 
rajevo traukinys. Dešimt pasa- 
žierių buvo sužaloti, o vienas 
geležinkelio tarnautojas užmu
štas.

LONDONAS, gruod. 22. — 
Daily Express korespondentas 
Portugalijoje praneša turėjęs 
pasikalbėjimą su garsiu ispanų 
lakunu, maj* Ramonu Franco, 
pabėgusiu iš Ispanijos.

Pasak korespondento, maj. 
Franco pasakęs,, kad per pa
starąjį sukilimą jis nebombar
davęs karaliaus Alfonso rūmų 
Madride tik dėlto, kad nenore-• \ 
jęs nužudyti vaikų, kuriuos jis 
iš oro pastebėjęs bežaidžiančius 
apie rumus.

“Jeigu ne tie vaikai, kuriuos 
pamačiau žaidžiančius Plaza dėl 
Armas aikštėj,” pasakęs garsus 
lakūnas, “aš bučiau karaliaus 
rumus išsprogdinęs taip, kad 
iš jo butų likus tik laužų krū
va. Skrisdamas viršuj karaliaus 
rūmų, buvau jau besirengiąs 
paleisti bombas, bet, pažvelgęs 
žemyn ir pamatęs būrį vai
kų, susilaikiau. Kam aukoti ne
kaltų vdikų gyvybes? tariau 
sau, ir nuskridau toliau.”

Maj. Franco pasakęs, kad ka
raliaus palociaus išsprogdinimas 
turėjęs būt signalas visuoti
niam respublikininkų sukilimui, 
kuris butų nušlavęs Ispanijos 
monarchiją, bet tą signalo da
vimą sutrukdę vaikai.

Laivų kolizijoje.. Balti
jos juroj žuvo viso

41 asmuo
KOPENHAGA, Danija, gn 

22. —i Paskiausiomis žiniomis, 
garlaivių Arcturus ir Oberon 
kolizijoje, kuri praeito penkta
dienio naktį įvyko Baltijos ju
roj ties Laso sala, ir kur gar
laivis Oberon buvo paskandin
tas, iš viso žuvo 41 pasažierių 
ir įgulos žmonių.

Kiti keturiasdešimt Oberono 
keleivių ir • įgulos žmonių, jų 
tarpe kapitonas Erikas Hjelt, 
buvo išgelbėti.

Ugniakalnio lavoje žu
vę 300-400 žmonių

LONDONAS, gruod. 22. — 
Daily Mail gautu iš Roterdamo 
pranešimu, per Merapi ugnia- 
kalnio išsiveržimą Javos saloje 
Įvykusį praeitą savaitę, žuvo 
tarp 300 ir 400 žmonių.

Audros nuostoliai 
Klaipėdos krašte
Nuo šiomis dienomis siautu- 

sios Klaipėdos Krašte audros 
labai nukentėjo pajūrio žvejai. 
Jų tinklai sudraskyti arba nu
plauti, žuklavimo prietaisai su
gadinti. Keli Fredos ir Nydos 
žvejai, išplaukę žvejoti, /buvo 
patekę į pavojų, nes vėjas nu
draskė jų valsčių bures ir au
dra mėtė po atvirą jurą. Vi
sais atsitikimais, tačiau, pagel- 
ba buvo laiku suteikta ir ne
laimingų atsitikimų išvengta. 
Klaipėdos žvejų uoste žvejai 
per naktis buvo prie savo val
čių ir stengėsi jas apsaugoti 
nuo audros.

Pačioj Klaipėdoj vanduo nu
traukė tramvajaus susisiekimą 
su Krantine. Apsemti ir ben
zino tankai. «Visas tankų plo
tas panašus į ežerą. Sukrau
tos prie tankų malkos plaukio
ja vandeny. Benzino bendro
vėms padaryta daug nuostolių. 
Tarp žvejų uosto ir naujo uo
ste paplautas pylimas. Didelis, 
skaičius darbininkų dirba ap
saugoti pylimus ir krantus nuo 
tolesnio griuvimo. Laivai, sto
vėję žiemos uoste, buvo per
gabenti i saugesnes vietas. Nu
kentėjo ir naujai atliekami uo
sto darnai.

Melynragėj ir Smiltynėj, kaip 
vakar paaiškėjo, sunaikintos ir 
nuplautos beveik visos maudy-

kliu budelėse Smiltynės pliažas 
užverstas išplautais iš juros ra
stais ir malkomis. Spėjama, 
kad juos užnešė audra, pakan- 
dinus kokį nors laivą, kuris 
buvo malkų prikrautas.

Iš įvairių krašto vietų gau
nama pranešimų apie netikėtą 
potvynio išsiplėtimą. Visose 
upėse vanduo išsiliejo iš krantų 
ir apsėmė žemai gulinčius lau
kus, pievas ir plentus. Kelio
se vietose nunešti tiltai. Užlie
tais keliais susisiekimas neįma
nomas. Šilutė atskirta nuo Ru
snės ir Kintų, Kintai nuo šyž- 
girių. Daugumai krašto ūkinin
kų padaryta labai daug nuo
stolių, nes sunaikinta rudens 
sėja ir dirvoj paverstos eže
rais.

Graikai patvirtino su
tartis' su Turkais

ATĖNAI, Graikija, gruod. 22 
— Parlamentas ratifikavo Grai
kų* Turkų pasirašytas prekybos 
ir politinę sutartis.

Suėmė tris laivus su 
$130,000 gėrimų

NEW YORKAS, gruod. 22. 
— Praneša, kad pakraščių sar
gyba suėmė tris gėrimų kontra
bandos laivelius su aštuoniais 
įgulos žmonėmis ir $130,000 
vertės svaigiųjų gėrimų.

Banko plėšikai nusine
šė $5,000 pinigų----- A—

HIGHLAND, Ind., gruod. 22.
— Du jauni banditai šiandie 
puolė čia Farmers and Mer- 
chants Savings banką, suvarė 
banko valdininkus ir tarnauto
jus į voltą ir pabėgo su apie 
$5,000 gyvais pinigais.

t
Apiplėšė kitą banką

ENGLISH, Ind., gruod. 22.
— Šj rytą keturi banditai api
plėšė Čia Crawford County State 
banką, išsinešdami $2,500.

Teismas nubaudė poli
cijos vadą už suimtųjų 

mušimą
KAUNAS. Pernai vasarą 

Šančių policijos nuovados virš, 
padėjėjas Strikaitis su 2 poli
cininkais ir 3 civiliais piliečiais 
atvyko'.į Gardino gatvę pas pil. 
Agotą Zigaraitę ir reikalavo, 
karf atiduotų kokainą. Zigarai- 
tė gynės. Tada Strikaitis Zi
garaitę areštavo ir nusigabeno 
i Šančių polic. nuovadą. Naktį 
1 vai. Strikaitis pasišaukė iš 
daboklės į raštinę Zigaraitę ir 
vėl reikalavo, kad prisipažintų. 

iZigaraitei neprisipažjstant, Stri
kaitis pradėjo ją mušti gumi
nę Jazda.

Strimaitis buvo patrauktas 
tiešon. Rainio apyg. teismas 
pripažino, kad Zigaraitę areš
tuoti, Strikaitis turėjo pagrin
do, bet mušė be pagrindo ir už 
tai jį nubaudė 5 paras arešto.

Filantrofiškas notaro 
testamentas

Šiomis dienomis Suvalkų Kal
varijoj mirė notaras Šeštakau
skas, 70 metų amžiaus. Šešta
kauskas mirdamas paliko didelį 
turtą, kurio dalį taip paskir
stė: po 1OO lt. kiekvienam el
getai, kurie pas jį dažnai atei
davo; tarnams ir tarnautojams 
po 5,000 lt., žydų sinagogai 5,- . 
000 lt.; likusius pinigus — se
nelių prieglaudai.

Šeštakausko vieton nuo gruo
džio 1 d. notaru paskirtas Vik
toras Kuraitis.

Elektros šviesa atpigs?
ŠIAULIAI. — Teko patirti, 

kad Amerikiečių akc. b-vei yra 
sudarytas projektas nuo Nau
jų Metų papiginti elektros švie
są. Norima, kad daugiau mie
sto gyventojai naudotųsi elek
tra.

Kalėdų ir Nauju Moty
SVEIKINDAMI 

SIŲSKITE SAVIEMS 
' LIETUVON .

Pinigų Telegramą
PER NAUJIENAS

Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, II).
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Gąbi yra
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1.00

rašęs tuo klausimu didelę kny
gą (“Ostatnie lata Witolda”), 
daro išvadų, kad Vytautas bu
vęs tik įpainiotas j vokiečių in
trigas, o ištikrųjų jis buvęs la
bai ištikimas Lenkijai, šventai 
laikęsis unijos. Visai nėra svar
bu, kaip ištikrųjų buvo su tuo 
karaliaus vainiku. Priimant dė
mėsiu Gardelio uniją ir tą ap
linkybę, kad Vytautas neturė
jo įpėdinio, vainikavimas nebū
tų nieko pakeitęs musų tautos 
istorijos bėgyje.

(Paskaita, laikyta Montelk) 
Mass.)

2536-40 W. 63rd St.
Lor. Maplewood Avė.

Tel. Heuiloik 8400

Dr. E. N. FLlNT i
32 No. State St i 

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po į 
pietų. Panedily ir Ketverge

Grupė IV. $5.00 
l)-r«

4177-83 Archer Avė
Coy. Kiclunond Si.

Tel. Lafjyctte 3171.

dėdamas prie jo savo 
dą, padėjo pagrindą 
unijai.

Trumpai perbėgus tuos isto
rinius faktus, pravartu bent 
kiek paliesti Vytauto asmenį. 
Apie tai Dr. Alseikos knygoje, 
“Lietuvių tautinė idėja istori
jos šviesoje”, skaitome:

Joną? Butėnas 
Padaužų Grupė 
Jonas Padauža

NAUJIENOS CHICAGOJE ir 
KITUR METAMS $8.00

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ

3856 Archer Avė 
netoli Rockwell St.

Telefonas Lafayette 6195 
CHICAGO. ILL.

Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas Didysis

Kam nemalonu bus gauti tokias 
trumpam laikui. Rašykite tuojaus ir siųskite savo užsakymus

Alseika, kad Vytautas 
norėdamas 

karą su Lenkija ir vi
jos atsiskirti. Tie tvir- 

neatatinka tolimes- 
tų metų atsitikimams, 

matyt bijodamas už- 
Vytautą, nekreipė jo

tą sutartį ir ne- 
Vytauto jokio 

1399 metais Vy- 
ruoštis karau 

Pagalbon kvietėsi 
rusus ir kryžiuočius,

sau Jogaila 
suverenitetu, 

neklausys, vis 
suverenas ir 

Galėjo tai pa-

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 
t TIK TRUMPAM LAIKUI

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, kurie 
dabar užsirašys NAUJIENAS sau, savo draugams bei giminėms

KAINA 
H. Ibseno — šiaurė# Kar- ‘ 
žygiai 4 veiksni. Tragedija .35

“Vytautas svajojo 
raliaus vainiką. Savo 
vimo pabaigoje dar 
stangų tam sumanymui įvy
kinti. Lietuviai istorikai aiški
na, kad Vytautas apsivainika
vęs butų nutraukęs ryšius su 
Lenkija. Kraszevvski’s ir kiti 
aiškina, kad tai Vytauto savi
meilė. Antanas Prochaska, pa-

Magddlcn.} 
dalis 1

“Vytautas, kaip žinome, pri- 
kvietė į Lietuvą daugybę toto
rių, žydų, lenkų ir vokiečių. 
Visiems jiems, ypač žydams, 
dąvė didelių privilegijų. Tie 
žmonės daug prisidėjo“ prie 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
išsiplėtojimo, bet kartu ir prie 
musų miestų ištautėjimo.

“Musų liaudis Vytauto lai
kais ne tik nėgavo jokių privi
legijų, bet jos padėtis labą! žy
miai pablogėjo išdalinus žemę 
didikams. Valstiečių savininkais 
jau buvo aukštesnieji bajorai, 
žmonių laisvė jau buvo susiau
rinta, prasidėjo išnaudojimas, 
be to valstiečiai labai Kentėjo

Nedaug truko 
Buvo ta- 

galingas karžygis.

ligi jūrių Lietuvos 
idėją. Jo savimeile buvo be ga 
lo didelė. Troško garbės, nore 
jo būti visos rytų ir pietų Eu 
ropos valdovas 
jo norų įvykinimui 
lentingas
Buvo tai musų tautos Napoleo
nas. Galima stebėtis Napoleonu, 
kaipo genialiu žmogum, bet 
blogai daro tie, kurie garbina 
Napoleoną kaipo prancūzų tau
tos ir žmonių geradarį 
pat ir su Vytautu, 
tauta ir lygi visoms 
tautoms, kuri pagimdė tpkį vy
rą kaip Vytautas. Kaipo toks, 
lietuvių kilmės žmogus, jis yra 
įdomus. Bet garbinti Vytautą, 
kaipo tautinį idealą, nėra jo
kio pagrindo; toks ^garbinimas 
yra kenksmingas, nes kelia 
tautoj šovinizmą. Laisva ir de- 
mpkratinga tauta dabar negali 
sekti Vytauto pavyzdžiais.”

(Pabaiga)

KAINA 
4. Alkilo Kaip Žmogus Mą- * 
sto .............   20
Kl. Jurgelionis Gliudi-Liudi .50

apie ka 
viešpata' 

e žymių pa-

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

NAUJIENOS VISUR 
AMERIKOJE METAMS $7.00

Specialiai Brighton Parkui
Didelis Pasirinkimas Kalėdinių Dovanų

Gražiausių spalvų kaklaraiščių, šalikų, marški
nių, nosinių, petnešų ir diržų.

Visokio didumo ir spalvų skrybėlės, kepurės, 
apatiniai drabužiai, sveterfąi ir kojinės.

Geresnės kokybės, didesnės vertės, 
gražesnių spalvų.

BERNARD PETKA’S
MEN’S FURN1SH1NGS

4171 Archer Avė., arti Richmond St.

Kaitink šviesi saulutė 
Vai. močiutė mano 
Davatkėlė po sodnelį 
Giesmė apie Šv. Marija 
Dolpelis mandrapypkis. 
Dalis II 
Knygnešio daina 
Piršlio daina 
Barboros Vakas 
Mariute Polka 
Paukščių daina 
Kad jojau per girelę 
Vai, Jonukas jaunasis 
Karklypo žviblelis

nesą 
nesą 
atsa-
man 

paSauly.

ATMINKIT!
aparatas, tai yra augščiau- 

nikos išradimas. Taigi 
Radio iš paprastų krau- 

paskui keikt, kad neveikia 
Tūkstančiai lietuvių gai- 
vėlu.

V. Gaišino Karės 
(Kareivio atsiiidniniui) 
A. J-tls Kaip ‘ 
VollUlH kovojo 
Frank llarrlso Pasakojimas 
Apie Je^ų ..„.i..-,.*......

“Savo audringame gyvenime 
Vytautas turėjo labai daug 
nuodėmių. Ne vieną jau sutar
tį jis buvo sulaužęs, daugybę 
pasižadėjimų neišpikięs. Taip 
pat matyt žiurėjo jis ir į Gar
delio uniją, kaip j kokią ko
mediją.
džiaugiasi 
vis tiek 
tiek tas menkas 
toliau jo bijos.
manyti Vytautas, bet tai kaip 
tik rodytų, kad jis vadovavos 
srvo asmens reikalu, visai ne
galvodamas apie tautos ateitį. 
Tų laikų' politinės aplinkybės 
galėjo neleisti ‘jam nutraukti 
ryšių su Lenkija, bet jeigu jis 
butų galvojęs apie ateitį, bū
damas galingas, butų galėjęs 
padaryti uniją federatyvinę, ly
gios valstybės su lygia. Garde
lio unijos aktas yra labai svar
bus dokumentas. Vytautas pri- 

antspau- 
Liublino

galite 
Elcc- 
paga- 

savo na-

Sokjs. HtTTTtK
s=«^^^-^YTHlNGForThe flOMES

Victor. R. C. A. Radiola 
. Atvvatcr Kent. Howard, 
Sparton.' Colutnbia. Bosch

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 1>IT nosyje, burnoje 

ir gerklėje

^Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Peoples Krautuvėse 
įsigyti Naują Victor 
trolą su kuria galite 
minti rekordus 
muose.
Victor Radio yri 

gi 1931 Metų Modeliai 
už* kainą nuo

$112.50
“ $285 be lubų

Radio Bargenai
Philco.

Brunsvvick 
Majcstic. 
Fada.

Pradėjus Vytautui viešpatau
ti kaipo vyriausiam Lietuvos 
valdovui, iš visų pusių puolė jį 
priešai. Rusų kunigaikščiai 
pradėjo atsimesti nuo jo, Al
girdo sunai ir kiti kunigaikš
čiai, pavydėdami Vytautui gar
bės irgi pradėjo neklausyti, 
kryžiuočiai, kurių Vytautas la
biausiai bijojo irgi ėmė pulti, 
motyvuodami tuo, kad lietuviai 
meta katalikybę ir pereina į 
provoslavų tikėjimą. Apart to, 
Lenkijos karalienė Jadvyga, 
kaipo kraičio po Jogailai, pa
reikalavo mokėti jai duokles.

Vytautui pasidarė rimtas pa
vojus netekti sosto, taigi 1398 
metais pasikvietė kryžiuočius 
Gardine ir pasirašė su jais su
tartį, kuria einant jis atidavė 
kryžiuočiams visą Žemaitiją li
gi Nevėžio upės, apsiėmė pa
dėti kryžiuočiams statyti Že
maitijoj pilis, padėti kryžiuo
čiams kariauti, apsiėmė klau
syti popiežiaus ir kaipo įkaitu 
kryžiuočiams atidavė savo bro
lį Zigmantą. Pats Vytautas pa
siliko sau teisę ligi gyvos gal
vos tik medžioti Žemaitijoj.

Kai kurie istorikai rašo, sa
ko Di 
tą sutartį padaręs 
pradėti 
sai nuo 
tinimai 
iriems 
Jogaila, 
kabinti 
kio dėmesio 
pareikalavo 
pasiteisinimo 
tautas pradėjo 
su totoriais 
lenkus 
kurie, kaip rašo Daukantas, ga
vę Žemaičius pažadėjo Vytau
tui ne tik būti ramus užpaka
ly, bet dar duoti 500 šarvuotų 
vvru i talka. Koks buvo to ka
ro tikslas? Geriausią atsaky
mą į tai randame vaizdingame 
Daukanto aprašyme (II d. 
pusi. 218). Totoriai karo neno
rėję ir siuntę pasiuntinius pas 
Vytrutą paklausti, ko jis noi»3, 
nes jie jam nieko pikta 
padarę, jo valstybės sienų 
peržengę. Į tai Vytautas 
kęs: “Aukščiausias teikia 
viešpatavimą visam 
Timur (totorių chanas) turi 
būti mano sunum ir tarnu ar
ba vergu.” Be to, dar pareika
lavęs, kad totorių pinigai butų 
mušami su Vytauto paveikslu. 
Jokio pavojaus iš totorių Lie
tuvai nebuvo. Iš nekuriu isto
rikų sužinome, kad svarbiau
sias to karo tikslas buvęs — 

totorius paveldėti Ru 
Maskva. Bet prie 

Vorkslos upės totoriai išžudė 
visą Vytauto kariuomenę ir 
apie 24 kunigaikščius, o Vy
tautas vienas vos paspruko.

Dūliai tokio imperialistinio 
tikslo Vytautas buvo atidavęs 
pusę savo tautos didžiausiems 
savo priešams.

Žemaičiai labai pasipiktinę 
Vytauto pasielgimu, patys vie
ni per 12 metų kariavo su kry- 
žuočiais. Kryžiuočiai negalėda
mi įveikti žemaičių prašė Vy
tauto pagalbos, primindami 
jam, kad jis yra pasižadėjęs 
numalšinti Žemaičius, jeigu jie 
nebus ramus. Stryjkovvskis sa 
vo kronikoje (II t. pusi. 121) 
rašo: “1405 melais, kilus ki- 
virčiams su kryžiuočiais, Vy
tautas padarė su jais ties Kau
nu jau antrą 
vėl atidavė amžinai žemaičius, 
kai žemaičiai sukilo nenorėdami 
vokiečiams tarnauti, jis pats 
juos su kardu įvare vokiečių 
jungam” Tik po ketvertų metų 
nuo to įvyko, kai kilo lietuvių 
k lenkų Rįvirčiaj ir lietuviai ir

IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
fL Dezaininimaa ir siuvimą? 

dresiu moka didelę aivą 
jjįM]) Jus galite ifimokti iio ge 

rai apsimokančio užsii- 
m^mo * trumpą laiką. Di- 

į'/ o lomos išduodamos. Ra-
lykite dėl nemokamos 

HflL knygeles.fjHk MASTER COLLEGF 
Jos. F. Kasnicka.

Principalas
190 N. State SL k. Lake St. 10 fl.

ant jūsų Kalėdų pirkinių pas Peter Nover. 
Niekad nebuvo didesnės progos tiems tukstan- 
čiams žmonių, kurie nori, kad jų doleris pirktų 
kuodaugiausia. Čionai persitikrinsit kožnas vie- 

žjgfl nas, kad musų store yra žemos kainos.
r* Štai du iš daugelio pavyzdžių. Tikro Deimanto 

žiedai nuo $6.50 ir aukščiau. Laikrodėliai nuo 
phMTCŲ nui $3.50 ir aukščiau.

PETER NOVER 
(Neverauckas)

WATCHMAKER AND JEWELER 
Į/, 4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3847

TURĖKIT PINIGŲ 
Sekamoms Kalėdoms

prisidėdami prie musų KALĖDINIO 
TAUPIMO KLIUBO dabar 

25 c
Į savaitę padarys jus nariu. 

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

MHKdutė Graži
Karalius Pači avi 

pus įvairius Tautas 
— P. Kronotluno — nilimn Hcikki PirinlauHia 

Ibsenų—-6 i a u r Sa Kuržy-

Kraųtuvės Atviros Kas Vakaras. ■ x
Visais žvilgsniais busite geriau patenkinti Uukydajui šias Krautuves

Grupė VI. $2.50
Zcinuilrs Kušiui Karės Melu 
Kaina 
blmiikas 
pasakaite 
Dr. A. 
musis 
Laukio Ko 
H. 
rriut
M. Grigonio—Katriutės Gln 
tarai .............   -
Hr. Vargšo—Milijonai Va* 
denyje ..1........ .'........ ,............

Armonika 
Chicagos Veselijų Orkestrą 

Chicagos Veselijų Ork. ir J. ^ųronas 
Stygų Orkestrą 

Orkestrą

Grupė V, $5.00
A. Janulaičio Airija .........
S. Mutulidėio—pvi kelionl j 
Tolimų šiaurę
A. OIAevshio —Pasaka apie 
Kantrių Alena .......
L. Tolstojaus—Pragaro At
gijimas . ........... ..............
Oilver Schrclnerlo Sapnai .... 
pr. E. Loeb Kultūra ir 
Spaudu 
Pr. A. J. Karaliaus 
lies Iftsiv.vstyiiias '_____
K. Nestoku — Kas Išganys 
Ėhrndi? .................
Milukljuda Draiko 
z.inųgiMti Nuopelnai i 
dėsnis už Pragaro Pavydas 
Kl. Jurgelioniu Dikluinato 
torius ........ .....................
SKiirzenieivskio—Medicinos 

akturus —...........................-

Grupė VII. $5.00
Naujus Pilnus Orukulas—-Vi
sokių Paslapčių Knyga 2 
Koldiizpnas Krui/iųs—Labui 
Graži Apysaka .....................
Gyveninio Vaizdeliai -----
J. A. Frcdro Cypcdium Fa- 
cuhulis ........... ...... ......
Gogolio - Piršlybos, Komed.
J. N. Turgenevo — Pinigų
Nėra .. . .................................
lialėlkouskio — Pono Felik
so Atsilankymas kom.......... ..
J. Gurausklo Salaputris 
Komedija ........ ............
A. N. Aslrauskio — Vyrų
Vergija komed. . .................
V. K. Kaėkiiusko Eilėmis 
ir Prozų ..........  ■■

Viso

Graičuno Sveikata . 2.50 
L .J. Kiualiaus Pasikal

bėjimas Amerikono su Grino- 
rimu 
M. K. rlollll f 
O ka« 
Šarūnas Gruodžio 17 dienos 
ITreorsmas 
Karlų Kairiškio —Kas yra 
Socializaeija 
W. bhakespearc’o Muehbeth

Peuples Krautuvėse dabar galite rasti pilną rinkinį Lie
tuviškų ir kitatautiškų rekordų vėliausių leidimų, kaina 
kiekvieno rekordo ................  -l....... 75c

Užsaki/jnai iš kilų miestų veikiai išpildomi ir iierokiio- 
jame persiuntimo kaštų, i

V-14001 Anykščių merginos 
Smagi kūmutė. Polka 

V-14016 Motulė mano 
Pirrttyrv į kov^ 

V-1402Q Vestuvės Polkfiį 
Mylimasis Polka 
Jau saulutė leidžiasi 
Vaikščiojau po girelę 
Švento Jono vakarėlis 
Gaspadinę valdo bernas 
Ant tėvelio dvaro 
Sugryžiijias J
Reginos Polka 
Aukso, žuvytė Polka 
Užgavėnios > 
Linominis 
Oi greičiau, greičiau 
Tolima laimė vilioja 
šok mergyte. Polka 
Mandriiolių Polka 
Linksmi draugai, Polka 
Gero ūpo 
Veselija Polka 
Pasikalbėjimas Polka 
Laimė Polka 
Džiaugsmingas 
Gersim broliai uliavosim 
Žydų bėdos 
Deimantas Polka \ 
Gėlynas Polka 
Užmiršai tėvų kapus

Radio 
sis clcktro-t«cb 
kam pirkt 
tuvių, O | 
ir gailėtis, 
lis. bet per

ATMINKIT!
Musų Radio krautuvė yra vienin

telė Radio krautuvė Chicago. kurios 
savininkai ir vedėjai yra visiems pa
žįstami lietuviai elektros ir radio 
technikai ir inžinieriai. Čia pirkda
mi radio esate užtikrinti, kad gau
nat geriausią, nes mes padarysim ge
riausią.

ATMINKIT!
Pas mus yra teisingos kainos ir 

sanžiningas patarnavimas visuomet. 
Persitikrinkite — ištirkite

nuo nuolatinių karų ir kryžiuo
čių šeimininkavimo.

“Apie tai, koks buvo Vytau
to išsilavinimas ir pažiūros, 
randam’e bent kiek žinių pas 
T. Narbutą (VI tom., 557 
lap.). Vytautas mokėjęs 
būti lietuviškai, gudiškai, 
kiškai ir lotyniškai. Savo 
tai kalbai duodavęs pirmenybę, 
dažnai ją vartojęs kasdieninia
me gyvenime. Mokėjęs rašyti 
vokiškai ir gudiškai. Norėjęs 
įkurti raštiją lietuvių kalba, 
bet nuo tokio žingsnio jį at
kalbėję kryžiuočiai, aiškindami, 
kad lietuvių Kalba, kaipo stab
meldžių netinkanti raštui. Nar
butas nenori
kad nuo to žingsnio Vytautą 
atkalbėjo ne tik vokiečiai, bet 
gudai ir lenkai.

“Tautiniu žvilgsniu Vytautas 
buvo gudų ir rusų įtakoj. Vi
sos trys Vytauto žmonos buvo 
rusės. Tikybiniu ir Kultūros 
žvilgsniu buvo lenkų ir vokiečių 
įtakoje. Kaipo Kęstučio ir Bi
rutės sūnūs nebuvo visai ištau- 
tėjęs, turėjo gerų norų, turėjo 
bent kiek tautinės dvasios, tu
rėjo dideles, plučįoa nuo jūrių

lenkai pradėjo ruoštis karau, 
Vytautas atvirai pradėjo gel
bėti žemaičiams. Po mūšio ties 
Žalgiriu žemaičiai buvo atva
duoti. Tokia yra istorinė tikre
nybė, kuri nerodo Vytauto sa
vo tautos meilės.

KrukoįvAkųja Ohinija .40 . Workn Kas yra *Tatp ne Taip? .........................75
Gruodžio

Grupė I. $2.50
JUINA 

J. VJšknškiM Tikri Juokai .80 
Dr. Ęur,diuuH Barbora Ub- 
ryką arba klioštbriiia ir Jc- 
z.ulvd   ..........     .75
Marijos fšunopnk'kuH l’aęul 
jHtatymiiH ...........    .75
Hrkniano šuirUono Laikrodini ifko AtHliliiniin’ai . . . ... .20
ViHO

Grupė II. $5.00 
Kuiliu Zolų Dai'Ųas (Romaną*) __ "...... ::_____ ......... i.oo
A. NeinojewHkiu Revoliucijos 
Zjnonės ......Ll....... ....................... 30
V. (>. KarųlenkoH Makaro Sap
nas z...........................
“SocialUnio Minties 
vuinus’' ..... ....
Dr. A. J. Karaliaus Nuosavy
bės I6sivy»tymaš ............
J. Laukio Moteris ir Jos 
Vieta žmonijoj 
La Fargue Labdarybė pir
miau ir dabar ....................
T. J. Kučinsko T<J Kristų ... 
Llepųkų Peklos Kančios 
J. Vlškoškos Gyvybė 
Aukso Verfils vieno veiksmo 
komedija ................... . ..... :...
Br. Vargšo Gadynės Žaizdos 

" ' Vėliaus
negu niekad 
t Gurausklo 

ouiedija
Viso ..............   *5.00

Grupė III. $2.50
Kl. Jurgelioniu Mįslių Kny- 

l.QQ
... Laukuose

Ziuunės

General
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KORESPONDENCIJOS
Prašosi dar kartą ten pat

Winnipeg, Canada
Piešimų banga

NAUJOS ŽEMOS RAGIO KAINOS

VISUS

■"*■ ' ■■

1931 Modelis Radio Screen Grid

$56.00
Nauji Pianai po $135.00
Dykai prie Kiekvieno Radio Graži Lempa

GALITE UŽMOKĖTI KITĄ METĄ

Chicago, III
Bus graži dovana jei

Omaha, Nebr
Kūmutės ašaros

visiems zi

PASINAUDOKITE TA PROGA NE ATIDĖLIODAMI LAIKO, NES LAIKAS GREIT IŠSIBAIGS

RfTIRB

dalykas esant butų

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILD.

FIV6 YBARS 
MO^-ON 
BROADNAY.

Labai 
ianskis, 

'as pats

V/ANTED TO S6E 
THE WORLD’ SO 
JOINEDTHE NAVY

BECAME A 
CONSTRUCTflN 

ENGINEER, 
AROUND 
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šešis kartus buvo inir 
ties kameroj —

šeimos dai 
juo labiau, 
nepalygina- 

0 kalbėti 
nes 

čia gyveno, kuomet

tarnautojais jie, labai 
apsidirbo
krūvų ir paliepė iškelti

Po to jie pasiėmė pi- 
—kiek tik ant greitųjų

Laike

policija ir detektyvai 
sujudę. Keliama ob- 

banditų. Bet daugelis 
jog banditai paspruko i

sapnus, meilės receptus, dainas 
marga

Kaina $2.00. Kitose kalbose tokia 
J) savo lėšomis išleido

/ai. vaR. iki aušrai
Pilna juoku 1 

ir jo ritmo karaliai.

juodukų 
šeimynų, o lietuvių

Naujais 
išrinkta: 
Kasparas; 
šalaševičius 
Rauktis; 
Pužauskas

S.L.A. abiejų kuopų priešmeti 
niai susirinkimai įvyko 

Gruodžio mėnesy.

ant Victor ir Colunibia Kombinacijų,
9 Tūbų Naujas Radio už $79.
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NEW YORK 
AND A 306 
IH BURLE$QUE 

SHOW

viršininkais 158 kp. 
pirm. — Liudvikas 
pirm, pagelb. Jurgis 

Fin. sek. Petras 
Protokolų sek. J. Ge- 
; Iždin. A. Rudaitis.

pa buvo
butlegorie ?
rodosi, gali
niekas neatsako

Toliau Susiedas sako, jog esą 
dažnai nurodytoj vietoj įvyksta 
muštynių, čia vėl melas. Tos 
devynios juodukų šeimynos jo
kiame “trūbelyje” nebuvo ir 
nei kartą su policija neturėjo 
reikalų.” Jos gyvena ramiai ir 
nieko nekliudo.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

Tol. Victory 6122
P. S. Kam pertoli atvažiuoti j Stulpino krautuvę, reikalaukite savo 

grosernėse ir Saldainių krautuvėse.

Samuel Washington, senas 
kriminalistas, šešis kartus nu
teistas mirti už savo pačios nu
žudymą ir kitokius nusikalti
mus, labai susijaudino, išgir
dęs, kad numirė Joe Stein, res
torano savininkas sale Cook 
County kalėjimo. Samuelis mat 
tapo vėl areštuotas, ir paklauy Į 
etas, kodėl jis taip gailisi Štei
no, atsakė: “Mistah Stein vi
suomet atnešdavo mirti pa- 
smerlc tiems žmonoms pHicRoii 
dinncr prieš vedant pakarti. Aš 
buvau nuteistas pakarti šešis 
kartus ir vis buvau atvedamas 
į mirties kamera, ir kiekvieną 
kartą gaudavau chicken dįnner. 
Bet mano pakorimą vis atidė
liojo, ir galų, gale mane visai 
paleido. Bet aš su smagumu te- 
beatsimenu tuos pietus.”

Dabar Samuel yVasbingtOn 
areštuotas už pavogimų viso ve
žimo su malt cxtract.

275 kp. savo viršininkais iš
rinko. Pirmininku V. Černaus- 
ką; Pirm. pag. V. Stimbirienę; 
fn. sek. P. Pečiokas: Protokolų 
sęk. Vladas Feiferis; Iždininkas 
T. Račkus; Iždo glob. Vincas 
Augustaitis, Pov. Šiaudys, Juo
zas Bcrniackas. Organizatorius: 
StasysxJanarauskas, Pranė Rau- 
linatienė 
rienė. 
jaukto 
Lapinskas
— Dr. Benard. 1 o z G .i > '« 

šiame susirinkime paiškėjo, 
kad Randasi pusėtinai blogam 
padėjime musų kuopos narė 
Zaveckienė. .los vyras ^guli li- 
gonbuty jau 14 mėnesių su su
laužytom strėnom ir suparali- 
žuotas. Pagalba reikalinga. Nu
tarta ant susirinkimo parinkti 
aukų. S,uaukauta $8.64

Vakar plėšikai apvogė Vokie
čių Labdaringą Uniją, atimda
mi $1,399. Tai buvo 52 plėši
mas laike 24 ^valandų. Policija 
sako, kad tai aukščiausias re
kordas, kada nors pasiektas šiuo 
metų laiku.

CHNa.ES

George Charles Butte
Prezidento ‘Hooverio paskirtas 
Filipinų salų vicegubernatorium

Musų mieste jau jvyko keli 
apiplėšimai. Plėšiama daugiau
siai bankai. Štai gruodžio 12 
d. keturi banditai apiplėšė 
Bank of Montreal skyrių. Lai
mėjo $9,OCO suviršum. Bandi
tų, ^matyti, butą patyrusių. Su 
banko 
vikriai 
varė i 
rankas 
nigus, 
surado. Laike plėšimo buvo 
užėjęs ir vienas kostumeris. 
Banditai ir jam paliepė iškelti 
rankas. Tačiau kostumeris spė
jo pasprukti pro duris ir tuoj 
davė žinią policijai. Bet kol 
policija pribuvo, tai banditų, 
kaip yra sakoma, ir pėdos at
vėso. Mat, jie turėjo automo
bilį, kuriuo ir išdūmė. Buvo 
pastebėtas ir automobilio lais-

Bolševikiškoje “Tiesoje” gi
riamasi, kad pas mus Spring- 
fielde tavorščiai trumpu laiku 
galės savo komunistiško susivie
nijimo suorganizuoti kuopą iš 
500 narių. Bet aš sakysiu, kad 
tvėrimas bolševikiškų armijų 
gerai ėjosi tik dešimts metų 
atgal. Tąsyk, buvo ir jenaro- 
lų ir saldotų įvalias. O dabar 
tik saldus prisiminimas gali 
būti anų laimingųjų jų bolševi
kiškųjų dienelių. Palikote nubizę 
keli jenarolai ir jūsų karjera 
užbaigta. —G. Ainis

Malonumai — Suvenirai 
Konfetti — Serpentinas 
.. . ’ l, .

įskils iiž ekonomišką kainą 
$1.00 asmeniui

PIIONE DEARBORN 8515

Miesto 
yi*!t laba 
lava 
mano 
Aircrikų, kadangi kai kurie 
žmones panašų automobilį su 
keturiais vynais mate važiuo
jant link Amerikos rubežiaus. 
Tad kaip matote, ir Kanados 
plėšikai nesnaudžia.—N. S.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St., 

Telefonas BOULEVARD 4705

GPJĘ* £* Nuolaidos antJSOiUV Radio, Lieka

fpSTjrjSTI TAI vėl Kalėdos! Ir štai mes čia esame—“Džio” ir “Mrs.’— 
kad palinkėti jums laimingiausių ir linksmiausių iš visą jūsų 
Kalėdų, ir kad tikrai tai butų gausingiausi jums Nauji Metai!

Kalėdos yra puikiausias laikas atsiminimams. Tai yrą 
laikas, kada seni draugai ir veidai kuoaiškiausiai iškjla vaiz. 

duotiėj ir kada mes galime išnaujo pergyventi geruosius pereitus laikus. 
Nuolatiniai “Ar .jus atsimenate?*’ taip ir veržiasi per lupas kai mes 
čia sėdime ir mąstome apie jus ir musų širdys i prisipildo. didžiausią 
džiaugsmu žinant, kad mes galime skaityti tiek daug Lietuvių savo ar
timais ir gerais draugais.

Tai yra smagumas- turėjimu Tabor Farm. Kiekvieni metai sutei
kia naujus draugus ir suartina senuosius draugus, kad musų gyvenimą 
padaryti dar smagesnį. Ir kiekvienais metais, kada mes darome per
mainas, kad pagerinti vietą, mes jaučiame, kad mes. tai darome dėl mu
sų draugų. štai kodėl yra tikras smagumas prijungti naujas žemes, 
kad pailginti golfo lauką ir pagreitinti lošimą; štai kodėl darbais vynuo
gyne ir sodne', prie namelių ir laukuose, yra daugiau negu paprastas dar
bas—mums smagu dirbti tuos darbus, nes mes^ žinome, kad mes (ai da
rome dėl# jus. '

. . - I '

Dabar Tabor Farm yra apleista. Minkšta tyriausio baltumo ant
klodė dengia tylius trobesius, laikydama juos saugius ir stiprius dėl 
sugryžtančio Pavasario ir jūsų atvykimo. Ištikrųjų, tai jau ne taip 
toli, ar ne? Ir kada jus atvyksite, jus rasite jus laukianti širdingą ir 
draugišką pasitikimą.

Pavasaris! Vasara! Ne taip labai toli. Ištikrųjų bus labai smagu 
tadaj jus pamatyti.. O dabar, iki ateis tas laikas, mes vėl pakartojame—

s ■ ' I '

Laimingų, Linksmų Kalėdų ir Gausingų Naujų Metų!
MR. AND MRS. J. J. BACHUNAS, SODUS, MICH.

Labai gera! daro tie žmo
nės, kurie iš savo kolonijų ra
šo korespondencijas. Tačiau jie 
turėtų rašyti teisybę ir ne
kraipyti faktus. O kraipymu 
faktų kaip tik pasižymi Susie
das, kuris parašė “Naujienų” 
No. 291 iš musų kolonijos ko
respondenciją. Pavyzdžiui, jis 
sako, jog gatvės 32 ir R yra 
lietuvių apgyventa .

K .s žodis, lai su tiesa apsi
lenkta. Susiedas gerai žino, 
jog m.’nimoj vietoj tik trys lie
tuvių šeimynos 
juodukų devynios 
gatvėj 
šimtas 
trys.

Taip 
sai natūralūs dalykas, jei Su
siedas Chicagos State gatvę 
pripažintų lietuviams, nes gal 
ir ten kelios lietuvių šeimynos 
gy vena.

Susiedas toliau švokščia: Z
“Kaip ten nebūtų, bet laiky
mas juodukų kenkia visiems 
lietuviams, kadangi jų nuosa
vybės vertė nusmunka. Butų 
laikos tam tautiečiui susi
prasti jr kitiems lietuviams ne
kenkti”.

Tiesiog niekus Susiedas tauš
kia. Trys lietuvių 
kolonijos nesudaro, 
kad ten juodukų 
mai daugiau gyvna 
apie vertę butų nesąmonė, 
juodukai 
Susiedai jokių nuosavybių ne 
turėjo.

Man atrodo, kad tą korespon 
denciją rase ne Susiedas, o ko 
kia nors kumutė, kuriai užsi
norėjo liežuvi pakasyti.

—Proletaras.

AR GIRDĖJAI
Kad pas STULPINĄ gali gauti iš Lietuvos 

' atvežtu prekių.
BIRUTĖS geriausios rųšies saldainių, iš serbentų, agras

tų, žemuogių ir kitokių uogų ir vaisių.
M1NAGŲ, strimelių, lašinių, dešrų ir palingvicų ge

riausios rųšies.
GINTARO karolių, brasletų, špilkų, aukskarų,^ cigarny- 

čių ir kitokių naujausios mados gintaro gražių da 
lykelių.

PALANGOS Trejų Dcvinerių, geriausios Rusijos arba 
tos, medaus, ir lietuviškų baravykų.

Norėdami gauti Lietuvos prekių visados kreipkitės pas

158 kp. jau baigia nuo bolše
vikų apsivalyti. Pereitam susi
rinkime fin. sekretorius P.Rau- 
ktis pranešė, kad Lenino pase
kėju jau išbraukta 13, o 15 ran- 

suspentliiotų. ITeiškia 158 

kp. netenka 28 triukšmadarių. 
Susirinkime nemažai laiko pra
leista besvarstant ir besiginči- 
nant apie buvusį 158 kuopos 
org. tavorščių Pov. Jurkonį, 
kursai nušvilpė kuopą ant 
$34.00 ir dabar pamesdamas 
S.L.A. nenori atsilyginti. Kuopa 
nusitarė tavorsčių Jurkonį aps
kųsti Pild. Tarybai, kad iš jo 
tuos pinigus atgautų. Bet radosi 
ir tokių narių, kurie užtarinėjo 
Jurkonį ir davinėjo įnešimus 
kad tavorščiui Jurkoniui pado
vanoti tuos 34 dolerius 
spardėsi Antanas 
kad reikia dovanoti 
žmogus lapkričio mėnesiniam 
susirinkime šukavo, kad reikia 
skriaudiką apskųsti ir nubausti 
o dabar siūlo sumylėjimą -do
vanoti.

MARGUTĮ” su dai 
‘Margutis” yra “džia

1931 m. 100 puslapių

Gėrimai Kiek jus galit
Triubos Baliunai —

MARGUTIS ‘KALĖDŲ DOVANAS’ DUODA 
------- ------ N AVI V METŲ

3. GAUSITE “MARGUČIO KALENDORIUJ
didumo su daugybe adresų visokių biznio ištaigų ir pilną sąrašą Am. Liet 
Daktarų. Rasite “plementą”, burtus,
gaidomis ir dar kai ką. Kalendorius didelis ir gražus savo 
piera. Kaina $1.00. *
4. DAINUOSITE KIEK NORĖSITE iš "Margučio Dainos 
nų rinkinys, kuriame telpa 34 visokio turinio Vanagaičio dainos. Kai. $1.
5. UŽ $2.00 ĮVAIRIŲ KNYGŲ iš "Margučio Knygyno", jeigu patys 
ateisite pasiimti. Siunčiant per paštą reikės prisiųsti štampų už 20c. Mu
zikai ir dainininkai galės gauti gaidų.

Margutis kviečia wisus pasinaudoti tuo nupiginimą atnaujinant pre
numeratą ant toliau, arba naujai užsirašant Margutį. Kreipkitės telefonu: 

GROVEHILL 2242, ar užeikite į ofisą:
2437 W. 69th St., Chicago, III. ($3) 
Atsineškite arba pasiųskite per laišką tik TRIS DOLERIUS ..............

$39.00
Zenitli

,ik $95.00

TIK
SVARBU CHICAGOS LIETUVIAMS, o taip pat ir kitų kolonijų. Tuo 
jaus pasinaudokite patys ir draugus apdovanokite, 
gu jus pasiųsite savo giminėms Lietuvon.

KĄ DUODA MARGUTIS?
1. KAS MĖNESĮ SULAUKSITE į savo namus 
nomis, juokais, kvailosofijoms ir visokiais burtais, 
ziškas” muzikos žurnalas. Metams kainuoja $1.50. Red.-leidėjas A. Va
nagaitis.

2. PIRMUTINĖ LIETUVIŲ KALBOJE daktariška knyga su receptais 
ir patarimais kaip gydytis nuo visokių ligų. Tą knygą parašė 
nomas savo raštais apie sveikatą, Dr. A. J. Karalius. Knyga apie 200 pus 
lapių. Jos vardas "Namų Daktaras. ' 
knyga yra. bet lietuvių kalboje, tai pirmutinė 
“Margutft.”

Chicagos Žinios
52 “holdupai” per vieną 

' diena

Susiedas neužmiršta paminė
ti tą faktų, jog prieš kiek lai
ko buvo atsikraustęs juodukas 
IbuVRifijeris. Kas tiesa, t e* i tie- 

sa. Buvo atsikraustęs ir sep
tynias dienas išgyveno. Aš
tunta diena atvažiavo dėdes ir v v
visą biznį likvidavo.

Aš norėčiau žinoti, ar bent 
vienas išmintingas žmogus ga
li mesti kaltinimą visonjs juo
dukų šeimynoms, jei į jų tar- 

itsikraustęs vienas 
Atsakymas, rųan 

būti tik vienas: 
kito dar

niu numeris. Bet vėliau pasi
rodė, kad banditai tą automo 

pasivogę.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 "

Dovanos Visiems!

WABASH AVĖ. prie 15-tos GATVĖS

* Šokiai nuo 9
Danį/ smagumo.

“Phil” \Valters

CHNa.ES


NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, gr. ;3, "1030

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neu)t 

Published Daily Except Sunday 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

by

Edltor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

18c
75c

Entered ,as Second Class Matter 
March 7tb, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė, 1739 So. Halsted Su Chicago, III. 
Telefonas Roosevek 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago  je — paitu:

Metams ...................... ..
Pusei metų ................,...........
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ..................

Chicagoj per ilneiiotojus:
Viena kopija ..........................
Savaitei ............. .. ....... ............
Mėnesiui .......... ....__ _

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu:

Metams ........ .7..__ _ $7.00
Puxi metų ....... ............................  3.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviem mėnesiams ..............   1.25
Vienam mėnesiui .................................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..................................  $8.00
Pusei metų ........................  - 4.00
Trims mėnesiams ........................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“STIMPA”

Vienoje savo žinioje (gruodžio 20 d.) apie nedarbo 
padėtį New Yorke, komunistų “Laisvė” rašo:

“Nuo bado ir šalčio stimpa bedarbiai.”
.Jeigu bedarbiai “stimp^”, tai kas yra tie bedarbiai?

Komunistai, matyt, nelaiko bedarbius žmonėmis.
Nenuostabu todėl, kad komunistų laikraščiai šlykš

čiausiu budu niekina “Naujienas”, kurios, atsišaukda- 
mos į visuomenės žmoniškumo jausmų, ragina jų bedar-

DARBININKŲ NESUSITARIMAS

ir skleidę propagandų prieš juodmarškinių valdžių ir 
stengęsi iššaukti ginkluotų sukilimų.

{•domu, kad fašistai taip pat, kaip ir bolševikai, ar
šiausia persekioja inteligentus.

Apžvalga
> 11 1.1i   I >

SOVIETŲ PINIGAI

so-Seniai yra žinoma, kad 
vietų Rusija pergyvena naują 
valiutos (pinigų) infliaciją. Ne
turėdama kuo finansuoti savo 
“penkmečio planą”, bolševikų 
valdžia leidžia vis daugiau ir 
daugiau popierinių pinigų, ku
rie nėra padengti auksu, todėl 
tų pinigų vertė nuolatos puola.

Pačioje Rusijoje šis pinigų 
vertės puolimas yra slepiamas 
nuo žmonių įvairiomis priemo
nėmis. Visų-pirma, yra užginta 
sovietų červoncus išgabenti į 
Užsienį; antra, yra užginta 
žmonėms pačioje Rusijoje keis
ti červoncus į svetimų šalių 
pinigus ir atbulai, svetimų ša
lių pinigus į červoncus. Jeigu 
kas turi 
angliškų 
kitokių 
tai jisai
ti į valstybės banką; o Valsty
bės bankas moka už juos su

yra 
vie-

pažymių. Todėl yra pamato ma
nyti, kad tie popierinių pinigų 
“duplikatai” buvo padaryti to
mis pačiomis mašinomis ir toje 
pačioje, vietoje, kur yra spaus
dinamos visos bolševikų bu- 
maškos, t. y. sovietų finansų 
komisariato įstaigoje.

Jau prieš kokį mėnesį laiko 
mums teko skaityti Ėuropos 
spaudoje, kad Rusijos sovietų 
valdžia daro po keletą bankno
tų tais pačiais numeriais, idaht 
paslėpus, jogei pinigų spausdi
nama kelis kartus daugiau, ne
gu rodo numeriai. Sprendžiant 
pagal žinias, kurios dabar at
ėjo iš Berlyno, galima numa
nyt, kad tas kaltinimas sovie
tų valdžiai pasitvirtino, nes ta
po surasta aiškus finansines 
bolševikų suktybės įrodymai.

! Vladas Miiigelevičius

JIS SUGRĮŽO
(APYSAKOS FRAGMENTAI)

4 
4

amerikoniškų dolerių, 
svarų, sterlingų ar 

svetimų šalių pinigų, 
turi tuos pinigus neš-

tais

lig “tvirtu” kursu, kurį 
nustačiusi valdžia, t. y. po 
ną rublį už 51 centą.

Bet červoncai vis tik
arba kitais keliais patenka į 
užsienius — Lenkiją, Latviją, 
Švediją, Kiniją ir t. t. čia so
vietų valdžia jau negali jo kur
są kontroliuoti, ir už červoncus 
duodama daug-maž tiek, kiek 
jie yra tikrai verti. Rusijos

Amerikoje iš 23 milionų darbininkų nė pusė nėra 
susiorganizavusi, ir iš organizuotų darbininkų tik ma
žuma, y ra prisidėjusi prie Amerikos Darbo Federacijos.

Iš Clevelando pranešama, kad keturiose geležinke
lių darbininkų brolijose svarstoma klausimas apie įs
tojimą į Amerikos Darbo Federaciją, ir Brotherhood 
of Railroad Trainmen jau paskyrusi tam tikrą komisi
ją deryboms su Federacija vesti. Bet ar tos derybos 
bus sėkmingos, abejotina.

Dar Gompersui esant gyvam, buvo kalbama apie 
rubsiuvių Amalgameitų unijos susitaikymą su Federa
cija, bet iš tų kalbų nieko neišėjo. Senosios United Gar- kaimynų šalyse pereitą vasarą 

. *" už červoncą buvo mokama tik 
(apie dešimtą dalį jo nominalės 
vertės, t. y. 
amerikoniškų 
šum, tik koki 
si, tiek, kiek

Dabar iš Šanchajaus, Kinų, 
pranešama, kad Barbinę (Man- 
džurijoje) sovietų rublio (de
šimtos dalies červonco) vertė 
nupuolė iki 3-jų centų!

Taigi, atrodo, kad bolševi
kiški pinigai eina senojo Ru
sijos rublio keliu, ir červoncui 
grasina pavojus, netolimoje 
ateityje, pasiekti t tokio laips
nio, kad už vieną amerikonišką 
dolerį bus duodama červoncų 
visos rezginės.

Finansipis sovietų skandalas
Vienam komunistų laikrašty

je įdėta tokia žinia iš Berlyno: 
sakosi turinti 
Sąjungos popie- 
su vienodais nu
yra, dvi bumaš- 

kos turi tą patį numerį. Aiš
ku, kaip diena, kad tai yra 
baltagvardiečių (? — “N.” 
Red.) darbas. Jie suklastavo 
bumaškas, bet buržuazinė ir 
socialfašistinė spauda rėkia, 
jog pati Sovietų valdžia at
spausdinus tais pačiais nu
meriais daug bumaškų, idant 
paslėpus ‘infliaciją’, tai yra, 
kad neparodyt, kiek daug 
pinigų prispausdinta.” 
Jei kas blogo pasidarp “ma- 

tuškoje Kasėjoje”, tai komu
nistai visuomet bando suversti 
bėdą ant “baltagvardiečių” ir 
“buržuazijos”. Bet. jeigu čionai 
kalbamam .atsitikime yra kal
tas “suklastavimas”, tai šitokį 
dalyką gana lengvai gali su
rasti ekspertų tyrinėjimas. Dar 
nėra žinomas nė vienas pavyz
dys, kur suklastuoti pinigai nė 
trupučio nesiskirtų nuo tikrų
jų pinigų. Kad ir falsifikatoriai 
būna dar taip gabus, bet pa
dirbant netikrus pinigus jie 
vistiek suklysta kokioje nors 
smulkmenoje, ir ekspertai, ati
džiai tyrinėdami, tą smulkme
ną suranda.

Tuo gi tarpu pranešimai iŠ 
Berlyno apie tas 200 rusiškų 
bumaškų sako, kad jas tyrinė
jo Vokietijos Reichsbąnko (val
stybės banko) popierinių pini
gų ekspertai ir pripažino, kad 
jose nėra jokių suklastavimo

ment Workers vadai yra priešingi Amalgameitų priė
mimui į Federaciją, nes tuomet utie vadai 
kos. *

Šiemet atskilo nuo A. D. Federacijos 
dalis angliakasių, nenorinčių vilkti Lewiso 
jungą.

Ne vienoje pramoningoje šalyje pasaulyje nėra to
kios padėties, kaip Amerikoje, kur stambios darbinin
kų unijos nesugeba sudaryti vieną bendrą centrą. Tam 
kaltas yra unijų vadų (tokių, kaip Wm. Green ir k.) 
atžagareiviškumas. Bet jeigu darbininkai, renkasi savo 
vadais atžagareivius, tai jie yra nesusipratę. Kol jie 
neapsišvies, 
dabar.

netektų įta-

da ir žymi 
diktatūros

vietoje 
dolerių 

50 centų, 
už vienų

penkių 
su vir- 
vadina- 
rubjį.

tol unijų vadovybė bus tokia, kokia yra

O TEN VASARA

lietuvių laikraštis įdėjo pranešimų apieVienas
“pirmą didžiausią pikniką”, kuris įvyksiąs gruodžio 7 
d. Yra keista skaityti tokius pranešimus žiemą, kada 
lauke šalta ir žemė sniegu apklota.

Bet tas piknikas-yra rengiamas ne Jungtinėse Val
stijose, o Argentinoje, Pietinėje Amerikoje, anapus 
ekvatoriaus. Lietuvių šiandie yra visam pasaulyje.

“VALYMAS” TEBESITĘSIA

Pašalinęs iš Sovietų Sąjungos premjero' vietos Ry- 
kovą, diktatorius Stalinas užvakar išmetė jį ir iš Poli
tinio Biuro.

Politinis Biuras, arba “Politbiuras”, yra tokia įs
taiga Rusijos komunistų partijoje, kuri stovi aukščiaus 
už partijos suvažiavimą ir už centro komitetą. Polit
biuras susideda iš 9 rinktinių partijos vadų, kurie kon
troliuoja ir pačią partiją, ir sovietų valdžią.

Vadinasi, Rykovas, kuris nuo 1924 m. laikė “pa
ties” Lenino vietą, kaipo liaudies komisarų tarybos pir
mininkas, jau nebeturės 
įstaigoje.

Yra pašalinti iš savo 
aukščiausios ekonominės
tarpe Michail Tomsky, kuris per eilę metiĮ buvo,Rusi
jos profesinių sąjungų pirmininkas.

Stalino “samoderžavije” tuo budu darosi vis labiaus 
ir labiaus neribota.
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ASTUONIŲ BYLA IR ROMOJE

balso vyriausioje bolševizmo

vietų kartu ir trys sovietų 
tarybos vice-pirmininkai, jų

Fašistiškoje Italijoje irgi prasideda astuonių inte
ligentų byla, kaip kad neseniai buvo Maskvoje.

Specialis fašistų tribunolas teisia rašytoją Renzo 
įlendi, buvusį socialistų redaktorių Mario Vinciguerra, 
garsaus italų poeto našlę Lilian de Bosis, jos sūnų prof. 
Lauro de Bosis, ir keturis Veronos gyventojus. Jie visi 
yra kaltinami priklausę “Nacionalei Laisvės Sąjungai”

“Policija
200 Sovietų 
rinių rublių 
meriais, tai

: Apie Įvairius Dalykus

j Amerikos keliau
ninkai

Pasportų skyriaus duomenys. —* 
žmones be užeiemimo. — Ko
kio užsiėmimo žmonės dau
giausia keliauja? —Motyvai, 
kurie verčia amerikiečius va
žiuoti j užsienį. — “Del .svei- 
katos”. — Daugausia ameri
kiečių lanko Europą. — Ke
liauninkų skaičiumi New 
Yorkas užima pirmų vietų.

Laivų kompanijos, garsinto
jai ir turistų agentūros gana 
seniai domėjosi klausimu, ko
dėl amerikiečiai važiuoja j ki
tas šalis. Per ilgą laiką buvo 
reikalaujama valdžios, kad ji 
surinktų tinkamų informacijų. 
Po ilgų vilkinimų, ant galo, ta
tai tapo padaryta. Pasportų 
skyrius dirbo apie metus laiko, 
kol surinko reikiamų žinių apie 
Amerikos keliąuninkų armiją. 
Tuo pačiu laiku paaiškėjo ir 
motyvai, kurie verčia amerikie
čius lankyti kitas šalis.

Pernai buvo paduota, apie 
200,000 aplikacijų pasportams 
gauti. Prie to skaičiaus dar 
reikia pridėti 49,000 vaikų ir 
suaugusių, kurie keliavo su sa
vo tėvais vienu pasportų.

Įdomu čia pastebėti, kad per
nai didžiausią grupę keliaunin
kų sudarė tokie1 žmonės, kurie 
neturėjo užsiėmimo. O jeigu 
jie ir turėjo kokį užsiėmimą, 
tai nerado reikalingu pažymėti 
jį savo aplikacijoj pasportųj 
gauti. Didelė dauguma tų “be 
užsiėmimo” žmonių vyko į už
sienį poilsiui, ^pasilinksminimui 
arba šiaip pralcdimui laiko. 
Bendrai, 26,428 keliauninkai 
nepaminėjo savo užsiėmimo. 
Sekama stambiausi grupė susi
dėjo iš šeimininkų. Jų buvo 23,- 
947. Tai buvo daugiausiai ve
dusios moterys, kurios keliavo 
be savo vyrų. Įvairinus užsi
ėmimo keliauninkų buvo 20,- 
914. Kadangi tie užsiėmimai 
valdžios nėra klasifikuojami, 
tad jie ir nepažymėti.

Aplikacijos pasportams pada
vė 10,910 ofiso darbininkai ir 
sekretoriai; 16,345 juodo darbo 
darbininkai; 11,028 studentai, 
ir 10,792 mokytojai. Tų už- 

buvo stam-

buvo repre- 
artistų 3,- 
bankininRų 
pirklių 2,- 

3,072; inži-
farmerių 3,368;

siėmimų grupės 
blausios.

Kiti užsiėmimai 
zentuoti sekamai: 
446, aktorių 1,339 
ir brokerių 5,317; 
028; kųtraktorių 
nierių 5,100;
dekoratorių 827; advokatų 2,- 
934; pramonininkų 4,648; me
chanikų 5,179; biznierių 6,- 
873; dvasiškių 1,556; misionie
rių 965; slaugių 2,324; kunigų. 
5991; daktarų 4,057; reporte
rių 414; pardavėjų 6,026, amat- 
ninkų 6,085; smulkių biznierių 
9,787, ir rašytojų 630.

Daugelis įvairių motyvų ver
čia amerikiečius važiuoti į už
sienį. Didžiausia grupė —bū
tent, 94,054—keliauja taip tik 
sau, kaip yra sakoma, svietą 
pamatyti ir save parodyti. Prie 
tos grupės priklauso milžiniška 
dalis turistu, kurie jokių aiškių 
tikslų neturi, o nori tik “prasi
vėdinti”.

Kita didelė grupė susideda iš 
tų, kurie važiuoja į užsienį 
“šeimyniškais reikalais”. Tokių 
pernai buvo 68,315. Tai žymioj

dalyj yra naturalizuoti ameri
kiečiai, kurie važiuoja giminių 
aplankyti arba sutvarkyti savo 
finansnius reikalus. Reikia ži
noti, jog milionai amerikiečių 
turi artimų giminių svetimose 
šalyse.
. Profesionalis biznis buvo pa
žymėtas 2,324 aplikacijose kai
po kelionės motyvas. Manoma, 
kad aplikantai daugumoj susi
dėjo iš architektų, artistų, mo
kytojų, gydytojų ir kitokių 
profesionalų. Daugelis profe
sionalų taip pat pažymėjo, jog 
jie keliauja mokslo reikalais 
arba tiesiog dėl smagumo. Viso 
12,838 aplikantai pažymėjo, jog 
jie tikisi iš kelionės daug nau
dingų žinių sau pasisemti. 
Vieni jų važiavo mokytis už
sienių universitetuose, o kiti 
šiaip rinkti naudingas t žinias.

Prekybos reikalais keliavo 
15,636. Ta grupe susidėjo iš 
stambių ir smulkių biznierių, 
keliaujančių pardavėjų, pirklių 
ir t.t. Pasportų oficialio biznio 
reikalais reikalavo 177. Tai 
grupei daugiausiai priklausė vi
sokie valdininkai ir šiaip asme
nys, kuriuos valdžia siuntė į 
užsienį vienokiais ar kitokiais 
reikalais.

“Del sveikatos” keliavo 3,- 
033. Manoma, kad toji grupė 
vyriausiai susidėjo iš naturali- 
zuotų Amerikos .piliečių, kurie 
planavo užsienį pasilikti il
giau nei tai įstatymų leidžiama. 
Kaip žinia, naturalizuoti pilie
čiai gali netekti Amerikos pi
ktybes, jei jie perdaug ilgai 
išgyvena užsienyj. Tačiau svei
kata yra svarbi priežastis dėl 
negrįžimo reikalaujamu laiku.

Mat, dalykas yra toks, kad 
jei naturalizuotas pilietis dėl 
sveikatos arba kitų kokių svar
bių reikalų nesugrįžta įstaty
mais numatomu laiku, tai jis 
nepraranda pilietybės. Bet to
kiame atvejyj jis turi prista
tyti tinkamą pasiaiškinimą.

Keliauninkų skaičiumi New 
Yorkas užima pirmą vietą. 58,- 
033 aplikantų pažymėjo, kad 
jie gyvena New Yorko mieste. 
Tuo tarpu iš visos likusios val
stijos aplikantų susidarė tik 
13,734. Newyorkiečiai, mato
mai, turi didelį palinkimą prie 
keliavimo.

Aplikantų pasportams buvo 
iš visų Amerikos valstijų. Net 
59 Alaskos gyventojai sumanė 
ąyietą pamatyti. Po Ncw Yor
ko daugiausiai aplikacijų pas
portams buvo paduota iš seka
mų valstijų:
18,499; New Jersey
Illinois — 14,029. Pacifiko pa
krantėj Galifornia su 7,877 ap
likantų užėmė pirmą vietą.

Bendrai imant, 133,479 as
menys gavo pasportus aplanky
ti Vakarų Europą. J tą grupę 
įėjo ir 36,727 asmenys, kurie 
aplikacijose pažymėjo, jog jų 
tikslas yra . aplankyti “visas 
šalis”. Tokiu budu į tą Euro
pos dalį keliavo 67.78 nuoš. vi
sų Amerikos keliauninkų; Ry
tų Europą aplankė 10,615 ame
rikiečiai; Lotynų Ameriką, Va
karų Indiją ir Meksiką — 8,- 
074, ir Tolimus Rytus bei Rytų 
Indiją —4,726. Amerikiečiams 
nėra reikalinga gauti paspor
tus, kad aplankyti Kanadą ar
ba Bermudą. Tik 1,201 ameri
kietis reikalavo pasportą ke-

Pennsylvaųia —
15,033;

(Tęsinys)
Išėjęs iš stoties sėdo auto

busai! privažiavęs gatvę, ant 
kurios gyveno Trinkūnas, iš
lipo ir stačiai nuėjo į jo bu
tą.

Pasibeldė...
I ____

Tuoj pasigirdo žingsniai ir 
duryse pasirodė jaunasai šei
mininkas.

—A! Sveikas, sveikutėlis, 
mielas Justai! Tai vis dėlto 
tavęs sulaukiau I — Smagiai 
pasveikino jįjį Trinkūnas ir 
paprašė vidun.

—Na, tai< kaip gi kitaip da
rysi, jei ramybes mau neduo
di !—•įžengdamas kambarin
šypsodamasis tarė Jakubėnas.

—Gerai! Tai bent pagyven
sime ! Prirekomenduosiu kau
niškių gražuolių, lankysime 
teatrą, kiną ir visus kitus ga
lus! — džiaugėsi Trinkūnas 
bėginėdamas po gražiai įreng
tą kambarį. Ką, ar rytiniu at
važiavai?

-r-Taigi, rytiniu, ir , stačiai 
pas tave. —
—Labai malonui Puiku! Tai 

bent pagyvensime!..., Justai 
kaip sekasi su kūryba? dar 
teberašai? — vėl po trumpu
tes pąuzos paklausė jishi.

—Na, kaip gi nerašęs! Ma
nau, truputį žinai...

—Žinau, kur nežinosi! Pui
ku! — Turi ką naujo 
ręs? — *

—Žinoma! —
—Gal atsivežei?
—Atsivežiau. —
—Na, tai skaitysime!

m u. Beje! laikraščiuose nu
tvėriau keletą tavo kūrinėlių!

—Tai nuotrupos. Manau, 
gal pasiseks kas nors stam
besnio atiduoti čia spaudai?

—Aišku, aš' ir neabejoju! 
Bet gi drauguži, apsivalyk 
dabar nuo kelionės žymių, 
pailsėk trupučiuką, paskui 
papasakosi visa ką žinai iš 
provincijos... Žinai, 
bebuvęs — įdomu.
duosimės miestan! Gerai? —

—Ką su tavim darysi — su
tinku—atsako Jakubėnas lė
čiau atsikvėpdamas.

Jaku- 
naujai

Visi iš

Seansas buvo prasidėjęs ir 
besipiną ekrane gražus ir į- 
domųs vaizdai iškarto pavi
liojo įėjusių akis ir sielas. 
Protarpiais, užliejus 
apauginančiai šviesai, 
bėnas pažvelgdavo į 
pažįstamą...

Seansas pasibaigė,
salės liejosi gatvėn. Ir jie išėjo 
visi trys kartu.

—Tai ką gi, Justai, manau 
skelbimas neapvylė? — pa
klausė Trinkūnas.

—Tpuikus dalykas! — atsa
kė Jakubėnas.

—rMane irgi suinteresavo 
šitoji drama!-—švelniai skam
bančiu balso tonu prisipažino

—Stebuklinga toji meilė! .Ii 
kančių grandinėmis sujungia 
jaunatve degančias širdis! Tą

į—pasakė Jakubėnas.

—Taip? Bet aš laikausi vi
sai kitos nuomonės, kad mei
lė tai trumpas ir lengvutis 
širdžių šypsenos žaidimas — 
tarė Mačernyte ir šypsodama 
skubiu žvilgsniu pažvelgė į

—Panele Elė... — netikėtai 
įsiterpė Valys...

Aukštai pro namų stogus 
žiūrėjosi gatvėn mėnulis ir

si-
suku-

Įdo-

senokai
V akarc

Vakaruose .žėrėjo rausvos 
žaros ir debesys tviskėjo auk
su... Du jaunu džentelmenu 
priėjo. Laisvės Alėjoj skelbi
mų lentą.

“...Naujiena!
jį į vakarą eina amžinai ža

vinti pasaulį įdomi, giliai jau
dinanti grandiozinė drama 
N. Seansų pradžia 19 v.”

Abu perskaito.
—Na, Justai, eisiva? — pa

klausė Trinkūnas.
--Žinoma; pasigėrėti 

garsenybe!
Ir tyliai kalbėdami

tokia

nuėjo

Įeinamajame kino saiionėly 
Trinkūnas smagiai ir gana 
laisvai pasisveikino su ką lik 
įėjusia panele...

--Kolega Jakubėnas, — 
p-lė Mačernyle — spėjo sure- 
kouięildupli Trinkūnas ir 
triese suėjo salėn.

luetai nučiuožė pirnlyn.
Vėlai juodu grįžo...
—Kiek man paaiškėjo, 

pianiste?
ji

žymi! dažnai stato koncertus 
ir rinitai žuvėja kauniškę

—Ir kiek aš supratau, turi 
su jąja visai artutėlius santy
kius - domėjosi Jakubėnas.

—Visai ne, lik gera pažin
tis!...

—Nesinori tikėti?....

Jakubėnas ilgai neužmigo...
Tyliame kambary pamaži 

tekšena laikrodis ir kažkodėl 
taip iš lėto plaukia minutės... 
Bet vis dėl to plaukia: tik 
tek, tik tek, lik tek...

Svajoja jisai, svajoja...
...Štai lekia jis, lekia gražiai 

papuoštame rūme, it kokiame 
žėrinčiame šviesos mieste.. 
Tas rūmas ir jis tartum skęs
ta žiedų vainikuose... kvapas 
jų taip maloniai veikia į jau
smus, keistokai kutena dirks- 
nius... Lekia, O, taip malonu, 
malonu...

...Pagaliau, štai ima tvintl 
ruko srovių gausybės; tvinsta, 
daugėja ir kartu supa, o su 
jumis artėja gražios moteriš
kės pavydalas... Artėja, šyp
sosi ir vysto jį šilkinėm ruko 
gijom... O jis tik lekia... Gi pa-

skausmo kupi- 
() pirmoji šyp- 
šypsniu ir dar

kita, tik kiek 
lūs, kažkokio 
na, bet seka... 
sosi dievaitės 
atydžiau vysto
gom ruko gijom...

Jis nusigręžia...
Kas tai kame trukteli ir 

jisai pašoka.
Kambarin pro atvirą langą 

liejasi stebėtini, šilti ryto sau
lės spinduliai...

Keista kartu ir malonu!

—Kaip matosi tolokai pa
žengęs pirmyn! pdsakė Trin
kimas perskaitęs keletą Jaku- 
beno kurinių.

Taip? labai malonu...
(Dus daugiau)

pasportų. 
gimusieji 
Lenkijoj,

“KOVA”, Lietuvos social- 
deiųokratų užsieny leidžia
mas laikraštis, šį laikraštį 
leidžia iš Lietuvos išvažia
vę politiški emigrantai. Pa-
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Naująją Zelandiją*aplankė dar 
mažesnis amerikiečių skaičius, 
vos 670.

Pas naturalizuotus amerikie
čius pasireiškia didelis noras 
aplankyti savo gimtines. 86,- 
846 jų 1929 m. gavo pasportus 
aplankyti savo tėviškes. Ame
rikoj gimusiems asmenims bu
vo išduota 110,084 
Amerikos piliečiai, 
Graikijoj, Italijoj,
Airijoj ir Skandinavijoj, ypač 
stengiasi aplankyti savo šalį.

Pasirodė, kad beveik 37 
nuošimčiai visų aplikantų ke- vienio numerio kaina 10 c. 
liavo i užsienį jau nebe pirmą;Galima gauti “Naujienose”, 
kaftą. Apytkriai apskaičiuo- ■ 
jant, išeina, kad du iš trijų 
amerikiečių, kurie paduoda ap
likacijas pasportams, keliauja j 

liauti i Afriką. O Australiją ir į užsienį pirmą kartą.—K. A.

“KULTŪROS” No. 11 lik

na 15 centai. (Jaugi!e “Nau
jienose”.
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CHICAGOS
V

ŽINIOS
Dauguma kalinių yra bedar

biai, ir karčiai nusiskundžia sa
vo pačiomis, kad jos juos įka
lino tik už tai, jog bedarbei už
ėjus, jie liko be darbo ir ne
begalėjo uždirbti joms alimoni- 
jų mokėti.

bai sujudę ir pakėlę į kojas vi
sus eilinius policmonus, kad pa
dėtų priruošti gerus raportus 
grand jury teismui ant sausio 
2 dienos, kada visa policijos 
viršenybė bus pašaukta tardy
mui dėl gengsterių veikimo jų

Pagavo baltosios vergi
jos pirklius

Dvi “dingusios merginos”, 
spėjama patekusios į baltųjų 
vergių pinkles, pereitų sekma
dienį tapo paliuosuotos ir su
grąžintos į namus ant Canal- 
port, o viena moteris ir trys 
vyrai, kaip patys tie baltųjų 
vergių “biznieriai’’ areštuoti.

Paskutiniuoju mėnesiu jau 
dingo Chicagoj dešimts mergi
nų ir policija mano, kad jos 
yra pagautos tų pirklių šaikos. 
Areštuotoji moteris yra Mrs.

Tarpe kitų yra vienas John 
Cannon, kurs matyt visų am
žių gaus kalėti. Jis taip pasi-. 
pasakojo: “Visus metus sirgau 
ligoninėj, bet pagijęs gavąii 
darbų ir tapau paleistas iš li
goninės. Mano žmona pamatė, 
kad aš esu skolingas ligoninei 
ir daktarams $2,000, ir bijo
dama, kad nuo skolos nepa
bėgčiau, uždarė mane į kalėji
mų. čionai dabar esu, ir ma
tyt teks čia pasilikti, nes ka
lėjime būdamas negalėsiu nė už 
bilas uždirbti, nė žmonai ali- 
monijų mokėti”.

rajonuose.
Eiliniai policininkai varomi 

kasdien paruošti raportus, pra
nešant, kad jų rajonuose nėra 
jokių vagysčių, jokių gemble- 
riavimų, jokių spikyzių, nieko, 
Bet grand jury, pasirodo, jau 
žino apie tų prisiruošimų ir ža
da policijos'viršūnes drūčiai su
krėsti.

Darbo Federacija reika
lauja gilinti upę

Kad butų galima pampinti 
tūkstančiams bedarbių . pašto

vaus darbo, Chicago Federation 
of Labor pasiūlė šaukti konfe
rencijų aptarti įstatymo pasiū
lymui, kuriuo leistų darbus prie 
Dės Plainęs River, paverčiant 
tą upę į švarią srovę.

Kadangi ta upė plaukia per 
kelis valsčius, tam reikalinga 
legislaturos pagelba, norint tą 
upę gerinti. Konferencijon kvie
čiamos abidvi Chicagos ir Illi
nois Darbo Federacijos ir at
stovai nuo Cook County Board 
ir Sanitary distrikto.

Lietuvės Akušerės

AKUŠERKA

Vidikas- 
Lulevičiene

3103 S. Halsted St.
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Jennie Karšo, 32 m. nuo 1724 
String str. Ji pagauta tik to
kiu budu, kad pavyko pagau
ti jos kalba telefonu. Vyrai 
yra: Jack Mahalčik, Harry 
Krawčyk ir Stanley Kramer, bu
vęs kriminalistas.

Išgelbėtosios merginos yra 
Julia Misležyč, 15 metų, nuo 
722 W. 19 st. ir Agnės Vali- 
tus, 16 metų, nuo 973 W. 19 
st. Merginos pasiskundė, kad 
jas buvo uždariusi savo lamuo
se Mrs. Karšo, ir liepė joms 
pasiduoti jos “kostiumeriams”.

Kaip policijos bosai tei
smui ruošiasi

Chicagos policijos kapitonai 
ir dar aukštesni viršininkai la-

JUOZAPAS PUČAUSKAS

Trysdešimts šeši vyrai Į 
laukia iš savo žmonų i 

pasigailėjimo '
Bet, atrodo, laukimas bus veltui

Cook county alimonijos ka
lėjime, “didžiojoj salėj” sėdi į- 
kalinti 36 vyrai, kuriuos jų di- 
vorsuotos žmonos pasodino už 
alimonijų nemokėjimų. Visi lau
kia Kalėdų, tikėdami, kad' gal 
žmona pasigailės ir paprašys 
teisėjo paleisti vyrų per Kalė
das vaikų pamatyti, kiti vėl 
laukia, kad teisėjas pats pasi
gailės ir duos porai dienų “am
nestijų”, per šventes šeimynas 
aplankyti. Bet, pesimistai sako, 
veltui laukimas. Kai teisėjas 
Sabbath buvo alimonijų byloms 
paskirtas teisti, jis paleisdavo 
vyrus Kalėdoms, dabar jo vie
toj yra teisėjai Sullivan ir 
Lewis, ir tie nėra linkę mote
rių valdžių griauti.

Vienas kalinys taip sako: 
“Verčiau mums čia būti/ kaip 
kad dabar reiktų valkiotis šal
tomis gatvėmis be darbo, jėš- 
kant kur uždirbti savo atsisky
rusioms pačioms alimonijos už
mokėti, kurios pačios gerai pra
gyvena”.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 21 dieną. 11 valandą 
ryte. 19)0 m., sulaukęs 4 5 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj. Pa
liko dideliame nuliudime brolį 
Adolfu ir gimines. Kųnas pašar
votas, randasi 4025 So. Arte- 
sian Avė.

Laidotuvės įvyks sercdoj. gruo
džio 24 dieną. 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Juozapo Pučausko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
ladotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

t

Nuliūdę liekame. 

Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Frederick U Hayes.

JONAS BUKANTIS

Graboriai 
^^WW**WW^W**^W******WW^^^VZW**WW****W***^*****^****  

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

---------O--------- "

---------O---------

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Telefonas Boulevąrd 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

- PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičių 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr, 2423 VVest Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po jgiet. Telefonas 
Prospect 1930. *

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki

įvairus.jGydy tojai,

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

JONAS SEMS

4 5 m. amžiaus, mirė staigiai. 
Laidotuvės bus trečiadieny, gruo
džio 24 d.. 1 vai. po piet. iš 
koplyčios 912 W. Madison St., 
į Elmwood kapines.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. * 

\

8 vakare. Tel. Boulevąrd 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėbomis tik pagal sutartį.

Telefonas Canal 0464

Ofiso telefonas Virginia 0030 
Rez. Tel. Van -Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS > 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. NedCliom nuo 10 iki 12 die

ni}. Namų ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Persiskyrė su šiuo pasauMu 
gruodžio 22 dieną, 3:45 valandą 
ryte. 1930 m., sulaukęs 59 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Liolių parap. ir mieste. Amerikoj 
išgyveno 40 metų. Paliko dide
liame nubudime seserį Marijoną 
Petrošienę, švogerį Vincentą Pet
rošių. anūką Vincentą ir gimines. . 
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė1.

Laidotuvės įvyks sercdoj, gruo
džio 24 dieną. 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus • gedulingos pamaldos už ve
lionio sieĄ. o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Bukančio gi
minės, draugai ir *pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,

Sesuo, Švogeris,, Anūkas 
ir Giminėse

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GĘABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atlišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 ,

----- -O1-------

Phone Boulevąrd 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- * I
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

Antanas Zemeckis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 22 dienų, 

1:10 valandų ryto, 1930 m., sulaukęs 21 mot. amžiaus, 
gimęs Indianapolis, Indiana.

Paliko dideliame nuliudime moterį Berilių, po tė
vais Beuikaitė, tėvus, brolį Jonų, brolįeiię UI- 
lian, 1 seseris Marijonų, Onų, Josephinc ir Valerijų, 
2 švogerius Lotus pcnklcr ir Antanų Laurinaitį, taip
gi uošvius Benikaicius, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 1701 S. Peoria St.
Laidotuvęs įvyks penktadieny Gruodžio 26 dienų, 

8:30 valandų ryto iš namų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Zęmeckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.-

Nuliųdę liekame, < '

Moteris, Tėvus, Brolis, Seserys, 
Švoyeriai, Uošviai ir G iminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus, Telefo
nus Canal 3161. ’ "

SHOBLIAUSKASPETRAS

Persiskyrė 
gruodžio ž 1 
pietų. 19 30 
tų amžiaus.

xsu šiuo pasauliu 
dieną. 3 valandą po 
m., sulaukęs 4 3 me- 
gimęs Lietuvoj. Da- 

vėnių kaime. Želvos vaisė.. Vilk
mergės apsk. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Lietuvoj Uršu
lę ir šunų Ipolitą, gimines ir pa
žįstamus.

Laidotuvėmis rūpinasi J. šešto
kas. Tel. Prospect 6012.

Kūnas pašarvotas randasi 5654 
W.' 64 PI.

įvyks gruodžio 24 
po pietų iš namų 

į Tautiškas kapines.

Petro Shobbausko 
it 

kviečiami daly

Laidotuvės
dieną, 2 vai.
bus nulydėtas

Viai a. a.
giminės. draugai ir pažįstami 

. esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

---------o----------

BUTKUS 
. Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevąrd 5203

Boulevąrd 8413 

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRAPORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se yisose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

S. Halsted St.
Chicago, III.

Tęk Victory 1115

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146'

VALANDOS: 
nuo. 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

i t
Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 th Street

Valandos: 1----3 po pietų, 7---- 8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

• Advokatai

LOVELI KIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pągrabams 
Vainikai x •-

3316 S. Halsted St. TeJ. Boulevąrd 7314

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie ira- 

bų išdįrbystfa.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canąl 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

WISSIG,
Paiaulijdamą kąr«

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kusdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėbomia nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cravrford 5573

Nubudę liekame,

Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1/41.

Simpatiškas— 
Mandagus w-r- 
Geresnis ir pi
gesnis už ip- 
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
: GRABORIŲ VEDĖJAI
' • į j Didysis Ofisas: ’l p

4605-07 S. Hermitage Avė.
' Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447’S’o. b'airfield Avenue 

Tc|. Lafayėtte 0727 
SKYRIUS

1410 49//? C/., Cicero
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. lel. Blvd. 3201

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių kaištį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengtą 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su. elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Špecialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevąrd 7589
-------- O>_

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L/YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 013 

Telefonas Central 44 11 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevąrd 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

O

x Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

Valanddš,'hu6 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliopiis nuo 10 iki 12.
■ .1 ........... . ........

———o~—-----
Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 'Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

k Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avęnue

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Vak: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapleuiood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevąrd 5913

DR. A. J, BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Rez. 3201 South Wąllace Street

Re f. 6600 South Artesiąn Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYpYTOJASį IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevąrd 1401 K

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 South Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Avenue, Rooin 209 

Kampas North Avė. ir Damcn Avė.
Vai.: I iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak.

Tel. Biunsu^ick 4983
Namų telefonas litupsujick 0597

Ultravioletine šviesa ir diatherinia

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevąrd 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Pbone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
- Phone Boulevąrd 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banko 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką

t arti Ashland Avė. i

DR. J. J. KOWARSKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt S t. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
% ADVOKATAI

1 l South La Šalie Street
Room 1701 Tek Randolph 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Obs—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vak 

Phone Boulevąrd 3697
3315 South Hafeted St.

Phone Boulevąrd 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 ikiz 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

> *
Iki 3 vak. kortuose — nuo 3 iki 9 

Subatomis nuo 9 iki 9 
52 East 107th St. 

kampas Michigan Avė
Tek Pullman 5950—namų Pulk 6377 

Miesto ofise pagal sutartį 
127 N. Dearborn St. 

Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

* Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Sereddj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. HERMIAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. g

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausias 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

(Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

t Tel. Canal 3 110
Rezidencijos telefonai

South Shorc 223 8 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 3395

DR. CHARLES^SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 'vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3202

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldy.
• ' One North La Šalie $t.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tek State 2704; 4412

Rezidencija Tek Midvvay 5512 ir 
Mibnett# 195

Ralph C. Cu pler,M.D.
CHIRURGAS

Oaktey ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliab ir Ketvertais 

3 iki 8 vak vak., Utarninkais ir
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevąrd 2800 

Rez. 65J5 So. Uoi ku-t'll St.
l d. Republic 9723



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, gr. 23, 1930

Bedarbiu Šelpimo Reikalai
Dar visa žiema 

Dar daugelis bedarbių 
galės darbą gauti. O 
ir maitinti kūdikius 
Tokiems pagalba buti-

BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas:
RRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Pirmadienis, Gruodžio 22, 1930
Gauta dovanu nuo:

Stanley Slažis, 3216 S. HaB 
rted St., K. Poška, 7200 South 
Wood St., Mrs. V. Poškienėj 
7200 So. Wood St. ir Mrs. Dar- 
žinskienė, 2616 W. 69th St. 
(Maisto).

Paul Melios, 3409 S. Auburn 
Avė., J. Sinkus, 4608 Spauld- 
ing Avė. ir Jos. Kiezas, 4316 
So. Artesian Avė. (Rūbų). Auna 
Orlakienė, 1730 So. Halsted St. 
(Vygę ir “buggy”).

J. Gaižauskas, 3634 Douglas 
Boujevard, pinigais $5.00.

šiandie Mrs. Visbaras, 6307 
S. Kedzie Avė., komitete A.L.T. 
Sandaros 100 kuopos, atidavė 
į Liet. Bed. šelp. Komiteto Fon
dų — $2.61.

Daug vertesnis vyras, 
Neg’ “momkų” augintas, 

(Tuščiaisiais pagyrais),
Be motinos meilės.

Nors būt karalaitis,
Nebus pirmaeilis,

Nes dvasioj’ našlaitis;
Ji viršins “machorkis“ —

— Čigonas — veltėdis;
“Balkanų gi Gorkis (valka- 

[ta-literatas)
Gal būt “princams” tėtis....

Bemokslis, bedalis,
Kur’s nūn daug, daug kenčia, 

Rytoj’....bus dauggąlis;
Pats’ sėsis i kerčią.

Tylintis.
(Bus daugiau)

p. P. Mockienė, “Naujienų” 
direktoriaus žmona, vietoj sių
sti pasveikinimus, aukavo be
darbiams $2.00.

(Pinigai “Naujienose*”).

Lietuvių Bedarbių šelpimo 
Koncertui, kuris įvyko Pėtny- 
čios vakare, gruodžio 19tą, į- 
vairiaus maisto aukavo seka
mi žmonės:

P. Knaber, 3348 So. Morgan 
St., M. Waitkus, 3310 Auburn 
Avė., Mrs. Bertcher ir Mr. Na
kvosi us.

Nauji Registrantai:

M. Kukštienė, Ona Zavisčiu- 
tė, V. Matulevičienė, Auna Ra- 
manot, Amelia Hartman, Salt- 
miris, Annie Lankus, Gėriukas, 
Grigaliūnas ir Ona Zymontie- 
nė.

Duota valgio-sandvičių bedar
biams:•

Knizikas, Jonitis, Grigaliū
nas, Rubis, Justa, Butkus, Skir- 
mont, \Varpieda, Karpawka, 
Masulis, Jakubauskas, Subaitis, 
Andriulis, Petrauskas, Vincevi- 
čius, Gečas, Sabutis, Leiba, 
Batnis, Nutautas, Derlukas, Jur
gis Bauba ir J. Reičiunas.

Duota maisto:
M rs. Knizikiene, Ste-

ponaitienė, Marle Uraig, J. Yeg- 
man, Strugienė, SabarauskienS, 
Jucius, Janush, Saltmiris, Hart
man, Rentkauskas, Lankus, Za- 
barauskienė, Ona Gildą, Bessie 
Jucius, Veronika Matulevičienė, 
Kukštienė, Zavisčiutė, Mary 
Netoutt, Anna Ramanot.

Dar trys šeimynos 
sušelptos

Be vakar paskelbtos p. Mas- 
lauskų šeimynos padėkos, dar 
gavo per Bedarbių Šelpimo Ko
mitetą iš ALTS 100 kuopos mo
terų maisto šios šeimynos:

Ona Galinski, Liudvika Stoš- 
kienė ir Ona Lush. Maisto pro
duktai maždaug tokie pat, kaip 
vakar paskelbta.

Labdaryb ė
(Tąsa) 

žiur. “Naujienos” No. 298.
Nors driskius, bet žmogus; .

Jis ir turi sielą;
Kol’ sotus,....patogus,

Ir jam gyvent’ miela.
Gi žmogaus gyvybė....

Juk tai šventas daiktas.
Be žmogaus esybės, 

Pasaulis būt’ baigtas.
Gamtos pamokintas,

Bedarbių Šelpimo 
Komiteto pirmi
ninko raportas

(Prakalba pasakyta Bedarbiams 
šelpti koncerte)

Gerbiamoji publika:
šiandie mes čia susirinkome 

dėl sušelpimo bedarbių.
Bedarbė siaučia netik šioje 

šalyje, bet visame pasaulyje. 
Ekonomistai tvirtina, kad ši 
bedarbe yra tiesioginė pasekmė 
pasaulinio karo. Pasaulis dar 
vis brangiai moka už tą pasi
baisėtiną skerdynę. O ekonomi
nis karas yra dar baisesnis ir 
už šiaip karą.

Lietuvius, kaipo atėjūnus, ši 
bedarbė palietė skaudžiai. Dau
gelis nesupranta gerai ąpglų 
kalbos; nemoka jokio amato; to
kiems dabar begalo sunku yra 
gauti bent kokį darbą.

Tai ką mes turime daryti su 
musų lietuviais bedarbiais? 
Skaudus klausimas. Sunkus ir 
atsakymas.

Mes čia visi atvažiavome ne
va laimės j ieškoti. Bet dabar 
vietoj laimės, bedarbius spau
džia baisus vargas. • Prisieina 
gyventi pusbadžiaujant, o net 
ir bado šmėkla žiuri kaip ku
riems stačiai į akis. Kur išei
tis? Kas bus su rytojum? Kur 
gauti darbą?

Tie klausimai sunkus. Naktį 
negalima užmigti. O vaikai pra
šo valgyti. Kiti tėvai įpuola 
desperacijon, apleidžia savo 
moterį ir vaikus, išvažiuoja ne
žinia kur.

Ką tokia moteris turi daryti 
pasilikusi su mažais vaikais be 
skatiko ir be darbo? Kas ją 
priglaus? Kas jai pagelbės?

Dabar Chicagoje yra susi
tveręs Bedarbių šelpimo Ko
mitetas. Mes matome kasdien 
susirūpinusius ir nuliudusius 
veidus. Visi tik prašo: Darbo, 

darbo, bent kokio darbo.
Kur mes galime jiems duoti 

darbą ? Dirbtuvių neturime, 
darbai priguli kitiems. Net ir 
už pinigui niekur negalima 
gauti darbo.

Tiesa, su didelėmis šeimyno
mis bedarbiams yra sunkus gy
venimas. Bet jis buvo sunkus 
ir pirmiau.

Mes šioje šalyje ne vienas 
neturime jokios garantijos kas 
link darbo, šiandie kurie dir
ba, rytoj gali atsidurti ant gat
vės. Taigi prisieina vienas ki
tam pagelbėti.

Bedarbių šelpimo Komitetas 
ir yra tuo tarpininku tarpe 
dirbančių ir bedarbių. Mes gau
name nuo gerų ir širdingų žmo
nių rūbų, maisto, pinigo. ir 
šelpiame nedarbo prislėgtas 
šeimynas.

Rodos dar pirmu sykiu tarpe 
Chicagos lietuvių pradėtas toks 
platesnis organizuotas darbas. 
Šis pagalbos darbas sunkus, 
bet jis naudingas ir nedarbo 
laiku, reikalingas.

Pradžioj ateidavo labai nu
plyšusių, apškarusių bedarbių. 
Bet dabar jų paviršutinė iš
vaizda kiek pagerėjo. Kiti jau 
ir darbus šiokius tokius gavo. 
Jie dekavoja už pagalbą.

Bet musų darbas’ vos tik 
prasideda.
prieky, 
negreit 
gyventi 
reikia,
nai reikalinga.

Reikia manyti, kad amžinai 
taip nebus. Darbų atsiras dau
giau netik Chicagoj,- bet ir 
kituose miestuose. Nusiminti 
nėra reikalo. Lietuviui mokės 
organizuotu budu vienas kitam 
pagelbėti sunkioje valandoje.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
nariai dirba iš pasišventimo. 
Mes negauname jokio mokes
čio, vien tik būtinas išlaidas. 
Mes esame, nelyginant, tie 
svieto lygintojai — nuo vienų 
gauname—kitiems atiduodame.

Pas mus žmoniškumas —pir
mutinėje vietoje. Mes neklau 
šiame atsilankiusio bedarbio j 
musų ofisą: prie kokios parti
jos jis priklauso, kokio tikeįi 
mo jis yra. Mes tik žiūrime, 
kad jis butų lietuvis— tai vis
kas.

Jei dasižinome, kad atėję 
prašyti pagalbos, turi daug pi
nigų bankoje, toks musų pagal
bos negauna. \

Arba atsilanko kartais ir iš- 
sigerusių. Tokie pas mus irgi 
pagalbos negauna. Tokius tu
rėtų gelbėti tos įstaigos, kur 
jie savo pinigus, protą ir svei
katą pragėrė.

Bet yra šeimynų, kurioms 
pagalba būtinai yra reikalinga. 
Tos šeimynos beveik kasdie 
pusbadžiauja. \

štai čia paduodu pluoštą 
statistikos žinių:

Nuo lapkričio 19 iki gruodžio 
19, 1930, į Bedarbių šelpimo 
Komiteto ofisą atsilankė 144 
šeimos, viso su vaikais 623 
asmens. Tos šeimos turi vaikų 
335.

Pavienių
Bedarbių 

gavo rūbų 
asmenų.

Per tą laiką (per vieną me
nesį) mes išdavom rūbais ir 
maistu dėl 323 asmenų.

Tai toks yra iridtib trumpas 
pranešimas. Įsigilinkime j tas 
skaitlines ir pagalvokite: ką 
mes turime daryti su lietuviais 
bedarbiais? " _

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

-Antanas žymontias.
Chicago, III.
Gruodžio 19, 1930.

pradėti ro-

Chicagą, praleidęs vasarą Lie
tuvoje. Po Nnujtj Metų jisai 
ketina savo' filmas 
dyti publikai.

šiemet p. Lukšiui pavyko nu
traukti Lietuvoje labai įdomių 
paveikslų ir jisai tikisi, kad 
amerikiečiai jais bus 
kinti. \

dėjo gyvąją našlę namučiu ir 
jai paačiavo už Džiozulio per 
šešiolika metų 
pradėjo ruoštis 
j “hanimuną” 
traukti.

paglobimą, ir 
ant ryto meto 
su Džiozulhi

Verkia Onulė, riliuoja, džiau
gias gyvanašlė, valiuoja.

Veža Onulę atgal į 
grįžta Džiozulig į seną

krajų; 
rojų. 
Rk.

paten-

bus priedermė 
jam medikalę

Clearing

Besirengsiant, besipakuojant' 
priėjo prie durių kokie tai vy
rai neregėti, paskambino. “Ar 
čia Onulė, ta iš, Dzūkijos gy

čiu. — “Mes Onulę

r

vyrų atsilankė 155. 
Šelpimo Komitetas 
ir maisto nuo 134

Musų darbuotė
Prakalba, pasakyta Bėd. 

šelpti Koncerte

Bedarbių šelpimo Komitetas 
yra sus/tvėręs iš geros valios 
žmonių, kurie rūpinasi savo tau
tos gerove, teikdami lipflaikinę 
pag;elL>Q. vargo ir bado prispaus- 
tiems lietuviams. Tas komitetas 
visus lygiai šelpia. Kuriem tik 
duonos kąsnis yra reikalingas, 
tas jį gauna.

žinoma, parama nėra duoda
ma be ištyrimo šeimynų, nes 
yra tokių, kurie kai dirbo visa 
savo uždarbį karčiamoj paliki 
arba pralošė. Todėl tokius šelpy 
ti butų nuskriaudimas našlių ir 
našlaičių —paliegėlių ir senelių.

Kuris, kai dirbo negyveno do
rai, netaupė skatiko juodajai 
dienai, tas šiandien nėra vertas 
pagelbos ir* jis jos negauna

Tuom pačiu laiku, višminėta- 
sai komitetas, turėdamas žmo
niškumą negali visai nuo savęs 
atstumti ir tuos, kurie duonos 
kąsnio šiandien nėra verti: 
Laika nuo laiko pavalgydina 
juos, duoda jiem rūbų ir pata
ria kaipo savo broliams, idant 
jie, progai pasitaikius darbo 
gauti, nepraleistų centus, bet 
taupytų. Nes jei mes busime 
sveiki ir jei dar ilgai gyvensi
me, tad daug juodų dienų susi
tikti turėsime, šioji bedarbė nė
ra pirmutinė, taipgi ir nebus pa
skutinė.

Jus ipatot jog pirmoj šelpi
mo eilėj stovi šeimynos tikrai 
verios pagelbos. Jūsų aukoti do
leriai nėra dalinami dėl visų, ku
ris tik jo reikalauja.

Musų trumpo laiko darbuotė 
yra pilna visokių nuotykių. 
Gimsta nesutikimai šeimose ir ■k 
viens kitą apleidžia. Pereitą sa
vaitę, mokyklos amžiaus jau
nuolis besirūpindamas savo mo
tutės, brolio, ir sesers likimu, 
susižeidė nuo geležinkelio ang
lis benešdamas. Jis tėvo neturi; 
jo motina turi širdies ligą. Nė
ra kas jo sveikata rūpintus. 
Bedarbių š. K. 
kuogreičiausiai
pagelbą suteikti, t

Ateina didieji 
Bedarbių skaičius didinas, tuo- 
mi ir jų reikalai didėja. Kad ap
rūpinti, nors maždmą, maistu ir 
kuru, reikia pinigų. Tad šis va
karas tam tikslui ir yra sureng
tas. .Jus, kurie Čion esate, atė
jote su tikslu- idant sustiprinus 
B. š. K. veikimą. Be jūsų, be vi
suomenės paramos, nebūtų ga
lima šį labdaringą darbą tęsti 
toliaus.

“Naujienose” telpa straips
niai, vaizduojanti bedarbių gy
venimą, jų likimą;

Darbininkams reikėtų susis
piesti į.vieną organizaciją, ku
rios vadų priedermė butų moky
ti mus kaip gyventi, idant ne
darbo metu netaptume kitiems 
našta.

šį vakarą, ^vardan visų bedar
bių, kuriems yra duodama pa
gelbą, aš noriu ištarti širdingą 
ačiū musų visuomenei už aukas, 
kurios kasdien plaukia.

Teipgi aš norėčiau kad šis 
prakilnus darbas butų be ribų, 
kad jis ištiestų savo ranką ir 
užvandenyno gyvenantiems lie
tuviams. Ten daug yra vargs
tančių o maža tokių kurie ga
lėtų kuomi juos šelpti.

—Dėde Titus.

žiemos šalčiai.
Petras šobiiauskas užmuš

tas darbe

Pereitą sekmadienį Petras Šo- 
bliauskas, 43 m., gyvenęs 5654 
W. 64th Pi., tapo mirtinai su
žeistas Beit geležinkelio yarduo
se, kur jis dirbo. Jį suvažinė
jo traukinis, sutrindamas abi 
kojas. Sužeistasis skubiai p. 
Eudeikio ambulansu tapo nu
vežtas St. Bernard ligoninėn, 
kur bandyta buvo padaryti ope
raciją nupiauti abi kojas, 
bet bedarant operaciją ŠobliaUs- 
kas mirė.

Velionis paėjo iš Davėnių kai- 
rno, želvos vals., Vilkmergės 
apskr. Lietuvoj' liko moteris ir 
sūnūs. Pašarvotas yra namuo
se, kur gyveno. Laidotuvės bus 
rytoj, gruodžio 24 d., 2 vai. po 
piet, iš namų į Tautiškas kapi
nes. Laidotuvėmis rūpinasi p. 
J. šeštokas, patarnauja p. Eu- 
deikis.

Kaip Mickienė su ka 
čerga banditams 

įpylė
Vyras su žmona ir 9 metų duk- 

tere nuyeikė du ginkluotus 
plėšikus '

» < *
Ką reiškia geps lietuviškos 

šeimininkės kačgrgą, skaudžiai 
gavo patirti dų profesionalai 
plėšikai pereitą šeštadienio nak
tį, užpuolę lietuvio groserniij- 
ko Jono Mickaus krautuvę, 
3220 Wallace sĮ.

Vakare vėlokai į krautuvę 
įėjo du “kostįumcrigiA ir nu
taikę progą, kada p< Mickus 
pasiliko pats vienas su jais, 
išsitraukė revolverius ir atki
šo. Mickus žaibo greitumu stvė
rė vieųam už revolverio ir pra
dėjo su juo grumtis, norėda
mas šaudyklę atimti. Tuo mo
mentu, ant laimės, iš virtuvės 
su visa kačerga rankoj pasi
rodė Mrs. Mickienė, ir pama
čius, kad jos vyras su vienu 
“kostiumeriu” , ritasi, o kitas 
jau taiko į jį su revolveriu, 
prišokus kirto su- kačerga I>jiu- 
ditui per nagus, ir kaip matai 

jį nuginklavo. /
Mr. Mickus tuo tarpu pari

to savo oponentą, o Mrs. Mic
kienė aušino antrąjį kol įtik tas 
kaukdamas išbėgo pro duris. 
Mrs. Mickienė tuomet nusisku
bino vyrui j pagalbą, o jaunu
tė Mickų dukrelė, 9 metų am
žiaus, paskambino ♦ į policijos 
stotį, ir kai policijos skvadas 
atvažiavo, tai rado tokį vaiz
dą: Mickus sėdėjo plėšikui ant 
sprando, o Mickienė su kačer
ga tebeaušino plėšiko minkš
tumas, ir šiaip kur dar papuo
lė. “The other one got away!” 
triumfuodama pareiškė polici
jai smarkioji šeimininkė.

Policija susipakavo išvanotą 
plėšiką ir nusivežė. Greit suga-( 
vo ir antrąjį, j o paties plėšiko 
namuose. Jie pasirodo: John 
Smalley, 35 met,ų amžiaus, 3025 
Lock st. ir Joseph Moch, 3022 
Lock st.

Mr. ir Mrs. Mickai abudu 
sužeisti į galvas besigrumda- 
mi su plėšikais.

Rytoj musų korespondentas 
paruoš daugiau apie tai.

Filmai iš Lietuvos
Judamųjų paveikslų ėmėjas, 

p. C. G. Lukšis, vėl pagrįžo į

vena?” —
areštuojant ir, i Dzūkiją dypor- 
tuojam,” pasakė vyrai neregė
ti, ir pančiai kišeniuosc su
žvangėjo. Nuvežė Qnulę, nutusė 
į dzėlų ir duris užvėrė.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visos reikalus per 

S. L. Fabian & Co.
809 Wcst 35th St., 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

PRANEŠIMAI
ŠAUKITE REPUBLIC 9101 

gaukite pagelių nuo jūsų diegimų 
skausmų paimant vieną iš musų mok

slinio masažo treatmentų.
Mes specializuojamės sumažinime jū

sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD « ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101 

North Gide Bijūnėlio choras statys 
scenai operetę "Gelių Daržas", gruodžio 
28 d., Crystal Hali, 2705 W. North 
Avė. Kviečiame visus atsilankyti.

Komisija.

“Birutės” Choro repeticija įvyks šian
dien vakare, lygiai 8 vai., Gage P’ark 
svetainėj. Visi choro dainininkai-kės 
malonėkit laiku pribut. Valdyba.

ir 
ir

Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTA DARBĄ.

CIASSIFIED ADSJ
Educational 

Mokyklos

Mirė Antanas Pikelis
Pereitą penktadienį, gruod. 

19 d., po trumpos ligos Cook 
pavieto ligohiiiėj pasimirė An
tanas Pikelis, gyvenęs 6060 S. 
State St. Dirbo N. Y. Central 
geležinkelio yarduose. Velionis 
buvo vedęs, bet jo moteris gy
vena Lietuvoj. Kiek žinoma, 
Chicagoj jis turėjo pusseserę 
Kotryną, gyvenančią Bridge- 
porte ar Roselande.

Giminės ir draugai prašomi 
tuoj aus atsišaukti pas grabo- 
rių Eudeikj (4605 S. Hermitagc 
Avė., tel. Yards 1741) susitar
ti dėl palaidojimo.

Džiozulio Onimunas
Cicero Dzūkų — legenda

Per kiek laiko Mecionų Onu
lė gaudė Džiozulį, kol pavyko 
jį iš gyvos našlės atpratinti, 
Bet kai atėjo indikų diena, tai 
Onulė Džiozulį taip nučestavo- 
jo, kad, broluci, abudu pas kle
boną atsidūrė.

Klebonas šliubo neduoda. 
Svietkų, sako, reikia. Kur ei 
unt greitųjų juos gausi! — 
Te, sako Onulė, važiuojam ink 
marketiparką pas moteculį ir 
Topylį: ani mum pasviecys ir 
už brolaiciu pabus. Anie vien
mečiai su Džiozuliu, kaip cik 
eikš.

Viską surengė, sutvarkė ir 
Džiozulio neatleidžia, ne iš vie- 
tOS, Vėl nučestavojo, kad bu
tų drąsesnis int šventu šliu- 
bu eic. Nutusė Onulė Džiozu
lį ir prisirišo taip tvirtai, kad 
ir pati ųebeatrištų.

Parvažiavo c Onulė, partu^ė 
Džiozulį, paačiavo, padėkavojo 
brolučiu už . karą ir gesą, paly-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
u J padarytu jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budo. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

BIS

Specialistas grydyme chroniškų,ir naujų 11- 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikra liga U* jei aš apsl- 
irnein jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po
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galutino ižegvaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
IV. Jackson Blvd., netoli State

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

valandos: nuo 10 ryto iki 1

yra

St.

poOfiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

MOKYKIS BARBERYSTtS 
’ AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘ0E.

672 West Madison Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrigbta — Bradi
niai visokios ręšies.

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO. /

Pertrauatpm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto 1 

miestų. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St

CHICAGO

MADOS

4842./ F.
504

2842* — Elegantiška/ naujoviško fa
sono suknelė. Tokios dar nematėme. 
Išrodo paprasta ir kartu labai elegantiš
ka. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą 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: Pattern Dept., 1789 9o. 

Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No________—
Mieros >— p«r krutini

(Vardas ir pavardi)

(Adresai)

(Miestas ir valst.)

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bite kada ir bite kur. 
Dykai apskaičiavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial
Finansai-Paskoloe

SKOLINAM PINIGUS 
Neimant komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūrą

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehil! 1038

PINIGAI
“Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuoitmthi mokamas ant neilmokltos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲSVETERIŲ

Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kpjinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 

' * sutaisomi.

THE BR1DGEPORT
KNITTING SHOP

SELEMONAVIČIA, uviainlu. 
W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

ceriai

Radios
CASH PIRKĖJŲ ATIDAI

Visiškai nauji floor sempeliai Majes- 
tic, Zenith, Fada, Stenite ir kitų žy
miausių išdirbysčių už 40% nuolaidos.

2332 W. Madison Sc.

Personai 
Asmenų Irško

DAVID KAINU, atsišaukite, nes aš 
noriu apmokėti jūsų bilą ir atsiimti 
daiktus tuojaus. A. E. Bebel. Tel. 
Van Buren 6210.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųiies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd moitgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. I afavette 0455


