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Sovietų Kareiviai Nušovė 
40 Bėgančių Valstiečių

Laimingų Naujų Metų
Linki Naujienos visiems savo draugams, 

bendradarbiams, skaitytojams 
ir rėmėjams

VILNIUS, gruod. 30. — 
šiandie į Vilnių atvyko bū
rys rusų valstiečių, pabėgu
sių per sieną iš sovietų Ru
sijos. Jie sakosi pabėgę iš 
koncentracijos punkto, kur 
jie laukę ištrėmimo į Sibi
rą. ■

Kartu su jais iš koncent
racijos punkto bėgę ir dau-.

giau kalinių, bet bėgant, 
keturiasdešimt jų buvę so
vietų kareivių nušauti ar
ba sužeisti.

Atbėgusiame į Vilnių bū
ry yra apie šešiasdešimt 
žmonių. Jie sakos buvę pa
smerkti ištrėmimui į Sibi
rą deito, kad priešinęsi ūkių 
kolektivizacijai.

Kaip sovietuos val
stiečiai vykdo savo 

“industrializaciją”
Ta industrializacija tikia, kad 

“nieko nelieka. Kai pabaig
sim, eisim j miestus duonos 
ieškoti”

Laikraštis Rassviet išspaus
dino šitokį laišką iš Vitebsko 
apygardos, sovietijoje:

“Iš kaimų gena žmones i ka
lėjimus . be galo, be krašto. Ir 
veža, ir pėsčius varo. Pirmiau 
gindavo už neatidavimą sovie
tams grudų, o dabar daugiau
sia gena už tai, kad kaimas 
neatiduoda linų. Daugelį taip 
pat gena už kiauĮes. Valstie
čiai sugalvojo nauja būdą: nak
tį, kai mėnuo švitėtą, užmau
na kiaulei ant galvos dvigubų 
maišų, o tarp tų maišų pelai. 
Kad kiaulė ir žviegia maiše, 
bet per pelus negirdėt, ir kol 
ji draskosi, ją greičiausiai piau- 
na, kad neužtrokštų. Valstie
čiai taip sugalvojo dėl to, kad 
dabar į kaimus siunčiami fab
rikų darbininkai, kurie nakti
mis slankioja ir žvalgauja. Jei 
išgirsta kame kiaulę žviegiant, 
tuojau areštuoja šeimą ir at
ima visą turtą. Dėlto taip ir 
ėmė skersti kiaules maišuose, 
o svilina rūsiuose, kad ugnies 
nebūtų matyt. Kiaulės visai iš
skerstos. Dabar ėmė skersti ar
klius, ko pirmiau musų krašte 
niekados nedarydavo. Arklie
nos juk niekas nevalgo, taip 
kad piauna juos be jokios nau
dos, vien tik dėl odos. Duoną 
įsimanė malti namie ant ąžuo
linių kėdžių, į malimus neve
ža. Malinį skubinas parduoti, 
kad ir pigiai: imk, sako, grei
čiau, kol dar mes savo ‘indus
trializacijos* nebaigėm. Ir to
kią ‘industrializaciją’ vykdo, 
kad nieko nelieka. Sako: vis
ką pabaigsim, o tada eisim į 
miestus duonos ieškoti. Dabar 
ėmė pianti ir darbininkus, ku
rie eina žvalgauti. Negali su
prasti, kodėl jie eina valstie
čių šnipinėti. Kai paklausi ku
rį, tai piktai užsišoka prieš val
stiečius. Girdi: mes, darbinin
kai, ir tai nesipriešinam, o jus 
— mužikai, kokią teisę jus tu
rite priešintis? Bet taip kalba

SORH^I
Chicagai ir apielinkei Tedera, 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; šil
čiau; vidutiniai, kartais stiprus 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 11° ir 24° F.

Šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:28. Mėnuo leidžiasi 
3:13 ryto.

Kaina 3c

tik trys iš šimto, o kiti tai vi- 
įsai kitaip kalba. Sako: ir auk
su apipilk, o j kaimus prieš 
valstiečius neisime. Vienam, 
kuris pats užsirašė eiti i kai
mą šnipinėti, tai jo pačio drau
gai kirtikliu galvą suskaldė.
Duonos, kad dar ir duoda pa
gal knygutes, bet tą duoną da
bar, galima sakyt, pusiau su 
krauju valgome...”

Sovietai gabens savo 
mišką j Egiptą

RYGA, gruod. 30. — Gauto
mis čia žiniomis, sovietų Ru
sija padarė kontraktus su ke
turiais Egipto importeriais per 
1931 metus pristatyti į Egip
tą rusų miško už 20 milijonų 
dolerių. Kontraktus pasirašė 
Kaire sovietų prekybos atsto
vas.

Ukrainiečių atstovas 
lankėsi pas prez.

Hooveri
WASHING(TONAS, gruod. 30 

— Washingtone lankėsi ukrai
niečių kunigas N. J. Vološuk, 
Woodvale šv. Mikalojaus grai- 
kų-katalikų bažnyčios klebonas, 
kur jis turėjo pasikalbėjimų su 
kai kuriais kongreso nariais ir 
pagaliau buvo prezidento IIoo- 
verio priimtas.

Audienciją pas prezidentą 
kun. Vološukui išrūpino Balti- 
morės kongresmanas J. Russel) 
Leach, kuris yra susiinteresa- 
vęs lenkų persekiojamų Gali
cijoje ukrainiečių reikalais.

Kun. Vološuk turėjo taip pat 
pasikalbėjimų su valstybės de
partamento rytų skyriaus vir
šininku ir su Pennsylvanijos 
senatoriais, Reedu ir Davisu.

Maj. Franco, ispaną la
kūnas revoliucininkas,

atvyko į Belgiją
ANTVERPENAS, Belgija, 

gruod. 30. — Garlaiviu Thys- 
ville šiandie į Antverpeną at
vyko iš Lisabono garsus ispa
nų aviatorius ir revoliucinin
kas, maj. Ramon Franco, kar
tu su savo draugu Pablo Rasa.

Po nepavykusio sukilimo Is
panijoje, jie buvo pabėgę j Por
tugaliją. Abudu tikisi gauti 
darbo Belgijoje, iki padėtis Is
panijoje pakitės taip, kad jie 
galės vėl grįžti į savo tėvynę.

Suvaržo imigraciją į 
Australiją

CANBERRA, Australija, gr. 
30. — Vyriausybė nutarė su
siaurinti svetimšalių imigraci
ją į Australiją, iki ekonominė 
krašto padėtis pasitaisys tiek, 
kad suvaržymus bus galima vėl 
panaikinti. Turistų ir biznio 
žmonių suvaržymai neliečia.
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(Atlantic and Pacific Photo)

Suomių garlaivis Otieron, kuris gruodžio 19 d. naktį buvo per tirštą rūką Baltijos juroj kito 
suomių garlaivio užgautas ir paskandintas netoli nuo Danijos krantų. Toje nelaimėje žuvo

daugiau kaip keturiasdešimt pasažierių ir įgulos žmonių.

Kai kurių žymesnių 
Amer. žmonių geida- 
vimai 1931 metams

į klausimą: Ko jus labiau
siai geidžiate 1931 metams?— 
Associated Press paskelbia ši
tokius kai kurių žymių Ame
rikos gyvenime žmonių atsa
kymus:

Newton 1). Baker, buvęs ka
ro sekretorius:— Rad mes, ame
rikiečiai, surastuihe bodą su
tvarkyti savo industrinę civi
lizaciją taip, kad galėtume iš
vengti atsikartojančių depresi
jų tragedijos.

Jane Addams:—Tikiuos, kad 
1931 metais bus realizuoti du 
projektai: Tarptautinės politi
kos pasauly, tikiuos, tie metai 
duos daug vaisingesnę nusi
ginklavimo konferenciją, ne 
kaip buvusios; taip pat tikiuos, 
kad dabartinės depresijos rezul
tato bus sukurta patenkinama 
bedarbių apdraudos sistema.

H. L. Menčken, redaktorius 
ir kritikas:—Linkiu, kad bu
tų sulaužytas nugarkaulis po- 
litinei-bažnytinci tironybei, ku
ri nuo pat karo metų slegia 
ir teršia Jungtines Valstybes; 
ir kad Amerikos žmones iš 
naujo pareikalautų, idant kon
stitucinės jų teises butų griež
tai išlaikomos.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas:—Mano didžiausias troški
mas yra suorganizuoti algapel- 
nius į unijas, kurios galėtų 
progresuoti lygiai su socialių 
progresu,

Nicholas Murray Butler, Co- 
lumbijos Universiteto prezi
dentas:—'Kad augščiausieji ir 
atsakingiausieji musų federali
nės ir valstijų vyriausybių val
dininkai galėtų įtikinamai pa
rodyti, jogei jie turi intelektua- 
lio sugebėjimo, administracinės 
kompetencijos ir drąsos grei
tai, efektingai ir konstruktin- 
gai doroti didžiaus nacionali
nes ir internacionalines pro
blemas, su kuriomis susitinka 
Jungtinės Valstybes.

3 jaunuoliai nužudyti 
elektros kėdėj

TBENTON, N. J., gruod. 30. 
— Valstijos kalėjime čia tapo 
elektros kėdėj nužudyti trys 
jaunuoliai, mirties bausmei pa
smerkti už žmogžudybes, jų pa
pildytas apiplėšimo tikslais. Nu
žudyti buvo: Wm. Gimbel, 20; 
Jos. Calabrese, 21, ir Arthur 
Cort, 22 metų amžiaus.

Nužudė du savo vaiku 
ir pati nusižudė

1NDIANAPOLIS, Ind., gruod. 
30. — Mrs. Ruth Nicholas, 32 
metų amžiaus, vietos advoka
to žmona, vieną savo mažą vai
ką prigirdė, antrą pasmaugė, 
po to pati nusišovė. Moteriškė 
pastaruoju laiku buvo labai ne
rami.

Laivas su 24 žmonė
mis žuvų per audrą

OSLO, Norvegija, gruod. 30. 
— Manoma, kad per smarkią 
audrą praeito šeštadienio nak» 
ti žiemių Juroje ties Egersun- 
du, žuvo garlaivis Torefjell kar
tu su dvidešimt keturiais sa
vo įgulos žmonėmis. Sudužusio 
laivo skeliaudros buvo Vilnių 
išplautos krantan. Torefjell bu
vo 2,483 tonų laivas.

5 berniukai žuvo ka
syklose, nuėję ang

lių rinkti
PITrSBURGH, Pa., gruod. 

30. — Penki berniukai, vakar 
nuėję į senas apleistas apielin- 
kės kasyklas anglių parinkti ir 
pargabenti namo, ilgai negrį
žo. Pagaliau vieno jų šilo,,ku
ris buvo kartu išvykęs, par
bėgo namo ir, pripuldamas prie 
šeimininko ir vėl šalin (pabėg
damas, neramiai lojo.

Negalėdamas numaldyti, šei
mininkas nusekė paskui šunį i 
kasyklas. Paėjęs apie ketvirtį 
mylios nuo žiočių, jis rado vi
sus penkis berniukus užtroš- 
kusius dujais, tarp jų ir savo 
sūnų, Johną Vogicką, 14 me
tų amžiaus. Kiti nutroškę bu
vo: Steve Polka, 16; Andrevv 
Novak, 16; Walter Kubąla, 15, 
ir Joseph Kasicik, 17 motų. 
Atgaivinti jų nebepavyko.

Katalonijoje uždarė 
darbo konfederaci

jos centrus
IRI .-S-O.IH.

BAlRCELONA, Ispanija, gr. 
30. — Karo vyriausybės įsaky
mu, kariuomenės rajonuose Ka
talonijoje tapo uždaryti visi 
Nacionalinės Darbo Konfedera
cijos centrai.

(
Dėlei Naujų Mėtų ry- S 

toj “Naujienos” neišeis ir $ 
“Naujienų” ofisas bus už- S 
darytas visą dieną.

M

80 žmonių žuvo kinų 
banditams sudaužius 

traukinį
ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 

30. — Praneša, kad Peipingo- 
Mukdeno geležinkelio linijos 
šakoj, pietų vakarų Mandžuri- 
joj, susikūlė pasažierinis trau
kinys, ir kad aštuoniasdešimt 
keleivių buvo užmušti ir ketu
riasdešimt kitų sužeisti.

Katįastrofa,1 sako, įvykus dėl 
to, kad tariamai banditai bu
vę pagadinę geležinkelį.

---- ------------ c 1:

Dar 3 buvę lenkų 
seimo nariai paleisti 

iš Brastos
VARŠUVA, gruod. 30.—Tei

smo įsakymu, iš karo kalėjimo 
Lietuvių Brastoj tapo paleisti 
dar trys buvę Lenkų seimo at
stovai, butent, Dubois, socia
listų partijos vadas ;<Baginskis, 
vyzvolencas, ir Kohutas, ukrai
niečių partijos lyderis. Visi trys 
paleisti už kauciją.

Nežiūrint paleidimo iš Bra
stos tvirtovės buvusių seimo 
narių, pirmoje po švepčių sei
mo sesijoje ketina įvykti aštri 
kova tarp opozicijos ir vald
žios. Opozicija ketina griežtai 
reikalauti, kad Brastos kalėji
mo valdininkai, kurie nežmoni
škai žiauriai elgėsi su įkalin
tais buvusiais seimo atstovais, 
butu tinkamai nubausti. 

K

Suėmė 47 studentus už 
smarkavimą .

NEW YOBKAS, gruod. 30. 
— Praeitą naktį čia ėmė smar
kauti City kolegijos studentai, 
kurių bandos, tarp savęs grum- 
damosios, įsiveržė į.Rivoli tea
trą ir ten ėmė stumdyti publi
ką iš vietų, kartu mėtydami 
chemines bombas ir laistyda
mi amoni ją.

Pajutę atvykstant policijos 
rezervus, dauguma smarkauto- 
jų spruko laukan, vis dėlto ke
turiasdešimt septyni jų buvo su
imti ir sukišti “džėlon”.

Didelis darbininkų 
streikas Haiti

PORT A U PRINCE, Haiti, 
gruod. 30. — Kilęs didelis dar
bininkų streikas gresia para- 
ližuoti visą pramonę Haiti. Ne
galėdami susitarti su samdyto
jais dėl algų, darbą metė uo
stų, kavos, ananasų ii- miško 
darbininkai.

Ramišvili užmušimo 
paslaptis pradeda 

aiškėti
Prancūzų spauda praneša, 

kad Canukvadze, nužudęs Pa
ryžiuje gruzinų socialdemokra
tą Ramišvili 1925 m. atvykęs iš! 
sovietų Rusijos.

Gruzinų socialdemokratų va
das žordanija pareiškęs, kad 
staliniečiai laikę Ramišvili pa
vojingiausiu iš visų gruzinu 
emigrantų ir kad jiems paga
liau pavykę apsidirbti su savo 
priešu. Canukvadze pareiškęs, 
kad jis jau aštuonius mėne
sius rengėsi nužudyti Ramiš
vili. šių metų gruodžio mėne
sį Canukvadze jau kėsinosi nu
šauti Ramišvili, bet pastara
jam pavykę ištraukti revolve
rį iš jo rankų.

Gruzinų misija Paryžiuje 
skelbia, kad Canukvadze jokių 
santykių su Ramišvili neturė
jęs. Užmušimas esąs bolševikų 
darbas. [Lžj

Gevalt, nori atimt iš 
italų spagetus ir 

makaronus! -
ROMA, gruod. 30. — Vienas 

nepopuliariausių žmonių Itali
joje šiandie yra Pilypas Mari- 
netti, vienas fašizmo steigėjų 
ir fašistų rašytojų draugijos 
pirmininkas, dagi Italų akade
mijos narys, kuris dabar pra
dėjo karą už spagetų ir maka
ronų panaikinimą Italijoje.

Fašistų spaudoje jis' pareiš
kia, kad sįjagetai, makaronai 
ir raviolai esą _ sunku pilvui 
virškinti, o dar blogiau, kad 
jų vartojimas sudarąs didelę 
ekonominę problemą, nes tie 
smaguriai suryją daugybę kvie
čių, kurie reikią importuoti.

Labai tačiau abejojama, kad 
Pilypui Marinetti pavyktų lai
mėti karas su makaronais ir 
spagetais, tais mėgiamiausiais 
italų skanesnis.

Žaizdamas vaikas nu
šovė savo broliuką M

CARLSTADT, N. J., gruod. 
30. — žaisdamas šautuvu, Ed- 
ward Szymanski, 11 metų vai
kas, nušovė čia savo mažesnį 
broliuką Wallaceą, 6 motų.

Armijos aviatorius žu
vo lėktuvui nukritus
ERIE, Pa., gruod. 30. - Dvi

dešimt mylių į pietus nuo čia 
užsimušė armijos aviatorius 
Įeit. Harold Sherwood, jo aero
planui nukritus žemėn.

Leit. Sherwood skrido iš Te- 
xas į Waterfordą, Pa., savo tė
vų aplankyti.

60,000 pabėgių prista
tys 3 Kauno firmos
KAUNAS. — Geležinkelių 

valdybai 1931 metams prista
tyti 60,000 pabėgių gruod. 11 
d. varžytynės. Jas laimėjo trys 
vietinės firmos. Paėmė prista
tyti po 7.86 lt. vieną pabėgę. 
Pernai pristatydavo po 10.50 lt., 
vadinas, šiemet geležinkelių val
dyba gaus pabėgius apie 25% 
pigiau.

No? 307

LIETUVOS ŽINIOS
Agronomai prašo padi

dinti atlyginimą
KAUNAS. — Lietuvos agro

nomų sąjunga įteikė žemės ūkio 
rūmams prašymų, kad butų 
padidintas atlyginimas agrono
mams, kurie dirba žemės ūkio 
rūmuose arba įvairiose organi
zacijose. Jų prašymas perduo
tas žemės ūkio ministeriui.

Ligonių kasos direkto
rių kviečia Ženevon
KAUNAS. — Darbo biuro ve

dėjas prie Tautų Sąjungos Alb. 
Tomas, pakvietė Kauno miesto 
ligonių kasos direktorių Vilkai
tį ženevon, kaip ekspertą socia- 
les apsaugos srity. Prie darlx> 
biuro sudarytas ekspertų komi
tetas, kuris rūpinasi socialiu 
būvi u visuose kraštuosej kurie 
priklauso Tautų S-gai. Patyrė
me, kad Vilkaitis priims Alb. 
Tomo kvietimą.

Emigracija iš Lietuvos 
per lapkričio mėn.

KAUNAS. — Emigracija :iš 
Lietuvos šiemet kas mėnuo si- 
stematiškai mažėja. Pavyzdžiui, 
pernai sausio mėn. emigravo iš 
Lietuvos 987 žm., liepos mėn.
— 1191, spalių —- 1178 ir lap
kričio mėn. —- 1364 žm. Tuo 
tarpu šiemet sausio men. emi
gravo 1423 žm., liepos — 346, 
spalių mėn. 288 žm. ir lapkri
čio mėn. 246 žmonės.

Lapkričio mėn. emigravo į 
Argentiną — 106, i Braziliją
— 1, į pietų Afriką — 8, Ka
nadą — 11, Uragvajų — 64, 
Amerikos Jungtines Valstybes

37, į Kubą — 2, Meksiką
— 3, Palestiną — 11 ir į kitas 
šalis 3.

Lietuvos Moterų Tary
ba dėkoja prof. Če

pinskiui
KALNAS. Lietuvos Mote

rų Tarybos organizacijų susi
rinkimas įvykęs gruodžio mėn. 
10 d. išnešė vienbalsiai nutari
mą pareikšti padėką Vytauto 
D. Universiteto Rektoriui prof. 
Čepinskiui už uždraudimą ruoš
ti gražuolės rinkimų Universi
tete.

'Moterų Taryba mano, kad 
premijos už vien tik kimo gro
žį ir gražuolių rinkimas, toliau 
gražuolių “matavimas” eksper
tų vyrų komisijose žemina mo
ters asmenį ir demoralizuoja 
ypač jaunutę priaugančią kar
tą.

Pr. Mašiotas persikėlė 
iš Klaipėdos i Kauną
KALNAS. — šiomis dieno

mis iš Klaipėdos į Kauną per
sikėlė žinomas pedagogas Pr. 
Mašiotas, kuris tam tikrą lai
ką buvo Klaipėdos Vytauto Di
džiojo gimnazijos direktorium. 
Gyvendamas Klaipėdoj, p. Ma
šiotas parašė knygą apie Klai 
pėdos kraštą, ypač apie Kopus. 
Knyga greitu laiku turi išeiti 
iš spaudos.
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So. Boston, Mass
Pavyzdinga draugija

Daug turime įvairių draugi
jų, kurios yra nuveikusios gan 
didelius ir kilnius darbus, bet 
retai kada tas būna užrekorduta 
spaudoje.

Pavyzdžiui, paimkime Sus. 
Liet. šv. Kazimiero Draugiją 
So. Bostone. Nors ši dr-ja po 
šventu vardu, bet joje priklauso 
įvairių pažiūrų žmonės ir ji ve
dama tautine —demokratine 
tvarka, kur nėra nariai verčiami 
pildyti kokios sektos reikalus.

Ši Dr-ja inkorporuota rug
sėjo 3, 1909 ir iki šių metų 
gruodžio 1 d. sulig jos paskelb
to cirkuliorio yra nuveikus la
bai didelius darbus, būtent:

Ligoje pašalpų nariams išmo
kėjo $39,315.35

Pomirtinių mirusių 
moms ir ;
$15,925.00

Lietuvai 
reikalams, i 
karo šelpti, 
iškovojimui,

A. Kortz geriausio pasive
ju biznyje.
turiu pasakyti, kad S.'L. 
kuopos .veikėjai nepadarė

giminėms

ypatingai daug prisidėjusiam fi
nansine pagelbą ’

Po prakalbėlės T. Aleksynas 
įteikė A. Kortz. sidabrine taurę 
su kuopos ir A. Kortz užra
šais. Ta dovana buvo pirkta vi
sų vakarienės dalyvių. Po įtei
kimo dovanos visi prie stalo 
sėdintys tarė po keliatą žodžių 
ir visi, kaip vienas, linkėjo po
nams 
kimo

Čia 
A. 60
klaidos suteikdami A. Kortz to
kią dyvaną, kuri jam bus per 
visą amžių atmintyj, nes tas 
žmogus jau seniai jos yra už
sipelnęs už gražų organizacijai 
pasidarbavimą. Mes gražiai to
kius žmones ir pagerbkim, tą
syk išnyks ir neapykanta tarpe 
musų. Bet visa bėda, kad tarpe 
musų S. L. A. 60 kuopos randa
si ir tokių narių, kurie ne tik 
nieko gero nėra padarę organi
zacijai, bet atbulai, —dar yra 
nuskriaudę kuopą, o garbės rci- 

(apsviedos i |<ajaiIja žinoma, deliai lo daž
nai kyla vaidai tarpe narių.

išrinkos būti jos organizato
rium, taip jau esu užsiregistra
vęs ir i SLA. konkursą. Kvie
čiu vietos lietuvius tapti šios 
organizacijos nariais. Priklau
syti lietuviams prie SLA. būna 
garbė ir ' nauda. Atsikreipu
siems suteiksiu plačių žinių.

Dar noriu pranešti vietos ir 
apielinkės lietuviams, kad aš 
renku orderius iš biznierių dėl 
kalendorių. Kurie savo kostu- 
meriams dalina dovanas kalen
doriui, tai prie manęs jų gali
ma gauti pasirenkant, — gra
žių ir pigių. Esu gatavas mie
lu noru patarnauti. Laikyki
mės obalsio: lietuvis nuo lietu
vio privalo pirkti.

Užrašau šiuos laikraščius: 
“Sandarą”, “Naujienas”, “Dir^ 
vą” ir “Vienybę”.

Mano dabartinis adresas:
M. Kasparaitis,’ 1200 Herrick 

Racine Wis. Tek Prespect
898.

Toronto, Kanada
nariu šei- 
išmokėjo Lietuvių tarpe trūksta 

brolybes
aukojo l

nukentėjusiems nuo i
nepriklausomybė? I 
Klaipėdos atvad.

Jau-

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų pirko už $1,000.00

Suvargusioms ir pabėgusiems 
nariams bei jų šeimų sušclpi- 
mui aukojo $1.113.62.

Lietuvių Namui (buvusiam

Kliubo nuos.) aukojo $466.00
Vasalinių lietuvių kalbos mo

kyklų palaikymui auk. $237.00
Šv. Petro lietuvių bažnyčiai

Draugijos palaikymui ir ben
dros Įvairios smulkios išlaidos 
k. t. mirusioms nariams gėlių 
pirkimas, automobily ssmdy- 

valdybos algosmas, spauda, 
$9,995.93

Viso nuo ru

Čia neseniai staiga mirė S. 
L.A. 60 kuopos narė Marė Te- 
lycėnienė. Jonas žegunas tapo 
rastas savo namuose pasmaug
tas su kaklaraiščiu. Policija bu
vo suėmus jo moterį ir Petrą 
Pruseika dėl kvotimo, bet trūks
tant aiškių įrodymų jie tapo vėi 
paleisti. Ar jie kalti, —nežinia. 
Bet jie tą naktį buvo kartu su 
velioniu J. Žegunu. Ir keistai 
atrodo, kad negalėjo girdėti, 
kaip J. žegunas buvo smaugia
mas. Tai buvo dar jaunas vy
ras, 34 metų amžiaus. Jo mote
ris svetimtautė. Visą laiką ne
labai sutiko. Reikia pasakyti, 
kad musų mieste jau 3 
kurie su s
vedę veik 2 metų bėgyj sutiko 
nelaimingą mirtį.

Paskutiniu laiku skilus 
nimo Sąjungai į dvi dalis, pasi
darė didžiausias nesutikimas 
tarpe lietuvių. Čia išsidirbo 
stačiai nežmoniškas nekentimas 
tų, kurie priklauso kitoms or
ganizacijoms. Valgyklose ar 
šiaip viešose, vietose kito nieko 
neišgirsi iš lietuvių, kaip vien 
tik isteringus ir užgaunančius 
vieni kitus koliojimus, politika
vimą, 
tai”,

sėjo 3, t90iL iki
1930, išmokėjo

---- - - - --- x' '■ ■ _ r. r ...... 1 

daug ’it specialistų be darbo. 
Tikras padūkimas!?
kaip čia versis ir kas čią bus. 
Diena iš dienos vis laukiame 
revoliucijos. Visas kraštas yra 
nusistatęs prieš diktatorių Ma- 
cliado. Visą paakstinimą grieb
tis ,už ginklų kelia studentą!, ir 
šiaip susipratusi visuomenė. 
Pastaruoju laiku Machados vy
riausybę ėmė 
juokais. Prieš mėnesį taiko bu
vo sustreikavę visi laikraščiai 
už cenzūros dūkimą, ir streika
vo daugiau kaip savaitę laiko. 
Ėjo tik vienas valdžios orga
nas “Heraldo de Cuba”. Stu
dentai taip pat buvo paskelbę

l » — A •streiką, ■ 
tetą, bet rengė gatvėse detnon- 
sracijas 
rėmimus 
rėmimai 
būdavo
Per tą laiką jau yra žuvę 
karininkai,
pora destekų policijos bei ka-; 
reivių ir gal apie 100 civilių. 
Kadangi valdžia 
susirėmimtfs ir 
skelbti griežtai 
tikto skaičiaus 
ma.

Buvo pradėję 
kad nieko valdiško 
Krautuves ragino 
uždaryti, iki neprives prie, to, 
kad užsidarytų bankai. Kurie 
dėl biznio ar kitko būdavo at
dari, tiems nekartą išdaužyda
vo langus ir t.t. 
daug policijos' ir 
rie ne valdžiai, 
simpatizuoja, bet 
tyli ir nieko nedaro,

Kai syki studentės dalino at
sišaukimus į' visuomenę 
Machados
bedalinant apsiautė policija ir 
kareiviai ir
tuoti. O šios per policijos ir 
kareivių rankas taip ir išnars
tė lyg žuvikės, į publiką, kad 
nei vienos “negalėjo” besugau- 
ti. Viena, mat, čia moterys yra 
labai gerbiamos. Sugriebti jas 
taip tvirtai fy’ laitį.ysti juk “ne- 
g,alima’r, 4-
sukabina, 
išsineria.
ko matyti, kad ir 
bai noroms gaudo 
sikaltėlius. Iš to 
Ve gardaus juoko.

- Dabar išoriniai

‘ ■■ 1 , ■ • G \ V: ■j.
bes silpnam gyvūnėliui kovoti 
už būvį ir kariauti su gyveni
mo žiaurumais.

Kiekvieno atskiro žmogaus 
gyvenimas- yra irgi kovą, neš 
ne visur ir ne višikmiet žmogus 
yra milžinas. Vkžniausia jis 
tampa žiauraus gyvenimo auką, 
Kiekvieno žmogaus gyvenime 
tikslas yra kūryba. Bet kūryboj 
kiekvienam žmogui dažnai tenka 
susidurti su sunkiomis kliūtimis. 
Joms pergalėti žmogus,pavarto
ja įvairias priemones; jei jis 
turtingas —pinigits, jei visuo
menėj įtakingas t- protekciją, 
jei nė vieno, ne,-kito neturi,—tai 
savo darbu ir įuriįanumu. Dar
bas yra vienintelis jo įrankis, 
kuruo jis gali nuveikti skurdą. 
Kova už būvi, yra tiek žiauri, 
kad pavienio asinens darbas 
yra permenka pajėga kovai lai
mėti. Tuomet pavieniai asmenys 
turi burtis, eiti vienas kitam 
talkon ir bendru darbu nugalė
ti gyvenimo kliūtis. Taip mums 
kupiškėnams reikėjų tuo pavyz
džiu eiti ir dirbti pradėtąjį dar
bą, t.y. remti kiek kas gali “Ku
piškėnų Kliubą”, nes jis rūpinas 
apšvieta savo brolių, gyvenan
čių Lietuvoj.

Yra būtinas reikalas padėti 
savo broliams žengti j kultūros 
dirvą, kuri šiandien dar tebėra 
apleista dėl tam tikrų priežas
čių,

šiandien dar valdo Bomos pa
sekėjai ir jie dar savo mokslą 
platina tarpe priaugančios jau
nuomenės. žinoma, jei nėra kas 
rūpinas ir padeda jos likimui, 
tai ir visuomet, patenka i’ tą tin
klą. Jau jaunuolis patekęs i jų 
organizaciją 
tokia liga
yra sunku ją be pataisyti, ' 
jei ir pavyksta, tai jau reikia 
daug darbo ir energijos padėti. 
Jei mes šiandien visi gyvenan
tieji kupiškėndi S.'5Valstijose ir 
Kanadoj susibūr^im į vieną 
bendrą buri, kUHam vadovauja 
įtakingi žmones, 'tai galėsim su
daryti tvirtą organizaciją. Va
dovaujant tiem’ žmonėms ir jų 
pastangoms g’afėsiHi - Kupiškyje 
pastatyti “Liatidic's namus’’ ir 
Įsteigti knygyną, kuriuo galės 
visi naudotis prieinamai, be jo
kios išimties, kad ateityje gale- 
tą kupiškėnai pasididžiuot prieš 
kitus. •

Taigi, visi kupiškėnai, kas gy
vas', prie darbo, kas kuo gali 
remti savo brolius per “Kupiš
kėnų, kliubą” ir jiems statyti 
šviesią ir laimingą ateiti.

A. Kovoliunas-Aitvaras.
Toronto, Kanada.

Nežinau

boikotuoti ne

nebelankė tini versi-

ir darė tankius susi- 
su policija. Tie susi- 
pepraeidavo juokais, 
užmuštų ir sužeistų.

5
7 studentai, apie

visus tokius 
užmušimus 

draudžia, tai 
sužinoti ncgali-

vesti agitaciją, 
nepirkti 

streikuoti,

FeoDlesFurnitiireCo. Krautuvėse
Didis

špardavimas
Rakandų ir Visokių Namams 

Reikmenų
KAINOS SUMAŽINTOS NUO 

30% iki 60%
Dabar yra geriausia proga įsigyti geras 

prekes iš atsakomingų krautuvių 
už mažiau kaip pusę kainos.

$100.00

$75.00

$125.00

$95.00

Vertės gražus spalvuoti Jacąuard 3-jų šmotų 
seklyčiom setai po ................ ............... ............
Vertės riešuto medžio baigimo 7-šmotų valgomo 
kambario setai po ....:...........................................

Vertės 2-jų arba 3-jų šmotų Mohair setai, dailus 
* ir tvirtai padaryti po .............................................
Vertės riešuto medžio 3-jų šmotų miegamo kam
bario setai, kamoda, šiforettas ir lova ................
Vertės puikiausis Frieze, Mohair ir Antiųue 
velvct seklyčiom setai po ........... .............. .........
Vertės puikiausi ir dailiausi 7-šmotų valgomo 
kambario setai po .............,........... .v.....................
Vertes augštos rųšies miegamo kambario setai, 
lova, šeforettas, ir kamoda už ..........................

Vertės puikios velvet arba Axtninster 9x12 di
džio .kaurai pasiskirimas po .... ...................... ,,.....
Vertės gražus pilnai parceliuoti atsakomingų 
išdirbysčių, gesintai pečiai po ...............................
Vertės labai dailaus piešimo feltbase kaurai, pasi
rinkimas po ...............................j.................. ,.........

$49.00 
$33.00 
$68.00 
$50.00 
$95.00 
$77.50 
$90.00 
$19.50 
$29.50

$5.50

Žinoma, yra 
kareivių, ku- 
bet kraštui 
kol kas vi s

$200.00

$150.00

$180.00

pravardžiavimus “fašis- 
social-fašistai”, “fanati- 

ir t.t. Ir dar tam panau
doja spaudą, kurioj kiekvieną 
dieną galima matyti visuose 
laikraščiuose, o labiausia “Lais
vėj” ir “Vihiyj”. Nieko mes 
čia nesidalijam, mes čia savo 
politikavimus nieko nepakeisim, 
esam tik saujalė, tai reikėtų 
visiems gražiai ir broliškai su
gyventi tarp 8avęs, ir tpkiais 
žodžiais nėrfedkėtųi' šmeižtlš. O 
antra, nesam šios šlflies pilie
čiais ir negalim savo politikos 
ir nusistatymo viešai parodyti.

Nors Kanadoj laisvas spau
dos žodis visiems, bet politikoj 
yra kitaip, o mums lietuviams 
nėra dar laisves viešai politi
kuoti, o ypač komunistams 
.Jei šiandien lietuviai komunis
tai pasirodytų viešai su savo 
politika prieš Kanados valdžią; 
tai aš manau, kad greitai pasi

us matytų su Smetonos valdoma-
lietuvių priimta vadinti Kūčių ja Lietuva. 1 šią šąli įvažia- 
vakaru. Prie p. Grūzdų, 702|Vęs Įur, įaip gyventi, kaip lei- 
Park Avė., buvo suėję šie lie-

p. Seilinu čiuotis, kaip šiandien karščiuiL

lietuviai, 
velimtautėmis bu ve

Stanley Parauga tapo smar
kiai sumuštas ir dabar randasi 

I ligoninėj. Sumušę, sako, pleši- 
iiina $8.90, pomirti-'i • ■

Drtmgcj priklausantis narys? 
moka po 50c per mėnesi. Ligojel 
p kai, kurie norėjo tą įstaigą, kur

s $2U6.uu. j S. farauga dirbo, apiplėšti.
Iš paduotų skaitiniu matome | 
d priklausanti nariai ligoje ;

—S. Naudžius.

niciai irgi gavo gausios para
mos. Apart to, Lietuvos veika-, 
lams irgi skirta net $3,220.15. i

Katine, Wis
Kučiu vakarasv

yra apkrečiamas
kad paskiaus

o

$40.00

sumos įvairiems reikalams iš- j 
mokėta, bei dr-ja stovi ant tvir
tų pamatų, nes jos turtas sie
kia virš 15.0(10.00 ir nariu turi c

Gruodžio 24 dienos

Dabar ši draugija paskelbė; tuviai vakarieniauti: 
vajų ir iki kovo mėnesio 1931 1 v:r" 
visi nariai nuo 18 iki 10 m. btiFjsa 
priimami už pusę įstojimo. Ne 
abejotina, kad Bostono ir apie

džia aplinkybės, o ne taip karš-

ga ir stos į 
priviję, i imu tau pa

darb

ma, raštininkauja S. Mockus 
ir A. Novikas, Iždininkas M. 
MockApetris.

—K. J. Paulauskas.

visa šeimyna, p. Ųibavičių vi- 
eimyna, pavieniai, p. M. Vi

jūnas, g. Kapočius, M. Kaspa- i 
raitis, g. Babičius ir Bronis 
Teikia tikra kūčių vakariene. 
Po vakarienės šokta ratelis 
draugiškai linksmai laiką lei
džiant sulaukta Kalėdų rytas, 
2 v. i;yte svečiai 
skirsteti i namus 
p. Grūzdams už jų 
ir vaišes.

jasį Maskvos davatkos.,
Kultūrinėms 

organizacijoms 
lias į šviesesni

Taigi, rodos,
tuviu yistik galėtų 
sugyventi, nors ir skirtingų pa-

ir patalpinėms
yra laisvas k e -.
rytojų.
lietuvis sų lie- 

žmoniškai

Kalėdos

Grand Rapids, Mich
Visokios žinios

Jau jeigu visi Kalėdas

privaišinti 
ač i uodam i 
gerą širdį Žodis Kanados 

kupiškėnams
Gerbiamieji kupiškėnai! 

triomis vasaros dienomis,
ne kartą teko jums lanky-

Kai- 
ma-Gruodžio 25 d. Lietuvos Bro

lių ir Seserų Dr-tės choras bu- nąu, 
vo suruošęs programą ir šokių ti gražius Lietuvos, gą! ir Ka- 
vakarą 12th St. Hali. Pasekmės nado 
geros; liko nemažai pelno. Ve-! 
lytiną chorui daugiau veikti ir 
būti atsargesnis, kad vėl ko
munistai nepasigautų tarnau
ti jų naudai.

L. B. ir S. Dr-stė ruošia pro
gramą sausio 4 d. 12th St. Loš 
komediją

Kalėdų vakare

šveib i 
čia, tai po kvarabais kodėl ko
respondentai neturi jas švęsti? 
Taip ir su manim atsitiko. Mu
sų mieste įvykiai tarpe lietuvių: 
atsitiko visai prieš Kalėdų šven-i 
tę, o juos spaudoj nepažyrhSj-Į
jus nelabai butų gerai. Todėl, I Bušmienė, palaidota 
kaip sena patarlė sako, Ver* 
čiau vėliau, negu niekad.

štai guodžia 23, d. pąsidar-1 
bavus S. L. A. 60 kuopos pir
mininkui I’. Aleksynui tapo su-1

i daugumas

Piršlybos”.
mirė senelė 

gruodžio 
apeigom27 d. su bažnytinėm 

Kalvarijos kapinėse/
PiiiiHšiiv.as lietuviams

Man sugrįžus, iš Lietuvos 
rengta vakariene dol p. p. A. Į daugumas teiravosi, ar nepar- 
Kortz. Vakarienė Įvyko P. Dė- vežiau *lntar'i- Buvau Par,ve’ 
dyno valgykloj. V ikarlenčn bū-i*l.’K n>ažai vien dovanų, a ni 
vo sukviesti maždaug žymesni j 
veikėjai. Vakarienės laiku T.' 
Aleksynas pasuke trumpą pra- į 
kalbą išreikšdamas užuojautą A. 
Kortz. per daugelį metų pusi-1 
darbavusiam S. L. A. 60 kuopos

užsisakiau iš Palangos ir 1 
trumpi laiką turėsiu pilnai dėl 
visų: karolių, sagučių ir kito
kių gintarinių daigtelių parda
vimui. ■ *" . *•

miškus. Nuostabių vabz
džių tarpe, kuriais knibždėsi 
knibžda kiekvienas kriųmas ir 
medis, skruzde, nė abejoju, at
kreipė į save ypatingo dėmesio 
ir kartais net sužadino nusis
tebėjimą. Tai Ja.baj mažus va
balėlis, kuri galima butų ir ne- 
pastebėti; jei kiekvienas iš jų 
gyventų skyrium ir rėpliotu že
mo kiekvienas sau. Bet skruzdės 
gyvena susispietusius milžiniš
ko skaičiaus būriais -—šeimomis, 
Silpnas, ir mažas vabalėlis — 
skruzde apsigina nuo suvo^prie
šų, pampina sau maistą ir butą 
(skruzdėlyną) tik tokioj sąjun
goj ir bendram darbe su kito
mis skruzdėlėmis.

Tektų kuriai nors skruzdei 
gyventi atskirai* tai vasara 
liktu auka stipresnių priešų 
žiema be Skruzdėlyno sušaltų

100 kuopa bendras darbas duoda

o 
ir

versti
valdžią šalin, tai

buk norėjo areš-

, o jeigu kiek lengviau 
tai šios “šmakšt” ir 
0 antra, tai iš vis- 

policija nela- 
valdžios 
publikai

pra- 
bu-

Kuba
“Naujienos” man patinka, 

jose yra gęriąųsis lietuvių laik
raštis, per tai aš joms skolin
gas niekad nepąsiliksiu. “Nau
jienų“ kalendorių gavau; šir- 
dingiausis ačiū.

Pas* mus dabar Kuboje gy
venimas visai’ pablogėjo. Darbų 
nėra, bedarbių galybės, o jeigu 
kas dirba, tai tik ant pragyve
nimo. Aš praeitus tris mene
sius labai mažai, uždirbau, da
bar pradedu atsigauti. Kuboje 
dabar darbą gaišti ir j j palai
kyti, reikia didelio gabumo ir 
sumaningumo. Nekalbant apie 
paprastus darbininkus, yra

kol kas 
pūtį aprimo, bet* viduje kas tai 
dvokia ir* atsiduoda paraku.

Šitie visi neramumai valsty
bei neša kuodidžiausius nuosto
lius. Šiais metais daug ma
žiau turistų beatvažiuoja, 
turi būt, bijosi sukilimo bei 
revoliucijos.

Baigdamas rašyti sveikinu 
“Naujienas“ su Kalėdomis bei 
Naujais Metais ir linkiu joms 
kuogeriausio pasisekimo.

—J. Simonaitis.

tru-

GOOOSnnrn'

SOUTH I
WF5T SIOES.

$60.00

$10.00

PU1KŲS RADIOS IR PIANAI TAIPGI PARSIDUODA/ 
Už LABAI NUPIGINTAS KAINAS.

4177-85 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
COR. RICHMOND ST. COR. MAPLEWOOD AVĖ.

Hemlock 8400

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems 
Pagal Norą ir Išgalę.

J ieškodami tikrų bargenų, visuomet rasite Peoples 
[\raidiU)(ise<, > ir • busite pilnai palinkint i, 'nes čia parduo

damas visos prekes pilnhi "iiitikrintos

Apd rauda
nuo

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas. Mes galime pri
rengti operatorkos vie
tai j trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. S^ate St., IDth fioor

DR. B. M. ROSS t
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA fe

. . . 30 .METŲ. g

operatockų

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru. \

Jo 
to,

M. Ross 
gyvumo silp-

B.

gydymai tapo ■ išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 'J
kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu- ' 

rejf kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, pr 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprunlo ir 
niems vyrams.

Žmones turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujttje nuodai pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
apie bite kokią ligą ar silpnumą. Už geriausį gydymą jus mokate ne 
daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street 

kampas Monroe St., Crilly Building, Chicago. 
Imkite ekvatorių iki penkto augšto.

VALANDOS:’ Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Ncdclioį 10 a. m. iki 1 
p. m. Pancdėliais, Seredomis ir Subatomis valandos prailginamos nuo 

IQ a. m. iki 8 p. m.

Nelaimingų Atsitikimų
Naujienos padarė sutarti su atsakomin- 

ga apdraudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

Apdrauda išdalyta i 6 skyrius. Mokes
ty s metams,

$1, $3, $6, $10, $16 ir $24
Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo

gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

Del platesnių informacijų kreipkitės j

ENAS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL,
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
aplikaciją, tai apiprekiuotojas 
peržiūri jo visą turtą. Po tam 
banka praneša aplikantui kiek 
prisirengęs paskolinti pinigų ii 
vietinis advokatas turi pertik
rinti savasties tiesas, ir už
baigti paskolą. Kaina to per- 
tikrinimo ir užbaigimo paskolos 
pasiskolintojas turi apmokėti.

(FLTS)

Dokumentai kalti
(Asilų Taryba Padaužų teisme)

Pastaruoju laiku atsirado to 
kių piliečių, kurie bando kal
tinti Asilų Tarybą, buk ji kal
ta už tai, kad davė pinigus be 
dokumentų. Iš mums prisiųs
tų dokumentų randame, kad 
tpks ar kitoks kaltinimas nėra 
nė kuomi, taip sakant, pamar 
tuotas. Dokumentus Taryba 
turi, tik jie esą negeri, r-rba 
kitaip \sakant, supalsipikuoti. 
(Kadangi aš nenoriu pripažinti 
raides “f” de jure, nes ji, anot 
mano gero draugo, nėra lietu
viška, tad vietoj jos įdėjau ir 
dėsiu raidę “p”). O kad do
kumentai supalsipikuoti, tai 
kiekvienas geras lietuvis gali 
suprasti, jog už tai Taryba ne
gali atsakyti. Jeigu Taryba 
pati dokumentus supalsipikuo- 
tų, tai tik tada ją butų galima 
kaltinti. O kadangi, kaip pa
tys žinote, Taryba to nepadarė, 
tad kaip ją galima kaltinti už 
kitų palsipiRacijas. Sakysime, 
ar butų protinga ir teisinga 
kaltinti bile pilietį, kad jis 
nusipirko sau kumelę* be klubo, 
arba karvę be uodegos, arba 
katę be akių. Šitokiame atsiti
kime reikėtų kaltinti pačius 
gyvulius, bet ne tą, kuris juos 
pirko. O juo labiau, jeigu tas 
pirkimas ar gavimas dokumen
tų buvo atliktas einant prater- 
nalizmo motyvais. Tad, jeigu 
galų gale, pasirodė, kad doku
mentai negeri, tai reikia kal
tinti ne ką kitą, o tik doku
mentus. O jie vistik išsimisli- 
ja visokių nebūtų dalykų—šluo
ja vortinklius ir kaltina Tary
bą. Tai yra visai ne pratemiŠ- 
ka, vyručiai, žinote, kad do
kumentai kalti, tai dokumen
tus ir kaltinkite.

■Tad šiuomi lai būna nutar-

tinkamiems organams. Ir tuo 
mi pačiu Tapybą skelbiame ne
sutepta ir išteisinta. Lex nen 
eurat de minintis. Teismo išlai
das padengia skundėjai. Abiem 
pusėm leidžiame apeliuoti.

Padaužų C aria regis.
(žemesnysis su’as).

Kur galiu mokytis?
Kur 

taisyti

KULTŪRA

mieste, ir dar turi prakalbų ro
dyklę ir praneša apie muzike- 
liškus įvykius, parodas ir k\ 
tus panašius įvykius.

Milvvaukee, būdas, kurį pri
ėmė vietinis knygynas, yra už
lipdyti iškarpas iš knygų ir 
žurnalų tam tikroje vietoje. 
Kiekvienas knygynas turi tam 
tikslui iškabytas lenteles.

Bostono Viešas Knygynas ir 
kitų miestų knygynai kasmet 
už dyką leidžia knygutes, pa
duodant progas augus’ems pa
simokinti.

Kitor, organizacijos, ne tik 
knygynai, leidžia šias mokslo 
aucrmacljų knygas. Adult 
Education tarybos New Yorkc 
Chicagoje, ir Clevelande leidžia 
mėnesinius leidinius. American 
Tclegraph ir Telephone kompa
nija ką tik išleido 155 puslapių 
knygą apie ‘'moksliškas progas 

r New Jersey”.NeW Verk

Garsinkitės “N-nose”

(Atlantic and Pacific Photoj

Švedijos karalius Gustavas (su knyga po ranka) Stokholme 
įteikia Nobelio dovaną Amerikos rašytojui Sinclairui Lewisui 

(kairėj) už jo nuopelnus literatūroje.

vakaruose

klausiama 
ir panašių

tu- 
ke- 
na-

‘.,1. Kadangi dokumentai yra 
kalti ir;’. ‘ .

• 2. Kadangi Taryba .su doku
mentais nieko bendro neturi ir ;

. 3. Kadangi Tarybą, kaipo to
kią, • negalima, kaltinti ir;

. 4. Kadangi tie dokumęntai 
nepaprastai prasižengė nusto
dami bile kurios vertės ir;

5. Todėl šiuomi nutariame 
pasmerkti dokumentus ir;

6. Todėl lai šiuomi bus nu
tarta dokumentus pasmerkti 
sudeginimui.

Ir taip įsakome išpildyti ata-

kultūriškai 
susikulturėję 
koncertus ir

IIHHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfflffl

Pabandykite
NUSIFOTOGRAFUOTI SAVO 
ĮRENGTUOSE KAMBARIUOSE. 
KAINA ŽEMA,—SUSITAIKIN- 
SIM. MALONĖKITE PAŠAUKTI

ENGLEW00D 5 8 40

P. Conrad
COMMERCIAL FOTOGRAFAS

730 West 62nd Street

Padaužų prezidento referatas 
Vytauto Didžiojo metuose.

Šiais laikais beveik visi ir vi
sos, kas tik liežuvi tebeturi, 
labai daug šneka apie kultūrą, 
apie visokius kultūriškus arba 
net kulturingus darbus ir pa
sielgimus. Tiek daug prišnekė
ta, kad aš visai nesuprantu 
kame dalykas ir nematau kur 
šuo pakastas. Kultūros nesu 
matęs ir gatvėje sutikęs, jos 
nepažinčiau. O • sukulturėti 
man jau mažu volu, nepatogu 
ir sarmata butų. Aš noriu bū
ti šaltiniu, kuriame, nusimaudo 
ir purvinas bomas, ir perfiu- 
muota flaperka, ir švarus bur
žujus. šaltinis nepaiso—aš dar 
mažiaus.

Galime ir aiškiau pakalbėti. 
Aš prisiskyniau kultūros Ror- 
bintojų rekomendacijų ir pagei
davimų didelį maišą, ir dabar 
galą su galu nebegaliu sudurti. 
Suradau tokių pinklių, kad siū
lo galo atrasti nėra galimybės, 
nė noro.

Paklausykite, kurie norite.
Marionų broliukai nori, kad 

visi šventų mišių klausytume 
ir bažnyčiai 10% atiduotume, 
nes taip darą kultūriški Fri
burgo studentai.

Brolis tikras patriotas sako, 
kad visi kultūriški lietuviai 
ri eiti Vytauto ir Šarkio 
liais, ir vieton lietuviškos 
minelės gerti midų.

Kiti broliai mane šitaipos er
zina; Paremk musų chorą, duok 
garsinimą, pirk tikietų, nes mes 
kultūrišką darbą 
dirbame. Visi 
lietuviai lanko
kai mes dainuojame, tai sėdi 
prie savo radio ir cigaretus ru
ko.

Kitos veisles agentai mane 
dar sunkiau kankina. Jie sako: 
Skaityk musų raštus ir ragink 
kitus, kad skaitytų.

Gražiais rūbais storus savo 
lietuviškus kunus apdengusios 
moterėlės lenda į akis ir zur- 
za: Nusipirk gerus drabužius 
ir ateik į musų bunk vakarėlį 
ir šokius, bus visi inteligentai 
ir šiaip kultūriški žmonės. Ir 
gal ką nors paaukautum musų 
bazarui arba štai tikietas sur- 
praiz partei, kurią mes rengia
me savo didžiai gerbiamai dar
buotojai kultūros dirvoje. Mes 
turime vieną lietuvišką daini
ninkę, kuri visą kultūrišką pa
saulį nustebins, jei tik mes jos 
gerklę italijonams pataisyti pa
duosime.

Visi ir visos visuose kam
puose rėkia, šaukia ir verkia: 
Paremk, paremk susimildamas. 
Vadinasi, jei nori būti kultūriš
kas žmogus, tai turi remt ir 
remt. Kitaip nieko neišeis ir 
nieko gero nebus. Jeigu viską 
ir visur remtam, tai tikrai rei
kėtų pasikart.

Ot, kame dalykas, gerbiami 
skaitytojai ir klausytojai. Kul
tūros agentai, kaip jums pa
aiškinau, patys nežino ko no
ri arba jie visi perdaug nori. Iš 
kitos pusės, jie tą kulturėlę 
naudoja, kaip kokią piemenę. 
Man, sakau, sarmata. Nė vie
nas padauža kultūros neparda
vinėja ir jai neagentauja. La
bai ge^ai, kad padaužų karalys
tėje kultūrai nėra vietos. Nes 
kultūra suėstų visus padaužų 
savumus ir išgertų visą jų lais
vę.—Mat

Federalės žemės 
banko paskolos 

---- ----- <—
Bile ūkininkas, kuris gyvena 

ir dirba tą ūkį, kurį siūlo už
statu arba ūkininkas, kuris tik 
įgijo ūki ir kuris ant jo gyvens 
ir dirbs, gali pasiskolinti pini
gų iš Federal Land Banks. Pa
skolos neduodama korporaci
joms ir globėjams; ir paskola 
nebus duota ūkio arenduotojui, 
jeigu savininkas to ūkio turi 
pilną kontrolę.

Kiek galima pasiskolinti

Mažiausia suma^ kiuri skoli
nama yra $100.00 ir didžiausia 
$25,000.00. Apiprekiuojant tur
tą nedaugiaus kaip puse pro
dukuojamos agrikultūriškos že
mės vertės, pridėjus penktą 
dalį (20%) ūkio vertės aseku- 
ruojamų trobų, pavėlinta ro- 
kuojant paskolos sumą. Pasko
los neišduodama ant žemės, 
kuri neprodukuojama, ir pasko
los neišduodama ant asmeniško 
turto kaip galvijų, įrankių,, pa
gerinimų, ir t.t., ir paskolos ne
išduodama ant antrų morgičių.

Paskolos duodama nėkuriems, 
tikslams, kuriuos reikia pra
nešti—dėl nupirkimo ūkio ar
ba daugiaus žemes, dėl nupir
kimo galvijų, reikalingų page
rinimų, užvaisintojų, ir t.t. arba 
užmokėti ūkio morgičius.

Paskolos

organizacija galės jam pasakyti 
kas yra draugystės Secretary- 
Treasurcr jo apielinkėj arba 
apskrityje arba informacijas 
galima gauti parašant į vieną iš 
dvylikos Federal Land Banks, 
kurie randasi patogiausiose 
šalies dalyse. Kiekvienas pasi
skolintojas tampa nariu Farm 
Loan Association taip pada
rant ūkių paskolų sistemą, ko
operatyvišką. Paskolos kaina 
yra 1% paskolintos sumos pri
dėjus mokesti iš $15.00, kurią 
sumą bankas paima. Tokiu 
budu kaina paskolos iš $6,000 
arba daugiaus yra $75.00. Kai
na $1,000 paskolos yra $25.00.

Kuomet žmogus paduoda ap
likaciją, tai turi užmokėti $15.- 
00 aplikacijos užmokestį. , Jis 
turi su savim atsinešti visus 
raštus, asekuravimo popieras, 
ir paskutines taksų bilas. Jis 
turi išpildyti tam tikrą blan
ką, kuri reikalauja informaci
jų apie viršminėtus dalykus, ir 
apie paskolas tikslą, turto ver
tę, aplikanto paskolas, ūkio 
produktus, ūkio ineigas ir t.t.

Kuomet aplikantas. paduoda

galiu išmokti kaip pa
savo radio?

Kaip galiu užbaigti aukštes
nes mokyklos kursą ir liuoslai- 
kiu įgyti kolegijos mokslą?

Ar randasi mano mieste va
kariniai filosofijos kursai?

Kur galiu pasimokinti apie 
aviaciją?

Kokj užsiėmimai 
mokinami ?

Toki klausimai 
Amerikos knygynų
organizacijų. Kasmet tūkstan
čiai augusių interesuojasi tais 
klausimais ir jų atsakymais. Ir 
tos organizacijos šiandien pa
gamino tam tikrus rankvedžių 
sąrašus.

Leidinys Adult Education 
and the Library praneša bu
dus, kaip knygynai teikia tas 
informacijas visuomenei.

Newarko viešas knygynas tu
ri kortelių sistemą visų New- 
arko 93 mokyklų duotų kur
sus. Knygynas pataria katros 
knygos geriausios specialiams 
kursams. Korteles neša pil- 
ninusias informacijas apie tai, 
kur įvairus dalykai mokinami, 
mokytojo vardą, kurso reika
lavimus, jeigu yra i’eikalavi- 
mų, laiką, mokesčius ir kitas 
reikalingas informacijas.

Cincinnati viešas knygynas 
turi apšvietos rodyklę visų au- 
gusiems moksliškų įstaigų ir 
kokius kursus siūlo. Praneši
mas praneša “educational 
event in Cincinnati.”

Chicagos viešas knygynas už
rašo net 6,075 kursus apie 
546 dalykas. Dvi grupės kor
telių užlaikoma —. viena neša 
visų įstaigų vardus, vardus re- 
guliariškų • mokyklų, organiza
cijų, kurios informališkai mo
kina suaugusius; ir bizniškas 
įstaigas, kurios siūlo prasila- 
vinimą arba instrukcijas. Abid
vi grupės kortelių skaitytojams 
prieinamos.

St. Louis viešas knygynas 
užlaiko skaitytojams patarimo 
biurą, kur galima , gauti visas 
informacijas apie mokslą tame

TURĖKIT PINIGŲ 
Sekamoms Kalėdoms

privelėdami prie musų KALĖDINIO 
TAU?IMO KLIUBO dabar 

25c
Į savaitę padarys jus nariu. 

Kiti kliubai sulig kiekvieno kiŠeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Laimingų
Naujų Melų

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

VALDYBA ir DIREKTORIAI

SOUTH WESTSBANK 
35th, Archer ir Hoyne Avenues 

Telefonas Lafayette 1708
Valstijinis bankas 

Po Chicago Clcaring House priežiūra 
Trusto kompanija

Prisidėkite Prie Musų

1931 KALĖDINIO
TAUPIMO KLIUBO

Nuošimčio rata yra 5^.
Užmokėjimo laikas iki 20, 33 

arba 34Va metų. Generalinis 
planas, kurį galima pamainyti, 
yra turėti lygius pusmetinius 
užmokesčius per paskolos bė- 
g', tie užmokesčiai padengia 
nuošinUį ir principalo dalį, kol 
paskola pilnai užmokėta. Kuo
met paskola bėga penkis me- 
tus, pasiskolintojas gali pada- 

užmokesČius ant 
pilnai paskolą

Pav. ūkininkas pa- 
35 metų pa-

ryti kitus 
principalo arba 
užmokėti.
siskolina $1,000 
skolą, nuošimtis yra 5%» meti
nis mokestis bus $65.00. Pir
mais metais $55 tos sumos pa
dengia nuošimtį ir $10 pridė
ta nuo principalo. Užmokesčiai 
vis pasilieka $65.00 kasmet, bet 
kadangi suma mokama kaipo 
nuošimtis vis puola, didesne 
suma reikalaujama nuo princi
palo ir pabaigoje 35 metų pa
skola visai išsibaigia. Jeigu ki
ti užmokesčiai padaroma, tai 
paskolos laikas vis trumpesnis.

Kaip ir kur prašyti paskolos
Pasiskolintojas turi paduoti 

aplikaciją per vietinį skyrių 
Farm Loan Association. County 
Clerk’s Office arba bile vietinė

v

“Maij You Liv» Lonį and Prosper

—— VAŽIUOKIME J LIETUVĄ
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

per KLAIPĖDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — Ganėtinai Gero Maisto
Svarumas ir Patogumas Malonus Patarnavimas
Laivą Išplaukimai Iš Ne w York:

Otcat II ..............  Jan. 6
United States ........ Jan. 24

Helliį Olai? .............  Jan. 31
Ftederik VIII ......... Feb. 14

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkite# pas savo agentų arba:

SCANDINAVIANAMERICAN LINE 
27 WHiTEHALL ST. 248 VVASHINOTON ST. ISO N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAOO, ILL.

Tūkstančiai laimingų taupintojų da
bar atsiima Kalėdinio Kliubo Taupi- 
mus šiame stipriame banke. Nusi- 
pręskite kad kitais metais ir jus bu
site tarpe šių laimingųjų. Kalėdi
nius Kliubus galima pradėti su 50c 
ir net iki $20.00.

$1.00 Kliubas moka
$5.00 Kliubas moka

$10.00 Kliubas moka
$50.75

$253.00
$507.50

Jus rasite nuoširdų draugingumą 
šiame banke

MIDLAND
NATIONAL DANK
‘' • • *' ' r į: i ’ * ‘ *•’ * > ' i / • i ., ■

Archer Avė., prie Sacramento
V. I. VANICEK, Kasierius

Turtas $2,150,000
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newt 

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

1739 South Haleted Street 
Telephone Roorevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Sobscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copv

Entered as Second Clasa Matter 
March 71 b. 1914. at the Post Office 
of Chicago. UI., ander the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek* 
nūdienius. Leidžia ‘Naujienų” Bendro
vė. 1739 So. Halsted St., Chicago. UI. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams ............................ „......... ~ $8.00
Pusei metų ...................................._ 4.00
Trims mėnesiams ............ *............. 2.00
Dviem mėnesiams .......................... 1.50
Vienam mėnesiui .................................... 75

Chicagoj per iineliotojos: 
Viena kopija .............. ....................... 3 c
Savaitei .........................   . 18c
Mėnesiui ......... ..^..L............... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltas

Metams .................. ......... .........  $7.00
Pusei 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 palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

PALYDINT SENUOSIUS METUS

\ * / .

keti randą už žmonišką kambarį, yra nenaudingas biz
niui. \ »

Bet kol darbininkai galvoja tiktai apie tai, kad jie 
turėtų daugiau pavalgyti ir apsirengti, tol jie nesu
pranta visos savo galios dabartinėje visuomenėje. Su
sipratę darbininkai kovoja už tai, kad jie turėtų balsą 
toje pramonėje, kuriai jie atiduoda savo jėgas. Tiktai 
tuomet, kai darbininkai tatai iškovos, bus išspręstas ir 
nedarbo klausimas: įtaisant geresnes mašinas dirbtu
vėse, nebus metami į gatvę “atliekami” darbininkai, 
bet bus trumpinamas darbo laikas.

Kad šią paprastą tiesą suprastų didesnis darbinin
kų skaičius Amerikoje, yra musų linkėjimas, pasitin
kant Naujuosius Metus!

LIETUVOS IR LENKIJOSTsANTYKlF 
KLAUSIMU

Guido Bruno
Verte K. Baronas

NAUJI METAI
! Vladas Mingelevičius
>
i JIS SUGRĮŽO

(APYSAKOS FRAGMENTAI) * !

Amerikos lenko balsas

šioRUMPAI gyvena 
pasaulio garbė. Ka
lėdų Eglaitė, kuri tik 
kelios dienos atgal 
mylinčiomis ranko- 
parėdyta blizgančiu 

sidabru, šiandie., nu-

i

■■•■>•■•>***«****«»«*«*'

1930 metai, kurie šiandie baigiasi, buvo sunkus me- 
tai visam pasauliui. Pramoningosiose šalyse milionai 
darbininkų kentėjo dėl nedarbe}; žemės ūkio šalyse var
go ūkininkai, negalėdami parduoti savo produktų. 0 
kuomet žmones spaudžia ekonominis krizis, tai ir po
litikoje ima viršų reakcija. Šiemet atžagareiviška fa
šizmo ir bolševizmo banga smarkiai pakilo centralinėje 
Europoje ir pastatė pavojun Vokietijos respubliką. 
Lenkijoje militaristų diktatūra smurtu nugalėjo demo^ 
kratiją. Rusijoje žmonėms atimama paskutinis duonos 
kąsnis, kad kruvinoji Stalino “samoderžavije” galėtų 
dar ilgiau pasilaikyti.

Per kelis pirmuosius metus po pasaulio karo Ame
rika darė gerą biznį, skolindama pinigus nusibankro- 
tavusiai Europai ir pardavinėdama jai savo prekes. 
Amerikos gyventojai galėjo tuomet su pasididžiavimu 
girtis, kad ši laiminga šalis nežinanti tų vargų, kurie 
kamuoja “senąjį pasaulį”. Europos žmonių kovos dėl 
geresnio būvio, socialistinis darbininkų judėjimas Ang
lijoje, Vokietijoje ir kitur atrodė tuomet amerikie
čiams, kaip svetimi ir bereikalingi šios šalies sąlygoms 
dalykai. Mes turtingi, laisvi ir patenkinti savo gyveni
mu !

Dvylika ištisų 'mėnesių biznio depresijos ir nuola
tos augančio masių skurdo šitą Amerikos optimizmą 
žymiai sumažino. Valdžia ir stambiojo kapitalo atsto
vai dar vis bando raminti publiką, kad gerieji laikai 
netrukus sugrįšią; prezidentas Hooveris dar ragino 
žmones Padėkos dienoje būti dėkingiems, kad mums 
nesą taip bloga, kaip kitoms šalims, — bet bendra nuo
taika tiek darbo žmonėse, tiek biznyje šiandie jau yra 
liūdna. Baigiant senuosius metus, visiems skverbiasi 
galvon mintis: argi ateinantieji metai nebus geresni?

“The proof of the pudding is in the eating”, sako 
anglų patarlė. Amerikos žmonės šiandie savo kailiu iš
bando to itiythologiško “individualizmo” gerumą, ku
riuo, anot republikonų partijos oratorių, esanti parem
ta musų ekonominė sistema. Visi mato, kad dabarti
niam krizyje mažiausia ekonominio stiprumo turi kaip 
tik tie ekonominiai vienetai, kuriuose atskiro asmens 
iniciatyvai dar palikta daugiausia laisvės. Smulkiuosius 
biznierius ir farmerįus šie blogi laikai tiesiog varo iš 
biznio. 0 tuo tarpu didžiosios kapitalistų korporacijos 
dar ir dabar duoda riebius dividendus savo dalinin
kams.

Stambusis į milžiniškas korporacijas ir trustus su
simetęs kapitalas kontroliuoja visą ekonominį Ameri
kos gyvenimą. Jam tarnauja mokslas ir technika. Už 
pinigą jisai nusiperka gabiausius talentus ii’ įsitaiso 
geriausias mašinas, su kurių pagelba galima didinti 
gamybą, mažinant darbininkų skaičių. Tai yra pama
tinė nedarbo priežastis. ,

Keletas milionų Amerikos darbininkų, netekusių už
darbio, šiemet tur-but intensyviau, nejju kada nors pra
eityje, galvojo, kodėl jie turi vargą kęsti, kuomet šalis 
yra pasiekusi tokį aukštą pramonės išsivystymo laips
nį. Ir viena, kita sveika mintis pasidarė jiems , aiški. Jie 
dabar jau supranta, kad darbo valandų sutrumpinimas 
visoje industrijoje, nemažinant darbininkų algų, butų 
tikriausias būdas užbėgti už akių nedarbo katastrofai. 
Bet kaip tai iškovoti, tai, žinoma, yra kitas klausimas.

Šis krizis užklupo Amerikos darbininkus visai ne
organizuotus politiškai ir labai menkai tesusiorganiza- 
vusius ekonomiškai. Deja, neatrodo, kad per 1930 me-. 
tus buvo šituo atžvilgiu padaryta koks progresas.

Be organizacijos joks sąmoningas masių judėjimas 
nėra įmanomas, kad ir žmonės turėtų savo galvose gra
žiausių idealų. Jei Amerikos darbininkai, palyginti su 
kitų šalių darbo žmonėmis, iki šiol nebuvo daugiaus 
ekonomiškai suvargę, tai dėto, kad nuo jų gerbūvio žy
miai priklauso kapitalistų pelnai. Kaipo gamintojai 
(producentai), Amerikos darbininkai, dėl savo nesusi- 
organizavimo, reiškia visuomenės gyvenime labai ne
daug. Bet kaipo vartotojai (pirkikai), jie turi didelę 
galią. Jie šiandie yra skaitlingiausia atskira visuomenės 
klasė Amerikoje. Visos masiniam vartojimui skiriamos 
prekės turi būti prieinamos darbininkams, idant jos 
galėtų būt išparduotos. Visiškai nuskuręs darbininkas, 
kuris neįstengia nei nusipirkti švarią rūbų eilę, nei mo-

Prieš kiek laiko “Naujienos” 
gavo anglų kalba rašytą laiš
ką, kurį mes, išvertę lietuvių 
kalbon, žemiau dedame ištisai. 
Laiško autorius, p. Jerome W. 
Jurewicz, yra Generalio Proku
roro Padėjėjas (Assistant At- 
torney General) Illinois valsti
joje. Jisai yra lenkas ir, ma
tyt, labai dėmisi Lenkijos ir 
Lietuvos santykių klausimu. Su 
p. Jurevvicz’ium mums niekuo
met neteko susitikti arba turė
ti kokių nors reikalų. , Tur-but 
dėlto, kad lenkų spaudoje pas
taruoju laiku yra daug kalba
ma apie susitaikymą su Lietu
va, jisai gavo inspiracijos ši 
laišką parašyti ir adresavo jį 
“Naujienoms”, kaipo laikraš
čiui, kuriame tiksliausia atsi
spindi protaujančios musų vi
suomenes nusistatymas.

Mes manome, kad ir musų 
skaitytojams bus įdomu išgirs
ti balsą iš tos tautos, su kuria 
lietuviai nuo senų laikų turi 
tiek daug ginčų.

Redakcija.
LAIŠKAS “NAUJIENOMS”

Gerbiamieji: .
“Sugrąžinkite Dancigą ir 

Koridorių, ir jus gausite mai
nais Klaipėdą ir Lietuvą.” 
šitoks “išsprendimas” pradė

ta skelbti iš oficialinių šaltinių 
Berlyne gegužės menesyje 1925 
m. P. Camille Loutre, rūpes
tingas temytojas ir geras vo
kiečių politikos žinovas, atiden
gė šitą planą laikraštyje “Ga- 
zette de Lausanne”.

Gruodžio mėnesyje 1926 m. 
Vokietijos spauda priėmė šią 
idėją iš Wilhelmstrasse. Ber
lyno laikraštis “Boersen Coųr- 
rier” gruodžio 17 d. 1926 m. 
įdėjo straipsnį p.o antrašte 
“Was wird mit Litauen?” (Kas 
bus su Lietuva), ir tenai buvo 
padaryta šitokia išvada:

“Išdalinus Lietuvą, butų 
lengva išspręsti tam tikrus 
Rytų klausimus, pavyzdžiui, 
Lenkų Koridoriaus.” 
“Hamburger Nachrichten” 

gruodžio 31 d. 1926 m. pareiš
kė:

“Taika Rytuose gali būti 
, užtikrinta, tiktai patrempus 

Lietuvą. Ši komiškos operos 
valstybe tikrumoje trukdo 
vokiečių-lenkų susitaikymą.” 
1928 m. vokiečių “pasiūly

mas” buvo padidintas. Kovo 
mėn. 31 d. 1928 m. Maireiv 
werder’e (Rytų Prusnose) lei
džiamas laikraštis “Weichsel 
Žeitung” paskelbė sumanymą, 
kilusį Vokietijos pramonės sfe
rose, kad Lenkija turi gauti ne 
tik Klaipėdą ir visą Lietuvą 
mainais už “Koridorių”, bet 
taip pat ir Lenkijos viršenybės 
pripažinimą Latvijoje ir Esti’ 
joje ir, galų gale, sąjungą su 
Vokietija!

P. Georgės Blum, Paryžiaus 
laikraščio “Journal” korespon
dentas Berlyne, savo knygoje 
sako, kad Vokietija mainais už 
“Koridorių” pasiūlytų Lenkijai 
“laisvą uostą Danzige”, “laisvą 
tranzitą jūron” ir rieitralumą 
Lietuvos ateities klausime 
(“L’Allemagne mise a nu,” Pa
ris, 1928, p. 163).

Sausio 18 d. 1927 m. Londo
no “Times” pareiškė, kad šis

planas esąs “absolutely unrea- 
lizable” (visiškai neįvykina
mas).

Liepos mėn. 15 d. 1928 m. 
įvyko lenkų, tremtinių kongre
sas iš Rytų Prūsų. Tapo įsteig
ta “Fedei^ation of the People 
of Warmie, Mazurie, and of the 
Region of Malbork”. P. Stanis- 
laus NoWakowski, buvęs vy
riausias “Allenstein Gazette” 
redaktorius, buvo išrinktas pre
zidentu, ir p. Paul Sowa gene- 
raliu sekretorium Federacijos.

Čia yra ištrauka iš rezoliu
cijos, kurią priėmė kongresas: 

“Mes nematome kito kelio 
apsaugoti Europbs taiką nuo 
Prūsų nacionalistų maffijos 
(gaujų. — “N.” Red.), kaip 
tik perorganizuoti Rytų Prii

lsus, pasiremiant Tautų Są
jungos Pakto 19 straipsniu, 
į federuotą respubliką, suda
rytą iš. trijų kantonų: vo
kiško, lenkiško ir lietuyiško. 
Kitaip sakant, mes reikalau
jame, kad butų įsteigta Bal- 
tiko Valstybė Šveicarijos pa
vidalu.”^
Mes turihi pripažinti, kaip 

rodo istorija, jogei Rytų Priu 
sai visuomet buvo kraštas tarpe 
Lenkijos, Lietuvos ir Baltiko 
juros. Prieš 1225 metus tenai 
negyveno^1'nė vienas vokietis. 
Pirmieji jfcusai (ar borusai) 
nebuvo nei| vokiečiai, nei sla
vai; jie buvo veikiausia gimi
ningi lietuviams. Teutonų rite
rių teriojami ir germanizuoja
mi, jie vėliau davė savo vardą 
veikliausiajai teutonų rasės ša
kai. i

Neseniai tilpęs lenkų dienraš
tyje “Zgoda” piešinys, kuris 
rodo Lietuvą ir Lenkiją, drau
giškai kooperuojančias ir atsi
menančias savo didybę praei
tyje, kuomet jos dvi buvo su- 
si jungusios,,. paskatino mane 
parašyt šj straipsni (iškarpa 
iš “Zgodos”! su tuo piešiniu bu
vo atsiųsta su šiuo laišku. — 
“N.” Red.). Aukščiaus paduoti 
faktai sako, kad lietuviai ir 
lenkai privalo vienytis ne tik 
Amerikoje, bet taip pat ir Eu
ropoje ir gesinti neapykantos 
liepsną. Lenkai neturi pagiežos; 
jie nenori daugiau teritorijų 
(kur jie tau norūs, prariję 
daugiau, negu gali suvirškinti! 
— “N.” Red»); jie nesvajoja 
apie ginkluotus puolimus. Ma
no vienintėlė misija gyvenime 
yra ugdyti Gerą Valią ir Tei
singumą tarpe tautų ir žmonių.

Jerome W. Jurevviez.

18 buvo 
auksu ir 
rėdyta, guli užpakaliniame kie
me ar elėj—auka šiukšlių rin
kėjams. Jeigu jums buvo įdo* 
mu švenčių savaitę daboti prie
kines duris musų rūmų, jei 
jus pastebėjote spindinčius lan
gus, švariai nuplautas palan-7 
ges, naujai numaliavotus gele
žinius vartus; jeigu jus matėt 
pasiuntinius su pakeliais iš- 
nykstant duryse ir išeinant 
tuščiomis, ir skirtingus prista
tymų vežimus su šoferiais ir 
panešėjais livrėjoje, atvežan
čius daiktus iš puošniųjų Fifth 
Avenue sankrovų, dabar, kada 
užsibaigė švenčių savaitė, nu
eikite į kitą namo pusę, prie 
užkapalinių durų ir jus pama
tysite liūdną likimą visų šių 
garbingų dalykų: gėlės— meir 
lės ir pagarbos pasiuntiniai —* 
sutrintos, sudžiūvę, kartu su 
dėžutėmis, kuriose buvo reika
lo ir liuksuso dalykai, kfolly 
vainikai su nuimtais kaspinais: 
ramiai jie laukia atvykstant 
baisingojo karavano, parūpina
mo gatvių valymo departamen
to, ir jie bus nuvežti į paslap
tingąjį kur-nors, neišvengiamą 
likimą musų pačių kelionės.

O štai yra ir Nauji Metai. 
Rezoliucijos, naujos viltys; 
naujas akstinas, naujos ambi
cijos, ramus pasitarimas su sa
vim, naujas nusistatymas lin- 
kui draugų ir linkui gyvenimo. 
Mes priprantame permainyti, 
datą. Naujas pavirs senu ir 
praėjus pirmai savaitei pirmo 
naujų metų mėnesio mes pa- 
matysirhe, kad mes esame tuo 
kuo buvbme,' visiškai tokie pat; 
kad musų gyvenimas yra ilgas 
laiko protarpis su tik dviem 
tikrai svarbiais įvykiais —mu
sų gimimas ir musų mirtis. Ir

(Tęsinys)
Jakubėnas pasiliko su Un

tulio.
Trinkūnas su ironija šypte

lėjo...
šokis pasibaigė. šokėjas 

stengdamasis užimti p-lę Ma- 
černytę, ką tai įdomaus jai 
pasakojo. Trinkūnas dar kar
čiau nusišypsojo Jakubėno ša
lin... o šis gi norėdamas pa
slėpti savo nerimą įsiterpė į 
Untulio ir jo kolegų kalbą...

Pasilinksminimas baigėsi.
Per visą vakarą, Jakubėnas 

su Ele vos porą šokių išėjo 
šokti, gi visą laiką ją šokdino 
anas šokėjas... .lustas darė jai 
keletą pastabų, bet ji šypsoda
mosi atsakydavo:

Pažįstami, kitaip negaliu, to 
reikalauja mandagumo dės
niai—arba visai neatsakyda
vo.

Bet pasibaigus baliuj, prisi
artino jinai prie Jakubėno... 
Ir juodu išėjo... Ėjo visai tylė
dami!.

—Kodėl tyli—paklausė jį 
Elė.

—Neturiu apie ką kalbėti, 
o, antra, ir tu kažko užimta...

—Aš nuvargus.
Prie savo durų laiptų atkišo 

jinai savo rankutę...
Jakubėnas dar labiau nuste

bo.
—Labanakt)—tarė ji.
—Labanaktį—nustebęs tarė 

Justas ir Elės žingsniai tą pa
čią akimirką, pasigirdo laip
tuose... Lyg užburtas žiūrėjosi 
valandėlę į ją paslėpusias du
ris, paskiau nusigręžė ir pa

tyliai šaltas ir neaiškus atsa
kymas.

—Nors man gaila musų 
bendros meilės, bet sudie... — 
Lėtai paspaudė jos ranką ir 
išėjo.

Elė tyliai nusijuokė ir nu
ėjo prie pianino.

Pro Elės langus sužibo švie
sa.

Jakubėnas gavo laišką. Iš 
viršaus pažino Gailiūtės rašy
seną. Ir vėl trenkė jo širdin 
pamintos skaisčios ir nekaltos 
meilės aidas... Greit praplėšė. 
Taip, tai jos!

Elė pabudo išsiblaškiusi in 
mažai pailsėjusi. Vakarop nu
ėjo prie piano: sudavė keletą 
kartų per klavišius—suskam
bo neaiškus tingus tonai...

—Ne, negaliu šiandie skam-

rodos:, amžinai suraizgyti, tai 
kam tu mergaite berašai?’”— 
pamanė. Vis dėlto jisai skaitą.

—Gerbiamasai!
Paskutiniame susitikime per 

daug kupina buvo mano šir- 5 
dis tuo, ką aš patyriau tuo-( 
met ir todėl negalėjau jaus-’ 
mų galios suvaldyti, kad iš
reikšti tai, ką privalėjau. Bet 
skolinga nenoriu likti!

Nesuprantu, kam tiek daug 
ir dar kaip, pasakodavai apie 
gyvenimą, laimę, meilę!? Ne
suprantu kodėl vadiniesi kū
rėjo vardu!

Jei ir tokioje kilnioje širdy
je esti nuodų, kurie užgesina 
kitos širdies kaitriai įsidegu
sią meilės liepsną, — tai aš 
paniekinu tąją širdį! Kas ji!? 
Ak šiurpas mane krečia...

Gėda tau, veidmaini, vadin
tis aukštu kūrėjo vardu; gėda 
tau svajoti apie idealų aukš
tybes, kurių niekados neapvil- 
si...

Ugnim sužėrėjo Jakubėno 
akys, o rankos mašinaliai 
truktelėjo viena nuo kitos ir 
pabiro žemėn suplėšyto laiš
ko šmoteliai...

—Taip tai kerštas!— Ir dar 
labiau ' suspaudė jam šiudį it

Praslinko daug laiko—daug 
ilgesio ir skausmo dienelių...

Jakubėnas dėka Untulio ir

GELŽGALIŲ MAIŠAS

Du žydeliai važiuodami susi
tarė vienu bilietu nuvažiuoti. 
Vienas nusipirko bilietą, o kitas 
įsilindoi j maišą.

Pirkęs bilietą, žydelį—maiše 
įsinešė į vagoną ir pakišo po 
suolu. Netoli stoties įeina 
kontrolis..

—Prašau bilietą!
—Labai prašo,—atsakė žyde

lis rodydamas bilietą.
—Kieno čia maišas? —klau

sia kontrolis.
—Mano.
—O ką jame veži?
—Senus gelžgalius.
Kontrolis norėdamas žydelio 

žodžius patikrinti, tvikstelėjo 
koja į maišą. O maišas atsilie
pė :

- Dzin-dzin’-dzin!

viskas kas yra tarp šių dviejų 
datų, kurios mus suteikia pa
sauliui ir atima mus iš pasau
lio yra gyvenimas. Tradicijos 
ir I patogumas padalino tai į 
metus ir dienas. Planetų sis
tema suteikia mums naktį ir 
šviesą ir mes leidžiame ki
tiems—nekuriu jų yra mirę ir 
išnykę ir nekuriu jų yra musų 
vienalaikiai —- užpildyti musų 
dienas įvykiais. Mes mie
game naktimis*

Bet jeigu mes viską atidėsi
me j šalį ir pažiūrėsime atgal 
į dieną musų gimimo ir kada 
mes pažinsime save ir surink
sime visą tai, kas mus padaro 
tokiais, ir tada žvilgterėsime į 
ateitį ir paieškosime musų 
mirties dienos, paslėptos gerų
jų dievų taip, kad rupesnis ir 
gailestis apleidžiant šį stebėtiną 
pasaulį nesugadintų šios dienos 
smagių valandų: mes nerasime 
naujų metų, kad jie ,stovėtų 
kaip kokie stulpai, dalinantys 
musų kelią į amžinybę į trum
pesnius ar ilgesnius tarpus, į 
dygius ar lengvins takus.

Tai yra viena ištisinė smagi 
kelionė, vienas lairpūs kelias ir 
viskas kas yra reikalinga, tai 
keliauti vienam pačiam sau, 
neatsidedant apt kitų jums tei
kiamų mechaniškų prietaisų; 
bet vienam sau su galva augš- 
tai debesyse, kurie praeidami 
jus sveikins; su atstatyta kru
tinę kvėpuoti garbingąjį orą 
visatos, kuri yra jūsų, o jūsų 
todėl, kad jus ją užūmėt.

Kiekvienas naujas momentus 
jūsų gyvenime, yra nauji me
tai: jūsų pačių pasauly.

Visas ligas išsirgo

— Ve laikraštį rašo, kad dak
tarai surado naują ligą.

— Klausyk, paslėpk tą laik
raštį, kad mano pati nepama
tytų. Ji tuojau ta liga susirgs.

J>inti—pamano ir sudėjus 
nuogusias alkūnes ant piano, 
dclnoni paėmė veidą ir ėmė 
rymuoti...

Kaž koks neaiškus, lyg pa
mirštas ilgesys palietė ją savo 
buriančių sparnų galais... Pri
siminė Jakubėno žodžius: — 
“skriskiva, brangioji!” — ir 
nusišypsojo.

Jakubėnas šiandie pas Elę 
neatėjo...

Ji ko tai ilgėjosi...
Kitą dieną iš ryto, Ele ką tai 

rašė ir žiūrėjosi pro langą, 
kai Jakubėnas pravėrė jos 
kambario duris.

Ji greit pašoko.
—Ak, Justai, tu mane jau 

pamiršai! Aš viena priversta 
nerimauti, o, tau manęs ne
gaila?!...

—Dovanok, negalėjau atsi
lankyti,— ir pamiršęs visa ne
senai buvusį nesusipratimą, 
smagiai paspaudė jos ranką.

Bet taip buvo tik keletą mi
nučių.

—Na, kaip jautiesi, brangio
ji po vakarykščio baliaus?— 
pradėjo Jakubėnas.

—Dėkui, gerai—trumpai at
sakė ji*

—Taip? Jis manęs visai ne
patenkino..*

—Gal būti...—nesiįdomau- 
danut jo kalba pratarė ir žiu
ri pro langą.

—Bet, kas tau, brangioji?— 
Ir giliu žvilgsniu pasinėrė jos 
akysę... ( • -

—Akl Dar ir tu mane kan
kinį... .—Ji pašoko ir priėjo 
arčiau lango ir į jį atsirėmus 
ėmė tyliai, niuhhioti...

—Pasakyk gailį gale, ką tai 
reiškia? *

—Ką tai reiškia? — nieko! 
—Ir-ėmė dar garsiau niuniuo
ti ne tai linksmą ne tai liūd
ną melodiją...

Gal trokšti ramybės? 
taip, galiu išeiti?...

Kaip nori

kitų pažįstamųjų susirado 
vietą, kuri laidojo jam pragy
venimą.

Jau ir mokslo sezonas čia 
pat. Jisai ruošėsi stoti univer
sitetan.

Prieš porą savaičių buvo 
galutinai pasiryžęs baigti ar 
toliau tęsti su Ele gražųjį ro
maną — sumanė ją atlankyti. 
Bet eidamas alėja tarp be- 
skraidančių automobilių, pa
stebėjo vienume iš jų ir Ele su 
anuo šokėju, kuris šoko su ja 
minėtame baliuje...

Mašina atšvilpė ir nušvilpė 
palikdama nemaža dulkių 
kartu su nustebusiu Jakube- 
nu, kuris atsigręžė ir nuėjo 
namo. O širdis taip skaudėjo.

Tai buvo prieš porą savai
čių...

Šiandie sekmadienio vaka
ras. Eina Jakubėnas gatve ir 
progai pasitaikius pažiūri į 
Elės kambario langus. Tenai 
laiks nuo laiko sumirga švie
sus šešėlis... Reiškia ji namie; 
o gal ne viena?... Vis dėlto 
galutinai pasiryžęs, pasuko į 
duris.

— A, senai bematytas sve
čias! Labai malonu!... — smū
giai jį pasitiko Elė.

__ 119 __• • •
- Kaip begyvuojate?
—Bet ar tik svečius?

(Bus daugiau)

“KULTŪROS” No. 11 tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. Gaugite “Nau
jienose”.

“KOVA”, Lietuvos sočiai- 
demokratų užsieny leidžia
mas laikraštis, šį laikraštį 
leidžia iš Lietuvos išvažįa- 

Jci ve politiški emigrantai. Pa
vienio numerio kaina 10 c. 

suskumbu Galinta gauti “NaujieuoM”,

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pradedant su šiais 1931 metais 
Visiems lietuviams Amerikoje

Santa Claus Oak Fo 
ręst prieglaudoje

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Metropolitan
State BanK

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Kostumeriams

Tabor Farm

Chicago Motor Club prane
ša, kad automobilių važiuęlo- 
jai, kurie po Naujų Metų, tai 
yra nuo sausio 1 d., 1931 m. 
įvažiuos į Indiana valstijų be 
license platės, prisegtų prie au
tomobilio, bus baudžiami baus
mės nuo $5 ligi $25 ir išlaidų 
po $8.25. Pirmesniųis metais 
daugelis Illinois valstijos auto
mobilistų jau yra buvę nubau
sti. Motoristai nežino, kad In
diana valstija turi kitokius įsta
tymus, negu Illinois. Indiana 
valstijoj, kol neturi naujos nu
merio lentelės, negalima visiš
kai važinėti; ten nieko nereiš
kia, kad turi įrodymų, jog esi 
prašymą padavęs naujai lente-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

LINKIME VISIEMS SAVO 
DRAUGAMS IR 

KOSTUMERIAMS

Peoples 
Hardware Store

BROLIAI GRIGORAVICIAI, 
savininkai

Automobilistai, apsi 
žiūrėkite!

Turim garbės pranešti, kad 
ir mus vargius prieglaudoje 
aplankė Santa Claus asmenyje 
p. Jono Gedmino, Roselandie- 
čio. Tas pats nenuilstantis vei
kėjas, kurs mėnuo atgal buvo 
surengęs prieglaudos lietuviams 
gražius pietus, gruodžio 28 d. 
vėl atvažiavo su pilnu glėbiu 
visokių dovanų; tabako, pyp
kių, degtukų ir visokių kito
kių dovanėlių, kuriomis apdo
vanojo visus prieglaudoj esan
čius lietuvius, už , ką tariame 
širdingiausj ačiū p. Gedminui 
ir visiems geraširdžiams Rose- 
lando ir apylinkės lietuviams, 
kurie šiokiu ar tokiu budu pri
sidėjo prie tų dovanų.

Dar iš prieglaudoj esančių 
lietuvių, Jonų Rusteiką ir Juo
zapą Globį aplankė gerb. po
nios, Petronėlė Molienė, 1971 
Canalport Avė. ir p. Stasaitie- 
nė su dukterimi, 1818 South 
String St., ir gausiai apdova
nojo, už kų mudu tariame joms 
nuoširdžiausį ačiū. Dar tą pa
čių dieną prieglaudą aplankė 
Beverly Mills Womeh’s Club 
choras, kurs dainavo ir link- 
smion pavargėlius didžiojoj sa
lėj per ištisas 3 valandas. Ačiū 
chorui, padainavo labai gražiai.

Jonas Rusteika, 
Institution, Ward 52, 

Oak Forest, 111.

1900 S. Union A 
lej. Rooscvell 871 d

i JUOZAS VILIMAS Į
NAMŲ STATYMO KONTBAKTOBIUS te 

® 4556 S. Rockwell St., Tel. Virginia 2054 g|

visiems geidžia palaimos ir laisvė 
—tai buvę ir busią vaikais—vis

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
, linkime 
v

visiems savo kostumeriams, 
rėmėjams, draugams ir 

pažystamiems

ŽVAIGŽDUTĖ
(Kalėdų dovana Z. A. )

Da taip nesenai žvaigždute, 
švietė erdvėse, taip skaisčiai, 
Kurią parodė man sesutė,— 
Ir pažiurėjo paslapčiai

Į mėlyną erdves platumą, 
Į žibančias dangaus šviesas. 
Ji spėjo mudviejų likimą. 
Fotam parodė j visas.

“Pažvelk, brolau, kokia bėry fe, 
Kiek daug aš jųjų ten matau. 
Bet ką mums reiškia ta daugybe, 
Juk tik vienos reik, man ir tau.

Štui ta viena už/vis šviesesne, 
1 ' Ten bus ji mudviem kelrodys, 

Ir nors gyventume toliausia, 
Ji mudviem daug ką pasakys;

Ji pasakys ar laimė klojas, 
Ar spaudžia mus katrų vargai, 
Kokis išauš dėl mus rytojus 
Ir bus kokie kelyj draugai”.

Meiliai ir aš ant to pristojau, 
Ir pasiskyrėm mes ją sau; 
Ilgai, ilgai aš ją dabojau, 
Bet jau dabar jos nematau.

Gal jį užgęso lyg mus viltis, 
O gal prarasti jos sliedai, 
O gal ir ji turėjo skirtis 
Kaip rudeny skyrėsi žiedai.

S LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ |
8 Visiems Draugams, Kostumeriams ir Pažystamiems į

I KOSTANTINAS ZAJAUSKAS j
BARZDASKUTYKLA

ĮSj 1711 West 46th Street j

S 4140

H ! LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ HSS Lipkime Visiems Savo •• Draugams ir Kostumeriams

■ F. STANISLAUSKIS S
& GROSEBNfi ir BUCERNĖ - B
te 4404 So. Wood St. £

Ponia Paliulienė pašaukė 
“•Margutį”, sako: “Ateik, Pus- 
tapėdi, pas mus nė iš šio, nė 
iš to atsitiko nelaime”. Tai bu
vo Kalėdų rytmetis. Pamaniau 
sau, jau ne kas kkd kaip “olda- 
periai” išdabino. Nu -ir nuva
žiuoju.

Nuvažiuoju prie stubos. Stu- 
ba ant vietos. Niekas nekliu
dyta. Einu į vidų. Tačiau eida
mas pamaniau, gal sakau, kas 
nors jų piknikų daržų pavogė. 
Įeinu vidun. Abudu p. Paliu
kai sėdi nusiminę, abudum aša
ros akyse, ir pro verksmą pra
deda kalbėti. Sako, brolau tu 
išgelbėjai musų gyvastį. — Ka
me dalykas? — žiūrėk, sako, 
koks kalakutas guli ant stalo. 
MUsų maža šeimyna, tai baimė 
ir pradėti...

Truputį palaukus prisirinko 
ir daugiau [pagalbos. Pakuliai 
pasidarė kiek linksmesni, kai 
mes visi supuolėm kas ką tu
rėdami, kas su šakėmis, kas 
peiliais ir kitokiais įrankiais to 
kalakuto pinuti, ir taip paga
lėjome, kad tik krūva kaulų 
liko. — šį syki mane nepri
gavo, pamaniau kalakutą nuga
lėjęs. . ;

Laimingiausių Naujų Metų
Linkime visiems savo draugams, kostumeriam 

pažystamiems ir abelnai visiems
C hieagos lietuviams

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ ' K
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams H 

| BRIGHTON PARK RESTAURANT te 
■ VĄLANTA, Sav. g

4180 Archer Avė. Tel. Lafayette 3866 S

JOE KAZIKA1TIS- KAZIK Savininkas
Archer Avė. Tel. Lafayette

te LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ H
8 Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams JS 
te ROSELAND BEVERAGE CO. te 
te s. SUDENTAS, sav M
te 11515-17 S. Prairie Avė. Tel. Pullman 5625

§ FRANK’S RARBER SHOP B
S FRANK DRUKTAINIS, Savininkas W

2354 W. 68th St., prie Western Avė. te
/K? /JK» /SKi SfS SK

te LAIMINGU NAUJŲ METŲ LINKIME
g| Visiems Savo Kostumeriams, Sg Draugams ir Pažystamiems g
! J.A.KASS ' |
» (J. A. Kazakauskas)
■ LAIKRODININKAS ir AUKSORIUS te
te 2045 W. 35th St.

te LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ gS Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams Sį
g PETER KALIN į

CIGARŲ ir CIGARETŲ SANKROVA »s
te 1810 So. Halsted St. te

25 METAI
DRG. PIJAUS GRIGAIČIO 
“Naujienų

1905 metų veikimo Suvalkijoj sukaktuvės
Chicago, Universal Kllubė, 812 W. 33 St., 
šeštadienio vakare, gruodžio 27, 1930 m.

* 25 metų idėjinės darbuotės
Pagerbimo susirinkimas ir vakarienė.
Po visų Jubilejato sveikinimo kalbų,*

Dr. A. K. Rutkausko paskučiausia skaitytos eilės 
“Drg. PIJUI GRIGAIČIUI Pagarbos žodis”.

(Laike skaitymo visi dalyviai teikėsi atsistoti)
“Tik motinai ačiū už vaiko gerumų”... (Kudirkos žodžiai) 

Tad’ mes pirmučiausia, garbingai sustoję, 
Pagerbkime PIJAUS sielos auklėtojų:

JO MOTINĄ, Tėvą, Tėvynės gražumų:
Saulėtekiais rasos į deimantus virsta...

Laukuos’ linams žydint įr pievoms—žieduose;
Jaunimui šienaujant; vyturiams dausose,

Dainuojant ir giedant, laime sieloj’ gimsta.
Gamtos patyrimai Jį kvietė mokintis...

“Studento” parėdai, nei poniškas vardas, 
(Nepaisant kaip švelniai, viliojančiai tartas,)

Jo nesužavčjo; išmanė kaip gintis.
Jis kūno ir dvasios vergiją įveikęs

Kaip sau, 
Jo priešai

Apšviest, juos, kaip brolius, rimtai nusiteikęs.
Mes čion susirinkom’ su savo žvakelėms’

Jo žibančiai žvakei padėt’ skaisčiau šviesti;
Visus, kas šviest’" gali, į “Naujienas” kviesti

Kad gelbėtų liaudžiai... liaut’ “buvus avelėms’s”. 
štai PIJAUS GRIGAIČIO elgesio keistumai: 

Kėlimas lyg’ savęs už save mažesnio; 
šelpime bedalio?—Nėr’ už Jį pirmesnio.

Gint’ LAISVĘ, LYGYBĘ?... Tai JO privalumai.
Jau daug, daug daug metų Lietuvai tarnauja, 

Iš tautiško iždo nei cento neėmęs.
Kiekvieną pažangų veikimų PATS’ rėmęs;

Mum’s pavyzdžiu buvęs, juom’ būti neliauja.
Jo darbas idėjai, sveikas, labdaringas,
Nūn mum’js ir žmonijai, per amžius naudingas.

Rašytas gruod. 26, 1930, 10 P. M.

g LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 1 
Linkime visiems savo draugams ir

I
 pažystamiems te

S. D. LACHAVICH IR SUNŪS |
LIETUVIAI GRABORIAI S

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd Place, Chicago, III. te

SKYRIUS: jg1439 South 49 Court, Cicero, Ųl. ŠgToj. CJcero 5927

Linkime Visiems Draugams, Rėmėjams g 
ir Pažystamiems

te’ LAIMINGŲ NAUJŲ 1931 METŲ te

•S LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ H
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams

S . > . Linki '. S

® LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME S

jį Visiems savo kostumeriams, draugams W
te i e pažystamiems W



Neramioj Ispanijoj

iš taksų

Ebaham

INVENTORIAUSJUSU PATOGUMUI

^tWrj

■■■
$89.0010 Tubu Victor Radio

$79.00
$36.00
$79.00

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Jau sukėlė virš $3,000

LIETUVIŲ SANKROVA
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Rooievelt R<L 
ani St. Loaii Avė. 
ČHICAGO, ILL.

Socialistų kandidatai 
i Chicagos ofisus

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

kad šiemet 
įvairiems 

$391,014,-

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

KARČAUSKAS
238 W. 51st Str.

Naujas Radio su trimis Scrccn Grid 
tūbomis ......................................... ..........

Radio ir Victrola sykiu

WAG0 
ŽINIOS

Mtra raliu 
daugiau, k 
kolete. L 
dideli, t------ --------------- - .
Sftc. JI valo ir • apauto daa- 
U.. Be to galite rW> pikti 
$3. ui kuriuo, galite auti pirk
ti pirlUnaltee ar U ktt*. 
Lambert Pbariusotl Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Automobiliai jau užmu 
še 1,116 žmones

Vis Cook county esu 417 j 
staigų, kurios laikos 
ir tos tai įstaigos tiek suėda 
žmonių mokesnių, kad tik po 
60 centų iš kiekvieno taksų do
lerio eina tikslui, o geri 40 nuo
šimčių yra eikvojami betiksliai.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, / 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo..

Mis$ Europa 
cagoj

Guzikas gavo 5 metus 
ir vieną dieną /.

įvairiems valdžios

4916 W. 14th St., Cicero 
Tel. Cicero 1329

Linkime visiems savo draugams, 
kostumeriams, .rėmėjams ir ■

' • f r.1 . f

pažystamiems

Visiems Kostumeriams ir 

Draugams

Partijos platforma miestui 
sutvarkyti

Kiek Cook County aik 
voja pinigų

r tėvas turi teisę 
atimti gyvybę nevy

kėliui vaikui?1

; Jake Guzik, Capones dešinio^- 
ji ranka, rah-ėterių čyfas ir “vi
suomenės neprietelis”, nuteistas 
teisėj o Charles Woodwarth pen- 
kėriemš metams ir' vienai die- 
nąi į Leayenvvorth penitehtiary 
ir dąr $17,500 pabaudos Už ap
gaudinėjimą valdžios su -takso
nu^ A /\ >/;.•/,/’ . •
, Dabar eina iš eilės “trijų ka? 
ralių”, paties ĄT Capone, Georgė 
Moran ir dar \viepo sėbro \tak- 
bų-apgaulėfe s * ė*>

Cook county \jau užmušta 
žmonių automobiliais šiais me
tais 1,116, tai yra 74 žmonės 
daugiau kaip pereitais metais. 
Pernai buvo 1,042 užmušti.

i Pereitą sekmadienį • dar už
mušta 3 . ir sužeista 4 žmonės.

‘‘NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Juodaakė, tamsiaodė • Misa 
Aliki Diplarakou, 19 metų gra
žuolė, grekė iš Atėnų, kilusi iš 
vienos senoviškos grekiškos šei
mynos ir turinti visas grekų 
klasikų skulptorių įakfnenintas 
moters grožio savybes,, atvyko 
į Chicago ir rengiasi čia “ra
šyti knygą” apie Amerikos mo
teris. Ji yra išrinkta visos Eu
ropos gražuole 1930 metams.

Išlaidos 
organams išlaikyti fcas metxau 
ga. Apskaitytas, ; 
Cook county išleido 
valdžios reikalais 
862, tai yra aukščiausias išlai
dų rekordas. šiemet valdžios 
išlaidos paaugę daugiau kaip 
pernai1 ant $67,000^000. Iš tos 
bendros sumos esą $156,405,- 
500 išaikvota betiksliai, kaip 
pasekmė netvarkos valdžios į- 
Stalgo&e ir dėl perdidelio tų i- 
staigų priaugimo.

do,' kad. sprendimas bus, ištei 
sinti’tė^ą.•! '

Bedarbės gelbėjimo. kampa
nijoj, kurią taip triukšmingai 
pradėjo gubernatorius ir stam
bieji milijonieriai, ligi šiol jau 
sukelta $3,010,000; turėjo senai 
būti sukelta 5 milijonai. Clark, 
komisijos pirmininkas pareiš
kė, kad tie pinigai yra laikomi 
atsargai žiemos metui, kada 
reikalas bus dar aštresnis.

delight in 
Cheese flavor

Įdomų pavyzdį, ■ kaip išauga 
Chicagos gengsteriai, paduoda 
žinios iš Evanstono, kur keli 
vaikėzai buvo pasigrobę 7 me
tų amžiaus vaiką, Gerry 
M’New, “ant raido“ už tai, kad 
tas vaikas, anot jų, esąs “lie
žuvininkas” (sąuealer).

Juokų čia butą nedaug. Spe
cialus policijos būrys turėjo 
kėlės dienas saugoti to vaiko

tėvų namus, 1945 Maple avė. 
ir tačiau kažkas uždegė tų na
mų prieškambarį. Tai butą tų 
vaikų “gengės” kerštas už Ge
rry pabėgimą.

Policijai Gerry prisipažino, 
kad jis žino ir savo “kidnape- 
rius” ir kas padegė namą ir 
pasakė keletą tų “ifengsterių” 
slapyvardžių, pagal kurių poli
cija vaikezus sugaudė, tačiau 
laike tardymo visi laikėsi kaip 
tikri užkietėję gengsteriai ir 
nieko iš jų nepasisekė išgauti, 
todėl visi tapo paleisti, kaip 
paprastai su gengstėriais esti.

Štili anothcr Kraft-PhefiU 
triumph! New digestibtltty, 
health qualitics and deliciou* 
ocw flavor added to cheese.

In Velvccta all the valuable 
properties of riek tuilk sltc 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Goodfortnry 
tu e, induding the childreę.

Velveeu spreads, sliccs, 
melts and toasts instantly.Tfy 
a half pound package todsy.

KRAFT

Valdžios korupcija (sugedi
mas) ir vargas didžiosios da
lies Chicagos gyventojų tarpe, 
buvo plačiai aptarti Socialistų 
Partijos susirinkime, gruodžio 
28 d., 1930 m. Workmen’s Cir- 
clo Lyceum salėj, prie Kedzie 
ii\Ogden avenues. Vienos ir ki
tos blogybės priežastim rasta 
Ui tvarka, pagal kurios dabar 
keli kapitalistai valdo komer
ciją ir industriją.

Socialistai kreipėsi į balsuo
tojus duoti jiems galios “įves
ti kolektyvę nuosavybę ir de
mokratišką valdymą visų pra
monės ir distribucijos priemo
nių, vietoj dabartinės betvar- 
kingos chaotiškos ekonominės 
sistemos”.

• Skubiausia miestui sutvarky
ti programa Partija pasiūlė: 
bedarbės pašalinimas; savival
dybė. (home rule), proporcinė 
atstovybė ir konsolidacija (su
derinimas) vietinių valdžios j- 
staigų; municipalė nuosavybė 
visų vietinių viešosios tarny
bos įmonių, kurias vestų tary
bos (board) ir kuriose įmonių 
tarnautojai turėtų savo repre
zentaciją; civile tarnyba visuo
se miesto departamentuose u 
panaikinimas visokių “laikinų” 
paskyrimų (appointmentų) ; 
naudojimas unijų darbo visuo
se miesto departamentuose; 
municipaliniai gyvenimo namai, 
nedarant iš jų pelno moterims 
ir vyrams; išplėtimas gyvento
jų sveikatos aptarnavimo ir mo
kyklų sistemos; keturių ‘metų 
municipalinė kolegija; centrą^ 
Ii nė balsuotojų registracija ir 
vartojimas balsavimų mašinų; 
ir priverstinas elektrofikavimaa 
visų garinių gelžkelių.

Municipalinei platformai va-

Z. BASINSKI FURNITURE
1701 W. 47th St.. Tel. Boulevard 1751

•BĮ LAIMINGŲ NAUJŲ HUTŲ \ 8
Linkime visiems savo draugams ir paeijentams

h DR. C. KASPUTIS S
M DENTISTAS
g 3335 S. Halsted St. Tel. Boulevard 9199 g

CorOner’s jtiry ' iš šešių mo
terų pereitą pirmadienį -svarstė 
Viepus/niotėtfš Mrs. Viola Mil- 
jerį -42 m., bylą dėl nušovimo, 
jos adoratoriaus * George Glėi- 
chąuf. N drs ‘ ir pol icija buvo 
tos nuomonės, kad nušovimas 
įvyko netikėtai, . vadinas, ne iš 
noro ir pats prosekųtorius su 
tuo sutiko, tačiau šešios mo
terys Inibalsavo kaip viena, kad 
Mrs. Miller turi būti atiduota 
grand jury ir apkaltinta už 
žmogžudystę.

Moterų j 1117 pirmininkė Mrs. 
Kena Elrod ramiausiu tonu per
skaitė kaltinimą, kuomet kalti
namoji apsipylė ašaromis.

GRAŽUS RADIO PROGRAMAS

Naujų Metų Dienoje
iš WHFC Radio Stoties 1420 kyl. nuo 7 iki 8 vai. Vak 

duodamas

' Praėjo 53 dienos po įvyku
sių kelių žymių bombardavimų 
ir vėl prasidėjo bombardavi
mas Chicagoj. šiomis dienomis 
rastos dvi milžiniškos bombos, 
tokios didelės, kad sprogdamos 
butų išnešusios visus blokus: 
viena prie South Boulevard ir 
Cuyler Avė., kita prie Madison 
St. ir Ridgeląnd/-.Ave./Abidvi 
buvo padegtos ir .jau betruko 

;kelios minutės sprogti, nes kna
tai buvo arti pridegę. Spėjama, 
kad daryta pasikėsinimai ant 
Furniture Mart ir Mėrchandisc

Kaip išauga “gengstė 
riai”

Buy gloves wlth whcrt 
it savas.

noaAU BOo ar
____ £S» 
tub«a t

Be ”to irallte’suUnplaU
plrlUnait®* ar U kiti.

Jos. F. Bogink, įne,
3417-21 So. Halsted St., Chicago, H) 

Tifonu BOULEVARD

Lipsky’s Mpsic 
& Radio Store

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LAIMINGU NAUJU METU
Visiems kostumeriams ir rėmėjams. Tariame ačiū 

nt rėmimą; tikimės jūsų paramos ir ateityje.

ryti ir kandidatuoti į munici
palines vietas širinkti šie kan
didatai :

John M. Collins, unijos ma
šinistas, nominuotas į majo
rus.

Clarėnce O. Senior, Socialis
tų Partijos nacionalinio ekze- 
kutyvio komiteto sekretorius, 
į miesto klerkus.

Ryman Schneid, unijos siu
vėjas, į miesto iždininkus.

Mr. Collins yra vienas iš 
pionierių Socialistų judėjimo 
Chicagoj ii* visą laiką aktingai 
dalyvavo partijos veikime it 
miesto oounęilTiose. Jis buvo 
statomas nuo savo partijos j 
gubernatorius/ir majorus pir- 
mesniuose rinkimuose ir dabar 
yra apskilties centralinio ko
miteto pirmininkas. Jis taip 
pat yra aktingas narys per il
gus metus International Assb- 
ciation of Machinists, daug dir
bęs darbininkų organizavimui 
įvairiose .^srityse, , ir dabar yra 
prezidentas unijos 180 lokąlo. 
Jis yra iškalbus ir jį tėkš ne
kartą girdėti ateinančiuose rin-

> lamuose. . š*../■ <• v;.: >/?/•*:
Mr. Senior turėjo sąryšį su 

I valdiškais tirinėjimo / darbais 
per keletą metų.7Jis buvo as- 
sistant ’ sekretorius < Citizens’ 
Eeague Kanąas mieste, Mo., it 
I^agįie Ęąrisą^’/ ^unįĮcų^llį 
t i ea.
cagof j
ratioi) įedjįkaęifiis-įįęį
kretofiųš,?Jis 'tdri ĄrneriJčoįS' 
Mokytojų -Fėdertioijos n austės 
kortą.’*'//"'

Mr. Schneid dabartinių laiku 
yra vedėjas guberną.toriaii$ Bė? 
darbės komisijos drabužių tgi-. 
symo dirbtuvės, yrą aktingas 
vyras Anialgamated Clothing 
Workers Union ir buvo jos or
ganizatorius per daug metų. 
Jis visuomet energingai <kovo^ 
jo už prispaustų darbininkų 
išdavimą.- ' </''/

(A(IhrHc and Pacific Photo]

Raitoji policija gainioja minias Valencijoje per pastarąjį sukilimą prieš Ispanijos karaliaus Alfonso 
i režimą. Sukiliihrs buvo laikinai patremtas.

Bomhų paslaptys suka 
valdžiai galvas

Ss LA1MINC.Ų NAUJŲ METU
Visiems savo kostumeriams, draugams ir

IR pažystamiems širdingiausia linki
I BRIGHTON MOTOR SALES S 

(INC.) H
3962 Archer Avenue 8

Lafavette 6666 
JOHN LASKY KARL WAINORIUS H

luįį W W
(Kt /Ki /Kt /SJt (Ki (Kt tKi iMt AR

■ Tą sunkų klausimą turės šio
mis dienomis išspręsti Chica- 
gbs corbnerio jury, pasiremda
mi mokslo išvadomis ir žmo- 
nųi jausmai Si

Dr. Carl Hinckley, dėntistas, 
turėjo 21 metų amžiaus sūnų 
Merle, kurs paliko idiotas ir te
turėjo 6. meili vaiko pilotą. Tė
vas išleido visą savo turtą, no
rėdamas savo vaiką išgydyti, 
bet niekas nieko negelbėjo. Ga
lop, pereitą sakaitę pats Dr. 
Hinckley buvo rastas virtuvėj, 
pats, užtroškęs gesu ir rankose 
■belaikąs ‘ jau mirusį sūnų. Di
dėlėmis ' pastangomis tėvas at
gaivintas, ir Ištardžius pasiro
dė/ /kad jis pats paleido gesą 
ir juo numarino sūnų, laikyda
mas savo rankdše ir pats pasi
ryžęs mirti kartu.
/Dabar;. tėvas ‘patrauktas at- 
šakolriybėii žmogžudystę, ta- 
čiįtt/bj/ld sukėlė didelio; Sųsį^o- 

įtartais toksi tėvb 
ižpigšsi /nėra / didesnis merįįs i^- 
.rėiškimas,; kaip ‘ .'kad fcisti yai-

Marąuette Purk 
tubucto aptieka

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

f 2608 /W, i47th Stv.;.
- v Tel. Lafąyette *1083/

Roseland ir l’ullman 
WAITCHES B/.OS. CORP.

. 52 E. 107th St. ./
, Tel.. Pullman. 5950 -:

. Kai jums reikės pa- 
siųsti1 pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovą.

Išpardavimas!
ŽEMOS KAINOS ANT VISŲ RADIO ' 

r. z. . ■

duodame didele nuolaidą

lAUMlNCr NAUJŲ METŲ
’ visiems savo draugams ir paeijentams
DR. J. SHINGLMAN Į

4930 W. 13th Street, Cicero

IMPERFECT IN ORIGINA!



Neramioj Ispanijoj

iš taksų

l&AAAAM

INVENTORIAUSJUSU PATOGUMUI

ties

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

$89.0010 Tubu Victor Radio

$79.00
$36.00
$79.00

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
tai yra 74 žmones

Jau sukėlė virš $3,000

LIETUVIŲ SANKROVA

Pimperfect

3514-16 Roojevelt Rd. 
arti St. Louii Avė. 
CHICAGO. ILL.

Lipsky’s Music 
& Radio Store

Socialistų kandidatai 
j Chicagos ofisus

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —, 
nusipirk typewriterį

delight in

Cheese flavor

KARČAUSKAS
238 W. 51st Str.

Išpardavimas

Naujas Radio su trimis Scrcen Grid 
tūbomis ............... .......................... ..........
Radio ir Victrola sykiu

Misg Europa 
cagoj

ŽEMOS KAINOS ANT VISŲ RADIO' 

duodame didelę nuolaidą

Bedarbes gelbėjimo. kampa
nijoj, kurių taib triukšmingai 
pradėjo gubernatorius ir stam
bieji milijonieriai, ligi šiol jau 
sukelta $3,010,000; turėjo senai 
būti sukelta 5 milijonai. Clark, 
komisijos pirmininkas pareiš
kė, kad tie pinigai yra laikomi 
atsargai žiemos metui, kada 
reikalas bus dar aštresnis.

Automobiliai jau užimi 
šė 1,116 žmones

CHiaces 
ŽINIOS

Juodaakė, tamsiaodė • Misa 
Aliki Diplarakou,’ 19 metų gra
žuolė, grekė iš Atėnų, kilusi iš 
vienos senoviškos grekiškos šei
mynos ir turinti visas grekų 
klasikų skulptorių įakmenintas 
moters grožio savybes,, atvyko 
į Chicago ir rengiasi čia “ra
šyti knygų” apie Amerikos mo
teris. Ji yra išrinkta visos Eu
ropos gražuole 1980 metams.

Visiems Kottumeriams 

Draugams

Vis Cook county esu 417 į 
staigų, kurios laikos 
ir tos tąi įstaigos tiek suėda 
žmonių mokesnių, kad tik po 
60 centų iš kiekvieno taksų do
lerio eina tikslui, o geri 40 nuo
šimčių yra eikvojami betiksliai.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. ' •

Kiek Cook County aik 
. voja pinigų

, tačiau 
tardymo visi laikėsi kaip 
užkietėję gengsteriai ir 
iš jų nepasisekė išgauti, 
visi tapo paleisti, kaip

Guzikas gavo 5 metus 
ir vieną dieną

r tėvas turi teisę 
atimti gyvybę nevy

kėliui vaikui?

4916 W» 14th St., Cicero 
Tel. Cicero 1329

| Bombų paslaptys suka 
valdžiai galvas

Gook county Xjau užmušta 
žmonių automobiliais šiais me
tais 1,116, tai yra 74 žmones 
daugiau kaip pereitais metais. 
Pernai buvo 1,042 užmušti.

< Pereitą sekmadienį - dar už
mušta 3 . ir sužeista 4 žmonės.

Štili anothcr Kraft-PhenU 
triumphl New digestibility, 
health qu*lities and dcliciout 
ncw flavor addcd to cheese.

In Velvccta all the valuable 
properties of rich millt are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Goodfortwry- 
rce, induding the childrc®.

Velvecu spreads, sliccs, oc 
melts and toasts insuotly. Try 
a haJf pouod packagc today.

KRAFT

valdiškais
per keletą metų. Jis buvo as- 
sistant ' sekretorius < Citizens’ 
Eeaguę Kanąaš mieste, Mo.»> it
- .'t ; t Lj: .-u

Išlaidos įvairiems valdžios 
organams išlaikyti kas metsau- 

kad šiemet 
įvairiems 

reikalams $391,014,-

P art i jos platforma miestui 
sutvarkyti

‘‘NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Linkime visiems savo draugams, 
kostumeriams, ^rėmėjams ir • 

pažystamiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems kostumeriams ir rėmėjams. Tariame aČiu 
už rėmimą; tikimės jūsų paramos ir ateityje.

\ Jake Guzik, Caponės dešinio
ji ranka, rakėterių čyfas ir “vi
suomenės ąeprieteliš”, n ateistas 
teigėjo Charles Woodwarth pep- 
kėriemš metams ir' vienai < 
nąi į Leayenworth penitehtiary 
ir dąr $17,500 pabaudos iiž ap
gaudinėjimą valdžios su takso- 
mis. ‘ \x .... 7 i • \ - i;' 
, Dabar eiha 'iš teilės “trijų ką? 
ralių“, paties Ą1 Caponę, George 
Mpran ir dari vieno sėbro tak- 
ini^«Dtfaulėk virinėiTrhdi? * ‘

NSra reiksią 
dauriau. kad 
koM«. Li.ta 
didelis tubea 
28c. JI vėlo tr ;apMU<o daa- 
U.. Be to galite antaki plati 
$3. oi kūrino, galite auelplrk- 
U plriUnaitee ar ką kitų. 
Lambert Pkamacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

...» l Atlantic and 'Pacific Photo!
i . •

Raitoji policija gainioja minias Valencijoje per pastarąjį sukilimą prieš Ispanijos karaliaus Allonso
i režimą. Sukilimus buvo laikinai patremtas.

Įdomų pavyzdį, < kaip išauga 
Chicagos gengsteriai, paduoda 
žinios iš Evanstono, kur keli 
vaikezai buvo pasigrobę 7 me
tų amžiaus vaiką, Gerry 
M’New, *‘ant raido” už tai, kad 
tas vaikas, anot jų, esąs “lie
žuvininkas” (sųuealer).

Juokų čia butą nedaug. Spe
cialus policijos būrys turėjo 
kėlės dienas saugoti to vaiko

tėvų namus, 1945 Maple avė. 
ir tačiau kažkas uždegė tų na
mų prieškambarį. Tai butą tų 
vaikų “gengūs” kerštas už Ge
rry pabėgimą.

Policijai Gerry prisipažino, 
kad jis žino ir savo “kidnape- 
rius” ir kas padegė namą ir 
pasakė keletą tų “gengsterių” 
slapyvardžių, pagal kurių poli
cija vaikezus sugaudė, 
laike 
tikri 
nieko 
todėl 
paprastai su gengsteriais esti

Z. BASINSKI FURNITURE
1701 W. 47th St., Tel. Boulevard 1751

Valdžios korupcija (sugedi
mas) ir vargas didžiosios da
lies Chicagos gyventojų tarpe, 
buvo plačiai aptarti Socialistų 
Partijos susirinkime, gruodžio 
28 d., 1930 m. Workmcn’s Gir
ele Lyceum salėj, prie Kedzie 
ii\Ogden avenues. Vienos ir ki
tos blogybės priežastim rasta 
Ui tvarka, pagal kurios dabar 
keli kapitalistai valdo komer
cija ir industriją.

Socialistai kreipėsi į balsuo
tojus duoti jiems galios “įves
ti kolektyvę nuosavybę ir de
mokratišką valdymą visų pra
monės ir distribucijos priemo
nių, vietoj dabartinės betvar- 
kingos chaotiškos ekonominės 
sistemos”.

• Skubiausia miestui sutvarky
ti programa Partija pasiūlė: 
bedarbės pašalinimas; savival
dybė. (home rule), proporcinė 
atstovybė ir konsolidacija (su
derinimas) vietinių valdžios į- 
staigų; municipalė nuosavybė 
visų vietinių viešosios tarny
bos įmonių, kurias vestų tary
bos (board) ir kuriose įmonių 
tarnautojai turėtų savo repre
zentaciją; civilė tarnyba visuo
se miesto departamentuose u 
panaikinimas visokių “laikinų” 
paskyrimų (appointmentų); 
naudojimas unijų darbo visuo
se miesto departamentuose; 
municipaliniai gyvenimo namai, 
nedarant iš jų pelno moterims 
ir vyrams; išplėtimas gyvento
jų sveikatos aptarnavimo ir mo
kyklų sistemos; keturių ‘matų 
municipalinė kolegija; centrą* 
line balsuotojų registracija ir 
vartojimas balsavimų mašinų; 
ir priverstinas elektrofikavimas 
visų garinių gelžkelių.

Municipalinei platformai va-

Buy gloves wlth whot 
it savęs 

tnoiAU 60o ar

į^ Gbrdner’s^ jj^’y /iš šešių m<o- 
ięrų pereigą pirn^adienį svarstė 
viepus, niotetfš jMrs. yi^a. .Mii; 
jerį 12 m., bylą ‘dėl nušovimo 
jos adoratoriaus 4 George Glei- 
chfįuf. Nors ir pbl icija buvo 
tos nuomonės, kad nušovimas 
įvyko netikėtai, vadinas, ne iš 
noro ii- pats prosekųtorius su 
tuo sutiko, tačiau šešios mo
terys nubalsavo kaip viena, kad 
Mrs. Miller turi būti atiduota 
grand jury ir apkaltinta už 
žmogžudystę.

Moterų jury piwininkė Mrs. 
ftena Elrod ramiausiu tonu per
skaitė kaltinimą, kuomet kalti
namoji apsipylė ašaromis.

GRA2VS RADIO PROGRAMAS

Naujų Metų Dienoje
iš WHFC Radio Stoties 1420 kyl. nuo 7 iki 8 vai. vak 

duodamas

LAIMI:\’<U’ NAl’ję METI’ į®
® Linkime visiems savo drauąams ir paciįentams 
:w DR. C. KASPUTIS 1 
M DENTISTAS

3335 S. Halsted St. Tel. Boulevard 9199 §

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

TtMonu BOULEVARD

Marq.uette Park 
TUBUčto APTIEKA

2832 W. 63rd St.
• v\ ■' ■ ’' 1 <, • ' • •' ■■ ■ A * '

Brighton Park
B. R. P1ETKIEWICZ

■ 2608 W. 47th St.
’ Tel. Lafąyette? '1083 {

Roseland ir Pullinan 
WAITCHES BJOS. CORP. 

. 52E..107thSt;..-
; . Tel. PuUman . 5950 f

Kai jums reikės pa
siųsti- pinigus Lietuvon, 
padu o t i “classified” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

kretoiTųį,?. v J>s ''tdri Ameritfois 
Mokytojų ’FėdeiSadijos narstės1; 
kortą7*7J"*;* •'

Mr. Sęhneid dabartiniu laiku 
yra vedėjas gubematuriaiiš.;’1^?' 
darbės komisijos drabužių tai
symo dirbtuvės, yrą.taktingas 
vyras Amalgamated Clothing 
VVorkers Union ir buvo jos or
ganizatorius per daug mėtų. 
Jis visuomet energingai \kovo
jo už prispaustų ‘ darbininkų 
išdavimą.' ’. ;

Praėjo 53 dienos po įvyku
sių kelių žymių bombardavimų 
ir vęl prasidėjo bombardavi
mas Chicagoj. šiomis dienomis 
rastos dvi milžiniškos bombos, 
tokios didelės, kad sprogdamos 
butų išnešusios visus blokus: 
viena prie South Boulevard iv 
Cuyler Avė., kita prie Madison 
St. ir Ridgeląnd A ve.Abidvi 
buvo padegtos ir .jau betruko 
kelios minutės sprogti, nes kna- 
,tąi buvo arti pridegę. Spėjama, 
kad daryta pasikėsinimai ant 
Furniture Mart ir Merchandisc 
Mari, t j "o.'

Kaip išauga “gengste 
riai”

ga. Apskaitytas, : 
Gook county išleido 
valdžios
862, Ui yra aukščiausias išlai
dų rekordas. Sięmet valdžios 
išlaidos paaugę daugiau kaip 
pernai ent $67,000,000. Iš tos 
bendros sumos esą $156,40(5,- 
500 iŠaikvoU betiksliai, kaip 
pasekmė netvarkos valdžios į- 
ątaigosę ir dėl perdidelio tų i- 
staigų priaugimo.

jjį Linkime visiems Savo drauyams ir paeijentams
9 DR. J. SHINGLMAN 9
H ' 4930 W. 13th Street, Cicero |

ryti ir kandidatuoti į munici
palines vietas širinkti šie kan
didatai:

John M. Collins, unijos ma
šinistas, nominuotas j majo
rus.

Clarence O. Senior, Socinlis- 
ttų Partijos nacionalinio ekze- 
kutyvio komiteto sekretorius, 
į miesto klerkus.

Ryman Schneid, unijos siu
vėjas, į miesto iždininkus.

Mr. Collins yra • vienas iš 
pionierių Socialistų judėjimo 
Chicagoj ir visą laiką aktingai 
dalyvavo partijos veikime, ir 
miesto eouhęil’uose. Jis buvo 
statomas nuo savo partijos į 
gubernatorius \ir majorus pir- 
mesniuose rinkimuose ir dabar 
yra apskrities centralinio ko
miteto pirmininkas. Jis taip 
pat yra aktingas narys per il
gus metus International Ąssė- 
ciation of Machinists, daug-dir
bęs darbininkų organizavimui 
įvairiose srityse, ir dabar yra 
prezidentas unijos 180 lokąlo'. 
Jis yra iškalbus ir jį tėkš ne
kartą girdėti ateinančiuose rin
kimuose. \ * į«•' 4 5:

Mr. Senior turėjo'sąryšį su 
tirinėjimo,, darbais

SĮĮ LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
SS Visiems savo kostumeriams, draugams ir
VI pažystamiems širdingiausia linki
I OI BRIGHTON MOTOR SALES S 

(INC.) M
3962 Archer Avenue 

Lafayette 6666
JOHN LASKY KARL WAINORIUS gį

7 Tą sunkų klausimą turės šio
mis dienomis išspręsti Chica- 
gbs coronerio' jury, pasiremda
mi mokslo išvadomis ir žmo- 
nųi jausmais;

v Dr. Carl Hinckley, dėntistas, 
turėjo 21 metų amžiaus sūnų 
Merlė, kurs paliko idiotas ir te
turėjo 6. mėtų vaiko protą. Tė
vas išleido, visą savo turiu, no
rėdamas savo vaiką išgydyti, 
bet niekas nieko negelbėjo. Ga
lop, pereitą sagaitę pats, Dr. 
Hinckley buvo Pastas virtuvėj, 
pats, užtroškęs gesu ir rankose 

die-l’bėlaikąs jau mirusį sųną. Di
delėmis pastangomis tėvas at
gal vintas, ir įštai’džius pasiro- 
dč,ykąd jis pats paleido gesą 
ir juo numarinę sūnų, laikyda
mas savo rank(»e ir pats pasi
ryžęs m’irti kartu,
jDabar į tėvas i patrauktas at- 
^oiiįybėū ’ii^ žtiiogžudystę, ta- 
čiįb^bj'ld sukėlė didelio. Aųsįdo- 
įtiė&foppvar£ kariais .'toks > tžyb 

Mėra; / didesnis įpeijęs •, iš- 
.rįiškimas,^ kkif> 'kad icistį vai
kui, idiotfiij likti gyvam. Ati> 
do,f kad; sprendimas bus, ištei-' 
sintittėVą. ■ ‘ *.

■. . • ___ t - .. i...- .,■> ■■ •*. 1

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

MM tM tM 1M VM

® LAIMINGI
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a ’* ■ 
■ .
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VAKARAS BEDARBIU SUŠELPIMUI
Bus Rodomi Paveikslai Iš Lietuvos

Turiu garbės pranešti ger
biamai visuomenei, kad pasi
kalbėjus su Lietuvos Kino Fil
mų Kompanijos pirmininku Jo
nu K. Milium ir jam pasiža
dėjus parodyti kų tik atvestus 
paveikslus iš Lietuvos, jis mie
lai sutiko savo darbą skirti 
darbių sušelpimui.

Paskiau pasikalbėjau su 
Šatkausku, Mildos svetainės 
vininku. Gerb, Šatkauskas
gi prisižadėjo pagelbėti bedar
biams, — suteikti svetainę ro
dymui paveikslų iš Lietuvos.

Taigi vakaras bedarbių su
šelpimui įvyks subatoje, sausio 
10, 1931, Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted St. 3 lubos. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžan
ga — 50c.

Kuomet 
rų žmonių 
darbiams,
mot Komitetas mielai rengia tą 
gražų vakarą. Ir mes esame 
labai dėkingi pp. Miliui ir Sat-

P. 
sa- 
ir-

atsiranda tokių ge- 
ir nori pagelbėti be
tai Bedarbių Šelpi-

kauskui už jų gerą širdį ir tei
kimų pagalbos bedarbiams.

Mes atspausdinsime tikietus 
ir Bedarbių šelpimo Komiteto 
atstovai atsilankys pas jus su 
tikietais. Neatsisakykit, pirkit 
bent po kelis tikietus. Jus ir
gi prisidėsite prie sušelpimo be
darbių. rai yra žmoniškumo 
darbas. Bedarbiams pagalba vis 
da/ ilgai bus reikalinga. Jiems 
reikia maisto, rūbų, kuro. Rei
kia iš kur nors gauti pinigų. 
Valdžia mums nepadeda. Mes 
patys, organizuotu budu, turi
me vienas kitam pagelbėti.

Pirmutinis koncertas sureng
tas Bedarbių Šelpimo Komite
to (gruodžio 19) buvo pasek
mingas. Mes manome, kad su 
jūsų pagalba ir maloniu prita
rimu ir šis vakaras bus pasek
mingas.

Bedarbių^ šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

Antanas žymontas.

Federal Bldg. valdininkas
Finansų sekret., Juozas Ažu^ 

kas, biznierius
Maršalka, Antanas želinskas.
Laikinajai valdybai pavesta 

sudaryti aplikaciją dėl čarterio 
ir nutarta sekamų susirinkimą 
laikyti toje pačioje vietoje at
einantį pirmadienį, sausio 5 d.

vai. vakaro.8

Laiškai Kašte
■ ............................

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, testui nueina 1 
vyriausjjj paštų, (Clark ir Adam* 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prio 
langelio; kur padSta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat 
všs, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

503
508
516
517
525
529 
531 
535 
536 
537 
542

Cernauskas Stella 
Janauskas Antonas 
Pukienei Zabelei 
Ribock Mike 
Smilgai tė Augenija 
Tarozas Emily 
Topskus Kazemcrs 
Venersunas Adele 
Viskantui Jonus 
Walaka Kazimras 
Zajanskoni Antanina

Tikrai, LABDARYBĖ GARBINGIAUSIAS ŽODIS. 
Juk nieko kiltesnio žmogus - neparodys, 
Kaip kad iš pavojaus gelbstint kitų žmogų:

Net j ugnį šoka... Į vandenį neria...
Labdaringam darbui, tok’s randa pramogų;

Tikriausių palaimą žmonijoje tveria...
Bet tok’s nesipuošia pentinais, “kukarda”...
Labdaringu darbu gauna gerą vardą.

Kaip miela minėti mus’ MOTINŲ darbus:
O koki jie taikus ir visi pagarbus...

Visaip susilankstę... mus vaikščiot’ mokino.
Tik po žodelyti... pratino kalbėti.

Tik MAMOS “mamyčių vargelius’’ težino...
O jos vis tesėjo mus, (vaikus), mylėti. 

Labdaringam darbui jos takus pramynė. 
Taip gynkim’ savuosius, kaip mus MAMOS gynė.

• į

t Tik Dievas težino kaip motina jaučia, 
Kada išbadėję' vaikučiai.,, “nesiaučia”.

i. Uet puolat’ k^oia :^“Mųma,. <u>rim’ vplgyfk’
Lindynų Be kuro; duonos, nei pluteles.. 

Gelbėties negali. Reik’ ligonę sargyt’;
(Dvi savaiti serga vyriausia dukrelė), 

Tėvas jau trys metai ligoninėj’ būna.. 
Motina vaikučiams at’duod’ savo kūnų...

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudsiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. -
TAI yra piuku jeigu galt taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koka mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustata 
kur* iitikro šveičia nedrasky
damas dantų amale* — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausltę fler \ savo), aptiekOriu.

štai mus’ “GERA-ŠIRDe” tą šeimą aplanko: 
Suteikia jiems maisto, anglių kiek pakanka. 
Karalių širdyse nerastum’ to džiaugsmo,

Kokį šie varguoliai, sušelpti, parodė.
(Labdaringam’ darbe tiek Dieviško jausmo).

Musų “GERA-Š1BDĖ” viešnia, tarsi pode, 
Aprūpino šeimos tuolaikinę stoką.
Užtai, sušelptieji, gyvais perlais (ašaromis) moka.

—'Tylintis.

-1GONINĖS3 IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydis E. Pinkliam Mcdicine Co. 
Lynn, Man.

Town of Lake I A., o ne dėl kokių kitokių po- 
I litiškų išpakavimų.

Mirė Jonas Pliskevičia Narys.

Pereitą šqštadienj ^pasimirė | 
Jonas Pliskevičia, 37 m. am-i 
žiuus, gyvenęs prie 4315 So. | 
Hermitage Avė. Velionis buvo! 
našlys per 8 metus, liko du 
sunai. .

Laidotuvės bus šiandie, 8 v. 
ryte, iš p. Eudeikio koplyčios, 
4605 So. Hermitage Avė. į šv. ! 
Kryžiaus bažnyčių ir į šv. Ka
zimiero kapines. Laidotuvėms 
patarnauja p. Eudeikis.

Bridgeportas
Susitvėrė Lietuvių Politikos 

Kliubas-

Burnside
su-S. L. A. 63 kp. metinis 

brinkimas bus 2 d. Sausio-Jan. 
1931 m. 7 v. vakare, Tulcy 
Park svetainėj, 90 St. ir St. 
Lawrence Avė. Nayių pareiga 
skaitlingai atsilankyti, ir taip 
pat tie nariai, kurie arba iŠ 
nesusipratimo arba per klaidą 
buvote užvilkę savo mokestis 
arba užsimokėjote taip vadipa- 
man “.Darbininkų Susivieniji- 
man”, kįirls buvo pasirodęs pai 
kelias dienas ir jau vėl jo nė
ra, t. y. valdžia uždraudė jiem* 
mokestis imti iš narių; — ku- į 
riems dar ne per vėlu, kol nė- ■ 
esate išbraukti, turite progą | 
ateiti i šį susirinkimų ir užsi-j 
mokėti, kad palikus ir ant tu-' 
liaus pilnateisiu nariu S. L.-’A.; 
ir gavus pomirtinę pašalpą Į 
reikalui ; tsitikus. Del to jukj 
mes ir priklausome prie S. L.

Pirmadienio vakarų apie tris- 
1 dešimt 
. nieriai 
' rinkę 
Ažuko 
lietuvių reikalus 
politinę padėtį abelnai, nutarė 
įsteigti Chicagos Lietuvių Po- 
litikps Kliubą, kurio tikslas bu
tų traukti lietuvius į bendrą 
veikimą miesto politikos rei
kaluose.

Išrinkta laikina valdyba iš 
šių asmenų:

Prezidentu, adv. B. A. Va
salle

Vice-prezidentu, adv. Juozas 
Mockus

Sekretorium, Juozas Sereika.

penki profesionalai, biz- 
ir šiaip piliečiai, susi- 

3303 Auburn Avė. p. 
svetainėj, aptarę vietos 

ir Chicagos

KAZIMIERAS KUKŠTA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 29 dieną. 7:07 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Šilalės parap.. Tubynės kaime. 
Amerikoj, išgyveno 17 metų. Pa
liko dideliame nuliudime seserį 
Kazimierą, švogerį Julijoną Kaz
lauskus. brolį Juozapą, brolienę 
Benediktą Kukštienę ir gimines, o 
Lietuvoj tėvelius, 3 seseris ir 
švogerį Kazimierą Noreiką. Ku-- 
nas pašarvotas, randasi 2540 W.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. sau
sio 2 dieną. 1931 m., 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv, parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldus už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. 3. Kazimiero Kukštos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

r Nuliūdę liekame.
Sesuo. Svogeris, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius. Eudeikis, Tel. Yatds, 1X41.

WISSIG,
PaMuliniamiB kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO TISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽŠISENftJUSlOS k NEIRGYDOMOS JOS YRA 
Spociališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir puslšs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas liga*. 
Jeigu kiti negalėjo ju* išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančiai ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vak ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weet 2S St^ kampa* Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

The fellows 
thert cause

SORE 
TH RO AT
Colds and idfo throat 
are infections caused 
by germs. The above

- germs. Help nature 
combat them by gar- 
gling every day with 
full strength Listerine. 
lt kilis germs in 15 sea- 
onds and heals tissue.

LISTERINE
t: , ‘

* ■■ *..■■■■■■■ ...... ................. ......................................

Graboriai , 
Telefonas Yards 1138 t 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kain* prieinąma 

3319 Auburn Avenue« 
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

i.
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
.darbu Ihitit^ažgAnėdintL-r.

' Tel. Roošėvelf arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Cęurt, Cicero* III.
Tel. ęjfero 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas ; lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui iiky- 
rių* • L;

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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 Šit.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

Halsted S t.3103 S
Chicago, UI.

Tel. Victory 1115

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUS 

GRABOR1
S LIETUVIS
LIS CHICAGOJ 1 
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 18th {Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Hakted St.

Tel. Vidury 4088
St.

,1..----- ---—
Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Luievičienė

AKUŠERKA . 
3103 S. Halsted St.

Telefonas

...............- . < III, |I.U |Į(| l......,., , , „

Lietuviai Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: .

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

Netoli 46th St. Chicago, UI.

Valandos: '■ 
10 8’ iki 2 po pie
tų ir . nuo 6 iki 

9 ^*1. vakare 
...w-v v.

111 'l ' -'.--.R-. . ...  ..............I'——.-

*-4—~ ■ < i ?
MRS. ANEI.IA K. JARUSH '

Physical Therapy 0 Midwife 
N><ijoi vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone ’ <

Hemlo^c 925X

Patarnauja prie 
. gimdymo, ' dliodtt’ 
1 massage, a, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. L Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akjų Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atįdarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
^ viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 West Mdrųuete Rd. Valan
dos: nuo t2 . iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930. ’ < '

Senas ofisai toj pačioj vietoj: 4601 
S0. Ąėhlahd Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 k vakarė. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6o41, So. ■ Albąriy Avė. Tel. Projpect 
I§iQ? Nedėliomis tik pagal sutarų.

: . 2 0
. ---------------------------------------- -

OI|«o telefonas Virginla 0030 
Rez. Tel. Van Buren 6833

DR. T. DUNDULIS
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 ‘ ‘ ‘ ‘ “

Palengvins akių įtempimą, 
priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, nuima ' **
trumparegystę ir 
teisingai akiiiins. 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
> . , '

■ 6 . ’ A A > • Q •
- Į Į...............................     1.

4142 Archer Avenue
iki 8 vakąro. Nedaliom nuo 10 iki 12 

ną. Namu ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro
-------- O---------

die-

GYDO 
"r' > ;

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 put 

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisds: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 tb Street

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

į, kuris esti 
o. svaigimo, 
3, skaudamą 
ktą, atitaiso 

Prirengia 
atsitikimuose

i - 
--------O --

A. K. Rutkauskas, M. D
444 2 South Western Avenue

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

• 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 
-------- Q<-------

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

• ■' ■. —o—

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
R'esidencė Phone Hemlock 7691

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

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

——O-—— 

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

X- • . ---- -—o--------
Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. Al R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

's 4$60 Gross Avė.
Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apąrt"šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1— 3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. ĘERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesidn Avenue 
Phoųe Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal - 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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, 1VĮ. D,
1579 Milwaukee Avenue'. Room 209

Kampas North Avė. ir.'Dameij. Ay.c.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

T ei. Branstoick - 4983
Namų telefonus inansiViek U59 /

Ulttavioleline šviesa ir diathermia

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1545 W.,47th St.' 
Skersai gatvės nuo Peoples Bank 
Virš Restaurant, arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

JO South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 5. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

..   — *" *T^’ *~ ~*’ ■ y   ■— —

' Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822 ,

DR. W. F. KALISZ
1Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS — .

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

: . f j . OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

J 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 Midvvay 2880

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. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
, Wilmette 195

Ralph C. CuplerMD.
CHIRURGAS 

Ouktey ir 24 St. Tel. Canal J 712-0241 
Valandos: Panedčliais ir Ketvergais

3 iki 8 vai \ .ik . Ul.iriiinkais ii

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose ----  nuo 3 iki 9
Subatornis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

Tel. Pullman 5950—gamų 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 255.2
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

< ■ • Ofisas vidurmiestyje •
. Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 IV. Washington St.

■ Cor. Washington and Clark Stą.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuhas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Saite Bldg. 
One North La Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madison Su.) 
Ofiso Tel. State 2704: 4412

—— ■ —■ » B. III M. - - «• — - ——■<■! •' BII.II.III

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

46 3 1 So. Ashland Are. 
Tel Boulevard 2800 

l\t .' <>'•) > A<i Rot ktrtil Si.
Tel. Kvpul.lu. 9 7 23



NAUJIENOS, Chicago, III,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kodėl lietuviška 
duona brangiai 

parsiduoda?

kūmo po 5c kepaliukas, tai kaip sekmadienį buvo pirmaeilis pro- 
jmes lietuviai galinio reikalauti, gramas su gražiomis solistų dai-^u visa 
kad mu. ų tautiečiai mokėtų nemis, duetais ir 
hrangiaus? Logiškai ir mes lie
tuviai luretumem taikytis prie 
aplinkybių, o ne žengti atgal. 

į Sekantis susirinkimas atsibus 
Į snūsk) 3. d. Ką patirsiu apie 
egojistų 
rašysiu į 
suomenė 
kiama. \

I-

užmasčius, viską pa- 
“Naujienas”, kad vi-i 
žinotų, kas yra vei-

—Ducnos kepėjas

(Prisiųsta)

kadKiekvienam yra žinoma, 
rugių ir kviečių kainos yra že
mos, miltai pigiai parsiduoda, 
bet lietuviška duona nėra piges
nė kaip kad buvo tais laikais 
kai miltai buvo brangus.

Tai kįla klausimas, kodėl taip

j Žinią koncentracijos
I stovykla

Kas ką žinote, duokite 
Pustapėdžiui žinoti

ir

ži-
pu-

net
cialiu Bud t iko štabo choru, gra
žiai sudainavusiu tautinį him
ną. Budrikas sutrauko kentes- 
tan musų gcrhuirias meno jie- 
gas. Geriausio pasisekimo Bud
riko bizniui ateinančiais me
tais. žauhas.

Sll

Radio valanda Nau 
jų Metų vakare

Nepamirškite gražaus radio 
programų, kuri duos Jos. F. 
Budriko korporacija NaujuJVle- 
tų vakaro iš stoties \VHFC nuo 
7 iki 8 vai. šiame programe bus 
linksmos dainos ir muzika.

j cementinę sieną, kad net į)ats 
mašina atlėkė

vidini' gatvės. Matyt, 
kontrolė
sakant, turėti karą reiškia daug 
“plcusure”, tačiau kariais iš to
kio “pležcro” išeina 
of fUn”, 
Įsibėgėjęs 
menu v

Del atsitikimo Sandaros ofi- 
atgal i se. Neapsimoka. Kaip kas iš- 
neteko j moko taip bizniavbja, kam pyk- 

amerikoniškai ,ti.

ir lots
", kai karas lyg avinas

trenkia ragais i ak-
sieną. ,

PRANEŠIMAI

Pustapėdis.

Redakcijos Atsa 
Rymai

SAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną i^ musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes spccializuojamės sumažinime jū
sų pcrdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD 8 ASHLAND 

HEALT SYSTEM
63 27 S. Ashland Avė. Republic 9101

West Side S. L. A. 109 kp. laikys • 
metini susirinkimą 
m.. 8 vai. 
224 2 W. 23 Place. 
lonėkite atsilankyti į 
nes turime labai daug 
apsvarstyti kas link 
zacijos.

Illinois 
laikys metinį 
sausio 2 d., 1931 m., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.. .7:30 
vai. vakare. Visi kliubiečiai kviečiami 
būtinai dalyvauti.

A. Kaulakis, rast.

sausio 2 d., 103 1 
Meldažio svet.. 
Visi nariai nu
lį susirinkimą, 
svarbių dalykų 
musų organi 

Valdyba.

Lietuvių Pašelpos Kliubas 
susirinkimą penktadieny, 

1931 m.,

V.lk., M.

31, 1930

CLASSIFIEDADS.j
Financial

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra 
J. NAMON & CO. 

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Westem Avenue 

Tel. GrovehiU 1038
--------O--------

važiuoja

Ar tas mažas kepaliukas 
(svaras ir pusė) taip brangiai 
(10c) pagaminti kainuoja, kad 
nuo savų tautiečių yra brangiai 
reikalaujama? Aš esu kepėjas ir 
galiu pasakyti, kad taip nėra 
brangiai pagaminti, bet musų 
duonkepiai nori didelį pelną da
ryti. Tai faktas, mes gerai ži
nome, kad primieji duonos ke
pėjai yra išsistatę dideles ir 
brangias dirbtuves;
brangiose mašinose ir aplanko 
visas “garbingas’ vietas, tai reiš
kia, kad pinigų yra duonos biz
nyje.

Bet žinome, kad yra ir bied- 
nesnių, tai tie pradėjo daugiaus 
ir stoti j visuomenės pusę; vie
toje deginus likusią duoną ir 
keksus, pradėjo pardavinėti pi
gesniems kainoms; tas labai į- 
žeidė bagočius, kurie degino ir 
naikino, kad palaikius aukštas 
duonos kainas.

Tuo klausimu jau buvo keli 
susirinkimai, kad neleisti duonos 
kainas, bet geriaus pakelti. Ant 
tokio besočių sumanymo dau
gumas nepristojo, tai sumany
tojai pasisamdė italijonus —mu
šeikas, kad su jųjų pagelba pri
vertus duonos kainas 
pakelti.

Kaip minėjau, kad 
laikomi susirinkimai, 
doje nieko nebuvo
Kodėl? įMes gerai žinome, kad 
lietuvių visuomenė yra musų 
biznių palaikytoja, tai kodėl jus 
ponai taip slepiatės nuo jos? 
Kodėl per ‘Naujienas’ tą klausi
mą ne padiskuosuoti ir viešai 
veikti, o ne šauktis į talką žy
dus ir italijonus, kad jie rūpin
tus apie mus?

Jau didesnėse krautuvėse par
siduoda balta duona svaro sun-

laikyti ar

jau buvo 
bet spaų- 
pranėšta.

Jau greit visi Chicagoj 
uos, kad vienas iš trijų su 
sė milijonų Chicagos gyvento
jų vadinasi Pustapėdis, tik 
daugelis dar nežino, kur tas 
Pustapėdis yra. Pustapėdį kas
dien, išskiriant naktis, galima 
rasti 2486 W. 69th Street, o 
telefonu norint, Grovehill 
2242.

Kadangi p. Pustapėdis yra 
vienas nepastoviausių “Naujie
nų” bendradarbių, ir pas jį jo
kia naujiena ilgai nepasilaiko 
neperduota “Naujienoms”, tai 
visi, kas ką nauja žino, o patys 
tingi parašyti, galite, nieko ne
laukus paringeliuoti Pustapė
džiui.

North Side
Didelė Pramoga

didelėSąusio 4tą dieną bus 
dėl vietinių ir visų 

lietuvių. Chicagos
pramoga, 
Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos rengia metinį koncer
tą ir šokius Wicker Park sve
tainėj. Kaip visada, taip ir šiais 
metais bus geras pę^gramas, 
dalyvaujant Chicagos- Pirmyn 
Chorui ir kitiems. J šį vakarą 
susirinks iš visos Chicagos lie
tuviai, nes šioj draugijoj pri
klauso iš visos Chicagos lietu
viai. Vietinis.

Lietuvių Valanda
Nors metai baigiasi, bet Bu- 

driko duodami radio programai 
vis eina ir kas kart darosi žin- 
geidėsni. Per visus pereitus me
tus Jos. Budriko korporacija 
savo programais visus linksmi
no net iš dviejų radio stočių: 
WCEL ir WHFC. Ir pereitą

SULAUKITE NAUJUS METUS LINKSMAIl ATEIKITE Į 
LIETUVIŲ AUDITORIJĄ. KURIOJ BUS LINKSMUS

ŠOKIAI IR BALIUS
Rengia 

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS KLIUBAS , 
Trečiadieny, Gruodžio-Dec. 31-mą d., 1930 m. 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. HALSTED ST. 
Pradžia 7:00 vai. vakare

Kviečiame visus atsilankyti į šį linksmą Balių ir sulaukti Naujus 
Metus linksmai, prie geros muzikos pasišokti ir susipažinti su kliubiečiais 
ir panelėms. Kviečia KOMITETAS.

Šiame Baliui nauji nariai bus priimami į kliubą be įstojimo mokes
čio. šita yra didelė proga norintiems įstoti į Kliubą.

Darbuojasi

Dalyvavusiam gruodžio 21 d. 
vakarienėje. Nebuvus tojo va
karienėje, sunku pasakyti ar 
tie deportuojamieji p. Dargiai 
visas jiems rinktas aukas gavo 
ir ar kas bando, iš jų nelaimės 
pasipelnyti, tačiau kad Dargiai 
iš tų aukų sau turtus susi
krautų, atrodo daugiau kaip ne
tikėtinas spėliojimas. . Nedėsi
me. 1 ,

Ramigalos pavasarininkams
Jau tas

Komunistai praeitą antradie
nį ir gi sušaukė bedarbių sko- 
dą, aštuonioliktoje apylinkėje., 
černausko svetainėje. Pasakė
porą spyčių ir sulvėtė bedar- lioterijos rengėjoms, 
bių sąjungą, kurios tikslas esąs faktas, kad šioje šalyje liote- 
sukelti 100,060 bedarbių, bet ki
tas tikslas paaiškėjo tuojau 
pat, net nelaukus kol tą 100,- 
000 armiją sukels: tuojau pra
dėjo kolektuoti aukas, kaip jie 
aiškino “lėšoms padengti”, 
p. černauskas svetainę 
veltui. Visgi matyt šiek 
pavyko pasikolektuoti.

Man nebuvo aišku, kur 
sų bolševikai trauks su

Turbut, 
rengs demonstraciją pro “Nau
jienas”, tik nežinia, ar bolše
vikams bepavyks bedarbius pri
versti, kad sykiu su komisa
rais liežuvius rodytų?

Aš nė kiek nesigailiu tų, ku
riems bolševikai marškinius nu
velka. Durnių ir bažnyčioj mu
ša. Kaip gi ne, musų bolševi
kai SLA. jau “užkariavo”, da
bar bedarbiais “komanduoja”. 
Smarkus vyrai tie bolševikai, 
ar ne?

rijas rengti nėra leidžiama, 
liuosuoja mus nuo pareigos 
ti Tamstų korespondenciją.

pa- 
dė-

Vi-

100,000 bedarbių ?

nors
davė
tiek

mil
tais

Pustapėdis.
------——

Po Chicagą
Automobilio 4<fonės

Praeitą trečiadienį bevažiuo
jant gatvekariu ties 64 St. ir 
State St. gatvekaris sustojo ir 
toliau nebeeina. Pamaniau, jei 
gatvekaris toliau neeina, tai aš 
pats galiu eiti ir išlipau iš ka
ro. žiūriu, skersai karo bėgius 
stovi automobilis. Iš užpakalio 
atrodo dar neperblogiausias, 
bet kai pažiurėjau iš priešakio, 
ti^į pamaniau kad į buldogą žiū
riu: visai nebepanašus į karą. 
Inžinas suplotas, lyg buldogo 
snukis, ant žemės išsitaškę su
laužyti vairo pabūklai. Atsisu
ku į kitą šoną stovi žmogus 
visas raudonas, kraujais apsi- 
tepęs.
matė visą atsitikimą. Sako, tas 
žmogus važiavo State streetu 
į žiemių pusę ir atvažiavęs ties 
gelžkelio tiltu, vietoj važiuoti 
po tiltu, davė visu smarkumu

Suradau žmogų, kurs

Naujų Metu Sulauktuvių

Pilna juokų
Radio žvaigždės

Matęs ir girdėjęs J. D.
siškai netinka. Rašant reikia 
žiūrėti, kad korespondencija 
butų ir daugiau kam įdomi, ne 
vienam rašytojui.

Janit«riui. Kalėdos ir Jani- 
torių biznio agentai. Korespon
dencijoj paduodamieji atsitiki
mai yra baustino pobūdžio. Ar 
ne verčiau tais reikalais kreip
tis kur reikia, kaip pasitenkin
ti vien tik parašymu į laikraš-, 
tį? Kol kas nedėsime.

Naujų Metų Sulauk- 
tuvią Vakaras 

tu '• -?—r——
Sulaukimui Naujų Metų, tre

čiadieny, gruodžio 31 d., ivyks 
didžiausia pramoga Coliseum’e, 
prie Wabash ii* 15-tos gatvės, 
kokios dar Atbuvo ^Chicagoj. 
Scenos ir radfti žvaigždės da
lyvaus asmeniškai ir jus gra
žiai palinksmink, šokiams mu
ziką patieks garsusis “Phil” 
Walters ir jo Orkestras. Jus 
privalėtumėt, savo paties sma
gumui, dalyvauti šioj didžiau
sioj Naujų Metų sulauktuvių 
pramogoj, kokids Chicago dar 
nėra mačiusi. Įžanga $1. Būti
nai dalyvaukite.

NAUJŲ METŲ 
PASVEIKINIMAS

Pramoga iršokiai
I Coliseu.m’e ' •

Wabash Avė. prie 15*tos Gatvės 
Šokiai nuo 9 vai. vak. iki aušrai 

Daug smagumo. 
Vidurmiesčio Vodevilis.

“Phil” Walters ir jo ritmo karaliai
Gėrimai — Kiek jus galite išgerti — Malonumai — Suvenirai 
Triubos — Baliunai — Sirenos — Konfetti — Serpentinas

Viskas už ekonomišką kainą
$1.00 asmeniui

IMPERFECT IN ORIGINAL

Jei tau, drauge, gyvent rodą, 
Pėščiam vaikščiot nusibodo, 
Mes turime automobilių, 
Kurie veš tuksiančius mylių. 
Jeigu norit juos matyti, 
Turit White Sox atlankyti, 
čia jus rasit tokį karą, 
Kuris važiuojant mailes daro: 
Willys Knight, Willys Eight, 
Willys Six, o ir senų. 
Nauji karai, naujos mados, 
Ir žmogui visos vigados. 
Jei norėtum pabandyti, 
Turėtum Styvą matyti, 
Styvas duos jums patarimą 
Kokią turit pirkti mašiną. 
Willys Knight ar Williukas 
Kaip važiuoja ratai sukas, 
Antran spydan kai įdėsi, 
Penkiasdešimt mylių regėsi, 

trečią spydą įdėjęs
Važiuosi kaip smarkus vėjas. 
Norint viską sužinoti 
Neikia prie Whįte Sox sustoti, 
Padaryti patyrimą, 

Kad nebūtų užmetimų. 
Vieta gera ir patogi 
Sustot ten kožnam žmogui. 
White Sox Motor Sales 
Yra didelė vieta, 
Ant Trisdešimt penkto stryto, 
Numeris šeši ir Dešimts, 
Maloniai visus priims. 
Mielas drauge, pamąstykie, 
Telefonu paskambinkie, 
Sakyk: Yards O Six Nine Nine, 
Styvas pas jus ateis. 
Bendradarbiams ir rėmėjams 
Ir kitokiems geradėjams 
Linkim laimės kuodidžiausios 
Su Naujais Metais pirmiausia, 
Kad galėtumėt pirkti karą, 
Kuris daugel mylių daro.

(Apgarsinimas)

Naujus Melus pasitikti Vaidylos ren
kasi pietuose. Didis Perkūnas suteikė 
ženklą Vaidyloms ir jų draugams. Kry
žiokų neįleidžiama.

Jaunasis Vaidyla.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos, įvyks metinis koncertas 
sausio 4tą dieną 1931, Wicker Park 
salėje, 2040 W. North Avė. Pradžia 5 
vai. po pietų. Šiame koncerte daly
vaus geriausios spėkos Chicagos Pirmyn 
Choras, Bijūnėlis ir kt. Kviečiami vi
si atsilankyti ir smagiai praleisti laiką.

Kviečia Rengėjai

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
rengia metinį šokį ir balių, trečiadieny, 
gruodžio 31-mą. 1930, Chicagos Liet. 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. Pra
džia 7:00 vai. vakare, visi kliubiečiai 
ir svečiai kviečiami atsilankyt į šį balių 
ir sulaukti Naujus Metus smagiai prie 
geros muzikos pasišokti.

Kviečia Komitetas.

Jaunų Liet. Am. Tautiškas Kliubas 
laikys metinį susirinkimą penktadieny, 
sausio 2 d., 1931 
V^k.• 
3133 So. Halsted St.
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų paliktų ant šito susirin
kimo, kuriuos būtinai turėsim aptarti.

Kunevičia.

m., 7:30 vai.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

Visi nariai ma-

Not. rast. S.

Harvey, Ilk S. L. A. 
tinis susirinkimas įvyks 
1931 m., paprastoje svet. ir paprastu 
laiku, tai yra petnyčios vakare, taigi, 
gerbiamieji nariai ir nares malonėkit 
skaitlingai susirinkti, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti ir valdyba iš
duos raportus iš savo darbuotės pereitu 
metų. Valdyba.

Naujienų S paikos Nauja Serija pra
sideda sausio 2 dieną. Įstokite į SpuL 
ką kolei dirbi, kad nustojus darbo ne
reikėtų stoti į eilę dėl bliudelio sriubos.

282 kp. me- 
sausio 2 d.,

Specialistas rydyrne chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsuan* 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengti jūsų tikrą ligą ir- jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums augryS. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur 
po i

ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
galutino iŠegzaminavimo—kae jums yra 

__ /

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20 St.

po 
Nedė-

PRAKALBOS 
temoje 

“KOKIAME LAIKE MES GY
VENAME IR KO NEUŽIL- 

X GO SULAUKSIME”

Ketvirt., Sausio 1 d.
Lietuvių Liuosybės 

Svetainėj 
141/1 St. ir 49 Ct., 

Cicero, III, 
Kalbės

> S. J. BENEGKAS 
nuo 3 vai. po pietų 

Rengia ir kviečia

įžanga liuosa. Nėra

Her Way of Love 
("Jos būdas mylėti”) 

su ANNA ZESSARSKAYA, žvaigž
dė iš "The Village of Sin”

Dailės Vaidylom

Chicago Avė., 
į rytus nuo Michigan Av< 

Matinee kasdie 50c 
Vakarais, Sub. ir Ned. 75

fflNEL.

TO V R Et ta 
Night and Moming to kcep 
thcm Clean, Clear and Hcalthy 

Write far Free “Eyr. Care** 
or “Eyc Etazuty” 1 look

Murina Co.. Dept. U. S., 9 B. OkioSt.,(hiuįu

Pasaldyk Gyvenimą 
su Europos Sal- 

dainėmis
Tik dabar aplaikėme daugybę sal
dainių iš Lįetuvbs ir iš Rusijos. Ka
dangi mes perkame tiesiog iš dirb
tuvių, tai mes galime parduoti daug 

pigiau, negu kitur.

Kviečiame visus atsilankyti.

MILDA ICE CREAM 
PARLOR

WHOLESALE — RETA1L
P. S1RBIKE. Prop.

3150 S. Halsted St., 
Phone Victory 3313 

CHICAGO, ILL.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalas per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

Pardavimo Notarialiikus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIEDADS
M— I ———

Educational

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
maciją Jauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos. 
<nygvedystis, stenografijos, ir kitų 
mokslo Saką. Musu mokyklos nauja 
cisterna stebėtinai maitai užbaigiama 
•radini mokslą i devynis mėnesius; 
tugštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
isisryti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abeinai ir 
visose mokslo Sakose apsiSviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoja. 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. tMk
- tlBII IĮ..—.. I ■■ I I .1

Business Service 
BiznioPatarnsvimas

PATENTAI, copyrights — Bradi
niai visokios rųšies.

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 so 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

toulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO. V 

Pertrbustom rakandus, pianus ir vi 
oldus biznius, taipgi ii miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas 

1706 W. 47th St, 
CHICAGO

io% Pigiau už visa darbą 
CONSUMERS

Stogų Darbai. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
ųeriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

Miscellaneous for Sale
________ Įvairus Pardavimai
DIDELIS SUTAUPIMAS ANT

MEGZTŲ VILNONIŲ 
SVETERIŲ

Storų it plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterios už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni 
teriai

F.
504

sve-
sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

KANARKOS pardavimui, patinu 
iai ii patclkos, pigiai. 1700 W 

21&t. Plnct'i arti Wood.

PINIGAI
Me» akollnam nuo $50 iki $800 ’ 

Neimam komiso
NuotimtU mokamas ant neiimokitoa 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3604 S. Kedzie Avė.
----- o-----

PRANEŠIMAS DEL 
BIZNIERIŲ

Dep. štorams, groseriams, bučeriains, 
profesionalams, kontraktoriams ir t. t. 
Kas tik turi savo tavorą išdavęs arba 
darbą padaręs, jeigu esi davęs kolekto
riui ir nėši gavęs, Ųi gausi be jokių 
užgavimo jausmų savo kostumerių su 
mųsų systema.

Patys gausite savo pinigus su tokio
mis garantacijotnis. Skirtumo «iėra 
kaip sena skola. Norėdami daugi tus 
dažinoti, parašykite laišką, mes ain > e, 
prirodysime jums, jeigu tik norit< pta- 
.dėti darbą.

Naujienos. 
1739 So. Halsted St.

Box 1254

Persona!
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo draugų Petro ir Ka
zimiero Januškų, paeina iš Žvirblaičių 
kaimo, Alsėdžių parapijos, Telšių ap. 
Keletą metų atgal gyveno Ledford, III. 
Turiu svarbų reikalą. Prašau jų pačių 
arba kas apie juos žino pranešti, busiu 
dėkinga. Liudvika Silinaitė-Venckus, 
10744 So. Michigan Avė., Chicago, 
Illinois.

o-----

PAIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Lomsargio, paeina iš Gidik.ų kaimo, 
Šviekšnos valsčiaus, Tauragės apskr., 
1909 metuose kartu dirbome anglių ka
syklose Hazelton. Pa. — Yra labai 
svarbus reikalas, kas žino apie jį prašau 
pranešti, busiu dėkingas.

JURGIS LOMSARGIS, 
4349 S. Hermitage Avė., Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU ringelio vyro už pusi
ninką į biznį. Esu našlė, negaliu ap-r 
sidirbti, 3139 W. 38 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS flat janitoriaus pa- 
gelbininkas. unistas, negeriantis svaigių 
gėrimų. 4300 West End Avė. Tei. 
Columbus 9248.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergaitė dėl 
lengvo namų darbo.

Tel. Rogers Park 5263
O--------

REIKALINGA mergina prie namu 
darbo, kambarys už dyką. šaukite 
Republic 0505.

Furnished Rooms
NAŠLĖ moteris turi 2 kambariu ant 

rendos dėl gerų žmonių, labai geri 
kambariai. 628 W. 69 St. Telefonas 
Wentworth 7382.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu.

PARSIDUODA bučernė ir grosemž 
arba mainysiu, vieta išdirbta, verta 
$4,000. Te!, dienomis Prospect 9208, 
vakarais po 7 vai. Republic 10110,

PARDAVIMUI saldainių ir gerų 
mokyklos reikmenų sankrova, sporto ir 
rašymo dalykų, smulkmenų ir žurnalų. 
Apleidžiu miestą, turi būti parduota 
prieš sausio 5 d. 2715 W. 63 St.

Iteal Eslair For Sale 
Namai-Žeinė Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, m.rino>n namui, 

lotai, farmas, biznius visokios 
N.l.l 4illlll>i<. . >| J..U, y,J

kas yra. Perkam notas, 2nd moiigagr 
ir parupinam 1 ir 2nd morigagr hng 
vomis išlygomis. Tthingas ir girii.n 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tet. Lafavette 0455

PUIKI PROGA
Parsiduoda 2 akrai /enn-. l.iL.n 

roj vietoj, prie 79 ir Archer Avė I 
karna vieta dėl vištų arba darže-n i 
mos. Geri keliai, mokyklos cbki

M I ■ I.". .! ■ l- .n I.'I . ,||>|( po-., ),

lios. nuo Lietuvių 
Užtektinai pragyven' 
gui su ui,!/ . ,< miiii.i

I autišk ii

nysiu ant mažo >>.<mo
JUOZAS VILIMAS

4>S6 So Rotkurll '
Vnvitii.i '0S4

.11 ko kilo


