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37 žmonės žuvo
Baltijos juroje

Nelaimė atsitiko naktį, dviem garlaiviam 
susidūrus per tirštą rūką

KOPENHAGA, Danija, gr. 
21. — Naktį iš penktadienio 
į šeštadienį* Baltijos juroje įvy
ko didelė nelaimė, kurioje žu
vo 37 asmenys, garlaivio Obe- 
ron pasažieriai ir gulos žmo
nės. $

Katastrofa įvyko per tirštą 
rūkų, garlaiviui Arcturus susi
dūrus su garlaiviu Oberon. Pa
starasis, smarkiai sužalotas, 
tuojau paskendo, o kartu su jų 
paskendo trisdešimt septyni 
žmonės. Garlaivis Arcturus, ku
ris taip pat buvo stipriai už
gautas, dar sugebėjo pasiekti 
Kopenhagos uosta, pargabenda-

Tūkstančiai Ispanų 
revoliucininkų patys 
prašosi į kalėjimą

Pasiuntė karo teismui doku- 
mentą, kuriuo žymus, veikė
jai patys apsikaltina dalyva
vimu sukilime

MADRIDAS, Ispanija, gruod. 
21. — Pastarojo sukilimo re
zultate, karaliaus Alfonso yal- 
džia atsidūrė kebliausioj padė
ty. Kalėjimai sausakimšai pri
grūsti maištininkų, o tuo tar
pu daugybė kitų patys reika
lauja, kad jie butų uždaryti ka
lėjime.

Tūkstančiai respublikininkų, 
žymių Ispanijos visuomenės gy
venime asmenų, pasirašė doku
mentą, kuriame jie patys save 
apsikaltina dėl dalyvavimo nc- 
pasisekusioj revoliucijoj, ir ty
čia apsikaltina taip, kad už tai 
jie turėtų būt nubausti ne tik 
kalėjimu, bet dagi sušaudymu.

Apsikaltinimo tekstas

Tas revoliucininkų apsikalti
nimo dokumentas skamba ši
taip:

“Karo teismo teisėjui: Mes 
žemiau pasirašiusieji, dėl kal
tinimų, iškeltų prieš Alcalą Za- 
morų, Miguelį Maurą, Largų 
Caballerą, Fernandą de los Rios 
ir kitus, kurie pasirašė revoliu
cinį manifestų, formaliai parei
škiame, kad mes moraliai ir 
materialiai dalyvavome to ma
nifesto dvasioj ir literoj ir ban
dėme su kariuomenės ir civi
lių gyventojų sukilimų pagalba 
laimėti teisingumą ir politinį 
padorumą, kurie Ispanijoje bus 
galima turėti tik respublikai į- 
sisteigus.”

Kalėjimai perpildyti
Kadangi kalėjimai jau dabar 

yra perpildyti — juose yra apie

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

Bendrai gražu, nors iš dalies 
debesiuota; nedidelė tempera
tūros atmaina; vidutiniai žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 31° F.

šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:22. Mėnuo leidžiasi 
6:23 vakaro*

I mas tuos Oberono pasažierius 
' ir įgulos žmonės, kurie jam pa- 
I vyko išgelbėti, o taipjau kele
tą išgriebtų iš vandens žuvu
siųjų kūnų.

Garlaivis Arcturus plaukė iš 
Anglijos į Helsinkį, o Oberon, 
turėjęs apie 60 įgulos žmonių 
ir 20 pasažierių, plaukė iš Suo
mijos į Angliją.

Kolizija įvyko juroj ties La
so sala. Abiejų garlaivių kapi
tonai buvo broliai, Erik ir Ossi 
Hjeltai. Erik Hjelt, kuris buvb 
paskendusio garlaivio kapitonu, 
buvo išgelbėtas.

10,000 įtartų revoliucininkų — 
ir daugiau suimtų nebėra kur 
dėti, tai galimas daiktas, kad 
tie, kurie patys save taip sun
kiai apsikaltina, nebus nei j 
kalėjimų paimti.

Pranešimai iš įvairių Ispa
nijos vietų rodo, kad šia valan
dą visame krašte užstojo tyla’ 
— tyla po audros. Bet taip pat 
atrodo, kad tai tik tyla prieš 
naujų ir dar smarkesnę audrą.

Banko plėšikai paspru
ko su dideliu grobiu 

— ■ i

NEW YORK AŠ, gruod. 21. 
-— Septyni ginkluoti banditai 
vakar puolė čia “uptown’e” 
Seward National Bank and 
Trust Co. skyrių. Bankas vos 
tik buvo atsidaręs, kai ties juo 
sustojo automobilis, šeši vyrai, 
išlipę iš mašinos — septintas 
liko prie vairo — įėjo į bankų, 
nuginklavo sargą, banko valdi
ninkus ir tarnautojus sustatė 
prie sienos su iškeltomis ran
komis, pagrobė iš narvų arti 
$32,000 gyvais pinigais ir pa
spruko.

Geležinkeliečių bro-, 
lijos gal susidės su 
Darbo Federacija
CLEVELAND, Ohio, gruod. 

21. — Ilgainiui gal visos ke
turios geležinkeliečių brolijos 
(brotherhoods) susidės su Ame
rikos Darbo Federacija.

VVilliamui Greenui, Am. Dar
bo Federacijos prezidentui, kvie
čiant, Brotherhood of Railroad 
Trainmen pirma paskyrė tam 
tikrų komisiją, kuri netrukus 
pradės derybas su Federacijos 
vadais dėl siisidėjimo sąlygų.

105 žmonės • žuvo per 
Merapi ugniakalnio iš

siveržimą Javoj
LONDONAS, gruod. 21. — 

Gautais čia pranešimais, per 
Merapi ugniakalnio išsiveržimų 
Javos saloje, degančioje lavoj 
žuvo 105 asmenys.

Merapi ugniakalnio išsiverži
mai prasidėjo praeitą ketvirta
dienį.

Mirė Jungt. Valstybių 
ministeris Olandijai 

--------------- 4—.

HA AG A, Olandija, gruod. 21 
— Po operacijos čia Raudono
jo Kryžiaus ligoninėj, vakar 
mirė Gerrit J. Diekema, Jung
tinių Valstybių ministeris (kan
dijai, 71 metų amžiaus.

BERLYNAS, gruod. 21. — 
Lodzėj, Lenkijoje, tekstilės fa
brikai tapo dviem savaitėm už
daryti. Fabrikų uždarymu iš
mesta iš darbo 50 tūkstančių 
darbininkų.

[Atlantic an<l Pacific Photo]

Lakūnai Evėrett Wasson (kairėj) ir Joe Walsh, kurie 
pargabeno į White Horse, Yukone, lakūnus E. Kadinzų ir Rob. 
Marteną, išgelbėję juos nuo mirties tolimuose žiemiuose, kur 
jų aeroplanas sudužo. Trečias pastarųjų draugas, kap. E. Burke,
žuvo

Vokiečiai pasiuntė 
Lygai 3čią protesto 
prieš Lenkus notą
BERLYNAS, gruod. 21.—Vo

kietija įteikė Tautų Sąjungos 
sekretariatui trečių notą, kuria 
protestuojama prieš vokiečių 
tautinės mažumos persekiojimą 
Lenkijoje.

Berlyno vyriausybė savo no
toj paduoda faktų apie lenkų 
smurto žygius prieš vadinama
me Lenkų koridoriuje — Poz
nanėj ir Pamarėj.

Korfanty ir Kubala pa
leisti iš kalėjimo

VARŠUVA, gruod. 21.—Vai
tiekus Korfanty, žinomas len
kų nepriklausomybės kovotojas 
ir maršalo Pilsudskio priešinin
kas, vakar tapo paleistas iš ka
lėjimo, kur jis buvo laikomas 
nuo preaito rugsėjo mėnesio.

Paleistas taip pat maj. Ku
bala, žymus aviatorius, kuris 
buvo praeitą trečiadienį suim
tas, tariamai už nėsubordi na
cijų.

29 Vengrų konspirato- 
riai prieš valdžią pa

smerkti kalėti

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gr. 
21. — Vakar čia pasibaigė di
delė byla dėl konspiracijos nu
versti valdžią. Teismas ėjo už
darytomis durimis. Dvidešimt 
devyni kaltinamųjų buvo nutek \ 
sti kalėjimo terminams nuo ke
turių mėnesių iki pusaštuntų 
metų.

50,000 lenkų darbininkų 
išmesti iš darbo

Lordas Willingdonas 
paskirtas Indijos - 

vice-karaliumi
/

LONDONAS, gruod. 21. — 
Premjeras McaDonald vakar 
pranešė, kad Lordo Irwino vie
ton Indijos vice-karaliumi ta
po paskirtas Lordas Willing- 
don, dabartinis Kanados genc- 
ral-gubcrnatorius.

Lordo Irwino paskyrimas bai
giasi ateinantį kovo mėnesi.

Lordas Willingdon yra susi
pažinęs su Indijos reikalais, nes 
1913-1919 m. jis buvo. Bombė
jaus gubernatorium, o iki 1924 
m. Madraso gubernatorium.

Sovietų rinkimuose 
ir svetimi draugai ga

lės kelt ranką
Maskva 'išleido dekretą kuriuo 

dirbantiems Rusijoj svetim
šaliams leidžiama daly vaut 
rinkimuose • ■ *
RYGA, gruod. 21. Mask

vos Trud, oficialus Husų prof- 
sojuzų organas, paskelbė sovie
tų vyriausybės išleistą dekre
tą, kuriuo amerikiečiams ir ki
tiems svetimšaliams, dirban
tiems sovietų respublikose, su
teikiama teisė balsuoti vietų rin
kimuose.

Dekrete sakoma, kad “daly
vaudami rinkimuose, musų 
draugai svetimšaliai turės pro
gos susipažinti su musų kon
stitucija ir palyginti ją su sve
timų kraštų konstitucijomis.” 
Tuo' budu, girdi, jie pamaty
sią, kad proletariato diktatūra 
esanti augščiausia demokratijos 
forma. Ji esanti daug demo
kratiškesnė, ne kaip bet kuri 
buržuazinė respublika.

604 bankrotavimai per 
vienų savaitę

NEW YORKAS, gruod. 21. 
— Per praeitą savaitę Jungti
nėse Valstybėse bankrotayo 604 
prekybinės firmos ir įstaigos. 
Užpraeitų savaitę tokių bankro- 
tayimų buvo 562.

Vogė uošvei batukus, 
bet jo nenubaudė

CINCINNATI, Ohio, gruod. 
21. — “Del ko tu juos vogei?” 
kvotė vienos departamentinės 
krautuvės manadžeris vienų vy
rą, suimtą vagiant porą mote
riškų batukų.

“Pasigimdžiau. Astuoni mene, 
šiai kaip esu be darbo,” atsa
kė suimtasis ir parodė savo sta
tybos unijos nario kortų.

“O kam tu vogei moteriškus 
batukus?” klausė manadžeris.

“Norėjau duoti savo uošvei 
Kalėdų dovaną,” atsakė bedar
bis.

$700,000,000 busią iš
leista valstybės sta

tybos darbams
WASHINGTONAS, gruod. 21 

— Prezidento Hooverio prane
šimu, ateinančiais kalendoriaus 
metais Jungtinės Valstybės iš
leis daugiau kaip 700 milijonų 
dolerių valstybės statybos dar
bams tikslu palengvinti fiedar- 
bo padėtį krašte. Statybos dar
bai busią pradėti nuo naujų 
metų.

Sovietų premjeras 
Rykov pašalintas 

iš vietos
Nauju komisarų pirmininku 

paskirtas Molotovas, dešinio
ji Stalino ranka

MASKVĄ, gruod. 21.—Alek
siejus Bykovas, sovietų liaudies 
komisarų tarybos pirmininkas 
(premjeras), tapo pagaliau iš 
tos vietos pašalintas.

Nauju sovietų premjeru pa
skirtas Viačeslavas Michaiolvi- 
čas Molotovas, dešinioji dikta
toriaus Stalino ranka.

Rykovas buvo antras, po na- 
bašninko Lenino, sovietų Rusi
jos ministeris pirmininkas, lai
kęs tą vietą nuo 1924 metų. 
Dabar /jis tapo pašalintas dėl
to, kad priklausė dešiniajai opo
zicijai prieš Stalino politiką.

Molotovas, kurio tikra pavar
dė yra Skriabin, ligšiol buvo 
kominterno prezidiumo narys, 
politbiuro narys, sovietų Rusi
jos centralinio vykdomojo ko
miteto prezidiumo narys ir so- 
vietų sąjungos centralinio vyk
domojo komiteto prezidiumo 
narys, vadinas, didžiulę sovie
tų valdžioj “šiška”.

Rykavo pašalinimo jau 
seniai laukta

Bykovo pašalinimas visai ne
buvo netikėtas dalykas. To se- 
niaį jau laukta, kadangi jis bu
vo žinomas kaip “nepataisomas 
dešinysis.” Nuostabu gali būt 
tik, kad Stalinas taip ilgai dar 
jį liakė premjero poste.

Rykovas nedalyvavo nei pa
starose didelėse demonstracijo
se Maskvoj, švenčiant bolševi
kų revoliucijos sukaktuves. Ofi
cialiai buvo aiškinama, kad jis 
išvykęs į Kaukazą sveikatos pa
taisyti, bendrai tačiau buvo ma
noma, kad jo “liga” buvo poli
tinė.

Politiniuose rateliuose dabar 
manoma, kad Rykovas bus pa
šalintas ir iš antros savo svar
bios vietos, būtent, iš politi
nio biuro.

Suomija pasilieka sausa
HELSINKIS, Suomija, gruod. 

2L — Galutiniu balsavimu Suo
mijos seimas atmetė įstatymo 
sumanymą, kuriuo alaus stip
rumas turėjo būt padidintas iki 

spirito. .

Ispanijos premjeras 
teisina savo žygius 
prieš ‘maištininkus’

T——--------

Berengusia kaltina respubliki- 
ninkus dėl trukdyme prireng
ti kraštą visuotiniams rinki* 
mams

MADRIDAS, gruod. 21. — 
Premjeras Berenguera tikrina, 
kad jis tik ir galvojęs apie tai, 
kad grąžintų Ispanijai laisvę, 
kai tam nebebusią pavojaus. 
Tuo tarpu jis norįs tik išlai
kyti tvarką.

Pasikalbėjime su užsienių 
laikraščių korespondentais, Be* 
renguera* pasakė:

“Jie [revoliucininkai] bandė 
padaryti iš manęs diktatorių. 
Bet aš toks nesu. Priešingai, 
mano tikslas ir yra padaryti 
galą diktatūroms. Aš darau pa
stangų prirengti kraštą, kad 
juo greičiau galėtų įvykti vi
suotiniai rinkimai, kur kiekvie
na partija galės pareikšti sa
vo geidavimus ir dorai išban
dyti savo jėgas. Po to, susirin
kęs parlamentas turės pilna tei
sę atakuoti monarchiją, arba 
taisyti konstitucijų. Tačiau, 

‘stengdamasis pagreitinti rinki
mus, aš matau, kad tie patys 
žmones, kurie pretenduoja kra
štą esant nepatenkinta, dau
giausia ir dirbą tam, kad rin
kimai butų atidėliojami. Atro
do, kad respublikininkai vengia 
eiti į rinkimus. Mano pareiga 
yra išlaikyti krašte tvarką, ir 
aš neturėjau kitos išeities, kaip 
paskelbi* karo padėtį, kol nenu
rims pavo'ingi maištai.”

Sovietijos rublis Bar
binę nukrito iki 

3-jų centų
" 1 •

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
21. — Iš_Harbino praneša, kad 
sovietų rublis, kurio vertė so
vietų Rusijoj dirbtiniu budu 
palaikoma tokioj augštumoj, 
kaip Amerikos 50 centų, Har- 
bine dabar nukrito iki 3-jų 
centų.

Sako, kad visiško rublio ver
tės nukritimo priežastis buvęs 
krizis, kilęs tarp bolševikų ir 
japonų dėl to, kad sovietai prie
varta uždarė Japonų-Korejos 
banko skyrių Valdivostoke.

Buvęs Japonų ministe
ris nuteistas kalėti

TOKIO, Japonija, gruod. 21. 
,— Ichita Kobashi, buvęs švie
timo ministeris, kuris buvp kal
tinamas dėl priėmimo 10,000 
jenų (apie $5,000) kyšio ryšy 
su pardavimu valdžiai vieno pri
vatinio geležinkelio, vakar tapo 
nuteistas 10 mėnesių kalėjimo.

Kalėdų ir Naujų Metu
SVEIKINDAMI 

SIŲSKITE SAVIEMS 
LIETUVON

Pinigų Telegramą
PER NAUJIENAS

Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

LIETUVOS ŽINIOS
Triukšmingas valsčiaus 

tarybos posėdis
AKMENĖ. — 10—XI 30 į- 

vyko valsčiaus 'tarybos posėdis. 
Svarstant dienotvarkę tarybos 
narys L. paprašęs balsą pareiš
kė, kad visas valsčius nepaten
kintas viršaičių p. Dyšo, kadan
gi jis esąs “prasižengęs nuo ko
jų iki galvos” ir todėl jis vir
šaičiu nebegalįs būti ir taryba 
turinti išreikšti jam nepasiti
kėjimų. Tuomet viršaitis nu
traukė jo kalbą ir liepė pakvie
sti policiją paskelbdamas pusę 
valandos pertrauką. Laike per
traukos viršaitis nekuriuos na
rius pasikvietė pas save.

Po pertraukos policijos ne
buvo. Pradėjus posėdį narys L. 
paprašė balso ir vėl norėjo sa
vo nusistatymų pareikšti. Tuo
met viršaitis vėl sargui liepė 
policiją pakviesti, bet sulaikė 
reikalaudamas, kad taryba na
rį L. pašalintų iš posėdžio. Už 
pašalinimų iš 12 narių balsavo 
2. Po to buvo leista nariui L. 
kalbėti. Jis prašė balsuoti ne
pasitikėjimą viršaičiui. Viršai
tis pareiškė, kad taryba netu
rinti teisės jam išreikšti nepa
sitikėjimų ir todėl nestatysiąs 
šio pasiulimo balsavimui, o sek
retorius gi be kito ko išsitarė, 
kad čių ne seimas. Tuoj vir
šaitis posėdį baigė. Nariai iš
siskirstė labai nepatenkinti ir 
žadėjo rašyti skundą Vid. R. 
Min isterini.

Girnos užmušė malu- 
• - y r ’ nininką . ’

Šaukėnuose Šiaulių aps., iš
jungiant girnas, užmuštas ma
lūno savininkas Matuliauskas, 
30 metų amžiaus.

Suomių armijos vir
šininkai nuteisti 3 

met. katorgos
HELSINKIS, Suomija, gruod. 

21. — Čia pasibaigė garsi po
litinė byla, kurioj generalinio 
štabo viršininkas gen. maj. Va- 
lenius, generalinio štabo mobi
lizacijos skyriaus viršininkas 
pulk. Kuussaari ir šeši kiti jų 
sėbrai buvo apkaltinti dėl pa
grobimo buvusio Suomijos pre
zidento Stahlbergo ir dėl są
mokslo nuversti esamų valdžią 
ir įsteigti karininkų diktatū
rą. '

Byla pasibaigė, tuo, kad gen. 
maj. Valenius ir pulk. Kuussaa
ri buvo nuteisti kiekvienas tre
jiems metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir pašalinimu iš armi
jos, o kiti šeši jų sąmokslinin
kai trumpesniems kalėjimo ter
minams.



J. Krukonis

Visai Dykai Knygųautoritetu ir

Metiniems Prenumeratoriams už

SO.OftV Ino
Vino

$5.00 $2.50Viso

3514-16 RooseveJt Rd 
arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Šiandien visai 
kalbėti apie 

amžiaus kuni- 
yra dar šian-

nuvyko j 
Inster burgą 
Kryžiuočiai,

arba bend
vaidytis si

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

NAUJIENOS CHICAGOJE ir 
KITUR METAMS $8.00

(Paskaita, laikyta Montello 
Mass.)

Grupė VI. $2.50
ŽeinuitėH Kušiai Karos Metu 
Kuiną .... 
KliiiukiiH i 
pasakaitė 
•Ir. A. J, 
niasis pas 
Laukio -— 
Ko nmniH Keikiu I 
JI. Ibseuo—Siaurės 
gini 
M.
tuno ____ ____ -Kr. Vurgšo—Milijonai Van 
denyje ........ ...................

Viso

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 
, • ; TIK TRUMPAM LAIKUI

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

Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas Didysis

atgal, pakeliui plėsdami ir te
riedami šalį.

Vytautas grįžo pas kryžiuo
čius, bet nuo svajonių ant kitų 
viešpatauti, neatsisakė.

Kryžiuočių ir kitų padeda
mas Vytautas puolė Skirgailą ir 
Jogailą, nugalėjo juos ir įžen
gė Vilniun, kur 1392 metais 
apšaukė save Didžiuoju Lietu
vos kunigaikščiu.

Kaip' matėm, ligi Vytautas 
pasiekė Didžiojo kunigaikščio 
vainiko, visas kraštas be pa
liovos kraujuose maudės. Ne 
gana to, iš užstatytų kryžiuo
čiams vaikų, žmonos ir drau-

Vyta utns su talki- 
i su Jogaila 

šitam žygy laimė- 
nes

lį Skirgailą. Grįžęs Vytautas 
iš karo žygių, rado jam palik
tą tik Lucko pilį.

Nors lietuviai jau buvo ap
krikštyti, bet kryžiuočiai pasi
kvietę talkon čekus, vengrus, 
lenkus, danus, švedus, norve-

KALĖDŲ DOVANOS

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

NAUJIENOS VISUR 
AMERIKOJE METAMS $7.00

gų, x sūnų Vytautas išvaduoti 
nepajėgė ir juos kryžiuočiai 
nužudė.

(Bus daugiau)

KAINA
II. Ibseno — šiaurės JKar- 
žygiui 4 veiksui. Trageaija .38

Vytautas naudojosi proga ir1 
nesiskaitė s.u priemonėmis. Jis 
susitarė su Sudmontu, kad tas 
užpultų ant kryžiuočių tuo me
tu, kuomet jis su kryžiuočiais 
tarsis. Sudmantas (tai buvo 
Vytauto švogeris) kryžiuočius 
iš pasalų užpuolė ir suėmė. Da
bar ir Vytautas atsisuko prieš 
savo buvusius talkininkus, žu
dė juos ir jų pilis išgriovė.

Jogaila dabar išvyko vestis 
su Lenkų Jadvyga. Šitos vedy
bos ir buvo nelaimingiausis 
Lietuvos istorijoj atsitikimas, i

Kad gavus Jadvygą ir Len
kijos karūną, Jogaila užrašė 
lenkams visą Lietuvą ir užka
riautus Gudijos kraštus; apsi
ėmė lietuvius apkrikštyti į ka
talikus ir dar priedo turėjo su
mokėti lenkams 200,000 auksi
nu.Į Jogailos vestuves nuvyko iv 

Vytautas. Kaip ilgai ten puo
tauta mes galim spręsti iš ši
to: kryžiuočiai, keršindami Vy
tautui už naują apgavystę, 
puolė Lietuvą ir 18 apskričių 
pelenais pavertė. 3000. lietuvių 
išsivarė vergais, o visą turtą 
išplėšė.

Ne tik kryžiuočiai teriojo 
Lietuvą, kol Jogaila su Vytau
tu Krokuvoj puotavo, ją dar 
puolė rusų kunigaikščiai ir ge
rokai nuteriojo.

Siekdamas garbės, valdžios ir 
turtų, Vytautas nesiskaitė su 
priemonėmis ir sąžine. Priė
męs 1383 metais katalikų tikė
jimą, jau 1384 metais jis pri
ima stačiatikių (graikų) krikš
tą. Atvykęs su Jogaila į Kro
kuvą’ (1386 m.) jis priima vėl 
katalikų tikėjimą ir čia gauna 
Aleksandro vardą.

Vytautas su Skirgaila grįžo 
iš Lenkijos ir puolėsi guiti prie
šus iš Lietuvos.

Bijodamas Vytauto keršto už 
tėvo nužudymą ir jausdamasis 
galingu, Jogaila vėl Vytautą 
paneigė ir Didžiuoju Lietuvos

gus, ędinburgiečius ir olandus, 
su būriais vyskupų ir zokenin^ 
kų, vėl puolė Lietuvą. Žemai
čiai, padedant Vytautui ir Kari
butui, į vilioja kryžiuočius į ba
las (pelkes) ir ties Gryškiais 
1398 metais juos išteriojot

šitas pasisekimas padrąsino 
Vytautą ir jis' ėmė pulti Jogai
lą. Matydamas kad savo jėgo
mis Jogailos neįveiks, Vytau
tas antru kartu vyksta pas kry
žiuočius prašyti pagelbos. Kry
žiuočiai jau kartą Vytauto pri
gauti, pareikalavo (iuu didesnio 
atlyginimo ir užstato; šiuo kar
tu Vytautas kryžiuočiams už
statė savo žmoną, vaikus, daug 
draugų ir pažada atiduoti visus 
žemaičius.

šitas Vytauto žygis negali 
būti kitaip aiškinamas, kąip 
garbės, turtų „ir valdžios sieki
mas, nežiūrint kokia kaina tas 
būt perkama. Gal- tai galima 
buvo pateisint anais amžiais; 
bet jokiu būdų negalima patei
sinti ir girt A politiką dabar.

Kryžiuočiai j .norėdami susi- 
jungt su Padųuguvio kardinin
kais, sutiko Vytautai padėti ir 
-----...X.

Jogaila, kaip visi anų ir šių 
dienų imperialistai, panorėjo 
vienas visą šalį valdyti ir slap
tai susitarė su kryžiuočiais, 
kad Kęstutį su Vytautu reikia 
nužudyti. Kaipo kompensaciją 
už tai, Jogaila prižadėjo ati
duoti kryžiuočiams žemaičius.

Kryžiuočiai pasinaudoję tuo- 
mi vėl puolė ir išžudė didelę 
dalį žemaičių. Kęstutis paty
ręs Jogailos išdavystę, slapta į- 
gabenp savo vyrus į Vilnių ir 
Jogailą, suėmė. Bet Vytautas 
tėvą perkalbėjo ir Jogaila tapo 
paleistas.

Kryžiuočiai tuo tarpu teriojo 
žemaičius apie Alsėdžius, Ap
uolę ir Skuodą.

Jogaila savo nešvaraus suma
nymo neatsižadėjd ir apgavin- 
gu budu Kęstutį su Vytautu su
ėmė. Vytautas persirengęs 
moteriškais drabužiais iš kalė
jimo pabėgo, o tėvą Kęstutį Jo
gailos įsakymu 1382 metais nu
žudė.

Vytautas ištraukęs iš Jogai
los nuvyko pas Mozūrų kuni
gaikštį Janušą. Žemaitijoj tuo 
tarpu siautė baisus maras ir 
žmonės krito kaip muses. Vy
tautas lauke progos Jogailai at- 
keršintį ir tokia proga pasitai
kė, kuomet Jogaila su Skirgai
la atsisakė priimti katalikų ti- 

, k ėjimą (jie taip buvo prižadė
ję kryžiuočiams).

'Vytautas dabar 
kryžiuočių sostinę 
ir pasiūlė sutartį, 
žinoma, už gerą kainą sutiko 
Vytautui padėti ir Vytautas 
Tapijos arba Teplevos pily pri
ėmė krikštą, 1383 m.

žemičiai tik Kęstutį mylėda
mi sutiko jo sunui Vytautui 
padėti ir kartu su amžinais 
priešais nutraukė prieš Jogailą.

Trakai tapo paimti ir Vytau
tas paskelbtas valdovu.

To dar neužteko. Vytautas 
su kryžiuočiais apgulė Vilnių, 
bet čia pralaimėjo ir Trakus ir 
liko vėl be nieko.

Kitais metais, Vytautas vėl 
ėmė prašyti kryžiuočių para
mos. Kryžiuočiai sutiko, bet 
pareikalavo veik visos dabarti
nės Lietuvos. Vytautas • 1384 
metais tokią sutartį pasirašė ir 
net savo įpėdinystę, jam mirus, 
atidavė kryžiuočiams.

Kaip matome, Vytautas jau 
visko buvo nustojęs. Vienok jis 
rankų nenuleido ir laukė geros 
progos, kad vėl atsigriebti.

Tuo tarpu Jogailą kamavo 
slavai. Apart to, jam ėmė 
piršti Lenkų karalaitę Jadvy
gą. Šitos aplinkybes priver
tė Jogailą nusileisti Vytautui. 
Jis siuntė prs Vytautą slaptus 
pasiuntinius ir pasiūlė grąžinti 
jam Kęstučio valdybą teritori

Žemaitiją), ov brolis Algirdas— 
Gudiją. Paaugęs Vytautas sto
jo tėvui į talką ir dalyvavo mū
šiuose. čia reikia prisiminti, 
kad-Lietuvą tuomet be persto- 
jimo puldinėjo Rymo popie
žiaus siųsti kryžiuočiai, neva 
stabmeldžius lietuvius krikšty-

Algirdui mirus, 1378 metais 
Didžiuoju Lietuvos kunigaikš
čiu tapo jo sūnūs Jogaila. Vy
tautas jau tais laikais pasižy
mėjęs kovose, gavo Vakarų Že- 
maitijjj. ir tapo jos kuniscaikš- 
čiu. Čia ii* prasičfeda Vytauto 
karjera ir jis pasirodo kaip ga
bus avantiūristas. Jis slapta 
sukelia žemaičius ir iš pasalų 
puolęs paima kryžiuočių pilis 
Friedlandą ir Klaipėdą. šituo 
žygiu Vytautas labai suerzino 
galingus tuomet kryžiuočius ir 
jie kelis kartus puolę, labai nu
teriojo Žemaitiją. Po šitų įvy
kių, Ręstutis, Vytautas ir Jo
gaila pasirašė su kryžiuočiais 
10 metų sutartį ir nutraukė 
kariauti su slavais.

V. Gartibio Kai'08 
(Kareivio atsiminimai) 
A, J-tis Kaip Žmonės su 
Ponais kovojo ... ..........
l'runk HurrUo Pasakojimus 
Apie Jėzų —...... .....................

nerupi neigti 
prieš penkis šimtus 

kunigaikš- 
rupi - su- 

visuomenei

IGONINĖS2 IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamai aptitkoit.

Lydia E. Pink.ham*s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkliam Mcdicine Co. 
Lynn, Mau.

KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS
Jus niekur kitur negausite pigiau kaip pas mus.

Musų amžius, elektros ir pro 
greso amžius.
nepakeliui butų 
buvusius 13—14 
gaikščius. Bet 
dien žmonių, kurie keldami iš 
grabo senovę, spekuliuoja savo 
naudai.

Taip, šie metai lietuvių gyve
nime pagarsėjo kaipo Vytauto 
metai. Lietuvos valdančioji 
partija sumanė atšvęsti Vytau
to &OO metų mirimo sukiiktu- 

ves. Sitų sukaktuvių tikslas 
man aiškus, bet apie jį taš čia 
nekalbėsiu. Aišku man ir tai, 
kadel katalikai kelia Vytautą į 
šventuosius. Tai vis savo pu
šies spekuliacija, su vienokio ar 
kitokio pobūdžio tikslais.

Šiandien man 
gyvenusį 
metų Lietuvos 
tį Vytautą. Man 
teikti galvojančiai 
kritiškų žinių pluoštelį.

Aš labai myliu senovę 
riai skaitau raštus apie 
laikus. Bet šiandieną,

MugdutA G»až|

Karuliui) Paeiavi 
įvairias Tautus 

I’. Kropotkino — 
rmiausia 
Karfy-

Grlguiilu—Katriutės GinKarolenkus .Makaru Sap 
....... .-..... -L.. .80 
t Minties Blaivu- 
........... .   1.00 
Karaliaus Nuotmvy- 

IšsivyDlymus \...................... .50
Laukio Moteris ir Jos 

Žmonijoj .............  .20
irgue Labdarybė pir- 
ir dabar • ..........,......... .20
Kučinsko 1*1 Kristų.. . .20 
o Peklos Kančios ......... 20
koskos Gyvybė ........: .20
Verdis vlouo veiksmo 

komedija ----------------- 20
Hr. VargAo Gadynes Žaizdos .20 
M. Grigonio Gėriuos Vėliaus 
negu iuenad Romed............ . .20
J. Gurauskio Salaputris 
Komedija  20
Viso 1......    $5.00

Grupė JIE. $2.50
Kl. Jurgelioniu Misijų' Kiiy- 

1.00 
Laukuose 
') ......... 35

Žmonės su

L f Iv uti<l A. t lan tlo 1*110 to J

Danų karalius Kristijonas, 
gruodžio 8 d. sužeistas, jo au- 
tomobiliuj susidūrus netoli nuo 
Kopenhagos su kitu automobi
liu, kuriuo važiavo dvi moterys

Musų Froidinių Setų dirbtuve pasiūlo jums didelius bar- 
genus, kad Kalėdom galėtumėt įsigyti sau naują setą, 

ar kam dovaną suteikti.
Musų dirbtuve, dabar prieš Kalėdas pardavinėja 

prekes už specialę kainą, taip kad ir su mažai pinigų 
galėsite čia nusipirkti tinkamą dovaną sau arba, kitam.

MUSŲ SPECIALES KAINOS:
3 šmotu Jacųuard Velour setas vertas 

$150, dabar už ......................$59.00
3 šmotų Mohair ir Šilk Frieze setas,, ver- .

tas $295.00, dabar už ..............   $149.00
3 šmotų Mohair ir Molųuit setas, vertas 

$175.00, dabar už
Pull-up kėdė .......
Lempa ...................

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET -SMHS9K3!

Tel. Kedzie 8902

A. Janulaičio Airija ........
S. Mululaičjo—Dvi kvlioni i 
Tolima Maurų ................
A. Oltevskio —Pasaka apie 
Kantria Alenų ...:....... ..........
L. Tolstojaus—Pragaro At
gijimas 
Oliver Schreinerio Sapnai .— 
D r. K. J.Oeb Kultūra ir 
Spauda ........................

’Dr. A. J. Karaliaus Moraly
bės iMivystymaa ...... .......
K. šeštoko — Kas Išganys 
Liaudį? ...................................
Milukijada — Dzūko VirS- 
žmogiAki Nuopelnai ir Juo
desnis už Pragaro Pavydas 
Kl. JurgeJloido Deklamato- 
torius ........... ....................
J. Kurzemowskio—Modlciiioa 
Daktaras ...................................

Grupė IV. $5.00
D-ro Gruičiino Sveikata.... 2.50
Dr. A .J. Karaliaus Pasikal
bėjimas Amerikono su Griuo- 
i'iuin ...............................................20
K. K. Krukowskaja Chinija .10 
John M. Works Kas yra Taip 
O kas ne Taip? ....................s. .70
Šarūnas Gruodžio 17 dienos 
Perversmas ...........    20c
Karlo Kautskio —Kas yra 
Soeiulizacija .........  .20
W. Hhukespearo'o Muclibeth .75

TURĖKIT PINIGŲ
Sekamoms Kalėdoms

prisidėdami prie musų KALĖDINIO 
TAUPIMO KUUBO dabar 

25c
Į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

Grupe VII. $5.00
Naujas Pilnas Orakulas—Vi
sokių Paslapčių Knyga 2.50
Kobinzonas Krulzlus—Labai 
Graži Apysaka 35
Gyvenimo Vaizdeliui ---- .00
J. A. Fredro Coneilium Fa- 
eulfatis ..................................... 20
Gogolio—Piršlybos, Komęd. .25 
J. S. Turgenevo — Pinigų 
Nėra ..............  *......... .10
Italčikouskio — Pono Felik
so Atsllaukyiųas koja. — .20 
4. Gurauskio ftalaputH* 
Komedija ....................  .20
A. N. Astrauskio — Vyrų 
Vergija komed............ . .................. 20
V. K. Račkausko Eilėmis 
Ir Proza ..............    35
Viso .................-............. - WOO

$85.00 
$5.95 
$3.95

Baigiasi senieji melai, turime daugelį padarytų se
tų, kuriuos turime parduoti už pigiau, negu mums kaš
tuoja jų padarymas, 
gatavų setų, taipgi dirbame ant užsakymo 
pasirinkti kokį tik norite apmušimą.

Nepraleiskite progos nusipirkti sau ar kani kitam 
dovanų, kuria džiaugsitės ilgus metus.

Krautuvė ir Parlor Setų dirbtuvė atdara kas vakcuą 
\ ir ncdėliumis iki 4 vai. po piįt.

ARCHER ■liRNITURE
IŠDIRBĖJAI BEKLYČIV SETŲ. 

JOE KAZIKAIT1S
4140 Archer Avenue

1739 South llalslcd Street Chieago, III

KAINA 
J. Aileiio Kaip Žmogus Mu
što ................  20
Kl. Jurgelionis Gliudi-Liudi .00

Grupe I. $2.50
KAINA 

J. ViškoškpR fikri Juokai .00 
Dr. Karaliaus Barbora Ub« 
ryką arba klio&torjus ir. Jė
zuitai .............. ....................... .75
Marijos Konopnlekos I'Agal 
įstatymus ..... ...... . .75
Krkinuno šatrllono Laikrodi
ninko Atsimimųiui    ..........20
Viso

Grupė II. $5.00
KmHe Zoja Darbus (Roma
nas) ...............    1.00
A, NAmojcnsklo Revoliucijos 
fikraif1,1 — 
Ve
I, 118 -v.“Hoclalizmo 
vumas" 
Dr. ‘ ‘ 
bės
J. L. 
Vieta 
La I 
miau

ir no- 
anuos 
sakau, 

tie žmonės tam tikrų tikslų ve
dami, apie Vytautą mums tei
kia stačiai fanatistinių žinių. 
Reikalas todėl pažiūrėti objek
tyviau.

Visą metą aš skaičiau pasi
rodžiusius apie Vytautą straip
snius ir rinkau medžiagą. Svar
biausia aš jos. radau S. Daukan
to istorijoj, Dr. Alseikos kny
goje “Lietuvių tautinė idėja ir 
istorijos šviesoje”, J. Prons- 
kaus “Aleksandras Vytautas” 
ir kitur.

Pirm negu kalbėti apie kuni
gaikščius, pravartu prisiminti 
iš kur tie kunigaikščiai atsira
do. Kad neišeitų labai ilgai, aš 
kalbėsiu suglaustai.

Žiloje senovėje, kuomet žmo
nės pradėjo burtis j šeimynas, 
paskui į platesnes bendruome
nes, jokių kunigaikščių nebuvo. 
Seniausias bendruomenės* žmo
gus buvo laikomas 
jo klausyta.

Toliau, giminės 
ruomenės pradėjo 
kaimyninėmis giminėmis. Vai
dai kildavo ar tai už medžio
jamus miškus, ai* tai už eže- 
TUS ir upes, ir tie vadai priei
davo net prie peštynių. Geriau
si peštukai, arba pasižymėję 
stiprumu ir drąsa, buvo ger
biami ir aukštinami.

Besirutuliuojant gyvenimui 
tolyn, giminės vienos' tautos 
pradėjo susidurti su giminėmis 
kitos tautos. Tie susidūrimai 
nepraeidavo gražuoju, bet kil
davo peštynės ir tie kurie išei
davo pergalėtojais, pavergtųjų 
paimdavo visą turtą (k. a. kai
lius, medų ir kitą).

čia ir privertė atskiras lietu
vių gimines, burtis į krūvą, kad 
geriau priešą atrėmus, arba už
puolus jį nugalėti.

Kiekvieną kartą eidami lietu
viai į karą, rinkdavosi iš sava 
tarpo vadą. Šito vado klausy
davo tik karo lauke, o sugrįžus 
iš jo, tie vadai likdavo lygus 
kitiems.

Laikui bėgant, šitie karo va
dukai apsistatydavo save ištiki
mais draugais ir grįžę iš karo 
pradėjo pasilaikyti valdžią sau. 
Taip metai po metų tas įėjo į 
madą, žmones valdydavo vadai 
(jie paskui pasivadino kuni
gais, kunigaikščiais), jie mir
dami savo valdžią perduodavo 
vaikams ir čia prasidėjo dinas
tijos.

Pavarčius Lietuvos isteriją, 
mes rasim šimtus buvusių ku
nigaikščių, bet čia nėra reika
lo juos prisiminti ir mes eisi
me prie temos.

Vytautas buvo Kęstučio ir 
Birutės sūnūs. Jis gimė apie 
1350. mete. Jo tėvus Kęstutis| 
valdė Lietuvą (Aukštaitiją ir

1390 met 
ninkais išėjo j kai 
ir Skirgil 
jo tik vokiečiai-kryžiuočiai 
eidami per Lietuvą plėšė ir žu
dė gyventojus. Grįždami dar 
parsivežė 2000 lietuvių ir pa
darė juos vergais.

Vytautas viską pralaimėjo ir 
paskutinę jo pilį, Gardiną, Skir
gaila badu išmarino. Kryžiuo
čiai laikė užstatytą jiems jo 
šeimyną ir Vytautas neturėda
mas kur dingti, pats nuvyko 
pas kryžiuočius.

Bet Vytautas vis nerimo. Jis 
atvyko pas žemaičius, kuriuos 
pats atidavė aršiausiems jų 
priešams ir ėmė prašytu kad ei
tų išvien su kryžiuočiais jam 
padėti, Po ilgų derybų Žemai
čiai sutiko. Kryžiuočiai pasi
kvietė talkininkus iš Teuotoni- 
jo8, Fvancijps, Anglijos ir Pa- 
daug'uvio ir t»yk,in žemaičiais 

patraukė rytų link.
Šitam žygy pasisekė Skyrgai- 

lą. sumušti, bet po Vilnium Vy
tautas pralaimėjo viską ir liko 
be nieko, šitam žygy sakoma 
žuvo 14,000 lietuvių, nes kry
žiuočiai juos visus pirmose ir 
pavojingiausiose vietose stūmė. 
(Paėmę kokią nors pilį, kryžiuo
čiai puldavo ir žudydavo lietu- 
vius> o turtus pasigrobdavo 
sau. Kaip į tai Vytautas žiu
rėjo^ sunku spręsti; galime pa
sakyti tik tiek, kad jo» širdis 
buvo užgrūdinta kaip plienas ir 
degė kerštu kaip didžiausis 
laužas. Sunku, čia įžiūrėti tė
vynės ir tautiečių meilę.

Nepaėmę Vilniaus, Vytauto 
talkininkai kryžiuočiai pasuko
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NAUJOS ŽEMOS RADIO KAINOS

Del platesnių informacijų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St
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$39.00
$56.00 SORE

$2.50visa $56.00 THROATPustapėdis

Nauji Pianai po $135.00 $3.00

Dykai prie Kiekvieno Radio Graži Lempa
GALITE UŽMOKĖTI KITĄ METĄ

$7.00

Išleista

Chicago, III 193 Grand Street

BY WESTPHALSTAR DUST

BRlDESMAID

NEW JERSEY

Garimai 
Triubos

Dar prie Antano 
Ukso laidotuvių

stoliej I 
chioda

The fellows 
thatcause

IHEN LEAO 
IN GEORGE
M COHEN’S 
'THE BABY 
CYCLONE ‘

EXPELLED 
FRONI TW0 
B0ARD1NG 
SCHOOLS

kas 
re i-

Iš Teisybės Mylėtojų 
Draugystės veikimo

FOLLOWING 
WINTER - 

ATTENDED 
OPAMATIC SCHOOL

— Suvenirai 
Serpantinas

Naujienos padalė sutarti su atsakomin- 
ga apdraudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

AT ALL DBUGCISTS

nes langą išmušę 
keliais”.
istorija apie bo-

išrinkta 
todėl 
viskiams 
ir sumanu

ABlE'S IRISH 
ROSE'

Pypkės i 
Cigarety 

R uky-

Oidelis smagumas

Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo 
gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip

didžiuma balsų, o tai 
kad nepataikauja mask- 

C. Genys yra gabus 
; žmogus. Bendrovei

L.ATER-VJHILE.
SHOPPING IN 

NEVY YORK-GIVEN 
STAGE OPPORTVNITY

prie 15-tos GATVĖS

padaro jusu 
' DVIEJU

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva 
-arba pinigai grąžinami

Subatnakčio pri 
potkas

NOW ONE OFĮ 
HOLLYWOODS 

bOREMOST VAMPSl- 
GOOO IN - 'THE 
BENSON bAURDER CASE 
AND ’MANSLADGHTER

JOB IN 
CHARLIE 

BRIANE SMK

Redakcijos atsa 
kymai

Pasaka apie tai kaip du bumai 
išmušė vieną langą

tokie vyrai yra naudingi. V 
liau apie tai bus plačiau par 
syta. Temykite.Tarp Chicagos 

Lietuvių

ngą ir 
lauk. Prieš 

pasižiurėjau, 
nelabai sma

ką ik m 
mis atvejais, o nededama tik 
labai rotais atsitikimais. Šiaip 
lai kiekvienas raštas turi 99 
iš šimto, 
todėl drg 
šome

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokės 
tys metams,

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, museulnr rheu- 
matic a ciies & painh,apply Mus- 
terble, the "counter-irritant”

kad bus patalpintas, 
korespondentų pra

rūdyti kaip* rašius ir ne- 
i, kad žiemos metu pei- 

juo

NkTALlE 
iaooreh^d

BORN 
PITTSBURGH

Colds and sore throat 
are infections caused * 
by germs. The abova 
are streptococcus 
germs. Help natūra 
combat them by gar- 
gling every day with' 
full strength (.isterine.

s lt kilis germs In 15 soc- 
onds and heals tissue.

Gargle wlth

(.ISTERINE

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar- JpC 
bas. Mes galime pri- 
rengti opėratorkoš vie- AJbimJ ą\ 
tai j trumpą laikį.'CTfTU, J ■ ///•). 
Dienomis ar vakarais. JHaaL2^s& 
Maža kaina. 

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St.. 
CHICAGO. ILL.

sį vakarą tarpe 7-8 
WI1FC broadeast i n imo 
1420 kilocycles, bus vėl 
mas eilinis Lietuvių programas, 
kuriuos jau per ilgą laiką žino
ma Lietuvių firma Peoples Fur
nitūrų Kompanija duoda kas 
pirmadienio vakare. Kaip ir bu
vusieji minėtos firmos progra
mai, taip ir šį vakarą bus la
bai rūpestingai surengtas ir at
liktas per parinkčiausius Lietu
vius dainorius ir muzikus, su 
pritaikintoms dainoms dėl suti
kimo Kalėdų švenčių. Todėl ne- 
praleiskime nepasiklausę.

Kiek jus galit
Haliunai

Viskas už ekonomiškų kainą
$1.00 asmeniui

PHONE DEARBORN 8515

dėl tenka paprašyti savo Ben 
dradarbių kantrybes. Redakci 
ja stengiasi, kad kiekvieno ben 
dradarbio raštai patektų spau 

rl rumpinarna 
atvejais

krūme 
deru* i jos stipriai 

zmos metu, kai 
gių sugrįžta ir 
tensyvus grupių 
tai parengimų 
sitikimų, t 
jų pluoštų 
plušti.

Žiemos metu korespondenci
jas tvarkyti nėra taip lengvas 
dalykas. Tenka skirstyti pagal 
skubumo, ir labai dažnai ne
skubesni raštai turi pagulėti 
po keletą dienų, kol juos ga
lima įsprausti i puslapius.

Kiekvienas parašęs, nori kad 
butų ir sunaudota, ir greitai. 
Tą patį norą turi ir redakcija, 
deja, kaip matote, kartais ir 
geriausi norai nebegelbsti. To-

I įvairius komitetus įėjo drūto 
gai taip jau ganėtinai veiklus, 
kurie pilnai tinka savo kvali
fikacijai. Visi išrinktieji pasi
žadėjo veikti su didžiausia en
ergija dėl draugystės labo.

S. Narkis. Sek r.

JOSEPH PIKELIS 
2945 W. 63rd St., 

arti Richmond 
CHICAGO, ILL.

YourTyES
Night and Morning to keep 
che m Clean, CIear and Healthy 

Write for Free “Eve Care** 
or “Eye Bęauty” Book

Murino Co., D«pt. H. SM9 B. Okio SuGiiatfo

Pereitą trečiadienį vakare L.
N. Bendrove laike priošme- 

Dalininkų su- 
Iš tari- 

Išrinkta se- 
direktoriai 

Vienas iš sė

liai, kurie ar sužiniai ar 
nesupratimą savo užmaščių 
dingumo, norėjo pravesti 
tinkamus tarimus, bet be 
sėkmių. 90-tas nuošimtis drau
gų ir draugių kaip vienas sto
jo už demokratiškus principus 
ir jie laimėjo.

Tapo išrinkta ateinantiems 
metams tinkama valdyba, kuri 
susideda iš gabių ir patyrusių 
draugų, būtent: Petras Kilevi- 
čius pirmininkas, 3144 Auburn 
Vve., vice-pirmininkas J. Byan- 
skas, 934 W. Marquette Rd., 
sekretorius S. Narkis, 2859 W. 
38th PI., iždininkas J. Yush- 
kewitz, 3647 Archer Avė., fi
nansų rašt. F. Kasparas, kon
trolės rašt. Z. Grigonis, kasos 
globėjas A. Žilinskas, maršalka 
Ji Sakalauskas,

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

TMonai BOULEVARD 4705

tini susirinkimą
sirinko net du šimtai 
mų nieko nauja.
kautiems metams 
viso 15 asmenų.
nesnių diretokrių buvo C. Ge 
nys; buvo direktorių pirminin 
kas per keletą metų, ir liko ne

ik. iki aušrai
Pilna j nokti 

ritmo karaliai.

Kėli permaža blogai ir kai 
perdaug nebegerai. Gyvas 
lietuviškas niiki'aštis yka tik
ras gyvenimo veidrodis. Juo 
daugiau veikimo, juo gausiau 
korespondencijų. Vasatos me
tu, kai visi į Paežerius ir pa- 

išsiblaško, korespon- 
praretėja, žie- 
visi po pasto- 
p'rasideda in- 

veikimas, šim- 
susirinkirnų, at- 

korespondenci- 
pl uostai pradeda

Gruodžio 14 d. viršminėta 
draugystė laikė savo priešmeti- 
nį susirinkimą Chicagos Lietu
vių Auditorijoj.

Galima su pasididžiavimu gė
rėtis iš musų draugų ir drau
gių sugabumo ir ištvermės tvar
kyti draugystės reikalus.

Nors atsirado keli karŠtuo- 
per

Nuolaidos ant Zenith
Radio, Lieka tik $95bQQ

Su guodone, 
Mis. M, Žuraitjenė

už dešimt} v U penkes 
Garantuotos

probak'corporation
0<oV0m O»

AutoSrrcp Sofety Roior Co., Ine., N. Y. G

Copyright Mldwett Feature Service s

\ / ZŽTr) bUT AMN’T YOD*^-==W A N ACTOR

daug rasių. Juo daugiau 
geriau, — nes ir pats musų 
draugijinis gyvenimas yra gy
vesnis, Ruda jis atsispindi sa
vo spaudoj.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- T>TT nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 

) Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Lietuvių programas 
per orą 1

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta --- ----------------
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro.... .
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 

' -- sias paštas.
KAUNO ALBUMAS ........................................... '.......................

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBĄ .............................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..............................
Namų darbai, naminė sųskaitybė" ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

Visada Bargenai
Pirmiau negu pirksi kur kitur

KALĖDŲ DOVANAS

ateik į lieutvių krautuvę. \ Čia rasi 
tinkamų dalykų Kalėdinėms dova
noms, dėl visų. Moterims, mergi
noms pančekų ir sveterių, vyrams 
marškinių, kaklaraiščių, sveterių, 
vaikams ir mergaitėms didelis pasi- 
skyrimas reikalingų aprėdalų.

šeštadienio rytą man prane 
še, kad į namus ant 702 W 
35 gatvės įsilaužė bomai. 
maniau nuvykti pamatyti, 
per bomai Įsilaužė ir kokiu 
kalu. Nuėjęs žiūriu, pryšaki- 
nių durių langas lentomis užkal
tas. Ką paisysiu, einu į vidų, 
žiuriu, gyvena moteris, kuri 
valdo groserių krautuvėlę.

“Ką, bene Santa Clausas į- 
metė kokią dovaną pro duris?” 
paklausiau.

“Yes, sako moteris, Santa 
Claus mane pusnuogę išvijo pro 
duris lauk”.

“Kaip tai atsitiko?’” susiin- 
teresavau.

“Nagi taip, sako motelis: bu
vo jau apie 20 minučių ligi tri
jų, rytmetis, išgirdau,, kad kaž
kas beldžiasi į duris, iššokau 
iš lovos, žiuriu pro lango už
laidą, kažkas stovi, koks tai 

'vyras prie durių. Klausiu, “Kas 
čia?” Man atsako angliškai, 
“Džianas”, sako 
ris. Bet aš durių nedarau. Tai 
pradėjo duris mušti. Pirmiau
sia atlupo storm duris, bet an
trų durių negali atmušti. Pa
žiurėjau pro langą, pamačiau 
ir antrą vyrą, kurs stovėjo gat
vėj,e ir ranka davė ženklą va
gims, kurių matyt buvo dau
giau negu du. Tuomet išgir
dau, kad priekinių durių lango 
stiklas suskambėjo. Tada jau 
supratau, kame dalykas, kad 
vagys sulys į vidų ir>man bus 
pavojus. Prasidariau 
pusnuoge iššokau 
šokdama žemėn 
kad, po teisybei, 
gus vaizdas šoktj ,8 pėdu gilu- 
mon. 4 L-•/’

Bet tai dar, sako moteris, ne 
viskas: aš peršokau net per dvi 
tvoras, ir ne žemas tvoras. Net 
vyras turėtų pasiraivyti prieš 
šokdamas per tokias tvoras. 
Tamsta, sako, nevieriji, tai pa
žiūrėk, kokia mano koja su
mušta nuo puolimo”...

Bet aš nedrįsau žiūrėti į jos 
koją, nes iš. sykio supratau, 
kad bus gal žemiau, o gal ir 
aukščiau kelio.

“Na, ir kas-toliau?”
“Toliau, nubėgau pas kaimy

nus šaukti pagalbos”.
“(L plėšikai ar sulindo į.vi- 

rų, kai išmušė langą?” klausiu.
“Matyt, ne, 

nubėgo savais 
Tai ir 

mus.

VIENYBE 
Brooklyn, N. N,

Per klaidą ir neapsižiūrėji
mą buvo praleTstos dviejų stam
bių aukautojų pavardės, būtent 
Mrs. Vinckienė aukavo $10.00 
ir Stanley Uksas $5.00. Taip gi 
meldžiam atleisti, kurių pavar
dės buvo. netiksliai .užrašytos. 
Ta proga dar kartą širdingą 
ačiu visiems už dosnias apkas.

Taip gi dėkojame gerb. “Nau
jienoms” už suteikimą tiek daug 
vietos savo skiltyse aprašymui 
Antano Ukso laidotuvių.

Dar sykį ačiu graboriams J. 
F. Radžiui ir J. Paulauskui už 
taip nebrangų ir mandagų pa
tarnavimą.

Ištikrųjų, nedaug randasi to
kių geraširdžių žmonių, kurie 
tiek atjaučia neturtingus. To
dėl patartina remti tokius žmo
nos, kurie nesigaili suteikti gra
žų patarnavimą už mažą atly
ginimą, išlydint į amžinąją tė
vynę.

■ išgerti — Malonumai 
Sirenos — Konfetti

Dovanos Visiems!

t ng»| METŲ svilinu* š
i PRAMOGA IR ŠOKIAI |
S COLISEUM’E '• B
‘^5 WABASH AVĖ

įjjįį • Šokiai nuo 9
I)(tn(Į smagumo.

J® “Phil” VValtcrs
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MENKA PAGELBA

Jungtinių t Valstijų kongresas priėmė bilių, kuriuo, 
sulig prezidento Hooverio rekomendacija, paskiriama 
116 milionų dolerių statybos darbams, kaipo priemonė 
kovai su nedarbu.

Tai yra menka pagelba. Jokios tiesioginės para
mos bedarbiams nebus duodama. O su ta suma pinigų, 
kurią kongresas paskyrė statybos darbams, bus galima 
parūpinti uždarbį tik kelioms dešimtims tūkstančių 
žmonių. Tuo gi tarpu bedarbių šiandie yra Amerikoje 
ne mažiau, kaip 5 milionai.

Amerikos valdžia yra turtingiausia pasaulyje, bet 
ji yra šykščiansia darbininkams.

Kodėl Anglija, nežiūrint to, kad ją slegia karo sko
los, gali šelpti savo bedarbius? Anglijoje yra dvigubai 
arba tribugai mažiau bedarbių, bet tenai kasmet išlei
džiama šimtai milionų dolerių tiesioginėms bedarbių 
pašalpoms, o Amerikoje nė cento. Be to, Anglijos val
džia skiria da ir milžiniškas sumas pinigų viešiems dar
bams. Kąip aną dieną buvo pranešta, MacDonaldo ka
binetas šitam tikslui yra asignavęs 662 milionų dolerių.

Prezidentui Hooveriui ir kongresui, matyt, rūpėjo 
ne tiek bedarbiams suteikti tikrą pagelbą, kiek paro
dyti savo “gerus norus“, kad, rinkimams atėjus, politi
kieriai galėtų girtis, kaip jie darbininkus “myli”.

.      ■■■ “galybe”! Tikri Napoleonai, 
REVOLIUCIJA ISPANIJOJE DAR NEPALAIDOTAI svieto užkariautojai, tie bolše-

Karaliaus Alfonso priešams šį kartą nepasisekė 
nuversti monarchiją ir diktatūrą, bet jie dar anaiptol 
nesijaučia viską pralaimėję. Respublikinis judėjimas Is
panijoje tebėra stiprus. Vienas Amerikos laikraščio 
korespondentas sako: “Nežiūrint to, kad tūkstančiai 
respublikos kovotojų yra kalėjimuose, judėjimo nugar
kaulis dar toli gražu nėra perlaužtas.”

Neįstengę jėga’ nugalėti valdžią, revoliucininkai da
bar sugalvojo nepaprastą kovos būdą. Tūkstančiai res-z 
publikos šalininkų rašosi po dokumentu, kuriame jie 
pareiškia pilną savo solidarumą su suimtaisiais sukili
mo vadais. Dokumentas yra adresuotas karo teismui, 
todėl valdžia dabar turės arba visus pasirašiusius po 
juo areštuoti ir bausti, arba prisipažinti, kad ji nepa
jėgia savo priešus nutildinti. Bet suareštuoti visus, kū- 
rie atvirai solidarizuojasi su revoliucijos vadais, ji var
giai galės, kadangi kalėjimai jau ii- taip yra perpildyti.

šitoks Ispanijos respublikininkų pasiryžimas rodo, 
kad moraliai jie nėra sumušti. Sukilimo nepasisekimas 
juos pamokino, kaip reikia susiorganizuoti, kad sekantį 
kartą nebūtų padalyta klaidų, kuriomis valdžia pasi
naudojo. Atrodo, kad vadovaujančią rolę tolimesniame 
revoliucijos pudėjime vaidins socialistai, kurie pasitiki 
ne tiek ginklo jėga, kiek visuotino streiko įrankiu. Is
panijos socialistai kooperuoja su visomis monarchijos 
priešų srovėmis, išimant, žinoma, komunistus, kurie 
stoja už diktatūrą, o ne už laisvę.

GRIUVO' DAR VIENAS BOLŠEVIZMO ŠULAS

vikų agitatoriai, kada kalba 
į savo “susipratusius” pasekė
jus apie savo “milžinįškus” pa
sisekimus. *

Pereitą vasarą, kai bolševi
kai nubėgo pas “džiodžę” rei
kalauti indžonkšeno prieš SLA., 
tai jie tokiu pat “napoleonišku” 
tonu gyrėsi publikai, fogei per
galė busianti jų pusėje ir jie 
busią pripažinti teisėtais Susi
vienijimo valdytojais. Bet iš tų 
pagyrimų nieko neišėjo. O da
bar, kada teisingumo lazda at
sisuko prieš juos pačius ir kai 
kuriose valstijose- valdžia pra
dėjo imti bolševikišką “susivie
nijimą” į nagą, tai jau girdime 
siratų dejavimą, 1cad “judošiai” 
juos persekioja!

Well, vyručiai, neužmirškite 
žmonių patarlę: “Per ravą ne
peršokęs, op nesakyk!”

KLERIKALIZMAS IR LAISVE

Sovietų valdžiai iki šiol neteko pergyventi tokios 
rųšies krizių ir atmainų, koki nuolatos įvyksta parla

mentinių šalių valdžiose. Todėl, paviršium žiūrint, susi
daro įspūdis, kad bolševikiška valdžios sistema yra la
bai pastovi..

Bet tikrumoje ir sovietų valdžiai nėra svetimi kri- 
ziai. Kuomet po Lenino mirties Stalinas su Zinovjevu 
ir Kamenevu išspyrė lauk Troekį, tai Rusijos valdžioje 
įvyko ne mažesnė atmaina^ negu kad įvyksta parlamen
tinėse valdžiose, nuvertus vieną ministerių kabinetą ir 
pakeitus jį kitu.

Tokių pat krizių ir atmainų sovietų valdžioje pas- 
kui buvo ir daugiau: Zinov.jevo ir Kamenevo pašalini- 
mas 'iš partijos ir valdžios viršūnių>, Radeko ir kitų 
“senosios Lenino gvardijos” narių ištrėmimas; Tomskio 
ir Bucharino “nuvainikavimas”, ir t. t. Dabar tik’ką 
nukrito nuo bolševikiško dangaus dar viena stambi 
žvaigždė — Aleksei Rykov, visos. Sovietų Sąjungos 
premjeras.

Rykovas tapo pašalintas ir jo vietą užėmė Moloto
vas, uolus Stalino klapčiukas, bet šiaip ne kuo nepasi
žymėjęs vyrukas.

Vadinasi, pargriuvo dar vienas originalio, leninišku

“Draugas” nesutinka su 
*‘Naujienų” pasakymu, jogei 
“klerikalizmui yra pavojinga 
ne diktatūra, bet — laisvė”. Ji
sai sako, pirmą kartą tatai girt- 
dįs. Girdi:

“Katalikai neturi laisvės 
Rusijoj, Italijoj (? — “N.” 
Red.) ir Meksikoj, kur dik
tatūra yra valdžioje. Jei dik
tatūra butų geresnė už lais
vę, pasaulio katalikai nepro
testuotų prieš diktatorių 
žiaurius tikinčiųjų ir jų vei
kimo persekiojimus.” 
Naivus argumentas. KatalL 

kai, girdi, protestuoja, kada 
persekioja katalikus!

Bet tikras laisves šalininkas 
protestuoja ne tik tuomet, kai 
yra persekiojamas jisai pats 
arba jo partija, bet ir tuomet, 
kai yra persekiojami kiti žmo
nėm / . |

Tegu “Draugas” pasako, kiek 
kartų mūsiškiai arba kurie ki
lį klerikalai yra protestavę 
prieš persekiojimus socialistų 
arba šiaip neklerikališkų par
tijų diktatoriškose šalyse* Yra 
faktas, kad klerikalai tokiuose 
atsitikimuose protestų nekelia; 
priešingai, jie dar pagiria des
potus.

Ypač lietuvių judėjimo isto
rija yip. pilna šitos rųšies pa
vyzdžių. • Sakysime, 1905 m..

< Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................   $8.00
Pusei metų ................................... .. 4.00
Trims mėnesiams ......................... 2.00
Dviem mėnesiams ......................... 1.50
Vienam mėnesiui .................................... 75

Cbicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija .................................. 3t
Savaitei ....................... :....................... 18c
Mėnesiui ........................    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

Metams ------------ -----------------...... $7.00
Pusei metų .................. .. ..............w 3,50
Trims mėnesiams .................... 1.75 
Dviem mėnesiams ........  1.25
Vienam mėnesiui   ................... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

bolševizmo šulas. Iš senųjų Lenino bendradarbių atsa- 
komingose sovietų valdžios vietose dabar nebėra nė 
vieno. Pasiliko tik Stalinas, kuris formaliai į valdžią 
visai neįeina, bet faktinai ją vienas "kontroliuoja.

Partijos diktatūra, po tų visų krizių ir pasikeiti
mų, pavirto yieno asmens diktatūra. Dabar, jei tas as
muo griūtų, tai griūtų visas bolševizmas.

!■■■ M N——

Apžvalga
“SVIETO UŽKARIAUTOJAI”

Prieš kelias dienas Brooklyno 
“Laisvėje” btivo įdėtas šitoks 
bolševikų čempiono “literato”, 
Seno Vinco, rašinys:

“Kaip norite, sakykite, bet 
aš negaliu atsistebėti, kaip 
pono Grigaičio nervai išlaiko 
ir jisai neatsiduria ‘kreizau- 
zčj’? Kaip čia senai ir tas 
pats ponas Grigaitis ugnia 
spjaudėsi per savo organą, 
grūmojo (? — “N.” Red.) 
policija ir įstatymais Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
organizatoriams, o dabar taip 
apsileidžia.”
Toliaus, iškoliojęs Grigaitį 

“piemeniu”, “L.” rašytojas pa
sakoja, kad bolševikiško “dar
bininkų susivienijimo” kuopos
organizuojasi jau ir “po paties 
Grigaičio nosia”, ir sako:

“O perkūne didis ir nedė- 
kingasai sviete! Jeigu šitą 
smūgį ponas Grigaitis paneš 
ir su juom nieko nepaprasto 
neatsitiks, tai ant mano at
sakymo kalkite jį prie kry
žiaus ir jis paliks tikras so
cialistų Jėzus Kristus. And
riulis bus tas Žalnierius Lun- 
ginas, kuris ragotine pervė
rė jo šoną!”
Kiek čia pasididžiavimo sav& 

kada žmonės ėmė kilti prieš 
Rusijos carizmą, ką darė mu
sų kunigai ? Pralotas Antana
vičius ir vyskupas Paliulionis 
tuomet išleido aplinkraščius 
katalikams, įsakydami jiems 
padėti žandarams gaudyti caro 
priešus. Tie aplinkraščiai buvo 
skaitomi bažnyčiose, ir nė vie
nas kunigas nepakėlė prieš tai 
balso. Rusijos Durnoje kunigas 
Laukaitis viešai pasigyrė, kad 
katalikų kunigai Lietuvoje pa
dėjo caro valdžiai “knamolą” 
(maištus) malšinti.

Pralotas Olšauskas (tas, ku
ris dabar 'sėdi sunkiųjų darbų 
kalėjime už žmogžudystę) iš
davinėjo policijai revoliucionie
rius ir buvo Kauno policmeis

Ateities trobesiai
Ateityj' dirbtuvės ir trobesiai 

neturės langų. — Nerudijair- 
tis' metalas. — Dangorėžių 
“griaučiai”. —Metaliniai tro
besiai. —Mokslininko E. E. 
Free nuomonė. —-Dienos švie
sa. —Langų plovimas bran
giai kainuoja.—Ateities dan- 
gor ežiai. —

Jau artinasi tie. laikai, sako 
Laurence M. Cockaday, kuomet 
namai ir dirbtuvės neturės lan
gų. Išradimas nerūdijančio 
metalo žymiai palengvino sta
tybos darbą. Sakysime, dabar 
New Yorke yra statomas Em- 
prie State Bbildihg. Tai bus 
aukščiausias dangorėžis pasau
lyj. Sienomis yra naudojama 
nikelio-chromo-pliėno lydinys 
(alloy). Chrysler dangorėžiui 
nemažai buvo sunadota alumi- 
numo. <

Architektai pradeda suprasti, 
kad trobesiai taip pat turi at
vaizduoti musų amžiaus dvasią. 
Statyboj vs dažniau ir dažniau 
pradedama naudoti naugės 
(metalai). Ir ne be reikalo/ 
Metalo trobesiai pasižymi ne. tik 
tvirtumu, bet jie yra gražesni 
ir labiau apsaugoti nuo gais
ro. Eksperimentai tatai pilnai 
įrodė.

Šiandien mes važinėjame me
taliniame automobilyj; skraido
me metaliniu lėktuvu; važiuo
jame metaliniais traukiniais ir 
plaukiame metalinias laivais. 
Niekam ir į galvą neateina da
ryti laivo sienas iš plytų. Tad 
kodėl mes negalime gyventi ir 
dirbti metaliniuose trobesiuo
se? Nėra mažiausios priežas
ties, kodėl mes tai negalime da
ryti. Nuo to mus sulaiko tik 
senovės papročiai. Paprastai 
ima laiko, kol mą apsipranta
me su nauju dalyku.’

Del žemės brangumo didmies
čiuose žmonės yra verčiami 
statyti dangorežius, nes ma
žesni trobesiai jokiu būdu ne
apsimokėtų. z Akmiio nėra pa
kankamai tvirta medžiaga at
laikyti tuos Babelio bokštus. 
Antra vertus, akmeniniai dan- 
gorėžiai pasižymi neįmanomu 
masyvumu, štai kodėl jau nuo, 
seniai dangroėžių, taip sakant, 
“griaučiai” yra daromi iš plie
no. Gana dažnai galima paste
bėti, beveik užbaigtą trobesį, 
kurio pirmas aukštis yra be 
sienų. Plieniniai .griaučiai arba 
rėmai turi atlaikyti tūkstan
čius tonų plytų. To svorio bu
tų galima išvengti, jeigu tro
besių sienos butų daromos iš 
metalinių plokščių.

Mokslihinkai .yra įsitikinę, 
jog ateityje trobesių sienos ir 
bus daromos iš plonų metalinių 
lapų. Kai kurie architektai 
jau dabar mano, jog plytų sie

terio dešinioji ranka. Bet kle
rikalai tą biaurų išgamą laikė 
dideliu “tautos ir bažnyčios 
veikėju”.

O kai susidarė nepriklauso
mo Lietuvos respublika, tai 
klerikalai, pasigrobę valdžią į 
savo rankas, per šešifc metus 
laikė Lietuvoje karo stovį. Kuo
met gi 1926 m. jie buvo rinki
muose sumušti ir nauja, demo
kratinė valdžia karo stovį pa
naikino, tai klerikalai padėjo 
tautininkams. įvykinti ginkluo
tą perversmą įr įsteigti dikta
tūrą !

Tai ve koki “laisvės mylėto
jai” yra klerikalai.

I
Laisvės klausime klerikaliz

mas nieku nesiskiria nuo rusiš
ko bolševizmo. Bolševikai kelia 
didžiausią lermą, kuomet kas 
nors juos persekioja. Jie reika
lauja sau neribotos laisvės. Bet 
kaip tik jie gauna galią, tai 
laisvė pasidaro “buržuaziškas 
prietaras” ir jie ją sutrempia. 
Lygiai taip pat elgiasi ir kle
rikalai.

nos dangorėžiams visiškai ne
tinka. Metalo sienos užima 
mažiau vietos, pigiau kainuoja 
ir yra saugesnės gaisro atžvil
giu.

Ir dabartiniu laiku dangorėr 
žiu statytojai nemažai naudoja 
metalo. Sakysime, Beaux- 
Arts apartamentinis trobesys 
New Yorke yra padarytas be
veik išimtinai iš metalo. Olan
dijos mieste Rotterdame ran
dasi iš stiklo ir plieno padary
tas tabako fabrikas. Namų sie
noms nerūdijantis plienas yra 
gana plačiai naudojamas Vokie
tijoj ir Anglijoj.' V

Sienas yra geriausiai daryti 
iš dubeltavų metalo lapų arba 
plokščių. Tarp tų lapų turi bū
ti paliktas mažas tarpas, kuris 
pripildoma šilimą sulaikančia 
medžiaga. Tuo budu padarytą 
siena yra apie, keturis kartus 
lengvesnė nei plytų siena. 
Prieg’tam ji geriaii palaiko ši
limą. Metalinės sienos yra 
pritaisytos prie rėmų. Todėl 
kiekvienas aukštas yra savo rų
šies dėže. Tokiai konstrukci
jai yra reikalingi daug leng
vesni griaučiai. Tai, žinoma^ 
yra didelis pliusas.

The Empire State Building 
naudoja, kaip jau buvo minėta, 
nikelo-chromo-plieno lydinį, ku
ris nerūdija ir gerai atlaiko oro 
permainas. Tas dangorėžis tu
rės 85 aukštų. Jo aukštumas 
sieks 1,043 pėdas. Vadinasi, 
bus aukščiausias trobesys pa
saulyj,—43 pėdomis aukštesnis 
nei Eiffelio bokštas Paryžiuj.

Tačiau inžinieria mano, jog 
atetyj bus galima pastatyti ir 
2,000 pėdų aukštumo dangore- 
žius. Tiesą sakant, butų ga
lima ir aukštesnius statyti, bet: 
jie nebūtų praktiški, kadangi 
susidarytų labai daug kompli
kacijų su keltuvais ir kitais da
lykais.

Metalo sienos daugeliu at
žvilgių yru parankios* Bet da» 
bar kyla klausimas, ar ateities 
metaliniai trobesiai turčs lan
gus, ar ne? Tiksliai į tą klau
simą yra sunku atsakyti. Ta
čiau atrodo, jog pamažu eina
ma prie “belangių namų” am
žiaus. Dr. E. E. Free, žymus 
inžinierius ir mokslininkas, ne
seniai viename susirinkime pa
reiškė, jog Amerika kas metą 
galėtų sutaupyti apie bidoną 
dolerių, jei fabrikai ir ofisų 
trobesiai butų statomi be lan
gų.

Dūliai to, kad belangės dirb
tuves atsieina pigiau, — negali 
būti abejojimo, — sako Dr. 
Free. Labai galima, kad už 
penkiolikos ar dvidešimties me
tų didelė dauguma Amerikos 
dirbtuvių neturės langų. Pra
džia toj krypty j jau padaryta: 
vakaruose jau statoma viena 
belange dirbtuvė.

Bet pažiūrėkime dabar, kodėl 
belangės dirbtuvės yra praktiš
kesnės? Visi žino, kad be tin
kamos šviesos joki dirbtuvė ne
gali apsieiti. Dienos šviesa ne 
tik brangiai kainuoja, bet tuo 
pačiu laiku yra labai netinka
ma darbui. Ji nėra venoda: 
nuolat įvairuoja. Priegtam juo 
toliau nuo langų, tuo šviesa yra 
menkesne.

Daugely dirbtuvių net dabar 
dienos šviesa mažai tesinaudo
ja, kadangi ten bandoma pri
taikyti tokią iliuminaciją, ku
ri geriausia tinka akims. 
O tai labai svarbu, nes bloga 
šviesa ne tik gadina akis, bet 
ir bendrai mažina darbingumą.

Beikia neužmiršti ir to fak
to, sako Dr. Free, kad įvedant 
gerą apšvietimą dirbtuvės gali 
sutaupyti nuo 5 iki 10 nuošim
čių. Mat, žymiai padidėja dar
bo našumas, o antra, gaminių 
kokybė yra daug geresnė.

Belangiai trobesiai turi ir ki
tų parankumų. Išlaikymas to
kių trobesių atsieitų beveik per 
pusę pigiau, jau nekalbant apie 
tai, kad pastatymas nebūtų 
toks brangus, kaip dabar. Tai 
gali skambėti keistai. Bet 
reikia atsiminti, jog dangorė
žių savininkai dabartiniu laiku 

! Vladas Mingelevičius J

JIS SUGRĮŽO:
(APYSAKOS FRAGMENTAI) !

<

Tra-ta-ta-tracli, tra-ta-ta 
trach!

—Dunda traukinys iš pro
vincijos link sostinės. Dunda 
kaldamas taktą: tra-ta-ta; 
trach b—

Jakubėnas sėdi vagono kū
pėję ir žiuri pro langą.

Aušo. Ir lyg puikiausiame 
kino ekrane mainosi nuosta
biai graži gamtos dekoracija: 
tai lygus laukai, kalvos, miš- 
kai; tai dvarai prabėga* su
mirga bažnyčių bonėmis mie
steliai, kaimai; tai vėl perbė
ga kokią upę. Tra-ta-ta-trach!

Sėdi ir žiuri, klausosi... Te
legrafo stulpai švist-pašvist 
neriasi užpakalin. Vagonų ra
tai dunda. Visas traukinio bil
desys sudaro kažkokią nesu- 
pran tanią muziką—tra-ta-ta- 
trach !

O jisai su linksma ir malo
nia šypsena skrenda minti
mis į jo svajonių sukurtą to
li-

mo sūkurio, perskrido jomis į 
mylimąją tėviškę...

—Sudie žalieji laukai, ža
vingos girios ir jose čiulban
tiems paukšteliams!... Sudie ir' 
tau berneli žalias, nes ne k^r- 
tą dalyjomės abu skausmais, 
lindėsiu ar džiaugsmu, gal 
rasi kitą jautrios sielos drau
gą — nebusi našlaitėliu...

Bet... netikėtas liūdesio še
šėlis praslinko jo veidu...

Gaila palikti brangiąją tė
viškę, bet dar labiau gaila 
palikti tai apie ką sukosi auk
sinių jo svajpnių įkaisti aure
ole...

Tai Bronė Gailiūtė pavyz
dingiausiai vienkiemy gyve
nančio neva dvarininko jau
nutė duktė. .f

Gimnaziją baigė abu sykiu. 
Toliau keliai skyreli: ji svajo
jo apie muziką, o jisai ruošė
si visai atsiduoti literatūrai.

f kietą realaus gyvenimo 
akmeninę- skeveldrą iškalti 
amžinos palaimos ir saulėtos 
kūrybos šypseną — jo obalsis.

—Baigsiva mokslą, įgysiva 
visuomenėje vardą ir tada- 
Sveika laukiamoji ateitis! — 
Prisiminė, atsisveikinant jai 
tartus žodžius, karštą giliai 
pažįstančių viens kitą myli
mųjų bučkį ir... malonios nuo
taikos šypsena prabėgo jo 
veidu 1...

Gimnaziją baigdamas, prieš 
vasaros atostogas, ’gavo iš 
draugo bendramoksliu Valio 
Trinkūno laišką, kuriame ne 
bepasigyrimo rašė gerai gyve
nąs ir tuo pat kvietė jį atvyk
ti pas save Kaunan. Nepa
miršo- paminėti laiške, kad 
dėka savo dėdės rekomenda
cijos gavo gerą vietą Finansų 
Ministerijoje. Dėdė, sulig 
draugo žodžiais, esąs įžymus 
advokatas^ turįs geras pažintis 
net su pačiomis valdžios vir
šūnėmis—aukštų luomų žmo
nėmis, lodei ir jam žadėjo pa
gelbėti gavime vietos,

—Kaunan jis jau važiuoja 
—jis jau nebetoli...

Ir. periiego Jakubėną< džiau
gsmo jtidėsys.

Smui’ldiai dundėdamas greip 
bėga laukais traukinys, bet 
jojo svajonės jį pralenkė 
kaip gulbės, jau sukosi ties 
sostines padange... \

...Čia didingų dvasios pajo- 
gti centras Universitetas, pa
sakingai viliojąs teatras-oper 
ra, puošiuos alėjos, didžiuliai 
nūnai*..

...Vaidinasi draugai ir pažį- 
kuriems greit pa- 

spaus raukas...
Ypatingai prisimena jam 

artimas siela ir troškiniais, 
draugas studentas Untulis iš 
Iluinanilarinių mokslų fakul
teto... Tų pačių idealų siekė
jui !

Pagaliau išplėšęs nesuval
domai besiveržiančias mintis 
is tojo jį pagavusiu džiaugs

išleidžia milžiniškas sumas pi
nigų vien tik langų plovimui. 
O kai langų nebus, tai atsimos 
ir tos išlaidos. Kontroliuoti 
temperatūrą irgi bus labai 
lengva.

Ateities dangorėžis, moksli
ninkų manymu, turės atrodyti 
sekamai: jie bus apie 150 aukš
tų. Perdėm visos sienos bus 
padarytos iš nerūdijančio me
talo. Niekur jokių langų. O 
tai duos galimybės apsisaugoti 
nuo triukšmo, kuris ne tik ma
žina darbo našumą, bet tuo pa
čiu laiku kenkia ir sveikatai.

Kiekviename dangorėžyj bus 
solariumas, kur žmonės galės 
imti saulės vonias. Bus krau- ♦
tuvės, restoranai ir gal teatras. 
Dangorėžio gyventojas galės 
viską gauti Viduj. O kadangi 
oras visą laiką bus valomas ir 
temperatūra reguliuojama, tai 
gyvenimas ten bus nepalygina
mai sveikesnis nei musų laikų 
trobesiuose.

Iš tamsios praeities įs šviesią 
ateitį!.. Mes gyvename nepaly
ginamai geresnėse sąlygose, 
negu gyveno musų pirmtaku^ 
nai prieš šimtą metų. Praeis 
dar šimtas metų, — ir tuolai
kiniai žmonės musų gyvenimą 
skaitos gana primityvišku.

—K. A.

Ta’a-ta--tu-trach!...
__19 —• •
Nieko! Tai traukinio mu

zika !
Pakirdo Jakubėnas iš švie

sių svajonių ir priėjo arčiau 
prie lango...

Tekėjo saulė — didele skai
sti saulė.

Tolumoj aukštai kabojo ke
letas šilkasparnių debesėlių...

Saulė kilo. Jos spinduliuo
tame fone cine reikštis didin
gi miesto bokštai ir jo širdis 
sutvaksėjo džiaugsmu!...

-^Sveikas senutis mieste, 
laikinoji Lietuvos sostinė!

'A’a-iikinys pasinėrė tuneliu 
ir lėčiau atsidusdamas idun- 1 , , c
dėjo miestan. (I>. d.)

“KOVA”, Lietuvos social- 
demokratų užsieny leidžia- 
mab laikraštis, šj laikraštį 
leidžia iš Lietuvos išvažia
vę politiški emigrantai. Pa
vienio numerio kaina 10 c. 
Galima gauti “Naujienose”.

“KULTŪROS” No. 11 tik 
kų gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. Gaugite “Nau
jienose”.
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Bedarbiu Šelpimo Reikalai
BEDARBIU ŠELPI 

MOKO

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Malonus pasiūlymas
šeštadieny, gruodžio 20, at

silankė į Bedarbių Šelpimo Ofi
są gerbiamas J. K. Milius (Ca- 
mera-man and motion pieture 
operator) ir pareiškė man:

— Jus čia dirbate labai gra
žų ir prakilnų darbą. Aš galiu 
jums parodyti paveikslų iš Lie
tuvos, jei greit surengsite va
karą bedarbių naudai.

Aš padėkavojau gerbiamam 
J. K. Miliui ir pasakiau, kad 
pasitaręs su kitais [Bedarbių 
Šelpimo Komiteto nariais, pra
nešiu apie musų nutarimą.

Vadinasi, jei pasiseks gauti 
kur tinkamą svetainę ir pato
giu laiku, gal ir vėl greit su
rengsime vakarą bedarbių nau
dai.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

Antanas Žymontas.

P. švęlnis, 2553 W. 69 St.
Ijfr. Karčauskas, 238 W. 51 

St. auki/vo drapanų, moterims 
ir vaikams ir $1.00.

J. žemaitis (sūnus), 3445 S. 
Halsted St.

Bruno Sinkus, 117, W. 74 St. 
(visą baskę maisto).

Boston Shoe Store^ (H. Pa
lieka), 3435 S. Halsted St. daug 
vaikams čeverykų davė. Prašo
me paremti tokius gerus biz
nierius.

Mrs. Elzbieta Plungienė, 8756 
S. Ada St. 100 svarų šinkos, 
100 svarų cukraus, 100 svarų 
bulvių. Labai ačiū už maistą. 
Prašome paremti tokius gerus^ 
žmones. •

J. Butkus, 7909h Phillip St. 
ir maisto. Labai ačiū.

J. Aleksiunas, 2558 
St. $1.00.

V. S kuka tiška s, 2640 
St. $1.00.

A. Pedro, 6946 W. 
bell Avė. 50c.

W. Skukauskas, 2640 
St.

W. 691 Jos bus suvartotos labdaringam 
tikslui — sušclpimui nelaimin
gų bedarbių.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

Antanas žymontas

Lietuvės Akušerės

rūbų

Duota rūbų
J. Nirtautas, E. Klioštorai- 

tiene, M. Knizikienė, A. Sten- 
cel, Andrijauskas, Klioštoraitis, 
Knitunas, Jagminas, J. Gotau- 
tas, J. Pipiras, P. Mačionis, 
Alasankienė, Zakis, Vaičiukau- 
skas, Bimkus, Prispalauskas, 
Andrijauskas, Bese, Stanselis, 
Gindreinas, S. Lenščienė, Vaiš
norienė, Gotaut, Paulikas, Van- 
sevičius, Ant. Stugis, Kasiukas, 
Vadoda.

Gauta pinigais

$1.00.

Duota maisto

W. 69

Camp-

W. 69

Vaišnorienė, J. Vancevi- 
červinskas, P. Milius, S.

Padėka Bedarbių 
Šelpimo Komi

tetui

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

Lietuviai Gydytojai^
Telefonas Boulevard 193 9 •

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St, Chicago, III.

Įvairus Gydytojai

GYDO

čius,
Kubilius, A. Daujotas, M. Mi- 
chalsen, V. Nortautas, J. Rui- 
bis, /M. Kubilius, Vaivadas, 0. 
Baikauskas, A. Andrulis, M. 
Knizikienė, F. Mičiulis, O. .Gry
bas, A. Grigaliūnas, Vaičikau- 
skas.

Bedarbių Šelpimo 
Komitetui

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašelpos, moterų 
parengtoj Bunco Party, kuri 
atsibuvo gruodžio 6 d., liko pel
nas, kuri ir paskyrė į Bedar
bių šelpimo fondą $8.51 ir dar 
pas Jankų tur būt yra apie 
$2.50, kuriuos priduos jis pats.

P. Galskis.
Bedarbių šelpimo Komitetas 

gavo nuo P. Galskio $8.51. Ta
riame širdingai ačiū už aukas.

Oi, oi, oi, kiek bedarbių ren
kasi dabar kasdien į musų ofi
są, net jau trošku darosi ten 
dirbti. Mat, Kalėdos čia pat, tai 
kiekviena bedarbių šeimyna no
ri, kad bent Kalėdoms turėjus 
gardėsių maisto kąsnelį.

Ir kokias liūdnas istorijas pa
sakoja bedarbiai iš savo kas
dieninio gyvenimo, net baugu 
ir klausytis. Kai kuriems pa
galba būtinai reikalinga. Susi
mildami, gelbėkit!

J. Butkus, 7909 Phillip St.
S 1.00.

ONA ŠVEISTYTĖ 

velionės Onos Šveistytės 
bus 
Šv.

Ačiū!

Už 
sielą gedulingos pamaldos 
gruodžio 24 d., 8 vai. ryte, 
Jurgio bažnyčioje.

Ona pasimirė lapkričio 17
I 1 vai. ryte. ‘ Palikė nubudime 
tėvus ir sesutę. Nuoširdžiai kvie
čiam visus gimines ir draugus da
lyvauti minėtose pamaldose.

Nuliūdę.

Tėvai — Qna ir Thomas.

<1..

Lietuvių Bedarbių šelpimo 
Komitetui rekomendavus, į mu
sų šeimyną apsilankė ponios A. 
Miliauckas, A. Visbaras ir P. 
Paliulis, visos ALTS 100 kuo
pos nariai, ir susipažinę su mu
sų padėtim, pristatė dovanų: 
vieną maišą bulvių, 10 svarų 
cukraus, 5 svarus taukų, 5 sva
rus lašinių, 2 tuzinus kiauši
nių, 3 kenus pupų, vieną dide
lį keiką, 1 svarą kavos, 1 sva
rą sviesto, 2 bakanus duonos, 
2 svarus pyragaičių (cookies), 
vieną kumpį (ham), 1 didelį 
krakerį ir 25 svarus miltų.

Ta,įį> gausiai sušelpti reiš
kiame nuoširdžios padėkos kaip 
ALTS šimtinės kuopos veikė
joms, taip Bedarbių šelpimo 
Komitetui, kurs savo pasišven
timu ir atydumu daug šeimy
nų sugebėjo ištraukti iš gre
siančio bado nasrų.

P. Masiliauskų šeimyna.

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

9252

duodu 
eleetrie

Phonė 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment įr mag
netu blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patart
inai dovanai.

Akių Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1R0L

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Aihland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
193 0. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso telefonas Virglnia 0030 
Rez. Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 

iki 8 vakaro. Nedčlionj nuo 10 iki 12 die
ną. Natnų ofisas North Sidą

3413 Franklin Blvd. 
Valandos 8:80 iki 9:30 vakaro

o

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1890 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Graboriai

GRASILA BARZDIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 19 dieną, 8:30 valandą 
vakare, 
metų 
mieste, 
metus.
Seserų Mylėtojų Draugystės. Kliu- 
bų ir 
šelpos 
dėliame nubudime vyrą Stanislovą 
Barzdį, Stanislovą it Petrą Barz
džius gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 311 
E. Kensingron Avė.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 22 dieną, 8 
namų į Visų šventų 
bažnyčią, Roselande. 
Wabash Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės, 
sielą,, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. 'Grasildos Barzdienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidbtuvėse ir suteikti jai paskuti- ' 
ui patarnavmąi ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, > 
Vyras Stanislovas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Julius Pruseckis.

1930 m., sulaukus 42
amžiaus, gimus Plungės

Amerikoj išgyveno 23
Priklausė prie Brolių ir

Draugijų Savitarpinės Pa-
Susivienijimo. Paliko di-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius. ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, ' nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos^ 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė aryda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Bodlevard 7589

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rcz. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų,
* vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 th Street

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

Lafayette 4146 Advokatai
9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakara 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted S t.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

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

panedčly,
vai. ryte iš

parapijos
108 gt. ir

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ' 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 4# Conrt, Cteeuo, I1L
T«l. Cicero 5927

CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

Dr. A. P. KazlauskisĮ

Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Residence Phone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

7 iki 9 vakare 
ir Subatos vak.

Valandos 
Olis-—Utarn., Ketv.
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.

Šalimai Depositors Banko 
skersai gatvės nuo 

Peoplcs Banką 
arti Ashland Avė,

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.
. ...........——----- ------ - ’

DR. J. J. KOWARSKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rcz. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Lietuviai GydytojaiPhone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS -19

Antanas Dambrauskas

par-
yrai

šiuomi turiu garbės padėka- 
voti geriems Chicagos lietu
viams, kurie pirko tikietus į 
musų koncertą, gruodžio 
Lietuvių Auditorijoj.
' Tikietai dar nevisi yra 

žinti, kurie buvo paimti 
davimui. Bet jau , iki šiol 
gryno pelno $94.

Tiesa, daugelis žmonių kurie 
buvo nusipirkę tikietus, neatsi- 
lankė i koncertą, (laiko netu
rėjo ar dėl kitokių priežasčių, 
nes buvo darbo vakaras). To
dėl į svetainę nedaug publikos 
buvo susirinkę.

Didelis ačiū musų geriems 
ir prakilnios sielos artistams, 
kurie teikėsi dalyvauti musų 
koncerte. Ir (ikrai maloniai ir 
jaukiai palinksmino susirinku
sią publiką.

Čia dur turiu su dideliu ma
lonumu pažymėti, kad keletas 
artistų po šio 
pareiškė:

— .Jei kada, 
vakarą bedarbių
vei jums maloniai patarnausi’ 
me.

Toks muBŲ ai’tistų ir publi
kos pritarimas priduoda mums 
nuolat dirbantiems tą sunkų 

«darbą, dar daugiau energijos. |
Jei mes visi prisidėsime nors 

po biskutį, veiksime draugiškai, 
rimtai, be ginčų ir jokių užsi
puldinėjimų, musų šis darbas 
gali išsivystyti i didelį visuo
menišką veikimą.

Kviečiu visus ateiti mums j 
talką.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

Antanas žymontas.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky 
riib / •

3307 Auburn Avė
CHJCAGO. ILL.

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 valandos vakare

koncerto man

nors Eenirail-e 
naudai, mes ir

Subata, gruodžio 20, 1930
Gauta nuo gerų žmonių rūbų 

ir maisto
J. Valantinąs, 2558 W. 69th

St. muisto.
J. Skukauskas, 2640 W. 69 

St. davė maisto.
{J. Daržinskienė, 2616 W. 69

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 19 dieną, b 
valandą vakare, 1930 m., sulaukęs 34 metų amžiaus, 
gimęs Degučių parapijoj, Andrejumi sodoj. 19 metų 
išgyveno Amerikoj.

Paliko dideliame nuliudime draugus ir pažįstamus. 
Laidotuvėmis rūpinasi Paulina čebatorčnicnc., 
Kūnas pašarvotas randasi Ežerskio koplyčioj, 4603

Laidotuves įvyks Gruodžio 23čią dieną, 8 valandą iš 
ryto iš koplyčiom į Nekalto Prasidėjimo Paneles, šv. par 
rupijos 1 >i»ž i ly <J tų, Rnviojo n tssiims* rili ligosi piunaldos
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Sv. I^aziiniero-

kapines. ■
Visi a. a. Antano Dambrausko gimines, draugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą įr atsisvei
kinimą.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadlęy Liet 
K«plyčja dykai

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Nuliūdę liekame,

DRAUGAI IR PAŽĮSTAMI
Laidotuvėse patarnauja gfaborius Ežerskis, Telefo

nas Boulevard 9277.

WISSIG
nw kaure

ajaus
GYDO TISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSĮOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specianiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslSs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosdjinaų, gerkles skaudžjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 S t., kampas Keeler Avė., Tel. Crairford 5573

Daktaras
Kapitonu

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St. 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct. 

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46th St.
T elefonai

Boulevard 5203-

į%

Phone Carial 62.22

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietią ir 
' nuo 6 • iki 8' vai. vakare.

Rez. 3201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

J. Luievičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIĄŪSIS LIETUVIS ! 
GRABORIUS CHICAGOJ į

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Jlalalcd St.

Tel. Victory 4088

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal Q257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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 kitokiu^ elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija : ■*.
1025 W. I8Z/1 St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110* 
Rezidencijos telefonai

South Shoro 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

PFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone1 Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordo n) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 215 1 W. 22nd St. nuo 6-9 
1 Talephone Roosevelt 9090 

I'famie 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 Av.

Tel. Prospect 3525

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

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunstvick 4983 »
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diatbermia

Residence Phonc Ravensvvood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Dcvon A ve.. Rogers Park 3 3 20 
Valandos:

10-12 A. M., 2-5 it 7-9 P.. M.
Ncdėlioms sulig sutarties.

Telefonas Yards 099^

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldy. 
One North La Šalie St.

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

Rezidenciją Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmettc 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1 712-0241 
Valandos: , Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai vai. , Ut.iiiiinl ns ii 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. y.

JOSEPH J. GRISU
4631 ■\shland

Re/.. 651 > So. Rot t
. Tel. Republic 9
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kalėdų Teatras Lie 
tuvių Vaikams

lie
pė-

ge
bu-

“Naujienos” su Mildos Tea
tro savininkais ponais Šatkau
skais bendrai susitarę davė 
tuvių vaikams veltui teatrą 
reitą šeštadienį popintų.

Nuėjau ir aš su vaikais 
ra proga pasinaudoti. Jau
vo pusė po pietų. Prieinu prie 
Mildos Teatro. O Jackau, atrodė 
tikra Brazilija! Revoliucija. Du
rys vaikų miniomis tiek ap
gultos, kad jokiu budu negali
ma ir artyn prislinkti.
'Tuojau atėjo ponas Šatkau

skas, atidarė duris, tai vaikai 
kaip Nemunas potvinio mętu 
įsiliejo į salę. Nepraėjo 20 mi
nučių, jau Mildos didžiulė tea
tro salė buvo pilnutėlė. Uktve- 
rys, tartum koks generolas Ku- 
ropatkinas komandavo armijas 
viduj, o ponas Šatkauskas, prie 
durių suplotas į silkę, sako ma
ne pamatęs: “Užimk, meldžia
masis mano vietų ir leisk vai
kus į vidų, nes aš nenoriu su 
jais kariauti. Matai, kad kai- 
kurie “vaikai” ateina su tikie- 
tais tokie, kuriems jau 5- me
tai kaip barzdos 
Žiūkai vaikai pro 
Ii pralysti”.

“Atleisk, sakau,
pats atėjau vaiku prisimetęs 
ir noriu pamatyti musų jau
nąją kartą”. Tačiau atsistojau

želia, o ma
juos nebega-

tamsta aš ir

Žiūriu, Tverijonas atsineša 
didelį glėbį saldainių, kuriais 
paskui pradėjo vaikučiams da
linti, kai teatras pasibaigė.
~Prie teatro rinkosi tokia dau

gybė vaikučių, kad jokiu budu 
visi nebegalėjo į vidų sutilp
ti, nes jau nebebuvo vietos, ne
žiūrint, kad teatre telpa apie 
pusantro tūkstančio!

Didis įspūdis pasižiurėjus į 
tą armiją priaugančių lieįnyįų, 
kurie neužilgo bus musų pava
duotojais. Vfsgi“Naujienoms” ir 
ponams Šatkauskams reikia 
tarti didelį ačiū už tokį suren
gimą, kad nors vieną kartą me
tuose lietuvių vaikučiams su
rengia šventę. Savininkai pa
rinko tokius įdomius paveiks
lus, kad ne tik mažiems, bet 
ir dideliems buvo ko pažiūrė
ti. Gaila, kad negalėjau lauk
ti pabaigos, ir įspūdžių kupi
nas turėjau skubinti į savo ofi
są, mat rūpėjo, kad vėl kas nors 
neįvažiuotų į langą su ketu
riais guminiais ratais.

Pustapėdis.

Pirmyn Choro drau 
giškas vakaras

sureng-
Chica-

na ir, 
C*ho- 
jau-

pasi-

Pereitą šeštadienio vakarą 
Meldažio svetainėj buvo 
tas linksmas vakarėlis 
gos Lietuvių Choro Pirmyn ir
Lietuvių Simfonijos Orkestros 
draugams ir rėmėjams, 
žinoma, ta proga patiems 
rfc ir Orkestros nariams 
nuoliams.

Taip buvo, taip sakant,
svečiavimas senesniųjų pas jau
nuosius, kur visi susirinkusie
ji pasijuto vienos didelės drau
giškos šeimynos nariais.

Tokiuose vakaruose, supran
tamas dalykas, programoms ir 
kalboms vietos nebėra, nes vie
nų ir kitų gauname pakanka
mai musų skaitlinguose paren
gimuose. čia buvo šokiai, žais
lai, juokas, pažintys, pasikal
bėjimai ir bendros vaišės, ku

prių laike ex promptu susida
rę dainininkų ir dainininkių 
grupės kartkartėmis užtraukda
vo gražia sutartine puikias lie
tuviškas dainas. <

Virš šimto čia gimės jau
nuomenės, dainorių ir muzikų 
pulkelyje skendo įvairaus 
žiaus ir profesijų svečiai, 
nuomenės draugai. Bet čia 
žiaus ir rango skirtumas
go, ir visi jautėsi pajaunėję 
tiek, kad rado bendrą, kalbą ir

am- 
jau- 
am- 
din-

'nuotaiką su žydinčiuoju jauni
mu.,

Į Smagu kartkartėmis pasisve
čiuoti sykiu su jaunaisiais. 
Northsidiečiai ir šį kartą pa
rodė savo pavyzdingą vieny
bę, nes apsilankė turbūt visi, 
kas tik namus galėjo palikti. 
Turėdami tokius rėmėjus už sa
vo pečių Choras ir Orkestrą ga
li būti, tikri dėl savo ateities. 
Ačiū musų jaunuomenei už gra
žią pramogą. y B.

Brolis Kazys Statkus skun
džiasi, kad parėjimas j “Soju
zą” padaro jam daug finansiš
kai žalos* nes daugel atsisako 
eiti su juo, kada Kazys parei
kalavo, kad patys mokčtųsi 
Raudonajame Sojuze, nes čia 
jų “Services” ne esą reikalingi, 
o Sus-mo Liet. Am. 55 kuo
poj reikėjo turėti pastovių bal
sų. Well, well, nepyk, broli 
Kazy —užsimokėjo jie dvigu
bai—visados balsavo už jūsų 
sumanymus. r

ir sudegusio teatro artistui au
tomobilį sudegino.
rodės pakils iki debesų, 
pasaulis yra
džioji tautiškoji

Vol karjera 
Bet 

nedėkingas: l)i- 
organizącija

pasitarusi-pasitarusi sustatė te
legramą ir pasiuntė savo čyfui 
k i ką, o sudegusio teatro artis
tas pridėjo dar antrą kiką. Jr 
vėl didysis žmogus nusileido 

bet iš tolimųjų 
linksmos žinios,

West Pullman
pisatelis 
giriasi,

Raudojono Sojuzo 
S. Tilvikas per “Vilnį 
kad visi, ir biznieriai einą su 
jais, tai yra su “Sojuzu” — o 

% 1 

apsigryžęs vėl per tą pačią Vil
nį” išlieja savo tulžį ant And
riaus Statkaus ir kitų. Tas pa
rodo, kad kailio mainininkas, S. 
Tilvikas meluoja, rašydamas, 
kad eina “visi” su jais.

Meluoti tai jau musų kom
fašistai tikri expertai. Tas 
patsai S. Tilvikas per “Vilnį” 
pilna gerkle rėkia, kad Raudo
nasis Sojuzas turįs “čarterį”, o 
kaip jų “Tiesa” rašo, kad turi 
tik preliminarį “čarterį” orga
nizuotis. Kas daugiau žino, ar 
S. Tilvikas, ar Raudonojo So
juzo centras?

Tiesa 3 nr.’rašo: “turim pre
liminari cherterj New Yorko 
valstijoj organizuotis, bet ir 
turim sąlygas nustatytas: 500 
narių New Yorko valstijoj ap
sidraudusių ant $1000 kožnas 
—pilnai už metus užsimokėju
sius”. O apie “cash” išmokėji
mui bile “polięy” laike mirties, 
nė S. Tilvikas ir nė Tiesa—nė 
gugu!

Jei nori daugiau informaci
jos, bei sakant “inside Informa
tion”, rašyk ypatiškai laišką 
prie sekretorės Raudonojo So
juzo, rašo “Tiesa”: “ji paaiškins 
viską tau”. O kaip su tais, 
kurie nemoka rašyti?

No. 2Raudonojo Sojuzo 
korespondentas aprašydamas 
savo susirinkimą, ve ką sako: 
kaip pirmininkas pareiškė, kad 
nuo tos dienos pertraukia vi
sus ryšius su SLA. 55 kuopa, 
susirinkusieji pasveikino labai 
entuziastiškai pranešimą— tei
sybę rašė, nes daugelis soj už
ninku 
vargu

taip “nusisveikino”, kad 
savo namus surado.

pats korespondentas pra- 
kad Jusevičius, buvusia

Tas 
neša,
SLA, 55 kuopos ir laikinis Rau
donoj Sojuzo pirmininkas, pra
laimėjo rinkimus ant pirminin
ko, tik gavo korespondento 
”jabą”. Mat, jau nebereikalin
gas vesti “Sojuzą”, čia mat ne 
SLA. 55 kuopa ardyti.

“Kožnas vienas jstojantis i 
Sojuzą SLA. narys priimamas 
kaipo pilnas, narys”, rašo kom- 
fašistų pisateliai, bet kam gi 
tas varymas per šerengą pas 
daktarą bei pildymas iš naujo 
aplikacijų? Man rodos, kad ką 
norints tokio turi paslėpęs 
“rankoj”.

Vienas juokdarys sako man, 
ar patėmijai, kad J. Zalatorius 
esąs sukrypęs į vieną šoną ir ar 
aš žinąs priežastį? Sakau, se
natvė. Ne, atsako juokdarys— 
tai S. Tilvikas sukreipė j j, be
traukdamas už skverno, kad 
sėstųsi laike Lietuvos himno 
giedojimo, paskutiniame SLA. 
seime.

Kad jau įvesta pas komfa- 
šistus sava kritika bei savęs 
pliekimas, tad norėčiau išgirsti 
nuo brolio S. Tilviko — jau se
niai laikas jam apiplėkti pats 
save, už prasižengimą prieš sa
vo juoduosius brolius. Pagal bro
lio Tilviko išvados, Bridgeporte 
reikalinga yra užveisti wjuo
duosius”, bet ne Stony Island 
distrikte, kur brolis S. Tilvikas 
turi 6 flatų namą.

Su viešpaties 1931 metais gal' 
brolis K. Statkus turės mažiau 
antrašų, negu 1930 metais. 
Well, mufavimas ir gazo bilos 
kainuoja. Mat, Insulo trustas 
neduoda gaso už dyką, nors ir 
singelis. '

Komfašistai paskelbė, kad 
suvedę visus rokundus su SLA. 
55 kuopos finansais, tai yra 
pinigų ižde neliko, net trukę 
dar vienai bilai* užmokėti. Vis
kas gali atsitikti’, jeigu .vartojo 
S. Tilviko aritmetiką—18— aš 
ir tu, tai 22. Pamatysime.

Senas West Pullnuanietis.

Gradusninkas
yra 
yra 
čia

žino, kas 
o jei dar 
nežino, tai 

gradusninko savybių
gradusninkas yra 
kai jam šilta-pa- 
šalta—nusileidžia.

Rodos, visi 
gradusninkas, 
tokių, kurie'’ 
trumpai
aprašymas: 
toks tinksas, 
kįla, o kai 
That’s alk

Bet dar ne that’s all. Yra ir 
žmonių-gradusninkų, kurie tam 
tikrais atsitikimais taip pakįla, 
kad savo pakaušiu debesis šiu
rena, ir po to kai nusileidžia, 
tai net padidinamo stiklo reikia 
jį norint beužmatyti. Tokių 
žmonių yra.

štai Vytauto Didžiojo me
tais kada bolševikai liežuviais 
velkini pro “Naujienas” mar-' 
šavo,» tais metais kai Chicagoj 
juodi broliai raudonus brolius 
nuo baltųjų atskyrė, metais ka
da geležinis vilkriš broliams 
komisarams kinkų drebėjimą į- 
varė, tais metais nuo žerpės pa
kilo prajovingas žmogus ir ta
ręs “Nuo šiol einu hsilų orga
nizuot”, pradėjo imti kas sa
vaitę po $100, miegoti iki dvy
liktai ir važinėti automobiliu ne 
savo leides. Vyrų nevežiodavo 
ir prašomas, ir kiekvienas, tu
rintis su didžiuoju žmogum rei
kalą, jį galėjo atlikti tik per 
moterį, ir tai nclengvesnę kaip 
puses tonos svorio. Juo toliau 
didys žmogus važiavo juo aukš
čiau kįlo, ir vietoj lazdos eida
mas cigaru žemę ramstė Ir 
menis nuo kelio krapšte, o 
keturiais guminiais 
žiavo, tai cigaro 
Antikristuso pečiaus 
ruko. Toks buvo tas asilų ge
nerolas.
i Tais pačiais Vytauto didžio
jo metais asilai susirinko į 
skodą ir visi kaip vienas davė 
dideliajam žmogui kiką. Kikas 
nebuvo taikytas per skaudžiąją 
vietą, tačiau palietė ambicijos 
pūslę,’ ir didelis žmogus bema
tant supliuško, nelyginant gra
dusninkas šaltu vandeniu aplie
tas, net nebeužmatyti.

Neilgai laukęs jis įsisuko į 
vienos didelės organizacijos be 
narių čyfus.
stambius titulus, tik *nė vieno 
dolerio. Vardas didelis, bet be 
dolerių sunku pakaušiu debe
sis brušinti. žmogaus derbė 
bematant sulinko, karas bėgda
mas pradėjo stenėti, ir paga
liau visai iš garadžiaus nebei
na pro duris... y

Didelis žmogus vėl pradėjo 
leistis prie, zero. Laimei pasi
taikė šoferio vieta prie' vieno 
sudegusio teatro artisto, ir pa
sidėjęs titulus po sėdynės dide
lis žmogus išvažiavo j svietą 
vendravoti, sau laimes paješko- 
ti, ir, kaip matai jo vardas vėl 
nuskambėjo po 
Ameriką, kuomet didžiajai tau
tiškai, 
vieną 
mą už

aK- 
kai 
va- 
lyg

ratais
galas

kaminas

Čia gavo kelis

žemiau zero, 
rytų ateinu
kad dabar didelysis žmogus ža
da pats savo laimę išbandyti, ir, 
niekam nė ačiū nesakydamas, 
bėgti į vieną tuštėjantį panelės 
sekretorės krėslą.

T;-i va kaip nepastovi yra 
žmogaus kūno

porą batų. Mrs. Komelus- 
iščjus, Antanas pastebėjo, 
trūksta vieno bato iš ki- 

poros. Antanas patelcfona-

North Side

temperatūra.
—Pustapėdis.

ketvirtadienio
pastabos “Apie

P. S. Pereito 
“Naujienose” 
daug ką po truputį” yra Pusta- 
pėdžio. Parašas buvo, bet be- 
spaudžiant nutrupėjo, matomai.

Vyro dešinysis batas 
žmoną įvare i trubeli

Ką jus darytumėte, kad į ju7 
sų krautuvę^ jei tokią turite, 
įeitų kas nors, ir nieko nesa
kęs pavogtų vieną batą?—Kai 
pavagia du batus, nieko nepa
prasto, bet vieną batą! Stačiai 
nemandagumas. x

Jus tuojau pradėtumėte sek
ti vienakojus vagius. Taip ir 
Antanas Zaleskis padarė. Pra
dėjo jėškoti vienakoje vagies, 
ir patyrė kad čia ne vienako- 
jo vagies butą, bet, chicagiš-

kai kalbant, “batų raketo”.
Į Antano Zaleskio batų krau

tuvę; 3265 S. Halsted st. užėjo 
Mr.-. Aline Komei t iškiš, 25 me
lų amžiaus, nuo 3656 Emorald 
avė. ir padėjo ant stalo pini
gus. Vadinasi, ji pirko savo vy
rui 
kis 
kad 
los
vo policijai, kad jčškotų viena
kojų vagies. Policija puidėjo" 
jėškoti, bet kur tokį rasi.

Vėliau sugrįžo į krautuvę ta 
pati Mrs. Komeluskis, sugrąži
no porą batų ir pasiėmė pini
gus atgal, ir vėl išėjo. Jai ant
ru kartu išėjus, Antanas žiu
ri, kad ir kairio bato ir kitos 
poros trūksta. Antanas vėl j 
policiją, į Deering stotį. Poli- 
cijoriai nutraukė stačiai pas 
Mrs. Komcluskienę, pas kurią 
atrado dešinįjį., batą. Bet kai
riojo taip ir nerado. Policijo- 
riai apžiurėjo Mrs. Komei us- 
kienės vyro kojas ir rado, kad 
Mr. Komeluskis turi dvi kojas 
ir tokias kojas, kuriomis gali 
bile dieną futbolą spardyti.

Na tai dalykas 
teisėją Helander, 
jas padėjo Mrs.
dviejų vaikų motiną ant pro- 
bacijos.

Dabar, bile vienakojis- vyras 
gali užeiti pas Mr. Zaleskį ir 
nusipirkti batą dideliu bargenu.

Gruodžio 28 d. (Crystnl Hali, 
2705 W. North Avė., Bijūnėlio 
Choras statys operetę ‘/‘Gėlių 
Daržas”. Tai gaija gražus vei
kalas, įdomus, muzikalus ir 
joukingas ir pritaikintas kaip 
tik jaunuoliams ir tinka vaidin
ti kaip tik Bijūnėlio Chorui.'

Choras turėdamas tokią tin
kamą mokytoją kaipz Mrs. Ste
ponavičienė, nėra abejonės, kad 
minimą operetę tinkamai pasta
tys, nes gabioji mokytoja gana 
dau£ laiko .pašvenčia lavinda
ma- jaunus artistus ir daininin
kus, aktorius ir solistus.

Bijūnėlio Chorui priklauso 
apie 50 jaunuolių, tai yra gra
žus būrys jaunimo, kuris iš pat 
kūdikystės dirba kultūros dar
bą. Chorui priklauso jau gerų 
muzikalų ir solistų. Šis paren
gimas tai ,bus Bijūnėlio pir
mas debiutas šį sezoną. Kiek 
teko patirti, tai programas bus 
gana įvairus.—Northsidietė.

Business Service
Biznio Pa tarna v i m utį

PATENTAI, copyrightt — išradi
mai vnokioj rųšies.

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

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

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. G0VALI6. 

--------0--------

Boulevard 6520 Ros. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perfcrauatom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St 
CHICAGO 

----- o-----

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kar. 
Dykai apskaitiiavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

nuėjo pas 
ir tas teisė- 

Komeluskis

PRANEŠIMAI Financial
Finansai-Paskoloa

JAUKITE REPUBLIC 9101 
gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 

skausmų paimant vjeną iš musų mok-

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra
J. NAMON & CO.

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

ir 
ir 
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD « ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101 

—■■■,—
North' Side Bijūnėlio choras statys 

scenai operetę “Gelių Daržas”, gruodžio 
28 d.. Crystal Hali. 2705 W. North 
Avė. Kviečiame visus atsilankyti.

Komisija.

MADOS MADOS MADOS

St.

po

Educatioiial
Mokyklos

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

PINIGAI
žolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Mm

Nuošimtis mokamas ant neiimokitoa 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ 
vyrų, vaikų, mote- 
Mes parduodame 
už nuo 75% iki 

Megztos vilnonės 
moterų. Seni sve-

Storų ir plonų, dėl 
rų ir merginų, 
megztinius sveterius 
100% sutaupimą. 
kojinės dėl vyrų ir 
teriai

visą plačią

organizacijai atsiuntė 
skaitytoją ir reikaląvi- 
tai atsiųsti 50 “baksų”

2961 — Paskiausis sporto modelis. Gražiai atrodys jeigu bus pasiutas 
iš naujoviškos melstos materijos arba sunkesnės t vilnonės materijos. Apikaklė 
balta ir apsiuvinėta kaip suknelė taip ir apikaklė su tokios spalvos materija kuri 
tiks prie spalvos iš kurio pati suknelė bus pasiūta. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2736 — Irgi sporto suknelė, tik truputį skirtinga. šią suknelę gali dėvėti 
Ir daugiaus oficialiame susirinkime taipgi 

1$, 18 ir 20, taipgi 36, 38 ir 40 ’rt , ’ \
Praktiškai bus jeigu pasiusite iš sun- 
del žiemos.

ir svečiuosna, jeigu bus reikalas, 
galėsi ją dėvėti. Sukirptos mieros 14, 
colių per krutinę. '

2961 — Mokyklon eiti suknelė.
kesnės vilnonės materijos, tas bus patogu 
12 ir 14 metų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina* 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Sukirptos mieros 8, 10,

Mieros

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 ceptų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .........................

per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti nogalAjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
( 7

Ofisą valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

ATMINK SAVO
NAUDAI, A

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 Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS RĄTARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West MaJison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, rintaksės. aritofetikoa. 
knygvedysŪs, »tenografijos. ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbaigiama 
pradini mokslu i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietus iu įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir iupp padėsime 
įsigyti abelnų mokslą. Savo būvi žy
miai''pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apeišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO,

ir

F.
504

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT '
KNITTING SHOP 

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Radios
CASH PIRKĖJŲ ATIDAI

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

2332 W. Madison St.

Personal 
Anmenn Ieško

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

Help \Vanted—Malė
Darbininku reikia_____

REIKALINGAS patyręs barberis. At- 
sišaukit

2126 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs groserio sa- 
lesmanas lankyti groserninkus nuo 
wholesale grosernės. Turi kalbėti lie
tuviškai ar lenkiškai. Atsišaukit utar- 
ninke 8 vai. ryte. 4646 S. State St.

Furnished Rooms
$8.00 dėl

Namie gaminti valgiai. Pri- 
apšildymas.

KAMBARYS ir valgis 
merginos, 
vatiška stirniną. Garo 
5828 So. Whipple St. Republic 4898.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ice cream. cigarų, ei- 
garėtų, mokyklos reikmenų ir smulkme
nų krautuvė arba mainysiu j bile ką. 
2640 W. 69 St. Tel. Republic 9047.

Fanus For Sale 
Ūkiai Pardavimui
VIŠTŲ FARMA

Maža vištų farmutė, Indianos valsti
joj tiktai 47 m. nuo Chicagos. įmo
kėti tiktai $1000, kitus lengvais išmo
kėjimais. Yra 5 ruimų namas ir 
garažas. Prie mokyklos ir gero kelio. 
Del platesnių informacijų kreipkitės

MICKEVIČIUS,
3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Rcal Esi ate For Sale 
Namal-žeme Pardavimui

Paul M. Smith & Co 
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom 

lotus, farnias, biznius visokios 
Nėra skirtumo 
kas yra. Perkam notas, 2nd 
ir parupinam 1 ir 2nd mottgagc 
vomis išlygomis. Teisingas ir 
patarnavimas.

namus

apiel i n k n ir kur yra ar 
mortgage 

kng 
greitai

1 »J. I.afayrtte 0455


