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Propaganda už Lietuvos 
Tai kiniui ąsi su Lenkais

Gązdina Lietuvą Vokiečių, o ne Lenkų pa
vojumi, jei Kauno vyriausybe nepakei- 
sianti dabartinės savo užsienių poli
tikos

“ ‘Tuo tarpu dabartinė Lie
tuvos vyriausybė tęsia toliau 
Voldemaro užsienių politika, 
nors šiek tiek nuosaikesniu to
nu. Kone visi dabartiniai Lie
tuvos politikos vadai yra įsi
tikinę, kad vieninteliai jų są
jungininkai ir gynėjai esu Vo
kiečiai ir Sovietai.’ ”

“Keista, .taip pat, pastebė
ti, kad Lietuvos vyriausybė, 
kad ir norėdama turėti ‘gerų 
santykių’ su kitomis Baltijos 
valstybėmis, yra priešinga bet 
kuriai glaudesnei sąjungai. 
Kun. Mironas, vyriausias Lie
tuvos kariuomenės kapelionas, 
kuris yra didelė pajėga kraš
te, atvirai sako, kad Baltijos [Atlantic and Pacific Photo]

Vienas nevvyorkietis atsiurftfi 
Naujienų Redakcijai iškirptų iš 
New York Sun gruodžio 20 d. 
korespondencijų iš Kauno, ku
ri, pasAk siuntėjo, buvo įdėta 
lik vienoj to laikraščio laidoj 
— “complete finai”. Kitose tos 
dienos laidose jos nebebuvę. 
Siuntėjas pridėtame laiškely 
pareiškia nuomonę, kad kores
pondencija buvus įdėta veikiau
sia “ne tikslu skaitytojus in
formuoti, bet tik per įtekmin
go žmogaus prašymą’’. Siuntė
jas toliau sako, kad “apie šių 
korespondencijų jau savaitė at
gal redakcijose buvo kalbama, 
buk kas ten rūpinasi jų apie 
Kalėdas už dykų laikraščiams
įbrukti, bet redaktoriai nenori 
jos todėl, kad ji siūloma aiš
kiai propagandos tikslu ir kad 
autorius esąs franeuzų orien
tacijos.” Autoriaus vardo siun
tėjas sakosi negalėjęs sužino
ti. Iš korespondencijos jis tik 
sprendžia, kad “Lietuvos kuni
gui, be abejonės, baigia susi
artinti su lenkais”.

Tų Ncw York S^ių ^oresj^on- 
dencijį^, išvertę lietuvių ka|bon, 

"padifS^rne čia TštiShD —~
“KALNAS, gruod. 10. [Spe- 

cialė The New York Sun ko
respondencija.] — “Lietuva yra 
tarp Lenkų kūjo ir Vokiečių 
priekalo. Ligšiol Lietuvos vy
riausybė ramstėsi ant prieka
lo, nesuprasdama, matyt, kad 
tai blogiausia išsisaugot vieta, 
norint kūjo išvengti.

“Visuomenės opinijos, papra
sta to žodžio prasme, Lietuvo
je nėra. Tokia opinija, kokia 
ten yra, būtent, galingų opo
zicijos politikierių, nurodo į pa
vojų ir bando savo vyriausy
bės užsienių politikų pakeisti, 
pakreipti jų nuo Vokietijos į 
susitaikinimų su Lenkija.

“Vyriausias opozicijos laik
raštis, konservatiškas katalikų 
‘Rytas,’ išspausdino buvusio di
plomato, p. Gabrio, straipsnį, 
kur iškeliama į aikštę kai ku
rių nuostabių dalykų ir paro
doma, jogei tikrasis pavojus 
Lietuvai šiandie yra Vokietija, 
o ne Lenkija. Savo straipsny 
p. Gabrys sako:

“ ‘Vienas konfidencialių Ar
istido Briando žmonių, sako, 
neseniai turėjęs Genevoje pa
sikalbėjimų su p. von Buelowu. 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu asistentu. Pasikalbėji
mas sukęsis apie sienų revizi
jų einant Versalės sutartimi, 
ir ten išsitarta, kad garsus 
Dancigo koridorius galįs būt 
grąžintas Vokietijai, už tai ati
duodant Lenkijai, kaip atlygi
nimų, Klaipėdos uostų, kurį pir
miau Tautų Sąjunga pavedė 
Lietuvai. Taigi aišku, kad pa
vojus gresia Lietuvai iš Vokie
tijos, ir turime pagalvoti, ar 
naudinga Lietuvai remtis ant 
tų kraštų, kurie nori Versalės 
traktato revizijos. Lietuva ne
turėtų tęsti savo pavojingos 
bičiuliavimo su Vokietija poli
tikos; priešingai, turime apsi- 
svarstyti, ar nereikėtų pakei
sti savo politikų Lenkijai, pa
sinaudojant dabartiniu patogiu 
momentu, nes lenkams Danci
go koridorius yra didžiausios 
svarbos, lygiai taip, kaip kad 
mums Klaipėda.

valstybių federacijos klausi
mas nekyląs, dagi jei Latvija 
ir Estija nuoširdžiai remtų Lie
tuva, pavyzdžiui, Vilniaus klau
simu.

“Kodėl toks nusistatymas? 
Atrodo, tik todėl, kad panašiai 
sąjungai yra priešingi Sovie
tai ir Vokiečiai.

“Kun. Mironas eina dar to
liau. Jis sakosi busiąs priešin
gas bet kuriam užsienių poli
tikos pakeitimui, dagi tą at
vejį, jei Lenkija daugiau n6 
perpus nusileistų Lietuvai ir 
gerumu grąžintų jai Vilnių. Jis 
nenori suprasti, kad jei tik Vo
kietija atsieks tikslo ir trak
tatai bus peržiūrėti, tai pirmu
tinė nukentės Lietuva. Vokie
čių spauda kasdien kalba apie 
tai, kad veikių padaryti galus 
‘lietuvių siautimui’ Klaipėdoje.

“Jei prie to pridėsime dar 
faktų, tų oficiozo ‘Lietuvos Ai
do’ neseniai , iškelta į aikštę 
skandalą, būtent, kad Vokieti
jos ministeris Kaune vartoja, 
kaip nuosavią, Lietuvos užsie
nių reikalų ministerio, D-ro 
Zauniaus, raštinę, kas rytą pri
iminėdamas ten oficialius vizi
tus, ir turėsime pripažinti, kad 
Lietuvos nepriklausomybei gre
sia rimtas pavojus būti Vokie
čių reicho prarytai.

“Visa kas rodo, kad dabar
tinė Lietuvos vyriausybė nenori 
daryt nieko, kam Vokietija 
bent šiek tiek nepritaria, ir 
kad kiekvienas jos žingsnis 
užsienių politikoje yra tiesiai 
Berlyno inspiruotas. Tatai Len
kuose aitriai komentuojama ir 
lenkų lietuvių santykiai darosi 
taip įtempti, kad gali privesti 
ir prie ginkluoto konflikto.

“Dr. Zaunius ketina netru
kus keliauti į Paryžių. Balti
jos valstybės stropiai dabos jo 
kelionę, tikėdamosios, kad 
franeuzų sostinėje jis bene pa
simokys kai ko naujo. Reikia 
tikėtis, kad p. Briandas suge
bės atidaryti D-rui Zauniui akis 
ir jis pagaliau supras, kad nors 
ir dar taip jis bijotų Lenkų 
kūjo, saugiausia jam vieta vis 
tik ne ant Vokiečių priekalo.”

Graiką premjeras ap
lankys keturias Eu

ropos sostines
ATĖNAI, Graikija, gruod. 

28. — Premjeras Venizelos iš
vyko į užsienius, kur jis pa
darys vizitus keturioms Euro
pos sostinėms — Bėlgradui, 
Vienai, Romai ir Varšuvai.

Pebble Beach, Fla. — žymi teniso žaidėja Mrs. Henderson, 
buvus Harriet Walker (kairėj), ir buvus teniso čempionė 

Helen Wills, dabar Mrs. Moody.

Ispanijos sukilime 
dalyvavusieji avia

toriai paleisti
MADRIDAS, Ispanija, gruod. 

28. — Cuatro Vientos aerodro
mo aviatoriai, dalyvavusieji pa
starajame sukilime prieš kara
liaus Alfonso valdžią, kurie bu
vo suimti ir padėti kalėjime, 
vakar buvo teismo paleisti lais
vėn.

Premjeras Berenguera pasa- 
ke spu ūdos korespondentams, 
kad, girdi, per anksti dar bu
tų kalbėti apie karo padėties 
Ispanijoje panaikinimų, kol dar 
nepasibaigusios bylos tų, kurie 
buvę įsimaišę į pastarąjį su
kilimą.

Lakūnas m a j. Franco 
paliko Portugaliją

LISABONAS, Portugalija, gr. 
28. — Maj. Ramon Franco, 
garsus ispanų Atlanto skridi- 
kas ir vienas pastarojo sukili
mo Ispanijoje vadų, kuris bu
vo pabėgęs į Portugaliją, da
bar garlaiviu, kaip trečios kla
sės pasažierius, išplaukė iš čia 
į Antverpeną. Kartu išvyko ir 
jo ištikimas draugas, mechani
kas Pablo Rada.

Kalba apie generali
nio T. Sąjungos sek

retoriaus keitimą
SANTJAGO, Čilė, gruod. 28. 

— Vietos diplomatinėse sfero
se diskusuojama pranešimas, 
kad Erik Ę. Ekstrund, Švedi
jos ministeris Čilei, ateinančio 
rudens Tautų' Sąjungos seime 
busiąs kandidatas į generalinio 
T. Sąjungos sekretoriaus vietą.

Pasak pranešimo, tam tikra 
valstybių grupė nutarus staty-* 
ti Švedijos ministerį kaip neu
tralų kandidatą prieš Erikų 
Drummondą, dabartinį genera
linį sekretorių, kuriuo tūlos 
Europos valstybės yra nepaten
kintos. >

NEW YORKAS, gruod. 28. 
— šokęs pro langą iš savo ofi
so dešimtame augšte, užsimušė 
čia deimantų pirklys David Po- 
lak, 54 metų amžiaus.

Italijos kariuomenė 
išskerdė 200 afrikie

čių sukilėlių v •' ' ......
ROMA, grbod. 28. Iš As- 

sabo, Eritrėjoj, praneša, kad 
Dankalijos srity, Etiopijos žie
mių rytuose, įvyko kruvinas su
sikirtimas tarp italų kariuome
nės ir sukilusių tame krašte 
afrikiečių. Kautynės traukėsi 
ištisą dieną ir naktį ir, pasak 
pranešimo, apie du šimtai af- 
rikiečių buvo nukauti. Krito 
taip pat keliolika italų karei
vių. Italų kariuomenė suėmė 
daug sukilėlių amunicijos ir 
ginklų.

New Yorko mieste yra 
60,000 slaptų smuklių
NEW YORKAS, gruod. 28.

Kalbėdamas Rand School 
for Sočiai Science mitinge, Paul 
Blanshard, miesto reikalų ko
misijos direktorius, pasakė, kad 
vien New Yorko mieste esą 
nuo 40,000 iki 60,000 “spyky- 
zių” — slaptų smuklių. Pasak 
jo, tokia daugybė tų slaptų gir- 
tuvių nieku būdu negalėtų ope
ruoti, jei savo biznio jos ne
vestų su žinia ir pritarimu pa
pirktos policijos.

BENTON, III., gruod. 28.— 
Logano Black S t ar Coal kompa
nija leido angliakasiams eiti į 
kasyklas ir kasti anglių suvar
gusioms šeimoms. Tos kasyklos 
jau daugiau kaip metai ne
dirba.

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

Debesiuota, kartais gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai ir stipres
ni mainųsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 32° F. -i

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:26. Mėnuo leidžiasi 
1:00 ryto.

Kalno nugriuvimas 
užmušė 30 arabų ves

tuvininkų Alžire

ALŽ1RAS, Alžirija, žiemių 
Afrika, gruod. 28. -— Del smar
kių lietų, vakar Alžiro priemie
sty . nugriuvo nuo kalno atsi
palaidavusios žemės ir uolos ir 
užbėrė vienus namus, kur ara
bai kėlė vestuves. Sako, kad ne 
mažiau kaip trisdešimt asmenų 
buvo gyvi palaidoti griuvėsiuo
se.

Kalno nugriuvimas įvyko 
apie devinta valanda vakaro. 
Atsiskubinusiems pagalbon gai
srininkams po valandos darbo 
pavyko atkasti kol-kas tris už
muštųjų * kūnus,

Suimtas vyriausias 
Kinų komunistų ar

mijos vadas
ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 

28. — Į Nankiną grįžo Kinų 
prezidentas gen. čiang Kaišek, 
praleidęs tris savaites centra- 
liniuose Kinuose organizuoda
mas stiprių kampanijų prieš 
komunistus.

Gen. Kaišek tikisi, kad kam
panija prieš raudonųjų' bandų 
siautimą netrukus pasibaigs, 
ypač po to, kai vyriausias jų 
vadas, čutęh, ir jo štabas Tung- 
ku mieste, Kiangsi provincijo
je, tapo suimti. Komunistų ban
dos tapo išvytos taip pat iš 
Ningtu ir NAnfengo.

Japonijos , geležinkelių 
ministerija sudegė

TOKIO, gruod. 28. — Pra
eitų naktį kilęs gaisras sunai
kino čia septynis trobesius, ge- 
ležinkoliij ministerijos patalpas. 
Nuostoliai siekia apie 300 tūk
stančių dolerių. e_____ __

Mirė lordas Melchett, 
žymus sionistas

LONDONAS, gruod. 28. -
Kraujo užnuodijimti vakar mi
rė lordas Melchett, “nikelio ka
ralius”, Imperini Chemical In
dustries Ltd., didžiausio Britų 
imperijoje chemijos trusto, gal
va ar vienas žymiausių žmonių 
žydų sionistų judėjime. Jis bu
vo 62 metų amžiaus.

Apvagino bažnyčios 
kasininką

SUPERIOR, Wis., gruod. 28. 
— Vakar čia buvo suimtas Leo
nardas Tetzlaff, vietos ev. liu- 
terionių bažnyčios kasininkas. 
Jį kaltina pasisavinimu $1,500 
bažnyčios pinigų.

Meksikos darbininkų 
vadas užmuštas

ANGANGEO, Meksika, gr. 
28. — Vakar čia buvo pasa
lomis nužudytas Guillermo Tre- 
jo, Meksikos darbininkų kon
federacijos prezidentas.

Pamišęs farmerys už- 
\ mušė 3 asmenis

BOONVILLE, Ind., gruod. 28 
— Vietos farmerys Shirley Mc 
Neely, 35, gavęs staigų proto 
pamišimą, kirviu nužudė savo 
motiną, patėvį ir dėdę. Polici
jos suimtas pamišėlis pasisa
kė, kad jis dar norėjęs nužu
dyti savo žmoną, jos motiną ir 
savo pusbrolį.

Stiprus Italų-Rusų pre
kybos padidėjimas

ROMA, gruod. 28. — Pa
skelbti pusiau oficialus skait
menys parodo stiprų padidėji
mų prekybos tai*p Italijos ir 
Sovietų Rusijos.

Rusų eksportas j Italiją nuo
1929 m. spalių 1 dienos iki
1930 m. birželio 1 dienos sie
kė $19,999,870, o Italų ekspor
tas į Rusiją — $4,210,480. Di
džiausias rusų eksportas į Ita
liją buvo kviečiai už dau
giau kaip 2l/ž milijono dolerių; 
paskui miškas, anglis, petro- 
lius, tabakas etc.

Kuboj susektas są
mokslas prieš esa

mą valdžią
HAVANA, Kuba, gruod. 28. 

— Policijos pranešimu, Kubo
je tapęs susektas nacionalistų 
sąmokslas nuversti esama vai- a *■ *
džių. Sukilimas turėjęs įvykti 
Kūčių diena, bet neįvykęs to
dėl, kad vyriausybė laiku ga
vus žinių apie revoliucininkų 
planus ir žymiuosius naciona
listų konspiracijos vadus areš
tavus. Kiti dar ieškomi.

Tarp suimtų esąs pulk. Au
relio Hevia, buvęs vidaus rci- 
kahį ministeris prezidento Mc- 
nocalio* kabinete, ir ’ armijos 
Įeit. Nin. Įsakyta taipjau su
imti buvusį prezidentų Mario 
Menocalį, D-rų Francisco Car- 
rerą Justizų, Havanos univer
siteto teisių fakulteto dekaną 
ir Kubos gelažinkelių pensijų 
fondo pirmininkų. Visi suimtie
ji busią atiduoti karo teismui.

Gintarų rinkimas Klai
pėdos krašte

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
Krašto Direktorija išleido nu
rodymus, kuriais gintaras, su
rinktas pakraščiuose laikomas 
Krašto nuosavybė ir rinkti te
gali žmonės, užsiima jūrių ar
ba marių žvejyba ir turį ženk
lelius, galiojančius atskiroj rin
kimų apygardoj. Visiems ki
tiems gintarą rinkti draudžia
ma. ženklelius išduoda atitin
kamas gintaro priėmėjas. Gin
taras parduodamas nustatyta 
kaina ir tik Direktorijos nusta
tytose vietose. Įvairiems ki
tiems pirkliams pardavinėti gin
tarą draudžiama. Krašto Direk
torija taip pat išleido gintaro 
kainų sąrašą. Atsižvelgiant į 
gintaro kokybę ir jo gabalų 
dydį, bus mokama nuo 20 iki 
250 litų už kilogramų. Ginta
rų galima parduoti šiose ne
statytose vietose: Nimerzatėje, 
Karklininkuose, Melneragėj, 
Klaipėdoj, Kopgaly, Juodkran
tėj ir Nidoj; Ten yra tam tik
ri gintaro priėmėjai.

Suėmė dvimoterj 
kunigų

SABNIA, Ont., Kanada, ’ gr. 
28. — Čia tapo areštuotas pres- 
biterijonių kunigas Samuel Wil- 
liams, kaltinamas dėl turėjimo 
dviejų pačių.

Pralotą Olšauską kan
kinančios 9 ligos

KAUNAS. — Pralotas Olšau
skas parašė teis. min. raštų, 
kad leistų jam gultis arba į 
Karo ligoninę, arba į priv. dr. 
Zacharino ligoninę. Savo rašte 
pralotas Olšauskas išskaičiuoja 
9 ligas. Dviem ligom esanti 
reikalinga operacija. Kalėjime, 
— rašo savo rašte pralotas Ol
šauskas, — nustojau 9 kilo
gramų svorio.

Senatorius G. Norris 
atsisako būt “trečios 

partijos” lyderiu

WASHINGTONAS, gruod. 28 
— Nebraskos senatorius George 
W. Norris, vienas pažangesnių 
republikonų, kurį Columbijos 
universiteto prof. John Dewey 
kvietė mesti republikonų par
tiją ir stoti projektuojamos 
trečios politines partijos prie
šaky, atsisakė pakvietimą pri
imti.

Atsakydamas prof. , Dewey, 
kuris yra Nepriklausomtr Poli
tinio Veikimo Sąjungos (Lea- 
gue for Independent Political 
Action) vadas, senatorius Nor
ris sako, kad jis ne per daug 
optimistiškai žiūrįs ir į pro- 
gresistų judėjimą. Jis bijąs, 
kad esamomis politinėmis sąly
gomis ir trečioji partija, kai 
tik ji pasieksianti galios, nesu- 
rembėtų žmonių teisėms lygiai 
taip, kaip kad dabar yra su- 
rembėjusios republikonų ir de
mokratų partijas, 

..... .

Nusižudė farmerys, 
gal būt lietuvis

BENTON IIARBOR,' Mich., 
gruod. 28. — Vakar po pietų 
nusišovė šios apielinkės farme
rys Michacl Dongvila (Daug- 
vila?), 38 metų amžiaus. Nusi
žudymo priežastis nežinoma.

Kinai uždarė amerikie
čių misijos mokyklą
KANTONAS, Kinai, gruod. 

28. — Kvantungo provincijos 
vyriausybė uždarė šiučave A- 
merikos baptistų misijos moky
klų, susekus, kad joje buvo mo
koma krikščionių tikybos.

Kinuose yra užginta užsienių 
misijų mokykloms dėstyti ti» 
l<5'bi|. %

1930 metais J. V. buvo 
linčuoti 25 asmenys
NEW YORKAS, gruod. 28. 

— National Association for the 
Advancement of Colored .People 
savo paskelbtame metiniame 
pranešime parodo, kad 1930 me
tais Jungtinėse Valstybėse bu
vo linčuoti 25 asmenys, arba 
daugiau ne dvigubai tiek, kiek 
buvo iiričąvimų 1929 metais.

Dvidešimt keturios linčo au
kos buvo negre*. Imant valsti
jomis, Georgijoj buvo linčuoti 
7 asmenys, Alabamoj — 4, Te- 
xase — 4, Mississippi 3, In
dianoj - 2, South Carolinoj — 
2, o Floridoj, North Carolinoj 
ir Oklahomoj — po 1.

Maršalas Joffre miršta
PARYŽIUS, gruod. 28.—Mar

šalas Joseph Joffre, franeuzų 
armijų vadas didžiajame kare, 
kuriam prieš aštuonias ^dienas 
teko amputuoti kojų, yra arti 
mirties.

Trockis sveikstąs
BERLYNAS, gruod. 28. — 

Gauta čia telegrama iš Prinki- 
po salos, netoli nuo Istanbulo, 
praneša, kad Trockis, ištrem
tas bolševikų vadas, kuris bu
vo rimtai susirgęs influenza, 
dabar jau sveikstąs.

MELLILA, Moroka. gruodžių 
28. — Kabila Beni Tuzino mie
ste buvo jaustas stiprus žemės 
drebėjimas. Daugelio namų sie
nos susprogdinėjo ii’ gyvento
jai buvo labai išgąsdinti.
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KORESPONDENCIJOS
So. Omaha, Nebr

Daugiau teisybės

Apie jokį burcŲngierių aš galėčiau jį ąplankyti. r
tuo laiku nei nesvajojau, ka- užsispyrė eiti į valdžios ligo- laidotuvių atsitiko kas 
daugi jo tinkamai nepažinau, ninę, ir gana. Girdi, valdžios baisaus. 7 * “ > y- w 1 ’ * 1X ■ 1 1 A * 1 • X r • • • «

Carnegie, Pa.
Susivienijimas ir APLA.

Komunistams, matomai, ne
vyksta skaldyti SLA. Jie, taip 
sakant, buvo labai plačiai už
simoję, tačiau iš to nieko neiš
ėjo. Maskvinių kontroliuojama 
melagių spauda — “Laisvė” ir 
“Vilnis”—visu smarkumu bub- 
nijo, kad SLA 10,000 narių ei
na su “progresyviais” ir jie 
buvo net patraukę į teismų da
bartinę Pildomąją Tarybą. Bol
ševikai, tur būti, pirmą kartą 
savo gyvenime jautėsi taip ge
rai, nes jiems pasitaikė gera 
proga savo draugučius išnau
doti. Ir jie net prisiminė prie
žodį, kad geležį reikia kalti, 
kol ji karšta. Tuoj tapo 
suorganizuotas pasipinigavimo 
maršrutas, kad suklaidintos 
avelės neturėtų progos atsipei
kėti. Pruseika iš Clevelando į 
Carnegie net automobiliu at
važiavo sakyti prakalbų.

Bolševikiško apaštalo prakal
bos įvyko liepos 25 d. Prusei
ka pats pasakė, kad reikia .už 
darbo griebtis karštai, nes, gir
di, jei agitaciją liuosai leisime, 
tai ir musų pritarėjai apsi- 
svarstys ir pasiliks su pozici
ja. O tada mes nieko nelaimė
sime.

L. Pruseika, kiek žinia, nė
ra jokis SLA narys. Jis yra 
tik bolševikų apmokamas agi
tatorius, — tai ir viskas. Su
sivienijimo reikalai ir gerovė 
jam nei kiek neapeina. Jei ne
klystu, jis nepriklauso nei 
APLA. Tačiau savo prakalbose 
jis visokiais būdais Susivieni

jimą niekina, o bolševikišką so- 
saidę giria. Aukų rinkimas, ži
noma, stovi pirmoj vietoj. Kau
lija iš darbininkų sunkiai už
dirbtus pinigus tiek Pruseika, 
tiek ir kiti jo gengės nertai.

Kyla klausimas, kodėl bolše
vikai smurto keliu nori su
griauti Susivienijimą, kuris 
yra gerame stovy j ir pašalpas 
bei pomirtines visiems išmo
ka? Ką jie mano atsiekti, klai
dindami narius? Vargu yra ko 
stebėtis, kad jie taip daro. Bol
ševikų vadai ir vadukai norėjo 
pašildyti savo purvinas rankas 
prie iniliono dolerių. Su Susi
vienijimu jie norėjo padaryti 
tą pat, ką jie padarė su Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj. Ta organizacija 
vargsta jau nuo 1911 m. Va
dinasi, beveik 20 metų. Na, ir 
kokie rezultatai? Ji dar ir 
šiandien neturi 2,000 narių. 
Narių mokesčiai keliama beveik 
kiekviename seime, karteris 
yra įregistruotas tik Pennsyl
vanijos valstijoj.

Be to, yra neužginčijamas 
faktas, kad tarp narių daroma 
diskriminacija. Centro valdyba 
turi didelę galią. Jei narys jų 
plauko žmogus, tai jam viskas 
atleidžiama ir jis jokio trobe
lių neturi su pašalpos gavimu. 
Bet jeigu žmogus nepučia į 
komunistų dūdą, tai tąsyk jam 
yra tikras vargas. Su juo 
Maskvos pastumdėliai elgiasi 
kaip tinkami. Ypač, jie nedaro 
ceremonijų su toliau gyvenan
čiais nariais.

Tai nėra plikas tvirtinimas, 
štai kaip atsitiko su ponais 
Giliais. Vincas Gilys ir jo žmo
na Zabelė priklausė APLA 3 
kuopai Carnegie, Pa., ir SLA 
128 kuopai. Vincas Gilys iš 
amato buvo barzdaskutys (bar
bens). Jis pradėjo po truputi i 
sirgulioti. Daktarai patarė jam 
važiuoti į Colorados valstiją 
Jis taip ir padarė. Su visa šei
ma išsikraustė į Denverį gy
venti. Tai buvo 1925 m. Iš Su-. 
sivienijimo kuopos jis persikėlė 
į vietinę kuopą. O kadangi toj 
apielinkėj APLA kuopos nesi
rado, tai Giliai savo mėnesinius 
mokesnius siuntinėjo į 3 kuopą, 
kuri, kaip minėjau, .randasi 
Carnegie. Begyvenant Den-

veryj, Gilius aplanke nelaimė, 
— teko susirgti. Kartu su mė
nesiniais mokesniais jie pri
siuntė ir užsimaldavimo blan
ką. Tuo laiku APLA centro 
sekretorium buvo J. Gatavec- 
kas, darbininkiškas komunistes. 
Trečios kuopos susirinkime jis 
pradėjo varyti plačią agitaciją, 
kad Gilių mokesniai butų su
grąžinti atgal. Girdi, jie per
daug toli nuo čia gyvena, tad 
kas juos ten gali prižiūrėti. 
Esą kol Giliai tarp musų gy
veno, tai jie ėjo su progresy
viais. Dabar, girdi, jis girdė
jęs, kad buk Gilienė nuėjusi 
pas katalikus ar fašistus.

Suprantamas daiktas, kad 
Giliai liko pašalinti iš kuopos 
ir negavo jokios pašalpos. Iš 
Denverio atvažiuoti Į Carnegie 
kainuoja maždaug $60. Tad at
važiuoti bylinėtis su APLA Gi
liai jokiu budu negalėjo. Tokiu 
tai budu maskvinių kontroliuo
jama organizacija apšmutino 

1 nelaimės ištiktus žmones. I
Na, o ką padarė Susivieniji

mas? “Tėvynėj” aš mačiau at
skaitą, kur pažymėta, jog V. 
Giliui iš Denverio dar ir šian
dien tebemokama po aštuonis 
dolerius per menesį.

Nemažai turėjo vargo ir F. 
Bimba iš Pittsbijrgho, kol iš
prašė kelis desėtkus dolerių. 
Dalykas buvo toks. Mirė jo švo- 
geris Jonas Paukštis, kuris 
priklausė APLA 1 kuopai, pir
itam skyriui. Reiškia, turėjo 
gauti $150 pomirtinės. Jis bu
vo nevedęs. Lietuvoj paliko Se
serį, kuri ir turėjo jrauti jo 
pomirtinę. Sesuo buvo netur
tinga mergaitė ir dirbo Kauno 
kiioštoriuj už tarnaitę. Man te

ko matyti jos iš Lietuvos pri
siųstą paliudijimą ir įgaliavi- 
mą. Viskas buvo atlikta forma- 
tiškai. J. Gataveckas, kuris bu
vo centro sekretorius, pareiškė, 
kad esą mes Kauno davatkom 
nemokėsime jokių pinigų. Ir 
per tris metus tie pinigai buvo 
neišmokėti. Tik kada APLA 
22-ras seimas pripažino, jog 
pomirtinė turi būti išmokėta, 
tik tiula centras teikėsi pagal 
savo nuožiūrą kelis desėtkus 
dolerių išmokėti.

Bolševikų kontroliuojama or
ganizacija nei nariais nei fi
nansais negali augti, kadangi 
ji turi ypatigus patvarkymus. 
Pavyzdžiui, narys, kuomet su
serga, tai per tris dienas turi 
pristatyti sekretoriui užsimal
davimo blanką. Jei jis to ne
padaro, tai gali netekti pašal
pos 'už vieną savaitę arba ir 
už visą sirgimo laiką. Tai da
roma pagal centro valdybos 
nuožiūrą. O tai reiškia, kad su 
saviškiu pasielgiama vienaip, o 
su “buržuju”, kuris nešoka pa
gal maskvinių dūdą, kitaip.

Patvarkymas, kad užsimal- 
davimą reikia priduoti per tris 
dienas, yra tikrai keistas. Juk 
užsimaldavimo blanką pildo 
daktaras. Jis ten pažymi, kada 
ligonis pirmą kartą pas jį at
silankė. Bolševikui tokio dak- 
taro liudijimo ir pakanka. Bet 
visiems kitiems yra taikomas 
konstitucijos patvarkymas apie 
trijų dienų terminą. Kiek man 
žinoma, nuo centro valdybos 
patvarkymo yra nukentėję šie 
trys nariai: K. šiurmaitis, A. 
Chepaitis ir T. Šauklys. Pasta
rasis net ant 48 dolerių. Jis 
kreipėsi j valdžios teismą. Ta
čiau manoma, kad jis nieko ne
galės padaryti tiems šarlata
nams, kurie konstitucija pasi
remdami mulkina narius.

Jei narys nori gauti jam pri
klausančią pašaipą, tai jis turi 
gerbti Maskva ir klauptis ant 
kelių prieš Lenino abrozdą. Jei 

1 jis to nedaro, tai centro valdy
ba tuoj panaudoja “savo nuo
žiūrą” ir narys grimą dūlę.

—E. K. Šiurmaitiene.

jaunus lietuvius, 
dalykas, 
parašo.
dalykas,

kad į
Tačiau 

kad ra- 
O tai nic-

Bedarbis aprašo musų mies
to senus ir 
Labai geras 
laikraščius 
bloga vienas
šo daug neteisybės, 
kam ant naudos neišeina.

šį kartą aš kalbėsiu apie 
vieną liūdną istoriją, kuri yra 
man primetama. Tiesa, ma
no vardo nėra paminėta, bet 
visas aprašymas labai aiškiai 
man taikomas. Todėl noro
mis nenoromis esu priversta 
paaiškinti visą reikalą.

Pirmiausiai Bedarbis rašo 
netiesą apie tą vyruką, kuris 
buk atvažiavęs į Omahą. Vi
sai ne; tas vyrukas atvažiavo 
į Albany, N. Y., ir ten gyveno 
kai kurį laiką. Paskui jis

savęs iš kariuomenės atvyko į 
Omahą. Tai, rodosi, buvo 
1920 m.

Netiesų sako Bedarbis, kad 
aš buvusi jo meiluže Lietuvoj. 
Tikrumoj aš Lietuvoj jo visai 
nei nepažinau. Jį pažino tik 
mano tėvai. Mudu pradėjo- 
va susirašinėti, nors asmeniš
kai vienas 
me. 1922

antro ir nepažino- 
m. jis pradėjo ma- 
į Ameriką. Aš ir

Mudu apsivede-atvažiavau.
va ir per kaikurį laiką gražiai 
gyvenova. Vyras dirbdavo 
dirbtuvėj, o aš namie, nes lai- 
kėva kelis įnamius. Viešpa
tavo pilna santaika, kol vyras 
buvo sveikas. Paskui jis pra
dėjo sirgulioti. Pasidarė ne
įmanomai nerviškas. Aš jo
kiu budu nebegalėjau jam 
įtikti. Jis vis prašė, kad aš 
leisčiau jį stoti į kariuomenę, 
nes, girdi, ten nereikia dirb
ti. Aš verkdama prašiau ji 
nepalikti manęs vienos su kū
dikiais. Jis. pikdavo ir vis 
sakydavo, jog* aš busianti ap
rūpinta viskuo.

MADOS

£S47
284 7 — L^b.ii graži sporto suknelė. 

Galima pasisiūdinti iš tamsios spalvos 
aksomo ir apsiūti šviesesnės spalvos ma
terija. Guzikčlius reiktų padaryti iš tos 
pačios šviesios materijos. Sukirptos 
mieros 16. 18, taipgi 36, 3Š, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virS 
nurodytų pavyzdžių, prašomo iškirpti 
aduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
'akvmu. Laižkus reikia adresuoti:

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

NAUJIENAS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No —_ _____
Mieros .......... ................ p«r krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir aalst.)

Kiek 
tą žmogų ir purendavo jam 
kambarį. Na, o po to jis su
manė ir pats išbėgti iš namų. 
Tąsyk aš paprašiau burdin- 
gieriaus išsikraustyti, o vyrą 
parsikvieeiau namo. Tačiau 
jis jokiu budu begalėjo nu
rimti ir vėl mane apleido. Ma
tau, kad nieko gero nebus. 
Nuėjau pas vyrą ir mudu gra
žiuoju sutikova 
nuejova ir pas

vėliau vyras parsivedė daktarai geresni. Visiems 
1 buvo gaila, kad jis jaunas mi
rė. ' Ą ’t J >

Trečią neteisybę Bedarbis 
sako, kad ant mano vienos 
vardo buvo namas užrašytas. 
Tikrumoj namas priklausė 
abiem. Net dar ir šiandien 
namas tebėra aprašytas ant 
abiejų vardų su pirmuoju vy
ru. Tatai Bedarbis galėtų 
lengvai sužinoti, jei jam teisy
bė rūpėtų. Bet, matomai, jis 
labai didžiuojasi savo žinoji
mu, o tikrumoj vaduojasi tik 
pletkais.

Toliau Bedarbis sako, kad 
vyrui mirus aš parsivežiau jo 
kūną į namus ir juodais rū
bais apsivilkau . Na, o per 
laidotuves įvykusi“ kokia tai 
baisi scena. Tai tėisiog kri- 
minališkas šmeižtas.

Žmonių visą laiką buvo pil
nas namas ir niekas jokios 
baisios scenos nepastebėjo. AŠ 
duodu Bedarbiui $500, jei jis 
... -— ———  ■ ■■■. -- - -. -

išsiskirti. Abu 
advokatą.

Su vaikučiais 
venau apie keturiolika mene
sių. Pasirodė, kad vyras tu
rėjo vidurių vėžį, ir todėl bu
vo toks nerviškas. Jis išva
žiavo į Kansas City į valdžios 
ligoninę, kur jam buvo pada
ryta operacija. Kadangi vė
žys jau buvo įsisenėjęs, tai jis 
nebeatlaikė ir mirė. \

viena aš išgy-

Bet jis įrodys, kad laike mano vyro si tiko prieš porą metų.
, kad mano vyras 

dažnai pareinąs įsikandęs ir aš 
turinti nemalonumų. Nieko 
panašaus. Jis vienas niekur 
neeina, jei neskaityti darbo 
vietos. Iki šiol mudu dar ne- 
sipešėvR ir nemanome peštis. 
Bedarbiui, tur būti, vaizduo
jasi jo paties praeitis, tai jis 
ir mano, kad visi turi pana
šių ‘trubelių”.

Vadina jis mane šviesia
plauke, nors neesu tokia. At
rodo ,kad Bedarbis visą laiką 
gyvena tarp juodųjų, tai visi 
baltieji žmonės jam atrodo 
šviesiaplaukiais.

— Pasaulio Vargšė.

i norsl Rašo * jis, 
> Jei jis to nebandys* 

padaryti, tai pasiliks šmeiži
kas ir melagis.

Ketvirta Bedarbio neteisybė 
yra ta, kad buk po savo vyro 
laidotuvių aš pasilikusi su 
burdingierium gyventi. Nie-| 
ko panašaus. Jokio burdin- 
gieriaus aš tuo laiku neturė
jau ir nepasilikau. Tik sep
tyniems mėnesiams praslin
kus aš apsivedžiau su dabarti
niu vyru.

Bedarbiui aš patarčiau ra
šyti kiek vėlesnes žinias, nes, 
matomai, jis turi silpną at
mintį ir nesusigaudo kas at-

Klausykit Radio Programo
Bet (lėliai to juk aš neesu 

kalta. Aš jo prašiau, kad jis 
eitų į Omaha ligoninę, kur aš 

--------- r——--------------- -

Šalčiai, kurie išsivysto 
^^■■tMMMTjpneumonią 

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimų. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, žalio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą vilkimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blojęo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

ir nusipirkit Columbia 
Rekordų

■■ ■■ ■
Pastovus kosulys ir šaltis tan

kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas tnedika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
geniali) augimų.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

Gražus Radio programas iŠ Stoties WCFL. 970 k.

kas nedėldienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų

Taipgi dalyvauja kontestanlai ir lenkt y niuo ja 
už 1,000 dolerių prizų

CREOMULSION
------ . ........................................ ........ . . — ................................ —......

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. ' Išeina kas mėnesį nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus paprastam laiške Šiuo .

Margutis, 2437 W. 69th St
Margutį redaguoja KOMI*. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00 z

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $<3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

Nauji Coltunbia 
Siunčiame į kitus 
krautuvėje.

Chicago, III

Apdrauda
Nelaimingų Atsilikimų

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

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokes- 
tys metams, '

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Coltunbia likę life itself

Lietuviški Rekordai 
miestus. Gaunama

161 36F Piršlybos Amerikoj 
Neišpildomas Prašymas 

16129F Dariau Lyseles, vakas 
Jonelio Polka 
Šokių Polka 
Naujų Metų Polka 
Magdės Polka 
Medžiotojo Vakas

16135F

16041F

61003F

61004F

16144F

16176F

16175F

16180F

16162F

16154F

16184F

16182F

16147F

16149F

16178F

16159F

Mahanojaus

Mahanojaus 
Mes Be Vilniaus Nenurimsim 
Girtuoklio 
Lietuviška 
Lietuviška 
Lietuviška 
Lietuviška 
Ganėm Aveles ✓ 
Saulutė Tekėjo 
Margyte Jaunoji 
Motušaite Miela 
Muzikantai Rėžkit' Kazoką 
Atsimeni Tą Dieną 
Svajonė ir Meilė 
Sudiev Sesutės 
Šią Naktelę Per Naktelę 
Ant Kalno Karklai Siūbavo 
Vištyčio Vakas 
Kibartų Polka 
Gaspadine Aną Dieną 
Zanavykas 
Velnių šimtą 
O čia čia 
Dieduko Polka 
Pora už Poros vakas 
Mergų Polka 
Laukiu Tavęs ’ 
Užburta Pylis polka 
Moderniškas Klumpakoj 
Po Močiutės Vartais 
Visi iš Vien 
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat 
Šabas Gud polka 
Lakštutė polka 
Našlio Polka 
Mano Polka 
Shenadorio Polka 
Bernelio Polka 
Katrutės Polka 
Klaipėdos Polka 
Atie * Rudenis Užšalo 
Baltos Rankeles 
Panemunės Polka 
Karolina Polka 
Linksmybės Polka 
Lietuviško Kliubo Polka

Daina
Veseilia, dalis pirma
Veseilia, dalis
Veseilia, trečia
Veseilia, ketv.

antra 
dalis 
dalis

kaina po 75c. 
os. F. Budrik

F. Stankūnas

Šauktvičius

Mainierių Ork

Mainierių Ork.
Jonas Butėnas
Jonas Butėnas

Mah. Liet. Main. Ork

Mah. Liet. Main. Ork

Menkeliuniutč ir F. Stankūnas

Menkeliuniutė

Pauras ir J. Antanėlis

Pauras ir Juozas Antanėlis

Mikas Petrauskas 
Pennsylvanijos Angliakasiai 
Pennsylvanijos Angliakasiai

Antanas Vanagaitis

Brookfyno Liet. Ork

Mahanojaus Liet. Mainierių Orkestrą

Budriko Radio Orch

Pauras ir J. Antanėlis

Worcesterio Liet 
Mah. Liet. 
Mah. Liet

Mainierių 
Mainierių

Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą

Mah

Mah

Mah

Mainierių

Mainierių

Worcesterio Liet

Worce$terto Liet

LANKYKITE BUDRIKO KRAUTUVES

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Budrikjnc
3417 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
121h STREET mgMZ

Tcl. Kcdz.ic 8902 F?1

3514-16 Rooscvdt Rd. 
arti St. Louis Avc.
CHICAGO, III
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Didžiausios pasaulio 
katastrofos

žmonių 
tvanas, 
gyvybę

Žemės istorija iš tikrųjų yra 
ne kas kita, kaip tik katastro
fų istorija. Jei tikėti, kad 
žemė yra atskilusi prieš miliar- 
dus metų saulės dalis, tai ten
ka pripažinti, kad žemė gimė 
iš pačios didžiausios katastro
fos, nes kaip kitaip butų gali
ma pavadinti tą atskilimo mo
mentą. Toliau, žemės atšali
mas ir žievės atsiradimas buvo, 
be abejo, taip pat didelių ka
tastrofų lydimas, nes įkaitę 
vandens garai ir kitos.dujos 
kilnojo ir ardė bestingstančią 
žemės plutą, kurioj dabar gy
venam. Kalnų atsiradimas, kaip 
antai, Alpių, Kordiljerų, Hima
lajų ir kitų, reikia irgi laikyti 
įžymiomis katastrofomis. O 
paskiau, gyvybei atsiradus, dėl 
kurių priežaščių išnyko milži
niški gyviai? Ledų gadynes 
taip pat buvo ne kas kita, kai 
tik gamtos katastrofos.

Bet vfeos šios katastrofos į- 
vyko labai seniai, kada dar že
mėj nevaikščiojo žmonių gimi
ne. Todėl, mums yra daug 
suprantamesnės tos katastrofos, 
kurių metu nukentėjo žmonės. 
Žmonijos istorijoj tokių baisių 
įvykių turim nemaža.

Didžiausia katastrofa 
atminty, be abejo, yra 
išnaikinęs beveik visą
žemėj. Tikslių žinių apie tva
ną turim iš šv. Rašto, bet jo 
buvimą patvirtina ir daugelio 
senovės tautų padavimai. Kita, 
tik neaiškiuose padavimuose iš
tikusi katastrofa buvo Atlanti
dos paskendimas. Atlantida, 
pasak senovės graikų rašytojų, 
buvusį didelė sala ar net visas 
žemynas kažkurioj dabartinio 
Atlanto vandenyno vietoj. At
lantidos gyventojai buvo pasie
kę aukšto kultūros laipsnio. 
Del nežinomų priežasčių Atlan
tida staiga nugrimzfiusi jurų 
dugnan. Trečioji žymiausioji 
senovės katastrofa buvo Vezu- 

ivijads ugniakalnio išsiveržimas 
79 m. po Kristaus gimimo. Kad 
Vezuvijus yra ugniakalnis, se
novės romėnai žinojo, bet lai
kė jį užgesusiu. Netikėtai pra
dėjęs veikti, jis minėtais me
tais lava ir pelenais užpylė, 
palaidodamas, tris artimus ro
mėnų "įmestus, iš kurių du — 
Herkulanumas ir Pompėja—da
bar baigiami atkasti, ši kata
strofa pražudė daug žmonių, 
bet vienu atžvilgiu ji pasirodė 
naudinga. Būtent, atkasamieji 
miestai duoda galimybės gerai 
pažinti senovės rdmėnų gyveni
mą, jų kultūrų ir papročius.

Iš vėlesniųjų laikų katastro
fų yra pažymėtinos chronologi
ne tvarka šios:

1281 m., vieną žiemos naktį, 
didžiulės audros metu įsisiūba
vusi Vokiečių jura pramušė 
olandų pylimus ir įsiveržė toli 
j sausumą. Potvynio m$tu žu
vo daugiau kaip 100,000 žmo
nių. Tai yra didžiausias žmo
nijos istorijoj potvynis nuo 
tvano laikų. 1703 m. Japoniją 
palietė smarkus žemės drebėji
mas, per kurį Tokio mieste žu
vo 37,000 žmonių, o aplinki
niuose miestuose—apie 100,000 
žmonių. 1755 m. baisus žemės 
drebėjimas sunaikino Portuga
lijos sostinę Lisaboną. To bai
saus drebėjimo metu smarkiai 
nukentėjo ir daugelis Ispanijos 
miestų. Žemes 
taip stiprios, kad 
Hamburgą, kur 
ėmė skambinti 
1824 m. lapkričio
didelis potvynis Rusijos sosti
nėj Petrapily. Tada prigėrė 
Petrapilio mieste apie 25,000 
žmonių. 1855 m. žemės drebė
jimas vėl palietė Japoniją, iš 
naujo sugriaudamas Tokio. Au
kų skaičius peršoko 100,000. 
. 1871 m. per .» neatsargumą 
vaikas sudegino beveik visą 
Čikagos miestą. 1879 m. gruo
džio 28 d. keleivių traukinys 
įkrito j upę nuo tilto škotlan- 
dijoj. Traukiny buvo 200 1<e- 
leivių, kurie visi prigėrė, fdo-

nni yra šios katastrofos isto
rija. Tiltas, turėjęs 3,000 met
rų ilgumo, buvo nutiestas pei 
Tay upės žiotis. Jis buvo laiko
mas to meto technikos stebuk
lu. Jį statė garsus anglų in
žinierius Thomas Bouch. Bet jo 
konkurentas inžinierius John 
Fdwler nuo pat pradžios smar
kiai kritaikavo Bouch darbą, ir 
padaręs statomojo tilto tiks
lius apskaičiavimus, uždraudė 
savo šeimynos nariams juo va
žinėti. Tiltas buvo pašventin
tas ‘1878 m. gegužės mėn.. o 
1879 m. gruodžio 28 d. įvyko 
katastrofa. Ėjęs iš Edinburgo 
į Dundee. keleivių traukinys, 
tiltui lūžūs, įkrito vandenin, 
Fowler’io pranašavimas išsipil
dė, bet katastrofos priežaščių 
susekti nepavyko.

1881 m. gruodžio 8 d. Vienos 
teatre, kuriam buvo apie 2,000 
žmonių, vaidiTiimo metu scenoj 
staiga kilo gaisras. Pasidarė 
didžiausia panika. Gaisrininkai 
pabėgo patys pirmieji, Sumiši
mo metu, dėl policijos neran
gumo, sudegė 896 žmonės. Bet 
didžiausia teatro gaisro katas
trofa įvyko 1845 m. Kantono 
mieste, linijoj, kur, kilus teat
re gaisrui, žuvo 1900 žmonių.

1883 m. Sundos archipelage, 
Indijos vandenyse, išsiveržė 
Krakatau ugniakalnis, sunaiki
nęs beveik visą salą, kurioj jis 
buvo, žmonių žuvo apie. 3(T,- 
000. Visa laimė, kad toks iš
siveržimas įvyko vandenyno vi
dury, mažoj saloj. Jei tokia 
katastrofa butų įvykusi sausu
moj, tirštai gyvenamose vieto
se, tai aukų skaičius butų pa
siekęs šimtus tūkstančių. Pele
nai su tokius smargumu buvo 
mesti į viršų, kad pasiekė 30,- 
000 metrų aukščio ir išsisklai
dė po visą žemę. Jie, buvo ma
tomi ir Europoj. 1902 m. gegu
žės 8 d. sprogo, seniai užgesęs, 
Mont Pelė ugniakalnis Marti
ninko saloj. Per dešimt minu
čių liko visiškai sunaikintas 
Saint Piene miestas su 30,000 
gyventojų. Išsigelbėjo tik du 
žmonės. Vienas iš jų buvo 
negras, nuteistas kalėti lig gy
vos galvos ir sėdėjęs kalėjime.

1904 m. birželio 15 d. Nau- 
jorko vokiečių draugija 
samdė “General Slocum” 
gegužinei. Laive buvo 
keleivių, daugiausia vaikų
moterų. Laivas staiga užside
gė dar būdamas Naujorko uos
te. Del laivo kapitono palaidos 
galvos žuvo daugiau kaip 1,000 
žmonių. Kapitonas pas pirma
sis nušoko nuo laivp, palikęs 
degančiam laive moteris ir vai
kus.

1906 m. kovo 10 d. Cour- 
rieres anglių kasykloj, Franci- 
joj,' dėl neužgesinto laiku gais
ro įgriuvo kasykla kur dirbo

1800 darbininkų. Kadangi ka
syklos vadovybė nesugebėjo 
tinkamai gelbėjimo darbų su
tvarkyti, tai žuvo 1,200 žmo
nių. 1906 metu x balandžio 18 
d. San Francisco miesto gyven
tojus pažadino iš miego smar
kus požeminiai smogiai. Namai 
griuvo, tartum ji(V hutų buvę 
iš kortų. Sprogus dujų fabri
kams, kilo gaisras, kurs siautė 
dvi dienas. Del drebėjimo ir 
gėisro žuvo daugiau kaip 2,000 
žmonių, 15,000 buvo sunkiai 
sužeisti ir 200,000 liko be pa
stogės. Nuostolių buvo pada
ryta 400 milionų dojerių. Gais
ro metu mieste susida- 

plėšikų gaujos, su 
kuriomis teko smarkiai ko
voti. x 200 plėšikų buvo sušau
dyti be teismo, kaipo sučiupti 
nusikaltimo vietoj. 1908 m. 
gruodžio 28 d. smarkus žemos 
drebėjimas palietė pietų Itali
ją, sugriaudamas Mesinos ir 
kitus miestus. Tada žuvo 80,- 
000 žmonių, iš jų 30,000 vięnoj 
Mesinoj, žemės drebėjimas tę
sėsi tik 23: sekundes.

Didžiausia laivo katastrofa 
įvyko 1912 m. balandžio 15 d., 
kada paskendo garsus “Tita- 
nic” laivas, kuriuo važiavo 2,- 
400 žmonių, skaitant ir laivo į- 
gulą. Juo važiavo daug Ame
rikos milijonierių. Laivas žuvo 
dėl neapgalvoto noro pamušti 
greitumo rekordą, plaukiant 
trumpiausiu keliu. Naktį lai-

vas užvažiavo ant lodo kalno ir 
paskendo. Prigėrė 1,635 žmo
nės, jų tarpe keli lietuviai: 
kun. Montvila ir kiti, ši kata
strofa paėmė tiek daug aukų 
todėl, kad laivas neturėjo pa
kankamo skaičiaus gelbėjimosi 
valčių. Jura buvo visai rami, 
ir turint valčių kiek reikiant, 
butų buvę visi keleiviai išgel
bėti. 1914 m. gegužės mėn. 
Lorenco upėj susidūrė “Impress 
of Ireland” garlaivis su prekių 
garlaiviu, vežusiu anglis. Smū
gis buvo tiek stiprus, kad 
“Empress of Ireland” po de
šimties minučių paskendo, nu
traukdamas į gelmes 1,000 
žmonių, šio nelaimingo įvykio 
kaltininku buvo tirštos ūkanos, 
kurios visada yra didžiausias 
jurininkų priešininkas.

1923 m. rugsėjo 1 d. Japoni
joj įvyko naujas didžiulis že
mės drebėjimas, visiškai sunai
kinęs Tokio miestą. 50,000 na
mų sugriuvo, o 150,000 namų 
sunaikino ugnis. Nukentėjo 
pusė mijijono žmonių, o nuos
tolių padaryta už 5 miliardus 
dolerių. Bet japonų darbštu
mas nugali gamtos padaromas 
žalas, ir dabar Tokio jau yra 
puikiau atstatytas, negu kad 
buvo pirmiau.

1925 m. spalių mėn. patvino 
Hoango upė Kinijoj, žuvo 50,- 
000 žmonių. 1927 m. anksti 
pavasarį patvino Misisipi upė 
Amerikoj. Del amerikiečių

greito susiroganizavimo' 
.skaičius, palyginti, buvo 
mažas: prigėrė tik 1.000

aukų 
labai 
žmd-

mų.
Didžiausia li$ šiol oro kata 

strofa įvyko spalių 5 d., bu 
tentx beskrendant į Indiją spro

oro kata- 1

go anglų dirižablis R 101, kurs 
buvo didžiausias pasauly, .lis 
žuvo, užsidegus vandenilio du
joms, kuriomis jis buvo pri
leistas. Dirižabliu ' skrido 59 
žmonės. Iš jų išsigelbėjo tik 
astuoni, o kiti žuvo. Nelaimė į-

Kompanijos Krautuvės
Sumažino kainas nuo 30% iki 60% ant

RADIO
Dabar yra didžiausia proga įsigyti gerą ra

dio už dar mažiau kaip pusę kainos iš 
atsakomingii krautuvių

pasi- 
laivą 
1500

ir

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

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rocktvell St.,
CHICAGO, ILL.

bangos buvo 
jos pasiekė 

patys varpai 
varpnyčiose. 
19 d. įvyko

TURĖKIT PINIGŲ 
Sekamoms Kalėdoms 

prisidėdami prie musų KALĖDINIO 
TAUPIMO KLIUBO dabar 

25c I 
į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
• 3154 W. 63rd Street

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitinį spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

lt.

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvėjais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos- 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami gipsinėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis .

‘‘Lietuvos Ūkininkas”
[tiško s minties, tikros Šviesos ir mokslo skelbėjas, 
mtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkiniu-

”čius. z
letams tik 6 litai, TAIGI

vienintėlis dem>
Savo turinio Amtumu, margumu ir jd( 

kas” šiandien pralenkia visus kitus laikrąši 
“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems m< 

TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.
Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi

rengimo. į
Kadangi 50 centų į Lietuvą Justi nepatogu, tai susimeskite 

keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.
Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvi 

įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokta tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

DUSTte

oge?n
BORN - 

CANADA 
1900

$70.00

$75.00

$80.00

$145.00

$126.50

$147.50

$250.00

$175.00

$225.00

F«atur« Service^

SEVENTEEN 
ENLISTED 
IN ARMY

TWO YEARS LATER 
MARRIED HIS 

CHILDHOOD 
SWEETHEART

Matykite šiuos radios tuojaus!
Vertes elektrikinis Crosley radio su tūbomis 
ir viskuo ...........................................................

Vertės naujos mados Cub radio 
su tūbom ................ . ..............................................

Vertės Atvvater Kent radio 
..su tūbom ............................... . ................ .'.......... ...
Vertės R. C. A. Radiolas 
su tūbom . ...........................................................
Vertės naujos mados Majestic radio 
su tūbom .................... -.........................r..............

V/rtės naujos mados Philco radio dailiame 
kabinete .................................................................

Naujos mados Majestic radio su tūbom ir 
viskuo ......................................................................
Vertės Atwater Kent kombinacijos radio su 
gramafonu ..................................................... ........

Majestic radit^ dailiausiame kabinete 
su tūbom ...............................................................
Naujausios mados Zenith dailiame kabinete

Naujausios mados Zenith radio pilnai 
įrengtas ................................................. .....................
Vėliausios mados kombinacijos radio su 
gramafonu ...................................................................

$280.00 Dailiausias naujas Sparton su tūbom ir 
viskuo ......................................................

I

Nauja Columbia radios su tūbom ir • 
viskuo ....... ..................................................................

Zenith radio dailiausiame kabinete 
su tūbom ....................................................................
Vertės nauji didelio formato R. C. A. Radiolas 

su tūbom ........... . .......................................................
Vertės Brunswick automatiškas radio su 

gramafonu ....... ............................... ..........................

Viršmineti radios yra pilnai gvarantuoti teikti pil
ną patenkinimą. . * f

Lengvus išmokėjimai yra suteikiami pagal išgalę ir 
neruokuojami joki extra mokesčiai.

Prijungimas namuose, patarnavimas, ir nuvežimas 
veltui. Ilgiausia gvarancija.

$206.00

$350.00

$450.00

$500.00

$29.50 
$39.00 
$39.50 
$65.00 
$80.00 
$87.50 
$90.00 
$98.00 
$98.50 
$99.00 

$119.00 
$138.00 
$165.00 
$155.00 
$180.00 
$195.00 
$350.00

ruįį ForThe HOMES

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapletvood gatvės

< Lafayette 3171 Hemlock 8400

AT TWENn> 
TINO FIRST 
STASE PART- 
IH BOSTON -WITH 

ELSIE JANIS

DISCOVERED BY 
JOSEPH SCHENCK 
IN NEW YORK

PLAYED V/ITH 
DOLORES 

COSTELLO-IN 
'MANNIKIN'

vyko šiaurės Franci joj.
Tokios yra žymesnės katas

trofos, per kurias nukentėjo 
žmonės. Tačiau yisos jos, pa- 
b’ginns su karais ir ligų epi- 
č rijomis, yra menkutės. At
eity žmonija susilauks, be abe
jo, dar didesnių katastrofų. Bet 
didžiausia katastrofa bus ta, 
kada žus žemės kamuolys, arba 
jame užges gyvybe, žemė, pa
ilsusi .lėkti aplink saulę, kada 
nors ąnt jos nukris ir sudegs. 
Alba saulė anksčiau užges ir 
žemė pasiners šaltose visatos 
erdvėse. /Tad, ar šiaip ar taip, 
baisi pabaiga laukia žemės. To
ji paskutinė katastrofa bus tik
ras musų pasaulio galas. “T.”

Garsinkitės “N-nose”

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

it gerklėje

Leiskite £onite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

nadaro justj 
Z D Vili J U

AŠMENŲ BRITVĄ
(Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva

PROBAK CORPORATION
CNrtltOM O»

AvtoStrop Sofely Roxor Co., Ine., N. Y. G

1 už dešimtį *^"užpenkes 
Garantuotos

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

/

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

•

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas ap tie koše.

•
Lydia E. Pinkham’s 

Sanative Wash
loti

Lydia E. Pinkham Medicine Co. 
Lynn, Mum.

The fellows 
that cause 1

SORE 
TH ROAT
Colds and sarę throat 
are infections caused 
by germs. The above ••

9 are streptococcui
* germs. Help natūra 

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

Gargto with

LISTERINE

rLATER 
'VVOMAN WSE' 
pHEART OF 
SALOME* AND 
'MIGS NOBODY'

HA6 ONE DAUGHTER * 
EIGHT YEARS OF AGE ? 
PLAYED IN X'BRIDE OF 
THE RE6IMENT- ANO 

'SWEET KITTY BELLAIRS*
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Pirmadienis, gi*. 29, 1930

Didžiausios pasaulio 
katastrofos

Žemės istorija iš tikrųjų yra 
ne kas kita, kaip tik katastro
fų istorija. Jei tikėti, kad 
žemė yra atskilusi prieš miliar- 
dus metų saulės dalis, tai ten
ka pripfcžinti, kad žemė gimė 
iš pačios didžiausios katastro
fos, nes kaip kitaip butų gali
ma pavadinti tą atskilimo mo
mentą. Toliau, žemes atšali
mas ir žievės atsiradimas buvo, 
be abejo, taip pat didelių ka
tastrofų lydimas, nes įkaitę 
vandens garai ir kitos . dujos 
kilnojo ir arde bestingstančią 
žemės plutą, kurioj dabar gy
venam. Kalnų atsiradimas, kaip 
antai, Alpių, Kordiljerų, Hima
lajų ir kitų, reikia irgi laikyti 
įžymiomis katastrofomis. O 
paskiau, gyvybei atsiradus, dėl 
kurių priežasčių išnyko milži
niški gyviai? Ledų gadynės 
taip pat buvo ne kas kita, kai 
tik gamtos katastrofos.

Bet visos šios katastrofos i- 
vyko labai seniai, kada dar že
mėj nevaikščiojo žmonių gimi
nė. Todėl, mums yra daug 
suprantamesnės tos katastrofos, 
kurių metu nukentėjo žmonės, 
žmonijos istorijoj tokių baisių 
įvykių turim nemaža.

Didžiausia katastrofa 
atminty, be abejo, yra 
išnaikinęs beveik visą 
žemėj.

žmonių 
tvanas, 
gyvybę 

Tikslių žinių apie tva
ną turim iš šv. Rašto, bet jo 
buvimą patvirtina ir daugelio 
senovės tautų padavimai. Kita, 
tik neaiškiuose padavimuose iš
tikusi katastrofa buvo Atlanti
dos paskendimas. Atlantida, 
pasak senovės graikų rašytojų, 
buvusį didėle sala ar net visas 
žemynas kažkurioj dabartinio 
Atlanto vandenyno vietoj. At
lantidos gyventojai buvo pasie
kę aukšto kidturos laipsnio. 
Del nežinomų priežasčių Atlan
tida staiga nugrimzdusi jurų 
dugnan. Trečioji žymiausioji 
senovės katastrofa buvo Vezu

vijaus ugniakalnio išsiveržimas 
J79 m. po Kristaus gimimo. Kad 
Vezuvijus yra ugniakalnis, se
novės romėnai žinojo, bet lai
kė jį užgesusiu. Netikėtai pra
dėjęs veikti, jis minėtais me
tais lava ir pelenais užpylė, 
palaidodamas, tris artimus ro
mėnų miestus, iš kurių du — 
Herkulanumas ir Pompėja—da
bar baigiami atkasti. Ši kata
strofa pražudė daug žmonių, 
bet vienu atžvilgiu ji pasirodė 
naudinga. Būtent, atkasamieji 
miestai duoda galimybės gerai 
pažinti senovės rdmėnų gyveni
mą, jų kultūrą ir papročius.

Iš vėlesniųjų laikų katastro
fų yra pažymėtinos chronologi
ne tvarka šios:

128J m., vieną žiemos naktį, 
didžiulės audros metu įsisiūba
vusi Vokiečių jura pramušė 
olandų pylimus ir įsiveržė toli 
į sausumą. Potvynio m^tu žu
vo daugiau kaip 100,000 žmo
nių. Tai yra didžiausias žmo
nijos istorijoj potvynis nuo 
tvano laikų. 1703 m. Japoniją 
palietė smarkus žemės drebėji
mas, per kurį Tokio mieste žu
vo 37,000 žmonių, o aplinki
niuose miestuose—apie 100,000 
žmonių. 1755 m. baisus žemės 
drebėjimas sunaikino Portuga
lijos sostinę Lisaboną. To bai
saus drebėjimo metu smarkiai 
nukentėjo ir daugelis Ispanijos 
miestų, žemės bangos buvo 
taip stiprios, kad 
Hamburgą, kur 
ėmė skambinti 
1824 m. lapkričio
didelis potvynis Rusijos sosti
nėj Petrapily. Tada prigėrė 
Petrapilio mieste apie 25,000 
žmonių. 1855 m. žemės drebė
jimas vėl paliete Japoniją, iš 
naujo sugriaudamas Tokio. Au
kų skaičius peršoko 100,000.
. 1871 m. per ? neatsargumą 
vaikas sudegino beveik visą 
Čikagos miestą. 1879 m. gruo
džio 28 d. keleivių traukinys 
įkrito i upę nuo tilto škotlan- 
dijoj. Traukiny buvo 200 "ke
leivių, kurie visi prigėrė. Jdo-

nni yra šios katastrofos isto
rija. Tiltas, turėjęs 3,000 met
rų ilgumo, buvo nutiestas pei 
Tay upės žiotis. Jis buvo laiko
mas to meto technikos stebuk
lu. Jį statė garsus anglų in
žinierius Thomas Bouch. Bet jo 
konkurentas inžinierius John 
Fdwler nuo pat pradžios smar
kiai kritaikavo Bouch darbą, ir 
padaręs statomojo tilto tiks
lius apskaičiavimus, uždraudė 
savo šeimynos nariams juo va
žinėti. Tiltas buvo pašventin
tas *1878 m. gegužės mėn.. o 
1879 m. gruodžio 28 d. įvyko 
katastrofa. Ėjęs iš Edinburgo 
į Dundee keleivių traukinys, 
tiltui lūžus, įkrito vandenin, 
Fowler’io pranašavimas išsipil
dė, bet katastrofos priežaščių 
susekti nepavyko.

1881 m. gruodžio 8 d. Vienos 
teatre, kuriam buvo apie 2,000 
žmonių, vaiditiimo metu scenoj 
staiga kilo gaisras. Pasidarė 
didžiausia panika. Gaisrininkai 
pabėgo patys pirmieji. Sumiši
mo metu, dėl policijos neran
gumo, sudegė 896 žrųonės. Bet 
didžiausia teatro gaisro katas
trofa įvyko 1845 m. Kantono 
mieste, Kinijoj, kur, kilus teat
re gaisrui, žuvo 1900 žmonių.

1883 m. Sundos archipelage, 
Indijos vandenyse, išsiveržė 
Krakatau ugniakalnis, sunaiki
nęs beveik visą salą, kurioj jis 
buvo, žmonių žuvo apie 3(T,- 
000. Visa laimė, kad toks iš
siveržimas įvyko vandenyno vi
dury, mažoj saloj. Jei tokia 
katastrofa butų įvykusi sausu
moj, tirštai gyvenamose vieto
se, tai aukų skaičius butų pa
siekęs šimtus tūkstančių. Pele
nai su tokius smargumu buvo 
mesti į viršų, kad pasiekė 30,- 
000 metrų aukščio ir išsisklai
dė po visą žemę. Jie buvo ma
tomi ir Europoj. 1902 m. gegu
žės 8 d. sprogo, seniai užgesęs, 
Mont Pelė ugniakalnis Marti
ninko saloj. Per dešimt minu
čių liko visiškai sunaikintas 
Saint Pierre miestas su 30,000 
gyventojų. Išsigelbėjo tik du 
žmonės. Vienas iš jų buvo 
negras, nuteistas kalėti lig gy
vos galvos ir sėdėjęs kalėjime.

1904 m. birželio 15 d. Nau- 
jorko vokiečių draugija 
samdė “General Slocum” 
gegužinei. Laive buvo 
keleivių, daugiausia vaikų
moterų. Laivas staiga užside
gė dar būdamas Naujorko uos
te. Del laivo kapitono palaidos 
galvos žuvo daugiau kaip 1,000 
žmonių. Kapitonas pas pirma
sis nušoko nuo laivp, palikęs 
degančiam laive moteris ir vai
kus.

1906 m. kovo 10 d. Cour- 
rieres anglių kasykloj, Franci- 
joj,' dėl neužgesinto laiku gais
ro įgriuvo kasykla kur dirbo

pasi- 
laivą 
1500 

ir
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kata-

\\

i

aukų 
labai 
žnio-

Kadangi ka- 
nesugebejo 
darbu su- 

1,200 žmo- 
1906 metu v balandžio 18

Prigėrė 1,635 žmo 
keli lietuviai

Garsinkitės “N-nose”

nukris ir sudegs, 
saulė anksčiau užges ir 

šaltose visatos 
/l'ad, ar šiaip ar taip,

baisi pabaiga laukia žemės, lo
ji paskutine katastrofa bus tik
ras musų pasaulio galas. “T.”

$70.00

$75.00

$80.00

$145.00

$126.50

$135.00

$147.50

$250.00

$1 77.50

$155.00

$175.00

$225.00

Ihl billhl

Colds and sore throat 
are infections caused 
by germs. The abova

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas. A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims menesiams 2 lt. 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

uVapsva”, Kaunas, Maironio 6.

1800 darbininkų, 
syklos vadovybė 
tinkamai gelbėjimo 
tvarkyti, tai žuvo 
nių.
d. San Francisco miesto gyven
tojus pažadino iš miego smar
kus požeminiai smūgiai. Namai 
griuvo, tartum jie/ hutų buvę 
iš kortų. Sprogus dujų fabri
kams, kilo gaisras, kurs siautė 
dvi dienas. Del drebėjimo ir 
gšisrų žuvo daugiau kaip 2,000 
žmonių, 15,000 buvo sunkiai 
sužeisti ir 200,000 liko be pa
stogės. Nuostolių buvo pada
ryta 400 milionų dolerių. Gais
ro metu mieste susida- 

plešikų gaujos, su
kuriomis teko smarkiai ko
voti. x 200 plėšikų buvo sušau
dyti be teismo, kaipo sučiupti 
nusikaltimo vietoj. 1908 m. 
gruodžio 28 d. smarkus žemės 
drebėjimas paliete pietų Itali
ją, sugriaudamas Mėsines ir 
kitus miestus. Tada žuvo 80,- 
000 žmonių, iš jų 30,000 vięnoj 
Mesinoj, žemės drebėjimas tę
sėsi tik 23: sekundes.

Didžiausia laivo katastrofa 
įvyko 1912 m. balandžio 15 d., 
kada paskendo garsus “Tita- 
nic” laivas, kuriuo važiavo 2,- 
400 žmonių, skaitant ir laivo į- 
gulą. Juo važiavo daug Ame
rikos milijonierių. Laivas žuvo 
dėl neapgalvoto noro pamušti 
greitumo rekordą, plaukiant 
trumpiausiu keliu. Naktį lai-

vas užvažiavo ant ledo kalno ir 
paskendo.
nes, jų tarpe
kun. Montvila ir kiti, ši kata
strofa paėmė tiek daug aukų 
todėl, kad laivas neturėjo pa
kankamo skaičiaus gelbėjimosi 
valčių. Jura buvo visai rami, 
ir turint valčių kiek reikiant, 
butų buvę visi keleiviai išgel
bėti. 1914 m. gegužės mėn. 
Lorenco upėj susidūrė “Impress 
of Ireland” garlaivis su prekių 
garlaiviu, vežusiu anglis. Smū
gis buvo tięk stiprus, kad 
‘•Empress of Ireland” po de
šimties minučių paskendo, nu
traukdamas j gelmes 1,000 
žmonių, šio nelaimingo įvykio 
kaltininku buvo tirštos ūkanos, 
kurios visada yra didžiausias 
jurininkų priešininkas.

1923 m. rugsėjo 1 d. Japoni
joj įvyko naujas didžiulis že
mės drebėjimas, visiškai sunai
kinęs Tokio miestą. 50,000 na
mų sugriuvo, o 150,000 namų 
sunaikino ugnis. Nukentėjo 
pusė mijijono žmonių, o nuos
tolių padaryta už 5 miliardus 
dolerių. Bet japonų darbštu
mas nugali gamtos padaromas 
žalas, ir dabar Tokio jau yra 
puikiau atstatytas, negu kad 
buvo pirmiau.

1925 m. spalių mėn. patvino 
Hoango upė Kinijoj, žuvo 50,- 
000 žmonių. 1927 m. anksti 
pavasarį patvino Misisipi upė 
Amerikoj. Del amerikiečių

TURĖKIT PINIGŲ 
Sekamoms Kalėdoms 

prisidėdami prie musų KALĖDINIO 
TAUPIMO KLIUBO dabar 

25c I
Į savaitę padarys jus nariu. 

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHIOAGO LAWN STATE BANK
■ 3154 W. 63rd Street

greito susiroganizavimo, 
.skaičius, palyginti, buvo 
mažas: prigėrė tik 1.000 
nių.

Didžiausia ligt šiol oro
strofa įvyko spalių 5 d., bū
tent, beskrendant į Indiją spro-

go anglų dirižablis R 101, kurs 
buvo didžiausias pasauly. Jis 
žuvo, užsidegus vandenilio du
joms, kuriomis jis buvo pri
leistas. Dirižabliu 1 skrido 59 
žmonės. Iš jų išsigelbėjo tik 
astuoni, o kiti žuvo. Nelaimė į-

Peoples Furniture
Kompanijos Krautuvės

Sumažino kainas nuo 30% iki 60% ant

RADIO
Dabar yra didžiausia proga įsigyti gerą ra- 

diohiž dar mažiau kaip pusę kainos iš 
<«*'■ atsakomingų krautuvių

vyko šiaurės Franci joj.
Tokios yra žymesnės katas

trofos, per kurias nukentėjo 
žmonės. Tačiau yisos jos, pa
lyginus su karais ir ligų epi
demijomis, yra menkutės. At
eity žmonija susilauks, be abe
jo, dar didesnių katastrofų. Bet 
didžiausia katastrofa bus ta, 
kada žus žemės kamuolys, arba 
jame užges gyvybė, žemė, pa
ilsusi lėkti aplink saulę, kada

• nors ant jo
Arba, 
žemė pasiners 
erdvėse

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
W nosyje, burnoje 

ir gerklėje

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

Padaro jūsų 
DVIEJŲ

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai gražinami
I -00 KfVI už dešimti uį penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

Ot
AutoSlrop Sofely Razor Co., Ine., N. Y. C

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta-

/

rų ir slaugių.
Valantis, atgaivinantis an

tiseptikas dėl moterų.

■ *

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas aptiekose. 

e
Lydia E. Pinkham’s 

Sanative Wash
Lydia E. Pinkham Medicine Co. 

Lynn, Maaa.

Matykite šiuos radios tuojaus!
Vertes elektrikinis Crosley radio su tūbomis 
ir viskuo ................................................................

Vertės naujos mados Cub radio 
su tūbom .................  ..

Vertės Atwater Kent radio 
,,sų tūbom ....k.......................... ................ .*........... ......

i Vertės R. C. A. Radiolas •*
su tūbom ....... ............................v..........................
Vertės naujos mados Majestic radio 
su tūbom ............................................ . ..................... .

Vartės naujbs mados Philco radio dailiame 
kabinete .... . ...............................................................

Naujos mados Majestic radio su tūbom ir 
viskuo ................................... ................................. .
Vertės Atwater Kent kombinacijos radio su 
gramafonu ..................................................... y..........
Majestic radic^ dailiausiame kabinete 
su tūbom ............ ......................... .....................................
Naujausios mados Zenith dailiame kabinete, 
už ............................................................................:...

Naujausios mados Zenith radio pilnai 
įrengtas ..................... ................................................. .
Vėliausios mados kombinacijos radio su 
gramafonu ..........................................................................

Dailiausias naujas Sparton su tūbom 1r 
viskuo . ............ ...........................................................

Nauja Columbia radios su tūbom ir 
viskuo ....... ..................................................................
Zenith radio dailiausiame kabinete 
su tūbom ....................................................................
Vertės nauji didelio formato R. C. A. Radiolas 
su tūbom ........... . .......................................................

Vertės Brunswick automatiškas radio su 
gramafonu ....... ..........................................................

Viršminėti radios yra pilnai gvarantuoti teikti pil
ną patenkinimą. . * ,

Lengvus išmokėjimai yra suteikiami pagal išgalę ir 
neruokuojami joki extra mokesčiai.

Prijungimas namuose, patarnavimas, ir nuvežimas, 
veltui. Ilgiausia gvarancija.

$29.50 
$39.00 
$39.50 
$65.00 
$80.00 
$87.50 
$90.00 
$98.00 
$98.50 
$99.00 

$119.00 
$138.00 
$165.00 
$155.00 
$180.00 
$195.00 
$350.00

*

The fellows 
that cause

$280.00

$206.00

$350.00

$450.00

$500.00

Mldw«st Peaeure Service^f

t

f

jos pasiekė 
patys varpai 
varpnyčiose. 
19 d. įvyko

PLAYED \AHTH 
DOLORES 

COSTELLO-IN

TWO YEARS LATER 
MARRIED MIS 

CHILDHOOD 
sweetheart

LATERA 
'VVOMAN VYISE' 
'HEART OF 
SALOME'AND 
'MISS NOBOOY *

AT 
SEVENTEEN 
ENUSTED 
IN ARMY

HAS ONE DAU6HTER 
EIGHT YEARS OF AGE * 
PLAYED IN X'B»RIDE OF 
THE RE6IMENT-AND 
‘SWEET KITTY BEILAIRS*

IQZG 
DISCOVERED BY 
JOSEPH SCHENCK 
IN NEW YORK

t

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

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOtb floor

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rocktvell St.,
CHICAGO, ILL.

1 Ik 0 A-l A i AK X ,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvėjais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos* 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami gipsinėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius. z

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. į

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
(pratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
cipseiti be

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokta tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų

SORE 
TH RO AT

germs. Help natūra 
combat them by gar- 
gling every day with 
full strength (.isterine, 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

Gargle with

LISTERINE

BORN - 
CANADA 

igoo

INC ForThe HOME$

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapletvood gatvės

Hemlock 8400
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TWO FIRST 
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KAS KOVOJO Už LIETUVOS LAISVĘ

Vilniaus lietuvių spauda irgi paminėjo 1905 metų 
revoliucijos ir' Vilniaus Seimo sukaktuves. “Vilniaus 
Žodyje” vienas bendradarbis tų sukaktuvių proga rašo: 

“Pabaltės kraštuos, t. y. ir Lietuvoj, revoliuci-
ja visam gyvume pasireiškė 1905 metų rudenį.

“Buvo sušauktas Didysis Vilniaus Seimas (pir
mas Nepriklausomybės atgavimo laidas!). Pradėta 
reikalauti žemės reformos ir t. t.

“Revoliucinį Lietuvos vairą laikė social-demo-
kratai ir valstiečiai liaudininkai. ‘Dešinieji’ stojo 
prieš arba mažai teveikė.

“Ir nestebėtina, juk per kelis metus jie ir ne
galėjo pasikeisti. 1900 m. ‘Tėvynės Sarge’ kun. Tu-
mas visų ‘dešiniųjų’ vardu rašė:

“ ‘Lietuvos neprigulmybę skaitome už tuščią
svajonę ir prieš aną, išreikštą neva Lietuviš
kos Social-demokratiškos partijos išleidžiamose 
knygelėse, atvirai protestuojame... visa konserva- 
tyviška lyg kaulų smegenų Lietuva pripažįsta Ru
sijos Ciesorių už tikrą valdovą.’ ”
Čia dokumentaliai parodyta, kas už Lietuvos laisvę 

kovojo, o kas stengėsi carizmo jungą Lietuvoje palai
kyti.

Lietuvos socialdemokratai buvo pirmutinė partija, 
kuri pasisakė už nepriklausomą Lietuvą ir skleidė šitą 
obalsį žodžiu ir raštu. O klerikalai ir kiti atžagareiviai,Į”
sudarą, anot kun. Tumo, “konservatyvišką ligi kaulų 
smegenų Lietuvą”, buvo caro valdžia patenkinti.

Ne be reikalo, kai Rusijoje susmuko carizmas, tai 
Lietuvos atžagareiviai, vadovaujami klerikalų, bandė 
sujungti Lietuvą su kaizeriška Vokietija-ir ieškojo Vo
kietijoje karaliaus Lietuvai.

Tik kai, pagaliau, Vokietijoje Buvo nuversta kaize
rio valdžia, tai if klerikalai su tautininkais pasidarė 
“karšti” nepriklausomos Lietuvos “patriotai”.

Bet konkordatas su Vatikanu jau panaikino dalį 
Lietuvos nepriklausomybės. Papos valdžiai yra pavesta 
Lietuvos katalikų bažnyčia, ir per kunigus papa šian
die gali kištis į Lietuvos mokyklų reikalus.

ARŠIAU, KAIP KATORGOJE

Amerikos korespondentas H. R. Knickerbocker at
lankė garsias Donbaso (Dono baseino) anglių kasyklas 
Sovietų Ukrainoje. Iš tenai jisai rašo, kad darbo są
lygos tose kasyklose esančios tokios pasibaisėtinos, jo- 
gei kiekvienas normalis žmogus greičiaus sutiktų eiti 
į katorgą, negu tenai dirbti.

Per vienus tik metus laiko 173,000 angliakasių pa
bėgo iš Dono baseino kasyklų, ir valdžia nieku budu 
negali gauti pakankamą skaičių darbininkų į tas ka- 

\syklas, nors dirbantiems Donbase mainieriams ji teikia 
tokių privilegijų (maistb atžvilgiu ir t. t.), kokių* ne
turi darbininkai kitose’ vietose Rusijoje. Dabar Don
base dirba 177,000 angliakasių, o turėtų dirbti 231,000.

Bolševikų valdžia buvo parsitraukusi netoli tūks
tančio bedarbių angliakasių iš Vokietijos Ruhro dis- 
trikto. Bet, padirbę keletą savaičių, jie išdūmė namo, 
sutikdami geriau vargti be darbo Vokietijoje, negu 
dirbti Donbase.

Kadangi sovietų vyriausybė nepajėgia tinkamai 
sutvarkyti darbą anglių kasyklose, tai anglių nėra pa
gaminama tiek, kiek reikia “penkių metų plano” vyki- 
nimui. Šis faktas turi be galo didelės svarbos dabartinei 
ekonominei Rusijos politikai. "

Rusijos žinovai seniai yra dšreikškę tą nuomonę, 
kad tos šalies pramonės plėtojimąsi priklauso daugiau
sia nuo to, kiek ji gali pasigaminti kuro. Jeigu kuro 
nėra pakankamai, tai kokia nauda iš tų milžiniškų 
dirbtuvių, kurias šiandie Amerikos, Vokietijos, Franci- 
jos, Anglijos ir Belgijos inžinieriai stpto bolševikų val
džiai? J šitą statybą Stalinas sukiša miliardus rublių, 
priversdamas gyventojus badauti ir kentėti baisiausią 
skurdą. Bet jeigu nebus anglių sukti ratus dirbtuvėse, 
pastatytose su tokioms didelėms sunkenybėms, tai ką 
tuomet iš tos visos “indhstrializacijos” Rusija turės?

Jeigu “penkių metų planui” dar tik įpusėjus jau 
anglių gamyba nesuspėja aprūpinti pramonės reikala
vimus, tai toliaus bus nepalyginamai blogiau. Dabar 
dirbtuvės yra tik statomos. Kai jos bus pabaigtos sta-

“revoliucija” komunistų akyse 
yra svarbiausias už viską daly
kas.

Komunistai per keletą metų, 
nuo pat savo atsiradimo die
nos, kovojo prieš socialistus ir 
kitas darbininkų judėjimo sro
ves, kurios stoja, už įstatymus, 
pagerinančius darbininkų bū
vį. Tas sroves komunistai 
apšaukė ’ “oportunistiškoms”, 
“kontr-revoliucinėms” ir “par- 
sidavusioms kapitalizmui” už 
tai, kad jos nori “kapitalizmą 
lopyti, o ne griauti”. Argi ga
lima tikėti, kad dabar jau ir 
patys komunistai pavirto “ka
pitalizmo tapytojais” ?

Bet ir pats komunistų sugal
votas “planas” rodo, kad jie 
nėra nuoširdus bedarbių drau
gai. Jie siūlo, kad valdžia mo
kėtų kiekvienam bedarbiui po 
$25.00 per savaitę. Labai “dos
nus” pasiūlymas. Žinomas da
lykas, kad nė vienas bedarbis 
neatsisakytų imti iš valdžios 
po dvidešimtpenkinę kas savai
tę. Yra- Amerikoje labai daug 
darbininkų, kurie ir dirbdami 
negauna 25 dolerių per savai
tę. Bet kaip šitą “planą” įvy
kinti? šiandie, kaip komunistų 
spauda diena iš dienos skelbia, 
Amerikoje esą 9 milionai be
darbių. Jeigu kiekvienas bedar
bis gautų po 25 dolerius, tai 
per vieną savaitę valdžia turė
tų išmokėti 225 miltanus dole
rių. Per dešimtį savaičių, t. y. 
per pustrečio menesio — 2 bi- 
lionu ir 250 milionų dolerių. Ir 
taip toliau. P<*r vienus tik me
tus, šitokiu budu šelpiant be-

Užsisakymo kaina t
Chieago je — paltu:

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

Chieagoj per išnešiotojus!
Viena kopija .................. ..................... 3 c
Savaitei ..................18c
Menesiui ...................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu t

Metams ...................    $7.00
Pusei metų .................................. 3.50
Trims mėnesiams ____ ___ ....... 1.75
Dviem mėnesiams    ______ ... 1.25
Vienam mėnesiui .................................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

tyti ir pradės eiti, tai anglių tuomet kaip tik ir reikės
daug. • < '. I - • ‘ i

žodžiu, darosi vis aiškiau, kad Stalino “piatilietka” 
gimė nesveikose smegenyse.

[Apžvalga
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INFORMACIJOS TURISTAMS 
'APIE LIETUVĄ

šiemet buvo išleista dvkkny- 
gelčs anglų kalba apie Lietuvą: 
viena New Yorke, parašyta ge
neralinio konsulo Povylo žadei- 
kio — “Introducing Lithuania”; 
antra Kaune, išleista Lietuvos
Automobilių Kliubo — “Lith- 
uania”. Abi knygelės skiriamos 
turistams.

Pono žadeikio knygelė pa
švęsta daugiau Lietuvos istori
jai ir ekonomijai, o Automobi
lių Kliubo leidinys — geografi
jai. Kiekvienas leidipys gausiai 
iliustruotas įdomių Lietuvos 
vietų, triobų, paminklų ir t. t. 
paveikslais. Ypatingai gražio
mis iliustracijomis yra papuoš
ta “Lithuania”.

Tų knygelių išleidimas rodo, 
kad Lietuva ir jos atstovai už
sieniuose, galų gale, ėmė rūpin
tis, kad daugiau amerikonų ir.
kitų angliškai kalbančių keliau
ninkų lankytų Lietuvą.

“DARBININKŲ BALSAS”

Gavome Nr. 12 einančio Ry
goje lietuvių socialdemokratų 
laikraščio “Darbininkų Balsas”.

VIETOJE RIMTO DARBO, 
DEMAGOGIJA

Komunistų partija ėmė rink
ti parašus po peticiją (prašy-

, kad Jungtinių Valstijų 
kongresas išleistų įstatymą, ap
draudžiant) darbininkus nuo 
nedarbo. Sulig tuo įstatymu, 
kiekvienas darbininkas, netekęs 
darbo, turi gauti iš valdžios 
$25.00 per savaitę.

Koks tikslas šitos komunistų 
parašų rinkimo kampanijos?

Vargiai bent vienas rimtai 
protaująs žmogus tikės, kad 
komunistams tikrai rupi su
teikti realę pagelbą bedarbiams. 
Visų-pirma, komunistai niekuo
met nekovojo už darbininkų 
būvio pagerinimą, nes jų su
pratimu, jeigu darbininkų bū
vis bus pagerintas, tai darbi
ninkai nenorės revoliucijos; o

darbius, valdžia turėtų išleisti 
apie 13 bilionų dolerių.

Pilnai galima sutikti, kad 
tų pinigų Dėde Šamas nepriva
lo bedarbiams pavydėti. Jeigu 
karo metu jisai galėjo išleisti 
daugiau 20 bilionų dolerių, tai 
kodėl neišleisti tiek pat bedar
biams sušelpti? Bet yra faktas, 
kad iki šiol valdžia nė vieno 
cėnto neduodavo bedarbiams. 
Kuris gi tad blaivo proto žmo
gus * įsivaizduos, kad dabar, 
kaip tik komunistai surinks 
kelioliką tūkstančių parašų, tai 
kongresas tuojaus paskirs 13 
bilionų dolerių metams be
darbių šelpimui?

Aišku, kad tai . yra tuščia 
svajone. Šalis, kuri iki šiol vi
siškai nepripažindavo bedarbių 
šelpimo reikalo, negali padary
ti tokį milžinišką šuolį bedar
bių šelpimo klausime, kad ji 
susyk pralenktų visą pasauli.

Bedarbių apdraudos klausi
mas yra rimtas cįalykas, o ne 
komedija. Su juo šposus krėsti 
netinka. Visose šalyse, kur be
darbių apdrauda yra įvesta, ji 
buvo iškovota ilgų metų pa
stangomis. Daugiausia šiandie 
rūpinasi bedarbiais Anglija, 
Vokietija, Danija ir Švedija, t. 
y. tos šalys, kurių parlamen
tuose yra didelis darbininkų 
atstovų skaičius. Kur darbinin
kų atstovų parlamentuose nė
ra, tenai nė bedarbių apdrau
dos nėra.

Taigi kuriuo budu komunis
tai mano, kad Amerikos kong
resas, kuriame nėra nū vieno 
darbininkų atstovo, tuojaus 
ims ir išleis įstatymą, paskir
damas bilionus dolerių bedar
bių šelpimui?

Daugių daugiausia ko gali
ma šiandie tame klausime ti
kėtis, tai kad darbininkų mi
nios ims suprasti apdraudos 
idėją ir už ją kovoti. Todėl 
yra naudinga agitacija. Bet 
komunistų “skymas” nėra rim
tas, todėl ir agitacijos atžvil
giu jisai negali būti naudingas.

Jau jeigu siūloma mokėti 
kiekvienam bedarbiui per sa
vaitę po $25.00, tai kodėl ne
pridėti dar kokius $25.00 “eks- 
pensams”? Juk pažadėti nieko 
nekaštuoja.

ĮVAIRENYBĖS

Maluninis lėktuvas
Ispanų inžinierius belą 

Cierva išrado “autogiro” lėk
tuvą, arba malutiinį, kurs 
vietoj gulsčių sparnų turi be
sisukančius maloninius spar
nus. Toks lėktuvas pirmą 
kartą buvo pastatytas ir išmė
gintas 1926 m., bet tik dabar 
Amerikoj,’ kuri nupirko iš 
Dela Cierva patentą, tos rū
šies lėktuvai yra tiek patobu
linti, kad juos pradėjo statyti 
serijomis, panašiai kaip auto
mobilius.

Maluninis lėktuvas pasižy
mi tuo, kad jis gali pakilti 
oran beveik neįsibėgėjęs ir 
statmeniškai nusileisti žemėn. 
Tuo budu, maluniniams lėk
tuvams nereikalingi dideli ir 
brangus aerodromai. Jie gali 
nusileisti ant didesnių namų 
stogų. Per padarytus mėgini
mus vienam Nėw Yorko mie
ste buvo rasta 10 namų, kurių 
stoguose gali ramiausiai nusi
leisti ir pakilti maluniniai 
lėktuvai.

Paprastai aeroplanai yra, 
palyginti, gana pavojinga su
sisiekimo priemonė. Užtenka 
tik sugesti motorui — ir rei
kia kuo skubiausiai leistis že
mėn ,vis tiek, ar ten yru aero
dromas, ar nb, ar patogi vie
ta nusileisti, ar ne. Kas kita 
maluninis lėktuvas. Jam ga
li sugesti motoras, bet jis ne
suduš, krisdamas žemėn, nes 
jo sparnai sukasi ir tuo laidu 
kliudo smarkiau kriski. O jei 
dar yra vėjas, (ai maluninis 

lėktuvas, motorui sugedus, 
gali ilgą laiką lėkti, naudoda- 
masis vėjo jėga. Tuo budu, 
maluniniai lėktuvai yra ma
žiau pavojingi už dvisparnius 
aeroplanus.

Tačiau, maluniniai lėktuvai 
turi ir vieną ydą. Būtent, jie 
nėra toki greiti, kaip kad ae
roplanai. xTas jiems kliudys 
virsti tarptautinio susisiekimo

x (Tęsinys)
—Kada aš atvažiavau — tę

sė Untulis — mane irgi norė
jo įpinti meilės burtų tink
lan, bet nesidaviaul... Mums 
reikia kitų darbo ir kūrybos 
keliu žengti į laimę, į šviesią
ją ateitį. Tegul musų skais
čios širdies daina, nuostabiai 
harmoningos melodijbs to
nais pripildo visus musų gy
venimo užkampius.

Studentas visados mėgo fi
losofuoti...

—Ak, kad tu žinotum, — 
pamanė Jakubėnas, kad tu 
suprastume, kiek viena tokia 
valandėle reiškia, kada troš
kimas — tu ir laimė -r čia 
pat, viename rate — kitaip 
kalbėtum!...

Ir taip daugiausia laiko 
praleisdavo Jakubėnas su Ma- 
černyte, kuri jo ilgėjosi ir it 
auksiniame sapnų laively jį 
supo, smaragdu mirguliojan- 
čioj jaunystės juroj.... Visa 
pamiršdamas jisai, jai įside
gęs meilės kuždesius kuždė
jo...

Vaikščiodavo juodu į kal
nus ir džiūgavo švelnaus vė- 
jalio glamonėjamu ir medžių 
ošimo klausydavo, iš kurių, 
tokios nuostabios simfonijos, 
gal savo kūrybai įkvėpimą 
semdamu...

Likusį laiką Jakubėnas su
naudodavo rašydamas toliau 
pradėtąjį veikalą, kurį nebe- 
susikaupimo kure. Jisai į jį 
kvėpė visą savo viltį ir jėgas..

Gražus saulėlydis...
Iš vakarų šalies gaisrino 

dangaus skliautą vakariniai 
saulės spinduliai...

Jakubėnas su Mačernytc sė
dėjo prie atverto jos kamba
rio lango ir žiurėjo į gatvę. 
Dar valandėlė ii’ juodu jau 
buvo gatvėje.

Glaudžiai susikabinusiu-su- 
sij usiu audė vieną džiaugsmo 
ir laimės tinklą ir iš lėto žin
gsniavo priekin. O, iš tonais 
tarp kitų vaikščiotojų artėjo 
į juodu viena panele.,.

Jakubėnas valandėlei susto
jo;.. /

—! ?—nustebo filc.
Artėjančios panelės veidas 

degė skaisčiai rožine varsa; 
jį i žiurėjo į Jakubėną.

—Labą vakarą!... — ir pa
nelė nuėjo.

—Labą vakarą!...—nedrą
siai kilstelėjo Jakubėnas skri- 
belę.

Kasgi tokia? — paklausė 
Elė; ji pastebėjo Justo neri
mą.

—Pažįstama.
—Iš provincijos?
- Taip;—Bet jo širdis vis 

labiau tvaksėjo, nors jisai 
stengėsi nurimti arba bent 
tokį nuduoti...

Nepoilgo po sugrįžimo 
kambarin, Jakubėnas vėl išė
jo. Leisdamasis laiptais, jisai 
girdėjo kaip Elė ėmė skam
binti nepaprastai audringą da
lyką...

Panelė Bronė Gailiūtė rašė 
atvažiuosianti ir atvažiavo. 
Tik Jakubėnas tai visai buvo 
pamiršęs. Kai ją pamatė, vėl 
malonus kūdikystės ir netoli
mos praeities atsiminimai su
švito jamė pro užuomaršos ir 
laimės rukus... Sušvito nera
mumo pragiedruliais. Po to 
stengėsi vaikščioti fnieste vie
nas ir vaikščiojo daug... Vaik
ščiodavo tai viena gMvc tai 

priemone . Užtat sporto me- 
f(Žjams ir šiaip tiems, kam 
greitumas nesudaro didelės 
svarbos, maluniniai lėktuvai 
yra labai malonus išradimas. 
Pavykus juos dar labiau pato
bulinti, maluniiai lėktuvai ga
li virsti tokia pat plačia priva
tinio susisiekimo priemone 
ore, kaip kad dabar yra au
tomobilis ar motociklas žemėj.

kita, bet jos nesutiko... O, kad 
butų netikėtai su ja susitikęs, 
po tokio nemalonaus pirmojo 
pasimatymo, ką jai sakytų?— 
nežinojo, net galvoti bijojo...

filė dabartine jo laimės 
žvaigždė, o Ųailiutė — tokia 
pat žvaigždė tik jau spėjo ji 
užgęsti jo širdy...' Atsiminė 
kadaise čia sapnuotą sapną, 
bet iš sapnų nieko sau nebu- 
rė...

Praejd pora dienų.
Jakubėnas grįžo iš miesto, 

palengvėl...
Pro rimties ir užsisvajojimo 

debesį1 prasiveržė jo veide vė
liai šviesus spinduliai... Link
smumu prašvyto jo veidas. — 
jAtvažiavo ir vėl išvažiavo — 
pamanė ir nejusčia numojo 
ranka. Pakėlė galvą... Tik 
staiga instinktiviai atsigręžė. 
Jį skubiais žingsniais vijosi 
panelė... — Pažino. Sustojo...

—Sveikas, Justai!... — tavo
Gailiūtė,—ko taip skubi?...

—Sveika, panele...—sveiki
nosi*—visai rodosi, nesiskubi
nu...

Jisai jautėsi it pagautas 
paukštelis pakirptais spar
nais...

—Ir kur gi dingai, kad ne- 
bepasitinkame. Juk tik vieną 
sykį tesimalcva... Kaip begy
vuoji?

—Aš čia, mieste dažnai 
vaikščioju šiokiais tokiais 
reikaliukais... Tik tu tai pasi
rodei, kaip ūkanota dieną 
saulė, ir dingai...—Jis kalbėjo 
nerimaudamas.

—Na, tiek to... sakyk ką 
nors įdomaus, ką pergyvenai 
per nesimatymo laikotarpį? 
Gal jau meilės liepsnelė užge
so tavo širdy, nes laiškų ka
žin kodėl negaudavau?...

—Kad nieko tokio ypatin
go...—nežinojo iš kurio galo 
pradėti.

—Argi ?
Jis jau grįžo su ja...
—Kodėl taip maža berašei, 

vos vieną laišką tegavau? — 
nesiliovė Gailiūtė.

—Tai stoka laiko, tai šiaip. 
—nebaigė.

—Ir tik tokios aplinkybes 
bei priežastys nerašymo?! Ak, 
Justai, Justai! — liūdesio ai* 
das pasigirdo jos balse...—Tu 
gi žinojai, kad aš taip jų lau
kiau !...

Jakubėnas nebeatsakė. Jam 
pasidarė lyg nejauku-griaudu. 
Tylėdama suėjo į miesto so
dą ir suradę suolą, susėdo...

—Justai; nors nesakai, bet 
mano širdis jaučia, kad tavy 
įvykę didėlft permaina...—vė
liai pradeda' jinai.

—Iš ko taip sprendi? — Ir 
patsai nustebęs savo klausiniu 
nutilo:

—Tu buvai toks atviras, o 
dabar... tavy aiški permaina 
įvyko ir tik blogon pusėn...

—Hm... Kitos aplinkybės... 
daug darbo...

—Ak, ne Justai! Tu tyčia 
taip elgies... Bet juk atsimeni 
kaip mudu jautėva vienas ki
to krūtinių juravimą, gal ne
pamiršai bent to!—Jos veidas 
raudo, ji jautėsi susijaudinu
si...

Už kalno leidosi saulė. Par
ke eme čiuožti šešėliai.

—Nemanau, kad su aplin
kybėmis mainytų#! —ir tavo 
širdies balso stygos, kurios 
taip aiškiai vien tik meilės 
kupinas melodijas skambino.

Jakubėnas tolėjo.
—Ne, tavo širdies stygos 

niekad nepaliaus skambėję! 
Dieviškoji arfa negali nutilti! 
—Ir ji palietė savo ranka jo, 
ji juto kaip jos drebėjo...

Jakubėnas lyg nejusčia jas 
paėmė...

—Taip! Glausk savo galvą 
prie mano krutinės — ir švel
niai patraukė jį link savęs.

—Ne, tai perdaug! Negaliu! 
—Iš širdies gelmių išsiveržė 
gramzdas žodžiai. — Negaliu, 
per toli nueita...—ir paleido 
Jakubėnas jos rankas.

—Tai grįžk! Palik visa ir 
grįžk prie manęs, dar nevėlu...

—Negaliu...
—Tai žaidi mudviejų laime 

ir ypač manim!...
—Atleisk!
—Atleisti? Ne, neturiu tiek 

galios, kad galėčiau atleisti!
—Tai keršyk!
—Tavo laimė ir džiaugs

mas toji, su kuria tave ma
čiau?

—Taip, — trumpai atsakė 
ir dar pridūrė — keršyk!

—Palik tai man! Sudie! — 
Smarkiai pakilo ir paėjo. Tik 
staiga puolė kitan pasitaikiu
siu suolan ir... beviltiškai pra
virko.

Tyliame temstančiame par
ke pasigirdo šiurpus griaudin- 
gas ukčiojimas-verksmas ir 
jo aidas kaž kaip nejaukiai 
atsiliepdavo kitame sodo gale.

Jakubėnas iš skausmo ir 
nerimo sudrebėjo—jam pa
gailo pirmosios meilės... Gai
liūtės... Jis priėjo prie jos.

—Nusiramink...—dusliai ta
rė jis.

—Šalin!—Pro skausmingus 
aisčiojimus atitrenkė...

Ir ji likosi viena, nes Jaku
bėnas išėjo iš parko ir sku
biais žingsniais nužingsniavo 
gatve... Po valandėles sugrįžo 
sodan, bet jos jau nerado. 
Tik šiurpulingai nejaukios su
temos gaubė visus suolus ir 
takus su medžiais ir krūmais 
žiedų...

(Bus daugiau)

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

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

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

: NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

. _ CH1CAGO, 1LL.

Užrašome visokius 
anglų kalba rašy

tus žurnalus

Dabar

Neilgam labai nupiginta kaina.

Cosmopolitan Magazine $2.50 1 me
tai — $4.00 2 metams.

Cosmopolitan ir Good liouse* 
kecping I metai vienu adre- 
su ..............   $4.00

Cosmopolitan ir Harper 1 me
tai vienu adresu ...........  $5.00

Rašykite klausdami informacijų

NAUJIENOS
1739 So. HalNted St.
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Bedarbio Šelpimo Reikalai
i ' ; - •

BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Musų fariziejai
Viena serganti bedarbė lie

tuvė našlė, apie kurią pirmiau
sia buvo paskelbta “Naujieno
se”, kaip tragingoje padėtyje 
randasi ir kuriai Bedarbių šel
pimo Komitetas pirmasis pa

rskubėjo į pagalbą, apgindamas 
nuo bado mirties, dabar rase 
laišką, kuriame nusiskundžia, 
kad pas ją vėliau atėję ir keli 
kunigai pažiūrėti ir ignoravę 
ją, pareikšdami, kad už tai, 
jog jos namuose radę “Nau
jienas”, jai jokios pagalbos ne
duosią !

“Naujienos” ligi šiol neklau
sė badaujančio, sergančio lie
tuvio ar lietuvės kokios religi
jos ar* kokį laikraštį skaito, nes i 
visų pirma yra žiūrima i žmo
gų, ir žmoniškumas akstimi 
kiekvieną žmogų nelaimėj ly
giai šelpti ir gelbėti. Bet tas 
kunigų pavyzdys rodo ką kita. 
Jam nesvarbu, kad miršta dėl 
bado ir šalčio galbūt jo paties 
sesuo, giminaitė, tautietė,—jei 
tik nerado jos namuose savo 
fetišų, tai mirk, jie ignoruo
ja!

Ar tai yra žmoniškas dar
bas? Ar tokių vadų katalikai 
nori? Ar to mokino juos, tas 
kurio vardu musų fariziejai 
dabar žmones skirsto į savo 
avis ir ožius? Aišku, mes ne
imsime pavyzdžio Iš’ tų farizie
jų, bet tegul pamato ir tie/ ku
rie juos peni, kokie yra tie jų 
‘'ganytojai”, lai yra vilkai, ku
rie ateina vilkų kailiais apsi- 
maustę ir tuos kailius kunigiš
komis jupomis apsidengę, kad 
tamsus žmonės neįmatytų, kas 
po tomis jupomis slepiasi!

Ks.

S.L.A. 208 Moterų 
kuopos metiniai 

šokiai
Pelnas skiriamas labdarybei

S.L.A. 208-ta Moterų kuopa 
rengia metinius šokius labdary
bei trečiadienio vakare, sausio 
14 d. 1931 m., Ncw Englevvood 
Masonic Hali, 6729 Yale Avė, Į 
Visas pelnas skiriamas bedar
bių šeimoms. Diena yra pato
gi, svetainė graži, muzika pui
ki (Miko Jozavito), tikslas kil
nus.

Šokių bus įvairių: lietuviš
kų, moderniškų, valcų, “rob- 
bers” ir 1.1.

Tenai bus ir giros—“ptinch”. Į 
Visų įvairybių čia nesuminė- 

sinr; šokiuose pamatysite.
Kviečiame atsilankyti j šiuos j 

šokius. Gražiai, linksmai pra- Į 
leisite laikų ir tuo pačiu kartu 
Ąjaremaite kilnų reikalą, nes šių| 
šokių pelnas yra skiriamas su- | 
šelpimui musų tautiečių suvar-l. 
gūsių nuo Tiedarbo ir kitų bė- 
<lų. ji

Rengimo Komisija.

Žemaitienės padėka 
už pagalbų

Pirmiausiai reiškiu didžios 
padėkos “Naujienoms”, ačiū 
kurioms visuomenė sužinojo! 
apie mano bedalės vargingą Ii-! 
Rimą ir ištraukė iš bado dr šal
čio nasrų tuo laiku, kada jau! 
buvau visai vilties nustojusi.

Kada “Naujienose” paskelbė 
apie mano nelaiminga likimą,; 
nuo tada didis skaičius geros 
širdies lietuviu pradėjo mane 

lankyti, suteikdami didelės pa
galbos.

Dabar išreiškiu padėkos vi
siems tiems, kurie "man padėjo 
ir suteikė pagalbą: Pirmiausiai 
iš “Naujienų” daži įlojusieji 
gerb. p. Kuizinai mane atlan
kė. Tai tie uatys p. Kuizinai 
apie kuriuos “Naujienos” pa
čioj pradžioj skelbė, kad paėmė 
šelpti už dyką tris šeimynas, 
pakol gaus darbo. Tai buvo 
dar kada tik susitvėrė Bedar
bių šelpimo Komitetas.

Gerb. p. Kuizinienė, gyv. 
1821 W. 45th st. padėjo manus 
apvalyti, kada aš sirgau ir pa
ėmė mano vaikučius pas save 
ant keletos savaičių maitinti, 
kol aš pasveiksiu.

Paskiau atsilankė iš “Naujie
nų” B. Š. Komiteto, padarė ty
rimą .apie mano padėtį. Taip 
pat ačiū p. A. Zolpiui už para
šymą į laikraščius ir į Brook- 
lyno “Vienybę”, tai ir So. Chi- 
cagos lietuviai per patį p. Zol- 
pį atsiuntė keletą dėžių pro
duktų, vardu šių lietuvių: M. 
Žilinskienė, V. Labanauskienė 
ir J. šilinskiai.

Iš svetimtaučių kalėdoms bas- 
ketų gavau: S. W. Lenandow- 
ski, nuo demokratų 13 wardo; 
Michael A. Budely, senator 
distr. atstovas ir einantis į al- 
dermonus kurs dalino dykai ka
lėdų dovanų neturtingiems, tai 
ir aš gavau. Taip pat gavau iš 
p.' Pekarski keleto dolerių ver
tės produktų.

Dar kartą ačiū visiems ge
ros širdies, lietuviams ir sve
timtaučiams, kur aš nesitikė
jau tiek pagalbos, kurios ga
vau, o “Naujienoms” veliju kuo 
ilgiausio amžiaus susilaukti, da
rančioms gera dėl bėdnuome- 
nės.

Marcelė Žemaitienė!

Lietuvių dainos ir 
muzika per orą

Šį vakarą nuo 7 iki 8 vai. 
iš WHFC radio stoties vėl gir
dėsime eilinį Lietuvių progra
mą, kurį teikia lietuvių kom
panija The Peoplcs Furniture 
Konjpanija, savininkai ir ope- 
ruotojai dviejų didelių radio ir 
rakandų krautuvių Chicagoje.

Programas šį vakarą bus la
bai įvairus ir pritaikintas ddl 
sutikimo Naujų Metų, kurį iš
pildys geriausi Lietuviai daino 
riai ir muzikai. Nepamirškite 
pasiklausyti.

Andrejus Genevičius ’
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 27 dieną, 9 valandą iš ryto, 

1930 m., sulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Žiežmarių parapijoj, Bijau- 
tonių kaime. Vilniaus rėdyboj. Trakų apsk.

Paliko dideliame nuliudime moterį Teklę po tėvais Ambroziutė. sūnų 
Vincentą 18 metų, dukterį Stanislavą 11 metų, seserį Astrauskienę ir švo- 
gerį. 2 pusseseres — Greckienę ir Zičkienę, o Lietuvoj seserį Oną Jviar- 
čakienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Radžiaus koplyčioj, 668 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks Seredoj, Gruodžio 31 dieną, 8 vai. iš ryto iš kop

lyčios į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos, 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Andriejaus Genevičiaus giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. •

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SŪNŪS, DUKTĖ. SESUO IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius F. J. Radžius. Tel. Canal 6174.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijim* 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iigydi 
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 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crswford 5573

Roseland

•'kaltei, uhc^.. m.
Kalėdų Eglaitė

Golden Star Kliubo basket bo
to jauktas jau pradėjo lošti 

flHMBBHMMMMbV' w < . _ :w*ui,<į»h

Pereitą sekmadienį lošė du 
lošius, vieną laimėjo, o kitą 
pralaimėjo. Ateinantį sekmadie
nį gruodžio 28 d., Golden Sta- 
riečiai loš basket bolo su dviem 
jauktais, būtent West Side “Y” 
Celts jauktu ir Palmer Park 
Garage jauktu.

Lošimas eis Strumilos sve
tainėj; pirmas tošis prasidės 2 
vai. po pietų.

Booster.

18-tos apielinkės

Jonas Gužas sužeistas

Einant skersai gatvės prie 
20 ir Canalport Avė. ant Hal
sted gatvių automobilius par
mušė ir įlaužė šonkaulius lietu
viui Jonui Gužui. Važiuotojas 
pabėgo, niekas negalėjo nė lais- 
nių numerio paimti.

Jonas Gužas jau dvi savaitės 
kaip serga. D-ras Zalatorius- 
Joną Gužą gydo, taipgi D-ras 
Biežis yra atlankęs, nuo Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos, kadangi 
Jonas Gužas yra minėtos Drau
gijos narys, o D-ras Biežis 
Draugijos daktaras, tad jo už
duotis yra atlankyti ir praneš
ti Draugijai apie tą arba kitą 
ligonį. J. Gužas jaučiasi daug 
geriau, gal greit pagys.

Rep.

ANTANINA PAUKŠTAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 27 dieną. 12:20 va
landą naktį, 1930 m., sulaukus 
13 amžiaus. , A. a. Anta
nina gimė rugsėjo 12 d.. 1917 
m.. Chicagbjb.' 'Paliko dideliame 
nuliudime motiną Heleną, po tė
vais Banevičaitę, tėvą Mykolą, se
serį Heleną, brolį Stanislovą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4636 S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gruodžio 30 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės .sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antaninos Paukštai- 
tės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse Ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

t
Nuliūdę liekame,_ _

Tėvai, Sesuo, Brolis 
ir Giminės. J

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

VVISSIG,
Pasauliniam* kars

Seno Krajaus

Jaunoji Birutė kiekvienas 
kalėdas rengia eglaitės vakarą. 
Nepraleido ne šių kalėdų, ne
žiūrint sunkių aplinkybių nei 
didelės bedarbės. Vakaras buvo 
surengtas 23-čią gruodžio, Lie
tuvių Auditorium. Priaugančio 
jaunimo galėjo būti šimtas su 
viršum, o suaugusių, taip va
dinamų “senių” visai mažai. 
Apgailėtina, kad net Jaunųjų 
Birutiečių tėvai visai nesido- 
mauja, kur jų vaikai eina, ko 
juos mokinama ir kas juos mo
kina. Ot, bile vaikas išėjo iš 
namų, o kur jis eina, tai jau 
nebe tėvų biznis.

Pašalinės publikos (svečių) 
irgi beveik nebuvo, išskiriant 
Dr. Zimontus, Dr. Graičiuną, 
Dr. šerną ir p. Lukas, kurie 
yra nuolatiniai J. Birutės rė
mėjai. Buvo dar ir daugiau pa
šalimų, bet neteko sužinoti jų 
pravardžių.

Programą išpildė chorų so
listės ir duetai, o vėliau buvo 
šokis prie gražiai parėdytos eg
laitės. Programėlis buvo gana 
įvairus, kaipo iš tokių artistų 
ir iš jaunos mokytojos geriau 
ir reikalauti negalima.

— Senis.

Graboriai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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. 49 Court, Cicero, III
Tel. Cjcero 5927

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1646 W. 46th St

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
nPAnnRHTS rmrAriniGRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 0174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Viciuty 4088

........... .. ...................................... ■■■......T*—■

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St.

. Telefonas
Victory 1115 

Valandos:
o 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

A --------- O---------
MRS. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy U Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

prie 
duodu 
electric

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

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

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

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

Phone Boulevard 7589
---------O---------

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.

—■ - o------------
Jei abejoti apįe savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

Lietun

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

Tel. Cahimct 3.294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefoną? Republic 7868

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. MONTVID, M. D.
5 79 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 BtunsuJuk 0597 

Ultravioletine šviesa ir diatbciiuia

II II IBIU ■— ■■■■■■■■ .i—-

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

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

Ofiso telefonas Virgluia 00.36 
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 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North 8ide
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

O

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 .
------- O—

------o---

Dr, A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 84 83

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
4r akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan

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

Tel. Canal 3110 /
• Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

St.

4729

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
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. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telcphone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir / 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. Tol. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
PelnyČiutnb 1 iki 4 v. v.

Įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St.Ą Chicago 
arti 3 1 th Street

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

Advokatai

K. G ŪGIS
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

, 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 5. Halsted St. Tel. Victory 0562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
- 8315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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 sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas C anai 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JGSN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telcphone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

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

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. State 2704j 4412

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

/(ez. 65 15 So Kmktull St.
1 d. hcpublu 9723



NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIEDADSjeigu

riai

PRANEŠIMAI

Vaidylų Banketas

PINIGAI

Kiek

Raudonieji meluoja

dabar aplaikėme daugybę

Burnside
Planai Draugiją sugriauti

RETAIL

Naujų Meili Sulauktuvių
Furnished Rooms

Kalakutų pietus bedarbiams

CLASSIFIED ADS
Senis

For Rent

Musu mokyklos nauja

Shipping union tardo, 
ma dėl bombardavimų

Educational 
Mokyklos

į vir- 
ubidvi 
Drau-

ir kulkos jo nesiekė. Policijos 
skvadas pagavo visus keturis, 
tris gyvus ir ketvirtoj j ne.

Help Wanted—Slale 
Darbininkų reikia

000 bedarbių 
Coliseum.

Naujų Metų Sulauk 
tuvių Vakaras

ir pinigus 
apgaudinėkifc 

kokiu šmotu popie- 
letinka kitur kaip į

Senis atsigynė, nuo 
banditų vienas

Kai bedarbis skęsta, 
norint jį gelbėti reikia 

raštu prašyti leidimo

i mokslą j vienus metu*. Ame- 
etuvių Mokykloje jau tuks- 

Ateikite

persiųs gub 
tas jau siųs į Mask 
galutiną parėdymą ii

Perkam Mortgeėius ir Bonui. 
Skolinant pinigui ant Namą. 
Parduodam ir iimainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raitus.
Siunčiam Pinigui ir Laivakortei.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

PASIRENDUOJA 3 kambarių fin
tas už $14.00, adresu 4250 South 
Artesian. Kreipkitės 2501 W. 43 St. 
Tel. I>afayette 4395.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Coliseum’e
Wabash Avė. prie 15-tos Gatvės
Šokiai nuo 9 vai. vak. iki aušrai 

Daug smagumo.
Vidurmiesčio Vodevilis

MOKYKIS BARHERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madlson Street

nosios kaitos, kuri tik iš tėvų 
ir motinų girdėjo apie tą 25 
metus atgal vykusią dramą.

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimą lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimą lodais. GOVAL1S.

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

Bus daromas naujas 
bedarbių cenzas

Naujienų” redakto 
riaus pagerbimo 

vakarėlis'

darbo bedar-
neparupins” pareiškė

Financial
____ Fitfansai-Paskolou_________

SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

viso bedarbiams 
pagelbėta

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

nariai 
prie- 

i męs- 
Draugijos, tada pa
pili igai komunistų

keturi juodi “broliai 
šo revolverius 
pinigus 
mes.

PARSIDUODA pirmi 
$1 1,000 ir $7,500, 
morgičių propertės turi 
kaip tris kartus 
baigs 
garantuoja išmokėjimą tų morgičių ka
da pasibaigs. Tai geras investmentas da
bartiniu laiku Joseph Rushinski, 5713 
S. Ashland Avė. Republic 2782.

CHICAGOS 
ŽINIOS

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Suvargęs bedarbis Steve ra
do deimantinę brošką vertės 
$600, suskaitė, kad yra 44 dei
mantai, bet kas jam galvoj: 
pasiūlė vienam praeiviui at
pirkti. Tas ir negeresnių žino
vas, pasiūlė Steviui 75 centus, 
bet Steve pamanė kad never
ta už tą “sumą” parduoti ir 
pats nunešė į jewelry store, 
čia pašaukė policiją ir bedar
bį suėmė, apkaltino vagystė
je, žinoma. Teisėjas Jonas įsi
tikino, kad bedarbis tiesą sa
ko, ir jį paleido, ir brošką ati
davė, sakydamas, kad “radėjas 
yra savininkas, jei niekas ne
atsišaukia”. '

įsidėmėtinas atsitikimas pa
sikartojo Chicagoj. Pasakoja
ma buvo, kad dabartinėj So
vietų Rusijoj kartą ^kendo 
Volgos upėj žmogus. Skenduo
lį pamatė vienas selkomo ko- 
misariukas, ir nubėgo j ofisą 
gauti leidimo žmogų gelbėti. 
Selkomo pirmininkas paaiškino, 
kad tolęs darbas galima tik at
likus tam tikrus formalumus, 
būtent, reikia parašyti raštiš
kas pareiškimas selkomui, tas 
apsvarstęs ir padėjęs savo /re
zoliuciją, pasiųs pareiškimą ap
skrities komitetui, tas vėl atli
kęs formalumus 
komui, o 
va gauti 
VČIKO.

Pereitą 
Chicagos 
dore Richards 
land avė. Jis buvo bedarbis, ir 
neturėdamas ko parnešti šeimy
nai Kalėdoms, nutarė nusižu
dyti, bet įšokęs j ledinį van
denį, sumanė išsigelbėti ir pri
plaukęs prie krašto įsikibo į 
stulpą.

Policijos skvadas pamatęs jį, 
bandė gelbėti, bet nebuvo ga
lima nusileisti. Pasiuntė atga^ 
benti virvių ir kopėčių. Pasi
rodo, kad norint kopėčias gau
ti, reikia parašyti specialų pra
šymą Fire Commisioner’iui 
Goodrich. Laimei, kas tai su
keikė virvę ir pusgyvis bedar
bis tapo ištrauktas ir dar at
gaivintas.

Randasi čionais pašelpine 
švento Jono Krikštytojo Drau
gija, kuri turi keletą šimtų dol. 
savo kasoje, tai vietos komu
nistėliai laižosi kaip katinas 
lašinius pamatęs. Pusmetinia
me susirinkime pasiūlė, kad su
vienyti su Apšvietos Draugija, 
kurią komunistai turi savo ran
kose. Nariai suprasdami komu
nistų planus atmetė tą jųjų 
pasiulijimą. Kaip tik ateina 
priešmetiniai ir metiniai susi-

s Educational
__  Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės. aritmetikos, 
knygrvedysŪs, itenografijos. ir kitu 
mokslo šakų 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
Bradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštes 
rikos I _ __
tančiai lietuvių įgijo mokslus.
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO.

IŠSIRENDUOJA apšildomas kamba 
rys dėl vieno arba dviejų vaikiną. 

3213 Parnell Avė.

Stalus, kur tik betilpo apsė
dus, vakarienei įpusėjus p. An
tanas žymontas, žemaitės su
nūs ir dabartinis Bedarbių Šel

pimo Komiteto pirmininkas, per
statė eilę kalbėtojų, jei visus 
pamenu, Adv. Jurgelionį, Adv. 
Gugj, p. Varkalą, Dr. Davidonį, 
Dr. Montvidą, Dr. Graičiuną, 
p. Dubicką, Dr. Karalių, Dr. 
Rutkauską. Pirmieji nušvietė 
drg. Grigaičio veikimą tais is
toriškaisiais metais ir jo pasi
ryžusį ištikimumą tų metų 
idealams per visą šimtmečio 
bertainį, o Dr. Rutkauskas per
skaitė ilgų odą, parašytą jubi
liato adresu. Be to susirinku
sieji įteikė drg. Grigaičiui do
vanų ir knygą su visų dalyva
vusių parašais.

Galop pratarė pats to vaka
ro kaltininkas, drg. Grigaitis. 
Senas priežodis yra, kad “ge-

Perkrauątpm rakandus, pianui ir vi
sokiu! biznius, taipgi iŠ miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

Krikštytojo 
apsižiūrėkite 

kad po laikui 
Vietos komu- 

šitą tinklą per keletą 
kad kaip nors pa

savo

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogą Darbas. Greitai taisome stogas 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriaosį darbą mieste. Kedzie 8463.

Sulaukimui Naują Metų, tre
čiadieny, gruodžio 31 d., įvyks 
didžiausia pramoga CAliseum’e, 
prie Wabash ir 15-tos gatvės, 
kokios dar nebuvo Chicagoj. 
Scenos ir radic- žvaigždės da- 
lyyaus asmeniškai ir jus gra
žiai palinksmins, šokiams mu
ziką patieks garsusis “Pini” 
Wallers ir jo orkestras. Jus 
privalėtumėt, -savo" paties sma
gumui, dalyvauti šioj didžiau
sioj Naujų sulauktuvių 
pramogoj, kokios Chicago dar 
nėra mačiusi. Įžanga $1. Būti
nai dalyvaukite.

KAMBARYS ir valgis; dykai skal
bimas ir telefonas. Vokiška virtuvė. 
Galiu priimti 5 žmones. $7.50 j savai
tę. 4039 Maypole Avė. Tel. Neva<fa 
8315.

Norėdami suardyti S.L.A. 63 
Kp., manė, kad jie pasiguos vi
sus narius ant savo meškerės. 
Burlokai patys apsigavo. Iš 200 
kp. narių su burliokais išėjo 20 
ypatų ir patys didžiausi rėksniai 
su didelėmis galvomis. Pamate 
patys, kad jojų niekas neklauso, 
sumanė kitą planą narius ap
gaudinėti, pasiėmė nekaltos po- 
pieros šmotą, pradėjo agentai 
bėgioti po stubas ir rodyti,kad 
tai yra bolševikų “čerteris” ką 
tik gautas iš Maksvos. Na tai 
visems durniams akis išbady
siu), kurie netikės, kad tai yra 
musų čarteris dėl Raudono su
sivienijimo! Kurie matė ir visi 
pripažino, kad “čarteris“, bet 
kam jisai tinka, tai nū patys 
Raudonieji negalėjo paaiškinti.

Darbo organizacijos, 
čios reikalus su prekių 
žiojimu, 
įvykusių 
davimų, 
davimai 
prie

Pilna juokų 
Radio žvaigždės 

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

Her Way of Love
(“Jos būdas mylėti”) 

u ANNA ZESSARSKAYA, žvaigž 
dė iš “The Village of Sin” 

Pagaminta Sovinko su Maskvos 
Dailės Vaidylomis

C I N E M A
Chicago Avė., 

į rytus nuo Michigan Avė.
Matinee kasdie 50c 

Vakarais, Sub. ir Ned. 75c.

150,000 bedarbiams esą išleista 
$1,260,000

'"t* fe ■■ ■"
Keturi nuošimčiai Chicagos 

miesto gyventojų arba daugiau 
kaip 150,000 asmenų gavo šio
kią ar tokią pagalbą per gub. 
bedarbės komisiją. Pinigais tas 
visas pagalbos darbas kainavęs 
$1,260,000.

Pagalbos darbas yra pada
lintas į tris vyriausias grupes 
— šeimynoms pagalba, prie
glauda benamiams vyrams ir 
moterims ir specialis darbų 
fondas.

Išleista atatinkamai: šeimy
noms gelbėti $750,000, prie
glaudų aprūpinimui $250,000, 
ir specialiam darbų fondui 
$260,000. Iš tų sumų rūpina^ 
ma 35,000 šeimynų ir iki 10,- 
000 benamių bedarbių.

Kas savaitę išleidžiama po 
$60,000 darbų fondui. Bena
miai yra glaudžiam! 30 pasto
gėse, kurias prižiūri komisija; 
iš tų prieglaudų septyniolika 
yra moterims ir trylika vy
rams. Priglaustieji gauna po 
dvejus pietus kasdien ir guolį.

sumanymą pasiūlyti, ba 
jiems bus geras pelnas, 
jie savo tikslą atsiektų.

Štai jųjų planai iškilo 
šų. Suvienijus į krūvą 
Draugijas švento Jono 
gijos pusę pįnigų paskirti dėl 
griovimo S.L.A., o kitą pusę 
pervesti į komunistų Apšvietos 
Draugijos kasą. Jeigu 
susivieniję pradėtų tam 
sintis, tuos narius tuojau 
ti laukan iš 
siliktų visi 
kišenėse.

švento 
Draugijos 
kol dar ne

Kaip kas metai, taip ir šiais, 
Vaidylos ir jų artimi draugai 
susirenka palydėti senus metus 
ir sutikti naujus. Ragutis rū
pinasi, kad vaidyloms ir sve
čiams nieko nestokuotų.

šiais metais vaidylos renkasi 
pietuose. Įžangos ženklus ir ki
tus pamokinimus suteikia Didy
sis Perkūnas po antrašu 1579 
Milwaukee Avenue.

Ragutis.

senyvo žmogaus prie 
Valgis, guolis ir biskį 

Turi būti ne vagis.

antradienį įšoko 
upę bedarbis Theo 

5759 So. Ash

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio , masažo treatmentų.

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

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

Boulevard 6520 Kės. Yardi 4401

Ofiso 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Jono 
nariai 
vėlu, 

nereiktų gailėtis, 
nistėliai 
metų pina 
gavus Draugijos 
rankas.

Apgaudinėja Draugijos 
Narius

Gyvuoja maža pašelpinė Ap
švietos ir Dailės draugija, kurią 
valdo raudonieji komisarai. Na
rių sumokėtus pašelpai pinigus 
barsto į visas puses; turi pripir- 
kę bevertės “Vilnios” šėrų, na 
ir šiaip visokiems komunistų 
fondams priaukuot^. Kada na
rys suserga, reikia pašelpa iš
mokėti, tai lieja raudonas aša
ras, kad draugija mažai turinti 
pinigų, ar narys negalėtų palik
ti kokią nors dalį. Tokiu budu 
sugraudina ir palieka. Jeigu kat
ras nenori palikti, tai tam lenką 
visokių kabliukų kad tiktai ne
reiktų pilnai išmokėti, štai kokis 
dr-jos yra veikimas: Rugpiu- 
čio mėn. 1930 m. turėjo iš va
žiavimą, Visą pelną paskyrė dėl 
SLA. griovimo, rengė balių 23 
spalio ir gi visą pelną skyrė dėl 
S.L.A. ardymo, o draugijos na
riai apie tai nieko nežino, tik 
komisarai sulindę į skiepą, iš
kepa savo sumanymus ir var
toja draugijos vardą ir krausto 
nariams kišenius visokiems fon
dams. Argi nėra nė vieno su
prantančio . nario, kuris galėtų 
tą viską sustabdyti, kad nebūtų 
skiriami pinigai kitų draugijų 
ardymui ?

Komunistai, senai, neturi pro
to nė sarmatos, kad jie paliaus 
draugijos narius išnaudoję?

Prie 44 ir Vincennes Avė. 
elevated stoties senas kasinin
kas George Wells, 65 metų, sė
dėjo ir ramiai sau nuo važiuo
tojų “daimus” rinko, kai įėjo 

ir atki- 
“Duok, girdi, 
krito ant žc- 

kur laikė padėtą auto
matišką šautuvą ir iškėlęs pa
leido visą papliūpą stačiai į ni- 
gerius. Vienas nušautas per 
pačią širdį, kiti trys bandė šau
ti, bet senis buvo pasislėpęs

Gubernatoriaus bedarbes ko
misija nuo ateinančio sausio 15, 
d. pradės bedarbių surašinėji
mą. Tai bus dalis bendro pla
no, pradėto federalinės vald
žios visos šalies bedarbiams re
gistruoti. Cenzo surašymo dar
bas trus 2 savaites, ir kovo 1 
dienai žada būti viso krašto 
bedarbės žinios gatavos.

“Joks cenzus 
biams
komisijos patarėjas Dr. Sųuires, 
“tačiau informacijos kas link 
profesijų, kokioms bedarbiai 
priklauso, padės darbų suradi
mui”.

Kalėdų dieną apie 10,000 be
darbių, kurie gyvena įvairiuo
se prieglaudų namuose, gavo

iš maitinimo fondų pietus su 
kalakutu.

Tokio prieglaudų namai ran
dasi :

Army New Start Lodgo, 509 
North Union st.

Salvatlon Army Lodge, 712 
West Monroe si.

Cathedral Sheltcr, 117 North 
Peoria st.

North Central Shelter, third 
level of Wacker drive.

Chicago Industrini Laegue, 
845 West Monroe st.

Be to apie 
benamių randa

Fondas, j kurį buvo žadama 
greitu laiku suketli $5,000,000 
ligi Kalėdų šiaip taip pasiekė 
$2,874,757.

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

Jaunasis Valdyta.

ras žmogus gerą darbą tylėda
mas dirba”. Tas priežodis la
bai pritiko drg. Grigaičiui. Kas 
nežino jo iškalbumo ir logikoj: 
šimtuose susirinkimų, kiek jis 
savo amžy yra prakalbų laikęs. 
O kada prisėjo pačiam apie sa
ve kalbėti, atrodė, kad tai bu- 

' vo jo amžiaus sunkiausioji va
landa. Ištikrųjų, jis išsireiškė 
kad jis nieko tokio nėra pada
ręs, kad šis vakarėlis jį ne tik 
nudžiugino, bet ir nustebino, 
kad jis jaučiasi tik eilinis dar
bininkas ir kad tie 25 metai 
jam atrodo paprasta kasdieni
nės rutinos pareiga, žinoma, 
prisiminė, kad nelengva buvo 
laikyti vienalytę liniją per tuos 
25 metus, kuomet daugelis bu
vusių idėjos draugų pasvirdavo 
tai į vieną tai į kitą kraštu
tinumą Ir iš širdingų prietelių 
staiga pavirsdavo i atkaklius 
kerštininkus. Bet, jam rodėsi, 
kad likti ištikimu didžiai idėjai 
yra didesnė pareiga, kaip pa
taikauti kaikurių draugų mo
mento upui.

Ir dabar pavyzdžiai parodė. 
Ta šimtinė armijėlė, susirinku
si veteranui veikėjui pagerbti, 
parodė, kad pastovumas ir iš
tikimumas idėjai, pasilieka kil
niausia dorybė, ir galbūt be 
daug žodžių, galbūt be demon
stracijų, bet tinkamam momen
tui atėjus, žiūrėk susirenka pul
kelis žmonių su atviromis šir
dimis, su ištiestomis rankomis, 
— ne kam kitam, kai tik pa
spausti dešinę taip stipriai, kaip 
pasispa usdavo tais didžiais me
tais draugai, išeidami į kovą 
už liaudies laisvę, arba susi
tikę 'pergalės lauke.

Čia bus dar sykį vieta pakar
toti kitur išreikštus žodžius. 
Drg. Grigaitis pats nežinojo, 
kiek daug ištikimų, atvirų ir 
nuoširdžių draugų jis turi. Te
gul jam tas vakarėlis bus fak
tišku įrodymu, kad jo kelio 
butą teisingo ir tegul bus su
stiprinimu dirbti tai pačiai idė
jai dar per sekančius 25 me
tus, kad 1905 metų penkias
dešimts metų sukaktuvėse ga
lėtume tą patį pakartoti, kas 
buvo išreikšta gruodžio 27 d. 
vakarą.

Po vakarienės ir kalbų dar 
porą valandų svečiai draugiš
kai pasišnekučiavį ir lietuviš
kai pasišokę, išsiskirstė.

Buvęs.

Pasaldyk Gyvenimą 
su Europos Sal- 

dainėmis
morgiciai 

nuoš. Tų 
vertės daugiau 

Už 18 mėnesių užsi- 
Taipgi pardavėjas nuo savęs

Mes stotinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuoiimtit mokamas ant neiimokltoa 
sumos

Finance Corporation 
•• of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Chicagos veteranai pereitą 
šeštadienio vakarą turėjo labai 
retą progą draugiškai susitikę 
prisiminti dvidešimts penkis 
metus atgal pergyventus laikus 
ir savo tartie pagyventi senų 
jaunų dienų dvasia.

Tai buvo Universal Kliube, 
kur drg. P. Grigaičio artimieji 
idėjos draugai buvo surengę 
jubilejinį vakarėlį. Vakarėlio 
tikslas buvo drg. Grigaičiui iš
reikšti širdingus jausmus ir 
pripažinimą jo nuopelnų, sto
vint per ištisus 25 metus išti
kimoj sargyboj 1905 metais iš
keltų lietuvių liaudies idealų. 
Ta pačia proga buvo miela ir 
kitiems 1905 metų veikimo da
lyviams susitikus savo įspūd
žiais pasidalinti.

Vakaras buvo tikras surprise 
ne tik jubiliatui, bet ir sve
čiams ir patiems rengėjams: 
buvo rengiamas visai ne vie
šai, be jokių platesnių kvieti
mų; apie vakarėlį pats jubilia
tas nežinojo ligi pačiam vaka
rui, ir, rodėsi, kad abelnai ma
žai kas plačiau ką žinojo, bet 
kai prisirinko svečių, tai Kliu- 
bo kambarėliai prisikimšo saus- 
kimšai. čia buvo įvairaus am
žiaus, profesijų, patirties ir 
pergyvenimų žmonės: bežilstą 
ir jau žiliagalviai veteranai, ku
rie patys jau aktingai veikė 
tais istoriškais 1905 metais; 
jaunesnieji pusamžiai, kurie 
tais metais dar tik pro langą 
težiūrėjo į gatvėse einančius

Drg. P. Grigaičio 1905 metų 
veikimo Suvalkijoj sukaktuvės

Specialistas gydyme chroniškų ir nauja li
gų. Jei kiti negalfijo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ižegzarninavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

valandos: nuo 10 ryto iki 
nuo 5 iki 7:30 vakaro.

— Suvenirai 
Serpentinas

Viskas už ekonomišką kainą
$1.00 asmeniui

turiu-• v įsva- 
tardomos dėl nesenai 
kelių naujų bombar- 

Pątirta, kad bombar- 
Įvyko keliose vietosi' 

prekių išlodavimo platfor- 
Patirta, kad truck draive- 
turi tarpe savęs daug aš- 
ginčų. Tačiau jokių faktų 

tiems kaltinimams nėra.

vą, o gaukite iš Illinois valstijos, 
tada galėsile tverti kuopas ir 
laikyti susirinkimus 
rinkti, bet ne 
žmonių su 
ros, kuris
Sąšlavyną! Prašau jūsų lavor- 
čiai, nors kartą paliaukit apgau 
dinėti žmones ir rinkti iš ji 
pinigus po visokiais vardais 
savo kišenius.

—Yours, Pat.

Tik
dainių iš Lietuvos ir iš Rusijos. Ka
dangi mes perkame tiesiog iš dirb
tuvių, tai mes galime parduoti daug 

pigiau, negu kitur.

Kviečiame visus atsilankyti.

MILDA ICE CREAM 
PARLOR

WHOLESALE
P. S1RBIKE, Prop.

3150 S. Halsted St
Phone Victory 3313 

CHICAGO, ILL.

PAIEŠKAU 
namų darbo, 
primokėsiu.

Kreipkitės 
T. GUTH.

301 S. 4th St 
St. Charles, 11

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storą ir ploną, dėl vyrų, vaiką, mote- 
rą ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonei 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni įve- 
teriai sutaisomi.

/THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

parduodam 
biznius 
apielinkės 

notas, 
2nd mortgage leng- 

omis. Teisingai ir greitas

Business Service
Biznio Patarnaviman________

PATENTAI, Copyright* — ilradi- 
mai visokios rųšies.

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

Real Estate For Sale 
Namat-Žemč Pardavimni

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namas, 

lotas, farmas, biznius visokios rąšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 
▼orais 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tek Lafavette 0455


