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Praneša apie rimtus Kerenskis graudena 
valstiečių sukilimus MacDanaldą sulaikyt 
sovietu Ukrainoje terorą bolševikijoje

Viename kaime išžudyta visa 
komisaro šeima, namai sude
ginti; penki valstiečiai nu
kauti

Britų darbiečių premjeras 
Čiau atsisako maišytis j 
dujinius soviutų Rusijos 
kalus

LONDONAS, gruod. 18.
Berlyniškio Vorwaerts korės-1A Jak Sandras Kerenskis, buvęs 
pondentas Besarabijoje prane- laikinos revoliucinės Rusijos 
ša apie rimtus neramumus iri valdžios premjeras pirmais po 
valstiečių sukilimas Ukrainoje, i caro nuvertimo menesiais, va- 

Pasak korespondento, nėra- kur turėjo pasikalbėjimą su kri
mtimai kas dien kylą lai vie- tų premjeru MacDonaldu ir už- 
name, tai kitame kaime, ir bol- sienio reikalų ministeriu Men
ševikų raudonosios armijos bu-jdersonu. 
riai priversti bėgioti iš vietos; F™" 
i vieta maištu malšinti.

Šimtai valstiečių tapę suim- kiečių
Ii ir daugelis jų veikiausiai bu- mo sovietų Rusijos valdžiai, 
šią sušaudyti. Į idant pastaroji paliautų savo

Didžiausi neramumai pasta- atnaujintą teroro viešpatavimą 
romis dienomis Įvykę Beliko- ir masinius nekaltų žmonių su- 
ve, kur valstiečiai buvę įtūžę šaudymus Rusijoje.

AS, gruod. 18.
Vorvvaerts

Resa rabi joj e

Kerenskis, sako, mėginęs 
! prikalbinti, kad Anglijos dar- 

valdžia darytų spaudi-
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ta
vi- 

rei-

salos gyventojus atsi
nuo Francius ir l>ri

Ragina
mesti
pažinti Mussolini valdžią

[Atlantic and Pacific Photo]

Jay P. Moffat, Amerikos' delegatas, kuris pasirašė taip vadina-
/ • mą “World’s Court” protokolą.

No. 298

dėl žiauraus bolševikų komisa
rui elgesio su jais. Kaimiečiai

torjaus namus, išžudę visą jo 
šeimyną, o namus sudeginę. 
Pats inspektorius tačiau suge
bėjęs pabėgti gyvas.

Maištas buvęs patremptas

Rel tai 
jam nepavykę. Tiek MacDonal- 
das, tiek Hendersonas pareiš
kę jam, kad, nežiūrint, kaip 
jie patys maną apie bolševikų 
terorą, tačiau, kaip vyriausy
bė, jie negalį maišytis į vidu
jinius Rusijos reikalus.

Pasikalbėjime su laikrašti-

Dviejų garlaivių su- Maldauja Meksiką
sidurimas New 

Yorko uoste
atsteigti konsulą 

tą Laredoje

Italų fašistai agituo
ja korsikiečius prieš 

Franci ją

---------- 7
PARYČIUS,' gruod. 18. — 

Prancūzai pradėjo nerimauti 
dėl Italijos irredentistų darbų 
Korsikoje^ Savojoj ir Nicoj.

Spaudos pranešimais, italų 
fašistai pradėjo ypačiai veik
ti Korsikoj, vesdami fašizmo 
propagandą ir kurstydami gy
ventojus prieš Franci ją. Jie 
skleidžia atsišaukimus, kuriais 
ragina korsikiečius atsimesti 
nuo Francijos ir pripažinti Ita
lijos valdžią.

Korsikos sala, kuri turi apie 
300 tūkstančių gyventojų, pri
klauso Francijos nuo 1768 me
tų. Franci jai ji yra davus ne
maža žymių žmonių. Pats Na
poleonas Bonaparte buvo kor
sikietis. v

Trejų metų vaikas nu 
šovė savo tėvaitį

PITTSBURGH, Pa., gruod.
18. W<*f»l KI iza.l>et he. neto
li nuo čia, trejų metų vaikas, 
bežaisdamas revolveriu, nušo
vė miegojusį kėdėj savo tėvai
tj, Antonio Certelli, 53 metų 
amžiaus. Revolverį vaikas ' bu
vo ištraukęs iš miegančio ki
šenės.

Japonija protestuo 
ja Maskvai dėl jos 
darbų mongoluose

Atstovų butas nuta 
rė ištirti situaci

ją Haiti
WASHINGTONAS, gruod. 18. 

— Atstovų butas šiandie pri
ėmė rezoliuciją, kuria preziden
tas Uooveris autorizuojamas 
paskirti tam tikrą komisiją si
tuacijai Haiti ištirti. Rezoliu
cija pasiųsta senatam

ŠANCIIAJUS, Kinai, gruod. 
18. — Telegrama iš Barbino 
praneša, kad Japonija rimtai 
susirupinus dėl Įvykių rytų 
Mandžurijoje, kur Maskvos su
kurstyti mongolai pagrobė Bar- 
gos kraštą ir paskelbė jį atsi- 
metusia nuo Kinijos nepriklau
soma sovietų respublika.

Japonijos vyriausybė padarė 
Rusijos ambasadoriui Tokio 
protestą prieš sovietų darbus 
mongoluose.

Pranešimas 
nų militarinė 
Mandžurijoje
situaciją ir pranešus savo vy
riausybei, kad Bargos krašto 
atsimetimas nuo Kinijos reikš
tų sovietų zonos paslinkimą gi
lyn į Mandžuriją per 200 my
lių nuo dabartinės Rusijos-Ki- 
nijos sienos.

sako, kad japo- 
misija šiaurės 

stropiai dabojus

atvykusio raudonarmiečių bu-! ninkais Kerenskis pasakė, kad 
rio, kurio penki valstiečiai bu-Į jis gerai suprantą ypatingą pa- 
vę nukauti, o daugiau kaip i dėtį, kurioj šiuo klausimu yra 
dvejetas dešimčių sužeisti. Re 
I<>, daugelis valstiečių 
imti.

Panašus sukilimai, 
res pondentas, dedasi 
riose kitose vietose, 
valdžia, suprantamas 
žinias apie juos slepianti, ta
čiau tie masiniai sušaudymai, 
kurie dabar dedasi sovietijoje, 
rodą, kad valstiečių neramu
mai turį rimtą pobūdi.

sako ko- 
ir į vai-

dalykas,

Stiprios sniego ir ve 
jo audros Illinois 

valstijoje

Anglijos Darbo partijos vadai. 
Jis vis dėlto turįs vilties, kad, 
tinkamai progai pasitaikius, jie 
pavartosią savo socialistinę Įta
ką sustabdyti terorui, kuris 
gresiąs sunaikinti dagi ■elemen
tariausius rusų revoliucijos 
laimėjimus. Koks baisus tero
ras siaučia Rusijoj, ^sakė Ke
renskis, galima esą suprasti iš 
pačių sovietų laikraščių, kurie 
praneša, kad ]>er šešis mėne
sius laiko ten buvę sušaudyti 
225 asmens. Iš tiesų gi buvę 
sušaudyta daug daugiau, ne
kaip patys sovietų laikraščiai 
prisipažįsta.

NKW YOBKAS, gruod. 18. 
— Per tirštą rūką šiandie Ne\v 
Yorko uoste susidūrė garlai
vis Fort Victoria su Algonųuin 
garlaiviu. Fort Victoria, kuris 
plaukė su 250 turistų j tropi
nius kraštus, buvo taip skaud
žiai sužalotas, kad ėmė skęsti, 
ir visi jo pasažieriai tapo kitų 
laivų paimti ir pargabenti at
gal i New Yorką. Vėliau gar
laivi turėjo palikti ir visi jo 
Įgulos žmonės.

Prohibicijos įstaty 
mo aukos

šešeto vaikų motina besveikate 
trys vaikai serga, vyras — 
kalėjime

Stiprios sniego ir vėjo aud
ros, kurios vakar aplankė Chi- 
cagą, siautė visoj centralinėj ir 
pietinėj Illinois valstijos daly.

Sniego prigriuvo tiek, kad 
visai apneš- 
jais pasida-

keliai ir vieškeliai 
t i ir susisiekimas 
re nebegalimas.

Daugely vietų
telegrafo ir telefono vielos.

nutraukytos

Burmistras su revolve
riu išvaikė tarybą

INDIANAPOLIS, Ind., gruod. 
18. — Lynhursto meras (bur
mistras), per posėdį susipykęs 
su miesto tarybos nariais, iš
sitraukęs revolverį privertė vi
sus juos apleisti rotušę. Del to 
jis veikiausiai bus pašalintas 
iš mero vietos.

ST. PAUL, Minu.,' gruod. 18.
— Sauk Rapids gyventoja, Mrs. 
De Yaeger, kreipėsi Į prezi
dentą Hooverį ir generalinį 
prokurorą M i te bei lį, prašydama 
susimilti ir paleisti Kalėdoms,, 
jos vyrą iš kalėjimo, nuteistą 
septyniems mėnesiams už tai, 
kad prohibicijos agentai rado 
jų namuose truputį degtinės.

Pati Mrs. De Yaeger yra be
sveikatė, su šešetu mažų vai
kų, kurių trys serga. Moteriš
kė savo prašyme prezidentui 

Katastrofingas sprogi- sako, kad ji negalinti savo šei- Į 
mas Kenošos įmonėje nios išmaitinti ir dėl to vyro:

I bausmę sutinkanti pati atitar
nauti kalėjime, jei tik jį pa
leistų vaikams duoną pelnyti.

Federalinio distrikto proku
roras Rensch, ištyręs Yaege- 
rių šeimos padėti, prie mote
riškes peticijos pridėjo ir sa
vo prašymą paleisti jos vyrą, 
uždarytą jau nuo spalių 15 die- j 
— Tuo tarpu moteriškei ir 

pro-

Ispanų lakūnas Franko 
suimtas už diktatūros 

kritikavimą
MADR1DAS, Ispanija, gruod. 

18. — Pasižymėjęs ispanų la
kūnas, kap. Ramon Franco, ir 
septyni jo draugai tapo areš
tuoti, kaltinami dėl kritikavi
mo diktatoriaus Primo de Ri
viera valdžios.

KENOSHA, \Vis„ gruod. 18.
VVisconsin Oxygen & Hy- 

drogen kompanijos Įmonėje 
anksti šį rytą Įvyko sprogimas, 
kuris sudraskė trobesį ir už
mušė nakties sargą Josephą 
Robselį. Kiek žinoma, sprogi
mo metu jis vienas tebuvo tro
besy. uos.

jos vaikams sušelpti pats 
kuroras surinko $63.

Pasveikinimai su Kalėdoms ir 
Naujais Metais iš 25 žodžių

Bombos sprogimo 
tramvajaus pasažie^ 

riai sužaloti
gr.

Kas užsirašys arba atnaujins Naujienų 
prenumeratą metams, Naujienos pasiųs 
pasveikinimą jūsų giminėms Lietuvoje ar 
Amerikoje visai dykai.

NEW ORLEANS, La
18. Ryšy su gatvekarių strei
ku čia vėl buvo vienas tram
vajus išsprogdintas. Penkioli
kos buvusių tramvaįuje pasa- 
žierių keturi buvo sužaloti, bet 
nė vienas ne pavojingai.

Prisiųsdami pinigus už prenumeratą, pri
dėkite vardą ir antrašą ypatos kam tele
grama turi būti pasiųsta.

' New Yorko meras gaus 
dabar $40,000 algos
NEW YORKAS, gruod. 18. 

— Miesto taryba nutarė pa
kelti savo mėtų i (burmistrui) 
algą nuo $25,000 iki $40,000 
metams.

LAREDO, Tex., gruod. 
— /Laredos biznio žmonės 
kar laikė mitingą ir, jų pra
šomas, valstijos gubernatorius 
Moody kreipėsi į Washingto- 
ną, prašydamas valstybės de
partamentą, kad jis prašytų 
Meksikos vyriausybę atsteigti 
savo konsulatą Laredoj, dėl ku
rio uždarymo turį nukentėti 
nekalti žmonės ir prekybiniai 
interesai. Gubernatorius sako, 
kad Texaso ir La rėdos žmonės 
esą Meksikos žmonių draugai. 
Larediečiai dagi buvę prisiren
gę vakar iškilmingai priimti 
gen. Callesą, atvykus jam į 
miestą, bet negalėję to padary
ti, kadangi jo traukinys nesu
stojęs.

Del ko Meksika uždarė 
savo konsulatą Laredoj

Meksikos vyriausybė uždarė 
savo konsulatą Laredoj dėl to, 
kad vietos distrikto prokuro
ras, John A. Va Ils, ketino areš
tuoti buvusį Meksikos prezi
dentą Callesą, kai tasis grįš iš 
Waslungtono namo per Lare- 
da. Valls mat kaltina Callesą 
dėl kažkokios “galvažudingos 
konspiracijos.” Jis gal ir bu
tų bandęs buvusį Meksikos pre
zidentą areštuoti, jei Washing- 
tono vyriausybė nebūtų jį Įspė- ■
jus, kad Calles keliauja su di-i Kam

Meksikoj, žiūrėkit 
Chicagoj

Bedarbių neramu 
_ mai Vokietijoje

Prezidentas pasirašė 
Francijos skole su
tarties ratifikavimą

18.
va- Reikalauja pašalpų Kalėdų 

šventėms; įvairiuose mies
tuose įvyko susikirtimų

BERLYNAS, gruod. 18. — 
Komunistai planuoja > rytoj 
(šiandie) laikyti bedarbių de
monstraciją į miesto rotušę. 
Vyriausybė ir policija dėl to 
ėmėsi priemonių neleisti įvyk
ti riaušėms.

Praeitą naktį buvo įvykę ne
ramumų Frankfurte ties Mai
nu, Ahlene, Luedenšeide ir 
Friedlande. Ypatingai didelių 
riaušių buvo Frankfurte, kur 
susikirtimuose su policija daug 
demonstrantų ir keletas polici
ninkų buvo sužaloti. Demon
strantai reikalavo pašalpos be
darbiams Kalėdų šventėms. 
Miesto taryboj tuo tarpu ėjo 
karšti ginčai dėl Kalėdinių pa
šalpų bedarbiams, ir pagaliau 
buvo nutarta mokėti jiems po 
20 markių.

Ahlene, per debatus dėl Ka
lėdinės pašalpos bedarbiams, 
miesto taryboje buvo numesta 
smirdančių bombų.

Friedlande ir Luedenšeide 
susikirtimuose tarp policijos ir 
bedarbių 
sužeisti.

WASHINGTONAS, gruod. 18. 
— Prezidentas Uooveris šian
die pasirašė kongreso rezoliu
ciją, kuria ratifikuojama Fran- 
cijos $4,025,000,000 karo skolų 
Jungtinėms Valstybėms mokė
jimo sutartis.

$240,000,000 naujiems 
federaliniams trobe

siams statyti
WASHINGT()NAS, gruod. 18. 

— Eidamas prezidento Hoove- 
rio ekonominės ekspansijos 
programų, atstovų butas nu
tarė asignuoti $239,740,000 nau
jiems federalinės valdžios tro
besiams stalyti. Tos sumos 115 
milionų dolerių bus išleista pa
što trobesiams, o 115 milionų 
trobesiams Washin.gtone.

Per riaušes Nigerijoje 
pašauta 18 moterų

buvo keletas asmenų

ieškot bandituc

plomatiniu pasportu ir yra j 
Jungtinėse Valstybėse neliečia-; 
mas asmuo. Be to, Calleso| 
traukinį per La rėdą lydėjo 
Jungt. Valstybių laivyno karei
viai kaip sargyba, l

LONDONAS, gruod. 18. — 
I)r. 1). Shields, viceministeris 
kolonijų reikalams, pranešė 
parlamente, kad pietų rytų Ni
gerijoj, Anglijos Vakarų Afri
kos kolonijoj, gruodžio 12 die
ną įvykę čiagimių afrikiečių 
neramumų, kuriems malšinti 
teko pavartoti britų kareiviai 
ir policija. Aštuoniolika mote
rų buvę pašauta.

MEKSIKOS MIESTĄ^ gr.
18. Vietos laikraštis Excel- 
sior praneša, kad vieno Ame- 

' rikos laikraščio reporteris Mek-
. ... j i • i sikoje pasikalbėjime su prezi-

14 milionų dolerių karo dentu-elektu Ortizu Bubio pa.- 
veteranų ligoninėms ■ klausęs jį, ar banditizmas Mek-I 

sikoje jau esąs patremptas.
“Kam čia Meksika,” atsakęs 

Rubio, ‘‘pasakyk man tamsta, 
ar banditizmas yra patremptas 
Chicagoje ir Los Angelėse?”

Ta proga Excelsior pastebi, 
kad banditizmas Meksikoje tai 
esąs tik žaislas prieš banditiz
mą Jungtinių Valstybių mies
tuose, kur banditai ir bankų 
plėšikai savo žygdarbiams var
toja 'bombas ir kulkosvaid
žius.

WASHINGTONAS, gruod. 18.
Atstovų butas priėmė Ro- 

gerso bilių, kuriuo skiriama 
14 milionų dolerių naujoms 
pasaulinio karo veteranų ligo
ninėms pastatyti.

^ORHS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro^biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedrėja, bet daug šalčiau; 
stiprus žiemių vakarų vėjai.

Vakar lemp^i'aturos buvo 
maksimam 300, minimMm. 4 
vai. po p., £1° F.

Šiandie saulė teka 7:13, lei
džiasi 4:21.i Mėnuo teka 7:49 
vakaro.

7 studentai; 2 studentės 
pašalinti iš III. uni

versiteto

UBBANA, Jll., gruod. 18. — ’ 
Illinois Universiteto adminis-: 
tradja vakar nutalč pašalinti 
iš mokyklos septynis studentus 
ir dvi studentes, kaltinamus dėl 
nederamo aukštosios mokyklos 

1 auklėtiniams elgesio.

Baustas už gėrimus, nu 
šovė teisėją ir du 

kitus asmenis

18.—

kuris

ROMNEY, Va., gruod. 
Vietos gyventojas Walter 
trse, 28 metų amžiaus, 
buvo suimtas ir teismo nubau
stas trimis dienomis kalėjimo 
už girtavimą ir svaigiųjų gė
rimų laikymų, bausmę atsėdė
jęs nuėjo į teisėjo inskipo na
mus ir jį nušovė; po to, nu
ėjęs į namus kalėjimo prie
vaizdo Millerio namus, nušo
vė tąjį ir, pagaliau, nušovė Ed 
VVolfordą, kuris jį buvo ap- i 
skundęs. He to, šovikas dar 
ne.tyčioms pašovė tris moteris. 
Jis tapo suimtas.

Persekiojimas mokyto 
jų Baltgudžiuose

VARŠUVA, gruod. 18.—So- 
vietų Rusijos sienoj lenkų po
licija suėmė tris pabėgėlius iš 
sovietijos; du balt gūdžių kole
gijos Minske profesorius ir vie
ną mokytoją. Pabėgėliai papa
sakojo, kaip žiauriai sovietai 
persekioja mokytojus, dalyvau
jančius baltgudžių judėjime. 
Pasak jų, pastaruoju laiku Min
ske iš gimnazijų pašalinta 33

Kalėdų Dovana
per

Telegramą Lietuvon
nueis dar prieš Kalėdas, jei siųsite tuojau. 
Neužmiškite palinksminti savo tėvelius, 
brolius,, sesutes ir gimines. Kuo duosnesni 

' busite, tuo jie bus linksmesni. Nėra dides
nio smagumo, kaip suteikti linksmumą 
tiems, kurie mums yra brangus.
Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po p . et.
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; Juozas Pronckus

Žemaičių Padėtis Vytauto Laikais
1 \ <1

I • • I I

(1392-1130 metais)
Per skausmus i garbę

Norint gauti vaizdą, kaip 
Lietuva atrodė kol Vytautas 
parėjo į rėdą, reikia kad ir 
trumpai perbėgti bendrą Lie
tuvos tų laikų politinę situaci
ją. Didžiajam kunigaikščiui Al
girdui mirus, 1378 m. Lietuvių 
ir Žemaičių Seimas Vilniuj iš
rinko Didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu Jaugalių (Jogailą), 
vyresnįjį Algirdo sūnų. Keis
tutis, Algirdo brolis, paliko be
valdą* Žemaičius, Getvingius, 
Gardino, Sudavijos ir Padali
jęs dalis, o Jaugaliui teko Vil
nija, ir Gudijos teritorijos: 
Krivičija, Juodoji Gudija, Vo- 
lynija, Severija ir kita dalis 
Padalijęs.

Santaikos nebuvo, nes dau
gelis Jaugaliaus giminaičių ne
norėjo naujojo didkunigaikščio 
klausyti, o maskoliai, kryžuo

čiai ii’ kardininkai, anot Dau
kanto “it šunės niurnėjo, ly
kiniam! progos Lietuvos tautą 
plėšyti”. Vytautas, Keistučio 
sūnus dar visai jaunas buria
mas, pasekmingai vede tėvo 
pulkus prieš skaitlingus prie
šus kryžuočius ir slavus. Jau
galiui stojus didkunigaikščiu, 
kryžuočiai vėl sukvietė galin
gą talką su Lotaringijos, Aus
trijos, Teutonų kunigaikščiais 
užplūdo Lietuvą ir Žemaičius, 
nuteriodami ligi pat Užgirių iš 
vienos pusės ir ligi Panevėžio 

‘ iš kitos puses, ir užgrobę dalį 
vakarų Žemaitijos, pradėjo ten 
tvirtoves statytis.

Vytautas, būdamas Vakarų 
Žemaitijos kunigaikštis, sukėlė 
Žemaičius ir slapta pagrobęs 
kryžuočių pilį Friedlandą, kut 
žemaičiai vergai turėjo sienas 
statyt, dar sunaikino Klaipė
dos pilį ir visą kryžuočių įgu
lą išnaikino. Po to kryžuočiai

MOTERŲ ATYDAI
Visos moterys ir merginos gerai nusiprauskite ir išsimaudykite 

mano pirtyje prieš Kalėdas. Atsiminkite, kad

Gruodžio 24 ir 31
Vyrai maudysis mano pirtyje •*

A. F. CZESNA
LIETUVIŲ PIRTIS

1657 W. 45 Street. Tel. Boulevard 4552
T
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Jos. F. Budrik, Ine J
Seniausia Muzikos Krautuvė

Geriausia vieta pirkti Pianus, Radios 
ir Rekordus. Didelis pasirinkimas 

Dovanu Kalėdoms, v-
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Radios geriausių išdirbysčių, visos 
modeliai

1930 ^

BRUNSVVICK, VICTOR, 
ATWATER KENT, MAJESTIC, 
SPARTON, BOSCH.
ZENITO, COLUMBIA,
R. C. A. RADIOLAS, PHlLCO, 
COLONIAL, BRANDES.

Kiekvienas pirkdamas Radio gaus bran
gią dovaną kaipo Kalėdų prezentą.

Jos. F. Budrik, Ino
2? 3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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vėl atplūdo į žemaičius, degin
dami ir žudydami gyventojus, 
bot Žemaičiai parėmę kelią, ku
rį kryžuočiai buvo ištaisę ir 
žemaičiai veždavo rąstus kry
žuočių pilims stalyti, ties Try
škiais, suvalė kryžuočių tai te
bus į balas, ir beveik visus 
juos ten išgalabijo. Dar ke
liems karams įvykus, tapo tarp 
Keistučio su Vytautu, Jauga
liaus iš vienos pusės ir kry
žuočių. pasirašyta 10 metų tai
ka, ir visi atsisuko slavų drau
sti. Pavykus apsidrausti nuo 
maskolių ir totorių, Jaugalius 
įsimanė vienas visą Lietuvą 

pasiimti ir išduodamas savo 
kraštą slapta susitarė su kry
žuočiais nugalabyti Keistutį ir 
jo visą giminę, pažadėdamas 
krvžuočiams atiduoti Žemai- 
eitis. Kryžuočiai ir kardinin
kai pasinaudoję ta sutartim be
matant įpuolė į Žemaičius, iš
žudė didžiąją dalį Žemaitijos 
ligi pat Panemunės ir Nerio 
paupių.

Keistutis su Vytautu, kurie 
tuo tarpu keršydami ‘kryžuo- 
čiams siautė po Sambijos ir 
Nadravijos kraštus, pajuto iš 
Mozūrų kunigaikščio Januso 
apie Jaugaliaus išdavystę, nu
tarė ištirti. Keistutis pasiuntė 
Vytautą su pulkais vėl j kry
žuočių valdomą Parusnį ir pa
reikalavo Jaugaliaus- pagelbos. 
Jaugalius išsisukinėdamas 
siuntė savo vadą 
butą su nedideliu 
tačiau išsisukinėjo 
talkos, ir Vytautas
t i. Keistutis tada įgabeno slap
ta į Vilnių savo vyrus ir pa
gavęs Jaugalių apkalė, o jo iš
davystės patarėją Vaidelę pa
korė. Tačiau Vytautas, kurs jo
kiu budu netikėjo Jaugaliaus 
išdavystei, perkalbėjo tėvą, ir 
Jaugalius tapo paleistas į lais-; 
vę. Tuo tarpu kryžuočiai, su
lig ankstybesnės slaptos sutar
ties su Jaugaliu, su anojo tal
ka įpuolė į Žemaičius ir nute- 
riojo Alsėdžių, Apuolės ir 
Skuodo sritis. Vytautui išsku
bėjus į Prusus, o pačiam Kei
stučiu! apgulus Jurbarko kry
žuočių pilį, Jaugalius su savo 
talkininkais kryžuočiais pagro
bę Žemaičių sostinę Trakus ir 
Keistučio vieton pasodino sa
vo brolį Skirgailą.

Keistutis buvo bekviečiąs tal
kon Mozūrų kunigaikštį Joną, 
bet Jaugaliaus vylingi ilgai per
spėtas, kad “pagailėtų savo tau
tiečių kraujo” ir atvyktų tai
kintis, pasikliovė ir su Vytau-

at- 
brolį Karie- 
pulku, kurs 
nuo atviros 
turėjo grįž

Bet čia bematant Jaugalius pa
ėmė juodu ir nugabeno į Vil
nių, kur abudu apkalė, ir Kei
stučio kariuomenei pranešė, 
kad derybos eina pasekmingai, 
kad kareiviai gali grįžti namo. 
Tie paklausė, o tuo tarpu Jau
galiaus brolis nugabenęs sene
lį Keistutį į Krėvės pilį, Jauga
liaus įsakymu liepė nužudyti, 
o jo žmoną, kunigaikštienę Bi
rulę, musų apdainuotą palan
giškę, nuskandinti. Vytautą 
paliko apkaltą, kuriam pavy
ko pasprukti, ačiū pasiauka- 
vimui karžygiškos, mergaitės 
Mirgos, kurios rūbais apsiren
gęs Vytautas laimingai praėjo

Lietuvoj ir ypač Žemaičiuo
se, kryžuočių nuterioluose, siau
tė baisus marai ir žmonės kri
to dar labiau kaip nuo kry
žuočių kalavijo. Kryžuočiai net 
pasitraukė į Parusnį, gal bijo
dami užsikrėsti. Vytautas pa
bėgo pas savo giminingą Mo-

galius su Skirgaila tuo tarpu, 
tikėdamiesi stipriai įsisėdę, at
sisakė krikštytis į katalikus, 
kaip buvo slaptoj sutarty kry- 
žuočiams pažadėję. Tas labai 
užpykino kryžuočius, kurie vėl 
radę progos, pradėjo šaukti 
naują kryžiaus karą prieš Lie
tuvą. Vytautas permatė progą 
ir nuvykęs stačiai į kryžuo
čių sostinę Instenburgą, pasiū
lyti sutartį savo jr Lietuvos 
amžiniems priešams. Kryžuo
čiai norėdami, kad lik Lietu
vos kunigaikščiai vaidylųsi, ir 
tikedamles pfcr Vytautą laime
li' žemaičius, mielai suliko, ir 
Vytautas lapijos pily apsi
krikštijo kataliku. Po to mi

vykęs į Žemaitiją, vargais ne
galais perkalbėjo į žemaičius, 
žemaičiai tik dėlto, kad Vy
tautas buvo sūnūs jų mylima 
kunigaikščio Keistučio, sutiko 
įąm parieti ir su savo mirti
nais priešais k ry žuoliais iš
traukė į Trakų pilį, kurią, pa
tys Žemaičiai paėmė ir Vytau
tą atgal įsodino savo valdovu. 
Bet tai dar nebuvo galas. Vy
tautas su kryžuočiais apgulė 
paties Jaugaliaus sostinę Vil
nių, bet 'čia pralaimėjo ir po 
neilgo laiko net Trakus vėl tu
rėjo atiduoti. Vytautas liko be 
nieko. ,

Kryžuočiai vėl rikiavosi ki
tais metais traukti į Lietuvą. 
Dabar patys žemaičiai, įtūžę 
ant Jaugaliaus, sutiko vėl tar
tis su kryžuočiais. Bet sąlygos 
buvo perdaug sunkios. Kryžuor 
čiai reikalavo 1 jiems atiduoti 
valdyti didžiąją Žemaitijos dar 
lį ligi Nevėžio ir Vilijos-Ne- 
muno, sątakos, tai yra Kauno; 
be to visą Padauguvį ligi Daug
pilio ir Sudavijos dalį ligi Sei
rijų, Augustavo ir Lomžos. Vy
tautas tą sutartį pasirašė 1384 

tm. gruodžio 30 d. Kryžeiviai 
laimėjo kraštus, kuriuos Žemai
čiai su savo vadais ištisus du 
šimtu metų gynė... Vytautas 
tuo tarpu mažą pagelbą iš kry
žuočių tegavo. Atrodė, kad ša
lis parduota be vilties. Kryžuo
čiai tuo tarpu ėmė kųoskubiau- 
sia mūryti tvirtovę Nemuno ir 
Vilijos santakoj, su tikslu iš

tras pats, žiūrėdamas kaip su
varyti į darbą lietuviai jo tvir
tovę stato, džiaugėsi sakyda
mas, kad su tokiomis pilimis 
jis greit visą Lietuvą pavergs...

Vytautas atrodė visai kry
žuočių glėbyje, ir priverstas at
naujino sutartis, pažadėdamas 
net savo įpėdinystę miręs kry- 
žuočiąms perleisti. Tuo tarpu 
dalykai kitaip klojusi. Jauga- 
lius slavų kamuojamas, ir no
rėdamas vesti jam peršamą 
Lenkų karalaite Jadvygą, pra
dėjo siųsti pas Vytautą slap
tus pasiuntinius, siūlydamas 
ne tik taiką, bet ir visą Keis
tučio įpėdinystę. Vytautui iš
aušo proga atitaisyti savo su
tartis ir išvaduoti Žemaičius, 
čia jis vėl panaudojo savo se
ną taktiką prieš kryžuočius, ir 
paįš pasikvietęs kryžuočių pa
jėgas neva prifeš Skirgailą, sa
vo š vogsią Shdmontą slapta 
pamokino apgulti pilį, kurioj 
jif pats su kryžuočiais tarsis. 
Sudniontas bematant pilį ap
supę ir kryžuočius suėmus, jau 
dabar pats Vytautas metėsi ant 
savo talkininkų kryžuočių ir 
paėmė jų Marienburgo pilį, ir 
jau, sykiu su Jaugaliu išardė 
kryžuočių pilį Marienverder 
Nemuno ir Viliojs santakoj. 
Kryžuočiai tapo išvyti.

Tuo tarpu Jaugalius įsigijęs 
Vytauto taiką, išvyko vestis 
su Lenkų Jadvyga, užrašyda
mas Lenkams ;apkrikštyti visą 
Lietuvą ir atiduodamas jiems 
Pamarius, Kuįmiją, Sileziją, 
Dcbrinę, Veliunę, ir visas Lie- 
tuvos žemes su užkariautais 

Gūdy kraštais sujungti su 
Lenkija, bei pamokėti Lenkams 
20(),00() 
tam, ^odė.^i, ^nepasipriešino. Vi
si išvyko į Krokuvą iškilmių 
švęsti. Tuo tarpu Krokuvoj su 
Leifkais bepuotaujant, kryžuo
čiai su miniomis talkininkų už
plūdo Lietuvą gaisrai bei krau
jo srovės vėl paplūdo visame 
krašte: 18 apskričių ligi pat 
Ašmenės pienais pavertė, 3,- 
000 vergais išsivarė ir viso 
krašto turtą susiplėšę išsivežė. 
Brangiai Lietuvai kainavo Jau
galiaus vestuves. >

Vytautas antru kartu apsi
krikštijęs Krokuvoj, dabar su 
Skirgaila išvyko Lietuvos gel
bsti, bet kryžuočiai jau buvo 
aimingai sušillndę į savo pi
lis Parusny ir garbino dievą 
už gerą grobį. Vytautui beliko 
vykti j rytus* ir drausti rusų 
kunigaikščius, kurie vestuvių 
laiku taip pat buvo gerokai Lie

nksinų. Vytautas ir

kijos Jaugalius, dabar stiprus, 
vėl Vytautų užpyiršp, ir jo vie
toj C paskyrė Lietuvos didžiuo
ju kunigaikščiu sUvo brolį 
Skirgailą... Vytautas sugrįžęs

ties 
bet įklimpo į žemai- 
ir 1389 m. žemaičiai 
sugrudo į versmes. 
Vytautas manė pa

ti ąkspadicijos prieš kryžuočius 
becadoi sau vieną tik Lucko pi
lį. Skirgailą pradėjo galutinai 
pasilaisti ir spausti ir žudyti 
Žmones, o kryžuočiai naujus 

.kryžiaus karus traukė jau ap- 
‘krik^tytos Lietuvos vergti. At
plūdo talkininkai iš Teutoni- 
jos, Čekų, Vengrų, Lenkų, Da
nų, švedų, Norvegų, Edinbur
go, Olandijos su pulkais Šar
vuotų karių ir daugybe vysku
pų bei zokoninkų. Vytautas pats 
vienas su broliu Kaributu iš
skubėjo į Mozuriją kryžuočių 
terorizuoti ir neleisti į Lietu
vą griautis. Tai kryžuočius su
silpnino, ir daėję teriodami li
gi Padauguvio, Nevėžio, 
Tryškiais 
čių balas 
juos ten 

i. Dabar
siekti skvo ir kelis kartus ban
dė paimti Vilnių, bet nepasi
sekus, viešai paskelbė Jaugu
si ui karą, ir vėl nusidangino 
pas kryžuočius talkos prašyti, 
šį kartą jau užstatydamas jiems 
šarvo žmoną, vaikus, daug sa
vo draugų ir pažadėdamas ati
duoti visus žemaičius. Kryžuo
čiai trokšdami susijungti su 
Padauguvio kardininkais, vėl 
sutiko, ir 1390 m. Vytautas su 
•40,000 talkininkų ištraukė pa
nemunių ir padauguviu. Vokie
čiai prisiplėšė, išžudė daug lie
tuvių, parsivarė 2000 vergų, o 
Vytautas visiškai nieko nepe
šė. Dabar kryžuočiai laike sar 
vo vąlioj jo šeimyną, o Jau- 
gąlius atėmė iš jo visas liku
sias pilis. Vytautas bepasiliko 
su vienu Gardino miestu, bet 
ir tą Skirgaila badu išmarino. 
Visko netekęs Vytautas persi
kėlė pas kryžuočius. Nemitęs 
iš čia iškeliavo vėl į savo pra
loštus žemaičius, ir po ilgų de- 

‘rybiĮ sūsitarė, kad reikia su 
kryžuočių pagelta skaitytis. 
Žemaičiai taip tikėjo Vytautui,

jo# sutiko patys su kryžuočiais 
sutartis pasirašyti ir sutarčių 
tekste Vytautą visur pavadino 
“musų kungaikštis”. Greitu lai
ku kryžuočiai vėl sukėlė gau
jas iš Teutoliijos, Prancijos, 
Anglijos ir Padauguvio kardi
ninkus, ir sykiu su Žemaičiais 
nutraukė rytų link. Sumušę 
Skirgailą, apgulė patį Vilnių. 
Kryžuočių talka buvo tokia, 
kad į pirmąją ugnį visur siun
tė Žemaičius, o pjlis užėmus, 
tada jau kryžuočiai puldavo 
nugalėtųjų lietuvių žudyti. Ta
me kare žuvo vienų lietuvių 
14,000 žmonių, nes lenkai Vil
niaus pilyje taip jau lietuvius 
varė į pavojingiausias vietas. 
Vilniaus tačiau nepaėmę, kry
žuočių bandos plėsdamos šalį 
išgrįžo, o Vytautas vėl liko nie
ko nelaimėjęs... O Jaugalius 
dabar įniršęs naikino Vytauto 
šalininkus, ir Vilnių valdyti pa
skyrė tikrą lenką Olesnickį.

Vytautas vėl grįžęs be nieko 
į Parusnį, laukė kas bus to
liau. Kryžuočiai ir vėl rengėsi 
su Teutonų, Prancūzų, Anglų 
ir kt. talka į Lietuvą. Vytau
tas vėl prisidėjo, ir su 46,(MM) 
nuo Kauno ištraukė į Trakus. 
Vytautas šiuo tarpu jau atga
vo Kauną, dar kelias pilis, ir

likęs vienas su savo žemaičiais 
atkariavo daugumą kraštų, net 
pačią Krivičija. Skirgailą su
mušus ir Jaugalius nusileido, 
ir pasiuntė pas Vytautą ištiki
mą vyskupą siūlyti susitari
mą, žadėdamas visą Lietuvą 
su Vilnium atiduot. Vytautas vi
sokiomis priedangomis išvada
vo iš kryžuočių savo žmoną, 
ir kitus draugus, nors vaiku
čiai turėjo pasilikti, kuriuos 
paskiau kryžuočiai nugalabijo.

(Bus daugiau)

Turčjo Prastu Sveikatą, 
Nervingumą, Negalėjo

Miegoti
Ponia T. B. Bcdd, Halfiekl. Ark., gavo 

liek daug pugelboB nuo vartojimo Nuga- 
Tone, kad ji rafio ifitlirbinėtojains ir paka
ko kokias ji gavo geara pasekmei “Tai 
yra geriausios gyduolės kokias kada nors 
aft vaitojau.” ji rašo: “Afi turėjau prasta 
sveikata ir negalėjau atlikti savo darbo. 
Aš negalėjau naktimis miegoti, buvau ner- 
vuota. aš negalėjau pakęsti jokio triukš
mo. Dabar mano sveikata yra daug geres
nė, aš naktimis gerai miegu. Man neuž
tenka žodžių užtektinai išgirti Nuga-Tone.”

Virš ndliono vyrų ir moterų surado di
džiausių pagelbų vartodami šias puikias gy
duoles. F aktiškal nei vienų gyduolių mar
kele nėra taip gerų nuo prasto apetito, 
menko vidurių virškinimo. Rasų viduriuose, 
raugfijllno. skilvio, žarnų, kepenų trubelių, 
silpni} inkstų ir pūslės, chroniško užkie
tėjimo, svaigulio, praradimo svarumo ir 
stiprumo, prasto miego, silpnų nervų ir 
panašių nesmagumų. Jei jūsų sveikata yra 
menka, arba jus esat silpnas, jus turit 
tuojau bandyti Nuga-Tone. Jos yra par
duodamos pas visus gyduolių vertelgas. Jei 
jūsų vertelga neturi Nuga-Tone stake. rei
kalaukit, kad jis užsakytų jums iš olselio 
vaistinės.

Dykai žaislai vaikams 
Atsiveskite vaikus pasimatyti su 
Santa Claus. Jis jiems duos dykai 
žaislų.

DYKAI!
Gražus kalendoriai dykai jums. 
Ateikite ir gaukite kalendorių dy
kai.

Tikras Kalėdinis 
BARGENAS

Rankomis išsiuvinėti naktiniai 
marškiniai! Vertės iki $2.00 

Rankomis išsiuvinėti Filipinų ir 
Porto Rico naktiniai marškiniai, 
visokio didumo, dabar po $1.00

MOTERŲ ŠALIKAI! 
Vertės iki $2.00

Gražus šilkiniai šalikai, ilgi ir 
ketvirtainiai. Visų gražiųjų spal
vų, dabar po 95c.
Vyry kaklaraiščiai!

Vertės $1.00
Sudėti i gražias Kalėdines dėžu
tes, gražus vyrų kaklaraiščiai, dabar 50c.
DYKAI Kalėdines dėžutes DYKAI 

su kiekvienu pirkiniu

DEPARTMENT STORE 
3410-12 So. Halsted Street

MARGUTIS” gavo nuo “Kglėdų Dieduko 

kai ko.
Savo skaitytojams “MARGUTIS” duos 

. vanas už PENKIS DOLERIUS. Gaus visi, ku
rie užsimokės prenumerata iki 31 gruodžio 1929 
metų ir užsiprenumeruos dar DVIEM METAM

<lo- 
yaną pilną vagoną visokią knygų, gaidų ir dar

do-

$2
MARGUTIS ir $5

i . ./ a L . . • . , f
LAIKO, tai yrą ,jki 1932 metų, prisįunčiant ....................
(Už dovanų prisiuntimą prašoma įdėti PAŠTO MARKUČIU Už 25 CENTUS).

, “MARGUTIS” kainuoja metams VIENAS doleris.
Dovanų yya daug ir gerų. Dainininkai ir muzikai, galite gauti gaidų už $5. Kuriniai jvairių kom

pozitorių: Gruodžio, Žilevičiaus, Kačanausko, Naujalio ir kitų. Sąrašą rasite “MARGUTY”.
Rašykite tuojau ir siųskite pinigus. Užsimokčjusiejie už 1929-30 metus, prisiuskite $2 kad prailginti 

prenumeratą dviem metams.
.Adresas:

“Margutis”, 3210 So. Halsted St., Chicago, m.
P. S. Nauji skaitytojai galės gauti dovanas, jeigu užsisakys “MARGUTI” 3 metams ir prisius 3 

dolerius. Tą galite padaryti per Kontestatus, arba tiesiai j “MARGUTĮ” rašykite.
Nelaukite ilgai. Kas pirmesnis, tam geresnes dovanos, teks. MARGUTIS.

JUST STOS— Oittin’ Up By Ad Carh.’
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Komunistų kurstomas .streikas. 
—Y patingas organizatorius_

SLA. 356 kuopos susirinki
mas.—Darbai.

“Naujienose”' nesimato jokių 
žinių apie paskelbtą angliaka
sių “streiką”, kuriam vadovau
ja National Miners Union. Bū
damas angliakasys ir gyvenda
mas apielinkėj, kur yra trys di
džiausios kasyklos pasaulyj, no
riu šį tą pranešti ir “Naujie
nų” skaitytojams apie tą me
namą streiką. Tuo labiau, kad 
“Laisvė”, bubnija, jog tai esąs 
didžiausias generalis streikas ir 
jam pritaria visi angliakasiai.

Šiame miestelyj yra dvi ang
lies kasyklos. Angliakasiai pri
klauso U. M. W. A. Buvo deda
ma pastangų sutverti ir N. M. 
U. Ir buvo galima tikėtis, kad 
tai bolševikų unijai yra pui
kiausi proga įsigalėti, štai ko
dėl : visos tos unijos distriktų 
ir subdistriktų konvencijos bu
vo kaip tik musų miestelyj lai
komos. čia, pagalios, įvyko ir 
•taip vadinama trijų valstijų 
konvencija. Ji buvo laikoma 
gruodžio 1 d.

Vadinasi, musų miestas pa
sidarė tos unijos’ judėjimo cent
ru. Natūralu tad butų manyti, 
kad visi vietos angliakasiai tai 
unijai ir priklauso. Bet jeigu 
jus taip manote, tai skaudžiai 
klystate.

Man teko būti tos unijos su
sirinkimuose ir girdėti keletą 
prakalbų. Turiu pasakyti, kad 
unijai priklauso beveik išimti
nai svetimtaučiai. Priklauso 
tai unijai ir kiek lietuvių. Iš 
organizatoriaus raporto ipaaiš- 
kėjo, kad iš 443 priklausančių 
prie unijos duokles yra sumo
kėję tik 39. Ar tai nėra didelė 
jėga? *

Dabar paaiškinsiu, kaip čio
nai tas organizavimas eina. Yra 
išrinktas lietuvis organizatorius 
suorganizuoti visus angliaka
sius i N. M. U. Amerikiečiai į 
tos unijos veikimą nekreipia 
jokio dėmesio. Ar jus manote, 
kad tas lietuvis organizatorius 
varo agitaciją? Kur tau! Pa
žįstu aš, ji per kelioliką metų. 
Jam pritiktų ne organizato
riaus pareigas eiti, bet špitolėj 
tupėti. Tai žmogus be jokios 
iškalbos. O kas blogiausia, — 
jis nemoka nei angliškai kalbė
ti. Visas jo nuopelnas yra tik 
tas, kad jis yra aklas “Vilnies” 
pasekėjas. Iš to galima spręs
ti, kokie angliakasiai priklauso 
tai bolševikiškai unijai. Tai 
“Laisvės”, “Vilnies” ir “Radni- 
ko” skaitytojai bei šalininkai.

Buvo šaukiami masiniai mi
tingai. Ir kas pasirodė?. Pasi
rodė, kad amerikonai angliaka
siai su bolševikų akyplėšomis 
nieko bendra nenori turėti. Mi
tinguose, kur dalyvaudavo du 
ai* trys šimtai žmonių, ameri
konų matydavosi kokie du ar 
trys. Ii* tai jie ateidavo tik 
paprasto žingeidumo vedami.

Paskutinis masinis mitingas, 
kuriame man teko būti, įvyko 
gruodžio 8 d. Kada visi išsikal
bėjo, kiek kas norėjo, tai pir
mininkas paklausė, kas sutinka 
rytoj streiką pradėti. Tų. kurie 
sutinka, jis paprašė atsistoti. 
Atsistojo beveik visa publika. 
Neatsiliko ir dvi lietuviškds lei
dęs! Radęs' tokį “šiltą” pri
tarimą, pirmininkas paprašė iš
sirinkti 20 pikietininkų. Įga
niau, kad jokio vargo nebus 
gauti liuosnorių. Bet apsirikau. 
Jonas kalbina Petrą, kad apsi
imtų, o Petras Jokūbą. Taip 
nei vienas ir nenori apsiimti.

Ant galo, atsirado vienas pilie
tis, kuris buvo gerokai išsimė
tęs' ant drąsos/ ir apsiėmė pi- 
kietininko pareigai eiti. Bet 
ant rytojaus, kai išsipagiriojo, 
tai pranyko ir jo “charbrast”. 
Jis visai nepasirodė. Taip ir 
praėjo tas generalis streikas.

Turiu pažymėti, kad tuose 
distriktuose, kur daugiausia 
anglies yra iškasama (pavyz
džiui. West Frankforte, Herrin 
ir Harrisburg), niekas jokio 
streiko nežino ir angliakasiai 
nei nemano pamesti U. M. W. 
of A., o prisidėti prie komunis
tiškos unijos. Iš viso bubnija- 
mo komunistų streiko išeis tik 
piš... Jiems vargu bebus progos 
net pasipinigauti. 

♦ « #
Gruodžio 1 d. įvyko SLA.

356 kuopos pusmetinis susirin
kimas. Priėjus prie naujų rei
kalų, tapo nutarta surengti ko
kį vakarą su vaidinimu ir šo
kiais, kad sukėlus pinigų. Mat, 
pas mus nėra imami dešimtu
kai kuopos palaikymui, kaip tai 
daroma kitur. Po to buvo Pil- 
omoslos Tarybos nominacijos. 

Už senąją valdybą paduota po 
penkiolika balsų. Bolševikų są
rašas liko neužkabintas.

♦ «' ♦
Darbai anglių kasyklose šiuo 

laiku eina gana gerai. Dirba
me kas dieną. Bet gauti dar
bas iš kitur atvykusioms yra la
bai sunku. Kompanijos sudeda 
naujas mašinas. O juo daugiau 
mašinų, tuo mažiau darbininkų 
tereikia. Daugelio angliakasių, 
kurie neteko darbo, turėjo iš
važiuoti į kitus miestus.

Na, tai bus viskas. Jeigu 
kas nauja atsitiks su minėtu 
“streiku”, tai stengsiuosi apie 
tai pranešti visuomenei.

, —Liepa.

Pranešimas
i.

Del vizų mokesnio
Ačiū tiesioginiam juros susi

siekimui New York—Klaipėda, 
kurį Baltic America Line yra 
įvedusi, Lietuvos svečiai turi 
patogų ir pigų būdą apsilankyti 
Lietuvoje ir tuo pačiu laivu 
“Lituania” sugrįžti atgal Ame
rikon.

Progai esant kiekvienam yra 
malonu pasivažinėti, bet įtokioš 
progos kaip atsilankyti Lietu
voje 1930 metais į Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto iš
kilmes juk tik vieną sykį musų 
gyvenime tegali pasitaikyti.

Jau buvo skelbta apie <tam 
tikrus palengvinimus pasų rei
kaluose, o dabar šiuo praneša
ma svarbią žinią dėl vizų mo
kesnio:' pernai Lietuvos pilie
čiams, vykstantiems į Lietuvą 
su galiojančiais Lietuvos užsie
nio pasais, vizų nereikėjo; bet 
apleidžiant Lietuvą reikėjo už 
išvažiavimo vizą mokėti 10 do
lerių. Dabar gi, 1930 metais, 
Lietuvos piliečiai, kurie nuola
tos gyvena užsieny ir vyksta į 
Lietuvos kurortus', gaus išva
žiavimo vizas visai nemokamai, 
jeigu pristatys vizas duodančiai 
įstaigai (Vidaus Reikalų Minis
terijai Kaune, Klaipėdos Guber-

TUBBY

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

naturai, Šiaulių Apskrities Vir
šininkui ir kt.) vietos policijos 
Badymus', kad gyveno kurorte 
(Palangoje, Birštone, ir Klaipė
dos vasarautojų vietose).

1 II.
Del Liukų Lietuvos rcikalainri
a. Kaip jau yra ir Amerikos 

lietuvių visuomenei žinoma, Vy
tauto 500 metų mirties sukak
tuvių apvaikščiojimą pasiėmė 
savo žinion Lietuvos visuomenė 
su plačiu pritarimu ir dalyvavi
mu Įvairių jos srovių, visuome
ninių organizacijų i p atskirų as
menų. Svarbiausias Vytauto Ju
biliejaus iškilmių programos 
posmas —• steigti Tautos Mu- 
zėjų, nes tokio muzėjaus Lietu
va dar neturi.

įvairiems Vytauto Jubiliejaus 
reikalams' ne. valstybės /iždas, 
bet pati visuomenė deda aukas. 
Atsiliepdami į tas Lietuvos vi
suomenės pastangas, Lietuvos 
Generalinio Konsulato tarnau
tojai padarė aukavimo pradžią 
ir kviečia kiekvieną Jietuvį pa
čiam prisidėti su aukute ir sa
vo kaimyną paraginti. Aukauto
jų sąrašas' bus paskelbtas vė
liau. Pirmasis su auka atsiliepė 
kun. Brigmanas, Harrison, N. J. 
parapijos klebonas. Kas sekan
tieji?

b. Amerikos lietuvių tarpe 
buvo atsiradę nepatikrintų gan
dų dėl Lietuvos šaulių Sąjungos 
savo laiku rinktų čia aukų, šis 
dalykas yra nuodugniai paaiš
kintas Kauno spaudoje (žr. 
“Lietuvos Aidą” 1929 m. laipkr.
2 d.) ir todėl abejonėms nebeli
ko vietos. Nereikia užmirštų 
kad L. šaulių Sąjunga yra pil
noje visuomenės kontrolėje ir 
kad L. Š. S. vadovybėje dirba 
įvairių srovių užsitarnavę vei
kėjai.

c. Kalėdos — vaikų džiaugs
mas. Bet kas pradžiugins naš
laičius? Vilniaus' ir Kauno prie
glaudose jų yra dikčiai. Kas iš 
vietinių musų draugijų, tetų ir 
dėdžių pasiims šį kartą “Santa 
Claus” rolę ir užžiebs^ našlai
čiams amerikonišką žvakutę?

Gautas visuomėtiėš1' aukas si 
įstaiga siunčia sulig prigulmy- 
bčs nemokamai.

III. 
Paieškojimai

Grincas, Juozas, gyvenąs Am- 
sterdam, N. Y., ir turįs ten gė
rimų užeigą.

Genys, Justinas, apie 40 metų 
amžiaus, kilęs iš Trumponių 
km., Aluntos parapijos, Utenos 
apskr. Amerikoje apie 20 metų. 
Brolis Povilas negirdėjęs nuo jo 
nuo 1914 m. kai Justinas gyve
nęs Bostone.

Zaloga, Bonifacas ir žmona 
Ona, dar prieš karą atvykę ap
sigyventi Čikagoje.

Mikulis-Mitchell, Zigmas-Leo- 
nas, gyvenęs Downings, Va., 
Coatesville, Pa., ir Charleston, 
S. C., dažnai lankęsis į Philadel- 
phia; Pa.

Razminas, Adolfas, apie 41 
m. amžiaus, kilęs iš Kražių vai., 
Raseinių apskr., Amerikon at
vykęs (gryžęs prieš pat karą).

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kviečia
mi atsiliepti į Consulate General 
of Lithuania, 15 Park Row, 
New York City. \

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke. 
K. Jurgėla, sekretorius

“LIETUVA”
-—t-----

Pietų Amerikos Lietuvių Pąšal» 
pfriė, švietimo ir Kulturo* 
Draugija.

(Prisiųsta iš Argentinos)
Prieš kelius menesius pasiro

dė plakatai, kuriuos “Lietuvos” 
vardu prisidengęs išleido šun
daktaris St. Stabinskas, kuris 
operuoja “Lietuvos” vardu, pa
dedamas Lietuvos konsulo Jo
no Skinkio. “Lietuvoje” paren
gimai taip eina, kad jie daromi 
tik šundaktario naudai. Jiedu— 
Skinkis su Stabins'ku — chuli
ganiškai užgriebė “Balsą” ir jo 
.turtą; jiedu šeimyniškai dalina
si Lietuvos valstybės teikiamus 
pinigus badaujančių darbininkų 
šelpimui; jiedu drauge kur tai 
važinėjasi automobiljais; jiedu 
atstūmė nuo Lietuvos draugijos 
visus' rimtus visuomenės dar
buotojus ir veda slaptus šmu
gelius siekiančius nelegalaus 
gydymo ir žinomos “prekybos”..

šundaktaris su šunkonsuliu 
susilpnino visą “Lietuvos“ dar
bą; musų parengimų dabar nie
kas nelanko, nes šundaktaris 
pirštu rodo kiekvieną atsilan
kančią moterį ir savo bendra
darbiui Skinkiui sako: “žiūrėk, 
kolega, tai padariau, tai opera
vau, tai iškrapščiau, šitai išra- 
vidavojau. Del to visi dori žmo
nės atsitraukė nuo “Lietuvos” 
ir nuėjo prie socialistų. O Skin
kio raštininkas', kaip kuiliukas, 
tik zuja po konventyžius ir dir
ba klijentus šundaktariui. Skin
kis tik glosto barzdelę ir džiau
giasi, kad jam gerai sekasi mus 
visus mulkinti ir konsulato pa
jamas “doroti”...

Mes mylime Lietuvą ir jos 
meile degame, bet kam teko tu
rėti reikalus su šunkonsuliu 
Skinkiu, tas žino, kad jis nie
kam nepagelbsti, apArt tų, su 
kuriais drauge Lietuvos, litukus 
dalinasi, piečius ir dvarus per
kasi. Nesigėdina net savo vien
turtę dukrėlę išnaudotu: leisti ją 
drauge su šundaktarių “darbuo
tis”. Šundaktaris n erą musų na
rys, bet Skinkio snapštelėjimu 
jis suvalgo visus “Lietuvos” pi
nigus, kaip lygiai ir baduolių 
pašalpas suryja, mat, .abu nesi
skiria “veikime” ir be darbo no
ri poniškai gyventu Jau visi sa
ko, kad konsulo veikimas ir pa
rengimai, tai kriminalisto šun
daktario pelnas.

Ne visas, bet daug paslapčių 
mes žinome, kaip tiedu tipai 
gaspadoriauja lietuviškus litu
kus šinkuodamiir bobeles lieka- 
vodami. šio atsišaukimo auto
rių tarpe taipgi yra pora žmo
nių, kurie klausė konsulo ir da
vė klijentes' (ruses) šundakta
riui, kol dar jo nepažinojo. Jos 
dabar marinamos nuo šundak
tario peilio. Vyrai ieškos teisy
bės. Labai aišku, kad jei Skin
kis nebūtų šundaktario bendra
darbis, tai šundaktaris jau se
nai butų atsidūręs kalėjime ar
ba ten, kur už tokius 'darbus 
Argentinos valdžia siunčia ope
ruotoji^' žmonių kišeniais, svei
kata ir gyvybe!

Dar visi atmename,' kaip 
Skinkis pas save laikė žulika- 
votą kunigą Daknį, kuris su jo 
pagelba apvogė visus lietuvius 
katalikus Argentinoje, o paskui 
su Skinkiu maloniai išsigėręs 
pabėgo Amerikon su visu šven

to Jono iždu. Konsulate Daknys 
paėmė 10 pozų iš: senelio Zel- 
nio, o knygų ten įrašė tik 1 pezą. 
(Sąkoma, visos konsulato įplau
kos taip užrašomos). Darbinin
kui žmogui Skinkis daro viso
kias kliūtis dėl dokumentų pra
tęsimo, o žuliką Vifiartą kunigu 
padarė, tokį titulą į pasą įrašy
damas, pasiremiant vien ilgu 
andaroku ir “dar kuom tai”. 
Del to tai lietuviai desėtkais 
kratosi Lietuvos pilietybės ir 
ima argentiniškas popieras.

Dar visi atmename, kaip ne
laiminga Lietuvos pilietė Elz
bieta Rudauskaitė tapo išgėdy- 
•ta policijos stotyje kelių valdi
ninkų ir policistų. Visa spauda 
reikalavo atlyginimo nuskriaus
tai pilietei. Konsulas pasiėmė 
reikalą tvarkyti ir nieko prie 
jos neprileido. Bet tik jis pats 
žino, kiek jis gavo, o nelaimin
goji gatvėje atsidūrė.

Mes netikime, kad Lietuvoje 
iki 4šiol apie tai nieko nežinotų, 
kadangi jau per daug garsiai 
skamba šundaktario šu šunkon
suliu sutartinė, dėl kurios dau
gybė ašarų nelaimingi Lietuvos

negauna jokios paguodos savo 
konsulate, bet ir dėl to, kad ta
po aukomis su konsulu bendra
darbiaujančio kruvino šundak
tario' peilio. Bijoma pasiskųsti 
ir velkama Anchorenon šimti
nes už savo sveikatos sužaloji
mą. Kas' priešinasi, tą skundais 
iš darbo meta.

Jeigu Lietuvos valdžia neat
šauks Skinkio bėgyje pusmečio 
nuo šio musų atsišaukimo pasi
rodymo, tai mes paskelbsime vi
są litaniją vardų su parašais tų 
visų žmonių, kurie Anchoreno- 
je nelegaliai tapo operuoti, ku
riems kišenini ten tapo iškrau
styti, kurių sveikata tapo suža
lota. Venskus jau spaudoje 
skundėsi, o dabar ketina pasi
skųsti ir Hygienos Departamen
tui, jei šundaktaris neatmokės 
jam 200 pezų, kuriuos nuo jo 
išlupo už “franeuziškų” vaistų 
spricavimą. O kur visa eilė An- 
corenoje prigautų Lietuvos pi
liečių, kurie, be abejo, nesulauk
dami išviliotų ir pasidalintų pi
nigų grąžinimo, bus priversti 
skųstis policijai. O tada reika
las bus sutvarkytas, nežiurint, 
kaip ten krutėtų šunkonsulio

Jau dviem piliečiam Anchore- 
■nos gišeftmacheriai grąžino pi
nigus ir sumokėjo už sveikatos 
sužalojimą (vienai už išsukio
tus dantis, o kitąi už išdrasky
tus viduriuš). Sumokėjo tik ta
da, kaip jos pasiskundė polici

niai ant “liekoriaus” ir ant “ap- 
tiekoriaus”. drąsindami išmeti
mais iš darbų judošiškų skundų 
pagelba jie gal priversti mus 
pasirašyti jų “manifestus”, bet 
tas nenuplaus jų kruvinų nagų 
ir nenumazgos jų purvinų sie- 

i lų: darodykite, kad bent vienas 
i čia suminėtas dalykas neatatin- 
ka tiesai, ir tai skaitysime di
deliu jų dviejų “darbuotės” lai-

, mėjimu.
Anchorenos makaniadoriais 

! pasipiktinusių narių grupė.
PALDSKD. “LIETUVA”

Buenos Tires. lapkr. 15, 1929.

piliečiai išliejo. Pilna Argenti
na verkiančių lietuvių: jie ver-1 barzdelė dėl jo kompanero sun
kia ne vien dėl to, kad reikale daktario kailio gelbėjimo.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bank»

Apd rauda
Naujienose įvedama apdraudos skyrius 

ir apdraudžiama visose geriausiose 
Kompanijose:

NUO UGNIES
namus, automobilius, garadžius, rakandus ir viską, ką 

/■ ugnis gali sunaikinti.

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo.

BONDS
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 
agentus ir t.t.

NUO UŽPUOLIMO, PAVOGIMO
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir 
kitokius vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, 
rendas, sėfus.

NUOSAVYBES APDRAUDA
namus, krautuves ir t.t

GYVASTIES APDRAUDA
apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, 
prie darbo ir t.t.

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500 ' 

CHICAGO, ILL.
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TYRINĖS HAITI

Savo pranešime kongresui prezidentas Hooveris 
žadėjo paskirti komisiją, kuri ištirtų, dėl ko kilo riau
šės toje saloje ir susirėmimas su Jungtinių Valstijų jū
reiviais.

Bet kam čia tyrinėt? Jeigu Haiti gyventojai kelia 
riaušes prieš Dėdę Šamą, tai aišku, kad jie jo nemėgs
ta, ir tokiame atsitikime geriausias dalykas Dėdei Ša
mui yra iš tenai pasitraukti. Tegu patys haitiečiai savo 
kraštą valdo!

Jungtinės Valstijos užėmė Haiti 1915 m. Priekabė 
buvo ta, kad haitiečiai nemoką taikiai ir tvarkingai val
dytis. Bet jų nemokėjimas tai jų reikalas. Kol Haiti sa
los žmonės nesikišo į kitų šalių reikalus (o kištis jie ir 
nemanė), tol nebuvo jokio pagrindo siųsti prieš juos 
kariuomenę ir vartoti ginkluotą jėgą.

Per keturioliką metų bandžiusi haitiečius “sutvar
kyti”, Amerika vistiek nepasiekė to, kad tenai pasida
rytų ramu. Vadinasi, eksperimentas nepavyko, ir butų 
laikas jį baigti. i

Taip pąt tas pats Vytautas raštu pasižadėjo lenkų 
karaliui Jaugaliui, kad po jo (Vytauto) mirties Len
kams teks visa Lietuva su užkariautomis teritorijomis. 
Ir galų gale Vytautas pasirašė Horodlėje sutartį su len
kais, sulig kuria Lietuva pavirto, galima sakyt, Lenki
jos provincija, būtent: Lietuvos tvarka tapo perdirbta 
pagal Lenkijos tvarką; abiem valstybėm tapo įsteigtas 
bendras Seimas; Lietuva pasižadėjo, kad tik Romos-ka- 
talikai bus valdininkai Lietuvoje ir po Vytauto mirties 
Lenkijos karalius skirs didįjį kunigaikštį Lietuvai.

Nuostabiausia yra tai, kad šitą Lietuvos uniją su 
Lenkija Vytautas padarė jau po to, kai jisai buvo atli
kęs didžiausią savo gyvenime karo žygį — po Tanneen- 
bergo (Žalgirio) mūšio (1410 m.), kuriame buvo amži
nai sumušti kryžuočiai.-

Tai ve kokioje šviesoje pasirodo tas didžiausias ku
nigaikštiškos Lietuvos “didvyris”. Nėra nė kalbos, kad 
Vytauto politika, jo siekimai ir jo moralybė šių dienų 
lietuviams negali būt priimtini. Jis buvo pasiekęs — po 
Žalgirio mūšio — didesnės galybės, negu kuris nors ki
tas Lietuvos kunigaikštis visoje Lietuvos istorijoje. Bet 
jo galybė nebuvo lietuvių tautos galybė. Siekdamas savo 
galios ir savo garbės, Vytautas ne tik paliko kalnus la
vonų Lietuvoje ir’ Žemaitijoje, bet ir sugriovė Lietuvos 
nepriklausomybės pagrindus. |

Lietuvai, vėl atkovojusiai savo nepriklausomybę, 
eiti šiandie Vytauto keliais reikštų eiti stačiai į kapus. 
Todėl ne idealizuoti reikia Vytautą, bet suprasti tą ga
dynę ir tas sąlygas, kuriose toki darbai, kaip jo, buvo 
galimi. Mes manome, kad p. Pronskaus straipsnis šituo 
atžvilgiu bus labai naudingas perskaityti kiekvienam.

IŠMINTINGAS BALSAS

Didžiam j am kare sužeistų karo veteranų organiza
cija Francijoje viešai užprotestavo prieš tai, kad san
krovos siūlo publikai pirkti įvairius karinio pobūdžio 
žaislus Kalėdų dovanoms. Proteste nurodoma, kad yra 
nusidėjimas prieš žmoniją pratinti vaikus žiūrėti į karą 
ir karo pabūklus, kaip į žaidimą. Jaunajai kartai reikią 
parodyti, kokius baisius kentėjimus, žudynes ir naikini
mus neša žmonėms ir tautoms karas.

Šitą išmintingą patarimą turėtų įsidėti į galvą kiek^ 
vienas tėvas ir kiekviena motina, ne tik Francijoje, bet’ 
visur.

Australiečių gyveni
mas ir jų būdas bei 

papročiai
Australiečių svetingumas.—Ka

ro invalidai. — Sveikinimosi 
ceremonijos. — Moterys. — 
Vaikai. —švarumas. —Pieno 
pardavėjai. — Krautuves. — 
Valgymo papročiai. — šven
tės.—Kova d;el duonos kąsnio 
nėra sunki.

VYTAUTAS IR JO DARBAI
Įf y W > r * ■ ........n,

Šiandie pradedame spausdinti įdomų p. Juozo 
Pronskaus straipsnį apie žemaičių padėtį kunigaikščio 
Vytauto laikais. Ši tema yra aktuali dėl to, kad Lietu
voje dabar rengiamasi iškilmingai minėti Vytauto 500 
metų mirties sukaktuves. Yra susidaręs tam tikras ko
mitetas tų sukaktuvių minėjimui ir Amerikoje.

Aukščiaus paminėto straipsnio tikslas yra bešališ
kai nušviesti aplinkybes, kuriose tas Lietuvos kunigaikš
tis veikė. Autorius paduoda faktus, be skirtumo, ar jie 
yra kam malonus, ar ne. Iš tų faktų skaitytojai galės 
patys padaryti išvadas ir spręsti, kas buvę/ Vytautas ir 
kaip reikia vertinti jo rolę Lietuvos istorijoje.

Straipsnyje išdėstyti faktai, deja, parodo, kad tas 
senovės Lietuvos valdovas anaiptol nebuvo ideališkas, 
nei kaipo politikas, nei kaipo patriotas, nei kaipo šeimy- 

' nos tėvas, nei kaipo asmuo. Per visus jo ilgo ir audrin

go gyvenimo žinksnius ir darbus raudona gija eina ne
apsakomai ambitingo, garbės trokštančio žmogaus kova 
dėl savo asmeninės naudos.

Kunigaikštis Vytautas, dar jaunas būdamas, pasi
statė sau už tikslą iškilti aukščiaus už kitus lietuvių bei 
žemaičių kunigaikščius ir, jei galima, išplėsti savo galią 
ir ant kitų žemių bei tautų. Vienintelį tikslą turėdamas 
prieš savo akis, jisai per visą savo amžių kariavo, ne
paisydamas su kuo ir .prieš ką, darė slaptas ir atviras 
sutartis, apgaudinėjo, žudė, veidmainiavo, žeminosi, ir 
nesigailėjo tam vienam savo tikslui aukoti viską — ne 
tik laisvę ir kraują savo krašto žmonių, bet ir savo gi
minių, draugų ir net savo vaikų gyvastis.

Nesuskaitomą daugybę kartų tas garsusis Keistu
čio sūnūs darė sutartis su baisiausiais Lietuvos priešais 
kryžuočiais, parduodamas jiems Žemaitiją. Vienai šitų 
sutarčių patvirtinti, kada Vytautui buvo reikalinga kry
žuočių talka prieš Jaugalių (Jogailą), jisai užstatė kru- 
viniemsiems “krikščionybės platintojams” savo žmoną, 
vaikus iralaug draugų. ' Žmoną ir vaikus jam pavyko 
vėliau visokiomis gudrybėmis iš kryžuočių atgauti, bet 
jo vaikai paliko kryžuočių rankose ir buvo nugalabinti.

Tečiaus da ir po to Vytautas darė naujas sutartis 
su kryžuočiais ir su jais kartu kariavo prieš rytų Lie
tuvą. Vytautas padėjo kryžuočiams net malšinti žemai
čius, kuomet jie buvo sukilę ir bandė nuversti svetimos 
vergijos jungą! Su jo pagelba kryžuočiai įvedė baudžia
vą laisviems Žemaitijos gyventojams!

Pastaruoju laiku laikraščiuo
se gana dažnai galima užtikti 
žinių apie Australiją. Nelabai 
seniai, sakysime, buvo praneš
ta, kad ten įvyko rinkimai, ku
riuos laimėjo Darbo Partija. 
Akivaizdoje tų faktų bus tad 
pravartu šį bei tą patirti apie 
tos šalies žmones, jų būdą ir 
papročius. Apie australiečius 
viename žurnale paduodama to
kių žinių.

Australijos dabartiniai gy
ventojai pasižymi svetingumu, 
širdingumu ir demokratišku 
mandagumu. Svetingi ypatin
gi kaimo gyventi j ai, kur žmo
nės rečiau gyvena, kur tenka 
kelias dienas pėsčiam eiti iš 
vieno ūkio į kitą. Tokiose vie
tose pasimaišęs svetimas žmo
gus maloniai būva priimamas 
ir vaišinamas. Net pabėgę sve
timų šalių jurininkai ir kiti at
eiviai randa pas vietos ukinin- 
kus' malonų priėmimą, o kai 
svečią pavaišina, tai pavėžina jį 
toliau savo automobiliu arba 
vežimu.

Didysis karas palietė austra
liečius tuo atžvilgiu, kad jie tu
ri dabar daug invalidų, kurių 
priskaito ligi trijų nuošimčių 
visų gyventojų. Daug tų inva
lidų, nežiūrint į gerai organi
zuotą socialinę apsaugą, elge
tauja, ypač didesniuose mies
tuose. Dažniausiai jie nešioja
si kokį nors muzikos instru
mentą, kuriuo groja, prašydami 
išmaldos, arba nešioja prie sa
vęs' prisidėję tam tikrą lente
lę, kurioj esti pažymėta apie ne
šiotojo nelaimę. Ir beveik kiek
vienas australietis sutikęs tokį 
elgetą, nepraeina ką nors jam 
nedavęs. Kitokių elegtų ten be
veik kaip ir nėra.

Didžiosios miestų ligoninės 
daugiausiai yra išlaikomos au
komis, kurias dažniausiai renka 
gatvėse jaunuoliai, prisegdami 
prie krutinės aukotojams tam 
tikrą ženklelį. Taip pat lėšoms 
rinkti esti rengiamos įvairios 
lioterijos.

žmonės sveikinasi, susitikda
mi ar išsiskirdami, visai papras
tai. Vyrai tarp savęs retai ka

da kelia kepurę praeidami pro 
šalį, bet dažniausiai linktelėja 
galvą arba pakelia ranką ligi 
galvos. Vakare paprastai svei
kinasi žodžiais “labanakt”. Bet 
šituos pat žodžius pasako ir ta
da, kada išeina iš namų, vietoj 
musų “sudiev” arba “iki pasi
matymo”. Sveikinimosi cere
monijos pas moteris' nėra tokios 
paprastos, kaip pas vyrus. Mo
terys, kurios viena antrą gerai 
pažįsta, sveikindamosi arba at
sisveikindamos bučiuojasi. Taip 
lygiai daro vienos šeimos nariai 
tarp savęs.

Vyrai moteris gerbia labiau 
nei Europoj, nors moterų yra 
beveik tiek, kiek ir vyrų. Ir 
einant vietos įstatymais už mo
ters įžeidimą vyrai baudžiami 
labiau, negu Europoj. Bet Aus
tralijoj moters, bendrai kal
bant, turi gerų savybių, kurių 
mažiau turi Europos moters. 
Tenai, Australijoj, ar bus mo
kyta moteris, ar nemokyta, ar 
išlepinta ar ne, bet pirmiausiai 
ji žino, kad jos aukščiausia par
eiga yra rūpintis* namų židiniu. 
Šeimininkės nesigėdi dirbti ir 
paprasčiausį darbą.

Australiečių vaikai daro sve
timšaliui malonų įspūdį. Atro
do jie sveiki ir gerai aprūpinti, 
ir yra nepaprastai mandagus; 
net gatvėje besi vaikio ją vaikai, 
reikalui esant, dažnai atsipra
šo, jei kam kokį nemalonumą 
padaro, ii- maloniai pasako do
kui, jei ką iš ko gauna.

Nors australiečiai labai mė
gsta visokį švarumą, tačiau pa
rodo savo dėmesio neatkreipimą 
į vieną švarumo sritį, būtent— 
į kai kurių valgių. Šiaip jie la
bai dažnai maudosi, keičia daž
nai marškinius, vyrai skuta be
veik kasdien barzdas stengiasi 
švariai apsirėdyti, bet, pavyz
džiui, valgomųjų daiktų krau
tuvėse krautuvninkai taip ran
komis čiupinėja tuos valgius, 
kad dažnai europietis, taip pa
matęs', nedrįstų paskum į burną 
imti.

Australijos pieno pardavėjai 
yra gana originališki. Vežioja 
jie pieną nedideliu vežimėliu, 
pakinkytu arkliu; kai veža tą 
pieną gatve, tai nuolat kažką 
rėkia ir iš to jų riksmo visi ži
no, kad tai važiuoja pieno par
davėjai. Kadangi pieną išve
žioja anksti rytą, o namų šei
mininkės tuo laiku miega, tai 
jos paprastai prie savo buto du
rų ar net prie vartų pastato iš 
vakaro puodus ar ąsočius, į ku
riuos piepo pardavėjas pripila 
reikiamą kiekį pieno. Bet aus
traliečiai pieno beveik negeria; 
jie geria jį dažniausiai su ar-

bata, o grynu pienu girdo tik 
vaikus. Tačiau iš pieno dirba 
daug sviesto, kurio gana daug 
suvartoja. Jei pieno pardavė
jas kartais bepildamas pieną j- 
meta kokį šapą arba kitą paša
linį daiktą, tai pieno pirkėjai 
į tai nekreipia beveik jokio dė
mesio.

Australijos krautuves dau
giausiai yra mišrios; vienoj ku
rioj krautuvėj galima gauti į- 
vairių daiktų, reikalingų namų 
ūky, pavyzdžiui, krautuvėse ša
lia vyno yra laikomas žibalas, 
druska ir t.t. Tačiau yra kai 
kur krautuvių, kur pardavinėja 
vienos kurios rųšies prekes.

Australiečiai yra dideli mė
sos mėgėjai. Jie be galo daug 
mėsos valgo. Dažniausiai tris 
kartus per dieną. Iš ryto pa
prastai valgo anglų tautišką 
valgį—keptus lašinius su kiau
šiniais. Vidudienyj vėl valgo 
mėsą, paskum geria arbatą su 
buterbrodais arba kokiais kitais 
pyragais, šeštą valandą vaka
re jų yra svarbiausias valgy
mas, susidedąs iš keleto valgių, 
bet šitą sočią vakarienę austra
liečiai kažkodėl vadina arbata, 
nors tą arbatą (žinoma, stip
rią) jie geria beveik visada po 
kiekvieno valgio. Daugelis aus
traliečių, kai sugrįžta nakčia iš 
teatro, yra pratę valgyti naują 
vakarienę, mūsiškai tariant, 
naktipiečius. Tradicinis jų val
gis—tai pudingas.

Miesto gyvenimas mažai kuo 
skiriasi nuo tokio pat gyvenimo 
kitose šalyse. Skirtumą sudaro 
vidudienio vaizdas, tarp 12 vai. 
ir 1 valandos. Įdomiai atrodo 
šituo laiku vežėjai. Kad ir kur 
jie butų, bet kai dvyliktą va
landą išmuša, meta jie savo 
larbą, Savo vežimus, skubiai iš
geria stiprios arbatos ir,** j ei 
dar laiko turi, ima kortomis 
lošti .

Išėmus sekmadienius, kitos 
šventės australiečių nėra labai 
švenčiamos; tik Kalėdų pirmoji 
diena yra sulyginta su sekma
dieniais. O tokios šventės, kaip

[Pacific and Atlantic Photo]

tur. Tiek moters, tiek vyrai 
mėgsta tarp savęs plepėti išti
sas valandas. Punktualumas 
nėra praktikuojamas; jie su 
mielu noru mėgsta laukti ir ki
tus verčia laukti. Australie
čiai paprastai nesiekia didelės 
proto kuriamosios jėgos, ir dau
gumas jų iš mažens galvoja 
Sportininku tapti. Vaikai iš 
pradžios galvoja apie motocik
lus, kiek paaugę apie automo
bilius; o kai visai subręsta, tad 
pradeda svajoti apie kelionę ap
link pasąulį padaryti, tad pas
kui sugrįžę kelis metus pasako
ja savo artimiems apie kitų ša
lių gyvenimą, štai kokia dau
gelio australiečių gyvenimo pro
grama. Kam, sako, sunkiai 
dirbti ir džiovinti savo smege
nis, kad viskas Australijoj yra 
gerai sutvarkyta!

Laredo, Tex. — John A. Valls, I prokuroras, kuris norėjo areš-j 
tuoti buvusį Meksikos preziden-l 
tą Plutarco Calles. Bet Wash- 
ingtopo valdžia jį sudraudė ir 
jis nurimo.

Naujieji Metai, Velykų dienos', 
Sekminės ir kitos beveik visai 
nešvenčiamos; tomis dienomis 
smuklės, restoranai ir kitos į- 
?taigos būna atdaryti. Sekma
dienį ligi vidudienio jokio be
veik judesio gatvėse nėra; tik 
po 12 vai. tramvajai pradeda; 
vaikščioti, kai kas aplanko baž
nyčią ar muziejų.

Kova dėl kasdieninės duonos 
Australijoj nėra toki sUnki. 
kaip Europos kraštuose. Atlygi
nimas už darbą paprastai yra 
didesnis, negu Europoj, o pra
gyvenimas atseina beveik tiek 
pat. Toks palyginti nesunkus 
gyvenimas palieka tam tikrų 
pėdsakų australiečio sieloj, ar
ba jo bude. Australietis' pa
prastai dėl ateities nenusimena 
ir nemano, kad galėtų būti sun
ku gyventi. Todėl pas austra
liečius “laikas nėra pinigas”,
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Radio
Badio—bevielinis* telofanas— 

yra dar visai nesenas išradi
mas, kiek plačiau pradėtas var
toti tik po karo. Kaip kiekvie
nas išradimas, taip ir radio pra
džioje buvo netobulas.

Pirmiausia prekyboje pasiro
dė kristaliniai receiveriai, kurie 
galėjo pagauti tik iš artimų 
vietų ir tai tik su pagelba “au
sų”. Vėliau pasirodė ir detek
toriniai receiveriai su vacuum 
tūbais—su vienu, dviem ir la
bai geri setai su trimis trubais, 
operuojami su baiterių pagelba. 
Skaičius tūbų nuolatos didėjo ir 
patys radio setai gerėjo, bet jie 
ir toliau buvo operuojami su 
baterėmis. Surasta visokie “eli- 
minatoriai”, bet ir jie nedavė 
reikiamo patenkinimo, nes vis 
dar jautėsi didelis trukumas. 
Virš poros metų atgal buvo pa-

Pasak Powel Crosley, Jr., pre
zidento Crosley Radio Corp., itie 
tūbai tebėra savo pradinėj vys
tymosi stadijoj ir ateityje jie 
žada didelių galimybių. Pasak 
jo, ateity galima tikėtis šių pa
gerinimų radio srity:

Geresnių ir didesnių brod- 
kiastinimo programų.

Tolimesnio išvysityjno screen- 
grid tubo.

Pagerinimo kalbėtuvų.
Suvienodinimo radio receive- 

rių veikimo ir niekurių kitų 
mažesnių receiverių pagerinimų.

Betgi tokių didelių pagerini
mų, kaip buvo perėjimas iš ba- 
terių setų j elektrikinius setus 
nenumatoma, taip kad dabarti
niai elektrikiniai setai “nepa
sens”, kaip greit “paseno” ba- 
terių setai.

Perkant radio
Dabar radio setai tiek yra 

ištobulinti, kad tarp jų nėra di
delio skirtumo nė veikime, nė 
kainoje. Didžiausį skirtumų

[Atlantic and Pacific i’hotoj

Chicago. — P-ni C. Cook iš Neks, N. D., su Big Ben, kalakutu 
čempionu. Tas kalakutas sveria 54 svarus

darytas didelis pagrindinis iš
radimas—A. C. tūbas’, kuris lei
do padaryti grynai elektrikinį 
radio. vartojanti elektra tiesiai 
iš saketo. Tai padarė didelį 
perversmų radio srity. Jis da
vė galimybės vartoti dynamic 
kalbėtuvus, taip kad dabar ra
dio yra arti savo tobulumo.

žinoma, gerinimų bus ir at
eity, bet pagrindinių pagerini
mų bent netolimoj ateity nenu
matoma. Vėliausis didelis išra-

kainoje sudaro gerumas kabi
netų. bet nė pats radio.

Perkant radio geriausia pirk
ti taip vadinamus “Standard” 
radio, jau žinomų, senai gyvuo
jančių ir atsakomingų kompani
jų. Nežinomais vardais, nežino
mų kompanijų, kad ir pigesnių, 
reikia pasisaugoti, nes* tankiai 
tai būna gerų kompanijų, bet 
neišlaikė tyrimus išmesti radio.
be jokios garantijos, arba pa
dirbti nežinomų, greit išnyks-

dimas' yra screen-grid tūbai, tančių kompanijų, kurioms iš-
__________________________________________________________________________________ i__________ -------------------------------------------------

“Naujienų” Skaitytojau
Naujienų Metinis Kalendorius bus 
gaunamas pas visus Naujienų ne
šiotojus ir pardavėjus tik vienų 

dieną, būtent

Penktadieny], Gruodžio 20 d.

Neužmirškite pareikalauti.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.

nykus nebegalima gauti patar
navimo ir dalių ir pasidaro ra
dio bevertis.

Antra, reikia radio pirkti iš 
atsakomingos įstaigos, kuri yra 
žinoma savo patarnavimu. Ra
dio. kaip ir kiekvienas’ mecha
niškas dalykas, yra reikalingas 
patarnavimo, retkaitinio patai
symo. Kiekviena atsakominga 
įstaiga savo radio garantuoja 
ir per tam tikrų laikų taiso, jei 
butų reikalas. Tik iš tokios į- 
staigos geriausia radio ir pirk
ti.

Turime dideliu ir atsakomin
gų lietuvių radio įs,taigų, kurios 
veda plačią prekybų ir teikia 
gera patarnavimų, o ir duoda 
platų pasirinkimų. Lietuviams 
bus geriausia iš jų sau radio 
ir pirkti.

Abelnai, geriausia pirkti yra 
radio iš tų įstaigų, kurios gar
sinasi “Naujienose”. Visos jos 
yra įsigyvenusios, žinomos, tei
singos, paremtos tvirtais biznio 
pagrindais, teikiančios gerų pa-

•tarnavimą ir pilnai atsakomin
gos. “Naujienų” skaitytojams 
ir patariame jų patarnavimu
naudotis.

Darbas, kurį verta 
paremti

garsiųjų rašytojų — Gorkio, L. Tol
stojaus, originali lietuvių beletristi
ka, poezija ir dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių staripsnių, mokslinės 
kritikos žinių, vertimų. Visi straip
sniai rašyti pirmaeilių Lietuvos li
teratų arba išversti iš garsių užsie
nio mokslininkų ir rašytojų raštų.

“Kultūra” išeina kas mėnuo di
deliais 40-50 puslapių sąsiuviniais, 
puikiai ir gausiai iliustruota. Per 
metus jos susirenka stora 600 su vir
šum puslapių knyga. “Kultūra” yra 
žinomos “Kultūros” būrelių organi
zacijos ir Lietuvos “Kultūros Tary
bos” organas.

Amerikiečiams lietuviams, kurie 
nors ir gali /skaityti anglu kalba ei
nančius žurnalus, vis dėlto butų ne
abejotinai pravartu skaityti ir “Kul
tūrą”. Jie tuo darytu keleriopos 
naudos. Pirmiausis: turėtų nuola
tinį rimtų, idomių mokslo žinių šal
tini savo gimtoj kalboj. Antra — 
paremtų taip reikšmingą Lietuvos 
žmonių švietimo bei mokslinimo dar
bą, kuri jau 7-ri metai varo “Kul
tūros” žurnalas ir dabar norėdamas 
dar labiau jj išplėsti, būtinai turi di
dinti savo skaitytojų skaičių. Beto, 
“Kultūros” žurnalas gali gerai tikti 
ir lietuvių kalbos geresnio pramoki- 
mo priemone, nes jo raštai aiškus, 
sklandus, taisyklingi. šiaipjau rei
kia pastebėti, kad “Kultūroj” pla
čiai liečiami ir Amerikos gyvenimo, 
mokslo bei literatūros klausimai. 1929 
metų žufnale apie Ameriką jau til
po net keletas dideliu straipsnių, ku
rie gali būti labai jndomųs ir pa
tiems amerikiečiams.

Apskritai, “Kultūra” vienintelis 
panašios rųšies žurnaląs Lietuvoj, 
tiek savo turiniu, tiek savo išvaizda 
prilygstąs tolygiems Amerikos bei 
Europos žurnalams.

žmogus, kuris domisi Lietuvos 
švietimu, jos mokslo literatūros ir 
kultūrinio gyvenimo reiškiniais,' ne
ras nieko geresnio, kaip užsiprenu-

*

meruoti “Kultūrą”. Jos kaina me
tams labai pigi — tik 3 doleriai. Už
sakant giminėms ar pažįstamiems 
Lietuvoj — tik 2 doleriai, adresas: 
“Kultūros” žurnalui, Šiauliai, Auš
ros ai. 15.

“Kultūra” dirba didelį darbą, kurį 
verta paremti, tuo labiau, kad pa
čiam rėmėjui ji teikia nepaprasto at
silyginimo — rimčiausios mokslo 
šviesos.

Užsiprenumeruokit “Kultūrą”!

Dienos Per Vandenyną

130 W. Randolph S't., Chicago,

PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 
PER BREMENĄ

Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

BKEAiEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir veikt 

pradės nuo kovo mėn., 1930 m.
Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą

Patogus ir tiesus susinešimas su bile Europos šalimi.
Reguliariai išplaukimai kožną savaitę

• populiariais Lloyd laivais.
Del sugrįžimo liudymų ir kitų yiformacių 

atsiklauskit savo vietinio agento arba

MIII tEIALAA

(Septyneri “Kultūros” žurnalo 
metai).

Del KALtDU
MUZIKOS,

Lankykite

Peoples
Furniture Co.

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė.
LAFAYETTE 3171

Pilnas rinkinys Kalėdinių Lietu
viškų ir kitatautiškų rekordų, ir 
volalių dėl pianų.

Taipgi
Reprezentuojame visą eilę

R. C. A. RADIOLŲ, 
ATWATER KENT, 

MAJESTIC,
ZENITH,
VICTOR,
FADA,

KIMBALL RADIOS ir 
KIMBALL PIANŲ.

Prieinamesnes kainos ir išlygos. 
Tarnauja patyrę ir mandagus 
žmonės. '
Krautuvės atviros kas vakarą ir 
Nedėldieniais nuo 10 vai. ryto iki 
4 valandai po pietų.

Spausdintas žodis yrtb didelė švie
timo ir žmonių kultūrinimo priemo
nė. Neretai gerų, rimtai tvarkomą, 
mokslo ir literatūros žurnalą negali 
atstoti net dešimtis ar šimtai moky
klų. Tiek jis plačiai skleidžia švie
sos ir tiek reikšmingas žmonių mok
slinimo atžvilgiu yra jo darbas.

Tokiu žurnalu Lietuvoj yra jau 
septynerius metus einąs “Kultūros” 
žurnalas. Per tą visą laiką to žur
nalo išėjo virš GO sąsiuvinių, kurie 
visi kartu paimti sudaro apie 3500 
puslapių. Tai jau knygos, kurios 
vertos pasidomėjimo. “Kultūros” 
žurnalas nuo pat pasirodymo siekia 
šių uždavinių: 1) teikti populiarioj, 
visiems suprantamoj formoj svar
biausių mokslo žinių, 2) Lietuvoj vi
suomet remti pažangą, neigti tai, kas 
atgyveno savo amžių ir kas trukdo 
kultūriniam krašto progresui.

Tai programa, kuriai turi pritarti 
kiekvienas šviesuolis lietuvis.

“Kultūros” žurnalas yra subūręs 
aplink save daugeli mokslo žmonių, 
profesorių, rašytojų, literatų, nuolat 
'eikiančių savo raštų jo skiltims. Ga
lima paminėti: prof. K. Aleksa, prof. 
P. Avižonj, prof. V. Biržišką,K. Bie- 
linį, doc. J. Blažį, K. Borutą, Butkų 
Juzę, prof. V. Čepinskį, doc. P. Ga
launę, J. Galvydi. J. Dagi, doc. Eli
soną. prof. T. Ivanauską, Kapnj, d-rą 
J. Kairiūkšti, Ig. Korsaką, prof. VI. 
Lašą, d-re Lašienę, dr. Lazersoną, 
nrof. P. Leoną. J. Laužiką, J. Pa
leckį. amerikieti K. V. Račkauską, 
Br. Railą, P. Rusecką, inž. Senkevi
čių, Ig. Šlapeli, VI. švipą, J. Šimkų, 
P. Tarasenką, prof. J. Vabalą Gu
daiti, A. Žvironą ir kt.

Žurnalo turinys nepaprastai įdo
mus ir turtingas, štai tik pasklaidy- 
kim kad ir 1929 metų nekurtus jo 
numerių puslapius. x Apie ką tik čia 
nerašoma ir ko tik čią nėrą. Pa
vyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties įdėta šie straipsniai: “šių dienų 
kosminės fizikos žinios”, “Tatplanė- 
tinės rakietos”, “Atomas”, “Kino fil
mų gamyba”, “Išradimai ir mokslo 
progresas”. “Aviacijos istorija”, 
“Elektronai ir išradimai”, “Kas pa
keis akmenines anglis”. “Vokiečių 
technikos milžinai”, “Televizija” ir 
visa eilė kitu. Iš gamtos medicinos 
— “Socialinių lyties energijos sunau
dojimas”, “Protas, kuris nave atra
do”, “Hipnozė”, “Beždžionių kalba”, 
“Nuplautos galvos atgaivinimas”, 
“Keisti laukiniu žmonių papročiai”, 
“Žmonių gimmes pagerinimas”, “Pa
vasaris”, “Apie gydymą su hipno
zės pagelba”, “Psichologija ir jos 
raida”, “Žmonės ir žvaigždės”, “Kaip 
tyrinėjami smegenys”, “Ateities mu
ziejus”, “Vitaminai”, “Kas yra sap
nas” ir kit. Iš visuomenės, istorijos 
^rities — “Progreso problema”, 
“Spaudos draudimo klausimai”, “Nu
siginklavimo klausimas”, visa eilė di
delių moksliškų straipsniu apie Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos, Rusijos, 
Japonijos ir Vokietijos politinę, eko
nominę bei visuomenine padėti (“Eko
nominės geografijos bruožai”). Iš 
meno, literatūros strities rimti 
'•Ti tikos straipsniai apie lietuvių ra
šytojus (J. Savicki, A. Tūli, ameri
kieti, Ad. Mickevičių), apie Lietuvos 
literatines kryptis, visa eilė straips
nių apie Vokiečių, Prancūzu, Italu 
moderniškąją literatūrą, vertimai iš

Lthonioi'ln '
F.Ad. RICHTER COi 

•KRRYAND SOUTH FIFTH »TS.
BROOKLVN, hl.V

gr Naudokite išlaukiniai nuo 1
Skaudamų Muskulų 1

ag, Peršalimų
K Skausmų Krutinėję
K Sustingusio Sprando t

Pečių Skaudėjimo
Išsinarinimų ir

P Išsitempimų
& Neuralgijos
y Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
Srąjj I INKARO vaisbaženklis ant 

pakelio pagelbės jums apsisaugoti.
Knygutė, kurioje paduodama pilni 

l nurodymai naudojimui PAIN-EX» 
V PELLERIO daugely atsitikimų, pri- 
k dedama prie kiekvienos bokutėb.
L Parsiduoda visose vaistinėse 
r po 35c. ir 70c. bonka.
į Arba galima užsisakyti stačiai ii

PAINEKPEILFR

KILJ.S PAIN -

PR1RENKAM AKINIUS 
K. NURKAITIS, O. D. 
Registruotas Optomet- 

ristas

JOHN A. KASS 
(KAZAKAUSKAS)

Watchmaker and Jeweler
2045 Wcsl 35th Street 

CHICAGO, ILL.
Geriausia vieta pirki- 
m u i Kalėdinių dova- 
111,1 ’ didelis ' pasirinki- 
inas deimantų ir au- 
ksinių laikrodėlių.

Kainos yra žemes- 
n®s» ne&u kur kitur.

e

/

IR

INFORMACIJŲ

KNYGA
zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LITHUANIAN BUSINESS DIRECTORY
Išeis Sausio 15 d., 1930 m

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

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame [vairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.

2028 So. Halsted St.
Phone Canal 0084

Kviečiame visus biznierius garsintis 
tą gražią ir įdomią knygą DYKAI.

Kviečiame visus biznierius garstintis 
šioje naudingoje knygoje.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienos” rengia 
1500 lietuvių vai
kams Kalėdų Teatro 

Pares

tą. Seniau jis turėjo bąrbernę 
adresu 1726 So. įlalsted street, 
o dabar turi adresu 729 West 
18th street, — didžiajam Ra- 
šinskio trobesy j.

Naujoji vieta patogia įreng
ta, karšiu vandeniu apšildoma 
ir tinkamesnė žmogui užeiti.

Patarčiau 
kalni esant, 
gausite gerą

kiekvienam, rei- 
užeiti, ir tikrai 

patarnavimą.
Kcstumeris.

North Side

Gruodžio 21 ir 23 dd. Nau
jienos, kartu su Ramo va 
Milda Teatrais, rengia Chica- 
gos lietuvių vaikams Teatro 
Paros. Tuo tikslu išrinkta (iš 
naujieniečių p. N. (higienos, 
P. Milerienės, p. J. Jasulevičie- 
nės, p. K. Rypkevičienės ir ki
tų) komitetas dabar lanko vie
tos viešąsias mokyklas ir už
kvies lietuvių vaikus į teatrų 
pares gruodžio 21 ir 23 d. 
Taipgi kviesta ir gyvuojančios 
Chisagos vaikų draugijėlės'. 
Teatran įeiti galės lik tie vai
kai, kurie turės tam tikrus ti- 
kietėlius, kuriuos komitetas da
bar dalina.

Vaikai, kurie toliaus gyvena, 
galės atvykti su tėvais.

Jeigu kurie tėvai norėtų gau
ti savo vaikams tų tikietų, tai 
jie prašomi pašaukti p. Norą 
Gugienę, Boulevard 1310.

Gruodžio 17 dieną tapo 
laidotas juodoje kapinių žeme- 

?r į Ičje jaunutis Northsidės jau-

pa-

18-ta Gatve
Plačiai žinomas čikagiečiams 

barbens, Petras Lapenis, per
kėlė savo bąrbernę j naują vie- 
-—-—-—— ............. ........-■/

nuoliu būrelio narys, Stasiu
kas Frciza, vos dešimtį metų 
išgyvenęs. Paliko nubudusius 
tėvus ir du broliuku.

Stasiukas buvo S. L. A. 226 
kuopos jaunuolių skyriaus na
rys. Tad minėta kuopa sutei
kė gėlių vainiką, atsisveikinda
ma su Stasiuku. Be to, iš Su
sivienijimo apdraudos tėvai 
gaus išpuolančią pomirtinę. Tai 
pavyzdis kitiems, ką reiškia 
priklausyti prie gerų organiza
cijų kad ir jaunam esant.

Tai buvo liūdnas įvykis mu
sų Northsidėje. Dabar imsime 
linksmesnę gyvenimo dalį.

Kalėdos jau netoli nuo 
Northsidės. Tur būt taip pat 
ir nuo Southsidės. Mat, neži
nau, iš kurios pusės Kalėdos 
ateina.

Draugai vieni kitiems dova
nas perka, šeimynos irgi. Visi 
laukia Kalėdų. O jau vaiku
čiai, tai ir naktimis neturi ra
mumo, gi merginos ir vaiki
nai ypatingai.

Taipgi visa Northsidės visuo-

...............■»---------- •—■ 
menė su nekantrumu laukia 
sausio 5 dienos, t. y. metinės, 
galima sakyti, visos Čikagos 
šventės — Savitarpinės Pašal
pos Draugystės koncerto, ku
riame manoma svečių turėti 
apie 3,000.

Programas šiame koncerte 
bus nepaprastai geras. Birutės 
ir Pirmyn chorai, A. Vanagai
tis, orkestrą iš 60 gerai išla
vintų muzikantų, p-nia Stepo
navičienė, dvi artistės smuiki
ninkės, kurios griežia viena 
kairiaja, 'kita tiesiąją ranka. 
Bus ir daug kitokių įvairumų.

Tai ve kodėl čia taip 
domėję musų gyventojai 
m u koncertu.

susi- 
busi-
1L

NAUJIENOS, Chicago, III.

Melrose Park
šis-tas iŠ musų kolonijos 

gyvenimo ♦

ne-
Bus

KNYGOS

Melrose Parke gyvena 
mažas lietuvių skaičius, 
kokios 250 šeimynų, o gal ir 
daugiau. Be to, yra pavienių 
lietuvių. Lietuviai sudaro žy
mią miestelio gyventojų dalį, 
ir todėl pora lietuvių įeina 
miestelio rėdybon. šie du lietu
viai yra Dr. Strzyneckas — 
miestelio kasierius, ir p. A. 
Yonca — miestelio trustisas.

Draugijinis lietuvių gyveni
mas ypatingu veiklumu nepasi
žymi. Yra keletas draugijų. 
Viena, kita jų suruošia paren
gimą, tai ir viskas.

Kaip kitose vietose, taip ir 
Melrose Parko lietuviuose ga
lima pastebėti trijų stambių
jų srovių nusistatymas, būtent 
komunistai, karštieji katalikai 
ir šiaip laisvų pažiūrų žmonės. 
Pastarųjų, tai yra laisvųjų pa
žiūrų žmonių, tur būt daugiau
sia. Jie tečiau 
kitiems, tad ir 
daug.

Kas kita su
karštaisiais katalikais, 
šių dviejų srovių1 yra daug kas 
bendra. Ir vieni ir kiti yra sa
vo rūšies davatkos. Ir vieni ir 
kiti karščiuojasi; triusiasi. O 
dėl ko?

Karštieji katalikai norėtų su
tverti parapiją, pastatyti bažny
čią ir atsigabenti kunigėlį —
nors tegul įr kaštuotų jiems nizacija. Ir ve, paskutiniuose to

NUMAŽINTOMIS KAINOMIS
Žemiau telpa sąrašas geriausių istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar

bius dalykus.

■ .......... '■>.............■...................... H--------------------------------------------------------------------- -

tatai brangiai. Bet tokių karš
tuolių čia nedaug, tad ir jų pa
stangos kolei kas nejvykinama 
gyvenimai!.

Komunistai arba bolševikai 
taipjau "‘prakaituoja”, šie bet
gi trusiasi ne Romos, ale Mask
vos garbei. Jų garbingiausias 
“šventasis” tai nabašninkas Le
ninas, kuris, sakoma, gyvas bū
damas, turėjęs gerą dožą “kal
mukų” kraujo. Vietoje Romos 
papos, pas komunistus yra da
bar armėnas Stalinas, Rusijos' 
diktatorius.

čionykščiams bolševikams yra 
šventa visa tai, ką pasako 
Maskvos valdovai, kaip karštie
siems katalikams šventa tai, ką 
pasako kardinolų kolegija Ro
moje.

Rusija, Rusija, Rusija — šis 
žodis galima girdėti iš bolševi
kų lupų visuomet — kai jie at
sikelia ir eina gulti, kai jie 
linksminasi ir liūdi, net kolioja- 
si, kai kada jie rusiškai ir sap
nuoja apie Rusiją.

Jei kuriam anglų laikrašty 
tilpsta žinutė apie Rusiją, tai 
bolševikai su tuo laikraščiu bė
ginėja, kaip katė s'u pūsle. Jei 
lietuviškas komunistų lapas pra
neša apie Rusiją ką nors, tai 
bolševikai bėga žiūrėti, ar kiti 
lietuvių laikraščiai pranešė. 
Mat, sakoma, kad alkana lapė 
vištas sapnuoja. O tuo tarpu ki
ti laikraščiai ne kažin kaip pai
so Rusijos: žinote, pusiau azia- 
tų kraštas, atsilikęs nuo kultū
ringų šalių.

Komunistai, kaip ir bet ku
rios kitos rūšies fanatikai, pa
sižymi bėgiojimu. Jų, tiesa, ne
daug yra Melrose Parke. Sako
ma, kad viso tik vienuolika. Bet 
šurum-burum jie pridaro dau
giau nei kiti.

Komunistų “vadai”, taip sa
kyti, Lenino apaštalai yra Poš
ka ir D. Rimša. O ponios Urbo
nienė, Starienė ir Miltinienė —■ 
tai komunizmo davatkos.

Kuris laikas atgal komunis
tai čia buvo "‘įsivyravę”. Bet 
paskutiniuoju laiku jie gavo 
skaudžiai į kailį. Matote, Mel
rose Parke yra keturių drau
gysčių susivienijimas. Tai įtek- 
mingiausia vietos lietuvių orga-

susivienijimo valdybos rinki
muose tik vienas komunistas 
Poška tepateko valdybon. Skau
džiausia “užgauta” -buvo poni 
Miltinienė. Ji kandidatavo j su
sivienijimo iždininkus. Bet jos 
neišrinko. Taigi moteriškė jau
čias, kad negalėsianti pakinkyti 
lietuviškas draugystes Maskvos 
vežimėlin. Ir skauda širdį.

Biznierių lietuvių nedaug. 
Vienas-kitas saliunas; sėkmin
gai varo biznį Prabiš. Jis turi 
hardvvare krautuvę ir yra gra- 
borius*. Rimtas žmogus ir geras 
savo amato žinovas'yra barbe
ns Skurka. Dr. Strzyneckas. 
Dar keletas biznierių. Neseniai 
atsidarė Soft Drink parloris 
savininkai Kazlauskas ir Šulcas.

Vietinis.

Roseland
Mirė lietuvis

Juozapas Draugelis, 
tų amžiaus, gyvenęs 
105 street, Roseland, 
17 dieną mirė po trumpos li
gos. Paliko moterį Oną ir sū
nų.

Laidotuvės bus subatoj, 
gruodžio 21 d., 8 vai. ryte, j 
Visų šventų parapijos bažny
čią, o iš čia i šv. Kazimiero 
kapines.

Laidotuvėse patarnauja Eu- 
deikis, 4605 So. Hermitage avė.

Ketvirtadienis, gr. *19, 1929

6.

8.

36 me-
234 W. 
gruodžio

Didžiausias Pasirinkimasv

Kalėdinių Prezentų
GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS,

FOUNTAIN PENS
Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne

MOTERIMS: 
L Karoliai
2. Branzalietai
3. špilkos
4. Auskarai
5. A grafos
Taipgi kitų smulkių dalykėlių gintarinių 

ir ne gintarinių.
Lietuvos saldainius-kendes galite gauti 
gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui 
kalėdinių1 dovanų bei šiaip pasipirkimui.

Gintaro Špilkos

Gintaro Kalfonikai

Kaip sustabdyti 
tą kosulį ,

Niekad neleiskite kosuliui tiek k 
toli nueiti, kad jie pasiektų 4 
pavojingą vieta. Sustabdykit , 
ji dabar su Severa’s Cough d 

. Balsam. Jis sustabdo ku- 
t tenimą, nuramina gerklę. M

Sis kosulio balzamas bu- 1 
vo mfiglamas Beimininis 

k vaistas per 50 metų.
Jūsų aptiekininkas tu- 

■5 ri jų. 25 ir 60 cen- M 
tų*

W. F. SEVERĄ 
A

J Cedar Rapids,

galima gauti šiuos:
VYRAMS: 

Cigarnvčios
7. Pypkė?
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Rėmai Paveikslams

No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75 • v
Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, turkai, žydai ir kiti? 
Kynų Sieną ? 
Bokštas ? 
mejo ?
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? 
kitų

Kas ir kada pabudavojo garsiąją 
Kokiam tikslui buvo budavojamas Babilionijos 

Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasiŽy- 
Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas atsitiko su 

Visi tie ir daugelis
klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau- 

Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
Apart to, čia randasi dar daugybė kitų

Kas 
ta? 
užmiršo savo kalbą?
žingeidžių žinių apie tą garsia šąli ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeit}.

No. 8 DVI KELIONI Į
Del ko šiaurėje yra dideli 
jūrėse ? Kokie paukščiai, 
rėje? Kiek tenai žemės,

TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
šalčiai ? Kaip atsiranda ledų kalnai 
gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau- 
kiek vandenų? Tai yra žingeidus

klausimai į kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATfiVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25 
šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado?
pažvalga i spauda?
lošė spauda įvairiose šalyse?
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

Kaina 60c.
Kaip keitėsi žmonių

Kaip vlstSsi laikraštininkystė ? Kokią role
Kiek spauda prisidėjo kultūrai

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
čia telpa Vilniaus istorija. 194 paveikslai. 6 spalvuotų piešiniu re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-ąaą* euną ‘b»Xu}{ soqj«AS sgppjp bjA įbj, •aCoaiuųud oijauiping 
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLI- PERKANT VISAS ANT SYK 
PARSIDUODA UŽ .......................i.............................-.............. $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

Chicago, 111.

I

Gintaro Karoliai, Gintaro 
Branzalietai, Gintaro

Aukskarai
Kalėdinių atviručių su pasvei

kinimais bei linkėjimais anglų 
ir lietuvių kalbose. Taipgi įvai
rių laiškų su aprašymais.

Platus pasirinkimas sieninių 
kalendorių su Lietuvos vaizdais 
— tinkami siųsti Lietuvon arba 
sau pasilaikyti.

Turime šimtus skirtingų tu
rinių knygų: apysakų, žodynų, 
teatralių, muzikalių ir tt.

Didelis pasirinkimas Parker 
Fountain Pens, plunksnos gra
žios, labai geros išdirbystes. 
Parduodam pigiau negu kitose 
sankrovose.

Gyvenantiems toliau nuo Chi
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų katalogą kalėdinių prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi
cagoje ir artimose Chicagos 
apielinkėse nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui įvairiau
sių kalėdinių prekių. Lauksime.

Musų šankia atidara iki 
Kalėdų kasdie nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, Nedėldieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

KNYGYNAS
3210 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL., TEL. VICT0RY 1266

Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnyčia

—,‘įĮĮ-”

MH

Dovanos Jaunuoliams!
KAIP LAIMĖTI DOVANAS

nelenda į akis 
nepasižymi per-

bolševikais ir
Tarp

Gintaro Pypkės

“LIETUVA”,.Severas. 
COUCH BALSAM

pa-

**

3

Gintaro Cigarnyčia Cigaretams

m
CT.

2R82

Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(Seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba 
rogutes už dyką.

Stokite į Naujienų Kontestą, pranešdami 
savo vardą, pavardę ir antrašą šiandien.

Vakare parėjęs iš mokyklos nueik pas sa
vo kaimynus, gimines ar pažystamus ir už
rašyk Naujienas. Naujienų prenumerata 
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00.

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED HOCKEY SKATES 

nikeliuotas su batais vertės $9.50.
Už 5 pusmetines naujas prenumeratas gaus ALFRED FLASH 

SKATES aluininum apdirbtas su batais vertės $7.50.
Už vieną metinę arba 3 pusmetines prenumeratas Kontestantas 

gaus gražias ROGUTES.
VAIKAI IR MERGAITES’ NESNAUSKITE. RAŠYKITE 

ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

PLĖŠEI
Už 4 naujas metines prenumeratas 
gaus ALFRED FLASH SKATES. 
Aluminum apdirbtos su batais pritai
kytais kojai,

Vertės $11.50
lengvas ir greitai ir pigiaiLabai patogus apatinis rūbas, 

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per
2882. 

siuvamas, 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašoma iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio 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
sakymu Laiškus reikia adresuoti:

I Naujienų: Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St, Chicago, UI.

NAUJIENOS Patten D«pt
1789 S. Halsted St, Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No------ -
Mieros ------------- -----  per krutinę

(Adresai)

(Miestas ir vąląt.)

NAUJIENO
1739 South Halsted Street Chicago, Illinois



Ketvirtadienis, gr. 19, 1929
T'.................. ... ........ .......... ............................ ‘ ~ v

NAUJIENOS, CHcagc, DL ,
........... -j

ŽINIOS
Dailės institute

31-la metine paroda paveik
slų, kuriuos piešė Čikagos ir 
jos apielinkės artistai, atsida
rys Dailės Institute sausio 30 
1930 m. ir užsidarys kovo 9 
dieną.

Su šia diena, t. y. gruodžio 
19-ta, Dailės Institute atsida
rys paroda keliolikos artistų 
piešėjų paveikslų. Kiekvieno 
jų kuriniai bus iškabinti pa
rodai skyrium. Parodos vieta 
— antras aukštas, rytinės tro
besio sparnas.

Kalėdų paroda Garfield 
parke

■ L ,

\Vcst Chieago parkų komi- 
sionicriai kviečia publiką at
lankyti parodą Garfield parke 
Kalėdų švenčių laiku. Paroda 
bus parko konservatorijoj nuo 
gruodžio 25 d. iki sausio 12- 
tos. Tai bus paroda kvietkų, 
medžių ir krūmų.

Pavieto tarnautojai 
į gaus algaš

Pavieto iždininkas pranešė, 
kad tarnautojai gausią algas 

i už pirmą pusę gruodžio mė
nesio. Algos bus išmokėtos 
prieš Kalėdas. Pavietę tarnau
tojų yra 4,000. 

/ ".......  " ■ ■
Del ledo trys gatveka- 

riai nukentėjo
Trys gatvekariai iššoko iš 

bėgių dcliai to, kad jie buvo 
ledu apšalę. Vieno jų motor- 
manas sužeistas gal būt- mirti
nai. Septyni pasažieriai stiklų 
suraižyti. Nelaimė atsiliko prie 

i K i Įdare ir Košt nėr avės. Ka
ras jbėgo į stulpą.

■ 1 v
Didžiausias bulis Či- 

kagoj
I

Tas bulis atgabentas čia iš 
Asirijos. Jis sveria apie 40 to- 

|nų. Jo amžius — “gimė” 1800 
i metų pirm Kristui gimsiant, 
į Bulis yra iš akmens, senų lai
kų paminklas.

arba vietos, kur tavoras su-t 
krautas, kada prie jo stovi ne
pažįstama ypata. Jeigu jums 
yrą reikalas išeiti iš krautu
vės, tai pašaukite savo vietai 
pugelbininką.

. Kada tik jus paliekate bran
gesnį tavorą ant stalų arba iš
imtą iš dėžių, tai visudmet pa- 
gundon. vedate vagilius. Savo 
pačių la'bui, neleiskite niekam 
vartyti brangių tavorų, jeigu 
čia pat nestovi selsmonas.

Bukite atsargus visuomet, 
kada prašo kredito pasiturin
čiai išrodantys ir iškalbingi as
menys. Atminkite, kad profe
sionaliai vagiliai visuomet esti 
gerai pasirėdę.

Jeigu sugautumėt vagilį, tai 
neišleiskite jo. Pašaukite poli
ciją. Tas vagilis gal būt yra 
ieškomas ryšy su vagystėmis 
iš kitų krautuvių. Vagilis ka
lėjime yra saugus investmen- 
tas jums ir kitiems pirkliams.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yi-a naudingos.

Jūsų saugumui Lietuves Akušerės

MARES COUGH BALSAM
Sustabdo kosulį ištraukiant lauk 

įdegimą, kuris ir 
T AKrp pagimdo kosulį.
■ pilpai moksliš-

MARES’
COUGH

BALSAM 
te kai pabusite naktJ Tft.

galas kosulio. Gaukite jį pas savo 
aptiekiniųką. 35c. ir 60c bonkutė.

kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš
mintingą bandy* 
m ą. Laikykit 
bonką namie. Pa
imkit dožą prieš 
einant gulti. Ki- 

■ tą dožą nuryki-

Graborįai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir 1 kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL. 

--------o- ■ —

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atįtaisd 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso ’ trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas Su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų., ,

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai ,

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 5820

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chieago, III. 
-------- o--------

Rezidencijos Tel. Midwav 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 21th STREET

Tel. Ganai 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų 
------- -o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o-

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland SUte Banko

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė.

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 1464

Svarbi rekomendacija 
liečianti Čikagą

Tarp Čikagos ir kai kurių 
kitu miestu, stovinčiu Michi- 
gan ežero pakrantėse, ilgą lai
ką ėjo ginčas dėl vandens. Či
kagai mat svarbu, tarpe kita 
ko, gauti pakankamai vandens 
srutams nuplauti kanalais ir 
upėmis. Kili miestai protesta
vo, kad Čikaga naudojanti per 
daug vandens iš ežero.

Aukščiausias šalies teismas 
paskyrė komisiją studijuoti pa
dėtį ir duoti rekomendacijų.

Dabar Charles E. Hughes 
paskelbė savo rekomendaciją. 
Ji, trumpai išreikšta, yra to
kia: Čikaga per 9 metus turi 
pastatyti keletą plentų srutams 
sudoroti, ir tatai kaštuos $176,- 
009,009 su viršum; daba)’ Či
kaga imdavo iš ežero po 8,- 
500 kubiškų pėdų vandens kas 
sekunda, plentus pastačius, ji 
galėsianti apseiti su 1,500 ku- 
biškų pėdų vandens kas se
kunda; čia neskaitoma vanduo 
naudojamas namams ir kito
kioms reikmenims.

šią rekomendaciją turės už- 
girti, atmesti ar pataisyti ša
lies aukščiausias teismas.

Pirma sniego audra 
Čikagoj

Vakar Čikagą užgavo pirma 
sniego audra šią žiemą. Ežero 
vilnys padarė krantui nemažai 
žalos.

Pora žmonių mirė, kurių šir
dys negalėjo atlaikyti smarkaus 
vėjo ir šaltesnio oro.

Sulaikyta trofikas West l>i f
Vision gatvėje, ties No. 1710. 
čia vėjas nuvertė ■Pcltibone- 
Midliken dirbtuvės stogą.

Vienu laiku vėjo smarkumas 
buvo pakilęs iki vienos minu
tės myliai.

l ik vienas aeroplanas paėmė 
dtąsos apleisti Čikagą. Jis iš
lėkė į Milwaukee. Kili visi lai
kyta daržinėse.

Policijos komisionierius, Wm. 
F. Bussell, šios savaitės biule- 
tene įspėja čikagiečius:

Krautuvininkai Kalėdų šven
čių laiku privalo daboti tavo- 
rą krautuvės ypatingu budru
mu, kad apsisaugoti nuo va
gilių.

Profesionaliai vagiliai, spe
cializuojantys vagystėms krau
tuvėse, piauja turtingiausių 
derlių pietų valandomis ir prieš 
krautuvių uždarymą. Jokiu bu
do nepasišalinkit iš krautuvės 

| '
r

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tcl. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIU NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežastį ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikine, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

Nedėlioj
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

ANTANAS GAIDJUKGIS

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa iV 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

BŪT K U S i
Undertaking- Co

P. B. Hadley Įac.. 
Koplyčia dykai

710 W. 18tji Street
Canal 8161

—--------H-------- Ii ‘
f

< J. Lulevičius 
^GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
13103 S. Halsted St. 

Chieago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę*., kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namu i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Dr.

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 

- o--------

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 S. Halsted St.. Cnicago 
arti 31st Strejet

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakarė. Nedėliomis 

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Rcz.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas
A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St,
’ Phone Kenwoęd 1752

6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

-------- o— ..

Universal Restaurant
Gardus, 

sveiki lietu
viški v a 1- 
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

v

Norkus,

750 West 31st St.

MIKOLAS TERLECKIS

Tikisi greitai suimti 
banditų viršilą

Policiją tikisi, kad greitu 
laiku jai pavyks- suimti Fredą 
Burke, kuris nušovė policinin
ką St. Joseph miestely ir ku
rio namuose rastą daugybė 
ginklų.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 17 dieną, 3:25 valan
čia. iš ryto. 1929 m., sulaukės 
52 metų amžiaus, gimęs Be- 
pusčių kaime, Kražių parap., 
Raseinių apskr. Paliko dide
liame nuliudime moterį Pran
cišką, du sūnūs — Anuprą 15 
metų, Antaną 13 metu, brolį 
Anuprą ir gimines, Amerikoj 
ir Lietuvoj. Kūnas pašarvotas 
randasi 4510 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks gruodžio 20 
diena. 8 vai. iš ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio siela, o iš 
ten nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A..' Antano Gaidjur- 
gio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- ■ 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 17 diena, 7 valandą 
vak., 1929 m., sulaukęs 23 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kražių parap. ir miest. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Zofiją, po tėvais Balutai- 
tė, seserį Kazimierą, brolį An
taną, brolienę Stefaniją, dėdes 
ir tetas ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4433 South 
Wood St.

Laidotuvės Įvyks < subatoj, 
gruodžio 21 diena. 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Terleckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Sesuo, Brolis, 
Dėdės, Tetos ir Giminės.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chieago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuoDuikiaufeiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti. !
Roosevelt 2515-2516

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted S t.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.------- o------—

K. GUGIS
ADVOKATAS

, MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

ii

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Salk* St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Telefonas Yards 1138 A. MONTVID, M. D

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
. DENTISTAS

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

JONAS KVEDERAS

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

- NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

331G S. Halsted St. Tel. Boulevard 7311

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 16 dieną. 3:00 valan
dą ryto, 1929 m. sulaukęs 52 
m. amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Šilalės parapijos, Obe- 
lienŲ kaimo. Amerikoj išgyve
no 38 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Oną po tėvais 
Razaitaitė, brolį Aleksandrą, 
seserį Oną Jonikienę ir švogerį 
Vincą, dvi puseseres — Barbo
rą ir Marijoną Kazmauskas ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi Eudeikio koplyčioj, 
1410 S. 49 CL, Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 19 dieną, 2 Vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines. '

Visi A. A. Jono Kvedero gi- Į 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- I 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. j

Nuliūdę liekame, \
Moteris, Brolis, Sesuo, 
I’u sese rėš, švogeriai ir 
Gimines.

< \ I
Laidotuvėse patarnauja gra- I 

borius Eudeikis, tel.Yards 1741. I

Stanley P. Mažeika
i u <ni ■. '

Graborius ir
' Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia Doyąnai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama. 
■

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. .1. ZOL1'
Pigiausias LietuvU 
Graborius Chicagoj

1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1, ikįM3t>po pietų 6 iki 8 ’Vak.
Tel. Brunswiek 4983

Namų telefonas Brutiswick 0597.
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart • šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS

X-RAY
4193 Archer Avė.

i CHICAGO. ILL. *

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

•Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms. 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

1646 W. 46th St.

Telefonas •
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724 >

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3, ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Milwaukee Avė. 

Kambarys 206 ‘ 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Sercdomis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 v. ryte iki 8:30 vai. vak.

John Kuchinskas
« ’ • • •.. *

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Phonę Gipęro 294

Telefonas
Patamaviiųajj dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

Chas. . ;■ 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Bataamuotojai

1344 S. 50 Ave.|___
CICERO. ILL.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp. 
/ PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė# -Tel. Blvd.3201

Ofįso ir Rez. Tel. Boulevard • 5013

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofkso yaląndos nuo 1 iki 3 po pietų 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118 
■j' Valandos.: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
diimrgfcis 

1900 South Halsted Street

ĮvairUs Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phono Armitajęe 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

NedėUoj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wc8t Wa«hington Street 

Cor. Washington and Clark Sta, 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Rezidencija: 
4J93 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Pilone Boūlevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
. — Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prjetaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- 

: pect 1930. Nedėliomis tik pagal su- 
3201 tarti. *

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSallc Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak.
Lutai Office: 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos

Lietuvių

18-tos gatvės apie 
linkė

Kalėdų pramoga, kuri 
dės iš gimnastikos numerių, I 
šokių, lošimo ir koncerto, ren- 
^>it>ma. (prie 11 '
placc ir Union avė.) pirmadie-

SUSI

7.3(1 vai. vakare.
Programas bus labai įvairus 

ir įdomus pamatyti. Įžanga vi
siems veltui.

Gruodžio 22 dieną, po pie
tų, rengiama parč kūdikiams 
biednų šeimų.

Gruodžio 24\d. rengiama pu
rė jaunuomenei, kuri lanko par
ko sales ir turi užsiėmimo ten.

Ką jau ir sakyti

siu- 
kad

tik

Mes daug ką žinome apie 
praeiti, bet nežinom apie atei
tį. Ir iš itkrųjų, dauguma žmo
nių džiaugiasi dabartim. O apie 
praeitj, tai nė kalbėt nenori.

Bet sakau, kad ir praeitim 
reikia pasigerėti. Aš žinau, kad 
daug tokių dalykų buvo pra
eity gerų, o dabar nė panašu
mo nėra. Pavyzdžiui, įmonės 
praeity viską dirbdavo, kad bu
tų tvirta ir gera. Namus sta
tydavo, rakandus dirbdavo, če- 
vervkus siūdavo, drabužius 
davo ir viską dirbdavo, 
laikytųsi ilgai ir tvirtai.

O dabar viskas dirbama
tam kartui, lai vis tas velnio 
išmistas — pinigai. Kad lik 
greičiau ką padirbti, kad tik 
gaut pinigų. O kaip tą darbą 
atlikti, tai nėra klausimo.

Pavyzdžiui, kad ir su vadi
namu menu. Nėra klausimo, 
kaip ir kas rengia koncertą ir 
kas ten dainuos — ar su bal
su, ar be balso, ar turėjo prak
tikos, ar ne. Bile tik greit šiaip 
taip užniurkė, ir pabaigta. Ar
ba veikalą kokj stato — tai 
jau nėra reikalo imt laiko iš
simokyti ir gerai atlikti arba 
pasirinkt gerus lošėjus. Ot, bi
le kada, bile vienas ir bile kur 
gali atlikt savo rolę, moki ar 
nemoki — šiut!

O jeigu kas mėgina pakriti
kuoti, tai atšauja, kaip iš ka- 
nuolės, sakydami: “Nu ko no
ri, juk čia ne profesionalai ar
tistai lošia arba dainuoja’*.

Tiesa tai tiesa, draugučiąi, 
kad ne profesionalai. Bet žmo
nės, kai eina pasiklausyti, tai 
už tikietus turi užmokėti, kaip 
eidami profesionalų pasiklau
syt.

Man regis, jeigu žmogus 
moka du doleriu už tikietą, tai 
jau nelabai malonu jam klau
syt ir matyt žmogų kankinan
ti save ant pagrindų. Bet ką 
tu, žmogau padalysi 
svietą neišmokysi.

Antra vertus, reikia pasa
kyt, kad jau vis’kas paseno.

visą

Duokim sau, ir tie patys vei
kalai, ku.lr.es vaid‘ndavo kiek 
melų gigai. Jau šiandie nega
lima pa:, nt tų veikalų, kada 
matui vaidinant. Mat, viskas 
sensta ir mainosi. Seniau žmo
nės i ‘buvo toki drąsus. Jeigu 
.Dalydavo, kad negali gerai sp- 
vaidinl, tai svarbių rolių ne
imdavo, o dabar drąsos turi 
pakankamai.

lai, mat, vis biznio gadynė.
\Ve’l, vveli, ne mano biznis.

Bet kalbėli galima.
— I’ustapėdis.

Bridgeportas
Iš Teisybes Mylėtojų Draugy

stės veikimo

Gruodžio 8tą d. Teisybės My
lėtojų Draugystė laikė prieš- 
metinį susirinkimą Mark VVhite 
Sijuare svetainėje. Buvo ren
kama valdyba 1930 metams. 
Į valdybą įėjo visi senieji, tik 
j nekuriuos komitetus įeina 
nauji; ir nėra ko stebėtis, nes 
senoji valdyba veikia sutarti
nai, lodei užsitarnavo pasiti
kėjimo nariuose. Į valdybą įei
na: S. Chapas pirmininkas, J. 
Zalaloris pagelbi įlinkas, Stepo
nas Narkis nutarimų raštinin
kas, A. Shukšla finansų rašti
ninkas, J. Ynškevičius iždinin
kas. kontroliavas raštininkas 
Z. Grigonis, P. Sakalauskas 
maršalka, V. Mažeika kasos

Draugyste rengia šaunų ba
lių, kuris įvyks sausio 5tą die
ną 1930 m., Lietuvių Audito
rijoj. Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Balinu atsilankiusieji bus pri
imami už dyką.

Todėl 
pavelija, 
leistumėt

kuriems aplinkybės 
geistina kad nepra- 
progos.
Narkis, raštininkas,

4102 So. Maplewood Avė., 
Chicago, III.

Bridgeport
Restrikcijos vajus Bridgeporte 

eina visu smarkumu

Namų savininkų parašų rin
kimas Bridgeporto apylinkėje 
restrikcijos klausimu eina vi
su smarkumu.

Plotas, kuriam šita restrik- 
cija yra taikoma, randas tarp 
Chicagos upės šiauriuose ir 35 
gatvės pietuose ir tarp kitos 
dalies Chicagos upės vakaruo
se ir Canal gatvės rytuose.

Restrikcijos darbą pradėjo 
ir varo Artimųjų Pietų Dalies 
Namų Savininkų Apsaugos 
Draugija (The Near South 
Siete Property, Owners Protect- 
ive Association), kurios pirmi
ninkas yra p. M. J. Kiras, iždi
ninkas aldermonas John P. 
Wilson ir sekretorius John F. 
McGuane.

šitos Draugijos sumanymui 
plačiai pritarė ir visomis pa
jėgomis jį parėmė visos vietos 
bažnyčios, — katalikų ir visų 
kitų išpažinimų bažnyčios, — 
bankai: Central Manufacturing 
District Bankas, Universal

NAUJIENOS, CMcajrj. Iii. Ketvirtadienis, gr. 19, 1929

State Bankas ir ’l hirly First 
Street Bankai h visos svarbes
nėms vietos organizacijoj.

Reikia tik šilas gražus ir 
naudingas darbas nuvesti ild 
pabaigos. Jį pabaigus, nuosavy
bių vertes šitoj kolonijoj taip 
pakils, kaip jos pakilo kitose 
paiinktinėse miesto ųlalyse, o 
(o nauda bus ypatingai namų 
savininkams. Tat yra patartiną 
visiems namų savininkams, ku
rie dar nėra pasirašę šitos su
tarties, tuojaus pasirašyti, ka
da ateina pas juos j namus 
tmn tikslui p^utkirti ir Įf>i>li<>li 
parašų rinkėjai ir užsimokėti 
jiems mokestį, paskirtą šito 
darbo iškaščiams padengti. 
Mokosties yra paskirta $5.00 
nuo loto.

Juo greičiau šilas darbas bus 
užbaigtas, juo geriau bus vi
siems, 
čiau

i

juo
Pasistengkimt 

užbaigti. —X.

Bridgeportas

gręi

die^jPirmadienį, gruodžio 16 
ną, šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje duota iškilmingas šliu- 
bas. Pp. Kiškunai išleido savo 
vienturtę dukterį už vyro.

■P-nia Agota Baškienė (iš 
Brighton Parko) gražiai vaiši
no svečius. Kai esti tokios 
linksmos šeimininkės, kaip p. 
Baškienė, lai visuomet, žino
ma, svečiai užganėdinti. •

Viskas buvo gražiai paruo
šta. Svečiai linksminosi iki vė
lyvos nakties. Svečias.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

502 
504 
506 
513
521
527 
531 
537

Eu-

paštas laiko 
o paskui su

JuozasAndnikaitis 
Arlouskoi Joseph 
Bukowska Aleksadra 
Arlauskas A 
Kavolaus'kene Btronisio 
Kupsis Kazimieras 
Mahler Elisobetha 
Mikvut Wladyslaw

538 Mozorufi Vincent 
Poshka Martin
Prozai n t ai te Kazimiero 
Posus Juosap 
Puronos Kazis 
Skupas Jonas 
Spudvvills Charles 
Stanislawski Stanislaw

539
540
541
542
550
552
553
559 Tamoszaitis Stosis
561
562
564

Trainauskas Peter
Waitiekunas J
Zanisitis K

SPORTAS

GOLDEN STARIEČIAI NU
GALĖJO ROSELANDO 

VYČIUS

inndo 
buvo 
vyčiai 
vengę,

ketvirtadienį, giuodžio 19 d. 
Lengvasai jauktas los su \Vood- 
te.\vn A.A.; sunkiasis jaukias 
los su Chicago Clowns jauk
tu. N.

ČLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio P»tamavima«
Autoinobiles

Paskui Golden stariečių sun- 
jauklaa. lošė su Rose- 
Vyčių jankiu. Lošimas 
atkaklus. Stariečiai . ir 
buvo ne juokais' prisi
lies lošimas ėjo už pir- 

į*, kam priklausė gar
bė vadintis geriausiais basket 
bolo lošėjais — Stariečiams ar 
Vyčiams, •r

Abudu jauktai yra vietiniai 
ir lietuvių vadovarujami. Bet 
kuris iš jų laimės, -r tai bu
vo labai daug ginčų tarpe rose- 
landiečių. Mat, Jiuvo mimato- 
tna, kix<l Mlitrifčitii turimu pvulai- 
mčti, kadangi 3 geri baske! 
bolo lošėjai, būtent: P. Zinkas, 

M. Stiven, kurie 
slariečiais, šiemet 
ir nuėjo prie Vy-

C. Busti ir 
lošdavo su 
apleido juos 
čių. Jie sakoma, grūmojo sta-
riečius nuvainikuoti. Stariečiai 
ir vyčiai turi daug pritarėjų, 
simpalizatorių. Todėl ir pub
likos daug prisirinko pažiūrė
ti lošio ir kožnas laimėjimas 
bile katro jaukto buvo paly
dėtas rankų plojimo. Lošimas 
ėjo tvarkiai, išskiriant mažus 
susiginčijimus su referee. Gold
en stariečiai išeina laimėtojais, 
padarydami 37 prieš vyčių 25. 
Keiškia, stariečiams priklauso 
garbė.

Gruodžio 15 d. Golden sta
riečių abudu 
ko t bol su 
jauktais — 
jo, Stariečių
tas padarė 31 prieš Ch. Ha\vks
17. Stariečių sankasai jauktas 
padarė 22 prieš Ch. Hawks
18. Lošimas buvo Strumilos 
svetainėj; 
žaa buvo 
lošio.

Basiumi

jauktai lošė bas- 
Chicago IIawks 

stariečiai nugalė- 
lengvasai jauk-

publikos irgi nema- 
prisi rinkę pažiūrėti

stariečių lošimai:

Bridgeportas

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAI
TAXOS

Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na
mo ar loto Taxos už 1928 metą 

kreipkitės pas 
A. OLSZEWSKl 

3241 So. Halsted St.
2nd floor 

gausite pilną informaciją.čia

metinis susirinkimas iv»’ks 19 t 
gruodžio, blumboldt Maccabee syet 
1621 N. 
Narius 
rinkimas

California Avė., 7:30 v. v. 
meldžiu dalyvauti, nes bus 
valdybos.

Sekr. A. Wnlskis.

Rosel.ind ir Brighton Park apielin- 
keins, gruodžio 19 ir 20 d.. 7 vai. 
vakarais Roselande ir 21 ir 22 d. 7 
vai. vak. Brighton Park lietuvių pa
rapijos salėse, bus rodomi nauji iš 
Lietuvos judamieji paveikslai, kokių 
dar niekas nėra parodęs. Būtinai 
visi prašomi atsilankyti, kad nerei
kėtų gailėtis jų nemačius. Paveik
slus rodis ir aiškins J. K. Milius.

Speciallstae gydyme chronlAkų ir naujoj n- 
ru- Jei kiti neralAjo jumis iAgydytl. atsilan 
kykit pae mane. Mano pilnas idegzaminavi- 
mae atidengė jūsų tikrą liftą Ir jei ad apel- 
(malu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po — ..------.----

20

Ofiso 
Dietų, 

Uo.i

galutino ifierzarainavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
nuo 5 iki 7:30 vakaro, Nede- 
nuo 10 rvtn H 1 nn trietu.

yra.

S't.

Labai skanus lašiniai, dešros ir 
palingvicai iš Lietuvos

Geriausios rūšies Birutėm sal
dainiai ir didelis pasirinkimas 
Gintaro karolių, špilkų, brasle- 
tų, auskarų ir kitokių dalykė
lių. '

Taipgi užlaikau saldaus me
daus, labai gardžių grybų ir 
strimelių—žuvelių.

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėliomis iki 4 po pietų.

Visus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, Ilk 
Tel. Victory 6122 

(Apg.)

Atydai Roselando ir 
Apielinkės Lietuviams

Norėdami pirkti auk
sinių daiktų, deimantų, 
laikrodėlių ir visokių 
gražnų, kreipkitės pas 
mane, o busit visada

užganėdinti, per auksorių ir lai-f 
krodininką

F. A. BUKAUSKĄ 
10831 So. Michigran Avė. 

Tel. Commodore 0990

DREBIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State SL coi*. Lake

10 augitas
JOS. F. KASNICKA, principalas

SL

jKr ——n■ — «r~_—■■ Į— r~ ~ i" L-

ĮČLASSIFIED APS

Echicational

10% PIGIAU Už VISA DARBĄ 
CONSUJVLERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. v Dykai ap- 
skaitliavimas. 1__
riausj darbą mieste.

Mes atliekame ge- 
Kcdzie 8463.

Pinančiai
Flnnnsni-Paskola*

Paskolos suteikiama
i vien'’ diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

*28 Bulck 6 paš. andan I
*26 Pairę Sėdau <J ratai  !
*2H Sodan:
1927 Nash Coach epedai 1
*29 Ford coupe  !
*29 Ford Koadster ................   !
*28 Auburn Roadster_________________ ]

MeDERMOTT MOTOR 8ALE8 OO.
7136 S. Halsted 8t.. Trianrle 9880

3t«H> 
>276 
s&ou 
$260 
$4 O U 
$4 U O 
$66U

Personai
Asmenų Ieško

PA IEŠKĄ U savo brolio Frano 
(Berkmano) Baczeviczio, gyveno 
Seattle, VVashington, 10 metų atgal, 
dabai* nežinau kur. Lai atsišaukia

1326 A moki St., 
Chicago Heights, 11L

i PA IEŠKĄ U savo pažįstamų, kurie 
įgyveno Kanadoj; meldžiu pranešti 
; savo antrašus. Juozas Gaisris, 4459 
So. Richmond St., Chicago, III.

INTE RNATOONAL_______________
INVESTMENT ieškau l

biznį kaipo partnerka. PraCORPORA HON antrašu: Mrs. K. J

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. luafavette 6738-6716 Susilauk pasisekimo su

Chevrolet

Partners Wanted
Pusininkų Reikia
J progos įeiti i kokj nors 

švarų biznj kaipo partnerka. Pra-

3,310 \Vabansia Avė. 2nd floor.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2% nuošimčio ir lengvais išmokėji-| 
mais. Paskolas suteikiam j 24 va 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Energiiki 
rasti progą 
nažengimui 

! nepaprastus
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 

' Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
, . D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose Skolmam Jums Pinigus! worth, stiekney. taipjau urp stock 

d>!AA •! • (T»a nnn 'Yards ir Michigan Avė. Turi kal- $100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkafne morgičius 

Real

ir sumanui vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliu

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

M iscell aneous
įvairus

ir

! hėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
I ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu budy juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 11 
ryto iki 4 vai. po pietų.

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavicius
604 W. rf3rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 8486

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
skirstymui skudurų; pastovus darbas 
ir gera mokestis. 5138 Wentworth 
Avė,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA pigiai ir gerai iš- 
dirptas biznis, cigarų, tabako, ken- 
džių ir School Supplies. Penki kam
bariai gyvenimui, savininkak važiuo
ja j Lietuvą. Vadas Joniką, 1942 
Canalport Avė.

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run, $6.50 už toną, pristatėm. La
bai mažai dulkių. Lump, egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Boulevard 
1036.

PARSIDUODA restaurantas arba 
priimsiu pusininką. Biznis senai iš
dirbtas. 1715 S. Canal St.

Musical Instruments
_______Muzikos Instrumentai

$1,200 Grojiklis parsiduoda už 
priklausantį balansą $85, cash ar 
išmokėjimais. J. Korlak, 6136 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, 4 kambariai pagyvenimui su vi
sais patogumais. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą, nes išvažiuoju Lie
tuvon. 4550 S. Mashfield Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

Radios
PRANEŠIMAS Radio pirkėjams už 

cash. Visų išdirbyščių. Už dideli 
pinigų sutaupimą. Tel. Briargate 7388 
Mr. Evans.

Furniture & Pianos

PARDAVIMUI 80 akrų farma, vi
sa išdirbta, geros naujos triobos, 5 
mylios nuo 1600 gyv. miesto, J4 my
lios i mokyklą; farma gerai nusau
sinta, vien triobos vertos kainos vi
sos farmos. Kaina $4,000.

Kita 80 akrų farma, veik visa iš
dirbta, gana geros triobos, 5 mylios 
iki 1,600 gyv. miestelio, Jzi mylios 
iki geros mokyklos. Kaina $3,000.

Taipgi 90 akrų farma, geros trio
bos, visa išdirbta, 1 V2 mylios nuo 
anglių kasyklos, kurioj dirba 250 
darbininkų, gaunantys $5.92 j dieną. 
Kaina $6,500.

Visos šios farmos yra už 5—6 my
lių nuo dviejų kasyklų, kur 600 dar
bininkų randa pastovų darbą ir už
dirba $5.92 j dieną.

Del platesnių žinių apie Šias far- 
mas rašykite St. Charles State Bank, 
St. Charles, Michigan.

DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASHREIKIA — Jauno vyro
Turi skaityti ir rašyti angliškai ir 

turėti šias kvalifikacijas: amžiaus 
21 m. ar daugiau, su ištverme, nusi- 
sprendimu ir ambicija kvalifikuotis 
accounting darbui; turi būti baigęs 
mažiausia pradinę mokyklą ir norin
tis pašvęsti dali savo liuoslaikio la
vintis po asmenine priežiūra užtvir
tinto viešo accountanto. Neatsakinė- 
kit, jei neturite viršminėtų kvalifika
cijų. Atsakydami pažymėkit savo am
žių, telefono numerj, dabartini užsi
ėmimą ir pilną adresą. Rašykite

1104 — 185 N. Wabash Avė.

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų
setas $39.

5 šmotų
$17.50.

5 šmotų miegamojo 
fitas — lova, dreseri

Ketvirtadienio vakare, gruod
žio 12 d., Strumilos svetainėj, 
Golden stariečių abudu basket 
bolo jauktai turėjo susikibti 
su Vyčių jauktais. Stariečių 
lengvasai jauktas lošė su In
diana Harbor Vyčių jauktu. 
Stariečiai pralaimėjo, padary
dami 25 prieš Indiana Harbor 
29.KAS NEDELDIENI

Jos. F. Budrik, Ine
PASIKLAUSYKIT. ŠIUOS PR0GRAMUS RENGIA

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

“Salote”
dalyvaujant

GEORGE O’BRIEN

45Š6 So. Rockwell Si., Chicago, III.

Lietuvių valanda
Iš Stoties W. C. F. L. 

(1280 kilocycles) 
nuo 1 iki 2 po piet.

KAS KETVERGĄ
IS Stoties W. H. F. C. 

(1420 kilocycles) 
nuo 7 iki 8 vakare.

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

(.ISTERINE 
THROAT 
TABLET5

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą, Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

Ketverge ir Pėtnyčioj 
Gruodžio 19 ir 20

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
<1 m u S t a t y m o

* KON IR AKTORIŲ S J

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hąrdvvare C</., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

riešuto valgomojo kamb. 

ąžuolinis Dinette setas

kamb. aut- 
drešeris, skrynia, 

springsai, matrasas — $63.
Kaurai 9><fl2 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augš. Tarp jų yra Kimball, Schultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje', taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 
vak.

Nedėliomis iki 5 vai. po 
VICTOR STOBAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus 0467

jei bus

10 vai.

piet.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Exchange—Mainai
REIKALINGAREIKALINGA Jotų, namų arba 

farmų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis, 3352 
S. Halsted St. Tel. Yards 6751

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2710

BEVEIK dykai atiduodame $275 
vėliausio stiliaus 8 tūbų elektrikinj 
FADA NEUTRODYNE radio, nėra 
nieko geresnio, gražios užstumiamos 
durys, riešuto kabinetas su garsiu 
Fada dynamic kalbėtuvu ir Ce-Co 
ilgo amžiaus tūbai, originale dirbtu
vės garantija, paaukosiu už $80 
cash; taipgi 3 Šmotų tikras antiųue 
rayon seklyčios setas, vertės $350, 
parduosiu už $115; 9x12 Wilton kau
ras, vertės $65, parduosiu už $25; 
riešuto valgomojo kambario setas, 
Venecijos veidrodžiai, gražios lempos, 
pastolio valgomasis setas ir t. t. Jus 
turite tuojaus pamatyti. Privatinė 
rezidencija. 8228 Maryland Avė.. 1 
apt., 1 blokas j rytus nuo Cottage 
Grove Avė., tel. Stewart 1875.

MAINIERIŲ ATYDAI
ROAD HOUSE, 

ir 12 akrų žemes, ant U. S. 41 
cementinio kelio, visi nauji budinkai, 
šokių salė, Bar ruimis, 4 gyvenimui 
ruimai, 2 karų garadžius, viskas su
lig naujausios mados. Furnasas, sū
rės, vanduo, pilnas beismentas ir tt. 
Randas 6 mylios iš Kenosha, Wis. 
miesto, labai gera vieta, 
kad 
ant

Mainysiu 
ir tolesniame mainierių mieste 

namo.
J. MARTIN,

4604 — 7tb Avė., 
Kenosha, Wis.

Real Estate For Sale
Namai-Žcmė Pardavimui

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmą ar kokj bizni ar auto
mobili, mes išmainysim. Tik paduo
kite savo adresą.

A. GRIGAS
3114 Sn. Halsted St..

Tel. Victory 4898

ku.lr.es



